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Ö N S Ö Z

'nın ilk kez ev sahipliğini yaptığı TBMM Anayasa 
Uluslararası Sempozyumu 22-24 Nisan 2003 tarih

lerinde gerçekleştirilmiştir.

Bu sempozyumda, bilim adamlarımız ve yüksek mahkeme yargıçlarımız 1987 
yılından bu yana Türkiye ’de Avrupa normları standardını yakalamak için yapılan 
ve yapılması planlanan reformlar konusunda bildiriler sunmuşlardır.

Sunulan bildiri konulan, Parlamento üyelerimiz tarafından tartışılmış, 
Avrupa Parlamentosu üyelerince de değerlendirilmiştir.

Bu uluslararası Sempozyumun, ulusal ve uluslararası platformda Anayasa 
Hukuku öğreti ve uygulamasına büyük katkılar sağlayacağı kesindir.

Özellikle “TBM M  Anayasa H ukuku  1. Uluslararası Sem pozyum u” olarak 
adlandırdığımız sempozyumumuz ve onun akışını içeren bu kitap, bir geleneğin 
başlangıcını oluşturacaktır.

Sempozyumun ve bu kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere, bildiri sahip
lerine, tartışmacılara, oturum yöneticilerine ve sempozyumumuzu onurlandıran 
konuklarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Haziran 2003 
B ülent A R IN Ç
TBMM Başkanı

XI
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Helsinki, 5 Mayıs 2003
Prof. Dr. Zafer GÖREN
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Sayın Prof. Dr. Zafer GÖREN

Uluslararası Anayasa Hukuku Sempozyumundaki mükemmel organizas
yonunuz ve Prof. Hirsch hakkındaki güzel kitabınız için çok teşekkür ediyorum. 
Lütfen Ekselansları Meclis Başkanınız Bay A R IN Ç ’a ve sempozyumu bir başarı 
haline getiren herkese en sıcak teşekkür ve temennilerimi iletin.

Sizleri en kısa sürede yeniden ziyaret edebilmeyi umuyorum. Bu arada 
Türkiye ile AB arasındaki görüşmeler konusundaki gelişmeleri tam bir ilgi ile 
takip ediyorum.

Saygılarımla.

M atti W UORİ

(imza)

Avrupa Parlamentosu Üyesi 
(Finlandiya)
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K I S A L T M A L A R

AB Avrupa Birliği
ABD Ankara Barosu Dergisi
AAET Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
AET Avrupa Ekonomik Topluluğu
A IH Avrupa insan Haklan
AİHS Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi
AKP Adalet ve Kalkınma Partisi
AKÇ Avrupa Kömür ve Çelik Birliği
AMK Anayasa Mahkemesi Kararlan
AMKD Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi
Any, Ay Anayasa
AYM Anayasa Mahkemesi
As Yar Askeri Yargıtay
AÜHF Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
AÜSBF Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
AvK Avukatlık Kanunu
B Band
Bşk Başkan
Bkz Bakınız
CD Ceza Dairesi
CEDAW Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
CMUK Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
DGM Devlet Güvenlik Mahkemeleri
Derg Dergi
Diğ Diğerleri
d.n. Dip Notu
DPT Devlet Planlama Teşkilatı
DR Decisions et Rapports (Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Kararları)
DYP Doğru Yol Partisi
E Esas
Edit., ed Editör
ERNK Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi
f Fıkra
İbid İbidem (aynı yerde, bir üst dipnota gönderme için kullanılmıştır)
1İBF İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İÜHFD İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
K Karar
KHK Kanun Hükmünde Kararname
KT Karar Tarihi
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TBM M  ANAYASA HUKUKU 1. ULUSLARARASI 
SEM POZYUM U 22-24 NİSAN 2003 

22 NİSAN 2003 

AÇILIŞ KONUŞMALARI

SUNUCU0 - Değerli konuklarımız, Sayın Meclis Başkanım, Anayasa Mah
kemesinin değerli Başkan ve üyeleri, Yüksek Mahkemelerin Sayın Başkan ve 
üyeleri, sayın bakanlar ve milletvekillerimiz; saygıdeğer katılımcılar, basınımızın 
mümtaz temsilcileri ve kıymetli misafirlerimiz; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Hukuku 1. Uluslararası sempozyumuna hoş geldiniz. (Alkışlar)

Üç gün sürecek Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Hukuku 1. Uluslararası 
Sempozyumunda, ülkemizin önde gelen hukukçuları ve Avrupa Parlamentosun
dan gelen konuklarımızla, Avrupa insan Hakları Sözleşmesine uyum çerçevesin
de 1987'den itibaren Anayasamızda gerçekleştirilmesi planlanan reform çalış
malarını tartışacak, çeşitli görüş ve yorumları alacağız.

Değerli konuklarımız, şimdi, sempozyumun organizasyonunu gerçekleştiren 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Başmüşaviri Profesör Doktor Sayın Zafer 
Gören'i davet ediyorum.

Buyurun efendim. (Alkışlar)

(*) Şener Mete (TRT Haber Merkezi Haber Spikeri; Programın sürekli sunucusu) 
ve ona yardımcı olan Handan Kaplan (TRT Meclis Televizyonu Haber Spikeri)
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TBM M  BAŞKANI BAŞMÜŞAVİRİ 
PROF. DR. ZAFER GÖREN’İN 

TBMM ANAYASA HUKUKU  

1. ULUSLARARASI SEM POZYUM U  

AÇILIŞ BİLDİRİSİ

TBMM'nin sayın Başkanı, Değerli konuklar, yazılı ve görsel basının sayın 
temsilcileri

TBMM Başkanlığının ilk kez ev sahipliği yaptığı TBMM Anayasa Hukuku 
1 .Uluslararası Sempozyumu açılış törenini onurlandırdığınız için teşekkür ediyor, 
sizleri saygıyla selamlıyorum.

Günümüzde Anayasa, özel koşullar altında meydana gelen, Devletin egemen
liğine ve değer düzenine ilişkin temel ilkeleri içeren ve Devletin vatandaşları ile 
olan ilişkilerini tek elden düzenleyen, zor koşullar altında değiştirilebilen en yük
sek dereceli hukuk kuralları sistemi olarak tanımlanmaktadır.

Anayasa, ulusun siyasal bir varlık olarak amaçlarının gerçekleştirilmesine ve 
çıkarlarının korunmasına yönelik kuralları koyarken aynı zamanda onun uymayı 
taahhüt ettiği kuralları içeren bir çerçeve oluşturur. Şu halde Anayasa hem 
"kamu gücünün örgütlenmesine ilişkin kurallar" hem vatandaşların Devlete 
karşı ileri sürebileceği "temel haklar"ı içermelidir.

19. yüzyılda aynı düşünsel, siyasal ve hukuksal arka planı paylaştıklarından 
Anayasayı oluşturan iki öge, yani temel haklar ve devletin örgütlenmesine iliş
kin kurallar, birbirlerine bağlanmış ve birbirini tamamlamıştır.

Salt Devletin örgütlenmesine ilişkin kurallar içeren ve bireyin Devlet içinde 
temel statüsünü ortaya koymayan, onun Devlete karşı sübjektif temel haklarını, 
kişisel ve siyasal haklarını içermeyen bir Anayasa baskıcı nitelik taşır, gerçek 
ve tam bir Anayasa olamaz.

1776' da kabul edilen Amerikan Bağımsızlık Bildirisinde yer alan temel hak
lar ve Virginia Haklar Bildirgesi, Anayasaların Devletin örgütlenmesine ilişkin 
düzenlemelerinden daha önce kabul edilmiştir. Fransa'da da Büyük Devrim 
zamanında bu hakların varlığının açıklanması Devletin örgütlenmesine ilişkin 
kurallardan daha önce olmuştur.

Devletin örgütlenmesine ilişkin kuralların ve temel özgürlükler sisteminin 
anayasal bir belgede birlikte yer alması bir çelişki oluşturmayıp 18.yy sonlarında
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ulaşılan büyük bir başarıdır. Bu kombinasyon modem anayasal devletin temelini 
oluşturarak dünya genelinde benimsenmiştir.

Temel haklar bugün Devletin temel yapısının bir parçası haline gelmiştir.

Devlet otoritesinin kullanımı temel hakların denetimi altındadır. Bir anayasal 
Devletten ancak, temel hakların aynı zamanda yönetimin temelini ve dayanağını 
oluşturması durumunda söz edilebilir. Anayasal Devlet, Devlet otoritesini yal
nızca anayasal sınırlar içinde ve bunlara uygun olarak kullanabilen bir Devlettir.

Böylece siyasal bir Devletten, Anayasa tarafından belirlenmiş bir Devlete 
geçiş sağlanmıştır.

Halk egemenliği ve özgürlük kavramları bu Anayasanın siyasal ve düşünsel 
temellerini oluşturmaktadır. Halk egemenliği, özgürlüğün temel insan hakları ka
taloguna dönüşmesini sağlamıştır.

Devlet egemenliği ise, artık insanların değil, hukukun egemen olması gerek
tiği düşüncesine dayanmaktadır.

Bu ilke Anayasayı, değiştirilebilir, sıradan bir yasa olmaktan çıkarıp, ona üs
tün norm niteliğini kazandırmıştır.

Anayasa, doğrudan halktan kaynaklandığı için üstün kurallar topluluğudur. 
Yasalar dahil Devlet otoritesinin her türlü ortaya çıkış biçimi Anayasaya uygun 
olmalıdır.

Anayasa hukuku, diğer hukuk alanlarına oranla, daha geniş ve belirsiz norm- 
landırmalar, genel ilkeler içerir. T.C. Anayasası da özellikle temel haklar alanın
da belirsiz ve geniş kavramlar içermektedir. Bu olgu kaçınılmaz bir zorunluluk
tur. Çünkü Anayasa, üstlendiği fonksiyondan ötürü detayla daha az ilgilenmek 
zorundadır. Anayasa hukukunun bu şekilde geniş ve belirsiz, özellikte genel il
keler ve hukukun genel prensibi türünde kurallar içermesi ile uzun bir zaman 
süreci için ve çeşitli "siyasal gelişimler" ötesinde esneklik sağlanabilir.

ABD Anayasası yaklaşık 200 yılı aşkın bozulmayan yürürlüğünü, öncelikle 
bu uyum yeteneğine borçludur.

Anayasa Mahkemeleri, modem anayasal devlette Anayasanın somutlaştırıl
masını ve güncelleştirilmesini, onun ayakta tutulmasını ve her şeyden önce onun 
gelişimini sağlamalıdır.

Siyasal iktidarın yaptırım araçlarına sahip olmayan Anayasa Mahkemelerinin 
kararlarının geçerliliği, yani mahkemenin otoritesi ona diğer Anayasa organları 
tarafından gösterilen saygıya dayanmaktadır.
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Anayasal denetim sistemi kusursuz çalışan ve Anayasa Mahkemesinin 
otoritesinin güçlü olduğu ülkeler bu konuda daha avantajlı durumdadır.

Çünkü bir Anayasa Mahkemesinin, yasama organının bir Anayasa değişikliği 
yoluna başvurmasına gerek kalmaksızın, verdiği kararlarla bu sorunları çözüm
lemesi mümkündür.

Halkın Anayasa yapma erki, demokratik erk, temel hakların tanınması ve yar
gısal güvencesi, hukuk devleti, Anayasanın üstünlüğü ve bunlara ilişkin yargısal 
güvenceler çağımızda modem Anayasanın temel ilkelerini oluşturmaktadır. 
Böyle bir Anayasanın kurduğu sistem, iktidarı sınırlı olan ve halk tarafından meş
ru kılınan gerçek anayasal devleti ortaya koymaktadır.

Anayasanın üstünlüğü ilkesi, Devletin organlarını ve vatandaşlarını 
Anayasanın ruhunda duyarlı kılmakta ve onun yorumlanması ve uygulanması 
yoluyla plüralist menfaat dağılımı sürecinde uzlaşmayı koruyup geliştiren barışçı 
bir fonksiyon üstlenmektedir.

Ancak ulus devletler arasında, uluslar arası ve ulusal üstü ilişkilerin artması 
göz önünde tutulduğunda, Anayasanın üstünlüğünün başlangıçtaki gibi katı bir 
nitelik taşımadığını kabul etmek gerekir.

Avrupa Birliğinde Avrupa Hukuku, ulusal hukuktan önce gelir ve bu olgu 
Anayasa Hukuku için de geçerlidir.

T.C. Anayasasının 4. maddesinde Anayasayı değiştirme yetkisine sahip par
lamentonun bile değiştiremeyeceği bazı temel ilkeler yer almaktadır.

Parlamentoya bu yetki verilmemişse herhangi bir ulusal üstü örgütün bu yet
kiye sahip olduğu düşünülemez. Yani bir üyelik söz konusu olduğunda bu yet
kilerin birliğe devredilmesi mümkün değildir.

T.C. Anayasası da Avrupa Konseyi üyesi olan bütün ülkelerin Anayasaları 
gibi parlamenter demokrasi ilkesini, sosyal hukuk Devleti ilkesini, yargı bağım
sızlığını, kuvvetler ayrılığı ilkesini, insan hakları kataloğunu, bir Anayasa Mah
kemesi tarafından korunan anayasal garantileri içermektedir. Yani T.C. Anayasası 
modern bir anayasal devletin klasik Anayasa hukuku ilkelerine uygun bütün özel
liklerine sahiptir.

T.C. Anayasasının Başlangıç Bölümünde Türk Ulusunun dünya ulusları 
ailesinin eşit haklara sahip onurlu bir üyesi olduğu vurgulanmakta ve bunun getir
diği yükümlülüklerin bilinci ışığında, insan haklarına saygılı, demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk devleti olma koşulu T.C.'nin temel niteliklerini oluştur
maktadır.

Türkiye, yaklaşık 160 yıldır sürdürdüğü reform hareketleri ile Avrupa ile ay
nı uygarlık değerlerini paylaşmayı amaçlamıştır. Bu reform hareketleri çer
çevesinde Avrupa Hukuku iktibas edilmiş ve Avrupa kurumlan benimsenmiştir.
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Cumhuriyet döneminde Büyük Atatürk'ün gerçekleştirdiği devrimlerle çağ
daş uygarlık yolunda çok önemli adımlar atılmış, II.Dünya Savaşı sonunda Av
rupa'nın yeniden yapılanması sürecinde kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
1963 Ankara anlaşması ile ortaklık süreci başlatılmıştır.

Türkiye, 1926'da Avrupa Medeni Kanunları içinde en kusursuz ve çağdaş 
olarak kabul edilen İsviçre Medeni Kanununu almış ve bu kanunun İsviçre'de 
1988 yılında kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacını taşıyan revizyonuna 
paralel olarak Türk Medeni Kanunu da revizyona tabi tutulmuştur. Sempoz
yumumuzun bildiri konularından birini bu revizyon oluşturmaktadır.

T.C. Anayasasının 2. maddesinde insan haklan T.C.'nin değiştirilmesi müm
kün olmayan niteliklerine dahildir.

Türkiye, BM İnsan Hakları Bildirisini, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlük
lerinin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesini ve bu sözleşmeye ek çeşitli 
protokolleri kabul etmiştir.

Türkiye, İnsan haklarına ilişkin Uluslararası Belgelerin hemen hepsini im
zalamıştır. Bu sözleşmeler Türkiye'de kanun hükmündedir.

Değerli konuklar, Demokratik Anayasa, demokratik niteliği nedeniyle 
halihazırdaki çoğunluğun geçici hevesiyle değiştirilmemeli, aksine toplum 
yaşamının temel ve sarsılmaz bir yapıya sahip olması için istikrarlı olmalı ve 
halkın derin tartışmalar sonucu oluşturulan yerleşik ve sürekli istencini yansıt
malıdır. Bu nedenle Anayasaların sürekli ve değişmez olması istenmektedir.

Anayasalar siyasal istikrarı artırmak için T.C. Anayasası madde 4'deki gibi 
bazı ebedi ve değiştirilemez kurallar içerirler. Bu kuralların amacı devletin 
üniter cumhuriyetçi yapısı, demokratik sistem, laik sosyal hukuk devleti, in
san hakları gibi devleti oluşturan temel ilkeleri korumaktır.

Ancak Anayasanın istikrarı ile Anayasanın sertliği farklı kavramlardır. 
Anayasa yalnız bugünün değil geleceğin de gereksinmelerini karşılayabil- 
melidir.

Artırılmış bir yürürlük gücüne sahip ve sürekli olması amaçlanan Anayasalar 
belli tarihsel koşullar altına yaratıldığından, değiştirilmelerini ve uyumlu haline 
getirilmelerini haklı kılan toplumsal gelişmelerden etkilenmek zorundadır.

Anayasanın değiştirilmesi yöntemi yine Anayasalarda yer alan kurallarla 
düzenlenmiştir. Bu kurallarla, toplumun temel düzenini sağlayan Anayasanın 
genel ve kapsamlı bir şekilde geçerliliğini şart koşan yazılı Anayasa Hukukunun 
üstünlüğü güvence altına alınmış olmaktadır. Anayasayı değiştiren organın yine 
Anayasada öngörülen değiştirme koşullarına uyarak, onun değiştirilmesi ve boş
luklarının doldurulması konusundaki yetkisi, Anayasanın sürekliliğinin sağlan
masına hizmet eder.
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Anayasa değişikliklerinin sıklığı devletlere göre farklılık gösterir. Örneğin 
Amerika'da 2 yüzyılda sadece 26 kez Anayasa değişikliği yapılmışken Bonn 
Anayasası 1949 yılından beri 38 kez değişikliğe uğramıştır.

Değerli konuklar, eğer Anayasa, yeni toplumsal koşullara, toplumsal 
dinamizme ayak uyduramıyor ve ulusun isteklerini karşılama konusunda yetersiz 
kalıyorsa Anayasayı değiştirme yoluna başvurmak gerekir.

Toplumsal dinamizme, ulusun isteklerine, taraf olduğumuz AİHS kural
larına uyum sağlamak hedefi, T.C. Anayasasını yeniden gözden geçirme ve 
gerekli değişiklikleri yapmaya yöneltmiştir.

Yapılan değişiklikler, uygar ve demokratik uluslar ailesi içinde yer alabilmek 
ve daha güvenceli özgürlükler sistemi kurarak demokrasiyi daha da güçlendir
mek amacını taşıyor.

1987,1993,1995,1999, 2001 ve 2002 yıllarında Avrupa İnsan Hakları Sözleş
mesine uyum çerçevesinde gerçekleştirilen reformlar bu uluslararası sempoz
yumun konusunu oluşturmaktadır.

Değerli konuklarımız, bilimsel toplantılar barışın, dinginliğin ve toleransın 
göstergeleridirler.

Çağdaşlaşma çabalarını, öncelikle onların özgürlükçü ve demokratik bir Tür
kiye'de yaşamlarını sürdürebilmeleri ve 21. yüzyıl dünyasının olanaklarından 
yararlanmaları için sürdürdüğümüz, sevgili çocuklarımıza Büyük Atatürk'ün 
bayram olarak armağan ettiği şu günlerde barışı dilemek ve özlemek, evrensel 
olan bilime katkıda bulunmak bir başka anlam taşıyor.

Değerli konuklarımız üç gün sürecek olan sempozyumumuz 11 oturumdan 
oluşmaktadır.

Her oturumda bilim adamları ve yüksek mahkemelerimizin başkan ve üyeleri 
Anayasamızda gerçekleştirilen ve yukarıda belirttiğim amaçlar için gerçekleştiril
mesi yönünde toplumda güçlü bir eğilim olan değişiklikler konusunda bildiriler 
sunacaklar, Türk parlamenterler ve bilim adamları ile Avrupa Parlamentosu 
üyeleri, bu değişiklikleri ve değişiklik önerilerini tartışıp değerlendirecekler, 
AİHS normları ışığında gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmesi düşünülen 
reformları yeniden sorgulayacaklardır.

Konuların kapsamı ve zamanın kısıtlı olması nedeniyle Medeni Kanun Reviz
yonu ve CMUK Reformuna ilişkin bildiriler hariç tüm bildiri sahipleri ile tartış
ma ve değerlendirme bölümlerinde yer alan katılımcılara 15’er dakikalık konuş
ma süresi tanınmıştır. Yine aynı nedenlerle siz sayın konuklarımızın değerli 
görüşlerinden yoksun kalmak zorunda olduğumuzu üzülerek belirtmek istiyorum.
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Ulusal ve uluslararası platformda Anayasa Hukuku öğreti ve uygulamasına 
büyük katkılar sağlayacağını umduğumuz bu sempozyumun gerçekleşmesi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent ARINÇ sayesinde müm
kün olabilmiştir.

O'na, bunun için ve gerçekleştirmeyi planladığı bütün iyileştirme girişimleri 
için teşekkür ediyor, sempozyumumuzun ulusumuza ve tüm insanlığa yararlar 
getirmesini diliyorum.(Alkışlar)

K A Y N A K L A R :

Hesse K., Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Heidel
berg-Karlsruhe 1977, s. 11; Meier W., Staatsrecht und Verfassungsrecht, 3.B., Achim 1993, 
s. 555; Stern K., Constitutionalism Movements and new Constitutions, Uluslararası 
Anayasa Hukuku Kurultayı, 9-13 Ocak 2001 Ankara s. 45-55; Gören Z., Anayasa Hukukuna 
Giriş, İzmir 1999, s.l vd.; Gören Z., Temel Hak Genel Teorisi, İzmir 2000, s. 1-13.

SUNUCU : Efendim, şimdi de sempozyumumuzun açılış konuşmasını yap
mak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Arınç'ın kür
süyü teşriflerini arz ediyorum. (Alkışlar)
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TÜRKİYE BÜYÜK M İLLET MECLİSİ BAŞKANI 

SAYIN BÜLENT ARINÇTN  

TBM M  ANAYASA HUKUKU  

1. ULUSLARARASI SEM POZYUM U  

AÇILIŞ KONUŞM ASI

Saygıdeğer konuklar, yazılı ve görsel basınımızın seçkin temsilcileri; 1. Ulus
lararası Anayasa Hukuku Sempozyumunun açılış törenindeyiz; hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum; çalışmalarımızın başarılı olmasını diliyorum.

Anayasalar uzun süre geçerli olma amacını taşırlar. Bununla birlikte yürür
lüğe girdikleri tarihte var olan toplumsal koşulların, zaman içinde değişmesiyle, 
bu yeni koşullara uyumlu hale getirilmeleri gerekir.

Yeni toplumsal gelişmelere, Avrupa normları standardına, taraf olduğumuz 
Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi kurallarına uyum sağlayabilmek, "hukukun 
üstünlüğü"nü geçerli kılmak hedefi ve demokrasiyi, daha güvenceli bir özgür
lükler sistemi ile daha da güçlendirme düşüncesi, T.C. Anayasasında da köklü 

değişiklikler yapma konusunda yönlendirici olmuştur.

T.C. Anayasasında 1987 yılından bu yana değişik yıllarda gerçekleştirilen ol
dukça radikal ve önemli olan reformlarla, en kısa zamanda gerçekleştirilmesi 
yönünde toplumda güçlü bir eğilimin sezildiği diğer reformları Avrupa kamu oyuna 
tanıtmak, Türk kamu oyunu bu konuda yeniden bilgilendirmek amacıyla ilk defa 
TBMM bünyesinde bir Uluslararası Sempozyum düzenlenmesi düşünülmüştür.

Bu sempozyumun özellikle "hayatta en hakiki mürşit ilimdir" diyen Yüce 
Atatürk'ün Meclisi'nin kurulduğu tarihlerde gerçekleştirilmesi Sempozyumun 

önem ve anlamını daha da artırmaktadır.

Anayasa, Devletin bütünlüğünü sağlamak, Devlet için devamlı bir düzen 

oluşturmak, egemenliğin kullanılmasını meşru kılmak, Devlet erkini hukuksal 
bakımdan denetlenebilir kılmak; vatandaşların özgürlük ve eşitliğini güvence al

tına almak fonksiyonlarını üstlenmiştir.

Anayasa kuralları bir yandan Devlet ve toplum için önem taşırlar ve değiş
tirilmeleri zor koşullara bağlanmıştır.

11
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Diğer yandan, siyasal yaşamın çok yönlülüğü ve dinamizmi, sürekli olarak 
Anayasanın bu dinamizme uyumunu ve bu konuda özen gösterilmesini gerekli 
kılmaktadır.

Anayasanın dayandığı oydaşma, rızaya bağlı sözleşme sürekli incelenmeli, 
gözden geçirilmeli ve yenilenmeli, Anayasa siyasal güçlerin özgürce uzlaşmasını 
garanti etmelidir.

T.C. Anayasasının 11. maddesinde : "Anayasa hükümlerinin yasama, yürüt
me ve yargı organlarını bağlayan temel hukuk kuralları" olduğu hükmü bulun
maktadır.

Demek ki, Anayasa kurallarına bağlılık içinde değerlendirilen hukuka bağ
lılık tüm Devlet erkleri için öngörülmüştür.

Şu halde “Anayasayı oluşturan temel hukuk kuralları pozitif normların 
üzerindeki hukuku ifade eden temel hakkaniyet isteklerini” içermelidir.

T.C. Anayasasının 138. maddesinde -9. maddede açıkça ifade edilmemiş olan 
ancak yargı kavramından çıkan- "bağımsız yargıçların hukuka tabi olması"ndan 
söz edilmektedir.

Yasamanın kendi çıkardığı kanunları değiştirmesi mümkündür. Bununla bir
likte, bunu yaparken Anayasaya bağlılık yanında, "hukuka bağlılık ilkesi"ne de 
tabidir. Buradaki hukuk "pozitif normların üstündeki hukuk”u ifade etmektedir.

Pozitif normların üstünde hukuk, F.Alman Anayasa Mahkemesi tarafından 
aşırı haksız uygulamalar için kanunların kötüye kullanıldığı dönemlere bir tepki 
olarak yaratılmıştır ve bundan dolayı, meclisin çıkardığı kanunların da temel hak
kaniyet kurallarına tahammül edilmez derecede aykırı olamayacağını kabul eder.

Hukuka bağlılık, Anayasanın kendisi hakkaniyet taleplerini içerdiği sürece 
çıkarılan kanunlar için pratik değil, sadece teorik bir önem taşıyacak, çünkü 
Anayasaya bağlılıkla, "hukuka bağlılık" yerine getirilmiş olacaktır. Bir aykırılık 
durumunda pozitif normların üstündeki hukuk, Anayasanın bile önüne geçecektir.

"Anayasanın üstünlüğü ilkesi" ve Anayasada güvence altına alman haklar 
tarihsel gelişimde uzun ve zor mücadeleler sonucu, Devlet gücünün taşıyıcıların
dan koparılıp alınabilmişlerdir. Böylece çok eskilerden gelen güç ile hukuk 
arasındaki gergin ilişki "hukuk" lehine sonuçlanmıştır.

Bu sonuç, hukuk ve özellikle Anayasa hukuku sadece var olan düzeni koru
mak için bir üst yapı olarak değil , özgürlük ve adalete daha da yakınlaşabilmek 
için bir ilke ve aynı zamanda bireye yapılacak saldırılara karşı bir güvence olarak 
anlaşıldığı sürece kabul görebilir.
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Bunun için koşul, gerçekten geniş bir uzlaşmaya dayanan ve aynı zamanda 
geleceğe yönelik bir politika için serbest bir hareket alanı bırakabilen bir 
Anayasanın varlığıdır.

Anayasa basit bir normlar bütününden daha fazla bir anlam taşımakla birlik
te her şeyden önce ve her zaman hukukun anlatımıdır ve Devletin hukuksal temel 
düzenidir.

Toplumsal bir uzlaşma belgesi olan Anayasalar, ulusun isteklerine ve top
lumsal dinamizme uygun olarak biçimlendirilmelidirler. Bu nedenle Anayasamız
da en kapsamlısı 1995 yılında olmak üzere 1987, 1993, 1999 yıllarında yapılan 
düzenlemelerle bazı iyileştirilmeler gerçekleştirilmeye çalışılmış, Anayasamız 
daha güvenceli bir özgürlükler sistemine kavuşturulmuş ve evrensel hukuk an
layışının oluşturduğu değerlere uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır.

Anayasal reform girişimleri, tarafı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleş
mesi normları ve bu normlarla varolan demokratik ortam kapsamında gerçekleş
tirilmiştir. Yapılan ve planlanan reformlarla insan hakları standardımızın yüksel
tilmesi amaçlanmıştır.

3 Ekim 2001'de ve bunu tamamlayan 27 Aralık 2002 tarihlerinde gerçekleş
tirilen ve bugüne kadar yapılanların en kapsamlısı olan Anayasa Reformu kap
samında biri geçici, biri yürürlüğe ilişkin toplam 36 madde değiştirilmiştir. Bu 
reformun 26 maddesi temel hak ve özgürlüklere ilişkindir.

Bu kapsamda;

> 1) Anayasanın Başlangıç metninin 5 fıkrasının başında yer alan "hiçbir 
düşünce ve mülahazanın" ibaresi "hiçbir faaliyetin" şeklinde değiştirilmiştir. 
Böylece 5. paragrafta sayılan kamusal değerlerin düşünce karşısında öncelik taşı
ması için düşüncenin eylemi aşan "faaliyet" boyutuna ulaşması şart koşularak 
düşünceyi açıklama özgürlüğü için öngörülmüş olan sınır zayıflatılmıştır.

> 2) Anayasanın 13. maddesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki ilkeler 
doğrultusunda yeniden düzenlenerek 13. madde "genel bir sınırlama kuralı " ol
maktan çıkarılıp "genel bir koruma kuralı" durumuna kuralı getirilmiştir. Mad
deye Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı md.52' ye uygun olarak "hakkın özü" 
kavramı ve "oranlılık ilkesi" dahil edilmiş, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
md.8 ve 11 ile uyum sağlanmıştır.

> 3) 14. maddede temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması kapsamın
dan "tahrik ve teşvik" çıkarılmış, sadece "faaliyet" esas alınmıştır. Ayrıca devletin 
de temel hakları sınırlama yetkisini kötüye kullanması engellenmeye çalışılmış
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tır. Bu değişiklikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi md. 17'ye paralel bir düzen
leme getirilmiştir.

> 4) 19. maddede toplu suçlarda gözaltı süresi 4 güne indirilerek, Avrupa İn
san Haklan Sözleşmesi ile uyum sağlanmıştır.

> 5) Özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. md., konut dokunulmazlığını 
düzenleyen 21. md., haberleşme özgürlüğünü düzenleyen 22. md., Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi 8. md. ile uyumlu hale getirilmiştir.

> 6) Dil farklılıkları bir sosyolojik gerçek olarak kabul edilerek düşüncelerin 
açıklanmasında buna ilişkin Anayasada daha önce mevcut olan engel kaldırılmış
tır. 28. maddeden “Kanunla yasaklanmış herhangi bir dilde yayım yapılamaz”; 
26. maddeden "düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kanunla yasaklanmış 
olan herhangi bir dilde yayım yapılamaz" kurallarını içeren fıkralar çıkarılmış 
maddenin sınırlamalar yönünden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi md.10 ile 
uyumu sağlanmıştır.

> 7) Toplantı özgürlüklerini düzenleyen 33. ve 34. maddeler Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi md. 11 ile uyumlu hale getirilmiştir.

> 8) 36. maddede savunma hakkı ile birlikte uluslararası sözleşmelerde 
güvence altına alınmış olan ve hukukun üstünlüğünü içeren "adil yargılanma 
hakkı" tanınmaktadır.

Böylece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi md. 6 ile uyum sağlanmıştır.
> 9) 38. maddeye "Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak 

kabul edilemez" ve "hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan yükümlülüğü yer
ine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz" kuralları getiril
erek Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi md. 11 ve İnsan Hakları 
Sözleşmesi Ek 4. protokol md. 1 ile uyum sağlanmıştır. Kişisel ve Siyasal Hak
lar Uluslararası Sözleşmesi 2. Seçmeli Protokolü ve 6. EK Protokol gibi, ölüm 
cezası yasağı, barış zamanı bakımından mutlak olarak kabul edilmiş ve 6. Ek 
Protokol hükümleri de dikkate alınarak ölüm cezasının sadece savaş, çok yakın 
savaş tehdidi durumunda ve terör suçlarında verilebileceği kuralı getirilmiştir.

> 10) 49. maddedeki değişiklik ile devlete, çalışanların yanında "işsizleri" de 
koruma görevi verilmektedir.

> 11)41. maddede ailenin, eşler arasında eşitliğe dayandığı vurgulanmıştır.

> 12) 66. maddede gerçekleştirilen değişiklikle ana babanın farklı vatandaş
lığa sahip olduğu bir evlilikten doğan çocuğun Türk vatandaşlığına sahip olması 
için ana babadan birinin Türk vatandaşı olmasını yeterli sayan bir düzenleme 
getirilmiş, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne EK 7. Protokol md.5 ve Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi'ne EK 12. Protokol md.l ile uyum sağlanmıştır.
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> 13) 67. maddeye eklenen fıkra ile siyasi iktidarların, Siyasi Partiler 
Kanununda kendi menfaatlerine uygun düşecek şekilde yapacakları değişiklikten 
faydalanabilme olanağı sınırlandırılmıştır.

> 14) 69. maddeye getirilen değişiklikle siyasi parti kapatma yaptırımı zayıf
latılmıştır. "Odak olma" nın ne olduğu Anayasada açıklanmıştır. Dava konusu 
fiillerin ağırlığı, siyasi partiyi fiillerin odağı haline getirmeye yetmiyorsa, yani 
fiillerin odaklaşma niteliği şüpheli görünüyorsa bu eylemlere daha ılımlı bir yap
tırımın uygulanması konusunda Anayasa Mahkemesine yetki verilmiştir.

> 1 5 )  Geçici 15. maddenin son fıkrasının yürürlükten kaldırılması öngörül
mekle, 12 Eylül 1980 / 6 Aralık 1983 döneminde çıkarılan kanunlar, Kanun Hük
münde Kararnameler ile 2324 sayılı kanun uyarınca alman karar ve tasarrufların 
Anayasaya aykırılığının iddia edilebilmesi sağlanmıştır.

> 16) 118. maddede öngörülen değişiklikle Milli Güvenlik Kurulu'nun üye 
kompozisyonuna sivil katkı getirilmiş, üyeler arasına Başbakan yardımcıları ve 
Adalet Bakanı dahil edilmiştir. Ayrıca bu değişiklikle kurul kararlarının "tav
siye" niteliğinde olduğu vurgulanmaktadır.

> 17) 76. maddede milletvekili seçilme engeli olarak öngörülmüş olan "ide
olojik veya anarşik eylemlere" katılma ibaresi "terör eylemlerine" katılma şek
linde daraltılmaktadır.

Genel olarak değerlendirdiğimizde, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi 
planlanan bu reformların, demokrasimizi güçlendirme, insan hakları standar
dımızı yükseltme ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi normları ışığında 
Anayasamızı iyileştirme amacına yönelik olduğu saptamasını yapabiliriz.

Bu saptama ve değerlendirmeyi Avrupa kamu oyu ile paylaşmak düşüncesi, 
Sempozyumumuz için yönlendirici olmuştur. Üç gün sürecek olan Sempoz
yumumuzda Türk bilim adamları ve yüksek mahkeme yargıçları, gerçekleştiril
miş ve gerçekleştirilmesi yönünde kamuoyunda güçlü bir eğilim sezilen Anayasa 
reformları konusunda hem Avrupalı konuklarımızı aydınlatmaya çalışacaklar 
hem Türk kamu oyunu yeniden bilgilendireceklerdir. Sempozyumun tartışma 
bölümünde Avrupalı ve Türk parlamenterler bu reformları değerlendirme ve tar
tışma olanağı bulacaklardır.

Yüce meclisimizin kuruluşunun 83. kuruluş yıldönümü olan ve Büyiik 
Atatürk'ün Türk çocuklarına Çocuk Bayramı olarak armağan ettiği bu günlerde 
davetimizi kabul edip bizleri onurlandırdıkları için tüm Avrupalı ve Türk konuk
larımıza yürekten teşekkür ediyorum.
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Değerli konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Millî Egemenlik ve 
Çocuk Bayramını da vesile kılmak suretiyle böyle önemli ve kapsamlı bir sem
pozyumun tertiplenmesi, umarım yararlı olmuştur. Bugünkü açılış toplantımızdan 
da memnuniyetle görüyorum ki, bu davetimizi kabul edip bizleri onurlandıran, 
Yüce Meclisimizin değerli eski başkanları, yüksek mahkemelerimizin başkan ve 
üyeleri, pek çok yabancı büyükelçi, yabancı konuklarımız, parlamenterlerimiz, 
aydınlarımız ve bundan sonraki onbir oturumu da yakından, ilgiyle takip edecek 
değerli misafirlerimizle önemli bir çalışma yapıyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olduğum 19 Kasım’dan bu yana, Mec
lisimiz, bütün çalışmalarını ve mekanlarını halkımıza ve sivil toplum örgütlerine 
açma kararı almıştır. Bu doğrultuda, Parlamentomuzda, Aralık ayında Kıbrıs'la il
gili bir sempozyum, daha sonra İstiklâl Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde kabul edilişinin yıldönümü dolayısıyla bir egemenlik sempozyumu, daha 
sonra, özellikle Irak savaşı sırasında "savaş, tarihsel ve kültürel miras" adıyla yine 
bir başka sempozyum düzenlemiştir. Bugün de, biraz evvel özellikleri sayılan, üç 
gün devam edecek ve bizi birbirimize daha çok kaynaştırıp, değişik tebliğler 
içerisinde olayların farklı boyutlarını görmemize yardımcı olacak çok önemli bir 
sempozyumda bulunuyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi sîzindir, milletimizindir. Bizi bir araya getiren 
farklı bile olsa düşüncelerin, genelde olumlu katkılarının sağlanabileceği, çok 
yararlı bir çalışmanın içerisindeyiz.

Bu toplantıyı tertip eden değerli arkadaşlarıma, davetimizi kabul eden değer
li katılımcılara, Avrupa Parlamentosunun sayın milletvekillerine ve oturumlar 
boyunca size ev sahipliği yapacağımız için kusurlarımızı, eksikliklerimizi de 
mazur göreceğiniz ümidiyle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum, başarılar 
diliyorum. (Alkışlar)
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1. OTURUM

Kişi Güvenliği, Özel Hayatın Gizliliği,
Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü, Toplantı Özgürlükleri

OTURUM BAŞKANI 
Mustafa BUMİN

Anayasa Mahkemesi Başkam

SUNUCU - "Avrupa Birliğine Uyum Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasında Gerçekleştirilen Reformlar" başlığı altındaki oturumlarımıza geçiyoruz.

Sayın konuşmacıların kendilerine ayrılan süreye itina göstereceklerine ina
narak, birinci oturumu başlatıyoruz.

Oturumu yönetecek başkan, Sayın Mustafa Bumin, Anayasa Mahkemesi 
Başkam. (Alkışlar)

Konuşmacılar: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi 
Sayın Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, Bilkent Üniversitesi İktisadî idari ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Ergun Özbudun, Galatasaray 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi insan Hakları Komisyonu Uzmanı Sayın Dr. İrfan 
Neziroğlu; arz ediyorum efendim.

Değerli konuklarımız, Avrupa Parlamentosu üyesi olan tartışmacılarımızın 
yoğun programlarının olması, sempozyumun oldukça kapsamlı ve zamanımızın 
da kısıtlı olması nedenleriyle ve Türk katılımcılarımız ülkemizin önde gelen tanın
mış kişileri olduğundan, sadece yabancı tartışmacıların özgeçmişleri okunacaktır. 
Bunu, Türk konukseverliliğinin de bir özelliği olarak belirtmek istiyoruz.

Yine, aynı nedenlerle, sempozyumun soru-cevap şeklinde geçmesi mümkün 
olamayacaktır. İzleyicilerimizin değerli görüşlerinden bu sebeplerle yoksun kala
cağımızı özür dileyerek bildiriyoruz.

OTURUM BAŞKANI MUSTAFA BUMİN (Anayasa Mahkemesi Başkanı) - Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, saygıdeğer konuklar; daha önce yük
sek yargı başkanları tarafından düzenlenen, hatta, çoğu kez, Barolar Birliği 
tarafından düzenlenen Anayasa yargısına ilişkin sempozyumun, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çatısı altında düzenlenmiş olmasından duyduğum mutluluğu ifade 
etmek istiyorum.

Bilindiği gibi, 1982 Anayasası, kabul edildiği tarihten kısa bir süre sonra, bir
çok bilimsel platformda, kimi maddeleri bakımından eleştiriye uğramıştır. Hatır
ladığım kadarıyla, adlî yıl açılışlarında, Yargıtay başkanlarının hemen hemen
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tamamı tarafından, Anayasanın değiştirilmesi gereken birçok maddesi bulunduğu 
ifade edilmiş ve daha kabulünden beş yıl sonra başlamak üzere, 1987'den 
itibaren sırasıyla 1993, 1995, 1999, 2001, 2002'de -en kapsamlısı, kuşkusuz 
2001'de oldu- birçok maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Bu çok doğaldır; çün
kü, Anayasa, özellikle 1982 Anayasası kabul edildiği dönem itibariyla düşünül
düğünde, bir nevi 1961 Anayasasına tepki niteliğindeydi. Hak ve özgürlükleri, 
1961 Anayasanın daha gerisinde düzenlediğini söylemek mümkün. O bakımdan, 
mükemmel hazırlanmış olsaydı bile, değişen zaman içerisinde, mutlaka kimi 
maddelerinin yeniden gözden geçirilmesi zarureti vardı.

özellikle Avrupa Birliğine giriş süreci, Anayasada yapılacak değişiklikleri hız
landırmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında gerçekleştirilecek olan 
Anayasa Hukuku 1. Uluslararası Sempozyumu’nun Türkiye'deki bilim adamları ve 
yargı organlarının başkanlarının da oturum başkanı olarak, ayrıca, yurt dışından 
parlamenterlerin de katılımıyla çok büyük yararlar sağlayacağını bili-yorum ve 
umuyorum.

Yalnız, ben, programa baktığımda şunu gördüm; zaten, ifade de edildi; bütün 
konuşmacılara yalnız 15 dakika ayrılmış ve ben, bugünkü programa baktığımda, 
on değişik konuya, başlığa -19 uncu maddeden başlayıp da, 28, 133 maddeler ve 
başlangıcın beşinci fıkrası da var- üç konuşmacının kendilerine ayrılan bu 15 
dakikalık süre içerisinde nasıl değinebileceklerini, yani, bu kısa sürede anlatmak 
istediklerini nasıl anlatabileceklerini doğrusu merak ediyorum.

Ben, bu kıymetli zamanı daha çok almayacağım, şimdi, konuşmacı olarak 
burada bulunan değerli hocalarımızdan... (Bana özgeçmişleri verilmediği için size 
özgeçmişlerini okuyamıyorum; ama, hepsi çok bilinen bilim adamlarıdır, yakından 
tanıdığımız kimselerdir.)

Sayın Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, daha sonra Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğ- 
lu, bilahare Prof. Dr. Ergun Özbudun ve nihayet Dr. İrfan Neziroğlu konuşmacı 
olarak katılacaklar.

Tartışma bölümünde, Prof. Dr. Nükhet Hotar Göksel ve Doç. Dr. Sami Sel
çuk bulunacaklar.

Konuşma sırası itibariyle, ilk sırada olduğu için, sözü Prof. Dr. Duygun Yar- 
suvat'a bırakıyorum.

Buyurun Sayın Yarsuvat.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINA GÖRE KİŞİ 
HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ, ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ, 

KONUT DOKUNULMAZLIĞI VE HABERLEŞME HÜRRİYETİ 
ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Prof. Dr. Duygun YARSUVAT n

Kişi Hürriyeti ve Güvenliği :
> 1) Hür toplumun en bariz markalarından biri, kuşkusuz, kişi özgürlüğü ve 

güvenliğidir. Kişi güvenliği, sadece insanların keyfi olarak hürriyetlerinden yok
sun kılınması yanında, hiçbir korku duymadan, hiçbir makamdan izin almadan 
günlük işlerini yapmak, istediği yerlere gidip gelmek, evinde huzur içinde yaşa
mak hallerini de içine alır. İnsanoğlu içinde yaşadığı toplumda herhangi bir 
kişinin keyfine uygun olarak yakalanmayacağı ve tutuklanmayacağı, sırlarının 
başkaları tarafından ele geçirilemeyeceği ve haberleşmesinin korunacağı güven
cesine ve düşüncesine sahip olmalıdır.

Yukarıdaki güvencelerin 1982 tarihli Türk Anayasası'nın 19, 20, 21 ve 22. 
maddelerinde yer aldığını görmekteyiz.

> 2) Anayasa'nın 19. maddesi, kişi hürriyeti ve güvenliğini düzenlemek
tedir.0’ Bu madde ile geniş bir şekilde "Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahip
tir" dendikten sonra, bu hürriyetin kısıtlanabileceği haller sıralanmıştır. Buna kar
şılık, 1961 Anayasası'nın 30. maddesi," Kişi güvenliği" başlığı altında konuyu 
düzenlemiş bulunmaktadır. 1961 Anayasası'nın 20. maddesi, 1971 ve 1973 yıl
larında değişikliğe uğramıştır.

(*) Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
(!) Madde 19 - Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.

Şekil ve Şartları kanunda gösterilen;
Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi; bir mah
keme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya tutuk
lanması; bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kararın ye
rine getirilmesi; toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tutkunu, bir 
serseri veya hastalık yayabilecek bir kişinin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda belir
tilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi; usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen 
veya giren ya  da hakkında sınır dışı etmeye yahut geri verme kararı verilen bir kişinin yakalanması veya 
tutuklanması halleri dışında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz.
Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin yokedilmesini veya değiş
tirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hal
lerde hakim kararıyla tutuklanabilir. Hakim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecik
mesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir.
Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama veya tutuklama sebepleri ve haklarındaki iddialar her halde 
yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması halinde sözlü olarak derhal, toplu suçlarda en geç hakim huzu
runa çıkarılıncaya kadar bildirilir.
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1982 Anayasası'nın konuyu düzenleyen 19'uncu maddesi, 3.10.2001 yılında 
4709 sayılı Kanunla bazı değişikliklere uğramıştır. Bilindiği gibi, 4709 sayılı 
Kanun, T.C. Anayasası'nın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
adını taşımakta ve Avrupa Birliği'ne Türk Hukuku'nun uyum sağlayabilmesi için 
Anayasa'da yapılan temel değişiklikleri içermektedir.

> 3) 2001 değişiklik paketinde, kişi hürriyeti ve güvenliği ile ilgili olarak, 
Anayasa'nın 19. maddesinin 6. fıkrası değiştirilmiştir. Bu değişikliğe göre, 
yakalanan veya tutuklanan kişi tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi 
için gerekli süre hariç en geç 48 saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok 4 gün 
içinde hakim önüne çıkarılmasını öngörmüştür. Bu değişikliğin nedeni, AÎHM 
kararlarında billurlaşan, yakalanan kişinin makul süre içinde hakim önüne çıkar
tılmasına yönelik içtihatlarıdır. Türk Hukuku'nda gözaltı sürelerinin uzunluğu, 
özellikle Devlet Güvenlik Mahkemeleri tarafından uygulanan usul hükümlerinin 
AİHM içtihatlarına ters düşmesinden Türkiye Sözleşmeyi ihlal eden bir ülke 
olarak gözükmesidir. Bu değişiklik ile gözaltı süreleri açısından Avrupa norm ve 
standartlarına uyum sağlandığı belirtilmiştir. Diğer yandan belirtmek gerekir ki, 
gözaltı sürelerinin kısaltılması, işkence ve kötü muamelenin önlenmesinde de 
önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir.

Diğer yandan, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uyguladığı usul normları 
açısından, aykırılık devam edebilmektedir. Zira, gözaltı süresi uzatılan kişinin bu 
karara karşı etkin ve somut bir kanun yolunun bulunmaması Avrupa Mahkemesi 
içtihatlarında tartışılmış ve Sözleşmenin 5. maddesinin ihlal edildiği içtihadında 
bulunulmuştur.

Özellikle Terörle Mücadele Kanunu'nun uygulamasında Strasbourg Mah
kemesi "Tüm toplumu terörizme karşı koruma amacı taşısa da, yargısal bir dene
tim olmadan 4 gün 6 saatlik bir gözaltı süresinin Sözleşmenin 5/3'üncü maddesin
de belirlenmiş sürenin dar sınırlarının dışında kaldığına karar vermiştir. (Brogan ve 

diğerleri & Birleşik Krallık Kararı, 29 Kasım 1988, Seri A, No:I45/B, s. 33, §11)

Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en 
geç kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok onbeş gün içinde hakim önüne çıkarılır. Kimse, 
bu süreler geçtikten sonra hakim karan olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüs
tü hal, sıkıyönetim ve savaş hallerinde uzatılabilir.
Yakalanan veya tutuklanan kişinin durumu, soruşturmanın kapsam ve konusunun açığa çıkmasının sakın
calarının gerektirdiği kesin zorunluluk dışında, yakınlarına derhal bildirilir.
Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında serbest 
bırakılmayı isteme hakları vardır. Serbest bırakılma, ilgilinin yargılama süresince duruşmada hazır bulun
masını veya hükmün yerine getirilmesini sağlamak için bir güvenceye bağlanabilir.
Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu 
kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı mer
ciine başvurma hakkına sahiptir.
Bu esaslar dışında bir işleme tabi tutulan kişilerin uğradıkları zarar, kanuna göre, Devletçe ödenir.
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Yine Türkiye İle İlgili olan bir kararda, (Murat Satık ve Diğerleri v. Türkiye, 22 Ekim 

2002, No:24737/94) Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek Hakimliği'nin sevkedilme 
tarihine kadar 13 gün süren gözaltı süresini makul bir sürenin dışında kabul etmiş 
ve aynen "Kendilerine isnad edilen fiillerin bir terörist tehdit ile ilgili olduğu var
sayımında dahi mahkeme, başvuru sahiplerinin yargısal bir müdahale olmaksızın 
13 gün gözaltında bulundurulmuş olmaları gerekli kabul edilemez" dendikten 
sonra, 13 günlük gözaltı süresini sözleşmenin 5. maddesinde yer alan makul 
süreyi tanımlayan içtihatlarda ortaya konulan "derhal" kavramına uygun ol
madığını tespit etmiştir. Aynı konuda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 
müteaddit kararları mevcuttur. Bunların en yenileri, Gündoğan v. Türkiye, 
10.10.2002, No: 31877/96 ve Dalkılıç v. Türkiye, 5.12.2002, No: 25756/94 tarih
li kararlardır.

> 4) Kişi güvenliğiyle ilgili olarak Anayasa'nın 19. maddesinde yapılan bir 
değişiklikle 7. fıkraya getirilen bir hükümdür. Buna göre, kişinin yakalandığı ve 
tutuklandığının yakınlarına "derhal bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir". 
Yukarıda da görüleceği gibi, fıkranın eski hükmünde bildirim yükümlülüğü bulun
makla birlikte, soruşturmanın kapsam ve konusunun açığa çıkmasının sakın
calarının gerektirdiği kesin zorunluluk halleri, bildirim yükümlülüğüne istisna teş
kil ediyordu. Yapılan bu değişiklik ile temel kural, istisnasız kabul edilmiştir.

Anayasa'daki bu değişiklikler, Anayasa değişikliğinden sonra yapılan Kanun
larla uygulamaya geçirilmiştir.

> 5) 4744 sayılı ve 6.2.2002 tarihinde kabul edilmiş bulunan, Bazı Kanunlar
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile CMUK'nda kişi güvenliği ile ilgili 
olarak bazı değişiklikler yapılmış ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin karar
larına ve Sözleşme'nin 5. maddesi hükmüne uygunluk sağlanmak istenmiştir.

Anılan Kanunun 5. maddesi ile 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun 16. maddesinin 2. fıkrasının 
ikinci cümlesini madde metninden çıkartmış, 2. ve 4. fıkraları ise değiştirmiştir. 
Keza, 6. madde ile CMUK'nun 107. maddesi; yine 7. madde ile CMUK'-nun 128. 
maddesi değiştirilmiştir.

Bir suç işlediği şüphesi ile polis tarafından gözaltına alınan ya da yakalama 
müzekkeresi sonucunda yakalanan kişi, 24 saat içinde durumu hakkında bir karar 
vermek üzere hakim önüne çıkartılmak zorundadır. Burada dikkat edilecek olan 
husus, Anayasa'da 48 saat öngörülmüş iken, CMUK'nda 24 saat olarak düzenlen
miş olmasıdır. Nitekim, CMUK'nun 108. maddesi gözaltına alınan kişinin 24 saat 
içinde hakim önüne çıkartılmasını öngörmektedir.
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Gözaltına alınan kişinin, o andan itibaren sahip bulunduğu adil yargılanma 
hakkını teşkil eden haklarından da haberdar edilmesi zorunludur. CMUK'nun 
135. maddesinde sıralanan bu haklara göre, sorguya çekilen kişinin kendine soru
lan suallere cevap vermeme, yani susma hakkı, kendine müdafii tayin edebileceği 
belirtildikten sonra, kendisine isnat edilen suçun açıklanması da gerekmektedir.

Diğer yandan, sözü edilen uyum kanunu ile CMUK'nda değişiklik yapılmış, 
yakalanan veya tutuklanan kişiye tutuklama nedenleri bildirilir, tutuklamanın 
uzatılmasına ilişkin her karardan tutuklunun bir yakınına hakim kararıyla gecik
meksizin haber verilmesi öngörülmüştür. (CMUK Madde 107/1) Ayrıca, soruş
turmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla, tutuklunun tutuklamayı bir 
yakınına veya belirlediği bir kişiye bizzat bildirmesine de izin verilir. (CMUK, Mad

de 107/2)

Uyum Kanunu'nun 6. maddesi ile CMUK'nun 128. maddesinin ikinci fık
rasının ikinci cümlesi ile üçüncü fıkrası madde metninden çıkarılmaktadır. Bu 
değişiklikle, üç veya daha fazla kişinin bir suça iştiraki suretiyle toplu olarak iş
lenen suçlarda gözaltı süresinin Cumhuriyet Savcısının talebi ve sulh hakiminin 
kararı ile 7 güne çıkarılması usulü kaldırılarak, toplu olarak işlenen suçlarda 
gözaltı süresinin uzatılması Cumhuriyet Savcısının emri ile olanaklı hale getiril
mektedir. Anayasa'nın 19. maddesinde 4709 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe 
uygun olarak bu tür suçlarda gözaltı süresinin en çok 4 gün olması öngörülmek
tedir. Böylece, AİHM kararlarına ve Avrupa Konseyine üye devletlerin mev
zuatına da uyum sağlanmıştır.

Öte yandan, Anayasanın 19. maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, 
yakalamadan ve yakalama süresinin uzatılmasına ilişkin emirden yakalanan, bir 
yakınına veya belirlediği bir kişiye Cumhuriyet savcısının kararıyla gecikmek
sizin haber verileceği hükme bağlanmıştır

Tutuklama süresi yasal olarak sınırlandırılmıştır. Buna göre, hazırlık soruş
turmasında tutukluluk süresi en çok 6 ay, kamu davası açılması halinde tutuk
lulukta geçen süre dahil 2 yıldır. (CMUK, Madde 110/1)

İstisnai olarak kanunda belirtilen cezanın alt sınırı 7 yıl ve üzeri bir hürriyeti 
bağlayıcı cezayı gerektiriyorsa, delillerin durumuna ve sanığın şahsi hallerine 
göre tutukluluk halinin devamına da karar vermek imkanı hakime tanınmıştır. 
(CMUK, Madde 110/2)

> 6) CMUK'nda düzenleme bu olmakla birlikte, özellikle Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulu Hakkındaki Kanunun 16. mad
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desindeki hükümler nedeniyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. mad
desinin ihlalleri ve dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları 
gündeme gelmiştir.

> 7) Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uyguladığı usul normları açısından 
gözaltı süresinin uzatılmasıyla ilgili hukuki problemlerin ortaya çıkması ve 
AİHM'nin bu konuda Sözleşmenin 5. maddesinin ihlal kararını vermesi karşısın
da, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yargılama ve Usulleri Hakkındaki Kanunun 
16. maddesinde de var olan gözaltı süresinin üç veya daha fazla kişinin bir suça 
iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda 7 güne kadar uzatılmasını mümkün 
kılan usulü hüküm kaldırılmıştır.

7 günlük süre, adli mahkemelerin görevine giren suçlarda yapılan soruştur
malara paralellik sağlamak üzere 4 güne indirilmiştir. Bu değişiklik, Anayasa'nın 
değişik 19. maddesine de uygunluk sağlamaktadır. Keza, 6.2.2002 tarihli uyum 
yasasının 5. maddesinin 3. fıkrasında da, "Olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde 
yakalanan veya tutuklanan kişiler hakkında 2. fıkradaki sürenin 7 güne kadar 
hakim kararıyla uzatılabileceği" şeklinde bir değişiklik öngörülmüştür.

Kanaatimizce hatalı olan husus, tutuklanan kişiler hakkında yeni bir gözaltı 
süresinin ortaya çıkmasıdır. Ancak gözaltına alınan kişinin hakim kararıyla 
gözaltı süresinin uzatılmasına karar verilmesi mümkündür. Kişi tutuklandıktan 
sonra, tutuklu olarak derhal tutukevine gönderilmek zorundadır. Tutuklanan bir 
kişinin tutukluluk kararından sonra 7 gün daha polis veya savcılıkta tutularak 
ifadesinin alınmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesine ve 
Anayasa'nın 19. maddesine aykırı düşeceği açıktır.

> 8) Bu madde, daha sonra çıkartılan ve yine uyum kanunları arasında 
sıralanan 4778 sayılı 02.01.2003 kabul tarihli Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun ile Kanunun 32. maddesi ile ilginç bir düzenleme 
getirilmiştir.

Anılan Uyum Kanunu'nun 32. maddesi ile "15.12.1990 tarihli ve 430 sayılı 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak 
İlave Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesinin (c) 
bendinin birinci paragrafı değiştirilerek"

"Hükümlü veya tutuklular, olağanüstü hal ilanına neden olan suçların soruş- 
turulmasında ifade alma, yer gösterme, yüzleştirme, teşhis ve tıbbi muayene için 
Olağanüstü Hal Bölge Valisinin teklifi üzerine, yetkili Cumhuriyet Başsavcısının
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talebi ve hakimin kararı ile, her defasında 4 günü geçmemek üzere ceza infaz 
kurumu veya tutukevinden alınabilir. Bu süre hükümlülük veya tutuklulukta geç
miş sayılır. Hakim, her defasında karar vermeden önce hükümlü veya tutukluyu 
dinler. Hükümlü veya tutuklu ceza infaz kurumu veya tutukevinden alındıktan 
sonra da yasal konumunun gerektirdiği haklardan yararlanır. Ceza İnfaz Kurumu 
veya tutukevinden ayrılış ve dönüşlerinde hükümlü veya tutuklunun sağlık duru
mu doktor raporu ile tespit edilir."

Sözkonusu hükmün gerekçesi ile kanunlaşmış şekli birbirinden farklıdır. 
Kanunun hükümle ilgili gerekçesinde, ifade almanın yeterli olmayacağı, yer gös
terme ve teşhis etme gibi hallerde tutuklunun hakim kararıyla bulunduğu yerden
4 gün için alınması düzenlenmiş iken, Kanunda yer alan hükümde, ifade alma, yer 
gösterme, teşhis, yüzleştirme hallerinde bu yola başvurulacağı öngörülmüştür. 
Şekil açısından bu hükmün tartışılabilir olduğu açıktır. Kanun Hükmünde Karar
namenin bir maddesinin, bir bendinin, bir cümlesinin kanunla değiştirilmiş ol
ması tartışmaya açıktır. Ayrıca, olağanüstü hal süresinin bitmiş olmasından 
dolayı da bu hükmün geçerliliği konusunda kuşkular vardır.

Ancak, içerik açısından hükme baktığımızda, AİHM kararlarında belirtildiği 
gibi, yargısal müdahale olmaksızın gözaltına alınma ve gözaltı süresinin uzatıl
ması 5. maddeye aykırılık teşkil edeceği gözönönü alındığında, yapılan değişik
lik belki süre açısından yargısal kontrole yer verilmesi nedeniyle AİHM karar
larına uygun mütalaa edilebilir. Ancak, hakkında tutuklama kararı verilmiş ve 
tutuklanmış olan kişilerin yeniden ifade almak için kolluk kuvvetlerine teslim 
edilmelerinin, AİHM Sözleşmesi'nin 5. maddesine aykırı düşeceğini düşünmek
teyiz.

> 9) 4778 sayılı Kanunun 37. maddesinde de, bazı Kanunların hükümleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. Bunlar arasında, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mah
kemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulüne Dair Kanunun 16. maddesinin 4. fıkrası 
kaldırılmıştır.

Madde 16. (Değişik 4. Fıkra:4744-6.2.2002) "Tutuklu bulunan sanık, müdafii 
ile her zaman görüşebilir. Cumhuriyet Savcısı tarafından gözaltı süresinin uzatıl
masına yazılı emir verilmesinden sonra gözaltında bulunan kişi hakkında da aynı 
hüküm uygulanır."

Bu hükmün kaldırılmasıyla, gözaltına alınan kişi ile Devlet Güvenlik Mah
kemeleri görevi içine giren suçlarda gözaltına alınan kişi ile müdafıinin görüşme
si de hukuken mümkün hale gelmiştir. Buna paralel olarak diyebiliriz ki, Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri'nin yetkisi dahilindeki suçların kovuşturulmasında, hazır
lık tahkikatı sırasında yapılan sorgularda müdafii hazır bulunabilecektir.
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Buna karşılık, 3842 sayılı CMUK'nda değişiklik yapan Kanunun 31. mad
desini ileri sürerek, CMUK'nun 135 ve 136. maddelerinin Devlet Güvenlik Mah- 
kemeleri'nde uygulanamayacağı ileri sürülmektedir.

Resmi Gazete'nin 01.10.1998 gün ve 23480 sayılı nüshasında neşredilen 
Yakalama, Gözaltına Alma ve tfade Alma Yönetmeliği'nin 6. maddesinde, 
"Yakalama sırasında kişiye, suç ayrımı gözetilmeksizin yakalanma nedeni, susma 
ve müdafıden yararlanma ve yakalandığını yakınlarına haber verme hakları 
duyurulması, soruşturmanın kapsam ve konusunun açığa çıkması bakımından 
kesin bir sakınca doğmamasına bağlıdır." denmektedir.

4778 sayılı Kanunun bu madde ile ilgili gerekçesinde, AİHM'nin içtihatların
da, yakalanan şahsa gözaltı süresinde avukat yardımından faydalanma imkanı 
tanınmaksızın alman ifadelerin yargılama sırasında delil olarak kullanılmasının 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin adil yargılamaya ilişkin 6. maddesinin ihlali 
niteliğinde görüldüğünden, böyle kararların engellenmesi açısından, adi suçlarda 
yakalanan veya tutuklanan şahısların haklarına ilişkin CMUK hükümlerinin Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda da uygulanması 
bakımından 2845 sayılı Kanunun 16. maddesinin dördüncü fıkrası..... yürürlük
ten kaldırılmıştır.

Bu gerekçeden de anlaşıldığı üzere, kovuşturmanın her safhasında gözaltına 
alınan veya tutuklanan kişi, Devlet Güvenlik Mahkemeleri yargı yetkisinin içine 
giren bir suçtan dahi olsa, müdafii yardımından istifade edecektir. Bunun aksine 
hareket edilmesi halinde, elde edilen deliller, sanık ifadesinin ve ikrarının yasal 
yoldan elde edilmiş bir delil niteliğine sahip olmayacaktır.

> 10) Netice olarak, 1982 Anayasası'nın 19. maddesinde yapılan değişiklik
ler ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesine uygunluk sağlanmıştır. 
Ancak, Devlet Güvenlik Mahkemelerinde uygulanan usul hükümleri, CMUK'nda 
1992 yılında yapılan değişiklikten önceki normların uygulanması bakımından 
uyumsuzluk oluşturmaktadır. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin bir ihtisas mah
kemesi olarak kabul edilmesi ve yargılama faaliyetini sürdürmesi mümkündür ve 
Anayasaya uygundur. Ancak, aynı yargı sistemi içinde Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin değişik normları uygulaması, özellikle kişi güvenliği açısından 
sakıncalar doğurmaktadır.

Bize göre yapılması gereken, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uyguladığı 
usul normlarının terkedilerek, CMUK'ndaki yeni, modern, insan haklarına say
gılı, kişi güvenliğini çağdaş bir şekilde sağlayan normların uygulanmasının temin 
edilmesidir.
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Kişisel Hayatın Korunması :

(Özel Hayatın Gizliliği, Konut Dokunulmazlığı ve Haberleşmeler)

> 11) 3.10.2002 tarihinde 4709 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliğin

de, özel hayatın gizliliği ve korunmasını düzenleyen 20. madde değiştirilmiştir/21 

Anılan Anayasa değişikliği bilindiği gibi, temel hak ve özgürlükler için kendine 

özgü sınırlama sebepleri gösterilmiştir. Böylece, hak ve hürriyetlerin düzenlen

diği ilgili maddelerde, bunların niteliğine uygun sınırlama sebepleri korunmuştur.

Özel hayatın gizliliğinden söz edildiğinde, 20. maddedeki özel hayatın giz

liliği, 21. maddedeki konut dokunulmazlığı ve 22. maddedeki haberleşme hür

riyeti bakımından ortak sınırlama sebepleri, ortak koruma ve yargı güvenceleri 

konulmuştur.™4'

Nitekim, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'nin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri ile 4 

no'lu Protokolün 2. maddesi benzer bir yapıya sahiptir. Bu maddelerin ilk fık

ralarında Sözleşmece koruma altına alınan hak ya da özgürlükler belirtilirken, 

sonraki fıkralarda da bu hak ve özgürlüklerin sınırlamalara konu olabilecekleri 

anlamında sınırlamalar getirilmektedir.

(2) Özel hayatın gizliliği
Madde 20.- (3.10.2001-4709) Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına 
sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.
(3.10.2001-4709) Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın 
korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı 
olarak, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakın
ca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılman merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıt
ları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli 
hakimin onayına sunulur. Hakim kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el 
koyma kendiliğinden kalkar.

(3) Konut dokunulmazlığı
Madde 21.- (3.10.2001-4709) Kimsenin konutuna dokunulamaz. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlen
mesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarmın hak ve özgürlüklerinin 
korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; 
yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin 
yazılı emri bulunmadıkça kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konula
maz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim kararını el koy
madan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

(4) Haberleşme hürriyeti
Madde 22.- (3.10.2001-4709) Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. 
Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne 
göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizli
liğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim 
kararmı kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar.
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Maddede yapılacak olan sınırlamalar iki temele dayanmaktadır. Birincisi 
kanun tarafından öngörülmüş olmaları, diğeri de ölçülülüktür. Yani, demokratik 
bir toplumda gerekli olan tedbirler şeklinde gösterilmiştir.

Bu iki temel ölçü dışında "milli güvenlik, kamu düzeni, memleketin iktisadi 
değişimi, düzenin korunması, suçların önlenmesi, sağlığın veya ahlâkın ve baş
kasının hak ve hürriyetlerinin korunması" amacıyla bu haklar sınırlanabilir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin sözkonusu maddeleri 1. fıkrada ön
görülen haklara saygı gösterilmesini ve bunlara uyulmasını temel olarak öngör
mekte, dolayısıyla bireyi bu hakların sahibi kılmakta, bireyi özellikle resmi 
makamlara, başka bir deyimle Devletin keyfi müdahalelerine karşı korumaktadır.

> 12) 2001 yılında Anayasa'da yapılan değişiklik, Sözleşmenin 8, 9, 10 ve 11. 
maddesindeki prensiplere uygunluk sağlamıştır. Anayasa'da yapılan bu yeni 
düzenlemeye göre, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı ve haberleşme 
hürriyeti yalnızca "milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, 
genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin 
korunması" sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak sınırlanabilecektir.

Ayrıca, bireye tanınan bu hak ve özgürlükler, ancak yukarıda belirtilen sınır
lama sebeplerinden birinin mevcudiyeti halinde, usulüne göre verilmiş "hakim" 
kararı olmadıkça sınırlanamayacaktır.

Düzenlemede Türk Hukuku'nda çok kullanılan kanunla yetkili kılınmış mer
ciinin formülü de yer almıştır. Buna göre, kanunla yetkili kılınmış merciinin 
yazılı emri bulunmadıkça, bu haklara dokunulamayacaktır. Başka bir ifadeyle, 
Anayasa'nın temel emrine göre; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz 
ve bunlara el konulamaz. Kimsenin konutuna girilemez ve arama yapılamaz, 
haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz.

Anayasa'da yapılan bu değişiklik, yeni bir yargı güvencesi getirmiştir. Bu 
güvence, özellikle kanunla yetkili kılınmış merciinin yazılı emri ile özel hayatının 
gizliliğinin kaldırılmasında sözkonusudur. Kanunla yetkili kılınmış merciinin 
yazılı emri ile konut dokunulmazlığına, haberleşme hürriyetine, özel hayata 
müdahale halinde yetkili mercii, yazılı kararını 24 saat içinde görevli hakimin 
onayına sunmak zorundadır. Hakim, 48 saat içinde bir karara varacaktır. Bu 
karar, verilen yazılı emrin muhtevasının Kanuna uygun olduğu onama ya da uy
gun olmadığı red kararı şeklinde ortaya çıkar. Eğer 48 saat içinde hakim bir 
karara varmazsa, el koyma kendiliğinden ortadan kalkar.
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Hakim kararının ve yetkili merciinin denetimi, Anayasa'nın 13. maddesinde 
yer alan iki temel kıstasın varlığı ile sözkonusu olabilecektir.*5* Yani, bu müda
halenin Kanunla öngörülmüş olması; demokratik toplum düzeni ve laik Cum
huriyetin gereklerine, ölçülülük ilkesine aykırı olmayacaktır.

> 13) Görüldüğü üzere, Anayasa'nın bu maddelerinde yer alan özel hayat, aile 
hayatı gibi kavramların hukuki uygulamaya kesinlik kazandıracak kadar açık bir 
içerik ve belli sınırlara sahip olmadığı görülmektedir. Devletin bu haklara saygı 
göstermek yükümlülüğü vardır. Bu pozitif bir zorunluluktur. Devlete yüklenen say
gıyı sağlamak görevi, "saygı" kavramının sınırlarının tespitini de gerektirmektedir.

Bu sebepledir ki, Anayasa'nın 20, 21 ve 22. maddelerinde yer alan haklara 
konulan sınırların denetlenmesi, herhalde olaylara göre değerlendirilecektir. 
Nitekim Strasbourg Mahkemesi, Sözleşmenin 8. maddesiyle ilgili uygulamasın
da Kazüistik bir metot takip etmiş, her somut olayı kendi özgür koşulları içinde 
değerlendirmiştir. Anılan Mahkeme, günün gerçeklerini ve gereksinimlerini 
gözönünde tutarak geliştirici ve ilerici bir yorumla özel hayat ve aile hayatı gibi 
kavramlara belli bir içerik kazandırmıştır.

> 14) Anayasadaki hüküm bu olmakla birlikte, Türk uygulamasında özel ha
yatın gizliliği ve haberleşmenin dinlenmesiyle ilgili olarak 30 Temmuz 1999 tarih
li "Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu"nda hüküm getirilmiştir.

Anılan Kanunun 2. maddesinde konumuzu ilgilendiren bir düzenleme yer al
maktadır.

Maddede kilit kelime, kuşkudur. Bu kuşkunun ne düzeyde olduğu maddenin
2. fıkrasında kuvvetli belirti olarak belirlenmiştir ve böylece CMUK'nun 104. 
maddesindeki tutuklama ile ilgili hükme uygunluk sağlanmıştır. Bu maddede 
geçen belirti teriminin bir delil türü olarak anlaşılmaması gerekir. Kişi hakkında 
varolan kuşkunun ancak kuvvetli olması halinde bu madde uygulanmalıdır. 
Dolayısıyla, basit bir şüphe, kişinin iletişiminin dinlenmesi veya tespiti için yeter
li değildir.

Diğer yandan kuvvetli kuşkunun soyut olması dinlenme işlemi için yeterli 
değildir. Bu kuşkunun somut olaylara dayanması gerekir.

(5) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması
Madde 13.- (3.10.2001-4709) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızmyalnızca Anayasanın ilgili 
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın 
sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı 
olamaz.
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Bu sebeple, telefonun dinlenmesine karar verecek olan hakimin yalnızca şekil 
açısından değil, yani dinlenme kararının kim hakkında olacağı, belirtilecek, 
kararda isim ve adresinin belirtileceği, dinlenen kişinin telefon ve adresinin belir
tileceği, kimle konuşursa konuşsun tüm telefonların dinlenebileceği, suç sebebi 
ve amacının yazılacağı yeterli değildir.

Hakim herşeyden önce karar verebilmek için kuvvetli belirtinin mevcut olup 
olmamasını tespit edecek, ondan sonra kararını verecektir.

Maddenin 5. fıkrasında dinleme veya tespit için Hakimin kararı gerekmesin
de gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısına da dinleme veya 
tespit işlemini yapmak, veya polise yapması için emir verme yetkisi verilmiştir.

Maddenin 6. fıkrasında dinlenmenin üç ay süre ile yapılacağı ve bu üç ay 
sürenin sonunda kişi hakkında duyulan şüphe ortadan kalkar ise, tedbirin Cum
huriyet Savcısı tarafından kaldırılacağı belirtilmektedir.

Yine bu maddeye göre, "dinlenme sonucunda elde edilmiş bulunan bütün ve
riler derhal veya 10 gün içinde ortadan kaldırılır" denmiştir. 10 günlük sürenin 
niçin verildiği bizce anlaşılmamaktadır. Bizim anlayışımıza göre, bu dinleme ve 
tespit bizzat Savcılık tarafından yürütülmek zorundadır. Eğer, dinleme ve tespit 
safhası savcının denetimi dışında bulunur ise, polisin savcıya üstünlüğü ortaya 
çıkar. Böylesine önemli bir durumda savcının fevkalade bir konumu vardır.

Dinlenme veya tespit bittikten sonra, dinlenilen kişiye haber verilmesi hukuk 
devletinde zorunludur. Kanunda bu yolda bir hüküm yoktur.

Kanunun ilerki uygulamalarında, dinleme veya tespit sonucunda herhangi bir 
suç unsuruna rastlanmamış ise, dinleme verilerini imha etme yetkisine sahip olan 
savcının herhangi bir karar vermesine de gerek duyulmayabilir.

Kişinin hakkında yapılan dinlemeden de haberi olmaz. Eğer Savcılık tarafın
dan kuşkunun bittiği ya da takipsizlik kararı verilen hallerde kişiye kendisinin 
bütün iletişim araçlarının dinlendiğinin bildirilmesi de gerekir. Tıpkı, haksız yere 
yakalanan ya da tutuklanan kişilere tazminat ödenmesi yasal zorunluluk olduğu 
gibi, iletişim araçları dinlenen kişiye de belli bir tazminatın ödenmesi zorunludur.

> 15) Kanunun 3. maddesi gizli dinleme başlığını taşımakta ve konut 
dokunulmazlığını ihlal eden özel hayatı mahveden bir hükümdür. Bu hükme 
göre, her türlü mesken, işyeri belli aletler yerleştirilmek suretiyle dinlenecek ve 
gözlenecektir.
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Böyle bir korkunç tedbirin varlığı, kullananlar tarafından kötüye kul
lanılabilecek imkanları da doğurur.

Nitekim, yukarıda belirtmiş olduğum gibi, özel hayatın gizliliğinin temin 
edilmesi bakımından karşılaştırmalı hukukta, özellikle Amerika Birleşik Devlet- 
leri'nde çok sıkı düzenlemeler yapılmıştır. Kanunun gerekçesinde de bu önemli 
hükme pek kısa olarak yer verilmiştir.

Kanunun 4. maddesi tasarıya göre mafya suçlarının ve suçlularının meydana 
çıkarılması hususunda trol metodu olarak adlandırılan usulün bilgisayar 
marifetiyle analizi metodunu uygulamasını getirdiği belirtilmektedir.

Burada, çıkar amaçlı örgüt suçlarının mafya suçu olduğu anlamı ortaya çık
maktadır. Eğer çıkar amaçlı örgüt kurulması mafya suçu olarak ifade ediliyor ise, 
Kanunun adının da böyle olması gerekirdi.

Özellikle önerilen trol metodunun temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiği 
konusunda en ufak bir şüphe dahi yoktur.

Maddeye göre, Kanunda öngörülen suç ve delillerini ortaya çıkartmak için 
suçların işleniş biçimlerine benzer tutum ve davranışlarda bulunan kişilere ilişkin 
yer, kuruluş, çevre ve kurumlardaki her türlü resmi ve özel kayıtlarla bilgisayar 
verilerinin incelenebileceği öngörülmüştür.

Gerekçede örnekler de verilmekte, banka kayıtları, hesap hareketleri, vergi 
kayıtları, icra takipleri incelenebilecektir. Burada üstünde durulması gereken nok
ta, ikinci maddede yer alan iletişimin dinlenmesi ve tespiti konusunda yer alan 
kuvvetli belirti yerine, suçların işleniş biçimlerine benzer tutum ve davranışta 
bulunan kişi yer almıştır. Yani, herkes bu kavram içine girebilir ve inceleme 
konusu olur. Polisin beyanı üzerine karar verecek olan hakimin herhangi bir araş

tırma yapma şansı dahi yoktur.

> 16) Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda yer alan bu 
hükümler, hazırlanmış bulunan CMUK Tasarısı'nda daha geniş bir şekilde ve bize 
göre özel yaşam hakkını zedeleyecek içerikte yeniden yer almıştır. Tasarının 107. 
maddesinde, "5 yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren cürümler 
dolayısıyla yapılan soruşturmada, yazı, sinyal, resim, görüntü, sesleri veya diğer 
nitelikteki bilgileri kablo, radyo veya diğer elektromanyetik sistemlerle veya tek 
yönlü sistemlerle alan veya ileten araçlara girilerek konuşmaların dinlenmesine 
veya diğer bilgilerin kayda alınmasına, kayıtların çözülerek metin haline getiril-
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meşine Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından gizli 
olarak karar verilir." hükmü yer almaktadır.

Ceza Hakiminin vermiş olduğu kararın gizli olması nedeniyle, bu karara kar
şı bir yargısal denetim yolu da kapatılmış olunmaktadır. Haberleşme hakkını 
kısıtlayan, özel hayatın gizliliğini ortadan kaldıran bu müdahale kararının yargısal 
denetimden yoksun bırakılması demokratik bir toplumda mevcut olan normlara 
uygunluğun dışında kalmaktadır.

Kanunda önemli bir eksiklik, Kanundaki şartlara uyulmadan iletişimin din
lenmesi, gizli izleme yapılması, kayıt ve verilerin incelenmesi halinde cezai bir 
müeyyidenin getirilmemiş olmasıdır.

> 17) Bu Kanunu yapanlar, yalnızca Kanunun amacına uygun olarak bir 
takım ceza sorumlulukları getirmiştir. Bunlar da hazırlık soruşturması sırasında 
gizliliğin ihlal edilmesi, imha edilmesi gereken verilerin imha edilmemesini veya 
ne suretle olursa olsun kullanılmasını cezalandırmıştır. Buna karşılık, Kanunun
2. maddesinde yer alan usule uymadan dinleme yapanları ve bu dinlemeleri kul
lananları gözönüne almamıştır.

Maddenin gerekçesinde aynen; Suçla ilgisi olmayan bilgiler bu maddeye göre 
imha edilmesi gerektiği gibi, şüphe ortadan kalktığında bu maddenin uygulan
ması sonucu elde edilen veriler Cumhuriyet savcısının denetimi altında yok edil
mesi gerekmektedir. Bu düzenlemeden amaç, özel hayatın gizliliğinin bir nebze 
korunmasıdır. Bir nebze korumadan anlaşıldığı üzere, özel hayatımız hiçbir 
şekilde tam olarak korunamamaktadır.

Görüldüğü üzere, 4422 sayılı Kanunla özel hayatımız, konut dokunulmaz
lığımız, haberleşme hürriyetimiz tehdit altına alınmıştır. Polis, birçok yetkiler ile 
donatılmıştır. Karşılığında hiçbir sorumluluk hükmü yoktur. Kontrol mekaniz
ması kurulmamıştır. Kontrolsüz bir yetkinin kullanılması bu yetkinin her zaman 
suiistimal edilebileceğini müşterek tecrübeler ortaya koymuştur.

Teknolojinin ilerlemesi, Devletin özel hayatımıza, yatak odamıza girmesini 
sağlayacak mıdır? Trol ağı ve saire gibi uydurma benzetmelerle, kişilerin ken
dine mahsus alanları devletin emrine mi verilecektir?

Ülkemizde çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kanunu yapılabilmekte, 
ama Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul edildiği gibi Electronic Com
munications Privacy Act ("ECPA") özel hayatı koruyucu elektronik iletişim 
kanunu yapılmamıştır.
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> 18) Bu Kanunla yani 4422 sayılı Kanunla bazı meslekleri ifa edenlerin sır
ları da elinden alınmıştır. Avukatın müvekkiliyle iletişimi, hekimin sır tutma 
kuralı ortadan kaldırılmıştır.

Buradaki esas sorun, Yürütmenin elinde bulunan yetkinin hassas sınırı nasıl 
çizilecektir. Sokakta yürüyen vatandaş, özel hayatının gizli, kendine ait olmasını 
arzulamaktadır. İnsanca yaşam bunu icab ettirir.

Çıkar amaçlı örgütlü suç bahanesi ile gizli dinleme, gizli gözleme 
yapılabilecektir ve kimsenin de bundan haberi olmayacaktır. O zaman soruyoruz. 
Bundan evvel Ankara'da ortaya çıkartılan "Kocakulak" skandali nedir?

Bu gibi olağanüstü yetkilerin yürütmeye verilmesinin yaratacağı tehlikeleri 
ve bu yetkinin kötüye kullanılması ile ilgili gerçekleri hatırlatmak üzere herkesin 
Enemy o f the State filmini izlemelerini tavsiye ederim.

Konut Dokunulmazlığı:

> 1 9 ) Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi, konut dokunulmazlığı, kişilerin 
özel hayatına saygının içeriğinde değerlendirilmelidir. Anayasa'nın 21. maddesi, 
Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması başlığı altında, konut dokunulmazlığını 
düzenlemiştir.

Maddenin birinci fıkrasında "Kimsenin konutuna dokunulamaz" denilerek 
temel ilke belirtilmiştir. İkinci cümlede ise, sözkonusu özgürlüğün sınır
lanabileceği haller gösterilmiştir.

"Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve 
genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 
sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hakim kararı 
olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan haller
de de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça, kimsenin konu
tuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili mer
ciin kararı 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim kararını el koy
madan itibaren 48 saat içinde açıklar, aksi halde el koyma kendiliğinden kalkar."

Görüldüğü üzere, Anayasadaki değişiklik paketinde temel alınan ilkeye uy
gun olarak ve aynı zamanda İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korun
masına Dair Sözleşme hükümlerine uygun bir düzenleme getirilmiştir.

Anayasa'da yapılan en önemli değişiklik, konut aramalarında hakim kararının 
varlığının zorunlu olmasıdır. Diğer yandan, gecikmesinde sakınca bulunan hal
lerde, yetkili merciin "yazılı emri" aranmaktadır.
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Bu maddenin yorumunda, özgürlüğü kısıtlayan kavramlar konusunda bir 
tanım bulunmamaktadır. Bu nedenledir ki, Strasbourg Mahkemesi, Sözleşmenin 
8, 9, 10 ve 11. maddeleriyle ilgili olarak, önüne getirilen olayların incelenmesin
de ilerici ve geliştirici bir yorum kullanmakta ve adı geçen deyimlere belli bir 
içerik kazandırmaktadır.

> 20) Bu konuda yapılacak olan inceleme ve Avrupa İnsan Hakları Mah- 
kemesi'nin uyguladığı yönteme uygun olarak, meydana gelen olayın Anayasa'da 
yer alan kavramlardan birine dahil bulunup bulunmadığını araştırmak, sonra bu 
hakların kullanılmasına bir müdahale teşkil edip etmediğini teşkil etmek, ve son 
olarak da Devletin yaptığı müdahalenin maddenin 2. fıkrasına uygun olup ol
madığını temin etmektir.

Devlet tarafından konut dokunulmazlığına yapılan müdahalenin kanuni olup 
olmadığını tayin etmek, daha sonra arama ile yapılan amacın meşru olup olmadığı 
ve bu müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığı araştırıl
malıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1987 yılında vermiş olduğu Leander İsveç 
davasında, Devletin haklara müdahale etmeme gibi olumsuz bir yükümlülüğü ol
duğunu kabul etmiş, ancak, Devletin koruma altına alınan hak ve özgürlüklere 
saygıyı sağlamak, yani bu hakların fiilen ve gerçekten kullanılmasına imkan vere
cek tedbirleri almak görevini de getirmiştir.

> 2 1 )  Anayasa'da yapılan bu değişiklik, Türk uygulamasında da bazı tered
dütler ortaya çıkartmıştır. Özellikle ön arama hallerinde, yani suç işlenmeden ön
ce kolluk kuvvetlerinin yapacağı aramalarda, hakim kararını almak üzere hangi 
merciin başvuracağı konusunda tereddütler doğmuştur. Gerçekte tereddüte yer 
yoktur. Ön aramada gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, yetkili mercii mül
ki amirlerdir. Bir başka ifade ile, Kaymakam ya da Vali kanun tarafından tanın
mış yetkili mercii olarak karşımıza çıkar.

Suç işlendikten sonra yapılan aramalarda, CMUK’nun normları uygulanacak
tır. Arama konusunda, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı müştereken bir 
yönetmelik taslağı ile ilgili çalışmalar yapmak üzere biraraya gelmiştir.

Anayasa'nın 19, 20, 21. maddelerinde yer alan temel özgürlükler, özel hayat, 
aile hayatı, konut ve haberleşme kavramları, bireysel yaşam gibi tek ve aynı kay
nağın değişik uzantıları olup, bir anlamda içiçe geçmiş durumdadırlar. Bunların 
biri hakkında ileri sürülen düşünceler, diğerleri konusunda da geçerlidir: Postay
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la gönderilenlerin açılıp, okunması; telefon konuşmalarının dinlenmesi; e-pos
talarının ele geçirilmesi; faks haberleşmesinin saptanması; konut aranması ve 
burada bulunan kâğıtlara el koymak haberleşmenin gizliliğinin ihlalidir. Konut, 
aile hayatı ve özel hayatın içiçe olması, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak kadar 
açıktır.

Çok teşekkür ediyorum Başkanım, vakti biraz geçirdim ama.

OTURUM BAŞKANI MUSTAFA BUMİN - Ben teşekkür ediyorum Sayın 

Yarsuvat.
Başlangıçta söylediğim gibi, gerçekten bu kapsamlı, geniş alanların çok kısa 

sürede anlatılması mümkün değil, zamana olabildiği kadar uymak tabiî gerekli.

İkinci sözü, Sayın Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu'na veriyorum.

Sayın Yüzbaşıoğlu, Anayasanın 33 üncü maddesi ile 34 üncü maddesini 
anlatacak ve o konudaki düzenlemeleri ve eleştirileri aktaracak.

Buyurun Sayın Yüzbaşıoğlu, sizi dinliyoruz.
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DERNEK, TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAK VE 
ÖZGÜRLÜKLERİNE İLİŞKİN ANAYASADA YAPILAN SON  

DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRM E

Prof Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU n

Avrupa Birliği'ne uyum süreci çerçevesinde 2001 Anayasa değişikliği 
paketinde10 ve bu değişikliğe paralel olarak 2002 ve 2003'de çıkarılan uyum 
yasalarında® dernek, toplantı ve gösteri yürüyüşü hak ve özgürlüklerine ilişkin 
"katılımcı, özgürlükçü ve koruyucu" yenilikler yapılmış; bu hak ve özgürlüklerin 
rejimi Anayasanın ilk metnine göre adeta yeniden düzenlenmiştir. Bu çalışmanın 
amacı Anayasa ve yasalarda yapılan bu değişiklikleri gözden geçirerek olumlu ve 
olumsuz yönleriyle değerlendirmektir.

A) DERNEK ÖZGÜRLÜĞÜ
Demek özgürlüğü, gönüllü bir toplumsal kuruluş olan demeğin, serbestçe 

varlık kazanması, örgütlenme ilkeleri ve faaliyet güvenceleri unsurlarını içerir. 
Bu unsurların bir arada bulunmasıyla demek özgürlüğü sağlanabilir. Demek öz
gürlüğü, toplu olarak kullanılabilen kolektif bir özgürlük olmakla birlikte birey
sel yanları da vardır. Kolektif yanı, bir demeğin tüzel kişilik olarak sahip olabile
ceği hak ve yükümlülükleri içerir. Bireysel yanı ise, kişilerin demek kurma, bun
lara üye olma ya da olmama ve üyelikten çıkma konularında sahip oldukları hak 
ve özgürlüklerini kapsar®.

Türkiye'de dernekler hukukunun temel düzenlemeleri, önce Anayasada 
(m.33), sonra Demekler Kanununda (4/10/1983 tarih ve 2908 sayılı kanun), bura
da boşluk bulunan durumlarda da Medeni Kanunda yer alır.

1982 Anayasası ilk metninde, demek özgürlüğü bakımından, sınırlı katılımcı, 
özgürlük alanı dar ve güvenceleri yetersiz bir rejim öngörmüştü. Nitekim, 
Anayasanın "Dernek kurma hürriyeti" başlıklı 33. maddesinin ilk metninde, "Der
nekler, 13. maddedeki genel sınırlamalara aykırı hareket edemeyecekleri gibi;

(*) Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
(1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun, Kanun No. 4709, 

KT. 3/10/2001, RG. 17/10/2001-24556 Mükerrer.
(2) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Kanun No. 4748, KT. 26/3/2002, RG. 9/4/2002- 

24712.Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Kanun No. 4771.KT.3/8/2002, 
RG.9/8/2002-24841.Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Kanun, No.4778, 
K.T.2/1/2003.RG. 11/1/2003-24990

(3) Tanör B.-Yüzbaşıoğlu N„ 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Yapı Kredi Yayınları, 4. Basım, İs
tanbul 2002, s.176-178; Kaboğlu /., Özgürlükler Hukuku, İmge Kitabevi, 6. Baskı, Ankara 2002, s.386 vd.
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siyasi amaç güdemezler, siyasi faaliyette bulunamazlar, siyasi partilerden destek 
göremez ve onlara destek olamazlar, sendikalarla, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ve vakıflarla bu amaçla ortak hareket edemezler" düzen
lemesine yer verilmişti. Bu düzenleme ile demek özgürlüğü oldukça geniş kısıt
lamalara tâbi tutulduğu gibi; demeklerin siyasal partilerle, sendikalarla ve meslek 
kuruluşları ile bağlan tamamen koparılmış ve böylece demekler sivil toplum ör
gütlerinden izole edilmişti. Keza, Anayasanın bu ilk düzenlemesinde demekler 
varlıkları ve faaliyetleri bakımından da yeterli güvencelere sahip kılınmamışlar
dı. Sözkonusu düzenlemede, "Demekler, kanunun öngördüğü hallerde hakim 
kararıyla kapatılabilir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, 
milli güvenliğin, milli egemenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve hür
riyetlerinin korunması ve suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde, hâkim kararına kadar kanunen yetkili kılınan merciin emriyle 
faaliyetten alıkonabilirler" deniyordu. Böylece, gecikmesinde sakınca görülen 
hallerde, kanunla yetkili kılınacak olan mülki amirlere de dernekleri faaliyetten 
alıkoyma yetkisi tanınmıştı. Hâkim güvencesine istisna olarak getirilen bu yetki, 
kolaylığından dolayı, uygulamada sıkça başvurulabilecek olması nedeniyle, der
nekler bakımından güvencesiz bir durum oluşturuyordu.

Anayasanın bu hükümleri karşısında, dernekler hukukuna ayrıntılı düzenleme 
getiren 2908 sayılı Dernekler Kanunundan, özgürlükçü ve güvenceli bir düzen
leme beklenmemesi doğaldı. Nitekim, 12 Eylül döneminde çıkarılan bu kanunla, 
demekler için fiilen "dolaylı bir izin sistemine" dönüşen, oldukça kısıtlayıcı bir 
rejim öngörülmüştü.

Demek özgürlüğüne ilişkin katılımcı, özgürlükçü ve koruyucu yenilikler, 
Anayasada 4121 sayılı Kanunla yapılan 1995 değişikliklerinde gerçekleştirilmiş
tir. 2001'de 4709 sayılı Kanunla Anayasanın demek kurma hürriyetine ilişkin 33. 
maddesinde yapılan değişiklik, esas itibarıyla, değişiklik paketinde Anayasanın 
13. maddesindeki genel sınırlama sebeplerinin kaldırılması nedeniyle, bu hakkın 
niteliğine uygun özel sınırlama sebeplerinin 33.madde metnine konulması ve der
nek üyeliği hürriyetinin de Anayasal güvenceye alınmasından ibarettir.

1995 ve 2001'de Anayasada yapılan değişikliklere göre demek kurma hür
riyetini düzenleyen Anayasanın 33. maddesinin en son metni şöyledir:

" Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da 
üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve demekte üye kalmaya zorlanamaz.
Demek kurma hürriyeti ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin 

önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması 
sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.

Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller 
kanunda gösterilir.
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Demekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya 
faaliyetten alıkonulabilir. Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlen
mesinin veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde 
gecikmesinde sakınca varsa, kanunla bir merci, demeği faaliyetten men ile yet
kilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına 
sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar 
kendiliğinden yürürlükten kalkar.

Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve 
görevlerinin gerektirdiği ölçüde Devlet memurlarına kanunla sınırlamalar getiril
mesine engel değildir.

Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygulanır."
Anayasadaki bu düzenlemeyi, demek özgürlüğünün unsurları bakımından ir

delediğimizde şu tespitler yapılabilir:
1- Serbestçe kuruluş, dernekleşme hakkı ve sınırları
Demek kurma özgürlüğünün öznesi Anayasada "herkes" olarak gösterilmiştir. 

Kuşkusuz bunu, Demekler Kanununda da ifade edildiği gibi, "fiil ehliyetine sahip 
ve onsekiz yaşını doldurmuş olan herkes" olarak anlamak gerekir. Kişinin bu 
konudaki hak ve özgürlükleri demek kurabilmek, demeğe üye olabilmek, burada 
çalışabilmek, üye olmamak ya da üyelikten ayrılabilmek şeklinde belirir. Ancak, 
"silahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve görevlerinin gerektirdiği 
ölçüde devlet memurlarına kanunla sınırlamalar" getirilebilecektir. Bu hüküm İn
san Hakları Avrupa Sözleşmesinin (İHAS) toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü 
düzenleyen 11. maddesinden aynen alınmıştır. Keza, " demek kurma hürriyetinin 
kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller"de "kanunla" gösterilecektir.

Anayasadaki bu düzenlemeye göre, derneğin kuruluşu izne bağlı değildir; 
serbestlik sistemi geçerlidir. Derneğin kurulmuş sayılabilmesi için, kanunda gös
terilen ilgili makama, kanunun öngördüğü bilgi ve belgelerin (tüzük vb) sunul
muş olması gerekli ve yeterlidir. Kuruluş için ilke izin sistemi değil, "bildirim" 
usulüdür. Demeklerin kuruluş bildirisi, tüzükleri, tüzel kişilik kazanması ve bu 
hususların denetimi 2908 sayılı Dernekler Kanununun 8., 9., 10., 45., 46. ve 73. 
maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

2- Örgütlenme ve faaliyet sınırları
Anayasa, demeklerin örgütlenmesiyle ilgili bir kural koymamıştır. Bu husus, 

Anayasanın 33. maddesindeki demek özgürlüğüne ilişkin güvencelere aykırı ol
mamak kaydıyla yasaya ve bu yasaya uygun olarak çıkarılacak olan demek 
tüzüklerine bırakılmıştır. Nitekim, 2908 sayılı Demekler Kanunu, demeklerin 
kuruluşunu, zorunlu organlarını ve bunların oluşması ile çalışma usullerini ayrın
tılı olarak düzenlemiştir.
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Demeklerin faaliyet gösterirken uyacakları esaslar ve bu özgürlüğün sınırları 
konusunda, Anayasanın ilk metni yukarıda belirttiğimiz çok sıkı kayıtlamalar 
getirmişti. 1995 ve 2001 Anayasa değişikliklerinde bu kayıtlamalar çıkarılarak, 
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü 
düzenleyen 11. maddesinin 2. fıkrasındaki sınırlama nedenleri aynen konulmuş
tur. Anayasadaki bu düzenlemeye göre, "demek kurma hürriyeti ancak, milli 
güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk 
ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir."

3- Denetimi ve güvenceleri
Anayasanın ilk metni demeklerin sadece kapatılmaları bakımından hakim 

güvencesi öngörmüştü. Faaliyetten alıkoymada, kanunla belirlenen mercilere 
(idari makamlara) de yetki tanınmıştı. Anayasada 1995 ve 2001'de yapılan 
değişikliklerle demeklerin kapatılmasının yanında, faaliyetten alıkonulmasında 
da "hakim güvencesi" getirilmiştir. Hakim kararıyla kapatılma güvencesi mutlak
tır. Faaliyetten alıkoyma bakımından da, dernekler, kural olarak, kanunun öngör
düğü hallerde, yine hakim kararı ile faaliyetten alıkonabilirler. Demekler, ancak, 
milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını ön
lemenin yahut yakalamanın gerektirdiği istisnai hallerde gecikmede sakınca var
sa, kanunla yetkili kılınan merciin (idari makam) kararıyla da faaliyetten 
alıkonabileceklerdir. Fakat, Anayasa bu durumlarda da yine ek olarak hakim 
güvencesi getirmiştir. Anayasaya göre, yetkili merciin (idari makamın) kararıyla 
faaliyetten alıkoyma halinde bu karar 24 saat içinde görevli hakimin onayına 
sunulacak ve hakim 48 saat içinde nihai karar verecektir. Aksi halde faaliyetten 
alıkoyma kendiliğinden kalkacaktır.

Demekler Kanununa göre, demekler genel olarak İçişleri Bakanlığı ve mülki 
amirlerin denetimi altında faaliyet gösterirler. Akçalı işlerde Maliye Bakanlığının 
denetimine tabidirler. Kamuya yararlı demekler Devlet Denetleme Kurulu 
tarafından da denetlenebilirler.

Demek özgürlüğüne ilişkin Anayasada yapılan bu iyileştirmeler, 1997, 2002 
ve 2003'de Anayasaya uyum amacıyla çıkarılan 4279, 4748, 4771 ve 4778 sayılı 
yasalarla yapılan değişikliklerle, büyük ölçüde 2908 sayılı Demekler Kanununa 
da yansıtılmıştır.

B) TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKI
Türkçede toplantı deyimi yerleşmiş olmasına rağmen, amacına ve işlevine 

uygun, kucaklayıcı olanı "toplanma" terimidir. Bu terim, açık-kapalı mekanlar, 
özel-kamusal alanlar, karada-denizde, yaya-araçlı, ayakta-oturmalı gibi her türlü 
bir araya gelmeleri içerir. Amaç, belli ortak çıkarları savunmak için belli fikir ve 
kanaatler çerçevesinde kamuoyu oluşturmak ve bu yolla kamu otoritelerini ve 
siyasal karar organlarını etkilemektir. Burada kamusallık ya da kamusal alan ön
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de gelir. Toplu eylem özgürlüklerinin amacı budur. Çünkü, özel alanda toplan
malar zaten özel yaşamı koruyan kategoriler içinde yer alır. Kamusal alana giren 
bu hak ve özgürlüğün bireysel yanı da olmakla birlikte, esas olarak kolektif 
niteliktedir*41. Öte yandan, bu hak ve özgürlük, kitlelerin kamu otoritelerini en et
kili etkileme araçlarından biri olarak demokratik işlev de görür.

Toplanma, önceden düzenleme yapılmasını gerekli kılar; barışçıl olması ve 
kamu düzenini bozmaması kaydıyla, görüş ve düşüncelerin serbestçe ifadesini 
kapsamına alır. Bu hak ve özgürlük, bireylerin doğrudan girişimleriyle kul
lanılabileceği gibi; demek, sendika, siyasal parti gibi örgütlü gruplarca da kul
lanılabilir. Yani bu haktan gerçek kişiler gibi tüzel kişiler de yararlanabilir.

Gösteri ve yürüyüş gibi toplu eylemlerde de ilke, kamu düzenini bozmadan, 
barışçıl sınırlar içinde bir araya gelinmesidir. Gösteri ve yürüyüş ayrı ayrı yapıla
bileceği gibi, çoğu kez birlikte gerçekleştirilir. Görüş, fikir ve kanaatlerin, istem 
ve tepkilerin toplu olarak söz, yazı, işaret, pankart, resim, müzik gibi araçlarla 
dile getirilmesi biçiminde kullanılan gösteri ve yürüyüş özgürlüğü, daha çok hal
kın yoğun olduğu kamuya ait cadde ve meydanlarda kullanılma özelliğiyle belir- 
ginleşir^. Bu nedenle, düzenlenmesi öteki toplu özgürlüklere göre daha sıkı 
kurallara bağlanmıştır.

Toplanma, gösteri ve yürüyüş hak ve özgürlüklerinin kullanılması bakımından 
kamu makamlarına düşen görev, barışçıl olması koşuluyla, sözkonusu toplu eylem 
özgürlüklerinin güvenceli bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Bu çerçevede 
devletin müdahale etmeme yükümlülüğünün yanında, katılanların güvenliğini sağ
lamak gibi yapıcı önlemler alma borcu da vardır. Barışçıl olmak, silah, taş, sopa, 
tahrip, yakma, yıkma, saldırı gibi her türlü şiddeti dışlamayı gerektirir<6,.

1982 Anayasası 34. maddesinde, toplanma, gösteri ve yürüyüş hak ve özgür
lüğünü, "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı" adıyla düzenlemiş ve bu 
hakkın kullanılmasında oldukça yasakçı bir rejim öngörmüştü. Anayasada yer 
alan "Dernekler, vakıflar, sendikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları kendi konu ve amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzen
leyemezler" kayıtlaması ile, sivil toplum kuruluşları bakımından bu hakkın öznesi 
oldukça daraltılmıştı. Bu daraltım, sivil toplum örgütlerini siyasetten uzaklaştır
ma amacını taşıyordu. Keza, "şehir düzeninin bozulmasını önlemek amacıyla" 
yetkili idari makama tanınan, "gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve güzergahı 
tespit etme" yetkisi ile, önceden izin almaksızın kullanılması gereken bu hak, fiili 
ya da dolaylı izin sistemine dönüştürülmüş ve etkisizleştirilmişti. Aynı şekilde,

(4) Taıtör B - Yilzbaşıoğlu N., s .178, (d.n.3); Kaboğlu s.405 (d.n.3)
(5) Kaboğlu İ., s.406 (d.n.3)
(6) Tanör B., - Yüzbaşıoğlu N., s. 178-179 (d.n.3)
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"kamu düzenini ciddi şekilde bozacak olayların çıkması veya milli güvenlik 
gereklerinin ihlal edilmesi veya Cumhuriyetin ana niteliklerini yok etme amacım 
güden fiillerin işlenmesinin kuvvetle muhtemel bulunması " hallerinde, idari 
makamlara, "belli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklama ve iki aya kadar 
erteleme yetkisi" verilmesi de, bu hak ve özgürlüğü sınırlamanın ötesinde büs
bütün ortadan kaldıran bir yasaklamaydı. Erteleme ve yasaklama kararlarına kar
şı idari yargıya başvurma olanağı varsa da, bu davaların zaman maliyeti etkili bir 
güvence olmasını engelliyordu.

12 Eylül Döneminde çıkarılan 6/10/1983 tarih ve 2911 sayılı Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Kanunu ise yer yer Anayasayı da aşan daha kapsamlı sınırlama 
ve yasaklamalar getirmişti.

2001 Anayasa değişikliğinde, tümüyle yeniden düzenlenen haklardan biri de 
Anayasanın 34. maddesindeki toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkıdır. 
Bu maddede yapılan ilk önemli yenilik, değişiklik paketinde Anayasanın 13. 
maddesindeki genel sınırlama sebeplerinin kaldırılması nedeniyle, bu hakkın 
niteliğine uygun özel sınırlama sebeplerinin madde metnine konulması şeklin
dedir. Maddenin yeniden düzenlenen ikinci fıkrasına göre, "Toplantı ve gösteri 
yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, 
genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korun
ması amacıyla sınırlanabilir."

Maddenin yeni düzenlemesinde, yukarıda açıkladığımız, eski metinde bulu
nan "yer ve güzergah tespitine" ilişkin ikinci fıkra ile, "belli durumlarda, kamu 
makamlarına, bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklama veya erteleme" yet
kisi veren dördüncü fıkra hükmü ve sivil toplum kuruluşlarının toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerini oldukça kayıtlayan beşinci fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

Böylece, bu yeni düzenleme, kamu otoritelerinin toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hakkının özüne dokunabilecek müdahalelerini engelleyebileceği gibi; sivil top
lum kuruluşlarının dayanışma ve siyasal etkinliklerini güçlendirme yönünde de 
katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla, 2001 değişiklik paketinde Anayasanın 34. mad
desinde yapılan değişiklik, katılımcılık, özgürleşme ve demokratikleşme 
bakımından önemli yeniliklerden biridir.

Anayasanın, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı"na ilişkin 34. 
maddesinin 2001 değişikliğinden sonraki madde metni şöyledir:

"Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç 
işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.
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Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uy
gulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir."

Anayasadaki bu düzenlemeyi toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hak
kının unsurları yönünden irdelediğimizde şu tespitler yapılabilir:

1- Serbestçe düzenleme
Bu hak ve özgürlüğün öznesi Anayasada "herkes" olarak gösterilmiştir. 

Düzenleme kurulunu oluşturanlar bakımından bunu, Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanununda da belirtildiği gibi, "fiil ehliyetine sahip ve onsekiz 
yaşını doldurmuş olan herkes" olarak anlamak gerekir. Keza, yukarıda da işaret 
edildiği üzere, bu hak ve özgürlüğün özelliği ve niteliğinden dolayı, herkes deyi
mi, gerçek kişilerin yanında tüzel kişileri de kapsar.

Anayasadaki bu düzenlemeye göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 
hakkı izne bağlı değildir; serbestlik sistemi geçerlidir. Bu doğrultuda, Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunda öngörülen şekilde, düzenleme kurulunca, Kanunda 
belirtilen yetkili makama bildirimde bulunmak gerekli ve yeterlidir. Düzenleme 
kurulunun oluşumu, görev ve sorumlulukları ile bildirim usulünün işleyişi Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

2- Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının sınırları
Bu hakkı düzenleyen Anayasanın 34. maddesinin ilk metnindeki, adeta onu 

kullanılamaz hale getiren yasakçı sınırlamaların, 2001 Anayasa değişikliğinde 
madde metninden ayıklandığını yukarıda açıklamıştık. Madde metninde olan bu 
hakkın "silahsız ve saldırısız" kullanılması, esasen toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hakkının nesnel yaşam sınırları dışında kalan, hakkın içeriğine girmeyen, doğal 
bir sınırlamadır.

34. maddenin son düzenlemesine göre, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı an
cak, "milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve 
genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve 
kanunla" sınırlanabilecektir. Bu kayıtlama nedenleri gözden geçirildiğinde, bun
ların, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü 
düzenleyen 11.maddesinin ikinci fıkrasındaki sınırlama nedenleriyle "aynen" ör- 
tüştüğü görülmektedir. Böylece, 2001 değişikliğiyle, toplantı ve gösteri 
yürüyüşüne ilişkin Anayasadaki düzenleme, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin
11. maddesiyle tamamen uyumlu hale getirilmiş olmaktadır.

Anayasa, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında 
uygulanacak "şekil, şart ve usuller"in, kuşkusuz Anayasadaki ilkelere uygun 
olarak "kanunla" düzenlenmesini öngörmüştür. Bu amaçla çıkarılmış olan 
6/10/1983 tarih ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, "toplantı
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ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart 
ve usuller ile gerçek ve tüzel kişilerin düzenleyecekleri toplantı ve gösteri yürüyüş
lerinin yerini, zamanını usul ve şartlarını, düzenleme kurulunun görev ve sorum
luluklarını, yetkili merciin yasaklama ve erteleme hallerini, güvenlik kuvvetlerinin 
görev ve yetkileri ile yasakları ve ceza hükümlerini" ayrıntılı olarak düzenlemiştir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına ilişkin Anayasada yapılan bu iyileştir
meler, 2002'de Anayasaya uyum amacıyla çıkarılan 4748 ve 4771 sayılı Kanun
larla yapılan değişikliklerle, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununa da belli ölçüde yansıtılmıştır.

Sonuç olarak; Anayasa ve Dernekler Kanununda yapılan bu iyileştirmelerle, 
Türkiye'de demekler hukuku, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 11. maddesiy
le ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin kararlarıyla belirlenen ilke ve ölçütler
le büyük ölçüde uyumlu hale gelmiştir. Bundan böyle dernekler hukukuna ilişkin 
ihlaller sözkonusu olduğunda, sorunu mevzuattan çok uygulamada aramak 
gerekecektir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına ilişkin olarak, 2001'de 
Anayasada yapılan değişiklikle, Anayasanın 34. maddesinde yapılan yeni düzen
leme, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 11. maddesiyle uyumlu hale gelmiştir. 
Anayasadaki bu değişikliğe uyum amaçlı olarak 2002'de Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanununda yapılan iyileştirmeler olumludur; ancak yeterli değildir. 
Çünkü, Anayasada yapılan iyileştirmeler Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununun bütününe yansıtılmamıştır. Kanunun 15-19. maddeleri arasındaki 
düzenlemelerde, mülki amirlere tanınan 2-3 ay erteleme veya yasaklama süreleri 
çok uzundur. Bu sürelerin 15 gün, en fazla bir ay gibi makul sürelere indirilmesi 
gerekir. Keza, Kanunun, "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri"ne ilişkin
6. Bölüm hükümleri ile, "Cezai hükümler"i düzenleyen 7. Bölüm hükümleri de, 
Anayasada yapılan iyileştirmelere paralel olarak ve özgürlükçü perspektifle 
yeniden gözden geçirilmeli; Kanun bütünüyle 12 Eylül Dönemi psikolojisinin 
yansımalarından arındırılmalıdır.

Efendim, teşekkür ederim sabrınız için. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI MUSTAFA BUMİN - Sayın Yüzbaşıoğlu, zamana yetiş
mek için çok hızlı anlatım içerisinde olduğunuzu fark etmemek mümkün değil. 
Ben, çok teşekkür ediyorum.

Sayın Profesör Doktor Ergun Özbudun, Anayasanın beş maddesine 
değinecektir. Başlangıç, beşinci paragraf, düşünceyi açıklama ve yayma hür
riyetine ilişkin 26. madde, basın hürriyetine ilişkin 28. madde, kamu tüzel kişi
lerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkını 
düzenleyen 31. madde ve ayrıca, radyo ve televizyon kurumlarıyla kamuya ilişkili 
haber ajansları konularında açıklamalar yapacaktır.
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2001 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE 

DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAM A VE YAYMA HÜRRİYETİ

Prof. Dr. Ergun ÖZ BU DUN r>

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 3 Ekim 2001 tarihli ve 4709 sayılı kanun
la gerçekleştirilen değişiklikler, gerek değiştirilen maddelerin sayısı gerek içeriği 
yönünden, 1982 Anayasasının yürürlüğe girişinden bu yana en kapsamlı anayasa 
değişikliğini oluşturmaktadır.

2001 Anayasa değişiklikleri, gözaltı sürelerinin kısaltılması, ölüm cezasının 
sınırlandırılması, siyasi partilerin kapatılmasının güçleştirilmesi, Milli Güvenlik 
Kurulunun yeniden düzenlenmesi ve Milli Güvenlik Konseyi rejimi döneminde 
çıkarılan kanunların anayasa yargısı denetimine açılması gibi önemli demokratik 
değişikliklerin yanısıra, düşünceyi açıklama hürriyeti açısından da ciddi iyileştir
meler içermektedir.

Bu iyileştirmelerden biri, Anayasanın başlangıç metninin beşinci fıkrasında 
yapılan değişikliktir. Bu fıkrada yer alan "hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk 
milli menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, 
Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkilapları 
ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği" yolundaki ifadede, 
"hiçbir düşünce ve mülahazanın" ibaresi, "hiçbir faaliyetin" şeklinde değiştiril
miştir. Bununla, eyleme yönelik olmayan düşünce açıklamalarının yasaklan
maması gerektiği sembolik olarak ifade edilmiş bulunmaktadır. 1982 
Anayasasına göre "Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlan
gıç kısmı, Anayasa metnine dahil" olduğundan (m. 176), bu değişikliğin uy
gulamada da yol gösterici rol oynaması beklenebilir.

Anayasanın düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine ilişkin 26. maddesinde 
yapılan değişiklikle, 13. maddedeki genel sınırlandırma sebeplerinin kaldırılması 
nedeniyle, "milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel 
nitelikleri, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması" 
sınırlandırma sebepleri olarak eklenmiştir. Maddede yapılan asıl önemli değişik
lik, "düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kanunla yasaklanmış olan herhan
gi bir dil kullanılamaz" cümlesiyle başlayan üçüncü fıkranın çıkarılmış olmasıdır.

(*) Bilkerıt Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

45



T B M M  AN AYA SA H UKUKU 1 .  U L U SL A R A R A SI S E M P O Z Y U M U

Bu değişiklik bir demokrasi ayıbına nihayet son verilmesi bakımından büyük 
sembolik önem taşımakla birlikte, yeni bir hukuki durum yaratmış değildir. Çün
kü Milli Güvenlik Konseyi rejimi sırasında çıkarılan ve özellikle Kürtçeyi hedef 
aldığı açık olan "Türkçe'den Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında" 
kanunun 1991 yılında kaldırılmasından bu yana, kanunla yasaklanmış bir dil 
mevcut değildir. Öte yandan bu değişiklik, Kürtçe ve diğer dillerde radyo ve 
televizyon yayınları hakkında izin verici yeni bir hüküm getirmemiştir. Bu eksik
lik, 3 Ağustos 2002 tarihli ve 4771 sayılı Kanunun 8. maddesinde, Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4. maddesinde yapılan 
değişiklikle giderilmiştir. Bu maddeye göre "Türk vatandaşlarının günlük yaşam
larında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de yayın yapıla
bilir. Bu yayınlar, Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Dev
letin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz. Bu yayınların 
yapılmasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, Üst Kurulca çıkarılacak yönet
melikle düzenlenir."

Anayasanın basın hürriyetine ilişkin 28. maddesinde yapılan değişiklikle, 26. 
maddedeki değişikliğe paralel olarak, kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dil
de yayın yapılamayacağına ilişkin ikinci fıkra çıkarılmıştır.

Düşünceyi yayma ve açıklama hürriyetinin genişletilmesine ilişkin iki reform 
da, Türk Ceza Kanununda yapılan değişikliklerle gerçekleştirilmiştir. Türk Ceza 
Kanununun 312. maddesinde yer alan "halkı; sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge 
farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme" suçunun tanımına, 
"kamunun güvenliği için tehlikeli olabilecek bir şekilde" unsuru eklenmiş, 
dolayısıyla böyle bir tehlike oluşturmayan düşünce açıklamalarının suç sayılması 
önlenmiştir.

3 Ağustos 2002 tarihli ve 4771 sayılı kanunla Türk Ceza Kanununun 159. 
maddesinde yapılan değişiklikle de maddenin birinci fıkrasında sayılan organları 
veya kurumlan (Türklük, Cumhuriyet, Büyük Millet Meclisi, Hükümetin manevi 
şahsiyeti, Bakanlıklar, Devletin askeri veya emniyet muhafaza kuvvetleri veya 
Adliyenin manevi şahsiyeti) tahkir ve tezyif kastı bulunmaksızın, sadece eleştir
mek maksadıyla yapılan yazılı, sözlü veya görüntülü düşünce açıklamalarının 
cezayı gerektirmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Anayasanın 31. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle kanunun; 
milli güvenlik, kamu düzeni, genel ahlâk ve sağlığın korunması sebepleri dışın
da, halkın kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarıyla
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haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe oluş
masını engelleyici kayıtlar koyamayacağı belirtilmiştir. Bu hak, 1982 
Anayasasının ilk metninde de mevcut olmakla birlikte, 13. maddede belirtilen 
bütün genel sınırlandırma sebepleri ile sınırlandırılması mümkünken, şimdiki 
maddede sınırlandırma sebepleri azaltılmış bulunmaktadır.

Düşünceleri açıklama ve yayma hürriyetine ilişkin önemli bir anayasa 
değişikliği de, 8.7.1993 tarihinde 3913 sayılı Kanunla Anayasanın 133. mad
desinde yapılan değişikliktir. Bununla, radyo ve televizyon yayınlarında devlet 
tekeli kaldırılmış ve "radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanun
la düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir" hükmü getirilmiştir. Bu tarihten 
itibaren özel radyo ve televizyon istasyonları sayısında gözlemlenen büyük artış 
ve yayınlardaki çeşitlilik, Türkiye'nin çoğulcu ve liberal demokrasi yönünde at
tığı adımların en önemlilerinden birini oluşturmaktadır.

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI MUSTAFA BUMİN - Teşekkür ediyorum Sayın 
Özbudun. Bu geniş kapsamlı konuları size ayrılan zaman içerisinde sunabilme 
olanağını buldunuz.

Son konuşmacımız, Dr. İrfan Neziroğlu.
Sayın Neziroğlu'nun konusu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları 

ışığında ifade özgürlüğü ve Anayasanın başlangıç bölümünde yapılan değişiklik.
Buyurun, Sayın Neziroğlu.
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ANAYASANIN BAŞLANGIÇ BÖLÜM ÜNDE İFADE 
ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN  
AVRUPA İNSAN HAKLARI M AHKEM ESİ KARARLARI 

IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLM ESİ

Dr. İrfan NEZİROĞLU n

Sayın Başkanım, değerli katılımcılar,
Sunumuma bir tespit ve temenni ile başlamak istiyorum. İnsan haklarının 

hem akademik, hem de pratik açıdan içerisinde olan birisi olarak, geçmiş yılların 
aksine yaşama hakkı ve işkence gibi ihlallerin artık büyük ölçüde geride kaldığını 
söyleyebiliriz. Bugün ülkemizin en temel insan hakları sorununu ifade özgür
lüğünün önündeki engeller oluşturmaktadır. Üç gün devam edecek olan sempoz
yumun, ifade özgürlüğünün önündeki bu engellerin tamamen kaldırılması 
sürecinde bir adım olmasını diliyorum.

3 Ekim 2001 tarihinde kabul edilen 4709 sayılı kanun ile Anayasanın bazı 
maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu çerçevede Anayasa'nın başlangıç 
bölümünde yer alan "Hiçbir düşüncenin ve mülahazanın Türk milli menfaatlerinin, 
Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve 
manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyet
çiliğinin karşısında koruma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal 
din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya karıştırılamayacağı" ifadesinde yer 
alan "düşünce ve mülahazanın" ibaresi "faaliyetin" sözcüğü ile değiştirilmiştir. 
Özetle "hiçbir düşünce ve mülahazanın" yerini "hiçbir faaliyet" almıştır.

"Hiçbir düşüncenin ve mülahazanın" ibaresi, Anayasa değişiklikleri için 
kurulan Partilerarası Uzlaşma Komisyonunda "hiçbir eylemin" şeklinde değiş
tirilmişti. Ancak daha sonra Anayasa Komisyonunda "hiçbir faaliyetin" şeklinde 
kabul edilmiştir.

Bu değişiklikle ilgili olarak Meclis genel kurulunda yapılan tartışmalara 
bakıldığında temel endişenin "faaliyet" kelimesinin anlamı üzerinde odaklandığı 
görülmektedir. Örneğin AK Parti grubunun sözcüsü Hüseyin Çelik, eylem 
kelimesinin hukuk terminolojisinde "şiddet içeren bedensel hareketler" anlamına 
geldiğini ancak faaliyet kelimesinin kapsamı çok geniş olan ve her tarafa çe
kilebilecek elastiki bir kelime olduğunu ifade etmiştir. Yargıtay eski başkanı ve 
tecrübeli hukukçu Sayın Sami Selçuk da "faaliyet" kelimesinin hukuki bir kavram 
olmadığını ifade etmiştir.

(*) TBMM İnsan Hakları Komisyonu Uzmanı
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Buna karşılık dönemin iktidar partilerinden MHP sözcüsü Mehmet Nacar, 
değişiklikler yapılırken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini esas aldıklarını, "de
mokratik toplum örgütlerinin, demokratik toplumu benimsemiş olan anlayışların 
çizgilerini" taşımaya çalıştıklarını ifade etmiştir. Bu sunumun amacı da AİHM'nin 
özellikle Türkiye ile ilgili kararlarında ifade özgürlüğüne nasıl yaklaştığıdır.

Tekrar Genel Kurul'daki tartışamlara dönersek, bir başka muhalefet partisi 
DYP'nin temsilcisi Ayvaz Gökdemir ise yazı ve müzik ile Türkiye'nin bölünebile- 
ceği endişesini beyan ederek "eylem" sözcüğü yerine "faaliyet" sözcüğünün ter
cih edilmiş olmasının doğru olduğunu savunmuştur.

Değişikliklerden çok net olarak anlaşılan bir husus artık "düşünce"nin önün
de bir engel kalmadığıdır. Ancak düşünce bir şekilde ifade edildiğinde aynı şeyi 
söylemek zordur. Burada "faaliyet" sözcüğünden ne anlaşıldığı ulusal mah
kemelerin takdirine kalmıştır. Ancak Sayın Selçuk'a göre "Türk yargıcı faaliyeti 
ister istemez geniş yorumlamak zorundadır".

Tam bu noktada AİHM kararları ışığında ne tür eylemlerin ya da faaliyetlerin 
ifade özgürlüğü kapsamında korunduğuna veya dışlandığına bakmanın bizim için 
aydınlatıcı olacağı, referans teşkil edebileceği kanaatindeyim. Özellikle de Tür
kiye ile ilgili kararlar.

Sözleşme hem bilgi hem de düşüncelerin ve kanaatlerin ifade edilmesini 
korumaktadır. Dolayısıyle ifade özgürlüğü kanıtlanabilir, gerçek ve doğru veri ile 
sınırlandırılamaz. İfade özgürlüğü kişisel görüşleri, değerlendirmeleri, eleştirileri 
ve hatta spekülasyonları da içermektedir*0. İfadenin içeriği ile ilgili meşhur 
Handyside kararına göre "devleti veya nüfusun bir kesimini rahatsız edici, saldır
gan ve şok edici" ifadeler de koruma altına alınmıştır.

Sözleşme ifade şekillerini ve ifade araçlarını da korumaktadır. Mahkeme 
kararlarına bakıldığında söz, yazı, resim (Muller v Switzerland, 1988), imaj-sem- 
bol (Chorher v Austria, 1993), film, müzik(2) ve bir fikri açıklamayı veya bilgiyi 
sunmayı amaçlayan her türlü eylemin (Stevens v UK, 1986) korunduğu görülür. 
Sözleşme ayrıca ifade araçlarını da korumaya almıştır. Örneğin yazılı-basılı dokü
man (Handyside v UK, 1976), radyo (Groppera Radio AG v Switzerland, 1990), 
televizyon yayını (Autronic v Switzerland, 1988), film (Otto-Preminter-Institut v 
Austria, 1994) ve elektronik enformasyon sistemleri de koruma altındadır0**.

(1) Thoergeirson v Iceland (1992) kararında Bay Thoergeirson söylentilere dayanarak polisin şiddet kullan
masını eleştirmişti.

(2) DJ Harris M O’Boyle&C War brick.. Law o f the European Convention on Human Rights London: 
Buttenvorths, ¡995, s. 379

(3) DJ Harris M O'Boyle&C War brick., s. 378-379 (d.n.2)
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Mahkemenin yaklaşınına göre ifade özgürlüğü iki açıdan önemlidir. Birincisi 
ifade özgürlüğü demokratik toplumun temel dinamiklerinden, olmazsa olmaz
larından birisidir. İkinci olarak da demokratik kültürün gelişmesi ve kişinin ken
disini gerçekleştirebilmesinin temel şartlarından birisidir.

Anayasa değişikliği ile ilgili olarak Genel Kurul'da yapılan tartışmalar ve 
AİHS'nde ifade özgürlüğünün yeri hakkındaki girişten sonra mahkemenin ifade 
özgürlüğü ile ilgili davalarda ne tür kıstasları dikkate alındığına bakabiliriz. Bu 
incelemeyi yapmaktaki amacım ifade özgürlüğü konusunda Avrupa standardı ile 
Türkiye'deki uygulamalar hakkında bir karşılaştırma yapmak, ardından da yerel 
mahkemelerin yaklaşımlarını tartışmaya açmaktır.

MAHKEMENİN KISTASLARI

Aslında eylem veya faaliyet, hangi sözcük kullanılırsa kullanılsın, AİHM 
ifadenin şeklinden ziyade içeriği ve etkisi üzerinde odaklaşmaktadır.

a) İfadenin Türü

Mahkeme öncelikle ifadenin siyasi olup olmadığına bakmaktadır. Eğer siyasi 
bir ifade ise daha geniş bir koruma sağlıyor. Örneğin Incal kararında ifade özgür
lüğünün özellikle siyasi partiler ve onların aktif üyeleri için özellikle önemli ol
duğu vurgulanmıştır. Aynı şekilde politikacı veya hükümete yönelik eleştiri sınır
ları, normal bir kişiye yönelik eleştiri sınırlarından daha geniştir.

b) İfade Sahibinin Konumu

Mahkemenin kararını etkileyen bir başka faktör de ifade sahibinin konu
mudur. Burada mahkeme, kişinin konumu ile ifadenin etkisi arasında bir bağlan
tı kurmaktadır. Örneğin Zana davasında Mehdi Zana'yı normal bir vatandaş 
olarak değil "Güneydoğu Anadolu bölgesinin en önemli şehrinin belediye baş
kanı" olarak değerlendirmiş ve Türkiye lehine karar vermiştir. Öte yandan ör
neğin Polat davasında başvuru sahibininin normal bir vatandaş olduğu, bu neden
le de söylediği sözlerin fazla bir etkisi olmayacağı varsayılmıştır. Ancak Ceylan 
davasında Münir Ceylan, Petrol-İş Sendikası başkanı olmasına rağmen bu durum, 
yani ifade sahibinin konumu fazlaca dikkate alınmamıştır.

c) İfade Araçları

Mahkeme bazı davalarda ifadenin etkisini ölçmek veya takdir etmek için kul
lanılan iletişim araçlarını dikkate almıştır. Örneğin yine Zana davasında Mehdi 
Zana'nın ifadesinin ülkenin önemli günlük gazetelerinden birisi olan Cumhuriyet 
gazetesinde yer almasının, Güneydoğu'da halen var olan tehlikeli durumu daha da 
kötüye götüreceğini varsaymıştır. Ancak Polat ve Arslan davalarında başvuru 
sahiplerinin görüşlerini açıklarken bir kitle iletişim aracı değil de edebi bir eser
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kullanmayı seçtiklerini, o nedenle de örneğin Karataş davasında bazı pasajların 
saldırgan bir dille kaleme alındığını ve şiddet çağrısı yaptığını kabul etmiş, ancak 
kullanılan ifade tarzının şiir olmasını az bir okuyucuya hitap eden sanatsal bir 
ifade tarzı olarak değerlendirmiş ve verilen cezayı fazla bularak Türkiye'yi mah
kum etmiştir.

d) Hedef Kitle
Bir ifade saldırgan olabilir, şiddet çağrısı içerebilir ancak hedef kitlede böyle 

bir etki oluşturmayacaksa sözleşme tarafından korunmaya alınmaktadır. Örneğin 
Gerger davasında Mahkeme mesajın az bir grup insanın katıldığı bir anma 
töreninde yapıldığını, bu yüzden de toprak bütünlüğü, ulusal güvenlik ve kamu 
düzeni gibi konularda sınırlı bir etkisi olacağından verilen cezanın 10. maddeyi 
ihlal ettiği sonucuna varmıştır.

e) Kullanılan Dil (Uslüp) ve İfadenin Anlamı Üzerine Yorumlar
Türkiye'nin mahkum olduğu davalara konu olan ifadelere bakıldığında bu 

ifadelerin en azından sorunlu oldukları görülür. Mahkeme kullanılan dili tanım
larken (virulent) çok zehirli, tehlikeli (İncal), tarafsız olmayan (Öztürk), düşman
ca (Öztürk, Arslan), kanlı bir intikama davet (Sürek I), saldırgan (Karataş) gibi 
ifadeler kullanmıştır.

Burada mahkemenin üzerinde durduğu husus saldırgan bir ton ile şiddete teş
vik arasındaki fark olmuştur. Burada Türkiye ile AİHM arasında görüş ayrılığı 
doğmaktadır. Türkiye verdiği savunmalarda, kullanılan ifadenin anlamını ulusal 
mahkemelerin daha iyi takdir edeceğini iddia etmektedir. Mahkemeye göre ise 
ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasında "acil bir sosyal ihtiyacın" olması şartıy
la sözleşmeci devletlerin belirli bir takdir hakkı olmakla birlikte nihai karar ver
me yetkisi mahkemeye aittir. Burada gerçekten ulusal mahkemelerin yorumu ile 
AİHM'nin yaklaşımı arasında giderilmesi gereken ciddi bir fark bulunmaktadır.

Örneğin Şener davasının konusu Pelin Şener'in "Aydın İtirafı" başlıklı bir 
makalesidir. Şener bu makalede Kürt ulusuna karşı Bosna'dakine benzer bir soy
kırım yapıldığından bahisle böyle bir ortamda aydınların Türk ve Kürt halklarının 
kardeşliğinden, sorunun barışçı yollardan çözülebileceğinden bahsetmesinin ap
tallık olduğunu itiraf ediyor. Oysa AİHM'ne göre yazar Kürt gerçeğinin tanın
masını ve askeri yönteme başvurmak yerine Kürt sorununun çözülmesi için barış
çı yöntemlerin kullanılmasını istemiştir.

Sürek-Özdemir davasının konusu PKK'nm ikinci adamı Cemil Bayık ile 
yapılan röportaj oluşturmuştur. Röportajda Bayık, Türk ordusunun Kürt halkına 
karşı Saddam'dan da beter katliamlar yaptığını, bağımsızlık ve özgürlük mücade-
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leşinin Kürdistan'da gelişmekte olduğunu, Türk devletinin kendilerini toprak
larından atmak istediğini, oysa başkalarının değil kendilerinin topraklarında ol
duklarını ve bu nedenle de kimsenin kendilerinden Kürdistan'ı boşaltmayı is
teyemeyeceğini ileri sürüyor.

Röportaj sırasında daha öncekilerin aksine gündüz yapılan Uludere saldırısının 
bir taktik değişiklik olup olmadığı soruluyor. (29 Eylül 1992 günü Uludere'de bir 
karakola yapılan saldırı sonucu 4 er şehit edilmişti). Bayık, savaşta yeni taktikler 
denediklerini, bunun da yeni bir taktik olduğunu ve gelecekte yapacakları eylemr 
lerde bu taktikten yararlanacaklarını söylemiştir. Bayık röportajın devamında PKK 
ile Türkiye arasında bir savaş tekrarladıktan sonra Kürdistan halkının istekleri 
kabul edilene kadar bu savaşın devam edeceğini ifade etmiştir. Ayrıca bölgedeki 
vatandaşlara muhatap olarak da ERNK komitesi gösterilmiştir.

Mahkemeye göre basın bölücü fikirlere de yer verebilir. Röportajın bütünü 
dikkate alındığında kin ve düşmanlığa tahrik ettiği söylenemez. Kamuoyu, resmi 
politikalara karşı çıkanların görüşlerini bilme hakkına sahiptir. Zana davasında 
konuşanın konumunu dikkate alan mahkeme bu davada Cemil Bayık'ın PKK'nın 
ikinci adamı olduğu gerçeğini göz ardı etmiştir.

Erdoğdu-Înce davasına konu mülakatta başvuru sahiplerinden birisi Kürdis
tan'da kimin yasa dışı olduğunu sorduktan sonra "gerillalar mı, Türk ordusunun 
özel timleri mi" diye cevap veriyor. Üstü örtülü olarak verilen mesaj yasadışı 
olanın ordu mensupları olduğu şeklindedir. Oysa mahkemeye göre başvuru sahip
lerini cezalandırmakla Türkiye, kamuoyunun güneydoğu Anadolu'daki durum 
hakkında farklı perspektiflerden bilgi alma hakkını engellemiştir.

AİHM'nin ifade özgürlüğü konusundaki kararlarıyla ilgili olarak Yargıç 
Bonello'nun yaklaşımına değinmek istiyorum. Yargıç Bonello'ya göre bir ifadenin 
mahkum edilebilmesi için şiddete teşvik soyut değil somut ve yakın bir tehlikeyi 
beraberinde getirmelidir. Eğer beraberinde somut ve yakın bir tehlike getir
meyecekse şiddete teşvik eden sözler de söylenebilmelidir. Bonello'ya göre 
sadece konuşmak, ifade etmek bir tehlike oluşturacak güçte olamaz. Daha fazla 
konuşmak, zorla susmaktan her zaman iyidir.

Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. AİHM yapılan yasal değişikliklerden 
çok bunların uygulamada ne ölçüde gerçekleştirildiğine bakmaktadır. Bu bakım
dan Anayasa'nın başlangıç bölümünde yapılan değişiklikte faaliyet yerine eylem 
sözcüğü kullanılması belki hukuk tekniği açısından daha iyi olacaktı. Ancak asıl 
önemli olan uygulamadır. Avrupa Birliği'nin baskısıyla yasak savma cinsinden 
yapılan değişikliklerin ne ölçüde yeterli olacağını uygulamalar gösterecektir.

Teşekkür ediyorum. (A lk ış la r )

53



T B M M  AN AYA SA H UKUKU 1 . U L U SL A R A R A SI S E M P O Z Y U M U

OTURUM BAŞKANI MUSTAFA BUMİN - Teşekkür ediyorum Sayın Neziroğlu.
Bugünkü birinci oturumun bildiri sunmaya ilişkin olan birinci bölümü bitmiştir.

ikinci bölüm, tartışma bölümüdür.

Bu bölümde, Prof. Dr. Nükhet Hotar Göksel’i (aynı zamanda milletvekili) ve 
Doç. Dr. Sami Selçuk’u (Yargıtay Onursal Birinci Başkanı), dinleyeceğiz.

Ben, dört konuşmacıya tekrar teşekkür ediyorum.

SUNUCU - Konuşmacılarımıza teşekkür ediyoruz.

TARTIŞMA
SUNUCU - Şimdi, birinci oturumun tartışma bölümüne geçiyoruz.

Sayın Başkanım, saygıdeğer konuklar; tartışma bölümünün ardından ödül 
törenimiz yapılacaktır; onu da, ayrıca arz etmek istiyorum.

Milletvekilimiz, Sayın Prof. Dr. Nükhet Hotar Göksel’i ve Yargıtay Onursal 
Birinci Başkanı Sayın Doç. Dr. Sami Selçuk'u davet ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI MUSTAFA BUMİN - Birinci oturumun ikinci bölümü, 
Sayın Prof. Dr. Nükhet Hotar Göksel ile başlıyor.

Sayın Göksel, buyurun, sizi dinliyoruz efendim.

PROF. DR. NÜKHET HOTAR GÖKSEL (Milletvekili) - Sayın Başkan, 
değerli konuklarımız; 15'er dakikada yapılan dört konuşmanın tartışmasını 15 
dakikada yapmanın güçlüğünü şikâyet olarak algılamayın lütfen; olursa, eksiklik
lerimize vermiş olun.

Şimdi, bugünkü oturumumuz, Avrupa Birliğine uyum sürecinde Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasında gerçekleştirilen reformlar konulu birinci oturumdu ve 
Anayasamızın 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 33, 34, 133 ve Başlangıç: 5. paragraf 
maddelerini kapsamaktaydı. Bu maddelerin uyumunun değerlendirileceği Avrupa 
Birliği, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da başlayan bir bütünleşme 
hareketinin günümüzde ulaştığı boyutu ifade etmekte ve bazı ortak değerler, or
tak ilkeler çerçevesinde bütünleşmeye çalışan ülkelerin birliği olarak görülmek
tedir. Bu temel ilkeler, özgürlük, demokrasi, insan haklarına ve temel özgürlük
lere saygı, hukukun üstünlüğü olarak ifade edilmektedir. Bu temel ilkeler 
paralelinde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında, gerek Avrupa Birliğine üyelik 
yolundaki adımları kuvvetlendirmek, gerekse kendi halkımızın yaşam seviyesini 
ve kalitesini bu standartlara yükseltmek amacıyla 3 Ekim 2001 tarihinde 4700 
sayılı Kanunla önemli değişiklikler yapılmıştır. Zaten bu değişikliğin adı da, Av
rupa Birliğine Türk Hukukunun Uyum Sağlayabilmesi İçin Yapılan Temel 
Değişiklikleri İçeren Kanun şeklindedir.
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Anayasada 3 Ekim 2001'de yapılan 34 maddelik bu değişikliklerle, özgürlük
lerin önündeki bazı engeller kaldırılmıştır. Bu bağlamda, özgürlükleri sınırlamada 
genel sınırlama sebepleri yerine, herhangi bir hak ve hürriyet için ve onun 
niteliğine uygun olarak özel sınırlama sebepleri getirilmiştir. Ayrıca, hak ve öz
gürlüklerin sınırlanmasının sınırı olarak, Anayasada öngörülen demokratik top
lum düzeninin gereklerine aykırı olmamak ölçütünün yanına, özüne dokunmama 
kriteri getirilmek suretiyle özgürlüklerin sınırlandırılması daha sıkı şartlara bağ
lanmıştır. Söz konusu değişiklikler, kanunla ilgili maddeler açısından konuş
macılar tarafından dile getirildi, ben, kısaca birer cümleyle geçeyim.

Başlangıç metninde, en önemli değişiklik “hiçbir düşünce ve mülahaza”nın 
yerine “hiçbir faaliyetin” şeklindeki bir ibarenin getirilmesidir.

Daha sonra, kişi hürriyeti ve güvenliğiyle ilgili 19. maddede de, yapılan 
değişiklikler içinde en önemlisi, tutuklama süresinin 4 güne indirilmesidir. Bu da 
konuşmacılarımız tarafından detaylı olarak söylendi.

Özel hayatın gizliliğine ilişkin 20. maddede yapılmış değişiklikler var.

Yine bunun paralelinde, konut dokunulmazlığını düzenleyen 21. maddemizde 
değişiklikler var.

22. madde, haberleşme hürriyetine ilişkin temel değişiklikleri ele almakta.... 
Köklü değişikliklerden birisi olarak.

Yine, 26. maddemiz, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetiyle ilgili değişik
lik ve yenilikleri kapsamakta.

28. madde, basın hürriyetini... Bu da, daha önce dile getirildi zaten.

31. madde, kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araç
larından yararlanma hakkını.

33. madde, demek kurma; 34. madde de, toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
düzenleme haklarını değiştiren, düzenleyen yeni hükümleri kapsamaktadır.

Şimdi, bu düzenlemelerin paralelinde ve sonrasında baktığımızda, Anayasada 
yeni şekliyle yer alan değişiklikler, genel olarak örneklendiğinde çok çarpıcı 
olarak şunları görmekteyiz, bunları kısa kısa dile getirmek istiyorum.

Örneğin, yapılan bu değişikliklerden birisini, gözaltı sürelerinin, toplu iş
lenen suçlarda en çok 4 güne indirilmesiyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
içtihatlarına da uygun hale getirilmiş olması oluşturmakta...

Bir başka değişiklikle, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getiril
memesi durumunda, artık hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesinden vazgeçilmiş,
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bunun yerine para cezası öngörülmesi benimsenmiştir. Böylece, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesine ek olarak kabul edilen 4 Nolu Protokolün gereği, ülkemiz 
tarafından yerine getirilmiştir.

Ölüm cezaları, savaş ve yakın savaş tehdidi hali dışında kaldırıldığı için, kişi 
özgürlüğü ve güvenliği açısından ve yaşam hakkı bakımından önemli bir aşama 
kaydedilmiştir.

Yine, 27.12.2002 tarihli ve 4777 sayılı Kanunla Anayasada değişiklik 
yapılarak, artık, düşünce açıklaması sebebiyle mahkûm olanların milletvekili ol
malarının önündeki engel kaldırılmış, onun yerine, terörden mahkûm olanlar 
ifadesi getirilerek, eyleme dönüşmeyen düşüncelerden dolayı siyasî hakların kul
lanılması engeli kaldırılmıştır.

Yine, Aralık 2002'de, Avrupa Birliğiyle uyum bağlamında yapılan değişiklik
ler çerçevesinde 16 kanunda değişiklik yapılmış, kişi güvenliği, siyasî haklar, 
düşünceyi açıklama özgürlüğü ve işkenceyi önleme noktasında birçok yeni 
düzenlemeler getirilmiştir.

Konumuz bağlamında önemli bir değişiklik de, işkence ve kötü muamele 
alanında yapılmıştır. Şöyle ki: İşkence ve kötü muameleden suçlanan kamu 
görevlisinin yargılanması için, artık yetkili merciden izin alma şartı kaldırılmıştır. 
Bu suçlar için zaman aşımı, diğer suçlara nazaran artırılarak, 15 yıla çıkarılmış
tır. Ayrıca, bu suçtan verilen hapis cezasının para cezası ya da başka bir tedbire 
dönüştürülemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Aralık 2002'de yapılan bu değişiklik sırasında önemli bir düzenleme de, 
olağanüstü hal uygulamaları bakımından getirilmiştir. Buna göre, hükümlü ve 
tutukluların bulundukları yerden, örneğin, tanıklarla yüzleştirme, olay yerini gös
terme, ifade alma gibi zorunlu nedenlerle götürülmeleri gerektiğinde, bu süre 4 
günü geçemeyecek, mutlaka giriş ve çıkışta doktor raporu aranacak ve yolda 
geçen bu süre tutuklama ve hükümlülük süresinden sayılacaktır. Nihayet, bu son 
değişiklik neticesinde, Adlî Sicil Kanununda yapılan düzenlemeyle de, sicilden 
silinmeyen suç uygulamasına son verilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde son görüşülen bir kanun teklifiyle de, Av
rupa Birliği Uyum Komisyonu kurulmuştur. Böylece, Aralık 1999 Helsinki Zir
vesinden itibaren hız kazanan Avrupa Birliği ilişkileri, daha önce açıklanan 
katılım ortaklığı belgesi, ulusal program ve Kopenhag siyasî kriterlerine uyum 
bağlamında gerçekleştirilmiştir. Bu komisyonun faaliyetleri sonucunda, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden geçecek olan yasalar, Avrupa Birliği müktesebatına 
uyum açısından da incelenmiş olacaktır.
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Neticede, Aralık 2004'de, hazırlık ve üyelik müzakerelerinin başlaması 
bakımından Türkiye, daha kuvvetli bir şekilde masaya oturma fırsatı bulacaktır.

Tüm bu değişiklikler ve bundan sonra yapılacak olan düzenlemelerle, kişi öz
gürlüğü ve güvenliği, düşünceyi açıklama hürriyeti önündeki engeller önemli öl
çüde kaldırılmıştır ve kaldırılacaktır.

Hepinize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI MUSTAFA BUMİN - Bu açıklamalarınız için teşekkür 
ediyorum Sayın Göksel.

Şimdi, sıra, son tartışmacı veya konuşmacı ya da her ikisi birden olan Sayın 
Doç. Dr. Sami Selçuk'ta.

Buyurun Sayın Selçuk.

DOÇ. DR. SAMİ SELÇUK (Onursal Yargıtay 1. Başkanı) - Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Sayın Başkanı, yüksek yargı organlarının sayın başkanları, 
sayın milletvekilleri, sayın konuklar.

Herkes, zamanın azlığından yakınıyor. Şu anda, herhalde, beslenme içgüdüsü 
de buna katıldı. Ben, bu iki baskının altında bu konuşmayı yapmak durumun
dayım. Böyle bir saatte, kapsayıcı, kavrayıcı ve kuşatıcı bir sunuş yapmak olduk
ça güç. Ama, deneyeceğim.

Tarihin çarklarının çok hızlı döndüğü bir dönemi yaşıyoruz. Böyle bir dönem
de, elbette ki, Türkiye'nin de izlemesi gereken bir yol var. Türkiye nasıl bir yol iz
leyecek? Jeokültürel, jeopolitik, tarihsel ve kıtalararası dinamiklerin baskısı altın
da kalan bir Türkiyedir bu. Türkiye'nin izleyeceği yol, kullanacağı araç belli. 
Biraz önce, açış konuşmasında Sayın Başkanın belirttiği gibi, bilim, hayatta en 
hakikî mürşit dediğimiz bilim. Bu bir.

Peki, amacı ne Türkiye'nin; Türkiye'nin amacı da belli. Türkiye'nin yakın 
amacı, çağcıl uygarlık düzeyini yakalamak. Uzak amacı, bu düzeyi aşmak. Hem 
bilim, hem de çağcıl uygarlık düzeyi dediğimiz zaman, bu ikilinin temelinde ilkin 
dogmatizm yoktur, sorgulama vardır. Yani, diyalektik vardır. İkincisi, dinamizm 
vardır, durağanlık yoktur. Bu bakımdan, Türkiye, kendini ancak bu amaç ve bu 
yolla çağına uydurabilecektir ve kendisinin çizmiş olduğu bu harita içerisinde ib
resi, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı demokrasidir. Bu bağlamda Türkiye, benim 
kanımca, terminolojisini, kavramlarını, söylemlerini, eğilimlerini, yazılı 
hukukunu ve uygulamasını, çarpıcı bir söyleyişle, resmî kanonunu telaffuz ki
pini, içerik ayarlamasını, önkabullerini, halk egemenliği anlayışını, rejiminin 
-deyim yerindeyse- asabiyelerini gözden geçirmek, teoriden praksise geçmek
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zorundadır. Bence, sistemini A'dan Z'ye yeniden inşa etmek durumundadır, baş
ka çaresi kalmamıştır ve bu konuda da çok gecikmiştir.

Benim konum, düşünceyi açıklama özgürlüğüyle sınırlı. Küreselleşmeyle bir
likte dünya farklılıkların farkına vardı ve çoğulculuğun farkına vardı. Dünya şunu 
anladı ki, çoğulculuk kültürel çeyizdir. Bu bakımdan, rengini açıkça, dürüstçe 
belli etmenin, yaşadığı ahlâkı savunma yürekliliğini göstermenin bedelini bir
birimize çamur atarak ödemek durumunda kalmamalıyız. Olduğumuz gibi görün
mek, göründüğümüz gibi olmak durumundayız, ikiyüzlülüğe son vermek 
durumundayız. Kimseyi ötekileştirmeyecek bir Anayasayı yapmak durumun
dayız. Farklı görüşleri, artık, şeytanlaştırmaktan kaçınmak durumundayız. İşte, 
tam bu noktada karşımıza, düşünceyi açıklama özgürlüğü çıkmaktadır. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi, dünya için minimum adalet ölçülerini koymakla ve 
totaliter anlayışlara karşı bireyin hak ve özgürlüklerini korumakla yükümlü bir 
mahkemedir. Bu çerçevede yapılanan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 
yorum tekelini elinde bulunduran Mahkemenin içtihatları, Lüksemburg'daki Av
rupa Birliği Adalet Divanının vurguladığı gibi, Avrupa Birliği hukukunun da 
genel kodarını oluşturmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde, düşünceyi açıklama özgürlüğünü ihlal 
ve işkenceden söz edildiğinde, ne yazık ki, ilk akla gelen ülke Türkiye'dir.

İki değerli bilim adamının, oldukça yankı yapan bir kitabında, işkenceye baş
larken söylediği bir söz son derece üzücüdür. "İşkence denildiği zaman ilk akla 
gelen ülke Türkiye'dir. Türkiye bir yana bırakılırsa..." diye başlamaktadırlar 
konuya. Çünkü, bu konuda, ülkemizin, ne yazık ki, olumsuz rekorları vardır.

Bugüne değin işkence nedeniyle birçok ülke, en son Fransa da mahkûm ol
muştur ve düşünceyi açıklama özgürlüğünü ihlalden de mahkûm olmuştur. An
cak, Türkiye, bu konuda iki rekoru, maalesef, elinde tutuyor. Birincisi şu; düşün
ceyi açıklama özgürlüğünü ihlal nedeniyle verilen hükümlülük kararlarının üçte 
ikisi Türkiye'ye aittir; geri kalan üçte biri 40 ülkeye aittir. İkinci rekor; 8 Temmuz 
1999 tarihinde, yani bir gün içerisinde, Türkiye, bu konuda Mahkemenin önüne 
gelen 13 davanın ll'inde hüküm giymiştir.

Öyleyse, Türkiye, küresel ölçütlere göre kendine çekidüzen vermek zorun
dadır. İlkin, Türkiye, düşünce suçu kavramını dışlamalıdır. Düşünce, tüpten çıkar 
çıkmaz onu sergileyen kişinin egemenlik alanından da dışarıya çıkar, bir objeye, 
bir nesneye dönüşür. Artık, o, herkesin malıdır. Özgürlükçü, demokratik ceza 
hukukunda böyle bir nesne suçun maddî öğesi olamaz. Hukuka göre, bu böyledir. 
Felsefeye gelince, teşhisi zamanımızın ünlü düşünürü ve yazarı Eco şöyle koy
maktadır: “Düşünce suçu Sokrates'i yargılayan yargıçlarla başlayıp Galileo'yu
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yargılayan yargıçlarla süren, orandan günümüze Lombardi'ye kadar uzanan geri
cilik dramının öyküsüdür.” Türkiye, eğer, çağcıl uygarlık düzeyini yakalamak is
tiyorsa, bu gericilik dramını dışlamak durumundadır.

İkinci olarak, çağcıl demokratik toplum düzeninde devlet organları bireylerin 
maksatlarıyla, niyetleriyle, gayeleriyle, güdüleriyle, kısacası iç dünyalarıyla uğ
raşamazlar; bunlar, dokunulmaz iç alanlardır, forum intemum dediğimiz iç alan
lardır. Bu husus, bundan 116 yıl önce, Türk Ceza Yasasının kaynağı olan İtalyan 
Ceza Yasasının Zanardelli raporunun 14 üncü paragrafında şöyle vurgulanmıştır: 
“İnsan eylemlerinin iç saiklerini araştırmak, ceza adaletinin işi değildir.” Cürüm 
kastı bunları içermez. Eğer istisnaen suç normunda bunlara yer verilmişse artık 
özel kasıt söz konusudur ve istisnadır. Bu doğrultuda, Avrupa İnsan Hakları Söz
leşmesinde istisnaî olan sınırlamada nedene bağlılık koşulu yüzünden istisnaî 
olarak kurumsallaşan sınırlamanın amacına yer verilmiştir; ama, bireyin değil. 
Türk uygulamasında bu kuralların uygulandığını söylemek güçtür.

Üçüncüsü, yöneticiler, halkın sağduyusuna, tercihlerine inanmalıdırlar. İnan
mamak, bizim Tanzimat'tan bu yana yaşadığımız üzücü bir hastalıktır. Bir örnek 
vermek istiyorum: Âli ve Fuat Paşa'lar, bildiğiniz gibi Tanzimat Döneminin iki 
büyük lideri; bunlar, büyük hizmetler yapmışlar, eşitlik ilkesinden yana olmuşlar. 
Ama, meşrutiyet denince tüyleri ürperiyor. Çünkü, onlara göre, Türk Halkı, henüz 
o düzeyde değildir. Mithat Paşa ise öyle düşünmüyor. Anayasaya dayalı bir meş
rutiyet rejiminden yanadır; çünkü, halkın mutluluğunu başka türlü sağlamak 
mümkün değildir. Sadık Rıfat Paşa'ya göre ise, “hükümetler, halk için mevzudur- 
lar; yoksa, halk, hükümetler için mahluk değildir”. Öyle diyor. Bir hukuk fel
sefecisi olan M ünif Paşa'ya göre, eskiden kişilerin devlet için yaratıldıklarına 
inanılırdı. Oysa, hükümetler, halkın esenlik ve mutlulukları için yaratılmışlardır. 
M ünif Paşa, günümüzün diliyle, ilkin şöyle bir soru soruyor: “Peki, özgürlüğü 
kötüye kullanımdan korumak için yasalarla konulacak olan sınır nedir?” Yanıt 
çok ilginç: “Kötüye kullanımın önlenmesi, yine özgürlükle olur” diyor Paşa. Tıp
kı, özgürlüklerin sınırlanmasını demokratik toplum belirler diyen Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi gibi. M ünif Paşa'nın diliyle çeşitli özgürlükler içinde en 
önemlisi, hürriyet-i akliyedir, hürriyet-i ilmiyedir; çünkü, esas olan hürriyet-i ak
liyedir, hürriyet-i mezhebiye, hürriyet-i ahlâkiye, ticariye, sınaiye, hususiye, 
siyasiye vesaire bundan sonradır. Yine, onun diliyle "iş bu hürriyet-i akliye, ne 
kadar men ve tazyik ve tahdit olunursa olunsun, madem ki muktaza-yı tabiat-ı in
saniyedir, madem ki bir haktır, bir gün olur zuhur eder; şu kadar var ki, bir müd
det tehir olunmuş olur” ama, asla yok edilemez. Evet, Türkiye, artık özgürlükler
den korkmamalıdır. Bir yazarımızın dediği gibi, özgürlük korkusu bir hastalıktır; 
tıpkı yükseklik korkusu gibi tedaviye muhtaç bir hastalıktır.

59



T B M M  AN AYASA H UKUKU 1 .  U L U SL A R A R A SI S E M P O Z Y U M U

Dördüncü olarak, Türkiye, kimi kaygılarını ve korkularını yenmeli ve kimi 
olguları çok iyi değerlendirmelidir. Zamanım olmadığı için buna girmeyeceğim. 
Ancak, bazı değerlendirmeler yapmak istiyorum izin verirseniz Sayın Başkan. 
Anayasada başlangıç kesiminde yapılan “hiçbir düşünce ve mülahazanın” yerini 
alan “hiçbir faaliyet” biçimindeki değişiklik... Önce hemen belirtmek zorun
dayım, faaliyet, aktivite, etkinlik sözcüğü son derece geniş bir sözcüktür. Şu an
da, ben konuşuyorum, düşünceyi açıklama özgürlüğünü kullanıyorum; bu, 
faaliyet sözcüğünün içindedir. Düşünceyi de içerir faaliyet. İki; faaliyet sözcüğü, 
hukuksal bir terim değildir; hukuksal terim, ceza hukukunda, “eylem”dir. Üçün
cü olarak, ki zaten bu değişiklik yapılırken sembolik biçimde ifade edilmiştir ve 
Sayın Başkanın konuşmasında da belirtildiği gibi, beşinci paragrafta sayılan 
kamusal değerlerin düşünce karşısında öncelik taşıması için düşüncenin eylemi 
aşan faaliyet boyutuna ulaşması şart koşularak denilmiştir. Denilmiştir ama, o, 
sadece, gerekçelerde ve konuşmalarda kalacak bir husustur. Oysa, yargıçlar, 
yasaların gerekçeleriyle bağlı değildirler, değerlendirirler; ama, bağlı değildirler. 
Bunu vurgulamak istiyorum. Anglosakson hukukunda ise yasaktır; yargıç yasanın 
gerekçesini bilemez. Bu bakımdan, bu değişikliğin olumlu olduğu kanısında 
değilim; eğer, Türk yargıcı bunu geniş uygularsa, olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

Bir başka nokta, 312. madde. 312. madde, Türk Ceza Yasasına Zanardelli 
Yasasından alınmış bir maddedir. Aynı metin, 1930 tarihli İtalyan Ceza Yasasının 
415. maddesinde de yer almıştır. 415. maddede yer alan metinde, “kamu güven
liği için tehlikeli olabilecek şekilde” sözcükleri yoktur. Yeni metinde yoktur; es
ki metinde, kaynak yasanın eski metninde vardı. İtalya'da bu madde, 415. madde 
çok tartışılmıştır. Aslında, 415. maddenin ve Türk Ceza Yasasının 312. mad
desinin ikinci fıkrasının en zayıf noktası, yasallık ilkesi açısındandır. Çünkü, 
yasallık ilkesinin bir boyutu da kullanılan sözcüklerin, deyişlerin belirginliği, 
açıklığı, kesinliği ilkesidir. Ne yazık ki, burada kullanılan sözcükler bu açıdan 
yeterli değildir. Yasa koyucu, bir bakıma yasallık ilkesini esnek sözcükler kullan
mak suretiyle dolanmıştır ve kimi hukukçulara göre, bu dolanma, anayasal düzey
deki bir ilkenin ihlali niteliğinde olduğu için, Anayasa Mahkemesi tarafından ip
tal edilecek kadar ağır bir ihlaldir. 312. maddenin Türk uygulamasına, Tür
kiye'deki algılanmasına gelmeden önce 415. maddede o kısmın alınmaması 
üzerinde bir iki söz söylemek istiyorum. O da şudur. Kimi ünlü yazarlar, İtalya’
da 415. maddenin, demokratik düzene geçildikten sonra Anayasayla zımnen 
kaldırıldığını bile iddia etmişlerdir. İtalyan Anayasa Mahkemesi ise önüne geldiği 
zaman, şöyle demiştir ki: "kamu güvenliği için tehlikeli olabilecek bir şekilde" 
diye olan hükmün olmaması, Anayasaya aykırılık teşkil etmez; çünkü, bu suç, 
kamu düzenine karşı bir suçtur kamu düzenini ihlal boyutuna varmadıkça suç iş
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lenmiş olmaz; bu, bir zarar suçudur” Türk uygulamasında ve Türk doktrininde 
ise bu suçun tehlike suçu olduğu söylenir. Ama, İtalyan doktrini buna tamamen 
oybirliği halinde karşıdır. Kamu düzeni ihlal edildiği zaman zarar doğurmuştur; 
bu bakımdan, artık o deyişlere yer vermeye gerek yoktur demiştir ve maddeyi ip
tal etmemiştir. Bu bakımdan, 312 nci maddenin yeniden değiştirilmesi gerektiği 
kanısındayım; çünkü, Türk uygulamasında bir örnek uygulamayı sağlayabilmek 
için bunu zorunlu görmekteyim. Bana göre, bu madde, bir kere, çok açık bir şekil
de kaleme alınmalı; ikinci olarak da, kimi ülkelerde bulunan maddelerden esin
lenilmek suretiyle, hukuka uygunluk nedenleri de getirilerek, düşünce özgürlüğü 
güvence altına alınmalıdır. Bu bakımdan, "din, mezhep, ideoloji, ırk, bölge ya da 
aile başkalığına dayanarak herkese açık yerde belli kişi ya da gruplara karşı şid
det kullanmayı ya da kin ve düşmanlığı kışkırtanlar yahut da belli kişileri ya da 
grupları aşağılayanlar" diyerek bir düzenleme yapılması kanımca yerinde olur.

Türk Ceza Yasasının 159. maddesine gelince, bu maddede, 3 Ağustostaki 
düzenlemeyle bir değişiklik getirilmiştir ve denilmiştir ki, “tahkir ve tezyif kastı 
bulunmaksızın sadece eleştirmek maksadıyla” Madde düzenlemesinde kanımca 
yanlışlıklar vardır. Birincisi, tahkir ve tezyif kastı yoksa zaten suç oluşmaz; suçun 
manevî öğesi yok demektir. Suçun kendisi olmayınca neyi araştıracaksınız ki?! 
İkinci yanlışlık "eleştirmek maksadıyla" denilmiştir. Eleştirmek, sövme suçların
da, buna benzer tahkir suçlarında sırf eleştiri ise objektif hukuka uygunluk nedeni
dir. Ayrıca, sübjektif olarak failin amacını araştırmanıza gerek yoktur. Objektif 
neden varsa, yine suç oluşmayacaktır; çünkü, hukuka uygunluk nedeni söz 
konusudur. Bu bakımdan, tereddütler yaratacak bir değişiklik getirilmiştir; ancak, 
benim kanımca bu madde eğer, sübjektif hukuka uygunluk nedenleri öngörülecek 
idiyse, Kanada Ceza Yasasının 319. maddesinin üçüncü fıkrasından esinlenilerek 
suçun düzenlemesi yapıldıktan sonra, fail, söz ya da yazı gerçekse onu iyiniyetle 
sergilemişse -öyle diyor Kanada Ceza Yasası- onun gerçekliğine inanarak ortaya 
koymuşsa, onda kamu yararı çerçevesinde bu yasağa ilişkin bir soruna eğiliyorsa 
gibilerden sübjektif hukuka uygunluk nedenleri getirebilirdi. Bu bakımdan, özel
likle bu temel yasalarda, Anayasa olsun, ceza yasası olsun, önemli yasalarda, suç
ların ve cezaların yasallığı ilkesinin anayasal boyuttaki bir ilkenin yansıtıldığı 
yasalarda değişiklikler yapılırken, bence, hukuk kavramlarının içeriklerine, hukuk 
kuramına özenle uyulması gerekmektedir.

Türkiye, bütün bunları aşacak düzeydedir, aşabilir. Ancak, konuşmamın başın
da belirttiğim gibi, bu konuda geç kalmıştır. Geç kalmasının nedenlerinden biri de 
ürkek ve duraksamalı yaklaşımlarla konuya eğilinmesidir. Artık, Türkiye, özgür
lüklerden korkmamalıdır, düşünceyi açıklama özgürlüğünden hiç korkmamalıdır; 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarında sık sık vurgulandığı üzere, bu 
özgürlük, demokrasinin olmazsa olmaz temel taşlarından biridir.

Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (A lk ış la r )
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OTURUM BAŞKANI MUSTAFA BUMİN - Sayın Selçuk, konuşma süresini 7 
dakika fazla kullandılar; ama, bu, önceki konuşmacıların kendisine kazandırdığı 
zamandan kaynaklandı; sonuç itibariyle, bize ayrılan zamana tam anlamıyla uy
duk.

Bu sempozyumun Birinci Oturumunun tartışma bölümü de böylece tamam
lanmış oldu, öğlenden sonra saat 14.00'de ikinci Oturum yapılacak.

Bütün konuşmacılara ve buraya gelmek suretiyle katkıda bulunan tüm davet
lilere teşekkür ediyorum.

Şimdi, ödül törenini takdim ediyoruz efendim.

SUNUCU - Sayın Başkanım, değerli konuklar; katılımcılarımızın yoğun çalış
maları nedeniyle son oturuma katılamıyabileceklerini düşünerek, öğlenden önce
ki oturumun sonunda, kendilerine, sempozyum anısına ödülleri verilecektir.

Şimdi, başta Oturum Başkanımız, Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Mus
tafa Bumin'i, Sayın Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'ı, Sayın Prof. Dr. Necmi Yüz- 
başıoğlu'nu, Sayın Prof. Dr. Ergun Özbudun'u, Sayın Dr. İrfan Neziroğlu'nu, 
Sayın Prof. Dr.Nükhet Hotar Göksel'i, Sayın Doç. Dr. Sami Selçuk'u, ödül 
töreni için huzurlarınıza yeniden davet ediyoruz.

Katılımcılara ödüllerini vermek üzere, bu sempozyumun gerçekleşmesini sağ
layan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Bülent Arınç'ın kürsüye 
teşriflerini arz ediyorum. (Alkışlar)

(Katılımcılara ödülleri verildi)
SUNUCU - Sayın Başkanım, değerli konuklar; sempozyumun Birinci Oturumu 

burada sona ermiştir, İkinci Oturum saat 14.00'de başlayacaktır.

K apanm a Saati : 12.20
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2. OTURUM

HAKLARIN KORUNMASI

Hak Arama Özgürlüğü, Hak ve Özgürlüklerin Korunması, Suç ve 
Cezalara İlişkin Esaslar, CMUK Revizyonu

OTURUM BAŞKANI 
Nevzat PAKDİL

TBMM Başkanvekili

BİLDİRİLER
1. A hm et İYİM AYA
TBMM 21. Dönem Milletvekili
2001 Anayasa Reformu Perspektifinde 36. ve 40.
Maddelerdeki Değişikliklerin Anlamı

2. Prof. Dr. Erdener YURTCAN
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 
Anayasamızda 2001 Yılında Yapılan Değişikliğin Ceza Hukuku ve 
Ceza Yargılaması Hukukuna Etkileri

TARTIŞMA 

M ehm et A L İ  ŞA H İN
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
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2. OTURUM

HAKLARIN KORUNMASI
Hak Arama Özgürlüğü, Hak ve Özgürlüklerin Korunması,

Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar, CMUK Revizyonu

OTURUM BAŞKANI :
Nevzat PAKDİL

TBMM Başkanvekili

SUNUCU - Değerli konuklarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa 
Hukuku 1. Uluslararası Sempozyumunun birinci gününün İkinci Oturumunu açı
yorum.

Hakların Koruması başlıklı ikinci Oturumumuza, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili Nevzat Pakdil başkanlık edecektir. Programda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanvekili İsmail Alptekin Beyin başkanlık edeceği yazılmıştır; fakat, 
başkanvekillerimiz yer değiştirmiş olup, Sayın Nevzat Pakdil'in başkanlık ede
ceği oturuma da Sayın İsmail Alptekin başkanlık edecektir.

Değerli konuklarımız, şimdi, 21 inci Dönem Milletvekili ve Anayasa Komis
yonu eski Başkanı Ahmet İyimaya ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
emekli öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdener. Yurtcan'ı, konuşma yapmak üzere, 
davet ediyorum.

Buyurunuz efendim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI BAŞKANI NEVZAT PAKDİL (TBMM Başkanvekili) - 
Sayın Başkan, değerli konuklar, saygıdeğer katılımcılar; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Anayasa Hukuku 1. Uluslararası Sempozyumunun "Hakların Korunması" 
başlıklı İkinci Oturumunu açıyorum.

Hepiniz, oturuma hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Oturumda ilk sözü, Anayasa Komisyonu eski başkalarımızdan ve Amasya 
eski milletvekilimiz, değerli hukukçu Sayın Ahmet İyimaya'ya veriyorum.

Sayın İyimaya, buyurun efendim.
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2001 ANAYASA REFORMU PERSPEKTİFİNDE 
36. VE 40. MADDELERDEKİ 

DEĞİŞİKLİKLERİN ANLAMI

Ahmet İYİMAYA

I -G İR İŞ

İki asra yaklaşan evrim/devrim çizgisinde dört anayasa eskitmiş, 26 kez 
değişiklik yapmış, beşinci anayasayı uygulayan bir milletiz.

Maalesef, sözleşme yöntemiyle yapılmış tek bir anayasamız olmamıştır. 1924 
Anayasası dışındaki bütün anayasalarımız, hiyerarşik (tepeden inme/top-down) 
yöntemle yapılmıştır. Plebisiter karakter gösteren referandumlar ve esasen salt- 
referandum, bu yöntemle yapılan anayasalara "toplumsal sözleşme" niteliğini 
kazandıramaz.

2001 Anayasa Reformu, mecliste grubu bulunan bütün partilerin oydaşması ile 
gerçekleştirilmiştir. Hiyerarşik veya organik yöntemle değil, katılım ve uzlaşmanın 
biçimlendirdiği sözleşme yöntemi ile vücut bulmuştur. Anayasanın 13. madde 
değişikliğine, uzlaşma taslağında bulunmayan ve sınırlama yöntemiyle ilgisi ol
mayan "laik cumhuriyet" kaydının Anayasa Komisyonunda metne dahil edilmesi, 
yine Anayasanın 76. ve 90. maddelerdeki değişikliklerin genel kurulda reddedil
mesi olaylarında hiyerarşik yöntemin sürece müdahale ettiği kanısındayım.01

2001 yılı ve yakın öncesi; 1982 anayasasının değiştirilmesi isteklerinin 
doruğa ulaştığı, hatta kimi anayasa taslaklarının üretildiği, giderek değiştirmenin 
toplumsal ihtiyaca dönüştüğü bir döneme tekabül eder.®

(*) TBMM 21. Dönem Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Önceki Başkanı
(1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (Mad.2). 

TBMM. 21.Dönem, Sıra sayısı:737.s,13. Anayasa Komisyonu raporu. Aynı metin.(Mad.2) s. 13. Ayrıca, 
bkz.Partilerarası Uzlaşma Komisyonu tutanakları ve anayasa taslağı (TBMM.nezdinde, gayri resmi). 
Laiklik, cumhuriyetin değiştirilemez temel niteliğidir (Any.Mad.2). Bir özgürlük sınırlandırma yöntemi 
olarakele alınamaz (lyimaya, 13. maddeyle ilgili konuşması; TBMM Tutanak Dergisi. 21.Dönem, 24.9.2001. 
88 ve dev.). "Kanunlar ile milletlerarası andlaşmaların çatışması halinde milletlerarası andlaşmalar esas 
alınır" (Madde:32/90) ve "ideolojik veya anarşik eylemlere"nin "terör eylemlerine" şeklinde değiştir
ilmesi (Mad.27/76) yönündeki tekliflerin reddi, uzlaşma zemini dışında ani (?) olarak gelişmiş (beklen
meyen) sonuçlardır. 76. maddenin 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra aynı şekilde değiştirilmek zorunda 
kalınması olayı, devlet-millet iradesinin çatışması yörüngesinde de okunabilir (Olağan dönemlerdeki 
değişiklikleri, organik veya sözleşme yönteminin dışına, hiyerarşik yöntem kapsamına alacak hallere vurgu 
için, bkz. Atar Y., Demokrasilerde Anayasa Yapımı, Konya.2000,s.l58 ve dv.).

(2)1982 Anayasanın eleştirisi ve yeni Anayasa önerileri doğrultusunda büyük bir birikim ve yoğunlaşma 
gözlenmektedir. Tülen H., Gündemin Değişmeyen Konusu: Anayasa Değişikliği Tartışmaları. Erzincan 
Hukuk Fakültesi Dergisi.Cilt:4.Sayı:l-2.Yıl:2000. s. 197 vd. Sivil Toplum kuruluşlarının ürettiği değişiklik 
önerileri için bkz.Anayasa Komisyonu dosyaları.özellikle Türkiye Barolar Birliği ve TÜSİAD Önerileri.
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2001 yılı kısmi anayasa reformu, toplumsal ihtiyaca ve beklentilere, tali kuru
cu iktidarın şimdiye kadar gerçekleştirebildiği en kapsamlı cevabıdır.

2001 reformu, 1982 Anayasasını tedrici iyileştirme hedefine yönelişte op
timum bir noktayı anlatmaz. Değiştirme nisabına ulaşmanın kaçınılmaz yolu 
olarak uzlaşma zorunluluğu, beklentilerin gerisinde kalınmaya yolaçmıştır.(3)

Otorite-özgürlük ilişkisinde otorite lehine sapmaya dayanan 1982 Anayasası, 
bu reformlarla olabildiğince dengelenmiştir (Any.Başlangıç, 14., 69. madde 
değişiklikleri). Temel norm düzeyinde hukuk, demokrasi ve insan hakları stan
dardının yükseltildiği söylenebilir.

Anayasa bilimi çevreleri, değişikliği farklı değerlendirmişlerdir. Olumlu yak
laşımların yanında, küçültücü yaklaşımlar da sergilenmiştir.'4’

Görünürde küçük ve sınırlı bir anayasal değişme, geniş kapsamlı ve beklen
medik sonuçlar meydana getirebilir. 28 Şubat sürecinin tersine etki ile beslediği 
haklar açığının oluşturduğu psikolojik ortamda yürürlüğe giren yetersiz ve fakat 
kapsamlı reformun Avrupa Birliği yolunda sağladığı hızlandırıcı ivme gözardı 
edilemez.

Her iki kurucu komisyonun'5* üyesi olarak bir gözlemimi muhatapla pay
laşmak isterim. Uzlaşma Komisyonunda gizli, Anayasa Komisyonunda açık 
çalışma yöntemi benimsenmiştir. Uzlaşma Komisyonu metni, üyelerce lider
lere ve topluma aynı anda sunulmuştur. Ortak metinden, açıklama öncesi 
hiçbir partinin haberi olmamıştır. Partilere ve topluma eş zamanlı açıklama, 
olası siyasal dirençleri kırmıştır. Bu yöntem uygulanmasa idi şu andaki 
değişikliklerin belki de yansı gerçekleşmeyebilirdi. Kriz dönemleri dışında 
anayasa yapımının zorluğu, ancak böyle bir tecrübenin yaşanması ile daha 
doygun şekilde benimsenebilir.

(3) 2001 reformunu besleyen kurucu-ruhun keşfinde yararlanılacak en temel malzeme, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde tutulan "Partiler Arası Uzlaşma Komisyonu Tutanakları"dır (Bu tutanakların yayımlanması 
gerekir). Ayrıca İyimaya, değişikliğin geneli üzerindeki konuşması (TBMM Tutanak Dergisi, 21. Dönem, 
24.9.2001. s.26 ve dv). .

(4) Değişikliği değerlendiren bilim çevreleri için bkz.Gören Z.,-İzgi O., Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
Yorumu. Ank.2002.C.I,II. Değiştirilen maddelerle ilgili bölümleri; Özbudun £ ,  2001 Anayasa Değişiklik
leri ve Siyasal Reform Önerileri.İst.2002 (TESEV Yayınları). Toplam 68 s.; Kaboğlu Ö.İ., Türkiye’de 
Anayasal Reformlar Üzerine (Türkiye Barolar Birliği/İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Yayını). Ankara 2002.S.49-77; Sağlam F., Temel Hak ve Özgürlükler Yönünden 2001 Anayasa Değişikliği 
ve T.B.B.Anayasa Önerisi (aynı yayın, s.97-113); Gözler K., Anayasa Değişikliği Gerekli mi? 1982 
Anayasası İçin Bir Savunma. Bursa, 2001.Toplam: 120s. (" Bir Abesle İştigal Teklifi" dedirtecek kadar sert 
uslubla değişikliğe karşı çıkan değerli bilim adamına reddiye yazmak, dönemin uzlaşma komisyonu top
luluğunun veya meclis başkanının görevi olmalulır. 36. ve 40. maddeler bakımından benim tebliğimin bu 
görevi kısmi ifa olarak algılanması, yanlış sayılmaz.)

(5) 2001 Anayasa Reformunun kurucu komisyonu, "Partiler Arası Uzlaşma Komisyonu "dur. "Anayasa Komis
yonu" elbetteki kurumsal kurucu komisyondur. Ayları ve yılı alan derinlemesine çalışma ile reforma temel 
oluşturan taslağı üreten uzlaşma komisyonu üyeleri: İktidar-Muhalefet sıralarıyla (Nejat Arseven, Tayfun 
İçli, Ali Giinay, İsmail Köse, Mehmet Nacar, Mustafa Kamalak, Mehmet Ali Şahin/İsmail Alptekin, Er- 
tuğrul Yalçtnbayır/Turhan Tayan, Bülent Akarcalı, Ahmet İyimaya, Ali Naci Tuncer) minnetle anılmalıdır.
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Anayasalar, hiçbir zaman "kurtarıcı belge"ler değildir. Sorunların arındırıl
masında anayasaların taşıma kapasitelerinin üstünde bir beklentinin mantığı yok
tur. Anayasaların yapılması ve yürürlüğe konması kadar ve hatta daha çok, on
ların sindirilmesi, bağlayıcılıklarının değer olarak benimsenmesi ve uygulan
maları önemlidir.

Anayasa ve hukuk istikrarı sorununda en büyük görev, yasama, yürütme ve 
yargı organına düşmektedir. 2001 reformunun sözü geçen erkler tarafından gerek
tiği düzeyde sindirildiği ve yansıtıldığı söylenemez.®

II- 36. MADDE DEĞİŞİKLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1982 Anayasasının 36. maddesi, 1961 Anayasasının 31. maddesinin aynen 

tekrarıdır. Anayasamızın "Temel Haklar ve Ödevler" başlıklı ikinci kısmının 
ikinci bölümünde, "Hakların Korunması ile ilgili hükümler" alt-başlığında 
yeralmaktadır.

Hak-arama özgürlüğü, temel hakların yargı yoluyla korunup geliştirilmesini 
sağlayan bir insan hakkıdır. Yargı önünde her türlü meşru vasıta ve yollardan fay
dalanarak iddia ve savunmada bulunabilme iktidarı, "adil yargılama hakkını" 
bütün unsurları ile kapsamaz.(7)

(Avrupa) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunması Sözleşmesinin
6. maddesinde "Herkesin, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili 
nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar 
verecek olan, yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafın
dan davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak 
görülmesini isteme hakkı" olarak tarif olunan adil yargılanma hakkı da 
esasen temel bir haktır.

Anayasada yer almamış, uluslar arası sözleşmelerde yeralan veya toplumsal 
yaşamda gelişen isimli/isimsiz özgürlüklerin Anayasa'ya aktarılması, temel bir 
güvence oluşturur. Bununla, tüm türev özgürlüklerin anayasada yer alması gerek
tiği gibi bir yaklaşımı benimsediğim anlaşılmamalıdır.

Adil Yargılanma hakkının anayasallaşmasının doğurduğu olası sonuç ve 
sorunları, genel olarak şöyle sıralayabiliriz:

(6) 18.yy. kolonileri için yapılmış en eski Anayasanın (ABD Anayasasının) 200 yılı aşkın süredir yaşamasının 
temel nedenlerinden biri de ABD Yüksek Mahkemesinin otorite karşıtı, devleti demokratikleştiren yorum 
çizgisidir. Devlet destekli ırk ayırımcılığı, sanık haklan, çevre hakkı, düşünce özgürlüğü, yargı içtihadı ile 
çözülmüş ve liberal dönüşüm bu yolla sağlanmıştır. Türk yargı uygarlığı adına üzücü olan, bu erkin 
anayasayı otorite gözlüğü ile okuması ve maalesef devletin yaşadığı ve yaşattığı çıkmaza kimi zaman ken
disini de saplaması olayıdır. Düşünce ve siyasal özgürlükler alanındaki ayıplı serüvenimizin mühendis
liğinde yargı erkinin kusursuz olduğu söylenemeyecektir. Türk Anayasası, mahrum olduğu istikrar ve 
dönüşüm sorununda böylesi bir dinamikten yoksundur. Mühendisliğin kaçınılmaz kaderi olan tıkanmalar, 
bitmeyen değişiklik sahneleriyle aşılmağa çalışılmaktadır (Bu konu, "Seçim Süreçlerinde Hakem Organlar 
Yahut İdeolojik Devletin Anti-Demokratik Salgılan" adlı incelememde ayrıntılı olarak ele alınacaktır).

(7) Aksi görüş, Gözler K., s.30. (d.n. 4)
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> 1- "Adil Yargılanma hakkı" temel bir norma dönüşmüştür. Bu kural, 
"yasama, yürütme ve yargı organlarını, idareyi ve kişileri" bağlar (Any.Madde 11).

> 2- Hangi "adil yargılanma hakkı" sorusu, artık Avrupa İnsan Hakları Söz
leşmesinin kapsamı ile cevaplandırılamaz. Sözleşmenin 6. maddesinde tanımlanan, 
Türkiyenin imzaladığı ve fakat henüz onaylamadığı 7 nolu protokolle genişletilen 
ve Avrupa Birliği müktesebatında biçimlenen adil yargılanma hakkı, pozitif 
hukukumuz yönünden gereğince bu kapsamı aşarak "hukuk devleti" (Any. Mad. 2) 

ve hukuk bilimi sınırının ulaştığı boyutları içine alan bir üst-norma dönüşmüştür/8*

> 3- Yasama organı, yürürlükte olan mevzuatı, "adil yargılanma hakkı" 
yönünden gözden geçirmek, çıkaracağı kurallarda bu hakka aykırı düşmemek 
yükümlülüğündedir. Özellikle, Adli, idari ve askeri yargı (gerek yapılanma ve 
gerek usûl) reformu, bu değişikliğin yasama organına yüklediği, -henüz farkına 
varılmayan- ağır görevlerden biridir.

> 4- Gerek değişiklik öncesi 36. madde, gerekse "adil yargılanma hakkı" 
içerikli yeni madde, hak arama ve adil yargılanma özgürlüğü (- hakkı) bakımından 
özel sınırlama sebebi öngörmemiştir. Anayasamızın 13. maddesindeki sınırlama 
sebeplerinin yeni reformda kaldırılıp özgürlük maddelerine aktarılması, bu mad
dede böyle bir sebebe yer verilmemesi karşısında, bu özgürlüklere artık sınır kon
ması mümkün değildir. Yasalardaki mevcut sınırlandırmalar, Anayasaya aykırı 
düşmüşlerdir (Any. Mad. 13, 36). Ayrıca AİH Sözleşmesinin 6. maddesindeki sınırlan
dırma sebeplerini dahi yasalarımıza aktarma imkanı kalmamıştır.

> 5- Anayasa Mahkemesi, artık "adil yargılanma hakkı" normunu, 
Anayasamızın 2. maddesi (insan haklarına saygılı devlet kuralı) yoluyla AİH 
Sözleşmesinin 6. maddesini destek norm görerek denetim yapma yöntemi yerine, 
artık doğrudan temel ölçü norm olarak ele alacaktır. Söz gelimi, devlet mallarının 
haczedilemeyeceği yönündeki yasa kuralı, adil yargılanma hakkı, yargı karar
larını infazı da kapsaması boyutu karşısında artık hukukumuzda yaşatılması zor
dur. Olası bir soyut veya somut norm denetimi, bu tür kural veya kuralları sön- 
dürebilir.

> 6- "Adil yargılanma hakkı" merceği ile yürürlükteki hukukun arındırıl
ması görevinde Türk avukatının ve Barolar'ın önemli bir sorumluluk payı vardır. 
Görülmekte olan davalara uygulanacak ve bu hakka aykırı düşen kuralları Anayasa 
yargısına götürecek süreci işletecek temel dinamiklerden biri de avukatlardır. 
Barolar, bu konuda toplumsal refleksi harekete geçirebilecek, sisteme (yasamaya)

(8) Adil yargılanma hakkı yönünden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının çevrilerinin yeraldığı bir 
peryodik yayın yapılması yararlı olacaktır.
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talep aktaracak kuruluşlardır. Barolara ve Birliğe "insan haklarını savunma, 
koruma ve bunlara işlerlik kazandırma" görevinin yüklendiği hatırlanmalıdır
(Av.K.95, llO ved iğ .).

"Adil yargılanma hakkı"nm anayasa normuna dönüştürülmesi, yeni bir 
güvence yaratmış ve insan hakları standardını yükseltme çabasına normatif kat
kıda bulunmuştur.

III- 40. MADDE DEĞİŞİKLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
36. madde ile 40. maddenin Anayasa sistematiğindeki yeri aynıdır. 2001 

Anayasa reformunda, 40. maddeye "Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi 
kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorun
dadır" hükmü, 2. fıkra olarak eklenmiştir.®

Bu temel norm, çeşitli açılardan okunabilir. Devletin yeniden yapılanması ve 
idari usûl bakışlı bir okuma da, özgürlükler ekseninde bir anlam arama da yanlış 
sayılmaz.

Uzlaşma zorunluğu içinde inşa kusurlarını ve kimi riskleri bünyesinde barın
dıran temel normun bazı açılımlarını ortaya koymaya çalışalım:

> 1- Kural, hukuka bağlı ve saydam devlet amacına yönelik Anayasal inşa 
hareketidir, "kutsal devlet"ten (23.7.1995 reformu, Anayasa Başlangıç hükmü) "yüce 
devlet" nitelemesine geçip duraklamış anlayışa, ideolojik devlet değerleri kar
şısında her türlü "düşünce ve mülahazayı" sistem dışına atan Anayasa pasajını 
yok ederek (Any. Başlangıç. 6. fıkra  değişikliği) azda olsa ivme kazandırılması ve öz
gürlüğün kötüye kullanılmasında devletin de bireyle aynı kategoriye indirilmesi 
40. madde yorumunda esas alınması gereken reform zihniyetinin dışa vurumu 
olarak değerlendirilmelidir. Madde, ideolojik ve kapalı devletten, hukuk dev
letine, saydam devlete geçişin bir merdiveni olarak ele alınmalıdır. Hüküm, dev
letin ve idarenin demokratikleşmesi projesinin sağlam zeminidir.

> 2- Özgürlükler ekseninde değişiklik, bilgi edinme hakkının tersten düzen
lenmesidir. Devlet işlemlerinin ilgiliye bildirilme ve itiraz rejiminin unsurlarının 
bildirimde yeralması hükmü, "bilgi verme yükümlülüğünün öngörül- 
mesi"nden başka birşey değildirki bu, bilgi edinme hakkı kapsamında yeralan bir 
unsurdur. Hüküm, bu yönüyle topal ve dolaylı bir düzenlemedir. Oysa, başka bir 
maddede veya bu maddede, "bilgi edinme hakkı" olarak bir düzenlemeye 
gidilebilirdi. Ne var ki bu konu, kurucu uzlaşma komisyonunda gündeme getiril
miş olmasına karşın, ortak bir uzlaşı sağlanamamış, gerçekleşmeyen 2. Anayasa

(9) Bütün risk ve inşa kusurlarının bilincinde olarak kuralın mimarları: Iyimaya ve Yalçınbayır'dır (Bkz.
Uzlaşma Komisyonu Tutanakları).
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reformu paketine bırakılmıştır/10’ Bize göre bu tür bir düzenleme, Anayasa 
yapımında bağışlanmayacak bir inşa kusurudur.

Anayasa Mahkemesi ve Yargı organları, özgürlüğü koruyan ve geliştiren 
doğal misyonları ile maddeyi bu tür bir özgürlük zeminine oturtabilirler.

> 3- Yasama organı, mukayeseli hukuk bakımından bir geri kalmışlık 
göstergesi olarak değerlendirilebilecek olan idari usul alanındaki boşluğu, 
bu yeni hüküm karşısında doldurmak, idari usul reformunu gerçekleştirmek 
yükümlülüğüne girmiştir. Bütün modem devletlerin hayli zaman önce gerçek
leştirdikleri ve yasama organının ve hatta siyasal partilerin farkında olmadığı bu 
reform, mevcut Anayasa hükmü karşısında ötelenemez.00 Bırakınız bu temel al
gıyı, hükmün unsurlarının basit düzeyde yansıtıldığı bir uyum yasalaştırması dahi 
henüz gerçekleşmemiştir.

> 4- Kuralın "risk" doğuran bir karakterine de vurgu yapılmalıdır. Devlet, 
"her türlü işlemi ilgiliye bildirecektir." Bu işlemin yargı veya yürütme, sözgelimi 
"askeri alan"la ilgili olması, sonuca etkili değildir. Savcının kuracağı adli işlem, 
idarenin tesis edeceği icrai işlem, gizlilik gerekçesi ile de olsa bildirim dışı 
tutulamayacaktır (Kamu görevlilerinin bağlı bulunduğu özlük hukuku, özellikle 
sicil işlemleri hatırlanmalıdır). "Kişilerle ilgili" etki doğuran "sır alanı" 
anayasa hükmü ile yokedilmiştir. Oysa bilgi edinme hakkının tanzim edileceği bir 
maddeye veya bu maddeye "sır" istisnası konmalıydı.(l2) Kural, kişilik hakları ve 
devlet güvenliği dengesi bakımından önemli "bir risk" barındırmaktadır.

> 5- Bu maddede temel hakları koruyucu bir kurum olarak "ombust- 
man/kamu denetçisi" hükmünün yeralmaması, bir inşa kusurudur.03’ Temel hak

(10) İyimayaA., - Birkan E., Bilgi Edinme ve Verilere Ulaşma Özgürlüğü. Şubat-2003 tarihinde TESAV-INDI 
platformuna sunulan tebliğ (.Ankara Barosu Dergisinde yayımlanacak).

(11) Sayın Azrak'ın sorunu bilim dünyasına aktaran "Genel İdari Usulün Teorik Esasları ve Çeşitli Hukuk 
Sistemlerinde Gelişimi" adlı doktora tezi, 1964 tarihinden buyana henüz yayımlanmamıştır. Siyasal ikti
darların konunun farkına varmaları için 1998 yılını beklemek gerekmiştir (İdari Usul Kanunu Hazırlığı 
Uluslar Arası Sempozyumu. Başbakanlık.Ank. 17-18 Ocak 1998 (yayınlanmıştır). Parlamento tarihinde 
konu ile ilgili ilk-teklif İyimaya tarafından verilmiştir/İdari Usul ve Bilgi Edinme Kanun Teklift/TBMM 
21.Dönem Hükümsüz sayılan tasarı/teklif envanteri. Ankara 2002, s. 74/2/1011 esas). Şu andaki iktidarın 
idari usul yerine Bilgi Edinme Hakkı önerisine öncelik vermesi, 40. madde değişikliğinin "idari usiil/" 
reformu ile hukuka yansıtılması gereği karşısında savunulamaz. Doğrusu, her iki alanı, bir bütün olarak 
(temel yasa) çerçevesinde düzenlemektir.

(12) Değiştirilen fıkraya "demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülük ilkesine aykırı sır tariflerine 
ve istisnalara gidilemez" biçiminde bir hükmün (cümlenin) eklenmesi güvenlik-saydamlık dengesini/ihti
yacını karşılayabilirdi.

(13) Barolar Birliği önerisinde böyle bir hüküm vardır (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Önerisi. Türkiye 
Barolar Birliği.2001, Mad.30/IU).
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lara yönelik devlet zararlarında görevliye dönmeyi (rücuu) bir hak olarak öngören 
hükmü, "görev kuralına" dönüştürmek gerekirdi.'“0

Temel Hakları ihlal edilen herkesin, özgürlükleri koruma misyonuyla donatıl
mış Barolara ve Barolar Birliğine müracaat hakkının olduğu da unutulmamalıdır 
(Av. K. Mad. 95,110 ve diğ.). Başka deyimle Barolar, Anayasanın 40. maddesinde ön
görülen "yetkili makam "lardandır.

IV - S O N U Ç
> 1- Türkiye, sözleşme yöntemiyle kurulan bir anayasaya hiçbir zaman 

kavuşamamıştır. Bu durum Anayasa sorununda meşruiyet, istikrar ve yabancılaş
ma gibi temel problemlere kaynaklık etmekte, Anayasa tartışmasını tükenmez bir 
serüvene dönüştürmektedir.

> 2- 2001 Anayasa reformu, otoriter ve hiyerarşik 1982 Anayasası üzerinde 
yoğunlaşan eleştirilere, oluşan toplumsal taleplere ve üretilen sivil önerilere an
lamlı ve fakat yetersiz bir demokratik cevaptır.

> 3- Anayasanın 36. ve 40. maddelerdeki değişiklikler, düzenleme alanındaki 
mevcut açığı gidermeye yönelik, temel hakların korunup gelişmesine, devletin 
saydamlaştırılmasına ve demokratikleşmesine önemli adımlar olarak değerlen
dirilmelidir. Değişiklikler, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi 
standartlarının yükseltilmesi çabası olarak ele alınmalıdır.

> 4- Değişikliklerin amaçlara uygun sonuçlar doğurması, yasama, yürüt
me ve yargı erklerinin üzerlerine düşeni yapmalarına bağlıdır. Bireyin ve 
toplumun, anayasayı besleyen değerleri içselleştirmesi asildir. Yazılan 
Anayasa, uygulanan Anayasa olmadıkça, "kağıt etkisi"nin ötesinde bir 
sonuç ve etkileşim beklenmemelidir. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI NEVZAT PAKDİL - Sayın İyimaya'ya, katkılarından 
dolayı teşekkür ediyorum.

Saygıdeğer konuklar, ikinci konuşmacımız, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül
tesi emekli öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Erdener Yurtcan'dır.

Sayın Yurtcan, buyurun efendim.

(14) Temel Hak ve Özgürlüklerin ihlaline dayalı olarak ödenen tazminatlarda devletin kamu görevlisine rücu 
etmesi görevi, bürokratik devletten demokratik hukuk devletine geçişin bir dinamiği olarak okunabilir. Bu 
konuda tarafımdan geliştirilen, TBMM, ne verilen ve Avrupa Birliği organlarına çevirtilerek gönderilen 
teklifimdeki model, evvela ulusal programda yeralmış ve bilahare 2002 uyumunda, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin işkence nedeniyle hükmettiği tazminatlar bazında görevliye rücu ekseninde düzenlenmiştir 
(Tazminatta rücu riski, kamu görevlisini hukuka uygun davranma erdemine çekecek uygarlaştırma 
sopası ödevini görebilecektir). (26.3.2002 t, 4748 Say.K.Mad-3, 14.7.1965 t, 657 Say.K.Mad. 13/2. İyi- 
maya A., Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Aleyhine Hükmettiği Tazminatın Sorumlulara 
Rücuuna İlişkin Kanun Teklifi. 21.Dönem.2/421 esas)
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ANAYASAMIZDA 2001 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN CEZA 
HUKUKU VE CEZA YARGILAMASI HUKUKUNA ETKİLERİ

Prof. Dr. Erdener YURTCAN«

GİRİŞ
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu anlamlı günlerinde, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin yüce çatısı altında, bu toplantıyı düzenleyenleri önce kutluyo
rum; bana da konuşma olanağı verdikleri için, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu 
konuşmayı yapmaktan gurur duyduğumu da, yeniden, açıklamak istiyorum.

Ülkemizde demokratikleşme amacı çerçevesinde yasama boyutunda çalış
malar sürdürülmektedir. 2001 yılının Ekim ayında Anayasanın 37 maddesi 
değiştirilmiştir. Bu değişikliği de bu çalışmanın bir parçası saymalıyız.

Bu konuda TBMM'de oluşturulan ve Uzlaşma Komisyonu adı verilen Komis
yon parlamentoda temsil edilen siyasal partilerin temsilcilerinden oluşturuldu. Bu 
Komisyon uzun bir çalışma ve görüşme dönemi geçirdi. Sonuçta üzerinde uyuşulan 
maddeleri Genel Kurula taşıdı ve Anayasanın 37 maddesinde değişiklik yapıldı.

Sempozyumun konusunu ve amacını dikkate alarak, yapılan işbölümü çerçe
vesinde, bildiri sınırını ve kapsamını aşmamaya özen göstererek, ceza hukuku ve 
ceza yargılaması hukuku alanında etkisini gösteren değişiklikleri ele almak is
tiyorum.

I- ADİL YARGILAMA HAKKI
1- Kavram
Anayasada 2001 yılında yapılan değişiklikle adil yargılanma hakkı kavramı 

anayasal bir ilke gücünü kazanmıştır. Hak arama özgürlüğünü düzenleyen 36. 
madde "Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mer
cileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma 
hakkına sahiptir" demektedir.

Anayasa değişikliğinden önce bu kavram İHAS'da (İnsan Haklan Avrupa 
Sözleşmesi) yer alması nedeniyle pozitif hukukumuzda yer almaktaydı. Avrupa 
Konseyi tarafından yapılmış bulunan bu uluslararası sözleşmeye Türkiye taraf 
olup, bu sözleşmeyi iç hukukuna katınca, adil yargılanma hakkı Türk hukuku 
yönünden de önem kazanmıştır.

(*) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi emekli Öğretim Üyesi
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İHAS'ın 6. maddesi bu kavramı ayrıntılı biçimde düzenlemiştir. Bu konuda 6. 
maddede şöyle denilmektedir:

"1. Medeni hak ve yükümlülüklerinin ya da kendisine isnat edilen herhangi 
bir suçun belirlenmesinde, herkes, yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir yar
gı yeri tarafından, makul süre içerisinde, adil yargılanma ve aleni duruşma hak
kına sahiptir. Hüküm aleni olarak açıklanır; ancak basın ve kamu duruşmanın 
tamamından ya da bir kısmından, bir demokratik toplumda, ahlâk, kamu düzeni 
yahut milli güvenlik yararına, gençlerin çıkarlarının ya da tarafların özel 
yaşamının korunmasının bunu gerektirmesi hallerinde, ya da aleniyetin, adaletin 
gereklerine zarar verebileceği özel koşullar bulunması halinde, mahkemenin 
görüşüne göre kesin biçimde gerekli olduğu ölçüde, çıkartılabilir.

2. Bir suç isnat edilen herkes, hukuka uygun olarak suçluluğu kanıtlanana dek 
masum sayılacaktır.

3. Bir suç isnat edilen herkes, en azından/asgari aşağıdaki haklara sahiptir:

a) Kendisine yöneltilen suçlamanın mahiyeti ve nedeni hakkında, derhal, an
layabileceği dilde ve ayrıntılı olarak bilgilendirilmiş olmak,

b) Savunmasını hazırlamak için yeterli zamana ve olanaklara sahip olmak,

c) Bizzat ya da kendi seçtiği bir yasal yardımcı/(savunmanı) yoluyla savun
masını yapmak ya da, yasal yardım almak için yeterli ödeme gücüne sahip değil 
ise, bu yardımın, adaletin yararının gerektirmesi halinde, kendisine ücretsiz 
olarak sağlanması,

d) Aleyhine olan tanıkları sorguya çekmek ya da çektirmemek ve kendi lehine 
olan tanıkların, aleyhine olan tanıklarla aynı koşullar çerçevesinde, hazır bulun
malarını ve sorgulanmalarını sağlamak,

e) Mahkemede kullanılan dili anlamıyor ya da konuşamıyor ise, bir çevir
menin yardımından ücretsiz olarak yararlanmak."

Aşağıda kavramın içeriği ile ilgili açıklamalar yapılacaktır. Ancak kısaca 
belirtmek gerekirse, adil yargılanma hakkı, bir hukuk devletinde, güvenceleri sağ
lanmış, savunma hakkının tam olarak kullanılabildiği, uyuşmazlıktan önce kurul
muş mahkemeler önünde ve tabii yargıçlarca yargılanması anlamını taşır.

2- Adil Yargılanma Hakkının İçeriği

İHAS'ın 6. maddesinde içerikle ilgili satırbaşlarını bulmak mümkündür. Bu 
konuda şu noktaların altı çizilmelidir. Bu yapılırken, kitabın ilgili bölümlerinde 
adil yargılanma hakkına dahil kavramların ayrıntılı biçimde incelendiğini, bu 
bölümlerdeki bilgilere başvurmak gerektiğini belirtmeliyim.
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Adil yargılanma hakkı denildiğinde, kişinin tabii yargıç önünde yargılan
ması temel bir noktadır. Bu yargıç, uyuşmazlık çıkmadan önce kurulmuş olan 
mahkemenin yargıcıdır. Bir başka anlatımla, bu kişinin olağan mahkeme önünde 
yargılanması olarak da açıklanabilir.

Öte yandan bu yargıç bağımsız bir yargıç olmalıdır. Yargıcın bağımsızlığı 
kimseden emir ve talimat almaması, yalnızca hukuk ilke ve kurallarına göre yar
gılama yapması ve uyuşmazlıkları çözmesi anlamını taşır.

Bu yargıcın güvenceli olması da adil yargılanma hakkını tamamlayan bir 
unsurdur. Güvenceler maddi güvenceler ve görev güvenceleri olarak anlaşılmak 
gerekir. Kendini güvencede hisseden bir yargıcın yaptığı yargılamanın daha iyi 
sonuçlar vereceği kuşkusuzdur.

Bir devlet adil yargılanma hakkını kabul ettiğinde, ülkede yargı birliğini 
de sağlamak zorundadır. Yargı birliği, aynı tür uyuşmazlıkların aynı mah
kemelerde aynı kurallara göre çözülmesi demektir. Kişiye göre farklı yargılama 
kuralları ve farklı mahkemeler bu ilkeyi zedeler.

Yargılamanın amacına yönelik istisnalar hariç, yargılama aleni olmak 
zorundadır. Adil yargılanma hakkı kavramının içinde bu husus da yer alır. Unut
mamak gerekir ki, yargılama toplum adına yapılan bir faaliyettir ve toplumu oluş
turan bireyin bu yargılamayı denetleme hakkı vardır. Bu nedenle aleni yargılama 
bugün çağdaş yargılamanın temel taşlarından biridir.

Adil yargılanma hakkı kavramının içeriğinde savunma hakkı çok önemli bir 
yere sahiptir. Gerek kişisel savunma gerek bir uzman hukukçunun yardımından 
faydalanma suretiyle kullanılacak olan savunma hakkının önünde hiçbir engel ol
mamak gerekir. Kısıtlanmış bir savunma hakkı ile adil yargılanma hakkının 
zedelenmiş olacağından kuşku duyulamaz.

Yargılamada deliller gerek uyuşmazlığın çözümünde gerek sonuçta gerçeğin 
ortaya çıkarılmasında temel bir rol oynarlar. Bu bakımdan delillerin serbestçe 
ileri sürüldüğü ve tartışıldığı bir yargılama düzeninin adil yargılanma hak
kına katkısı büyüktür. Bu konudaki kısıtlamalar gerçeğin ortaya çıkarılmasını 
en azından güçleştirecektir.

Adil yargılanma hakkının bir başka güvencesi, hukuka aykırı yollarla el
de edilmiş delillerin yargılamada kullanılmasının yasaklanmasıdır. Bu konu
da çağdaş yaklaşım budur. Herşeye rağmen hukuka aykırı delilleri yargılamada 
kullanmak, bunlara dayanarak hüküm vermek, fakat bu delilleri elde edenleri 
cezalandırmak düşüncesi çok gerilerde kalmıştır.
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Ülkemiz bu konuda çoğu ülkeden önce bu konuyu pozitif hukuka geçir
miştir. İlkin 1992 yılında CMUK'da yapılan değişiklikle yasanın 254. mad
desine eklenen hükümle hukuka aykırı delillerin yargılamada kullanılması 
engellenmiştir. Ayrıca Anayasa da 2001 yılında değiştirilmiş, 38. maddeye 
eklenen bir fıkra ile aynı sonuç anayasal ilke durumuna getirilmiştir.

Bugün için yargılamanın "makul" sürelerde sonuçlandırılması da adil 
yargılanma hakkı içinde yer alır. Bu sonuç çeşitli amaçlara hizmet eder. Kişinin 
suçlu olup olmadığını makul bir süre içinde ortaya çıkarmak, adaletin gerçekleş
mesi için olduğu kadar, kişinin de kendisi ile ilgili sonucu bilmesi bakımından 
şarttır. Dikkat edilmesi gereken bir nokta şudur: Ceza yargılaması faaliyeti top
lumda kamusal düzeni bozan ve suç adı verilen ve ceza yaptırımı ile karşılanan 
eylemleri ortaya çıkarmak ve kamu düzenini yeniden kurmak amacıyla yapılan 
bir faaliyettir. Bu sonuç göz önünde tutulduğunda, "makul" sürede yar
gılamak/yargılanmak, adil yargılanma hakkının önemli bir temelidir.

Bugün için çağdaş yaklaşımda, birinci derece yargılamalarda verilen karar
ların kanun yollarında da ayrıca tartışılması da önemli bir yer tutar. Bu nedenle 
adil yargılanma hakkı denildiğinde, kanun yolları ile pekiştirilmiş bir yar
gılama anlaşılmak gerekir. Kanun yolları kavramının temeli, bir açıdan gerçeği 
ortaya çıkarmak için, değişik makamlar önünde yeni değerlendirmeler yapmak 
ise, bir başka açıdan da kanun yolları kişilerin hak arama özgürlüğü ve adil yar
gılanma hakkı açısından vazgeçilmezdir.

Ülkemizde adil yargılanma hakkı kavramının ne kadar gerçekleştiğinin 
değerlendirmesini yapabilmek için, yukarıda yer verilen kavramların yakın in
celemede ele alınması gereklidir. Ancak bu yaklaşım bu bildirinin sınırlarının 
dışındadır.

Şu kadarını söyleyerek bu bölümü tamamlamak istiyorum. Bu konuda daha 
çok mesafe almak zorundayız. Ancak adil yargılanma hakkının anayasal bir ilke 
durumuna getirilmiş olması, bu konuda yapılacak yasal değişiklikleri hızlan
dıracak bir etken olacaktır.

II- HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN 
YARGILAMADA KULLANILMAMASI

1- Kavram

3842 sayılı Yasa 1992 yılında bu konuda 254. maddeye bir fıkra ekleyerek 
"Soruşturma ve koğuşturma organlarının hukuka aykırı bir şekilde elde ettikleri 
deliller hükme esas alınamaz" kuralını koymuştur.
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Bu kez 2001 yılında Anayasanın bazı maddeleri değiştirilmiş, bu çer
çevede Anayasanın 38. maddesine eklenen bir fıkrayla, "kanuna aykırı 
olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez" denilmiştir.

Böylece yasanın 254. maddesindeki ilke anayasal bir ilke haline getirilmiştir. 
Bu durumda artık ülkemizde hukuka aykırı delillerin yargılamada kullanılması 
mümkün değildir.

1992 yılında 254/2. madde yürürlüğe girdikten sonra, yargı organlarının içine 
düştükleri tereddüt, Anayasa değişikliği ile ortadan kaldırılmıştır. Bu değişiklik, 
ülkemizde yargılamanın çağdaş temellere dayandırılması amacını bir kez daha 
vurgulamaktadır.

Ayrıca belirtmem gerekir ki, ilkenin Anayasada yer alması, bir konuya daha 
açıklık getirmektedir. Bundan böyle yargılamanın her türünde (hukuk, idare, 
ceza, anayasa, disiplin) hukuka aykırı delillerin kullanılması ve bunlara 
dayanılarak hüküm verilmesi mümkün değildir.

Bu kural, Türk ceza yargılaması sistemine çağdaş bir boyut kazandırmaktadır. 
Bunun anlamı şudur: Ceza yargılaması alanında maddi gerçeğin aranması amaç
tır. Bunun sonucu olarak bu hukuk dalında herşey delil olur ilkesi geçerlidir. 
Fakat bu ilke sınırsız değildir. Bu ilkenin sınırı, insanlık onuru ve yasaların 
tanıdığı sınırlar içinde delil elde etme ve bunları yargılamada kullanmaktır. 
Burada vurgulanması gereken nokta, çağdaş ceza yargılamasında herşeye rağmen 
gerçeğin bulunması sonucunun artık reddedilmesidir.

Yeni yasanın yukarıda aktarılan kuralının iki boyutu vardır. İlki CMUK'ya 
135a olarak eklenen maddede açıklanan hususlardır. Bunlar üzerinde daha önce 
durulmuştu. Bir noktanın hatırlatılması yerinde olur kanaatindeyim. 254/2. mad
denin koyduğu yasak ilk olarak 135a maddeye aykırı davranmayı akla getir
melidir.

254/2. maddede konulan yasak bununla sınırlı değildir. Bunun dışında, 
yasaların çiğnenmesi yoluyla delil elde edilmesi, ceza yargılaması bakımından iki 
sonuç doğurur. İlkin bu deliller yargılamaya katılamaz. İkinci olarak da bunu el
de edenler, bu hareketlerinin karşılığı olan cezalarla cezalandırılırlar.

Bu bölüm içinde hukukumuza yeni giren bu ilkenin Yargıtay açısından değer
lendirmesine yer verilecektir. Bu kararlar incelendiğinde, Yargıtay'ın bu ilkeyi 
benimsediği ve ilkeyi mutlak olarak uygulama eğiliminde olması sevindiricidir. 
Bu yaklaşıma göre, bir somut olayda ceza yargılaması faaliyetinin başından
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sonuna kadar, yasalarla öngörülmüş bulunan yargılama kurallarına aykırılık 
halinde, bunların hukuka aykırı biçimde uygulanması ile elde edilecek delillere 
dayanılamayacağı ortaya çıkmaktadır.

Öte yandan bu ilke uygulanırken, soruşturma ve koğuşturma organlarının yar
gılama kurallarını çiğneyerek elde ettikleri deliller yönünden, bunların yar
gılamanın sonucunu etkilemiş olmaları ya da olmamaları değerlendirmesi yapıla
maz. Yasanın 254/2. maddesinin çok açık ve net metni bunun en büyük engelidir. 
Türk ceza yargılaması sistemi çağdaş bir boyut kazanırken, bu tür bir yaklaşım 
sergilemek, yasaya eklenen bu temel ilkenin amacını ortadan kaldırır.

Bu konuda aşağıda yer verdiğim 4. Ceza Dairesinin 4.10.1994 tarihli ve
H. 1994/7351, K.1994/7693 sayılı kararındaki (bkz. YKD, Eylül 1995, s. 1476- 
1478) sonucu paylaşmak mümkün değildir. Bu kararda yargılamada sanığın sor
gusunun yapılması kurallarının zedelendiği takdirde, bunun bir hukuka aykırı 
delil olduğu kabul edilmektedir. Ancak mahkeme hükmünde bu delile dayan
madığı içindir ki, bu aykırılık sonuca etkili sayılmamaktadır. Bu karar Türk ceza 
yargılaması sistemi için son derece tehlikeli bir karardır, çünkü hukuka aykırı 
yöntemle delil elde ederek yargılama yapmaya zemin hazırlamaktadır. Oysa 
bugün için artık yeni 135 ve 135a maddelerinin Türk hukukuna verdiği mesaj 
açıktır. Bu maddeler mutlak olarak uygulanacaktır ve özellikle bu maddelere ay
kırı, ayrıca diğer kurallara aykırı olarak delil toplayarak yargılama yapılamayacak 
ve hüküm verilemeyecektir. Yargıtay'ın sözü geçen kararı kabul edilirse,mah
kemeler için sorgu işlemini hukuka uygun olarak yapma ve 135a maddesine ay
kırı elde edilen delillere dayanmama yoluyla hüküm verme suretiyle, bu mad
deleri ve yasanın 254/2. maddesini safdışı bırakma olanağı yaratılacaktır. Bu dav
ranış hatalıdır. Yasa koyucu 254/2. maddedeki çok açık anlatımı ile, yargılamada 
delil toplanmasına ilişkin kuralları diğer yargılama kurallarından ayırmıştır. Yar
gılama kurallarına aykırılık oluşturmaları, aksi halde bunların sonuca etkili ol
mamaları ilkesi, ülkemizde artık bir sınırlamaya tabidir. O sınırlama da, bu yar
gılama kurallarının delil toplama kuralları olmalarıdır. Bir yargılama kuralı, yar
gılamada gerçeği bulmak için delil toplama kuralı niteliği taşıyorsa, artık bu 
kuralların yargılamanın sonucuna etkisi tartışılamaz. Bir sonuç mutlak olarak 
kabul edilir. O sonuç şudur: Bir kural yargılamaya delil toplama kuralı niteliği 
taşıyorsa, buna aykırılık mutlak bir aykırılıktır. Bunların sonuca etkili olmaları ya 
da olmamaları tartışılamaz.
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Bu anlattığın sonucu CMUK'da daha önce de başka yargılama kurallarına ay
kırılıklar nedeniyle kabul etmiştir. Yasanın 308. maddesinde açıklanan aykırılık
lar, nitelikleri bakımından yargılama kurallarına aykırılıklardır. Ancak yasa koyu
cu bu konudaki tercihini yapmış, bu kurallar çiğnendiğinde, bunlara dayanılarak 
hüküm verilmesi halinde, bunların mutlak bozma nedeni olmasını kabul etmiştir. 
Bu kurallar açısından bugün nasıl sonuca etkili olma ya da olmama tartışması 
yapılamıyorsa, yasanın 254/2. maddesine aykırılık halinde de aynı tartışma 
yapılamaz. Yasanın yazımındaki netlik ve mutlaklık, bu tartışmanın yapılması 
olanağını ortadan kaldırmaktadır.

Bu noktada, yasa koyucunun 254/2. madde konusu mutlak aykırılık kap
samında görse idi, bunu yasanın 308. maddesine ekleyeceği, savunması yapıla
maz. Bir başka anlatımla, yasanın yeni düzenlemesinde getirilen 254/2. madde, 
niteliği gereği ve yasa koyucunun açık iradesi ve amacı çerçevesinde, ayrıca 308. 
maddede düzenlemeye gerek bırakmayacak bir kuraldır. Bu nedenle bugün için 
hiçbir şarta bağlanmaksızın (sonuca etkili olma ya da olmama gibi) uygulanacak
tır.

Açıklamaya çalıştığım bu nedenlerle Yargıtay'ın bir daire kararı olan kararın 
hukuka aykırılığının kabul edilmesi ile bundan dönülmesi ya da bir Genel Kurul 
kararı ile safdışı bırakılması gerekmektedir. Aksi takdirde, ceza yargılaması sis
temimize giren çağdaş, insan haklarına saygılı, demokratik bir kuralın zedelen
mesi olasılığı büyüktür.

Son olarak yasa koyucunun aynen 135a maddede yaptığı gibi 254/2. mad
denin de DGM'lerde de uygulanmasını öngördüğünü belirtmeliyiz. Bu düzenleme 
sevindiricidir. Ülkemizde her yargı yerindeki yargıda artık yasal olmayan delil
lere dayan ilam ayacağı sonucu perçinlenmektedir.

2- Uygulama

Türk ceza yargılaması sistemine yeni giren, "hukuka aykırı delillere dayanarak 
hüküm verme yasağı" konusunda şu kararlar zikredilebilir: "Yüklenen suçu iş
lediğine ilişkin zora dayalı olduğunu iddia ettiği ikrarı dışında, hakkında yeterli ve 
her türlü kuşkudan uzak inandırıcı ve kesin delil bulunmayan sanığın, aksi kanıt
lanamayan savunmasına itibar edilerek beraatine karar verilmesi gerekirken, karar 
yerinde yazılı gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmemiş
tir." (Yar. CGK, 18.10.1993, E. 1993/6-236, K. 1993/255) (YKD, Mayıs 1994, s. 
804-805). "Başlıca hiçbir yan kanıt yokken sanıkların kolluktaki baskıya dayalı ik
rarları delil olarak kabul edilip mahkumiyetlerine karar verilemez" (Yar. CGK,
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4.10.1993, E. 1993/6-192, K. 1993/217) (YKD, Mart 1994, s. 450-452). "Birleş
tirilen 1993/358 sayılı dosyada, CMUK'nın değişik 135. maddesinde öngörülen 
yöntem çerçevesinde sorgusu yapılmayan ve bu yüzden de 254/son madde ve fık
rası uyarınca hukuka aykırı bulunan, sanığın ikrarına dayanılarak hüküm kurul
ması yasaya aykırıdır." (Yar. 4.CD, 30.10.1995, E. 1995/6017, K. 1995/6940) 
(YKD, Şubat 1996, s.295-296). "Ceza Yargılaması Yasasının 3842 sayılı yasayla 
değişik 135. maddesinde öngörülen aydınlanma hakkı ve aydınlatma yüküm
lülüğüne uyulmayarak ve özellikle susma, savunma ve bir savunmadan yararlan
ma hakları bildirilmeden yapılan sorgu ve sorguyla elde edilen anlatım kanıtı, 
hukuka aykırı bir kanıttır. Bu tür kanıtlar hükme dayanak yapılamazlar. Dosyadaki 
olayda, hükümlüye Ceza Yargılamaları yasasının 135. maddesinde öngörülen hak
ların bildirildiğine ilişkin bir deyişe duruşma tutanağında rastlanmadığından, sor
gu yasaya aykırıdır. Ancak hükümlü, aşamalardaki savunmalarında suçlamaları 
reddetmiştir. Yerel mahkeme bir ikrar ve kabulü içermeyen savunmaya dayanmak
sızın öbür kanıtlara dayanarak hüküm kurduğundan, hukuka aykırı sorgunun kuru
lan hüküm açısından nedensel değeri ve gücü yoktur." (Yar. 4.CD, 4.10.1994, 
E. 1994/7351, K. 1994/7693) (YKD, Eylül 1995, s.1476-1478).

Sanık hakkındaki aleyhteki delillerin tartışması yapıldıktan sonra, inandırıcı 
bir çözüme varılmadan, eksik inceleme ile hüküm verilmesi kanuna aykırıdır. 
(Yar. CGK, 6.3.1972, E.7-35/K.123). "Mahkeme hüküm vermeden önce olayı 
yeterince aydınlatmalı ve bu konuda delillerin yardımına da başvurmalı ve ondan 
sonra hüküm vermelidir. Aksi halde eksik soruşturma ile hüküm verilmiş olur ki, 
bu durum bozmayı gerektirir." (Yar. CGK, 7.3.1972, E.1971/6-322/K.65). "Mah
kemenin önce bütün delilleri değerlendirerek ve soruşturmasını bunları göz önün
de tutarak tamamladıktan sonra hüküm vermelidir." (Yar. CGK, 6.12.1971, 
E.1970/376/K.411). "Ceza yargılamasında maddi gerçeğe uygun karar verilebil
mesi için delillerin tam olarak toplanması ve soruşturmanın derinlemesine yürütül
mesi gerekir. Bu yönden sırf davanın uzamaması için soruşturmanın eksik 
bırakılarak hüküm verilmesi yolsuzdur." (As. Yar. Drl. K. 11.12.1970, E.89/K.86). 
"Sanığın fiilinin sabit olabilmesi için, irad ve ikame olunan delillerin suçluluğu 
kati surette ispat edecek nitelikte olması zorunludur." (As. Yar. Drl. K. 18.9.1970, 
E.65/K.65). "Sanığın mağduru dövmüş olması, kendisinin mağdura sövmüş ol
masının delili olamaz; mahkeme delilleri takdir ederken, bunun dayanaklarını gös
termek zorundadır." (Yar. CGK, 8.6.1970, E.214/K.235). "Temyiz incelemesi 
sırasında mahkemenin delilleri takdir yetkisinin incelenmesi yapılamaz. Mah
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keme, topladığı irad edilmiş delilleri açık duruşmada tartışmaya sunmuş ve hük
münde de deliller incelenmiş ve neticede bunlara göre hüküm verilmiş olduğun
dan, yasaya aykırılık yoktur." (As. Yar. Drl. K., 13.12.1970, E.3/K.7). "Kendisine 
ağır bir suç yüklenen kişinin heyecanlanmış ve sararmış olması, suçun delili ola
maz." (Yar. CGK, 19.1.1970, E.7-62, K.22). "Mağdurenin doğurduğu çocuğun kan 
grubu sanığınkinin aynı olsa bile, başka kanıtlarla desteklenmedikçe, sanık 
çocuğun babası olarak kabul edilemez." (Yar. 5.CD, 6.1.1981, E .l/K .l). "Sanığın 
imzasını taşımayan suç tutanağı, (aksi kanıtlanıncaya kadar) geçerli belge 
niteliğinde değildir." (Yar. 3.CD, 6.2.1979, E.260/K.1087). "İddianamede olay 
bütün ayrıntıları ile açıklandığına göre, yasa maddesinin yanlış yazıldığından 
suçun niteliğinin değişmiş olacağı düşüncesiyle beraat kararı verilemez." (Yar.
7.CD, 8.11.1978, E.6345/K.6748). "Mahkeme kararında duruşma dışı bazı dav
ranışların yan delil olarak gösterilmesi doğru değildir." (Yar. 8.CD, 13.10.1976, 
E.6377/K.7044), (Kararlar için, Yurtcan, Şerh, md. 254).

III- SÖZLEŞMEDEN DOĞAN YÜKÜMÜ YERİNE GETİRMEMEK 

Ekim 2001'de Anayasanın 38. maddesine bir fıkra eklendi. Bu fıkra şöyledir: 
"Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesin
den dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz."

Bu maddenin kaynağı araştırıldığında, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 
(İHAS)'ın eki 4 nolu protokolunda benzer bir normun yer aldığı görülmektedir 
(m .l). Bu protokol 1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye bu protokolü 
onaylamıştır, fakat bu onayı Avrupa Konseyine bildirmemiştir. Bu nedenle Söz
leşmenin bu hükmü Türkiye için yürürlükte değildir. Fakat bunun paraleli olan 
hüküm bugün Anayasamızda yerini almıştır.

Bu hükmün yürürlüğe girmesi ile birlikte, hukuk uygulamamızda zihinler 
karışmıştır. Bu çerçevede icra suçları ile karşılıksız çek suçunun artık hürriyeti 
bağlayıcı cezalarla yaptırım altına alınamayacağı tartışması başlamıştır.

Bu tartışmaya ben de katıldım ve Anayasaya konulan hükmün bu suçları kap
samadığını savundum. Bu konuda çeşitli yazılar yazdım. Bunlarda özellikle 
belirttiğim hususlar şunlardı :

Karşılıksız çek, bir sözleşmeden doğan yükümü yerine getirmemek ya da 
getirememek değildir. Çek, hukuki niteliği bakımından bir ödeme aracıdır. Bu 
nedenle çeki keşide edenle lehtar arasında bir sözleşme yoktur. Çekin anlamı, kar
şılığın bankaca ödeneceğini belirten bir belge olmasıdır.
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Öte yandan icra suçları da sözü edilen normun kapsamında değildir. Bu suç
lar, alacaklının alacağını tahsil etmek için devletin yetkili organlarına başvurması 
sırasında, borçlunun bazı hukuka aykırı eylemleridir. Devlet bu konuda bu failler 
için ceza yaptırımları öngörmüştür. Alacaklıdan mal kaçırmak, mal beyanı ver
memek, yanlış/eksik beyan vermek, bu konunun satırbaşlarıdır.

Konu Anayasa Mahkemesine intikal etmiştir. Yüksek Mahkemenin kararları 
tereddütleri ortadan kaldırmıştır. Bu kararlarda, konunun Anayasanın 38. mad
desinin kapsamı dışında olduğu, bu eylemlerin hürriyeti bağlayıcı cezalarla kar
şılanabileceği belirtilmiştir (bkz. Anayasa Mahkemesinin 21.11.2002 gün, 
2001/408 esas, 2002/191 karar sayılı kararı; 21.11.2002 gün, E. 01/415, K. 
02/166 sayılı kararı, RG. 28.02.2003).

IV- ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASI

Anayasanın 38. maddesinde bu konuda yapılan değişiklikle, " Savaş, çok 
yakın savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışında ölüm cezası verilemez. " denil
miştir.

Buna paralel yasa 8 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konuyu 
düzenleyen 4771 sayılı Yasa (m. 1), Anayasanın sınırlamasının dışında ölüm ceza
sını kaldırmış, bu cezayı müebbet ağır hapis cezasına dönüştürmüştür.

Bu Yasanın yürürlüğü ile birlikte bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar, 
yargılaması süren olaylar, kesin hüküm kazanmış olaylara ilişkin olmuştur. Yasa 
bu konuda Türk ceza hukukunun, özellikle takdiren cezanın indirilmesi, bazı fail
lerin yasal ceza indiriminden yararlanması v.b. maddelerini, cezanın uygulan
masına saklı tutunca, faillere verilecek indirilmiş cezanın, müebbet ağır hapisle 
mi sınırlanacağı, yoksa daha da aşağı mı çekileceği konusunda tereddütler oluş
muştur. Yargıtay bu sorunları, verdiği kararlarla çözmüştür. Bu çözümde, eski 
dönemde ölüm cezası öngörülen haller için faillerin müebbet ağır hapis cezası ile 
cezalandırılacaklarını belirtmiştir.

Sözlerime son verirken bütün bu çalışmaları yapanları, buna katkıda bulunan
ları, herkesi yürekten selamlıyorum. Hepiniz beni çok dikkatle dinlediniz, he
pinize de en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum efendim. (A lk ış la r )

84



T B M M  AN AYA SA H U KU KU  1 .  U L U SL A R A R A SI SE M P O Z Y U M U

TARTIŞMA
SUNUCU - İkinci Oturumun tartışma bölümünde, bildiri konularının tartış

masını yapmak üzere, Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin'in kürsüye 
teşriflerini arz ediyoruz efendim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI NEVZAT PAKDİL - Saygıdeğer katılımcılar, tartışma 
bölümünde konuşma hakkı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımız Sayın Meh
met Ali Şahin'e aittir.

Sayın Şahin, buyurun.

MEHMET ALİ ŞAHİN (Devlet Bakanı ve Başkaban Yardımcısı) - Sayın 
Başkan, saygıdeğer misafirlerimiz; hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bir ilke daha imza atıyor, Anayasa Hukuku 1. 
Uluslararası Sempozyumunu düzenliyor; konuşmamın başında Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Saygıdeğer Başkanı Bülent Arınç Bey’e ve onun Baş- 
müşaviri Sayın Prof. Gören'e teşekkürlerimi ve takdirlerimi arz ediyorum.

Biraz önce Sayın İyimaya'yı ve Sayın Prof. Dr. Yurtcan'ı dinledik, büyük öl
çüde istifade ettik, ayrıca yazılı metinleri de bizlere dağıtılmıştı, yazılı metinleri 
üzerinde de bir çalışma imkânı bulduk. Tabiî tartışılan konu 2001 Anayasa refor
munun getirdikleri. Her iki arkadaşımızın, gerek Sayın İyimaya'nın gerek Sayın 
Yurtcan'ın üzerinde durdukları maddeler; gerek 36. madde, gerek 38. madde, 
gerek 40. maddede yapılan değişiklikler Ekim 2001 Anayasa değişikliği pake
tinin en önemli maddeleridir diye düşünüyorum, biraz önce Sayın İyim aya da, 
Sayın Y urtcan da bunun önemini gayet veciz cümlelerle ifade ettiler. Bu değişik
likler bireylerin özgürlük alanım genişletici adımlardır, bu değişiklikler aynı 
zamanda devletin aslî görevinin vatandaşa hizmet olduğunu öne çıkaran ve vur
gulayan çabalardır. Belki bu yönü itibariyle de ayrı bir önemleri vardır.

Sayın iyimaya sözlü sunumunda, belki zaman darlığı sebebiyle ifade 
edemediler ama, yazılı metni incelendiğinde 2001 Anayasa değişikliği refor
munun ne anlama geldiği konusunda bazı ilginç tespitler yapmışlar. Benim göz
lemlediğim üç tespiti var, bunlardan biri şu ana kadar yapılan Anayasa değişik
liklerinin veya Anayasa yapımlarının kendi tabirine göre ifade ediyorum tepeden 
inme bir yöntemle yapıldığını, ancak 2001 Anayasa değişikliğinin sözleşme yön
temiyle vücut bulduğunu ifade ediyorlar ve bir tespiti daha var, Uzlaşma Komis
yonunda gizli, Anayasa Komisyonunda açık çalışma yöntemi benimsenmiştir, bu 
yöntem uygulanmasaydı, şu andaki değişikliklerin belki de yarısı gerçekleş- 
meyebilirdi diyorlar. Bu cümlelerin ne anlama geldiğini bilenlerden biri ol
duğumu zannediyorum; çünkü, 2001 Anayasa değişikliği reformu çalışmalarının
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başından sonuna kadar içinde bulunmuş olan bir parlamenterim, gerçekten 20. 
dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partilerden 
seçilen iki hukukçu arkadaşımızın uzun bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştir
dikleri bu Anayasa değişikliği reformu siyasî mülahazalardan son derece uzak, 
son derece özgürlükçü bir ortamda yapılmıştır. Sayın İyimaya Uzlaşma Komis
yonunda gizli, Anayasa Komisyonunda açık çalışma yöntemi benimsenmiştir 
derken, Uzlaşma Komisyonu çalışılırken, dışarıya açıklama yapılmaması 
konusunda bir karar alınmıştı, (hem Uzlaşma Komisyonu Başkanı hem de biz 
Sayın İyimaya'nın dipnotunda vardır), eğer bunun aksi olmuş olsaydı, partiler
den, genel başkanlardan, grup yöneticilerinden sık sık baskılar olur, belki de bu 
gerçekleşmeyebilirdi demek suretiyle, belki de Türkiye'nin zaman zaman 
yaşadığı bir gerçeği de ifade etmiş oluyorlar.

Kuşkusuz, bu değişiklik paketi 37 madde olarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gönderilmişti; ama 34'ü çıktı. Sayın İyimaya, yine bunun gerekçesini, bunun 
niçin böyle olduğunu ifade ederken diyorlar ki, “tekliflerin reddi, yani bu üç mad
denin reddi, uzlaşma zemini dışında, (önünde bir soru işareti var), ani olarak geliş
miş beklenmeyen sonuçların ürünüdür”, tabiî Anayasa yapma sürecinde bu cümle 
birçok anlamlara gerebilir, özellikle Anayasacılarımızın, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, yasama organının üyelerinin bu cümle üzerinde biraz düşünmeleri 
gerekir herhalde diye bir değerlendirme yapıyorum. Tabiî üç maddeden ikisini 
değerlendirmişler 76. madde, bir de 90. madde ama 83. madde üzerinde Sayın İyi
maya durmamış, 83. madde de Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeterli oyu ala
mayarak reddedildi; yani dokunulmazlıklarla ilgili madde, neden Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, işte Uzlaşma Komisyonunda ve Anayasa Komisyonunda 
bir uzlaşı olduğu halde, gizli oylamada 83. maddedeki değişikliğe destek ver
mediler. Bunun da üzerinde durulması gerektiği kanaatindeyim. Bunun ben uzlaş
ma zemini dışında Sayın İyimaya'nın tabiriyle uzlaşma zemini dışında ani olarak 
gelişmiş, beklenmeyen sonuçlardan kaynaklandığı kanaatinde değilim pek. Çünkü 
milletvekili arkadaşlarımızla görüştüğümüzde, bunun zaman zaman gündeme 
gelen, biraz önce Yurtcan hocamın da ifade ettiği, Türkiye'de yargı bağımsızlığıy
la ilgili zaman zaman yapılan konuşma ve açıklamaların milletvekilleri üzerinde 
olumsuz etki yaptığı kanaatindeyim. Yani Türkiye'de yargı bağımsızlığıyla ilgili 
zaman zaman duyulan kuşkular 83. maddeyle ilgili yapılan değişiklikleri olumsuz 
etkilemektedir. Bu benim bir gözlemimdir, milletvekili arkadaşlarımızın bir 
bölümüyle yapmış olduğum görüşmelerden çıkardığım ayrıca bir sonuçtur.

Yurtcan hocam gerçekten Anayasanın 36. maddesinde yapılan hak arama 
hürriyeti konusunda ve ayrıca adil yargılama hakkının buraya girmiş olması
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konusunda çok teşvik edici beyanlarda bulundular, o bakımdan bu çalışmaların 
içerisinde yer almış bir parlamenter olarak, kendisine bu teşvik edici sözlerinden 
dolayı teşekkür ediyorum.

Sayın İyimaya şöyle bir değerlendirmede bulundular. Adil yargılama hak
kının Anayasaya girmiş olmasını önemsemekle beraber, yasama organına yeni 
yükümlülükler getirmiştir dediler, bu önemlidir. Yani Anayasanın 36. maddesine 
adil yargılama hakkının girmiş olmasıyla iş bitmiyor, bundan sonra yeni adım
ların atılması gerekir ve adli yargı reformu, idari yargı reformu, hatta askeri yar
gı reformu mutlaka yapılmalıdır, ki bu görüşlere katılmamak mümkün değil ve 
gerek İyimaya, gerek Sayın Yurtcan bu değişiklikleri yapmak önemlidir; ama 
belki de bundan daha önemlisi bu değişikliklerin uygulamaya yansımasıdır (di
yorlar.) Sayın İyimaya'nın yazılı metninin son cümlesi şöyle bitiyor, yazılan 
Anayasa, uygulanan Anayasa olmadıkça kâğıt etkisinin ötesinde bir sonuç doğur
maz. Kuşkusuz bu tespitler de önemle üzerinde durulması gereken tespitlerdir 
diye düşünüyorum.

Bir yargılamanın adil yargılama olabilmesi için ne gerekir sorusunun cevabını 
Prof. Yurtcan hem yazılı metninde, hem de biraz önceki sözlü sunumunda çok 
açık ve net şekilde ortaya koydular, hem yasa yapıcılara hem de uygulayıcılara 
gerçekten yol gösterici nitelikte bir değerlendirme yaptılar, o bakımdan ken
dilerine bir kez daha teşekkür etmeyi bir vazife biliyorum.

Bir yargılama, adil yargılama olabilmesi için, kişinin tabiî yargıç önünde yar
gılanması, bu yargıcın bağımsız bir yargıç olması, bu yargıcın güvenceye sahip 
bir yargıç olması, ülkede yargı birliğinin bulunması, yargılamanın istisnalar dışın
da aleni olması, sanığın savunma hakkına sahip olması, delillerin serbestçe ileri 
sürülebilmesi, hukuka aykırı yollarla elde edilmiş delillerin yargılamada kullanıl
maması, ki, bu, Ekim 2001 değişikliğiyle Anayasaya girmiştir, yargılamanın 
makul sürede sonuçlandırılması ve kanun yollarıyla pekiştirilmiş bir yargılama 
olması gerekir.

Ben, adil yargılama nasıl olur sorusunun cevabını birçok kez aramıştım, bir
çok kitaplar okudum; ama, bu konuyu bu kadar veciz şekilde, özet halinde ifade 
eden bir metne ilk defa tanık oldum. O bakımdan, takdirlerimi bir kez daha sun
mayı görev biliyorum.

Sayın İyimaya, 40. maddede yapılan değişikliğe çok ilginç bir anlam yük
lüyor; "devlet işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yollarına ve mercilerine 
başvuracağını ve sürelerini belirtir" şeklindeki 40. maddeye ilave edilen o fıkraya,
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diyorlar ki; ideolojik ve kapalı devletten hukuk devletine, saydam devlete geçişin 
bir merdivenidir bu değişiklik. Bu tespiti de son derece önemli, ilginç bulduğumu 
ifade etmek istiyorum. Devletin ve idarenin demokratikleşmesi projesinin bir 
sağlam zeminini oluşturmaktadır diyorlar ve devlet de hata yapabilir, düşün
cesinin Anayasaya yansımış olması, birey ile devleti aynı kategoriye koyuyor ki, 
bu, Türkiye'de atılmış olan çok önemli bir adımdır, tespiti, herhalde, hepimizin 
paylaşacağı önemli bir tespittir.

Tabiî, ayrıca, Sayın İyimaya bir de uyarıda bulunuyor, diyor ki: "Bu düzen
leme, kişilerle ilgili etki doğuran sır alanını Anayasa hükmüyle yok etmiştir. Sır 
istisnası olmalıydı" diye de bir tespitte bulunuyor. Bu, hem Anayasa koyucunun 
hem de kanun koyucunun yasa yaparken üzerinde durması gereken bir husustur 
diye değerlendiriyorum.

Tabiî, Sayın Profesör Yurtcan'm hukuka aykırı delillerin yargılamada kul- 
lanılmamasıyla ilgili değerlendirmesi hem yazılı metinde var hem de biraz önce 
çok veciz şekilde sözlü olarak ifade ettiler, "bu, 1992 yılından beri bizim 
yasalarımızda var, şimdi de Anayasaya girdi" ifadesini ortaya koydular. Evet, ger
çek budur; ama, yasalarda bir hüküm varken, yani, "hukuka aykırı yolla elde edil
miş olan deliller yargılamada kullanılamaz" hükmü yasada varken, neden durup 
dururken bunu Anayasaya koyma ihtiyacını hissettik sorusunun cevabının da ir
delenmesini gerekli görüyorum.

Bir anı sayabilirsiniz belki, ben bu Anayasa değişiklik çalışmalarını yapan 
Uzlaşma Komisyonunda çalışırken, aynı zamanda, bir yüksek mahkemede, parti 
kapatma davasında çalışma yapıyordum. Bu davada, davayı açan Sayın Başsav
cı, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilinin bir şahısla resmî aracından 
araç telefonuyla yapmış olduğu konuşmayı bu davada delil olarak ortaya koymuş
tu ve en önemli delillerden biriydi ve bu delil, o siyasî partinin, kapatılan başka 
bir siyasî partinin devamı olduğu iddiasının en önemli deliliydi. Bunun hukuka 
aykırı şekilde elde edilmiş bir delil olduğu noktasında da herhangi bir ihtilaf yok
tu; ama, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili maddesindeki o düzenleme, 
demek ki kafi gelmemişti, Anayasa koyucu, böyle bir düzenlemeyi Anayasaya 
taşıma ihtiyacı hissetmişti ki, bu, Türkiye açısından çok çarpıcı ve düşündürücü 
bir örnektir diye değerlendiriyorum.

Sayın Başkan, saygıdeğer misafirlerimiz, Meclis, bu adımları attı, gerek İyi- 
maya'nın gerek Sayın Yurtcan'm biraz önceki konuşmalarında ifade edilen, 34 
madde, daha sonra 35'e çıktı, Anayasa değişiklikleriyle ilgili bu adımlar atıldı. Bu 
adımlardan sonra, tabiî ki, ilgili yasalara bunların yansıması gerekiyordu. Bun
ların önemli bir bölümü de yapıldı. 22. Dönem Parlamentosu da, başlar başlamaz,
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özellikle siyasetin özgürlük alanını genişleten adımlar attı. Avrupa Birliğine 
uyum bağlamında, temel yasalarda ciddî değişiklikler yapıldı. Bunlar kafi mi; 
değil, daha da adımlar atılması lazım. Mutlaka, 22. Dönem Parlamentosu da, geç
tiğimiz dönemlerde başarıyla görev yapmış olan Uzlaşma Komisyonu benzeri bir 
komisyonu ihdas etmeli, ortaya koymalı, yine Anayasamızda hatta temel yasalar
da yapılacak olan değişikliklerle ilgili bir uzlaşma platformu oluşturmalıdır diye 
düşünüyorum. Bu konuda şu ana kadar bir adım atılmamış olması, bundan sonra 
atılmayacağı anlamına gelmez. Zaten şu anda grubu bulunan iki siyasî parti var 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Böyle bir komisyonun kısa sürede kurulabile
ceğini düşünüyorum.

İşte hak arama özgürlüğüyle ilgili 36. maddede yapılan değişiklik kafi mi; 
değil. Anayasanın 125. maddesinde, 148. maddesinde, 159. maddesinde de 
değişiklikler gerekiyor. Hatta, Sayın İyim aya gayet iyi hatırlayacaktır. Bu 
Anayasa değişikliğini gerçekleştirmeye çalışan Uzlaşma Komisyonu, bu çalış
mayı yaparken, 51 madde üzerinde bir ittifak sağlamıştı, daha sonra bu 37'ye düş
müştü. Demin saydığım 125. madde; yani, her türlü eylem ve işlemlerin yargı 
denetimine açılması ve bunun istisnaları var biliyorsunuz, bu istisnalarla ilgili de 
o komisyon bazı değişiklikler yapmıştı. İşte, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim 
hallerinde, çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa Mahkemesinin 
denetimine gitmemesiyle ilgili 148. maddedeki durumun da bir şekilde ele alınıp, 
bu alanların genişletilmesinde yarar olduğu kanaatindeyim.

OTURUM BAŞKANI NEVZAT PAKDİL - Sayın Bakanım, toparlayalım efen
dim.

MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan.

Tabiî, biraz önce Prof. Yurtcan, "biz bütün bu adımları daha da özgür bir ül
ke olmak, daha da demokratik bir ülke olmak için attığımız bu adımları, herhan
gi biri istediği için değil, Türk halkının, ülkemizin buna ihtiyacı olduğu için, ül
kemiz için yapıyoruz" dediler. Bu tespite katılmamak mümkün değil. Gerçekten, 
ülkemizin bunlara, bu adımları atmaya ihtiyacı var. Bu adımlar atılmaya devam 
edilmelidir diye düşünüyorum ve izin verirseniz, sözlerimi şöyle tamamlamak is
tiyorum:

Özgür toplum, hak ve özgürlüğün ne olduğunu bilen toplum, hakkını arayan 
toplum, yani, demokrasiyi özümseyen toplum, devlet için de bir güvencedir. 
Bireye çok özgürlük verirsek, acaba bundan devlet zarar görür mü, devletin aley
hine olmaz mı diye bir düşünce olabilir. Ben, hak ve özgürlük sınırlarının geniş
letilmesi, temel hak ve özgürlük sınırlarının genişletilmesi ve sivil toplumun güç
lenmesinin devleti de güçlendireceğine inanıyorum. Bunun aksini, böyle olmayan
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bir toplum yapısının sonucunun ne olduğunu çok canlı şekilde, komşumuz Irak'ta 
görüyoruz. Bir gün önce devlet başkanlarını yere göğe sığdıramayanlar, ertesi gün 
heykellerini yıktılar. Birkaç gün önce onun için ölmeyi vaat edenler, ertesi gün, 
ülkelerini işgal eden askerlerin elini öptüler. Eğer bir toplum, demokrasinin, hak 
ve özgürlüğün kıymetini bilirse ve bu doğrultuda yetiştirilirse, bu, devlet için de 
bir güvencedir, böyle bir manzarayı örgütlü bir toplumda, demokratik bir toplum
da yaşamanız da mümkün değildir.

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI NEVZAT PAKDİL - Saygıdeğer konuklar, konuşmacılara, 
Sayın İyimaya'ya biraz önce sehven unuttuğum teşekkürümü burada ifade etmek 
istiyorum, Sayın Hocam beni bağışlasınlar, değerli hukukçumuz Yurtcan 
Hocamıza ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımız Mehmet Ali Şahin Bey’e 
teşekkür ediyor ve hak sahiplerinin haklarının her şeyin üstünde olduğu bir Tür
kiye özlemini ifade ederek oturumu kapatıyorum.

Kapanma Saati: 15.10
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3. OTURUM

SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR

Ailenin Korunması, Farklı Cinslerin Eşitliği, Medeni Kanun 
Revizyonu, Kamulaştırma, Özelleştirme, Çalışma, Sendika Kurma, 

Toplu İş Sözleşmesi Hakkı, Ücrette Adalet Sağlanması,
Sosyal ve Ekonomik Hakların Sınırı

OTURUM BAŞKANI 
Sabih KANADOĞLU

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

BİLDİRİLER
/. Prof. Dr. Turgut AK IN TÜ RK
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Anayasaya ve Türk Medeni Kanununa Göre Ailede Kadın-Erkek Eşitliği 

2. Prof. Dr. Atilla ÖZER (1)
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı 
Anayasamız Açısından Ülkemizde Özelleştirme

TARTIŞMA
Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL
Önceki Adalet Bakanı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

DEĞERLENDİRME
1. Geoffrey VAN O RDEN
İngiltere - Avrupa Parlamentosu Üyesi

2. Matti WUORI
Finlandiya - Avrupa Parlamentosu Üyesi
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3. OTURUM

SOSYAL VE EKONOM İK HAKLAR
Ailenin Korunması, Farklı Cinslerin Eşitliği, M edeni Kanun 

Revizyonu, Kamulaştırma, Özelleştirme, Çalışma, Sendika Kurma, 
Toplu İş Sözleşmesi Hakkı, Ücrette Adalet Sağlanması, Sosyal ve 

Ekonomik Hakların Sınırı

OTURUM BAŞKANI 
Sabih KANADOĞLU

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

OTURUM BAŞKANI SABİH KANADOĞLU (Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı) - 
Tüm katılanları saygıyla selamlayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa 
Hukuku 1. Uluslararası Sempozyumunun Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Oturum, Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasında gerçekleştirilen reformlar üst başlığı altında, sosyal ve ekonomik 
hakları konu almaktadır. Bunlar, ailenin korunması, farklı cinslerin eşitliği, Medeni 
Kanun revizyonu, kamulaştırma, özelleştirme, çalışma, sendika kurma, toplu iş 
sözleşmesi hakkı, ücrette adalet sağlanması, sosyal ve ekonomik hakların sınırı 
olarak belirlenmiştir.

Değerli konuşmacılarımız, Prof. Dr. Turgut Akıntürk ve Prof. Dr. Atilla 
Özer.

Sayın Akıntürk, Anayasanın 41. maddesi ile Medeni Kanun Revizyonu 
üzerinde konuşacak ve süresi 30 dakika olacaktır.

Buyurun Sayın Akıntürk.
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ANAYASAYA VE YENİ TÜRK MEDENÎ KANUNUNA GÖRE 
AİLEDE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ

Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK n

Sayın Başkan, değerli dinleyenler; sözlerimin başında, içinde bulunduğumuz 
bu anlamlı günlerde, Uluslararası Anayasa Sempozyumu düzenleyen ve bu sem
pozyumda sizlere hitap etme onurunu bana bahşeden iki sevgili öğrencime, Sayın 
Meclis Başkanı Arınç ve Başdanışmanı Gören'e, huzurlarınızda teşekkür edi
yorum, hocaları olmaktan da gurur duyduğumu ifade ediyorum.

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra genç Türk Devleti, hiç vakit geçirmeden 
devrimleri gerçekleştirme ve böylece ülkeyi ve halkı çağdaş uygarlık düzeyine 
çıkarma faaliyetine girişti ve sonuçta büyük asker ve devlet adamı Mustafa 
Kemal Atatürk'ün önderliğinde bütün dünyanın hayranlıkla izlediği Türk Dev- 
rimi'ni gerçekleştirdi:

Türk Devriminin ilki ve en önemlisi hiç şüphe yok ki "Hukuk Devrimi"dir. 
Hukuk devrimi, İsviçre Medenî Kanunu'nun kantonlarla ilgili olan veya pek de 
önemli sayılamayacak bir kaç maddesi dışında, tamamının Türkçeye çevril
mesiyle ortaya çıkan 937 maddelik metnin 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi 
adıyla 4 Ekim 1926 günü 818 sayılı Borçlar Kanunu ile birlikte yürürlüğe gir
mesiyle gerçekleşmiş oldu.

Hukuk devriminden önce ülkemizde geçerli olan hukukta kadın-erkek eşitliği 
söz konusu değildi, hatta böyle bir konu hiç bir zaman gündeme de gelmemişti.

Yürürlükten kalkmış bulunan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi (kısaca ön
ceki Medenî Kanun), İsviçre gibi Avrupa'nın en uygar ülkeleri arasında yer alan 
bir devletten aynen alınmış olduğu içindir ki, geniş ölçüde kadın-erkek eşitliğini 
sağlayan hükümler içeriyordu. Bunun en çarpıcı örneğini "Her şahıs medenî hak
lardan istifade eder. Binaenaleyh kanun dairesinde haklara ve borçlara ehil ol
makta herkes müsavidir" diyen 8. madde veriyordu. Ancak, zamanla gelişen 
hayat şartları, toplumsal görüşler ve ortaya çıkan yeni fikir akımları sonucunda, 
İsviçre Medenî Kanunu'ndan aynen aldığımız hükümlerden bazıları kadın-erkek 
eşitliğini zedeleyici nitelikte görülmeye ve hatta bazılarının Anayasamızın 
benimsediği eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiaları ileri sürülmeye başladı.

(*) Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
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Hemen ifade etmeliyiz ki, İsviçre gibi Avrupa'nın demokrat ve modem dev
letlerinden birinin Medenî Kanuna, eşitlik ilkesine aykırı düştüğü iddia edilen 
hükümler, özellikle kadın-erkek eşitliğini zedeleyici nitelikteki hükümler bilerek 
ve istenerek konulmamıştır. Bu hükümlerden bir çoğu iyiniyetle ve zayıf durum
da olan kişileri korumak gibi sosyal bir amaçla veya zorunluluk dolayısıyla 
konulmuştur. Gerçekten, aile hukukunda evli kadınların korunması amacıyla 
konulan hükümler, örneğin karının koca lehine olarak üçüncü kişilerle girişeceği 
kefalet veya ipotek gibi borç doğurucu işlemlerin geçerliliğini, sulh hâkiminin 
onayına bağlayan 169. madde hükmü böyle idi. Zorunluluk dolayısıyla konulan 
hükümlere ömek olarak da kocanın evlilik birliğinin başkanı olması (m. 152/1), 
karının kocanın soyadını taşıması (m. 153) ile velâyetin yürütülmesinde eşler 
arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde kocanın oyunun geçerli olacağına iliş
kin m. 263 hükmü gösterilebilir. Aynı şekilde "kocanın ikametgâhı (yerleşim yeri) 
karının ikametgâhı sayılır" diyen 21. madde hükmü de zorunluluk dolayısıyla 
konulmuş bir hüküm idi.

İnsanlar arasında fark gözetilmemesi, hukuk alanında insanların farklı işlem
lere tâbi tutulmaması, kısaca eşitlik ilkesi, tabii hukukun insanlığa hediye ettiği 
ilkelerin en önemlisi ve en anlamlısıdır. Günümüzde önemini her geçen gün daha 
da arttıran eşitlik ilkesi, Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye olan devletlerin ken
di iç hukuklarında uymak ve uygulamakla yükümlü oldukları bir ilkedir. Nitekim 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarihinde kabul ve 
ilân etmiş olduğu "İnsan Hakları Evrensel Demeci" üye devletler tarafından 
büyük ölçüde kabul görmüştür. Sözü geçen Demeç eşitlik ilkesinin kapsamını 
açık seçik ortaya koymuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Birleşmiş Milletler Teşkilâtının ilk üyelerin
den biri olarak İnsan Haklan Evrensel Demeci'ni kabul etmiş ve mevzuatını eşit
lik ilkesini tam anlamıyla sağlayacak biçimde düzenlemeye özen göstermiştir.

Gerçekten, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nm "kanun önünde eşitlik" kenar 
başlığını taşıyan 10. maddesi "Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, fel
sefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önün
de eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz" demek 
suretiyle eşitlik ilkesinin temel bir ilke olarak kabul edildiğini ilân etmektedir. Öte 
yandan Anayasa Mahkememiz de önceki Medenî Kanunun eşitlik ilkesine ters 
düşen bazı hükümlerini iptal etmiştir. Örneğin karının bir meslek veya sanatla 
uğraşabilmesini kocanın iznine tâbi tutan m. 159 hükmü'0, mirasçılıkta sahih 
nesepli çocuklar ile sahih olmayan nesepli çocuklar veya altsoyları arasında eşit

(1) Anayasa Mahkemesi, 29. 11. ¡990, 30/31 sayılı kararı (RG. 2.7.1992, Sayı 21272)
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sizlik yaratan m. 443 hükmü® ve nihayet babalık davasında davalının evli olması 
durumunda babalığına hükmedilemeyeceğini öngören m. 310/11 hükmü(3) eşitlik 
ilkesine ters düştükleri için iptal edilmişlerdir.

Önceki Medenî Kanundaki bazı hükümlerin kadın-erkek eşitliğini açıkça 
zedelediği herkesçe kabul edilebilecek nitelikte idi. Örneğin evlenme yaşı 
bakımından kadınların erkeklerden daha küçük yaşta evlenebilmesini sağlayan 
88. madde hükmü, yoksulluk nafakasında erkek aleyhine refah şartını arayan 144. 
madde hükmü, evlilik birliğinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üstlenilen 
borçlardan kural olarak sadece kocanın sorumlu olmasını düzenleyen 154. mad
de hükmü, mal birliğinde karının kişisel mallarıyla ilgili olarak üçüncü kişilerle 
olan davalarda karıyı kocanın temsil etmesini öngören 160. madde hükmü, 
vesayet bölgesinde oturanlardan sadece erkeklere vasiliği kabul yükümlülüğü 
getiren 366. madde hükmü kadın-erkek eşitliğini açıkça zedeleyen hükümler 
olarak nitelendirilebilir.

Yeni Medenî Kanun Tasarısının hazırlanması için Adalet Bakanlığınca kuru
lan ve öğretim üyeleri, hâkimler, avukatlar ile Bakanlık temsilcilerinden oluşan 
"Medenî Kanun Komisyonu", hazırlayarak Adalet Bakanlığına sunduğu Tasarıda 
eşitliği zedeleyen bu ve buna benzer hükümlerin hiçbirine yer vermemiştir. An
cak, zorunluluk dolayısıyla eşitsizlik yaratan hükümlerin kaldırılmış olması, 
Tasarının T.B.M.M. Adalet Komisyonunda müzakeresi sırasında tartışma konusu 
olmuştur. Gerçekten, evlilik birliğinin bir başkanının olmaması, velâyetin 
yürütülmesinde eşlerin anlaşamamaları durumunda sık sık hâkimin müdahalesini 
istemek zorunda kalınması ve nihayet evli kadının kocasının yerleşim yerinden 
başka bir yerde bağımsız bir yerleşim yerine sahip olabilmesinin yaratacağı sıkın
tılar dile getirilmiş, hatta bir ara yarı şaka yarı ciddî "evlilik birliğinin reisi 
karıdır" hükmünün konulması önerisi bile ortaya atılmıştır.

Birleşmiş Milletlerce 1979 yılında kabul edilen "Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi" ne Türkiye de katılmıştır. Gerek bu sözleş
me, gerek çağdaş hukukun eriştiği uygarlık düzeyine uygun olarak yeni Medenî 
Kanunumuzda kadın-erkek eşitliği tam anlamıyla gerçekleştirilmiştir. "Tam an
lamıyla" demek belki yanlış yorumlara sebebiyet verebilir. Zira eşyanın tabiatı 
gereği çiftler arasında zorunlu olarak eşitsizlik yaratan durumlar da vardır. Nitekim 
evli kadınların doğurdukları çocuğun soybağmı reddetme haklan yoktur, bu hak 
sadece çocuğu doğuran kadının kocasına tanınmıştır (m. 286). Aynı şekilde bek

(2) Anayasa Mahkemesi, 11.9.1987, 1/18 sayılı karan. (RG. 29.3.1988, Sayı 19679)
(3) Anayasa Mahkemesi, 21.05.1981, 67/23 sayılı karan (RG. 24.8.1981, Sayı 17438)
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leme süresi (iddet müddeti) de sadece kadınlar hakkında sözkonusu olmaktadır 
(m. 132). Evlilik dışında doğmuş olan çocuğu tanıma hakkına da sahip değildirler 
(m. 295); zaten doğurdukları çocuğun anası oldukları kesin karineyle kabul edil
diğinden kadınların ayrıca tanıma yapmasına ihtiyaç da yoktur. Aşağıda madde 
sırasına uygun olarak eşitlik sağlanan konulan ayrı ayrı ele alacağız.

> 1) Yerleşim yeri (Wohnsitz): Yeni Medenî Kanun önceki Kanunun kocanın 
yerleşim yerinin aynı zamanda karının da yerleşim yeri sayılacağı hükmünü kal
dırarak evli kadının kocanın yerleşim yerinden farklı bir yerleşim yerine sahip 
olabilmesine imkân tanımıştır. Yeni Medenî Kanun eşlere "birlikte yaşama 
yükümlülüğü" getirdiğine göre (m. 185/III), her iki eşin ayrı ayrı yerlerde sürek
li kalmak niyetiyle fiilen oturmaları, birlikte seçecekleri konutta (aile konutunda) 
birlikte yaşama yükümlülüğüne aykırı olacağından, bu değişiklik sadece teorik 
bakımdan anlam ifade edecek, pratikte hiç uygulanma imkânı bulamayacaktır.

> 2) Evlenme Yaşı (Ehemündigkeit): Önceki Kanun normal evlenme yaşını 
erkek için 17, kadın için 15;fevkâlade evlenme yaşını ise erkek için 15, kadın için 
14 yaşın doldurulması olarak her iki cins için farklı biçimde düzenlemişti (m. 88).

Cinsler arasında eşitsizlik yaratan bu hüküm değiştirilerek kadın-erkek 
arasında evlenme yaşı bakımından da eşitlik sağlamak üzere her iki cins için nor
mal evlenme yaşı 17 yaşın, olağanüstü evlenme yaşı da 16 yaşın doldurulmasına 
bağlanmıştır.

> 3) Kadın İçin Bekleme Süresi (Wartefrist fü r  Frau): Bir evlilik ölüm, boşan
ma, fesih veya iptal dolayısıyla sona erecek olursa, kadın evliliğin sona ermesin
den itibaren üçyüz gün geçmedikçe evlenemez (m. 132). Bu hüküm doğacak 
çocuğun soybağının belirlenmesiyle ilgili olduğu için zorunlu olarak sadece ev
lilikleri sona ermiş bulunan kadınlar için geçerlidir. Bu itibarla kadın-erkek eşit
liğini zedelediği iddia edilemez.

> 4) Evlenme Başvurusu (Anmeldung zur Eheschliessung): Önceki Kanun 
evlenme başvurusunun evlenecek erkeğin ikametgâhı (yerleşim yeri) belediye
sine yapılacağını hükme bağlamıştı (m. 98). Bu itibarla evlenecek kadın birlikte 
başvurabilmek için erkeğin ikametgâhına gelmek zorunda idi. Yeni Medenî 
Kanun bu konuda da kadın-erkek eşitliğini sağlamak üzere başvurunun ev
leneceklerin içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte 
yapılmasını öngörmektedir (m. 134). Böylece kadın mutlaka da evleneceği er
keğin oturduğu yere gitmek durumunda kalmayacak, nerede birlikte baş
vurulacağı taraflar arasında ortaklaşa kararlaştınlabilecektir.
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> 5) Yoksulluk Nafakası (Unterhalt): Önceki Kanuna göre, boşanma yüzün
den yoksulluğa düşecek olan kadın eş, geçimini sağlayabilmek için boşandığı er
kek eşten malî gücüyle orantılı olarak süresiz nafaka isteyebiliyordu. Buna karşılık 
erkek eşin kadın eşten nafaka isteyebilmesi, ancak kadın eşin refah hâlinde olması 
şartına bağlanmıştı (m. 144). Bu hüküm de eşler arasında refah hâlinin aranıp aran
maması bakımından eşitsizlik yaratıyordu. Yeni Medenî Kanun 175. maddesinde 
refah hâli şartına yer vermeyerek mevcut eşitsizliği kaldırmıştır.

> 6) Evlilik Birliği Başkanlığı (Haupt der Ehegemeinschaft): Önceki Kanun 
152. maddesinde "Koca birliğin reisidir" demek suretiyle eşler arasında cinsiyet 
farkı yaratmış ve eşitliği bozmuştu. Ancak, bu hüküm bir zorunluluğun sonucu 
olarak yorumlanmıştır. Zira en az iki kişinin oluşturduğu bir birlikte düzenin sağ
lanabilmesi, içlerinden birinin sözünü dinletme hak ve yetkisine sahip olmasına 
bağlıdır. İsviçre kanun koyucusu bu konuda eşlerden erkeği tercih etmiş, başkan
lık hak ve yetkisini ona vermiştir. Bu seçimde pek tabiî kocaya yüklenen evi 
geçindirme, karıya ve çocuklara bakma ödevinden ve ailenin ihtiyaçları için 
yapılan bütün borçlardan kişisel olarak sorumlu tutulmasının da çok büyük et
kisi olmuştur. Buna karşın Yeni Medenî Kanun eşler arasında farklılık yarat
mamak üzere başkanlık sıfatını kaldırmış ve yönetimde eşitlik sağlayarak "Birliği 
eşler beraberce yönetirler" hükmüne yer vermiştir (m. 186/11). Böylece birliğin 
yönetiminde kadın eşe de sorumluluk yükletilmiştir.

> 7) Konutun Seçimi (Bestimmung der ehelichen Wohnung): Önceki Kanunun 
"Evin intihabı .... kocaya aittir" (m. 152/11) hükmü de eşitlik ilkesine ters düşen 
bir hükümdü. Zira ailenin birlikte yaşayacağı ortak konutun seçiminde kadın eşe 
söz hakkı tanımıyordu. Yeni Medenî Kanun bu eşitsizliği de "Eşler oturacakları 
konutu birlikte seçerler" (m. 186/1) hükmüyle gidermiş bulunmaktadır.

8) Birliğin Yönetimi (Verwaltung der Ehegemeinschaft): Önceki Kanun "Eve 
kadın bakar" (m. 153/11) hükmüyle ortak konutun yönetimi hakkını eşlerden 
karıya tanımıştı. Gerçi bu hüküm evin iç işleriyle ilgili yönetim hakkını düzen
lemekteydi. Fakat yine de bir ölçüde eşitsizlik yaratan hüküm olarak nitelen- 
dirilebiliyordu. Yeni Medenî Kanun "Birliği eşler beraberce yönetirler" (m. 
186/11) demek suretiyle evin içişlerinin yönetimi hakkına karı ile birlikte kocanın 
da eşit olarak sahip bulunduğunu ifade etmektedir.

> 9) Evlilik Birliğinin Temsili (Vertretung der Ehegemeinschaft): Önceki 
Kanun evlilik birliğini temsil etme hak ve yetkisini kural olarak kocaya tanımış
tı. Nitekim kanun bunu "Birliği koca temsil eder" (m. 154) hükmüyle açıkça ifade
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etmekteydi. Bu itibarladır ki koca, evlilik birliğinin devamı süresince evin daimî 
ihtiyaçları kadar diğer bütün ihtiyaçlarının karşılanması için gereken her türlü 
hukukî işlemi bizzat yapmaya yetkili idi. Kanunun karıya tanıdığı temsil hakkı ve 
yetkisi ise, sadece evin daimî ihtiyaçlarını sağlamak üzere yapacağı hukukî işlem
leri kapsıyordu (m. 155). Karının ailenin bunların dışında kalan diğer ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere gerekli olan hukukî işlemleri yapabilmesi, ancak kocanın açık 
veya örtülü izni ile mümkün olabiliyordu (m. 158), ki buna "olağanüstü temsil yet
kisi" deniyordu.

Öte yandan koca, karıya tanınan temsil yetkisini kanunda belirtilen hâllerde 
hâkimin müdahalesine gerek olmaksızın doğrudan doğruya kendi kararıyla tama
men veya kısmen kaldırabiliyordu (m. 155 c.2).

Yeni Medenî Kanun kadın-erkek eşitliğini zedelediği açık olan bu hükmü 
değiştirerek, evlilik birliğini temsil etme hak ve yetkisini eşit olarak her iki eşe de 
tanımıştır. Gerçekten m. 188/1 uyarınca "Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı 
süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder". Ailenin 
diğer ihtiyaçları için eşler kural olarak birlikte hareket etmek zorundadırlar. İç
lerinden birinin tek başına hareket edebilmesi, ancak 188. maddede sayılan hâl
lerde mümkün olabilecektir ki, bu hâllerden biri, bu konuda diğer eş veya haklı 
sebeplerle hâkim tarafından yetkili kılınmış olmaktır.

> 10) Birliğin Temsilinde Sorumluluk (Haftung wegen der Vertretung): Ön
ceki Kanun evlilik birliğinin temsili bağlamında ister koca, ister karı tarafından 
yapılmiş olsun, girişilen hukukî işlemlerden doğan borçlardan doğrudan doğruya 
kocanın sorumlu olacağını hükme bağlamıştı (m. 154, 155). Karı ancak kocanın 
bu borçları ödemekten aciz olması durumunda ikinci derecede sorumlu oluyordu. 
Bu düzenleme kocanın evlilik birliğinin başkanı sıfatına ve birliği temsil yet
kisine sahip olmasının doğal sonucu idi; fakat kadın-erkek eşitliğine de erkekler 
aleyhine olmak üzere aykırı idi.

Yeni Medenî Kanun eşler arasındaki bu eşitsizliği de "birliği temsil yetkisinin 
kullanıldığı hâllerde, eşler üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olur" hük
müyle ortadan kaldırmıştır (m. 189/1). Böylece belli bir gelire sahip olan kadın eş
lerin de üstlenilen borçlardan sorumlu tutulması ve dolayısıyla eşlerin borç üst
lenirken daha özenli davranmaları da sağlanmış olacaktır.

> 11) Temsil Yetkisinin Kaldırılması veya Sınırlanması: Önceki Kanun 
karının, kendisine tanınan temsil yetkisini kötüye kullanması veya kullanmaktan 
aciz olması hâllerinde kocaya bu yetkiyi tamamen veya kısmen kaldırma hakkını
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tanımıştı (m. 156). Buna karşılık karının aynı hâllerde kocanın yetkisini kaldırma 
veya sınırlama hakkı yoktu. Bu sebeple mevcut hüküm de eşitlik ilkesini zede
leyici nitelikte idi.

Yeni M edenî Kanun temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması 
konusunda kocaya ve hatta eşlerden hiç birine hak tanımayarak evli kadının aley
hine olan bu eşitsizliği de gidermiştir. Bu hak eşlerden birinin başvurusu üzerine 
karar verecek olan hâkime tanınmıştır (m. 190/1).

> 12) Eşlerin Meslek ve Sanat Seçim i: Önceki Kanun "Karı koca mallarını 
idare için hangi usulü kabul etmiş olursa olsun, karı kocanın sarahaten veya zım
nen müsaadesi ile bir iş veya san'at ile iştigal edebilir" (m. 159/1) hükmünü 
içeriyordu. Eşler arasında eşitsizlik yarattığı açık olan bu hüküm 1990 yılında 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi(4).

Yeni Medenî Kanun bu konuda tam anlamıyla eşitlik ve özgürlük getirmiş 
bulunuyor. Gerçekten, 192. madde uyarınca eşlerden her biri, meslek veya iş 
seçiminde diğerinin iznini almak zorunda değildir.

Eşler meslek ve iş seçmekte tamam iyle serbesttirler. Ancak, eşlerden biri iş 
veya meslek seçerken ve seçtiği iş ve mesleği yürütürken evlilik birliğinin huzur 
ve yararını gözönünde tutmak, yani kendisinden beklenebilen dikkat ve özeni 
göstermekle yükümlüdür.

> 13) Birliğin Giderlerine Katılma: Önceki Kanun evin bütün giderlerinin 
koca tarafından karşılanması esasını kabul etmiştir. Nitekim m. 152/11 "karı ve 
çocukların münasip veçhile iaşesi kocaya aittir" hükmünü getirerek ortak evi sağ
lama, karının ve çocukların bakımı, yedirilmesi, giydirilmesi, hasta olurlarsa 
tedavilerinin sağlanması gibi ödevleri kocaya yüklemişti. Karı ne kadar varlıklı 
olursa olsun bu giderlere kural olarak katılmak zorunda değildi. Koca karıdan an
cak mal ayrılığı rejiminde aile masraflarına münasip bir derecede katılmasını is
teyebiliyordu (m. 190/1).

Koca aleyhine eşitsizlik yaratan bu hüküm de yeni Medenî Kanunda yer al
mamaktadır. Yeni Kanun bu konuda da eşler arasında eşitlik sağlamak üzere "Eş
ler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar (m. 
186/III) hükmünü getirmiştir. Bu hüküm uyarınca geliri olan eş birliğin gider
lerine malvarlığıyla, yani belli oranda parasal katkıda bulunarak, geliri olmayan 
eş ise emeğiyle katılmış olacaktır. Bu yeni hüküm özellikle belli bir geliri ol
mayan kadın eşlerin ev işlerinde ve hatta kocalarının işyerlerinde harcadıkları

(4) Bk.yuk.d.n.l.
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emeklerini dikkate almak suretiyle onların boşanma hâlinde doğacak haklarını 
koruma altına alması bakımından son derece İnsanî ve sosyal bir hükümdür.

>14) Karının Muavin ve Müşavirliği: Önceki Kanun 153/11 hükmüyle karıya 
müşterek saadetin temini hususunda gücü yettiği kadar kocasının muavin ve 
müşaviri olma yükümlülüğünü getirmişti. Bu hüküm de mahiyeti gereği eşitlik il
kesine uymuyordu. Zira eşlerden biri ailenin şefi olurken, diğeri ikinci derecede 
görevli ve yetkili bir kişi hâline sokulmuştu.

Yeni Medenî Kanun bu acayip hükme yer vermeyerek eşler arasında yaratılan 
sınıf farkını da kaldırmıştır.

> 15) Velâyet Hakkının Kullanılması: Önceki Kanun velâyet hakkını hem 
ana, hem babaya tanımak suretiyle kadın-erkek eşitliğini sağlamıştı (m.262). Ev
lilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti beraberce yürütme hakkına sahip
tiler. Ancak velayetin yürütülmesinde, örneğin doğan çocuklarına önad konul
masında veya çocuklarının eğitiminde, özellikle mesleki eğitiminde anlaşmazlığa 
düşerlerse, babanın oyuna üstünlük tanıyordu (m.263). Bu hükmün kadın-erkek 
eşitliğini zedelediği son derece açıktır.

Yeni Medenî Kanun böyle bir anlaşmazlık hâlinde eşlerden hiçbirine üstün
lük tanımamakta, böylece kadın-erkek eşitliğini sağlamış olmaktadır.

> 16) Evli Kadının Soyadı (Familienname der Ehefrau): Önceki Kanun 
"Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya 
daha sonra nüfiıs idaresine yapacağı yazılı başvuru ile kocasının soyadı önünde 
önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan 
sadece bir soyadı için yararlanabilir" (m. 153/1) hükmünü içeriyordu. Bu hükmün 
de kadın-erkek eşitliğini kadınlar aleyhine bozduğu bazılarınca iddia edilmişti.

Yeni Medenî Kanunumuz bu düzenlemede haklı olarak bir eşitsizlik gör
memiş ve önceki Kanunun mevcut hükmünü 187. madde olarak aynen almıştır. 
Sözü geçen hükmün eşitsizlik yarattığı görüşünü savunanlar, "eşlere evlenmeden 
önce aralarında anlaşarak içlerinden birinin soyadını aile adı olarak seçebilme im
kânının tanınmasını" önermektedirler<5,.

Bu görüşe katılmak mümkün değildir. Zira bu iddia herşeyden önce aile 
hukukunda geçerli olduğu herkese kabul edilen "düzenleme serbestliğinin bulun
maması ilkesi"ne aykırıdır. Aile hukuku alanında eşler oturup kendi arzuları doğ-

(5) Bkz. Sirmetı L., Medeni Hukuktaki Son Gelişmelerin Işığı Altında Evlenme ve Boşanma Alanında Yeniden 
Düzenlenmesi Gereken Konular, Hukukta Kadın Sempozyumu, Ankara 2000, s. 86; Moroğlu N., Kadının 
Soyadı, İstanbul 1999, s. 147.
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rultusunda bir düzenleme yapamazlar. Kaldı ki böyle bir ayrıklık Ülkemizde mev
cut nüfus sicilleri sistemiyle de bağdaşmaz. Nihayet evlenmiş olan bir kadının 
kocasının soyadını kullanmayarak sadece kendi kızlık soyadını taşımaya devam 
etmesi (ki eşitlik uğruna bunu dile getirenler de olmuştur) uygulamada karmaşa 
yaratacak, istenmeyen sonuçlar doğuracak, örneğin ana ve babalan farklı soyadı 
taşıdığından bu evlilikten doğan çocukları zor durumda bırakabilecektir®.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI SABİH KANADOĞLU - Sevgili hocama, yararlı, öğretici 
konuşmasından dolayı ben de teşekkür ediyorum.

Emin olabilirler, kazandırdıkları bütün haklar için tüm erkekler kendisine min
nettardır. (Alkışlar)

Sıradaki konuşmacımız, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi 
Sayın Atilla Özer. Yalnız, kendisine biraz haksızlık yapıldığı düşüncesindeyim; 
çünkü, sosyal ve ekonomik hakların 8 maddesinin açıklanması için kendilerine 15 
dakikalık bir süre verilmiş. İnşallah, yeterli olur.

Buyurun Sayın Özer.

(6) Bkz. Akıntürk T., Medenî Kanun Tasarısında Kadın-Erkek Eşitliği, Hukukta Kadın Sempozyumu, Ankara 
2000, s. 77 vd.
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ANAYASAMIZ AÇISINDAN 
ÜLKEMİZDE ÖZELLEŞTİRME

Prof Dr. Atilla ÖZER n

Genel Olarak

Birinci Dünya harbinden sonra gelişen ekonomik olaylar ve sosyal yapıda 
meydana gelen sıkıntılar, devletlerin kamu yatırımlarına öncelik vermesine sebe
biyet vermiştir. Bu da devletlerin ekonomik yapısında özel sektörden ziyade, kamu 
sektörünün ağırlık kazanmasına yol açmıştır. Zaman dilimi içinde gelişen 
ekonomik ve sosyal olaylar, "merkezi ekonomi" diyebileceğimiz bu tip ekonomik 
yapılanma, verimin düşük olması, imalâtın pahalı olması, karar alma sürecinin geç 
işlemesi, alınan kararlarda ekonomik ilkelerden ziyade, siyasi ilkelerin hakim ol
ması sebebiyle, çok büyük problemlerin doğmasına sebebiyet verdi. Bu problem
ler devlet bütçelerinde ciddi sarsıntılar yarattı. 1980'li yıllarda devletler bu çıkmaz
dan kurtulmanın çaresini, özelleştirmede buldular. Bu konuda özelleştirmeyi, kur
tarıcı yol olarak kabul etmekte tereddüt göstermediler. Böylece, "merkezi ekono
mi" veya "komuta ekonomisi", yerini, "serbest piyasa ekonomisine" bırakmış ol
du. Devletlerin çoğu tarafından, merkezi ekonomi, tarihin raflarına bırakılarak, 
serbest piyasa ekonomisine geçmek için özelleştirme faaliyetlerine hız verildi. Bu 
durum devletlerde, devletin ekonomik hayattaki yerini küçülterek, devletin gerçek 
sahasına çekilmesini sağladı. Diğer taraftan özelleştirme faaliyetleri, demokratik 
rejimin daha yaygınlaşmasına ve kuvvetlenmesine sebebiyet verdi.

Günümüzde özelleştirme, demokratik rejimin ayrılmaz bir parçası olarak 
kabul görmektedir. Demokrasi deyince, siyasi ve ekonomik demokrasi anlaşıl
maktadır. Tek başına siyasi demokrasi eksik bir demokratik rejimi meydana getir
mekte ve rejimin tam işlemesini engellemektedir. Siyasi demokrasi, ekonomik 
demokrasi ile, yani, serbest piyasa ekonomisi ile birlikte bulunursa, demokratik 
rejim tam olarak işlemekte ve gerçek demokrasi sağlanabilmektedir. Bu sebeple, 
özelleştirme, demokrasiyi tamamlayan bütünleştirici bir unsur olarak kabul edil
mektedir.

(*) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
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Ülkemizde de, ekonomik ve sosyal gelişmeler, aşağı yukarı aynı olmuştur. 
1923 yılında toplanan "İzmir İktisat Kongresi" ekonomik kalkınmanın özel sek
tör eliyle yapılmasını tercih etmiştir. Ancak ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve 
ekonomik durum ile dünyada yaşanılan ekonomik kriz, devletçiliği zorunlu hale 
getirmiştir. Bu durum seksenli yıllara kadar mevcudiyetini sürdürmüştür, 
denilebilir.

1- Özelleştirme Çabalarının Gelişmesi

1929 Ekonomik krizinin ortaya çıkardığı Keynezyen iktisat, gelişen sosyal ve 
ekonomik sorunları çözemez duruma gelmiştir. Devletler bütçe açıkları veriyor, 
işsizlik gittikçe artıyor, enflasyon yükseliyor, problemler eksileceğine katlanıyor 
ve bunların çözümü de imkansız bir duruma geliyordu. Klasik Keynezyen iktisat 
yapısında bunları çözmek mümkün olmuyordu. Karşılaşılan bu sorunların 
çözümünde, özelleştirme, temel yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımın 
toplum tarafından kabullenmesinde, Milton Friedman'ın Chicago Ekonomi 
Okulu, Hayek ve O'nun kurduğu Neo - Avusturya Ekonomi Okulu, J. Buc- 
hanam'ın Virginia Ekonomi Okulu ve Sosyal Piyasa Ekonomisi Teorisi, Peter 
Drucker'in Yeni Gerçekler, gibi fikri akımların, çok büyük faydası olmuştur. Bu 
akımlar, toplumu özelleştirme hareketlerine hazırlamışlardır. Bu sebepledir ki, 
toplum özelleştirme hareketlerini kabulde ciddi bir direniş göstermemiştir.

2- Özelleştirmenin Hedefi

Özelleştirmenin temel hedefi, devletin ekonomideki yerini küçülterek onu 
kendi ana sahasına çekmektir. Devlet, dahili ve harici güvenliği sağlayacak, 
adaleti tevzi edecek, temel bayındırlık görevlerini yerine getirecek, eğitimi geliş
tirecek ve sağlığı koruyacaktır. Devlete ait bu temel görevlerin dışına, devlet 
mümkün olduğu nisbette çıkamayacaktır. Böylece, özelleştirmenin temel hedefi 
olan, serbest piyasa ekonomisi kurulacak, servet, geniş halk kitlelerine dağılacak, 
enflasyon oranları düşecek, üretim artacak, buna parelel olarak ta işsizlik azala
cak ve demokratik rejim sağlıklı bir şekilde işleyecektir. Demokratik rejimin 
gelişmesi ve sağlıklı bir şekilde işlemesi özelleştirme sayesinde gerçekleşecektir. 
Devlet küçüldükçe demokrasi gelişecek, hürriyetler artacaktır.
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3- Ülkemizde Özelleştirme Hareketleri

Ülkemizde özelleşme hareketleri seksenli yıllarda başlamıştır, diyebiliriz. 
Daha önceki yıllarda bazı özelleştirme hareketleri görülse de, bunlar özelleştirme 
hareketinden çok, özel sektöre sınırlıda olsa, bazı imkanlar sağlamaya yönelik 
faaliyetlerdir. Özelleşmenin ciddi olarak tartışılması "24 Ocak 1980 kararları" ile 
başlamıştır. Ancak, bu tartışmalar belirli seviyede kalmıştır. M aalesef topluma 
mal edilecek ve toplum tarafından kabul görecek seviyeye erişmemiştir. Bu konu
da özellikle üniversitelerin, aydınların hiç de küçümsenmeyecek ihmalleri bulun
maktadır, diyebiliriz. Ülkemizde özelleşmeyi incelerken, bu konuda yapılan 
anayasa değişikliğini temel kabul etmekte fayda olduğu kanaatındayım. Bu 
sebeple incelememizi anayasa değişikliğinden önce ve sonra diye iki anabaşlık 
altında yapacağız.

A) Anayasa Değişikliğinden Önce

13.08.1999 yılına gelinceye kadar hiçbir anayasamızda özelleştirme ile ilgili 
bir hüküm bulunmamaktadır. Özelleştirme ile ilgili olarak çıkarılan ilk kanun 
diyebileceğimiz 29.12.1984 Tarih ve 2983 Sayılı Kanunla ilgili olarak, Anayasa 
Mahkemesi 18.02.1985 Tarih ve 1984/9 E., 1985/4 K., sayılı hükmünde kamu 
sektörüne ait "gelir ortaklığı" ve "hisse senedi" çıkarmayı, hatta, "işletme hakkı" 
vermeyi anayasaya aykırı bulmamıştır. Ancak, Anayasa Mahkemesi özelleştir
meyle ilgili tartışmayı bu kararından yaklaşık on sene sonra, ilk önce 3974 Sayılı 
Kanun, daha sonra 3987 Sayılı Kanunlarla ilgili olarak verdiği 09.12.1994 Tarih, 
1994/43 E., 1994/42-2 K., sayılı hükmü ile 07.07.1994 Tarih, 1994/49 E., 
1994/45-2 K., sayılı hükmünde yapmıştır. Anayasa Mahkemesi, bu kararında, 
özelleştirmenin anayasada düzenlenmemesinin anayasanın özelleştirmeyi red et
tiği anlamına gelmediğini, yasama organının anayasanın temel ilkelerine aykırı 
olmamak koşuluyla, özelleştirme ile ilgili düzenlemeler yapabileceğine hükmet
miştir. Anayasa Mahkemesi bu konuda anayasada var olan "devletleştirme" ile il
gili 47. maddeyi temel olarak kabul etmiştir. Anayasa Mahkemesine göre "dev
letleştirme", "özelleştirmenin" tersidir. Bu bakımdan anayasada var olan "devlet
leştirme" ile ilgili düzenlemeler "özelleştirme" ye de uygulanabilir. Yine, 
Anayasa Mahkemesinin kararına göre özelleştirilecek "her KİT için yasama or
ganınca" özel bir kanun çıkarılmalıdır, özelleşecek KIT'in gerçek değeri 
gözönünde bulundurulmalıdır ve 35. maddeye dayanarak bu işlem için kamu 
yararı olmalıdır. (Bk. Daha fazla bilgi için; Anayasa Mahkemesi'nin 15.06.1994 
Tarih ve 1994/49 E., 1994/45-1 K. sayılı hükmü, 07.07.1994 Tarih ve 1994/49 E.,
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1994/45-2 K. sayılı hükmü, 09.12.1994 Tarih ve 1994/43 E., 1994/42-2 K. sayılı 
hükmü). Bu ilkeleri ortaya koyan Anayasa Mahkemesi, bu ilkelere uygun bul
madığı için yukarıda belirttiğimiz kararı ile 3987 Sayılı Kanunu iptal etmiştir. Bu 
kanun, özelleştirme ile ilgili K.H.K. çıkarma yetkisi veren bir kanun idi. Anayasa 
Mahkemesi'nin bu iptali ile, özelleştirme faaliyetleri ciddi bir sarsıntıya uğramış 
oldu.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra meydana gelen boşluk, 4046 
sayı ve 27.11.1994 Tarihli Özelleştirme Kanunu ile doldurulmuştur. Bu kanunun 
18. maddesine göre, beş ayrı özelleştirme usulü getirilmiştir. Bunlar, satış, 
kiralama, işletme hakkının devredilmesi, mülkiyetten gayri aynî hakların tesisi ve 
gelir ortaklığıdır. Bu Kanun, daha önce 3291 Sayılı Kanunla kurulmuş olan 
yapıyı değiştererek, kendine göre, "Özelleştirme Yüksek Kurulu" ve "Özelleştir
me İdaresi Başkanlığı" kurmuştur, (md.3-4) 4046 Sayılı Kanun, bazı değişiklik
lere uğramış olmakla birlikte yürürlüğünü muhafaza etmektedir.

B) Anayasa Değişikliğinden Sonra

Özelleştirmeyle ilgili anayasal boşluğu doldurmak amacıyla, 13.08.1999 
Tarih ve 4446 Sayılı Kanunla yapılan anayasa değişikliği ile 47. madde, yeniden 
düzenlenerek, ona eklenen iki fıkra ile özelleştirme anayasal güvenceye kavuş
muş oldu. Bu yeni anayasal düzenleme ile;

a) "Devletin, kamu İktisadî teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin 
mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve 
usuller kanunla gösterilecek",

b) "Devlet kamu İktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından 
yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile ger
çek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla belirlenir" 
hükmü getirilmiştir. Yapılan anayasa değişikliği ile özelleştirme faaliyetlerinin 
önü açılmış oldu. Özelleştirmenin kapsamı ve usulü anayasal teminata kavuşmuş
tur, denilebilir. Böylece, özelleştirme faaliyetleri, kanaatımızca hukuki temellere 
oturtulmuş olmaktadır.

Sonuç

Özelleştirme faaliyetleri, tek başına hukuki bir hadise olmayıp, ekonomik 
özellikleri de bulunan karma bir yapıya sahip faaliyetlerdir. Bu açıdan, özelleştir
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me faaliyetlerini hiçbir zaman, ekonomik gelişmelerden ayrı olarak düşünmek 
mümkün değildir. Özelleştirmenin hukuki yanı kadar, ekonomik yanı da vardır. 
Bunları bir arada değerlendirmek gerektiği kanaatındayız.

Kanaatımızca, ülkemizde özelleştirme faaliyetleri, henüz toplumsal kabul 
görmeden, toplum hazır değilken siyasi irade tarafından gündeme getirilmiştir. 
Bu açıdan devletçi bir geleneğe sahip toplumun bunu kabul etmesi çok zor olmuş
tur. Hatta, henüz tam bir kabul gördüğünü de söylemek oldukça zordur. Toplumun 
belirli bir kesimi, özelleştirmeyi maalesef devlet malının yağmalanması gibi gör
mek temayülünde olduğu gibi, işsiz kalacağı korkusunu da taşımaktadır. Bunlara, 
özelleştirme faaliyetlerinin, toplumun refahını arttıracağını, devleti kendi görev 
sahasına çekeceğini, demokrasinin sağlıklı bir şekilde işleyeceğini, hürriyetlerin 
gelişeceğini, dolayısıyla hür bir toplumda insanların yaratıcı gücünün artacağını 
ve insanların daha mutlu olacağını anlatmak hiç de kolay olmamaktadır. 
Maalesef, bu konudaki direnmeler daha çok Anayasa Mahkemesi ve Danıştay 
gibi yüksek mahkemelerden gelmektedir. Anayasada yapılan değişiklik bazı 
hukuki talepleri karşılamıştır. Ancak, bu konudaki hukuki sorunların tümünün 
giderildiğini söylemek oldukça zordur. Fakat, mevcut gelişmeler, bu sorunların 
çözümünde oldukça ümitli görünümleri ortaya çıkarmaktadır. Türk toplumu 
yavaş yavaş da olsa, özelleştirmeyi kabule yönelmiş bulunmaktadır. Bu konuda 
zaman, özelleştirme taraftarlarının lehine işlemektedir. (A lk ış la r )
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TARTIŞMA
OTURUM BAŞKANI SABİH KANADOĞLU - Değerli konuşmasından dolayı 

ben de Sayın Özer'e teşekkür ediyorum.

Söz, tartışma bölümünde; İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanı, Sevgili Hocam, Profesör Doktor Aysel Çelikel'de.

Buyurun Sayın Çelikel.

PROF. DR. AYSEL ÇELİKEL (Önceki Adalet Bakanı ve İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, saygıdeğer konuklar; bundan önceki oturumlarda, insan hak
larının teknik konuları tartışıldı, oldukça da yorucu konuları konuştuk ve din
ledik; ancak, bu oturum, biraz daha sevimli, biraz daha şirin bir oturum oldu; 
özellikle Değerli Hocam Akıntürk'ün akıcı konuşmasıyla birlikte, cinsler arası 
eşitlik konusu gündeme geldi.

Ben de, tartışmayı Sayın Akıntürk ile birlikte yapma durumundayım; yani, 
Anayasanın eşitlik ilkesini, özellikle cinsler arası eşitlik açısından 10. maddesini 
irdelemek, değerlendirmek ve de eşler arasında eşitliği düzenleyen 41. maddeye 
değinmek ve de Medenî Kanunun değeri üzerinde birkaç söz söyledikten sonra, 
Medenî Kanun konusunda da, hocanın söylediğine karşı birkaç söz söylemek 
durumundayım diye düşünüyorum.

Efendim, çağdaş dünyada kadınların yasal ve olgusal konumu, uygarlığın 
başlıca göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Avrupa Birliğine girme 
teklifimiz 1987'de yapıldığı zaman, Türkiye'de bir dizi inceleme yapılmıştır; bun
ların içinde ve önemli bir tanesi de, Türkiye'deki kadınların yasal ve olgusal 
konumuydu ve Avrupa Parlamentosundan bir heyet gelmişti, ben de bu vesileyle 
onlarla görüşmüştüm.

Toplumun kadına bakış açısı, aslında o toplumun kültürel yapısıyla doğrudan 
bağlantılıdır. Yasalarımız da bu kültürel yapının eseri olduğuna göre, biraz için
den çıkılmaz bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bir bakış açısı var, bir kültürel yapı var, 
bir taraftan da yasaların bu kültürel yapıyı aşması istenmektedir.

İşte, bu çerçevede şunu söylemek istiyorum: Yasalar, dinamik ve öncü gücüy
le her zaman kültürel yapının önünde gitmelidir ve uygulanarak getirdiği kültürel 
değişiklik ve kültürel açılımlar, bir eğitim görevini de yerine getirmiş olacaktır.

Türkiye'de, her zaman, toplum, yasaların önünde gitmiştir, yasalar toplumun 
arkasında kalmıştır. Medenî Kanunda da böyle olmuştu, özellikle cinsler arası 
eşitlik konusunda da böyle olmuştu.
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Türkiye'de demokratikleşme hareketleri yapılırken, tabiî ki Anayasada bazı 
değişiklikler yapılmalıydı ve yasalara yansımalıydı; ama, bu, kolay olmadı, tabiî 
ki doğrudan kültürel yapıyla bağlantılı olduğu için.

Farklı cinslerin eşitliği, çok uzun zamandan beri kabul edilen bir ilkeye göre, 
insan hakları hukukunun bir gereği ve temel öğesidir ve de demokrasinin olmaz
sa olmaz koşuludur. Bu ifadeler, uluslararası insan hakları belgelerinde açık 
olarak yer almaktadır ve bu çerçeve içerisinde yapılacak düzenlemelerin, bu 
açılımları içine alacak biçimde olması gerekiyordu.

10. madde, aslında, genel bir eşitlik maddesi olarak, birçok konuya cevap 
verecek niteliktedir. Bu, bir genel eşitlik maddesidir. Şöyle deniliyor: "Dil, din, 
renk, cinsiyet, siyasî düşünce ve benzeri sebeplerle -bunu ben diyorum- ayırım 
gözetilmeksizin kanun önünde herkes eşittir." Yani, insanların yeteneklerine ve 
özelliklerine göre bir eşitlik söz konusudur, ayırım gözetilmeksizin eşitlik. Din, 
dil, siyasî düşünce, bu arada cinsiyet.

Cinsiyet, aslında bir insan özelliği değildir, insanın kendisidir ve bu bakım
dan da, cinsiyet ayırımcılığının yaşamın bütün alanlarını içine alacak olan ayırım
cılığı önleme yasağının, dil, din, ırk vesaire gibi konularla birlikte anılması yeter
siz olmuştur.

Nitekim, cinsiyetten doğan, insan olmaktan doğan bu ayırımcılığın olmaması 
gereği, Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliği Komitesinde de gündeme gelmiş, 
incelenmiş ve ayrı bir eşitlik maddesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 
14. maddesinden ayrı olarak, ek bir protokol olarak konulması istenmiştir ve bu 
konudaki müzakereler yürümüş, haklı görülmüş; ama, CEDAW Sözleşmesi 
dediğimiz, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine ih
tiyarî protokol eklenerek mesele çözümlenmiştir.

Şimdi, burada önemli olan, yaşamın bütün alanlarını ilgilendiren meselelerde, 
cinsiyet ayırımcılığının ortadan kaldırılmasıdır; ama, bu, dünyanın hiçbir yerinde 
kolay kolay kaldırılamamıştır ve bazı ülkelerde devam etmektedir.

Şimdi, Anayasa Mahkememiz, 10. maddeyi çok açıkça yorumlamaktadır, pek 
çok kararında. Madde, bir kere ayırımcılık yasağını içermektedir, aynı zamanda 
kanun önünde eşitliği içermektedir; yani, iki konuyu bir arada, aynı cümlenin 
içine koymuştur ve Anayasa Mahkemesi çeşitli kararlarında şöyle bir yorum yap
maktadır: Aynı hukuksal durumlarda olan kişiler için aynı düzenlemeler; ama, ay
rı hukuksal durumlar için farklı düzenlemelerin yapılması eşitliğe aykırı görül
memiştir.

112



T B M M  AN AYASA H U KU KU  1 . U L U SL A R A R A SI SE M P O Z Y U M U

Başka bir ifadeyle, insanların kişisel durumları ve özelliklerine göre, eğer ay
nı kategori içinde iseler, onlara farklı kuralların konulması eşitlik ilkesine aykırıdır. 
Bu eşitlik, fiilî eşitlik değildir, eylemli eşitlik değildir; bu, kanun önünde eşitliktir. 
Oysa, yaşamın çeşitli alanlarında nazara almamız gereken ve yararlanmamız 
gereken bir hak eşitliği problemi vardır. Zaten temel insan hakları belgeleri, hak 
eşitliğinden yola çıkmaktadırlar. İşte, bu sebeple de, mutlak bir eşitliğin sağlan
masına yönelik bir paragrafın 10. maddeye eklenmesi önerilmiştir. Ne zaman; bun
dan on yıl kadar önce yazdığı bir kitapta, Prof. Dr. Zafer Gören bunu ilk defa 
önermişti; o da, Avrupa'daki bazı Anayasaların eşit haklan sağlamakta gösterdiği 
başarının anayasal kaynağı olduğu için bunu önermişti. Bu, aslında çok ciddî bir 
olaydır ve Anayasa değişiklikleri yapılırken, eşitlik maddesine, cinsler arası eşit
likle ilgili özel bir maddenin konulması gerekmektedir; yani, ırk eşitliği, din eşit
liği, dil eşitliği, düşünce eşitliği; bunlar, insanların özelliklerine ait, bir kısmını 
sonradan kazandığı özelliklerdir. Bunlarla, cinsiyet olayını, insanın kendisinden 
doğan ayırımcılığı ortadan kaldıracak bir hükmü aynı tutamayız.

İşte, bu sebeple, ben, genel eşitlik maddesine ek olarak şöyle bir öneride 
bulunuyorum: Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptirler. Devlet, özellikle 
ailede, eğitimde, siyasette, çalışma yaşamında eşit hakları gerçekleştirmek için 
gerekli tedbirleri alır. Burada, ailedeki eşitlik, zaten Medenî Kanundan önce 
41. maddede sağlandı; ancak, siyasette, eğitimde ve çalışmada hak eşitliği, ger
çek anlamda yasalarda kalmıştır. Şimdi, bunu yaşama geçirmek durumundayız. 
Bu hükümde, devletin böyle bir sorumluluğu olduğu, insanlara fırsat eşitliği tanı
mak mecburiyetinde olduğunu, bu madde "gereken tedbirleri alır" diyerek söy
leyecektir.

Ayrıca, Türkiye'de okullaşma oranının kız çocuklarının aleyhinde olduğu 
bilinmektedir. Böyle bir ortamda, kız çocukları için eşit düzeyde birtakım tedbir
lerin alınması için bazı geçici önlemlerin ve tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Şimdi, bu nasıl olacaktır? Yasalar, herkesin eğitim hakkını eşit olarak 
tanımamakta mıdır; evet, tanımaktadır; ama, kız çocukları bundan yararlan
mamaktadırlar, kadınlar yararlanmamaktadırlar. Nasıl yararlandıracak; devlet 
özendirici tedbirleri almakla, belki birtakım kız yurtlan, köylerden gelecek 
çocuklar için, kız çocukları için özel yurtlar sağlayarak, onların gelişimini sağ
layarak, kadınların eğitim düzeyini yükseltmeye çalışacaktır. Bu, devlete görev 
olarak verilmiş olmalıdır.

İkinci olarak, siyasette kadın. Her seçimden önce sürekli konuşulur; ne kadar 
kadına yer vereceksiniz listede ve nerede vereceksiniz, listenin arkasında mı, 
önünde mi? Bu tartışma, aslında Batı ülkelerinde, belirli geçici özel önlemlerin
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alınmasıyla çözülmüştür. Bütün bu düşünce biçimi içerisinde, diyebilirsiniz ki 
eşitliğe aykırı değil mi; hayır, değil. Uluslararası hukuktaki bütün insan hakları 
belgeleri, geçici özel önlemlerin alınmasının eşitliğe aykırı olarak yorumlan
maması gerektiğini söylemiştir. Bütün belgeler diyerek biraz abarttım, bütün bel
geler değil, iki tane belgenin varlığını söyleyeceğim; bir tanesi Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesinin Kadın Erkek Eşitliği Bildirgesinin açık hükmü: "Geçici 
özel önlemleri, devletler, eşitlik sağlanıncaya kadar almak zorundadırlar." Bunun 
anayasal dayanağı olmalıdır. İşte, anayasal dayanağını, ben, bu şekilde öneriyo
rum. Devlet, eğitimde, siyasette, çalışma yaşamında, ailede eşit hakları gerçekleş
tirmek için gerekli tedbirleri alır.

Ayrıca, eşitlik ilkesine aykırı olmayacağını söyleyen diğer bir metin de, 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Kaldırılmasını öngören bir insan hakları 
sözleşmesi olan, CEDAW Sözleşmesinin 4. maddesinin çok açık hükmüdür.

Efendim, 41. maddede "Aile, toplumun temelidir" denilirken "Eşler arasın
daki eşitliğe dayanır" diye bir hüküm getirildi 2001'de. Tabiî, çok önemli Anayasa 
değişiklikleri yapıldı, bu da onlardan biridir. Zaten eğer belki de bu değişikliği 
yapmasalardı, Medenî Kanunumuzda kadın erkek eşitliğini sağlayacak değişik
liği yapamayacaktık. O bakımdan, ben bunu önemsiyorum ve teşekkür ediyorum.

Medenî Kanunun çıkarılması, tabiî ki Parlamentonun eseridir, tabiî ki bilim 
kurullarının eseridir; ama, artı, kadın örgütlerinin eseridir; Hocam da bir ara bah
settiler.

Şimdi, eşitlik, aslında çok fazla sevilmeyen bir konu; çünkü, iktidar paylaş
masıdır. Niye sevilmiyor; çünkü, iktidarı elinde tutan bir cins, bu iktidarın bir kıs
mını öbür cinse devretmek durumunda, onun için sorun ortaya çıkıyor.

Hocam dedi ki: "Gerçek eşitlik sağlandı" doğru. Kişisel ilişkilerde gerçek 
eşitlik sağlandı ve kadınlar, eskiden yükümlü olmadıkları birtakım meseleleri tek
rar yüklendiler; yani, evi geçindirme yükümlülüğü, artık kadınların da üstün
dedir. Nafaka alırken -biraz evvel Hocam söyledi- kocasına nafaka vermek 
durumunda kaldı ya da nafaka talebindeki miktarlar, ölçüler ona göre değerlen
dirildi; çünkü, kadının da eve bakma yükümlülüğü var. Buna karşılık, mal rejim
lerinin çok adil olduğunu söyledi Hocam; çünkü, İsviçre Medenî Kanunundan ay
nen aldık, edinilmiş mallara katılma rejimini. Bu da çok güzel. Ama ne zaman
dan itibaren yürürlükte; Medenî Kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra edinilen 
mallar için yürürlükte. Yani, biz eşitliği sağlamak için birtakım kurallar getirir
ken, kadınların aleyhine birtakım kurallar getirmiş olduk; çünkü, halen mevcut 
olan evli kadınlar bu haklardan yararlanamadılar, yürürlük maddesi yüzünden. Bu 
da demektir ki, eşitlik sağlayalım derken, gerçek bir eşitsizlik sağlamış olduk.
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Bunun Büyük Millet Meclisi tarafından mutlaka bir biçimde düzeltilmesi ve hak
kaniyetli hale getirilmesi gerekiyor.

Ben daha çok konuşurdum ama, sürem dolduğu için bitirmek durumundayım. 
Size saygılar, sevgiler sunuyorum; çok teşekkür ediyorum. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI SABİH KANADOĞLU - Çok teşekkür ederim Sevgili 
Hocam.

SUNUCU - Hepinizin 20 dakikalık arayı beklediğini biliyorum. Sayın Başkan, 
katıldığınız için hepimiz adına teşekkür ediyorum. Bütün konuşmacılara teşekkür 
ediyorum. Konuşmacılar sürelerini aşmış oldukları için, ara vermeden devam 
edeceğiz. İkinci oturum biraz geç başladı. Nedenlerden biri de bu. Bu yüzden, 
Avrupa Parlamentosundan gelen iki konuğumuz günün değerlendirmesini 
yapacaklar ve daha sonra törene geçilecek.

D EĞ ERLEND İRM E
SUNUCU - Efendim, şimdi, günün değerlendirmesini, Avrupa Parlamentosun

dan gelen iki konuğumuz yapacak; ardından da ikinci ve üçüncü oturumlara 
katılan konuşmacılarımıza ödülleri takdim edilecek.

Değerli konuklar, oturumlarımızın "Değerlendirme Bölümü"ne geçiyoruz.

Konuşmacılarımız: Avrupa Parlamentosu üyeleri Sayın Geoffrey Van Orden 
ve Sayın Matti Wuori.

Değerlendirme yapacak olan konuklarımızdan Geoffrey Van Orden, Ingiltere 
Waterloo Wille doğumludur. Birleşik Krallık Conservative and Unionist Party üyesi 
olan Orden, Sussex Üniversitesinde siyaset bilimi okudu. 1985 yılında Hamburg 
Federal Alman Ordusu Yönetim Akademisinde öğretim görevlisi oldu. 1991-1994 
yılları arasında ise, NATO Uluslararası Asker Kişiler Brüksel Bölgesi Kâtibi olarak 
çalıştı. 1999'a kadar Avrupa Komisyonunda Dış ve Güvenlik Politikası alanında 
yüksek dereceli memur olarak çalışan Orden, Hıristiyan Demokratlar ve Avrupa 
Demokratları Üyesi, Dış İlişkiler, İnsan Hakları, Ortak Güvenlik ve Savunma 
Politikası Komisyonu Üyesi, Avrupa Birliği Türkiye Karma Komisyonu Üyesi, Av
rupa Birliği Macaristan Karma Komisyonu Üyesi, 1999-2004 Dönemi Avrupa Par
lamentosu Ingiltere Temsilcisidir.

Londra Kenti Şeref Vatandaşı olan Geoffrey Van Orden'in, dış politika ve 
güvenliğe ilişkin yapıtları vardır.

Matti Wuori, Helsinki'de doğdu, 1979 yılında Hukuk Fakültesini bitirdi. 1989- 
1992 arasında Finlandiya Avukatlar Birliği Hukuksal Koruma Komisyonunun, 
1991-1993 yılları arasında da Greenpeace International'ın başkanlığını yaptı. 
1995'ten bu yana Uluslararası Hukukçular Komisyonu Finlandiya Şubesi Başkanı
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olan Wuori, Serbest Avrupa Alyans Partisi Yeşiller Grubu Üyesi, Dış ilişkiler, in
san Hakları, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Komisyonu, Avrupa Birliği 
Eastland Karma Delegasyon üyesidir.

Matti Wuori, 1999-2004 seçim dönemi için Avrupa Parlamentosu üyesidir.

Sayın Başkan, arz ediyorum.

OTURUM BAŞKANI SABİH KANADOĞLU - Efendim, şimdi bu değerlendir
me bölümünde bir iki söz de ben söylemek istiyorum ve bu değerlendirmeyi ona 
göre değerlendirmenizi rica ediyorum.

Her ne kadar sempozyumun üst başlığı "Avrupa Birliğine Uyum Çerçevesin
de Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Gerçekleştirilen Reformlar" olmasına rağ
men, elbette ki bu değerlendirmeler, sayın değerlendirmecilerin kişisel görüşleri 
olacaktır. Biz, bu reformları kendimiz için yaptık; bu reformları, Türk toplumunun 
daha geniş sosyal ve ekonomik haklara kavuşması için yaptık. Bu sosyal ve 
ekonomik haklara kavuştuğumuzun bir ifadesini sayın parlamenterlerden teyiden 
öğrenme durumunda değiliz. Onun için, ben, şahsen, çok değerli parlamenterlerin 
kişisel görüşleri olarak algılıyor ve o şekilde kabul ediyorum. Bunu, bu değerlen
dirme konuşması başlamadan önce söylemekte yarar gördüm.

Buyurun Sayın Van Orden.

GEOFFREY VAN ORDEN (İngiltere -Avrupa Parlamentosu Üyesi) - Ön
celikle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanına, değerli milletvekil
lerine, saygıdeğer katılımcılara teşekkürü bir borç biliyorum ve sempozyuma 
davet edilmekten büyük onur duyuyorum. Bu sempozyum Avrupa Birliği’nde 
kaydadeğer gelişmelerin meydana geldiği ve Avrupa’nın Orta Doğu sınırlarında 
büyük krizlerin olduğu bir esnada yapılıyor. Türkiye’nin bu gelişmelerdeki rolü 
önümüzdeki aylarda ve yıllarda büyük olacaktır. Bu konuda zihnimde oluşan 
düşüncelerimi ortaya koyacağım.

Ben, bir Anayasa hukukçusu değilim, eski bir askerim, şimdi de poli
tikacıyım ve bu, Türkiye tarihinde pek görülmüş bir şey mi bilemiyorum; ama, 
geçmişime rağmen bir siyasetçi gözüyle görüşlerimi ifade edeceğim, bir poli
tikacı olarak konuşacağım. İkinci olarak, lütfen, benim sözlerimi dinlerken şunu 
aklınızda bulundurun: Avrupa Parlamentosunun 626 üyesi, 15 çok farklı ülkeden 
geliyorlar ve çok farklı siyasî partilere mensuplar, çok farklı görüşleri dile 
getiriyorlar. Her ülkeden, her siyasî grupta çok farklı duygular, çok farklı düşün
celer var. Sadece Türkiye'yle ilgili değil, her konuyla ilgili çok farklı düşünüyor
lar. Dolayısıyla, ben, burada, Avrupa Parlamentosu adına değil, tamamen kendi 
şahsî görüşlerimi yansıtan bir milletvekili olarak konuşuyorum.
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Avrupa Parlamentosu, her bir aday ülkenin Avrupa Birliğine girişi konusun
da, Strasbourg'ta, 9 Nisanda oy kullandı (Şimdi, Kıbrıs konusunu bir tarafa 
bırakacak olursak; Avrupa Parlamentosu, esasında Kıbrıs’daki Türk nüfusun, 
Kıbrıslı Türklerin gerçek anlamda ihtiyaçlarına ve menfaatlarına pek de ilgi gös
termedi. Avrupa Parlamentosu, Kıbrıslı Türklerin ihtiyaçlarını göz ardı etti). Av
rupa'daki siyasî bariyerlerin bahsi geçtiğinde bunlardan da bahsediliyor. Yani, 
görüyoruz ki, Avrupa Birliği, aday ülkeler çerçevesinde daha genel olarak 
konuşacak olursak, liberal demokratik siyasî değerler ve ekonomik fırsatların 
genişletilmiş bir tek pazar içerisinde yerleştirilmesi mantığını gütmektedir; ama, 
hiç şüphe yoktur ki, Avrupa Birliğinin genişlemesi son derece önemli bir siyasî 
eylemdir de ekonomik olmanın ötesinde. Dolayısıyla, ne Avrupa Birliği ne de 
katılacak olan devletlerin buna her aşamada tam anlamıyla hazır olmaları bek
lenemez. Benim için de açık ve net olan şudur; farklı vizyonlar, Avrupa Birliğinin 
geleceğine dair farklı görüşler ortaya koymaktadırlar. Ben de pek çok kişiden 
farklı düşünüyorum. Egemenliklerini koruyan devletlerin ortak değerleri temsil 
ederek daha geniş bir dünya düzeni içerisinde, tek bir pazar içerisinde, tek bir Av
rupa devleti olarak ortaya çıkıyor olmasına dair pek çok kişinin farklı görüşü var; 
ama, burada amaç, herkesin kendi özelliklerini ortaya koyarak, tek bir büyük Av
rupa devleti ortaya koyması gerektiği.

(İngiltere'de Anayasaya bakacak olursak) Avrupa'nın geleceğine yönelik kon
vansiyonda farklı yönler çizildiğini görüyoruz. Şu aşamada, bu entegrasyonu or
taya koymak isteyenlerin eli daha güçlü ve görülüyor ki, entegrasyonu isteyen
lerin eli çok güçlü. Görüyoruz ki, Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu siyasî, 
anayasal ve ekonomik reformlar da bu anlamda çok önemli katkılar sağlamak
tadır. Kopenhag siyasî kriterlerini hatırlayacak olursanız, Avrupa Birliğinde üye
lik hakkını, aday ülkelerde kurumların istikrara ulaşması, demokrasinin garanti 
altına alınması, hukukun üstünlüğünün, insan haklarının tesis edilmesi, azınlık
ların korunması gibi kriterlere bağlamışlardı. Helsinki'de Avrupa Konseyi, Aralık 
1999'da ilk defa Türkiye'yi aday ülke olarak resmen tanıdı. Avrupa Birliği çer
çevesinde, bu çok çok önemliydi. Türkiye, ne kendisine ayrıcalıklı davranılsın is
temektedir ne de ayrımcılık yapılsın istemektedir. Dolayısıyla, Türkiye'ye ne ay
rıcalıklı ne de ayrımcı bir yaklaşım içerisinde yaklaşılmaması lazım.

Geçtiğimiz Aralık ayında Kopenhag Avrupa Konseyinden Türkiye için kesin 
bir tarih bekleniyordu, böyle bir ümidimiz vardı; ama, onun yerine, Avrupa Bir
liği şöyle bir karar çıkardı: Eğer Avrupa Konseyi Aralık 2004'te Türkiye'nin 
yeterli girişimi gösterdiğini düşünecek olursa müzakere sürecine başlanacaktır.
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Dolayısıyla, saygıdeğer konuklar, Türkiye'nin önümüzdeki 18 ayı çok çok önem
li olacaktır. Geçtiğimiz ay, konsey çerçevesinde, Avrupa Birliğinin katılım ortak
lığı sürecine başlamasıyla ilgili çok yeni bir dönem açıldı. Bazı siyasî öncelikler 
ortaya çıktı Türkiye için. Bunlardan bir iki tanesine örnek verecek olursak, Kıb
rıs sorununun çözülmesinin desteklenmesi, sınır anlaşmazlıkları meselesinin 
çözümlenmesi, insan hakları protokollerinin onaylanması ve bunlara uyulması, 
mevcut olduğu düşünülen bazı kötü muamelelerin ortadan kaldırılması, cezaevi 
şartlarının iyileştirilmesi, insan haklarının ve kültürel hakların garanti altına alın
ması, ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve demek kurma özgürlüğünün uygulan
ması, ordu üzerinde sivil kontrolün tesis edilmesi, yargının bağımsızlığının 
kazanılması ve bölgesel farklılıkların ortadan kaldırılması gibi bir liste ortaya 
kondu. Esasında bu son derece sübjektif, son derece rahatsız edici bir liste olarak 
da karşımıza çıkıyor belli açılardan. Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu içerisinde 
çok dostu var; ama, şunu da kabul etmemiz gerekiyor ki, Avrupa Parlamentosu 
içerisinde, Türkiye'nin, hiçbir şekilde, arzu edilen Avrupa Birliği standartlarına 
uyamayacağı ve hiçbir şekilde Türkiye'nin Avrupa Birliği içerisinde yer alama
yacağını değişmez bir şekilde düşünen insanlar da var, bunun da bilincinde ol
mamız gerekiyor. Dolayısıyla, bütün bunları da göz önünde bulundurmamız 
gerekiyor, bir dost olarak bunu söylemem gerekiyor. Bu kişiler için, Türkiye'nin 
bunları başarması çok mümkün değil. Bu olumsuz görüş, zaten, Türkiye ile ilgili 
bir auslander raporunda, dış ilişkiler komitesinde önümüzdeki hafta ele alınacak. 
Ümit ediyorum ki, bu raporda gerekli düzeltmeler yapılacaktır, bu görüşme için
de rapor düzeltilecektir. Türkiye'deki demokrasi, Türk topraklarına yabancı güç
ler tarafından getirilip de dikilmiş bir ağaç değildir; Türkler kendileri demokrasiyi 
seçmişlerdir ve kendileri demokrasiyi yerleştirmişler, geliştirmişlerdir; ama, bel
ki de, sistemdeki eksikliklerin bir tanesi tam yerleşmiş, kök salmış bir sivil top
lumun olmamasıdır. Türkiye, çok alanda, çok süratli gelişme kaydetmiştir ve en
telektüel kapasitesi, vatandaşları anlamında, eşit fırsat tanınması anlamında, etnik 
kökeni, dini, cinsiyeti, yaşı ne olursa olsun, aynı gelişmeyi kaydetmesi için özen 
göstermiştir. Şimdi, bu, zaten, aklı selimin gerektirdiği gelişmelerdir; ama, sivil 
toplum olarak, sunî bazı şeylerin yaratılmasına da ihtiyaç yoktur. Dışarıdan finan
se edilen, dışarıdan desteklenen şeylere gerek yoktur; olayların doğal akışı 
içerisinde, sağlıklı bir şekilde, bir Türk'ün günlük hayatının ihtiyaçlarına göre 
gelişmelerin kaydedilmesi gerekir. Tabiî ki, Türkiye içerisinde de, devleti bugün
kü formundan çıkarıp seksen yıl önceki dönemine döndürmeyi isteyen insanlar 
olduğu gibi, başka ülkelerde de benzer şeyler olmaktadır, bizlerde de benzer prob
lemler yaşanıyor. Özellikle çok bölünmüş, parçalanmış toplumlarda, bazı azınlık
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ların tiranlığı da bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla, Sayın Iyi- 
maya'nın da bahsetmiş olduğu gibi, bu tip problemler, meşruiyet problemleri her 
zaman karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla, devletin hakları ve bireyin hakları ya da 
bir grubun, bireyin hakları önündeki temsiliyeti dengeye oturtulmalıdır. Her top
lum için bu denge farklı zamanlarda farklı şekilde teşekkül edebilir. Mesela, çok 
farklı demokratik toplumlarda da terör tehlikesi olabiliyor ve o zaman, bazı birey
sel özgürlükler geçici olarak sınırlanabiliyor, daha kısıtlayıcı geçici kanunlar or
taya konabiliyor; ama, önemli olan, bu kısıtlayıcı tedbirlerin ters etki yaratıp 
verimsizliğe yol açmaması, verimli neticeler üretmesi; önemli olan demokrasinin 
ve insan haklarının ortaya konması; bir siyasî grubun, bir başka siyasî grup 
üzerinde baskıcı bir yaklaşım sergilememesi. Sadece belli alanlarda özgürlük sağ
lanamaması değil, aynı zamanda bu özgürlüklerin korunması da son derece 
önemli. Sayın Doktor Özbudun, Anayasa değişiklikleriyle ilgili ifade özgürlüğü 
üzerinde durdu. İfade özgürlüğü nedir, eyleme geçmiş hali nedir; tahkir nedir, 
başkalarını yasa dışı eyleme cesaretlendiren ifade nedir. Sayın Y urtcan, çok hak
lı bir şekilde, adil yargılama hakkı üzerinde durdu ki, şu anda, bu, Anayasanız 
tarafından tanınmaktadır. Bu, zaten, yasaların eşit uygulanmasını, hiç kimsenin 
statüsü ya da mevkiine bakılmaksızın eşit uygulanmasını ortaya koymaktadır.

Görüyoruz ki, temel insan hakları dediğimizde, temel insan hakları konusun
daki odağımızı kaybetmiş gibiyiz. Bunıfn en temel örneği de, mesela, Avrupa Bir
liğinin İnsan Hakları Bildirgesidir; esas konudan sapmışız gibi geliyor bana bura
da. Örneğin, Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesinin 12. maddesi, Sayın Dr. 
Yüzbaşıoğlu'nun da dikkat çekmiş olduğu gibi, toplanma ve demek kurma öz
gürlüğüne değinmektedir. Şimdi, herkes, barışçıl bir şekilde toplanma özgür
lüğüne, demek kurma özgürlüğüne, her düzeyde sahiptir; siyasî düzeyde, sen
dikalar düzeyinde, sivil düzeyde. Aynı zamanda, siyasî partilerin de birlik 
içerisinde siyasî iradelerini gösterebilme hakları var; ama, şimdi, bakacak olur
sak, benim yorumum şu: Yani, gerçekten de önceliklerimizi çok acayip şekilde 
belirliyoruz. Temel haklar dediğimizde, sendikalar, Avrupa Birliği genelindeki 
siyasî partiler, bunlar temel haklara mı giriyor gerçekten de? Biraz daha farklı bir 
şekilde bakıyoruz. Tabiî ki, bunlar da haklardır; sendika kurma, siyasî partilerin 
Avrupa Birliği genelinde temsil edilmesi, bunlar da haklardır, ama, acaba bunlar 
temel insan haklarına mı girmektedir, bunu ben sorguluyorum. Türk Anayasası, 
son derece kapsamlı bir şekilde, bu anlamda değişikliğe tabi olmuştur. Şu anda, 
madde 33'ü okuduğumda görüyorum ki, kimse, şu anda bir dernek üyesi olduğu 
için kınanamaz ya da demek üyesi olma kararı verdiği demekte kalmak istediği 
için kınanamaz deniyor. Bazı kapalı toplumlar da vardır ki, bu da, bireyin kendi
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özgür iradesini ortadan kaldırmaktadır. Mesela, mutlaka bir demeğe üye olacak
sın, mutlaka bir sendikaya üye olacaksın şeklinde baskıcı unsurlar ortaya konacak 
olursa, bireysel özgürlük de ortadan kalkmaktadır ve yine, bireyin özgürlüğü 
açısından ve devlet açısından da bu bir anlamda bir tiraniye girmektedir, tiranvari 
bir uygulamaya girmektedir. Bireylerin buna karşı da korunması gerekir. 
Dolayısıyla, toplum içerisinde olumsuz etkileri olmaması için, bütün bunların 
değerlendirilmesi gerekir.

Hanımefendiler, beyefendiler; Türkiye'nin Avrupa Birliğine giriş sürecinde 
hepimiz elimizden gelen yardım ve desteği ortaya koymalıyız; ama, eminim ki, 
pek çok hayal kırıklığı ve olumsuz gelişme de olacaktır; ama, bütün bunlar sabır
la ve dirençle aşılacak şeylerdir ve Türkiye'de yaptıklarınızı daha fazla tanıt
malısınız, Türkiye'deki olumlu reformları daha fazla tanıtmalısınız. Bu anlamda, 
İngiltere gibi Avrupa'daki pek çok ülke ile Amerika Birleşik Devletleri, son 
derece kuvvetli dostlarınız ve müttefıklerinizdir. Sahte dostlar tarafından yanlış 
yönlendirilmeyiniz lütfen. Avrupa Parlamentosunun söylediklerini duydunuz. 
Avrupa Parlamentosundan bir şey duyduğunuzda, Parlamentonun hangi kesimi 
diye düşünün lütfen; herkes adına konuşulmamaktadır her zaman her söylenen 
şey.

Bütün çabalarınızda büyük başarılar diliyorum ve bu önemli görevinizde de 
başarılar diliyorum.

Teşekkür ederim.
OTURUM BAŞKANI SABİH KANADOĞLU - Sayın Van Orden'e özellikle dos

tane duyguları için teşekkür ediyorum.

Söz, Matti Wuori, Avrupa Parlamentosu Üyesi; buyurun efendim.

MATTI WUORI (Finlandiya - Avrupa Parlamentosu Üyesi) - Çok teşekkür 
ediyorum saygıdeğer dostlarım. Aynı zamanda, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanına bizleri buraya davet ettikleri için teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu reform programı çerçevesinde, çok yoğun 
bir bilgilendirme sürecinden geçtiğimizi söyleyebilirim bu sabah oturumu çer
çevesinde. Anayasal reformlar çok ciddî şekilde ortaya konmuştur Türkiye'de; 
ama, bununla beraber, hepimizin de bilincinde olduğu gibi ve bize de hatırlatıl
dığı gibi, bugün bile, Sayın İyimaya'nın da, Sayın Yurtcan'ın da, Sayın Şahin'in 
de söylemiş olduğu gibi, Anayasalar, temel haklar anlamında eğer uygulan
mayacak olursa çok bir şey ifade etmez. Yani, bir başka deyişle, Anayasa, top
lumda yaşayan halk için reel, somut bir gerçek haline dönüşmedikçe, tam
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başarıya ulaşamaz. Yani, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı 
gösteren bir toplum somut olarak ortaya çıktığında ancak bu süreç tamamlanacak
tır; yani, vatandaşların günlük hayatlarında yaşayabildikleri, uygulanan bir 
Anayasa olması gerekmektedir, Anayasanın hayatta uygulanır hale getirilmesi 
gerekmektedir.

Çok belirgin bir Avrupa modeli var ki bu konuda, bu model, yıllar içerisinde 
gelişmiştir. Son derece geniş, çeşitliliği olan sosyal sistemler oluşturulmuştur. 
Sayın Van Orden hemen hemen hiç yazılı Anayasası olmayan bir ülkeden geliy
or; ben, mesela, Finlandiya'dan geliyorum. Biz, her şeyi böyle yazılı kelimelerde 
görmek isteriz, normları görmek isteriz, paragrafları görmek isteriz ve son derece 
hassasız bu konuda ve bu paragrafları uygularken çok titiz davranırız; ama, hep
imiz Avrupalıyız. Eminim ki, Türk toplumu da Avrupalı, buna inanıyorum ben. 
Avrupa Birliğiyle uyumlandırma sürecine bir hukukî proje olarak bakacak olur
sak, bir hukuksal hiyerarşinin de olduğunu düşünmemiz gerekir. Şimdi, iki tipte 
entegrasyon ve uyumlandırma vardır; bir, yumuşak uyum, entegrasyon vardır. 
Avrupa Konseyi ve Strassbourg'taki İnsan Haklan Mahkemesi; bir de, daha sert 
olan bir kısım vardır, Avrupa Birliği ve Lüksemburg'taki Avrupa Birliği Mah
kemesi; ama, bu ikisi de, aynı madalyonun iki farklı yüzüdür; çünkü, Lüksem
burg'taki mahkeme de, giderek artan bir şekilde İnsan Hakları Mahkemesinin 
baktığı davalara bakmaya başlayabilir gelecekte. Bu, her iki yönü de düşünecek 
olursak, tecrübelerime dayanarak söylüyorum, benim geldiğim ülke, Finlandiya, 
Avrupa Birliği Konseyine 1989 yılında katıldı, son derece geç katıldı. Yani, bu, 
Batı güzergâhını, Batı yolunu seçmemize Moskova'nın bir itirazı kalmayınca bu 
gerçekleşebildi, 1995 yılında da Avrupa Birliğine girdik. Yani, Avrupa Konseyine 
1989'da girdik, Avrupa Birliğine de 1995'te girdik. Biz, bu Avrupa modelini uy
gulamaya çalışırken gördük ki, sadece yazılı paragraflara bakmakla olmuyor, 
konunun dinamiğine bakmamız gerekiyor, uygulamasına bakmamız gerekiyor, 
hakların gelişimine bakmamız gerekiyor, toplumun evrimine bakmamız gereki
yor, Avrupa modelinin toplum içerisinde nasıl bir evrim sürecinden geçtiğine 
bakmamız gerekiyor. Bu, hiçbir şekilde, iki kere karşınıza çıkacak bir şey değil. 
Yani, bir başka deyişle, eğer denize girecekseniz, yüzmeyi öğrenmeniz gerekiyor. 
Yani, sadece yazılı metinlere bakarak yüzmeyi öğrenemezsiniz; yazılı şeyleri 
okusanız da, denize atlayana kadar yüzüp yüzemeyeceğinizi göremezsiniz. O 
yüzden de, işin içine girdiğinizde, kendi katkılarınızı da beraberinizde getirecek
siniz, ortak Avrupa modeline kendi uygulamanızdan edindiğiniz değerleri de 
sunacaksınız. O yüzden, biz de, benzer şekilde, bütün Anayasamızı revize ettik.
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Sadece reforme etmekle kalmadık; ama, aynı zamanda, bütün Anayasamızı revize 
ettik. Türkiye'nin de bence böyle bir yol izlemesi çok önemli.

Şimdi, anlaşılması gereken en önemli husus şu: Sadece bugünü gözlemlemek
le kalmamalıyız. Finlandiya'da çok büyük tartışmalar oldu; yakalama ve gözaltı 
süresi maksimum ne kadar olmalı, 4 gün mü olmalı, 3 gün mü olmalı ya da başka 
bir şey mi olmalı, çok tartışıldı bu konular. Strasbourg'taki hakimlerle, yargıçlarla, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki yargıçlarla görüştük. Onlar dediler ki, 
4 günü unutun, 3 günü unutun; bu, dinamik bir kurumdur. Bugün, belki 4 gün di
yoruz, belki önümüzdeki yıl 3 gün diyeceğiz; belki, gelecekte öyle bir gün gelecek 
ki, 12 saatle kısıtlanacak bu. Yani, gözaltında bulunan kişilerin yargıç önüne 
çıkarılması için (geçecek süre) belki gelecekte 12 saat (olmalıdır) diyeceğiz dedil
er bize. Dolayısıyla, biz şunu fark ettik; kendimize katı kurallar koymaya çalışıyor
duk ama, gördük ki, bu normlar esasında durmadan gelişiyor, durmadan değişiyor 
ve bizim de bunlara adapte olabilmemiz lazım, bu değişimi hissedebilmemiz 
lazım; Avrupa'nın bir anlamda nabzını tutabilmemiz ve Avrupa'nın parçası haline 
gelmemiz gerektiğini gördük ve bu anlamda, her ne kadar burada ortaya konulmuş 
olan reformlar çok önemli olsa da, siyasî haklar, refah, ifade özgürlüğü, çok çok 
gerekmediği takdirde demokratik bir toplumda sınırlandırılmamalıdır. Bunlar, Av
rupa İnsan Hakları Konvansiyonundaki en önemli hususlardır. İfade özgürlüğü ve 
pek çok hakkı kısıtlayabilirsiniz; ama, yalnızca ve yalnızca kanunla belirlenmiş 
olan hususlarda ve kesinlikle gereken hallerde kısıtlanabilir demokratik toplumlar- 
da ve demokratik toplum dediğimizde sadece devleti kastetmiyoruz, sivil toplumu 
da kastediyoruz. Sivil toplum içerisinde dinamik bir yapı olması çok önemli, çok 
kuvvetli sivil toplum kuruluşlarının olması çok çok önemli. Sadece soluk alabilen 
bir demokrasi hayatta kalabilir, oksijeni olmayan bir demokrasi, çok kısa zaman
da kendini kaybedecek ve hayatını da kaybedecek, demokratik sistem de ölüp 
gidecektir; ama, ben, Türkiye'nin ileri gitme kapasitesine, becerisine ve bu evrime 
olan inancına sonsuz güveniyorum ve inanıyorum. Sevgili dostum ve meslektaşım 
Sayın Van O rden'ın da söylemiş olduğu gibi, Türkiye'nin Avrupa modeline eriş
me yolunu tıkamaya çalışan insanlar da var, kişiler de var; ama, Helsinki'den bu 
yana, son derece açık ve net bir yol açıldı Türkiye'nin önünde. Türkiye, resmen, 
aday ülke konumuna getirildi Avrupa Birliği için. Dolayısıyla, hiç kimsenin 
buradan geri adım atmasına izin vermememiz lazım. Burada, adil bir taban oluş
turmamız lazım. Biliyorum ki, bazı kişiler, bunu biraz geriye kaydırmaya 
çalışıyorlar. Yani, üye olabilir ama diyor. "Ama" diye bir şeyin olmaması lazım; 
"Türkiye, Avrupa Birliğine aday bir ülkedir." dememiz lazım. Eğer bir fair play 
olacaksa, adil şartlarda bu oyun oynanacaksa, Türkiye'ye karşı istikrarlı davran
mamız lazım; ancak, biz istikrarlı davranırsak, eşit-konumda olursak sizi eleş
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tirebiliriz; ancak ondan sonra, bazı hususlarla ilgili, mevzuatınızla ilgili konulan 
sert bir şekilde eleştirebiliriz; ama, ancak biz tutarlı olursak ve ancak biz bu oyu
nun (fair play) adil kurallara göre oynama kısmında tutarlı olursak, bu eleştirileri 
dile getirmeye hak kazanmış oluruz. Kopenhag kriterleri ve zaman çizelgesi 
açısından, Türkiye'nin ortaklığı açısından önümüze net bir takvim konması için 
önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yıl içerisinde açık ve net bir sinyal veriyor ol
mamız lazım,

Çok teşekkür ediyorum. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI SABİH KANADOĞLU - Sayın Parlamentere de, dostane 
duyguları ve değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum.

Efendim, bu sempozyumu düzenleyenleri ve özellikle büyük emek sarf ettiğini 
yakından bildiğim Sayın Prof. Dr. Zafer Gören'i candan kutluyor ve üçüncü otu
rumu kapatıyorum.

SUNUCU - öğleden sonraki katılımcılarımıza sempozyum anısına ödülleri 
verilecektir. Şimdi, Sayın Nevzat Pakdil, Sayın Mehmet Ali Şahin, Sayın Sabih 
Kanadoğlu, Ahmet İyimaya, Prof. Dr. Turgut Akıntürk, Prof. Dr. Atilla Özer, 
Prof. Dr. Erdener Yurtcan, Sayın Prof. Dr. Aysel Çelikel, Sayın Geoffrey Van 
Orden, Sayın Matti VVuori’ye ödüllerini vermek üzere TBMM Başkanı 
Başmüşaviri Sayın Prof. Dr. Zafer Gören’i arz ediyorum. (Alkışlar)

(Katılımcılara ödülleri verildi)

Kapanma Saati : 17.00
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23 NİSAN 2003

4. OTURUM

SİYASAL HAKLAR

Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı, 
Siyasi Parti Kurma Hakkı,

Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar, Dilekçe Hakkı

OTURUM BAŞKANI 
İsmail ALPTEKİN
TBMM Başkanvekili

BİLDİRİLER
1. Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM (1)
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 
Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı,
Siyasi Partilerle İlgili Hükümler, Dilekçe Hakkı

2. Y. Doç. Dr. Hüseyin DEMİR
Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 
Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 
Siyasi Haklar ve Son Değişikliklerin Anlamı

TARTIŞMA
Prof. Dr. Burhan KUZU
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı
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4. OTURUM

SİYASAL HAKLAR 
Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı,

Siyasi Parti Kurma Hakkı, Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar,
Dilekçe Hakkı

OTURUM BAŞKANI 
İsmail ALPTEKİN
TBMM Başkanvekili

SUNUCU - Değerli milletvekillerimiz, saygıdeğer katılımcılar ve kıymetli 
misafirlerimiz; bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 83. yılını idrak 
ediyoruz. Bu kutsal çatıyı ve bu çatının temsil ettiği milletin egemenliğini ve Cum- 
huriyet'i bütün Türk Milletine emanet eden başta ilk Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Reisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ilk Meclisin bütün 
üyelerini saygıyla anıyor, hepsine teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Hukuku 1. Uluslararası Sempoz
yumunun ikinci gününde dördüncü oturumu açıyoruz efendim. Bu oturumda, 
siyasal haklar tartışılacak. Dördüncü oturumun başkanlığını program kitapçığında 
adı geçen Sayın Nevzat Pakdil yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili 
Sayın İsmail Alptekin yapacaklardır. Kendilerini kürsüye davet ediyorum efen
dim.

Konuşmacılarımız, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakül
tesi öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Fazıl Sağlam, Kırıkkale Üniversitesi İktisadî 
ve İdarî Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Y. Doç. Dr. Hüseyin Demir; buyu
runuz efendim.

OTURUM BAŞKANI İSMAİL ALPTEKİN (TBMM Başkanvekili) - Saygıdeğer 
konuklar, sempozyumumuzun dördüncü oturumunu açıyorum.

Siyasî haklar ana başlığını taşıyan bu oturumda seçme, seçilme ve siyasî 
faaliyette bulunma hakkı, siyasî parti kurma hakkı, siyasî partilerin uyacakları 
esaslar ve dilekçe hakkı üzerindeki konuşmaları ve tartışmayı izleme şansımız 
olacaktır.

Kuşkusuz, bu alanın millî iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin çatısı altında incelenmesi, konuyu daha da anlamlı kılmaktadır. Seçme, 
seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakkı demokrasimizin temelidir. Kanun

127



T B M M  AN AYASA H UKUKU f .  U L U SL A R A R A SI S E M P O Z Y U M U

larımızda aranan vasıfları taşıyan herkese eşit bir şekilde seçme ve seçilme hak
kı, siyasî partiler içinde veya bağımsız olarak siyasî faaliyette bulunma hakkı 
tanımlanmaktadır. Ayrıca, seçimlerin tek dereceli, gizli oy, açık sayım ve döküm 
ve yargı denetimi altında yapılması, Anayasamızda bir kural olarak açıkça yer al
maktadır. Çoğulcu, özgürlükçü ve katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde 
siyasî faaliyet önündeki engellerin en aza indirilmesi demokrasimizin vazgeçilmez 
unsuru olarak nitelenen, partilerin daha çağdaş ve demokratik bir yapıya kavuş
ması yolunda hep ileri adımlar atılması her zaman hedeflenmiştir.

1982 Anayasasını değiştiren 1995 değişikliğiyle toplumun oldukça büyük bir 
kesimi önündeki siyasî faaliyete yönelik engeller kaldırılmış ve çalışmalar 22. 
Dönem Parlamentomuzun gerçekleştirdiği Anayasa değişiklikleriyle devam etmiş
tir. Ayrıca, bu değişiklikleri uygulamaya geçiren kanunî düzenlemelerde yapılmış
tır. Bunun yanı sıra, 21. dönemde gerçekleştirilen Anayasa değişikliğiyle, Türk 
vatandaşlarının yanında, karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla, Türkiye’de ikamet 
eden yabancılara da dilekçe hakkı tanınmıştır.

Sayın konuklar, ana başlıklar halinde temas ettiğim bu konular üzerinde, 
sözü, çok değerli konuşmacılarımıza bırakmak istiyorum.

Şimdi, ilk konuşmayı Sayın Prof. Dr. Fazıl Sağlam yapacaklardır.

Buyurun.
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SEÇME, SEÇİLME VE SİYASÎ FAALİYETTE BULUNMA HAKKI, 
SİYASÎ PARTİLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER, DİLEKÇE HAKKI

(Anayasa Madde 67/3, 4, 5, 6; 68/1; 69/1, 6, 7, 11; 74)

Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM n

I - Siyasal Partilerle İlgili Değişiklikler (AY m. 68 ve 69)
> 1) 1961 ve 1982 Anayasalarının demokrasi anlayışında ortak oldukları 

noktalardan biri, "partiler demokrasisi"ni benimsemeleri ve siyasal partilere 
"demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurları" olarak yer vermeleridir. An
cak siyasal partilere demokratik yaşam içinde tanınan bu merkezi işlev ve kurum
sal güvence, onların özgürlükçü demokratik düzenin temel değerlerine ve il
kelerine bağlılıkları ölçüsünde haklılık kazanır. Bu anlayışın bir sonucu olarak 
tüzük, program ve eylemleriyle insan haklarına dayalı laik demokratik düzeni, 
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden siyasal partiler bu 
güvenceden yararlanamaz.

> 2) 2001 Anayasa Değişiklikleri, siyasi parti özgürlüğü alanında da önemli 
değişiklikler getirmiştir. Bir partinin ne zaman yasaklara aykırı eylemlerin odağı 
haline gelmiş sayılacağına ilişkin bir odak tanımı öngörülmüştür. Bu tanımda 
odaklaşma olgusu iki aşamalı olarak düzenlenmiştir. Buna göre:

-  İlk planda üyelerle üst kademe parti organ ya da mercileri arasında kesin 
bir ayırım yapılmış ve odaklaşma için üyelerin parti yasaklarına aykırı fiilleri 
yoğun bir biçimde işlemesi ve bunun üst kademe organlarınca zımnen ya da açık
ça benimsenmesi aranmıştır.

-  İkinci aşamada bu fiillerin doğrudan doğruya üst kademe organlarınca 
kararlılık içinde işlenmesi yeterli bulunmuştur.

-  Üst kademe organları ise şunlardır: büyük kongre, genel başkan, merkez 
karar ve yönetim organı, TBMM grup genel kurulu ve grup yönetim kurulu.

Anayasa değişikliğinde odak tanımı yanında ayrıca parti kapatma kararının 
3/5 çoğunlukla verilebileceği ve kapatma yaptırımı yerine devlet yardımından 
kısmen veya tamamen yoksun bırakma yaptırımının da uygulanabileceği, gibi 
yeni kurallar getirilmiştir.

> 3) Bu değişiklik sorunları çözmeye elverişli değildir. En önemli eksiklikler 
şu noktalarda kendini göstermektedir:

a) Bir kere tanım yetersizdir. Üst kademe parti organları arasında yer veril
meyen parti genel başkan yardımcıları, parti genel sekreteri, daha da vahimi, söy

(*) Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
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lem ve eylemleri yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı gibi iki ayrı zırhın 
koruması altındaki partili milletvekilleri ve bakanlar, demokratik rejim için teh
dit ve tehlike yönünden basit üyelerle aynı statüye sokulmuştur. AİHM'nin Refah 
Partisi ile ilgili kararı göz önünde tutulursa bu tanımın nasıl yetersiz kaldığı açık
ça ortaya çıkabilir.

b) İkinci olarak kapatma yerine, devlet yardımından yoksun bırakma yap
tırımının henüz devletten yardım alma koşullarına erişmemiş olan bir partiye 
nasıl uygulanacağı, ayrı bir sorun noktasıdır. Öte yandan bu yaptırımın düzenlen
mesinde parti yasakları yönünden bir tutarlılık sağlanmış değildir. Örneğin 
düzenlediği yere bakılırsa, bu yaptırım, kapatılmış bir partinin başka bir adla 
devamı niteliğindeki parti yasağına, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlar
dan ve Türk uyruğunda olmayan gerçek ve tüzelkişilerden maddi yardım alın
masına ilişkin parti yasağına ya da yasalarda yer alan başka yasaklara -ör- 
neğin AYM'nin ihtar kararına uymayan partiye- uygulanamıyacaktır. Bu belirsiz
lik, 11 Ocak 2003 tarihinde çıkarılan 4778 sayılı 4. Uyum Yasası ile kısmen 
giderilmiş ve AYM'nin ihtar kararına uyulmaması halinde parti kapatma yaptırımı 
kaldırılarak yerine devlet yardımından yoksun bırakma yaptırımı getirilmiştir. 
Aynı şekilde SPK'nun 102. maddesinde de değişiklik yapılarak Yargıtay Cum
huriyet Başsavcısının ihtarına uyulmaması halinde açılacak olan davada yalnızca 
devlet yardımından yoksun bırakma yaptırımının uygulanabilmesi öngörülmüş, 
parti kapatma yaptırımı burada da kaldırılmıştır. Ayrıca Başsavcının ihtarına kar
şı ilgili partinin AYM'de itiraz etme imkânı getirilmiştir. Bu düzenlemeler, parti 
kapatma nedenleri açısından Anayasada öngörülen sınırlı sayım esasına uyum 
sağlaması bakımından yerindedir; ancak yetersizdir.

c) Üçüncü olarak AY Değişikliği, parti kapatma konusunda henüz eylemi 
bulunmayan bir parti ile eyleme geçmiş parti arasında yapılması gereken ayırımı 
gözönünde tutmamıştır. Özellikle AİHM'nin TBKP kararı, bu yönde bir değişik
liğin gerekli olduğuna işaret etmektedir. Oysa şu anda Anayasaya göre bir par
tinin salt tüzük ve programı ile kapatılabilmesi mümkündür ve bu şekilde kapatıl
mış partiler az değildir. Ancak bu gibi durumlarda Anayasa Mahkemesi'nin 
temelli kapatma yaptırımı yerine devlet yardımından yoksun bırakma yap
tırımının uygulaması mümkündür. Ama yine de 4. Uyum Yasasında bunun açık
ça belirtilmesi ve daha önce bir ihtar prosedürünün uygulanması yararlı olurdu.

> 4) Parti kapatma nedenlerindeki sınırlı sayım esası Anayasa Mahkemesin
ce de benimsenmişse de Siyasi Partiler Kanunu'nda bu yasakları aşan ve 
Anayasaya aykırı yönleri bulunan bir çok yasak yer almaktadır. Her ne kadar bun
ların -geçici m .l5/3'ün kaldırılmış olması nedeniyle- zaman içinde Anayasa 
Mahkemesince ayıklanabileceği düşünülebilirse de bu ayıklamanın yasa ile yapıl
ması daha doğru olur.
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Bu konuda verilebilecek ilk ömek SPK m .8rdira). Bu maddenin ilk iki fıkrası, 
belli bir düşünce açıklamasını ya da davranış biçimini azınlık yaratma ulus bütün
lüğünü bozma amacının bir karinesi olarak ele almakta ve getirdiği yasal varsayım
larla Anayasada sınırlı bir biçimde belirlenen parti yasaklarını genişleten, bunları 
somutlaştırma kapsamını açıkça aşan hükümler içermektedir. Bu hükümlerin kal
dırılması, parti yasakları konusunda benimsenen sınırlı sayım esasının zorunlu bir 
sonucu olduğu kadar ayırımcılık yasağının da bir gereğidir. Nitekim Demekler 
Kanunun'da yer alan benzer hükümler kısmen düzeltilmiştir. Maddenin 3. fıkrası 
ise, dil yasaklarının kaldırılmasına paralel ve daha liberal bir çizgiye çekilmelidir.

Bir başka ömek, Siyasi Partiler Kanununun 96. maddenin üçüncü fıkrasında 
yer alan "komünist" adı altında siyasal parti kurulamıyacağmı öngören hüküm
dür. Bu hüküm de parti kapatma nedenlerinin sınırlılığı ilkesine aykırıdır. Çünkü 
proletarya diktatörlüğüne yönelik eylemler içinde olmayan ve demokratik düzen 
çerçevesinde faaliyet gösteren komünist partiler de olabilir. Öte yandan bu hük
mün kaldırılması, aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye 
Birleşik Komünist Partisi ile ilgili kararının da bir gereğidir.

4778 sayılı 4. Uyum Yasasında bunlarda herhangi bir değişiklik yapılmamış
tır. Ancak SPK m. 100'de değişiklik yapılarak parti kapatma davasının ancak 
Anayasada öngörülen nedenlerle açılabileceği belirtilmiştir. AYM buna daya
narak kapatma yaptırımı yerine devlet yardımından yoksun bırakma yaptırımını 
uygulayabilir. Ancak bu dahi anılan yasakların içerik bakımından Anayasaya ay- 
kırlığı sorununu gündemden çıkarmış olmaz.

> 5) Bu arada TBMM de de bu alanda bir çok çalışmanın yapıldığını belirt
mek gerekir. TBMM Anayasa Komisyonunda siyasi partiler açısından siyasi 
koruma ve ahlak komisyonu kurulmasından, lider sultasını sona erdirmeye, 
seçimlerde tercihli oy kullanma olanağı yaratmaya, seçim harcamalarının sınır
landırılmasına kadar bir çok tasarı ve teklifin varlığı dikkat çekmektedir. Bunların 
arasında Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
dikkate değer görülmektedir. Teklif, son Anayasa değişiklikleri ve AİHM karar
ları doğrultusunda ve uygulamadaki sorunlar sebebiyle Siyasi Partiler Kanunun
da bazı değişiklikler yapılmasını öngörmektedir. Buna göre parti içi demokrasinin 
sağlanmasına öncelik verilmiş, parti yasakları ve parti kapatma konusunda yasak
lar Anayasaya uygun hale getirilmiş, partiye mal edilecek eylemlerin çerçevesi

(1) "Azınlık Yaratma" başlığım taşıyan bu madde aynen şöyledir: "Siyasipartiler: a) Türkiye Cumhuriyeti ülke
si üzerinde milli veya dini kültür veya mezhep veya ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu 
ileri süremezler./ b) Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yay
mak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması 
amacını güdemezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar./ c) Tüzük ve programlarının yazımı ve yayınlan
masında, kongrelerinde, açık veya kapalı salon toplantılarında, mitinglerinde, propagandalarında 
Türkçe'den başka dil kullanamazlar; Türkçe'den başka dillerde yazılmış pankartlar, levhalar, plaklar, ses ve 
görüntü bantları, broşür ve beyannameler kullanamaz ve dağıtamazlar; bu eylem ve işlemlerin başkaları 
tarafından da yapılmasına kayıtsız kalamazlar. Ancak, tüzük ve programlarının kanunla yasaklanmış diller 
dışındaki başka bir dile çevrilmesi mümkündür."
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çizilmiş, kapatma dışında değişik yaptırımlar önerilmiş, siyasi partilere yapılan 
devlet yardımının seçimlerde geçerli oyların % 5’ini bulamamış olan siyasi par
tilere verilmesi ayrıca geçerli oyların %5’ini bulamamış olan siyasi partilere de 
en az %1 geçerli oy almış olmaları kaydıyla Devlet yardımı yapılması imkânı 
tanınmaktadır.Teklif TBMM Anayasa Komisyonundadır. Ancak bu tür değişiklik 
girişimlerinden çok azının 4. Uyum Yasasında yer aldığını belirtmek yerinde olur. 
Bunların en önemlilerine yukarda işaret edilmiştir. Bunun dışında SPK m. 8 ve 
11 'de yapılan değişikliklerle, parti kuruculuğu milletvekili seçilme yeterliliğine 
bağlı olmaktan çıkarılmış ve parti üyeliğine ilişkin yasaklar da önemli ölçüde 
azaltılmıştır. Bu değişiklikler R.T.Erdoğan'ın siyasal yaşamında karşılaştığı yasal 
güçlüklerin düzeltilmesi niteliğini taşımaktadır.

II - Seçme Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları ile İlgili
Değişiklikler (AY m. 67)

Bu alandaki değişiklikler 1995 yılında gerçekleşmiştir. İlk değişiklik, oy hak
kının yurt dışında bulunan vatandaşlara genişletilmesidir. Ancak bu konu vatan
daşın bulunduğu ülkenin egemenlik alanına girdiği için beklenen genişleme sağ
lanamamıştır. Bu alandaki uygulama, yurt dışında bulunan vatandaşlara seçim
den önceki 75 gün içinde yurda giriş yada çıkışları sırasında sınır kapılarında oy 
kullandırma ile sınırlı kalmıştır.

Aynı değişiklik paketinde seçmen yaşı düşürülerek. 18 yaşını dolduran her 
vatandaşa oy hakkı tanınmıştır. Daha önce ancak yirmi yaşına girenler oy kul
lanabiliyordu.

Yine aynı değişiklik paketinde seçim yasalarının "temsilde adalet ve yönetim
de istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenmesi öngörülmüştü. Ancak 
bu ilkeyi açıkça ihlal eden ve Avrupa'da hiçbir ülkede bulunmayan yüzde 10 
seçim barajı halen yürürlüktedir. Bu baraj nedeniyle son seçimlerde oyların yüz
de 45'i parlamentoda temsil edilememiştir. Türkiye'nin bu ayıbı bir an önce 
düzeltmesi gerekir.

2001 AY Değişikliği paketinde ise aynı maddeye yeni bir fıkra eklenerek, 
seçim yasalarında yapılacak değişikliklerin bir yıl içinde yapılacak seçimlerde 
uygulanamıyacağı kuralını getirmiştir.

III - Dilekçe Hakkı ile İlgili Değişiklik (AY m.74)
Dilekçe hakkı yalnızca vatandaşlara tanınmış bir hak iken 2001 AY Değişik

liği bu hakkı karşılıklılık koşulu ile Türkiye'de ikamet eden yabancılara da geniş
letmiş, ayrıca yapılan başvurulara "gecikmeksizin" cevap verilmesini hükme bağ
lamıştır.

Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI İSMAİL ALPTEKİN - Teşekkür ediyorum Sayın Sağlam.

İkinci konuşmacımız, Y. Doç. Dr. Hüseyin Demir; buyurun.
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AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ ANAYASASINDA SİYASÎ HAKLAR VE 

SON DEĞİŞİKLİKLERİN ANLAMI

Y. Doç. Dr. Hüseyin DEMİR <’>

Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusu Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi özgür 
iradesiyle yaptığı bir tercihtir. Türkiye bu iradesi doğrultusunda kendisini her 
alanda Avrupa Birliği çatısına göre ayarlamak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti demokrasi, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü bağlamında ek
sikliklerini bir an önce Avrupa Birliği standartlarına çekmelidir.

Bu standartların ne olduğunu Maastricht Antlaşması ve Kopenhag Kriter
lerine bakarak tespit etmek mümkündür. AB Konseyi’nin 11 Aralık 1991 de 
Maastricht'de yaptığı toplantıda kararlaştırılan ve 1 Kasım 1993'ten itibaren 
yürürlüğe giren AB'nin F maddesine göre

> 1. Birlik, hükümet sistemleri, demokrasi ilkeleri üzerine kurulmuş olan üye 
devletlerin ulusal kimliğine saygılı olacaktır.

> 2. Birlik 4 Kasım 1950'de Roma'da imzalanan İnsan Haklarının ve Temel 
Hakların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi'nce garanti altına alman ve üye 
devletlerin artık anayasal geleneklerinden kaynaklandığı hali ile temel haklara 
Topluluk hukukunun genel prensibi olarak saygılı olacaktır.10

Avrupa Birliği'nin 21-22 Haziran 1993 tarihli Kopenhag Zirvesinde belir
lenen ve Kopenhag Kriterleri olarak adlandırılan kriterlere göre, Avrupa Bir
liği'ne üye olarak alınacak ülkelerden istenen üç temel kriterden birincisi, istik
rarlı demokratik hukuk devleti ve insan haklarının garanti altına alınmasıdır.

Kuruluşundan itibaren Avrupa Konseyi'nin üyesi olan ve dolayısıyla Avrupa 
Hukuk sisteminin içinde yer alan Türkiye, Avrupa Sözleşmeleri içinde henüz 
taraf olmadıklarına taraf olmalı, taraf olduklarına da yükümlülüklerine uygun 
olarak tam uyum sağlamalıdır.

Anayasalar devletin temel kuruluşu ile bireylerin temel hak ve özgürlüklerini 
belirleyen toplumsal sözleşmelerdir. Uluslararası insan hakları hukukunun geliş
mesiyle Anayasalar da uluslararası denetime açılmıştır. Bu gelişmede Avrupa ön

(*) Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
(1) O.J. 1992 C191., 29 Temmuz 1992
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cü bir rol oynamıştır. Bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının temel siyasi 
haklar ile ilgili bölümünü uluslararası taahhütleriyle uyumlu hale getirme zorun
luluğu ortaya çıkmıştır. Bu zorunluluğun bir gereği olarak "Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Program" 
mda demokrasi ve insan hakları alanlarındaki reformla öncelikle Anayasanın Av
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi ışığında gözden geçirileceğini, Anayasa değişik
liklerinin yasal düzenlemelerin de çerçevesini oluşturacağını taahhüt etmiştir. Bu 
bildiride söz konusu değişikliklerden siyasi haklar ile ilgili olanlar incelenecek
tir. Anayasa'da yapılan değişikliklerin neler olduğu ve Avrupa İnsan Hakları Söz
leşmesine (AİHS) ne kadar uygun olduğu tartışılacaktır.

1982 Anayasası, 12 Eylül 1980 de ülke yönetimine el koyan askerlerce hazır
latılmış ve son şekli o zamanki tek siyasi otorite olan Milli Güvenlik Konseyince 
tayin edilmiştir. Bu açıdan 1982 Anayasası'nda yer alan siyasi haklar ile ilgili 
günümüze değin yapılan değişiklikleri incelemeden önce sözü edilen Anayasayı 
hazırlayan iradenin siyasete ve özellikle siyasi partilere bakışına değinmekte 
yarar vardır.

1980’deki askeri yönetim, 12 Eylül 1980'den önce Türkiye’de ortaya çıkan iç 
çatışma, terör ve kamu otoritesinin zayıflamasının ve artan kaosun temel neden
leri olarak partiler ve liderlerini ve parti düzenini görmekteydi'2’. Bu nedenle 
anayasayı hazırlayan irade geçmişte gerçekleşen olayların tekrarlanmaması için 
alınacak önlemlerin başında siyasi partiler ve parti sisteminin yeniden yapılan
dırılmasının gerektiği görüşündeydi13’. Bunu gerçekleştirmek için ellerinde var 
olan araç da yasal düzenlemelerdi. Anayasanın hazırlandığı dönem sivil siyasetin 
prestijinin tüm zamanların en düşük olduğu dönemdi. Elbette bunda siyasi par
tilerin 1960-1980 dönemindeki çatışmaların temel noktası olmalarının payı 
büyüktür.

Genel olarak denilebilir ki 1982 Anayasasını hazırlayanlar, sosyal veya 
ekonomik grupların ya da ülkenin belli bölgelerinin özel çıkarlarının ifade aracı 
olmaktan ziyade ulusal birlik düzen ve istikrarın sağlanma unsurları olarak gör
mek istemişlerdir*4’. Bu istek 1982 Anayasası ve bu dönemde hazırlanan siyasi 
partiler kanununa yansıtılmıştır. Tüm diğer anayasalar gibi 1982 Anayasası yakın 
geçmişin hatalarının tekrarını önlemeyi amaçlıyordu. Genel amaç siyaseti disip
line etmekti. Siyasi partiler ve parti sistemi ile ilgili düzenlemeler üç temel amaca

(2) Orgeneral Kenan Evren 'in 12 Eylül 1980 tarihinde TV ve Radyoda yaptığı konuşma.
(3) Soysal M., 100 Soruda Anayasa'nın Anlamı, Gerçek Yayınları, İstanbul, 1986, s. 86
(4) Karpat K.H., "Military İntervention: Army-Civilian Relations in Turkey Before and After 1980" Heper M., 

ve Evin, A., State, Democracy and the Military, Hamburg: Deutsches Orient İnstıtute, 1994, pp. 135-155.
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ulaşmak üzere yapılmıştır denilebilir. Bunlar "(i) vatandaşların ve grupların aşırı 
siyasileşmesini engellemek, (ii) siyasi partilerin demokratik yapısını sağlamak, ve 
(iii) siyasi partiler ve parti sistemini daha istikrarlı hale getirmek"tir<5>.

1982 Anayasasını hazırlayanların siyasete genel bakış açısına kısaca değin
dikten sonra sırasıyla Anayasanın 67, 68, 69 ve 74. maddelerini gerek getirdiği 
hükümler ve gerekse gerçekleştirilen değişikliklerin Avrupa Birliği mük- 
tesebatma uygunluğu incelenecektir. Bu bağlamda Avrupa İnsan Hakları Sözleş
mesi ve sözleşmeyi yorumlayan, geliştiren ve yaşatan Avrupa İnsan Hakları Mah
kemesinin bu hakların kullanımı ve kısıtlanması konusunda vermiş olduğu karar
ların bir kısmına atıfta bulunmak yararlı olacaktır. Bilindiği üzere 10-11 Aralık 
1999 tarihinde Helsinki'de toplanan Avrupa Birliği Konseyi, yayınladığı Bin Yıl 
Bildirgesi ile Türkiye'nin "AB’ye aday ülke" statüsünde olduğunu kabul etti(6). 
"Aday ülke" statüsünden "üye ülke" statüsüne geçişin söz konusu olabilmesi için 
bazı konularda ilerleme sağlanması ön koşulu getirildi. İnsan hakları konusunda 
ilerleme kaydedilmesi bu ön şartların başında gelmektedir. Türkiye'nin bu alan
da sağladığı ilerlemeyi gözlemleyecek ve tespit edecek organların başında ise Av
rupa İnsan Hakları Mahkemesi gelmektedir. Avrupa Birliği Komisyonunun Tür
kiye hakkındaki 1999 yılı İlerleme Raporu171, Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin 
tespitlerinin Türkiye'nin insan hakları alanında ilerleme sağlayıp sağlamadığının 
önemli bir göstergesi olduğunu açıkça belirtmiştir. Bu açıdan Anayasamızdaki 
siyasi haklarla ilgili düzenlemelerin Ve yapılan değişikliklerin Mahkemenin 
konuya ilişkin kararları ışığında incelenmesi Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde 
önem taşımaktadır.

Seçme ve Seçilme Hakkı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67. maddesi seçme ve seçilme hakkını 

düzenlemiştir. Bu maddeyi incelemeden önce seçme ve seçilme hakkının Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca çerçevesini çizmek ve daha sonra Madde 
67'nin buna ne kadar uygunluk gösterdiğini tespit etmek uygun olacaktır.

Seçimlerin serbest, eşit, doğrudan ve genel oy ilkeleriyle yargı gözetim ve 
denetimi altında yapılması evrensel kabul görmüştür. Bu ilkeler Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi (Sözleşme)'nde derç olunmuştur. Sözleşmenin Birinci 
Protokol'unun 3. Maddesi açıkça taraf devletlerin kabul edilebilir aralıklarla giz
li oy ilkesine göre düşüncelerin serbestçe ifadesini garanti altına alacak bir biçim
de serbest seçimler yapmalarını bir zorunluluk olarak tanımlamıştır.

(5) Turan / ,  "Political Parties and the Party System in Post-1983 Turkey"Heper, M. ve Evin, A., (edit) State, 
Democracy and the Military, Hamburg: Deutsches Orient Institute, 1994, p. 69.

(6) Presidency Conclusion, Helsinki European Council, 10-11 December 1999, Press Release Nr: 00300/99
(7) The Commission on Turkey's Progress Towards Accession, 1999 Regular Report, 13/10/1999, pp.9-11, 

htttp://www. europe. eu. int
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Serbest seçimler sadece seçmenin yasadışı müdahaleler olmaksızın oyunu 
kullanması anlamına gelmez. Bu kavram aynı zamanda oy kullanma hakkına 
sahip olanların adaylar arasından istediklerini seçebileceklerini ifade eder®. Söz
leşme "serbest seçimler" kavramım vurgular. Eğer insanlar seçmekte serbest ise
ler aralarında tercih yapmak için birden fazla seçenek olmalıdır.

Serbest seçim ilkesi ayrıca seçim sonuçlarıyla oynanmaması için gizli oy ve 
açık sayımı gerektirir. Gizli oy ve açık sayım bir seçimin adil ve serbest sayılabil- 
mesinin temel ilkeleridir. Gizli oy seçmenin cezalandırılmaktan korkmadan seç
me hakkını kullanmasını garanti altına alır. Ayrıca gizli oy dış etkilere açık ol
madığı için düşüncelerin serbest ifadesini sağlar.

Genel oy ilkesi tüm ulusun cinsiyet, eğitim ve ırk temelinde ayrımcılığa tabi 
tutulmadan oy kullanmalarını gerektirir®. Anayasa ve kanunlarda belirtilen şartlar 
bu ilkeyi zedelemez. Seçmen olabilmek için getirilen şartlar toplum yararına olmalı 
ve genel oyu sınırlamamahdır(10,. Haklar mutlak değildir, devlet bir kısım bireyleri 
oy verme(11) ya da aday olma hakkından mahrum edebilir ve yahut bu hakların kul
lanımında bir kısım şartlar koyabilir*12'. 16. madde yabancıların siyasi faaliyetlerden 
istisna tutulmasına izin vermektedir. Oy verme hakkının vatandaşlık temeline 
dayandırılması Sözleşme'ce yasaklanmamıştır. Seçme ve seçilme hakkının tanın
masında vatandaş olma koşulu tüm ülkelerde var olan ortak koşullardandır.

Vatandaşların seçme hakkını sınırlayan temel noktalardan birisi yaştır. 
Demokratik ülkelerin çoğunda bireylerin oy verme hakkını elde etmek için 18 
yaşında olma koşulu aranmaktadır. Hiçbir batılı devlet 18 yaşından daha küçük 
vatandaşların oy verme hakkını tanımamıştır. 1970'lere dek seçmen yaşı 21 
olarak düzenlenmişti. Suç nedeniyle hüküm giyme, iflas, veya mahkemece akli 
dengesinin yerinde olmadığının tespiti genel oy üzerindeki diğer sınırlamaları 
oluşturur. Bununla ilgili Sözleşme'de herhangi bir hüküm yoktur.

Türkiye7de seçmen olabilmenin koşulları Anayasa ve Seçim Kanununca 
düzenlenmiştir. Buna göre kişi Türk vatandaşı olmalı ve seçmen listesine kayıtlı 
olmalıdır. 1924 Anayasası’nda seçmen yaşı önce 18 olarak düzenlenmiş 1934’de 
yapılan değişiklikle 22’ye çıkarılmıştır. 1961 Anayasası bu konuda bir düzen
leme yapmamıştır. 1982 Anayasası seçmen yaşını 21 olarak düzenlemiştir.

(8) AM K, E:1968/15, K. 1968:18, T: 4.6.1968. Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi Sayı: 6 p  102.
(9) Teziç E., Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 1995, s. 71

(10) Karahasanoğlu T., Seçme Hakkının Demokratik İlkeleri, A. Ü.H.F. yayınları, Ankara 1970, s. 166
(11) Avrupa İnsan hakları Mahkemesinin H  v Netherlands kararında hapishanede bulunan hükümlülerin oy 

hakkından mahrum bırakılabilecekleri kararını vermiştir. Dosya No: 9914/82, 33 DR 242 (1979)
(12) Oy listesine kayıt olmak için dil şartı gibi. Bu konuda bakınız Fryjske Nasjonale Partij v Netherlands 

Ap. No: 11100/84, 45 DR 240 (1985)
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17.5.1987’de yapılan Anayasa değişikliğiyle seçmen yaşı 20’ye düşürülmüştür. 
23.7.1995’de yapılan Anayasa değişikliği ile de Türkiye Cumhuriyeti Batı 
Demokrasilerinde genel kabul görmüş olan 18 yaşı seçmen yaşı olabilmek için 
benimsemiştir. Seçme ve seçilme hakkıyla ilgili Anayasa hükmü

M adde 67 : " Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçm e ve  seçilm e ve 

b a ğ ım sız  o larak ve y a  b ir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunm a ve h a lk  oylam asına katılm a 

h akkın a sahiptir.

(D e ğ iş ik  23.7.1995-41215 m d.) Seçim ler ve halkoylam ası serbest, eşit, g iz l i,  tek dereceli, 

genel oy, a ç ık  sayım  ve döküm  esaslarına göre, yarg ı yönetim  ve denetimi altında yap ılır. A n ca k  

yurt d ışında bulunan T ü rk  vatandaşlarının oy h akkın ı ku llanabilm eleri a m acıy la  kanun, u y

gu la n a b ilir tedbirleri belirler.

(D e ğ iş ik  23.7.1995-41215 m d.) O n  se k iz  yaşın ı dolduran her T ü rk  vatandaşı seçm e ve h alkoy- 

lam asına katılm a haklarına sahiptir.

B u  hakların  ku llan ılm ası kanunla düzenlenir."

şeklindedir.

Görüldüğü gibi Anayasanın 67. maddesinin 1. ve değiştirilmiş şekilleriyle 2. 
ve 3. fıkrası Sözleşme hükümleriyle bire bir uyuşmaktadır. Seçimlerin serbest, 
eşit, gizli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı denetimi altında 
yapılacağı hükmü çağdaş evrensel standartlara uygundur. Ayrıca getirilen yaş 
sınırlaması 1995 değişikliğiyle 18 yaşa indirilerek genel oy ilkesi Avrupa Birliği 
standartlarına göre düzenlenmiştir. Ayrıca yurt dışındaki vatandaşlar ile tutuk- 
luların oy kullanabilmeleri kabul edilmiştir. Şüphesiz bu değişiklikler genel oy 
ilkesinin gerçekleştirilmesinde önemli ilerlemelerdir.

Gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de oy verme hakkı tüm vatandaşlara tanın
mamıştır. Anayasa'nın 67. maddesinin beşinci fıkrasına göre "silah altında bulu
nan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç 
ceza ve infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar". 3.10 2001 
tarihinde fıkraya eklenen hükümle cezaevlerinde bulunan "taksirli suçlardan 
hüküm giyen" mahkûmlara da oy kullanma hakkı tanınmaktadır. Maddenin ön
ceki şeklinde bu hüküm yoktu. Cezaevlerinde bulunan hükümlülerin oy kul
lanamaması Avrupa Birliği ülkelerinde de var olan uygulamalardandır. Örneğin 
İngiltere'de hükümlüler oy kullanamazlar. Ayrıca seçimlerde yasadışı eylemler
den ya da seçim yolsuzluğundan hüküm giyenler oy verme hakkını kullanamaz
lar03’. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67. maddesinin bu fık
rasında yapılan taksirli suçlardan hüküm giyenlere seçme hakkı tanıyan değişiklik 
bir ilerlemedir. Burada yasa koyucunun kasten ve iradi olarak topluma veya birey

(13) İngiliz Parlamento Seçim Yasası (Act o f  Parliamentary Election). Madde 11
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lere zarar verenler ile irade dışı zarar verenler arasında siyasi hakların kullanıl
ması açısından bir ayrım yapma arzusu ihtimali vardır. Böylece topluma zarar 
kastı olmayan hükümlülerin oy verme hakkını tanımıştır. Ancak doğal olarak ak
la şöyle bir soru gelmektedir. Ülkemizde taksirli suçlardan hüküm giyip seçim 
döneminde cezaevinde olan kişi sayısı pratikte çok az olacaktır. Bu durumda 
hükümlüler dışarı çıkıp oy kullanamayacaklarına göre seçim sandığı cezaevlerine 
kurulacak ve bir sandıkta belki bir ya da birkaç kişi oy kullanacaktır. Bu durumda 
gizli oy ilkesi ne derece yerine getirilmiş olabilecektir? Oylarının renginden dolayı 
bu hükümlülerin cezaevi yönetimince baskı altına alınması nasıl önlenecektir?

Siyasi Partiler ve Uyacakları Esaslar
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında siyasi partilerle ilgili hükümler 68 ve 69. 

maddelerde düzenlenmiştir. Anayasanın siyasi partilerle ilgili 68. maddesi
M adde 68: " (D e ğ iş ik  23.7.1995-4121/6 m d.) Vatandaşlar, siyasi parti kurm a ve usulüne göre 

partilere girm e ve partilerden ayrılm a h akkın a sahiptir. Parti üyesi o lab ilm ek iç in  on sekiz yaşın ı 

doldurm uş o lm ak gerekir.

S iy a s i partiler dem okratik s iya s i hayatın vazge ç ilm e z unsurlarıdır.

S iy a s i partiler önceden iz in  alm adan kurulurlar ve A n ayasa  ve kanun hüküm leri içerisinde 

faaliyetlerin i sürdürürler.

S iy a s i partilerin tüzük ve p rogram larıy la  eylem leri devletin b a ğım sız lığ ın a, ü lkesi ve m ille tiy 

le bölünm ez bütünlüğüne, insan haklarına  e şitlik  ve hukuk devleti ilke lerine, m ille t egem enliğine 

dem okratik ve la ik  cum huriyet ilke lerine a y k ır ı olam az. S ın ı f  ve züm re diktatörlüğünü veya  her 

hangi b ir diktatörlüğü savunm ayı ve yerleştirm eyi am açlayam az, suç işlenm esini te şvik  edemez.

H a k im le r ve savcılar, Sayıştay dahil yü ksek  yarg ı organları m ensupları, kam u kurum  ve 

ku ru luşların ın  m em ur statüsündeki görevlileri, yaptıkları h izm et bakım ından işç i n ite liğ i taşım ayan 

d iğer kam u gö re vlile ri, s ilah lı ku vvetler m ensupları ile yü ksek öğretim  öncesi öğrencileri siyasi par

tilere üye olam azlar.

Y ü k s e k  öğretim  elem anlarının s iya s i partilere üye o lm aları ancak kanunla düzenlenebilir. 

K a n u n  bu elem anlarının, siyasi partilerin m erkez organları d ışında kalan parti görevi a lm alarına 

ce vaz verem ez ve parti üyesi yü ksek öğretim  elem anlarının yü ksek  öğretim  ku ram larında uyacak

ları esasları belirler.

Y ü k s e k  öğretim  öğrencilerin in  siyasi partilere üye o labilm elerine iliş k in  esaslar kanunla 

düzenlenir.

S iy a s i partilere devlet, yeterli düzeyde ve hakça m ali yard ım  yapar. Partilere ya p ıla ca k  yar

d ım ın, a lacak ları üye aidatının ve bağışların  tabi olduğu esaslar kanunla düzenlenir."

şeklindedir.

Buna göre 68. madde siyasi partileri demokratik siyasi yaşamın vazgeçilmez 
unsurları olarak tanımlamakta ve önceden izin alınmaksızın kurulabileceklerini 
hükme bağlamaktadır. Siyasi partilerin serbestçe kurularak iktidar yarışına katıl
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maları demokratik düzenin en önemli özelliklerindendir. Bu açıdan demokratik 
düzenin işleyişindeki önemleri nedeniyle siyasi partiler bir kısım güvencelerle 
donatılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, siyasi partileri demokrasinin 
işleyişi açısından vazgeçilmez kurumlar olarak görmektedir. Partiler, ülke sorun
larının çözümü konusunda farklı görüşler üreten, farklı toplum kesimlerinin 
taleplerini devlete yansıtan kuruluşlardır. Bu bağlamda, kuruluş ve faaliyetleri 
bakımından geniş güvencelerden yararlanmalı, ciddi bir zorunluluk olmadıkça 
özgürlükleri kısıtlanmamalıdır.

Siyasi Partilere Üyelik ve Hazine Yardımı

1995 yılında yapılan değişiklikle siyasi parti kurma ve parti üyeliği ile 
hükümlerde değişikliğe gidilmiştir. Parti üyesi olabilme yaşı 21’den 18'e (dol
durulmuş olma) indirilmiş, partilerin yurt dışında faaliyette bulunma, gençlik kol
ları gibi yan kuruluşlar ve vakıf kurma yasakları kaldırılmıştır. Yüksek öğretim 
eleman ve öğrencilerinin belli koşullarda parti üyesi olabilmelerine olanak sağ
lanmış, partilerin yeterli düzeyde ve hakça mali yardım görmeleri yalnız tüzük ve 
programları itibariyle değil eylemleri bakımından da Anayasa ve yasa hüküm
lerine uygun olmaları, devletin bağımsızlığı ile eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine 
aykırı düşmemeleri gibi maddeleri kabul edilmiştir.

Parti üyeliği gibi genel uygulama olarak Avrupa Birliği üye ülkelerinde par
tilerin kendilerine bırakılan düzenlemeler bizde yukarıda görüldüğü gibi anayasa
da yer almıştır. Bunun nedeni anayasayı yapanların amacı siyasi yaşamı şekillen
dirmek ve bunu siyasetçilere bırakmamak ve aşırı kutuplaşmayı önlemekti. 
Silahlı kuvvet mensupları, yargıç ve savcılarla ilgili sınırlamaları anlamak güç 
değildir. Bu kısıtlamalar Avrupa Birliği ülkelerinin pek çoğunda vardır. Yargı or
ganları mensuplarının tam bağımsız ve tarafsızlığının sağlanmasında bu düzen
lemelerin yararlı olacağı açıktır.

Siyasi partilere devletin mali yardımı 1995’de 68. maddeye eklenen bir parag
raf ile Anayasada düzenlenmiştir. Mali desteğin şekli, önemli bir nokta olarak 
görülmektedir. Mali yardım şekli partiler arasında fırsat eşitliğini sağlamaya 
yönelik olmalıdır. Hazine yardımına Türkiye'de ciddi itirazlar yoktur. Ancak dev
let yardımı bazılarınca herkese göre eşitlikçi ve mükemmel mali destek paylaşım 
sistemi bulmanın güç olduğu ve partiler ile seçmenleri arasında psikolojik 
mesafeyi artıracağı ve siyasi partilerin devletin organları haline dönüşeceği 
gerekçeleriyle reddedilmiştir0"0.

(14) Perinçek D., Anayasa ve Partiler Rejimi, Kaynak Yayınları, İstanbul 1985, s. 196
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Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar
Türkiye'de siyasi partilere ilişkin mevzuat ve uygulamasının, partilerin 

demokrasilerdeki işlevini tersine çevirdiği görülüyor. Özellikle Siyasi Partiler 
Kanunu, partilerin oluşturacakları politikaların temel ilkelerini, yönünü, hatta 
bazen ayrıntılarını resmi ideoloji doğrultusunda tespit etmiş, aykırı davranışları 
kapatma nedeni saymıştır. Bu düzenlemeler siyasi çoğulculuğun reddi anlamına 
gelmektedir*15*. Siyasi Partiler Kanununda Partiler, adeta bir devlet kurumu gibi 
algılanmıştır. Bunun nedenlerini başlangıçta kısmen de olsa açıklamıştık. Bu an
layışın izlerini AİHM önündeki yargılamada görmek olasıdır. Türk Hükümeti 
adına Strasbourg'da siyasi partilerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. 
maddesinde düzenlenmiş olan, örgütlenme özgürlüğünden yararlanamayacakları 
savunulmuştur. Sözleşme'nin siyasi partiler bakımından, bireylere devlet için 
yükümlülük yaratacak herhangi bir hak tanımadığını, partilerin temel hak ve öz
gürlüklerden çok devletin temel örgütlenişi ile ilgili kurumlar olduğunu kanıtlama 
çabası içine girmiştir06*. Ancak Komisyon ve Mahkeme, siyasi partilerin Sözleş
me'nin 11. Maddesinin koruduğu en önemli örgütlerden biri olduğunu, partilerin 
demokrasinin işleyişi açısından taşıdığı önem nedeniyle aksi bir görüşün savunul
masının mümkün olamayacağını belirtmişlerdir. Ayrıca, partiler söz konusu ol
duğunda, örgütlenme özgürlüğü için Sözleşme'de öngörülen sınırlamaların (m. 
11/2) çok daha dar anlamda yorumlanması gerektiği vurgulanmıştır07*. Ancak 
Türkiye siyasi partiler ile ilgili düzenlemelerin bu anlayışa ne derece uygunluk 
gösterdiği tartışmalıdır.

Anayasanın 68. maddesinde, siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylem
leri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı 
olamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Devletin bütünlüğü Anayasa hukukunda 
egemenlik kavramıyla birlikte düşünülmelidir. Egemen devlet ülkedeki en yüksek 
güçtür. Ulusal devletin sahip olduğu toprak ülkeyi ve ulusal devletin insanları 
ulusu oluşturur08*. Bu soyut kavramın Anayasa hukuku bağlamında önemli somut 
sonuçları vardır.

Bu sonuçlardan biri toprak bütünlüğüdür. Bir başka deyişle Türkiye Cum
huriyeti Anayasasına göre ülkenin herhangi bir toprak parçasını bir şekilde dev
retmek akla bile getirilemez. Ülkenin bir parçasını ayırıp başkalarının kontrolüne

(15) Geniş değerlendirme için bakınız Uygun O,. "Siyasi partilerin Kapatılması Rejiminin Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi" Anayasa Yargısı, sayı: 18, 200,. s. 256-272

(16) Case o f  United Communist Party ofTurkey and Others v. Turkey. Par. 191
(17) Case o f  United Communist Party ofTurkey and Others v. Turkey. Par. 23,24,25,46, Case o f  the Socialist 

Party and Others v. Turkey, par. 28,29,50
(18) Tunaya Z., Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, İstanbul: 1. Ü.H.F. Yayınları, İstanbul 1984, s. 149-156 

ayrıca bakınız Kubalı N., Anayasa Hukuku Dersleri, Genel Esaslar ve Siyasi Rejimler, Ekin Yay., İstan
bul, s. 44-46
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transfer etmek aynı zamanda devlet, millet ve egemenliğin bir kısmının devri an
lamına gelir°9). Anayasanın 68. maddesi herhangi bir ayrılıkçı hareketin siyasi 
parti olarak örgütlenmesini yasaklamıştır. Anayasa Mahkemesi 16 Temmuz 
1991'de Türkiye Birleşik Komünist Partisi'ni kapattı. Kapatma gerekçeleri arasın
da, partinin tüzük ve programındaki "Türk ve Kürt ulusu" "Kürtlerin kendi 
kaderini tayin hakkı" ifadelerinden hareketle, partinin ayrılıkçı amaçlar taşıdığını, 
ülkede azınlıklar yaratmayı hedeflediğini ve bu yolla devletin ülkesi ve milletiy
le bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlamasını saymıştır. Ancak Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi ise, tüzük ve programdaki ifadelerin, Kürtleri bir "azınlık" 
olarak tanımlamadığını, varlığının tanınmasının ötesinde ayrıcalıklar vermeyi 
amaçlamadığını ve Türklerden ayrılmalarını savunmadığını belirtmiştir. Mah
keme, siyasi bir grubun, yalnızca, halkın bir kesiminin durumunun açıkça tartışıl
masını istediği ve bu kesimin, ilgili herkesi tatmin edecek çözümlere demokratik 
usullerle ulaşmak amacıyla politik yaşama katılmasını savunduğu için kapatıl
masını demokrasi ile bağdaşmaz bulmuştur. Mahkeme'ye göre rahatsız edici 
nitelikte olsalar bile, bir ülkenin sorunlarının diyalog yoluyla, şiddete başvurmak
sızın çözümü için öneriler getirilmesine olanak vermesi demokrasinin temel özel
liklerinden biridir. Bu nedenle, şiddeti reddeden, demokratik esaslara bağlılığını 
belirten bir parti hakkında süresiz kapatma ve liderlerine siyaset yasağı getiren bir 
önlem, hedeflenen milli güvenliğin korunması amacı ile orantısız, dolayısıyla 
demokratik bir toplumda zorunlu değildir. Sözleşme'nin 11. maddesi ihlal edil
miştir™. Sosyalist Parti davasında Türk hükümeti Anayasa Mahkemesi ve Av
rupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde, Sosyalist Parti'nin görüşlerinin Türkiye 
Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine aykırı olduğunu belirtmişlerdir. Sosyalist Parti, 
üniter devlet ilkesini ve Atatürk milliyetçiliğini reddetmektedir. Mahkeme'ye 
göre, bir siyasi programın devletin temel ilkelerine ve örgütleniş biçimine aykırı 
olması, onun demokrasi ile bağdaşmaz olduğu anlamına gelmez. Demokrasinin 
kendisine zarar vermemek koşuluyla, bir devletin mevcut örgütlenme biçiminin 
doğruluğu hakkında kuşku doğuran niteliktekiler de dahil olmak üzere farklı 
siyasi programların önerilmesi ve tartışılması demokrasinin özüdür*2". Mahkeme, 
TBKP kararına olduğu gibi parti kapatma gibi ancak çok ciddi durumlarda uy
gulanabilecek radikal bir önlemi milli güvenliğin korunması amacı bakımından 
orantısız bulmuş, demokratik bir toplumda söz konusu müdahalenin zorunlu ol
madığına karar vermiştir*22*. Mahkeme ÖZDEP ile ilgili davada da partinin Kürt-

(19) Soysal M.., s.181 (d.n.3)
(20) Case o f United Communist Party ofTurkey and Others v. Turkey, par. 57, 61, httn://ww. coe. fr.

11.04.2003
(21) Case o f  the Socialist Party and Others v. Turkey, par. 47, http://ww.coe.fr. 11.04.2003
(22) Case o f  the Socialist Party and Others v. Turkey, par. 51,54, http://ww.coe.fr. 11.04.2003
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lere ve Diyanet İşleri Başkanlığının statüsüne ilişkin görüşlerinin Türk devletinin 
temel ilkelerine aykırı olması, demokratik ilkelerin ihlali anlamına gelmez 
görüşünü ifade etmiştir. Mahkemeye göre ÖZDEP sırf ifade özgürlüğünü kullan
dığı için kapatılmıştır*231. Bu kararların ışığında denilebilir ki siyasi partiler ile il
gili Türkiye'nin ve Avrupa standardının önemli ölçüde farklılaştığı ortadadır.

Anayasa açıkça siyasi partilerin devletin laik yapısını değiştirmeyi amaç- 
layamayacağını ve bunun için faaliyette bulunamayacağını belirtmektedir. Cum
huriyetin niteliklerini formüle ederken Türkiye Cumhuriyetinin laik bir devlet ol
duğunu söylemektedir<24,. Bundan dolayı lâikliğe karşı bir siyasi parti Türkiye'de 
kurulamaz. Anayasa Mahkemesi tarafından Refah Partisi, laikliğe aykırılık 
gerekçesiyle kapatılmıştır. Mahkeme Refah Partisi ile ilgili davada Türkiye'yi 
haklı bulmuş laikliğin demokrasi ve çoğulculuk için vaz geçilmez şart olduğunu, 
açıkça ifade etmiştir. Bu kararında Mahkeme, Refah Partisi'nin önerdiği yasal 
sistemde çoğulcu yapının Sözleşme'nin getirdiği düzenle uyuşmasının mümkün 
olmadığını söylemiştir*25*. Ayrıca Mahkeme Türkiye'nin şeriatla yönetilen Osman- 
lı İmparatorluğundan laik Cumhuriyet sistemine geçtiğini bu açıdan özel koşul
ları olduğunu, Refah Partisinin yöneticilerinin yaptığı konuşmalarda şeriatı 
savunduklarını hiçbir, parti ya da bireyin Sözleşme'de belirtilen hakları Sözleş- 
me'ye dayanarak ortadan kaldırma hakkının olmadığını belirtmiş ve Refah Par
tisinin kapatılmasında acil toplumsal ihtiyaç bulunduğu ve demokratik toplumda 
gerekli olduğu sonucuna varmıştır.

68. madde sınıf veya zümre diktatörlüğü savunmayı veya yerleştirmeyi 
amaçlayan siyasi parti kurulamayacağını düzenlemektedir. Anayasa sosyal sınıf
ların varlığını inkar etmemekte sadece bir sınıfın diğerleri üzerinde hakimiyet 
kurmasını yasaklamaktadır.06’

Anayasanın 69. maddesi de siyasi partilerin uyacakları esasları düzenleyen 
maddelerden biridir. Buna göre;

M adde 69: "(D e ğ iş ik : 23.7.1995-4121/7) S iy a s i partilerin faaliyetleri, parti iç i düzenlem eleri 

ve ça lışm aları dem okrasi ilkelerine uygun olur. B u  ilke lerin  uygulanm ası kanunla  düzenlenir.

S iy a s i partilerin g e lir  ve g iderlerinin  am açlarına uygun olm ası gereklidir. B u  ku ra lın  u ygu lan 

m ası kanunla düzenlenir. A n ayasa  m ahkem esince s iya s i partilerin m al edin im leri ile  g e lir  ve g id er

lerin in  kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntem leri ve a y k ır ıl ık  halinde u y 

gulanacak yaptırım lar kanunda gösterilir. A n ayasa  M ahkem esi, bu denetim g örevin i yerine getirir

ken S a y ış ta y ’dan yard ım  sağlar. A n ayasa  M ahkem esi'nin bu denetim sonunda vereceği kararlar 

kesindir.

(23) Case ofFreedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey, par. 40-48, httn://ww.coe.fr. 11.04.2003
(24) A kal C.B., Yasa ve Kılıç, AFA Yayınları, İstanbul 1991, s. 117
(25) Case o f  Refah Partisi and Others v. Turkey, para.19, httn://ww. coe. fr. 11.04.2003
(26) Tanör B., Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, BDS Yayınları, İstanbul 2001, s. 154
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S iy a s i partilerin kapatılm ası, Yarg ıtay  Cum huriyet b aşsavcısın ın  açacağı dava üzerine A n ayasa  
M ahkem esi’nce kesin  olarak karara bağlanır.

B ir  s iyâ si partinin tüzüğü ve program ının 68. m addenin dördüncü fık ra sı hüküm lerine a yk ır ı 
bulunm ası halinde tem elli kapatm a kararı verilir.

B ir  siyasi partinin 68. maddenin dördüncü fıkra sı hüküm lerine a yk ır ı eylem lerden ötürü tem el

li kapatılm asına, ancak, onun bu n ite likteki f iille r in  iş len d iğ i b ir odak haline g e ld iğ in in  A n ayasa  

M ahkem esi'nce tespit edilm esi halinde karar verilir.

( E k  cüm le: 3.10.2001-4709/25 m d.) B ir  siyasi parti, bu nite likteki f ii lle r  o partinin üyelerince 

yoğun b ir şekilde iş len d iğ i ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya m erkez 

karar veya  yönetim  organları veya T ü rk iy e  B ü y ü k  M ille t M e clis in d ek i grup genel kuru lu  veya grup 

yönetim  kuru lunca zim nen veya a çıkça  benim sendiği yahut bu fiille r  doğrudan anılan parti organ

larınca k a ra rlılık  içinde işlen d iğ i takdirde, söz konusu f iille r in  odağı haline gelm iş sayılır.

(E k : 3.10.2001-4709/25 m d.) A n ayasa  M ahkem esi, yu karıd aki fıkra lara  göre tem elli kapatm a 

yerine, dava konusu f iille r in  a ğ ırlığ ın a  göre i lg i l i  s iyasi partinin D evlet yardım ından kısm en veya 

tamamen yoksun b ırakılm asına karar verebilir.

Te m elli kapatılan b ir parti başka b ir ad altında kurulam az.

B ir  siyasi partinin tem elli kapatılm asına beyan veya faaliyetleriy le  sebep olan kurucuları dahil 

üyeleri, A n ayasa  M ahkem esi’nin tem elli kapatm aya ilişk in  kesin  kararın ın  R e sm i Gazete'de gerek

çe li o larak yayım lanm asından başlayarak beş y ı l  süreyle b ir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneti
c is i ve denetçisi olam azlar.

Yab ancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve T ü rk  uyruğunda olm ayan gerçek ve tüzel 

k işilerden  m addi yardım  alan siyasi partiler tem elli o larak kapatılır.

(D e ğ iş ik : 3.10.2001-4709/25 m d.) S iy a s i partilerin kuruluş ve çalışm aları, denetlenmeleri, 

kapatılm aları, ya  da D evlet yardım ından kısm en veya tamamen yoksun b ırakılm aları s iyasi partilerin 

ve adayların seçim  harcam aları ve usulleri yu karıd aki esaslar çerçevesinde kanunla düzenlenir."

Şeklindedir.

1995 yılında yapılan değişiklikle sendikaların, derneklerin, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının, vakıfların ve hatta kooperatiflerin siyasi par
tilerle işbirliği yapmasını yasaklayan demokrasi ayıbı hükümler yürürlükten kal
dırılarak çoğulcu demokrasinin Türkiye’de oluşturulması yolunda önemli bir 
adım atılmıştır*27*. Buna karşılık parti özgürlüklerine yeni sınırlamalar getirilmiş
tir. Sadece tüzük ve programları değil eylem ve faaliyetleri de denetim altına 
alınmıştır. Ticari faaliyet yasağı konulmuş mal edinmeler, gelir ve giderler ve 
seçim harcamaları daha sıkı esaslara bağlanmıştır. "Kapatılmış parti mensup
larının üye çoğunluğunu oluşturacağı yeni parti kurulamaz" hükmü "temelli ka
patılan bir parti başka ad altında kurulamaz" şeklinde değiştirilmiştir. 1995 
düzenlemesinden sonra partisinin kapatılmasına neden olan üyelerde, kurucular 
dahil olmak üzere, beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi ve denetçisi

(27) Eroğul C., "Altıncı Anayasa Değişikliği", Mülkiye, Cilt: 25, Sayı: 231, Kasım-Aralık, s.271-288
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olamayacaklardır. Siyasi partiler yasasına göre bir siyasi partinin kapatılması sıkı 
koşullara bağlanmıştır. 1995 yılı Anayasa değişiklikleri ise bir partinin yasa "fiil
lerinin işlendiği odak haline geldiğinin" tespiti işlemi işini sadece Anayasa Mah
kemesine bırakmıştır. Bu değişiklik kapatma kararı verilmesini kolaylaştırıcıdır. 
Anayasa mahkemesi de önce odak tanımının yapıldığı Siyasi Partiler Kanunun 
103/2 maddesini iptal etmiş ve daha sonra da Refah Partisinin kapatılmasına karar 
vermiştir*210.

2001 yılında 69. madde de yeniden değişikliğe gidilmiştir. Bu değişikliğin 
amacı parti kapatılmasını zorlaştırmaktır. Hiçbir demokraside Türkiye kadar sık 
ve Türkiye kadar çok parti kapatılmadığı hatırlanacak olursa bu değişikliğe olan 
ihtiyaç ortadadır. Anayasanın 69. maddesinin altıncı fıkrasına göre, Anayasanın 
yasakladığı eylemlerin odağı haline gelen bir parti kapatılır. Odak durumunun 
tanımlanması, değişiklikten önce tamamıyla Anayasa Mahkemesine bırakılırken, 
son değişiklikle Anayasa'nın kendisince tanımlanmaktadır. Aslında odak olmanın 
ölçütleri 2001 yılındaki değişikliklerden önce yasal düzeyde 2820 sayılı Siyasi 
Partiler Kanununda vardı. Ancak Anayasa Mahkemesi bu kanunun 103/2 mad
desinde yer alan odak olmanın ölçütlerini 1995 yılında odak haline gelmeyi tes
pit etme yetkisinin anayasal bir kural olarak kendisine tanınmasından sonra açılan 
kapatma davalarında Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir09'. Verilen iptal 
kararından sonra benzer bir hüküm bu Kanuna tekrar eklenmiştir™. Anayasa 
Mahkemesi bu yeni hükmü de Fazilet Partisi kapatma davasında davaya bakan 
mahkeme sıfatıyla itiraz yoluyla Anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptal etmiş
tir*30. Bu karardan sonra ikinci kez iptal edilen yasa metnine "genel başkan" ifade
si de eklenerek, bu yeni kural 2001 yılında Anayasaya sokulmuştur. Bu şekilde 
eylemleri dolayısıyla bir siyasi partinin kapatılması davasında hangi şartların var
lığı halinde bir partinin kapatılacağı Anayasa Mahkemesi tarafından tespit edilir
ken, aynı zamanda Mahkeme'nin Anayasaya sokulan bu ölçütlere uygun olarak 
denetim yapma imkânı da sağlanmıştır.

Bu yeni duruma göre, Anayasanın yasakladığı eylemler bir siyasi parti 
üyelerince yoğun olarak işleniyorsa ve partinin yetkili organlarınca açıkça yada 
örtülü olarak benimseniyorlarsa ya da bu organların kendileri yasak eylemleri 
gerçekleştiriyorlarsa söz konusu parti odak durumuna gelmiş demektir. Burada 
bir partinin Anayasa'ya aykırı fiillerinin odağı haline geleceğinin belirlenmesinde 
münferit partililerin bu nitelikteki söz ve eylemlerinin partinin organ ve yetkili

(28) Kuzu B , "Uyum Yasaları Uyumsuz" Zaman 21.01.2002
(29) AMK, E: 1998/2, K: 1998/1, T: 9-1-1998, AYMKD Sayı:34/1, s.240-246
(30) 445 sayılı Kanun Resmi Gazete tarih: 14.08.1999, Sayı: 23876
(31) AMK, E: 2000/86, K: 2000/50, T.: 12.12.2000, 22.12.2000 tarih ve 24268sayılı Resmi Gazete
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makamlarınca "örtülü" olarak benimsenmiş olmasını yeterli sayılacaktır. Bunun 
anlamı yetkili organlardan çıkmayan hatta partinin haberdar bile olmadığı söz ve 
eylemlerinin parti tüzel kişiliğine izafe edilmesine kapı açılmasıdır*32*. Öte yandan 
bu değişikliğe "odak olma" kriterinin gerçekleşmesi zorlaştırılmaktadır gerek
çesiyle karşı çıkan Gözler, Türkiye'de bazı partilerin kapatılmasının doğru olup 
olmadığı, demokrasi ilkesiyle ne kadar bağdaştığı sorunu Anayasa'nın 69. mad
desinden kaynaklanan bir sorun olmayıp Anayasa Mahkemesi kararları sorunu ol
duğunu ileri sürmektedir*33*. Bu görüşe katılmak zordur. 2001 değişiklikleri ile bu 
konuda Anayasaya sokulan hükümden odak olmanın koşulları rahatlıkla çıkarıla
bilir. Bu hükümden bir partinin odak haline gelmesinin koşulları olarak yoğunluk, 
kararlılık ve benimsenme sayılabilir. Yoğunluktan anlaşılması gereken kapatıla
cak olan siyasi partinin yasaklanan eylemlerin odağı olduğu izlenimini rahatlıkla 
verebilecek bir yoğunlukta bu yönde faaliyette bulunmasıdır*34*. Kararlılık koşu
lunun gerçekleşebilmesi için yasakların eylemlerin belli bir yoğunlukta olmasının 
yanında bu eylemler üzerinde bir anlayış birliğinin de bulunması gerekir. Partinin 
üyeleri ile yönetim arasında ya da başka bir ifade ile yasaklanan eylemleri ger
çekleştiren üyelerle yetkili birimlerin bölümünde en azından bir anlayış birliğinin 
bulunması gerekir*35*. Benimsenme koşulu parti üyelerinin eylemleri dolayısıyla 
sorumlu tutulması noktasında önemlidir. Üyelerin bu eylemlerinin partinin yetkili 
organlarınca benimsenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak son değişiklikler ile 
odak olma koşulunun ölçütlerini belirleme noktasında Anayasaya yerleştirilen 
hüküm siyasi parti özgürlüğü için daha güvenceli bir durum sağlayacak ve bun
dan sonraki Anayasa Mahkemesi kararlarıyla da 'yoğunluk', 'kararlılık' ve 'benim
senme' noktalarında geliştirilerek odak olma koşulu daha belirgin bir biçimde uy
gulanabilecektir*36*.

2001 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri ile siyasi partiler hakkında 
Anayasa Mahkemesi artık farklı yaptırımlar uygulama imkânına sahip olmuştur. 
Anayasa'nın 69. maddesine eklenen hükme göre "Anayasa Mahkemesi, yukarı
daki fıkralara göre temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre 
ilgili siyasi partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakıl

(32) Erdoğan M., "Anayasa Değişti mi?" Radikal 18.10.2001
(33) Gözler K., "Anayasa Değişikliği Gerekli mi? 1982 Anayasası İçin Bir Savunma", Türkiye Günlüğü, 65 

Bahar 2001, s. 128
(34) Hakyemez K£., "2001 Yılında Yapılan Anayasa Değişikliklerinin Siyasal Parti Özgürlüğü Üzerindeki 

Etkileri", Anayasa Yargısı Sayı: 18, 2001
(35) Kanadoğlu K., "1982 Anayasası ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununda Yapılan Son Değişikliklere 

Göre Parti Yasaklama Rejimi" Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt: 17718, 
Sayı: 1-2, 1997-198, s.275

(36) Hakyemez Y.Ş., (d.n.34)
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masına karar verebilir.". Şimdiye kadar pek çok siyasi parti kapatma kararının 
verilmiş olması bu yeni yaptırımların getirilmesinde etkili olmuştur. Farklılaş
tırılmış müeyyidelerin getirilmesi sayesinde artık demokratik düzenin koruması 
ile siyasi partilere uygulanacak yaptırımlar arasında dava konusu fiillerin ağır
lığına göre bir orantılılık sağlanabilecektir07’. Siyasi partilerle ilgili yaptırımların 
derecelendirilmiş biçimde düzenlenmesinin Türkiye'yi daha demokratik kılabile
cek olumlu bir değişiklik olduğu açıktır*38’.

Siyasi partilere kapatmadan daha hafif yaptırımların uygulanması konusu Av
rupa Konseyi Bünyesinde oluşturulan Venedik Komisyonu Raporu'nda da yer al
maktadır. "Siyasi Partilerin Kapatılması ve Benzer Önlemlerin Alınması Hakkın- 
daki Temel İlkeler" başlığını taşıyan raporda Komisyon, yasaklayıcı tedbirler 
açısından en ağırı olan kapatma cezasının dışında, ayrıca demokratik düzene 
yönelttiği tehdit ölçüsünde daha farklı tedbirler olarak para cezası, farklı idari ted
birler ve yasaklanan eylemleri gerçekleştiren parti üyelerini bireysel olarak yar
gılama ve benzeri önlemleri devlet otoritesinin getirebileceğini önermektedir*39’. 
Bu durumda 2001 Anayasa değişikliklerin Venedik Komisyonunun önerdiği 
hususlara uygun bir yenilik sağlanmıştır. Bu da Türkiye ile Avrupa arasında ortak 
bir demokrasi standardı oluşturma yolunda önemli bir adımdır denilebilir.

Venedik Komisyonu Raporu ayrıca siyasi partilerin yasaklanması ve kapatıl
ması ve benzer önlemler hakkında temel ilkeleri belirlemiştir*40’. Venedik Komis
yon Raporu'nda siyasi partilerin yasaklanması ya da kapatılması, ancak partilerin 
Anayasa ile güvence altına alman hak ve özgürlükleri ortadan kaldıracak şekilde, 
demokratik anayasal düzeni yıkmak için şiddet kullanılmasını savunması ya da 
şiddeti politik bir araç olarak kullanması durumunda haklılaştırılabilir. Bir par
tinin anayasanın barışçıl yollarla değişmesini savunması, tek başına o partinin 
yasaklanması ya da kapatılması için yeterli gerekçe oluşturmaz. Partilerin kapatıl
ması önlemine çok istisnai durumlarda başvurulabilir. Hükümetler ya da devletin 
diğer organları yetkili yargı organından bir partinin yasaklanmasını istemeden ön
ce, ülkenin durumunu dikkate alarak, söz konusu partinin özgür ve demokratik 
siyasi düzen için gerçek bir tehlike oluşturup oluşturmadığını, bu tehlikenin daha 
hafif önlemlerle engellenip engellenmeyeceğini değerlendirmelidirler*41’.

(37) ibid
(38) Eroğul C., s.281 (d.n.27)
(39) CDL-/NF (2000) 001, "Guidelines on Prohibition and Dissolution o f political parties and Analogous

Measures " http://www. coe.fr/venice. 10.03.2003
(40) CDL-INF (2000) 001, "Guidelines on Prohibition and Dissolution o f political parties and Analogous

Measures " http://www.coe.fr/venice. 10.03.2003
(41) ibid
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Venedik Komiyonu'nun hazırladığı raporu incelediğimizde Türkiye'de parti 
kapatma ile ilgili iki şartın varlığının aranması gerektiği sonucuna varılabilir. İlk 
olarak siyasi partiler sadece şiddet kullanılmasını savunması ya da şiddeti politik 
bir araç olarak kullanması durumunda kapatılabilir. Irkçılık ve hoşgörüsüzlük, 
şiddet savunusunun belirli görünümleri olarak kabul edilebilir. İkinci olarak par
tileri kapatma önlemi demokratik düzeni korumak açısından başvurulacak son 
çare olmalıdır. Kapatılmak istenen parti demokratik düzen için gerçek bir tehlike 
oluşturmalı ve bu tehlikenin daha hafif önlemlerle giderilmesi mümkün ol
mamalıdır. Bu açıdan baktığımızda son değişikliklerle Anayasa Mahkemesi'ne 
kapatma cezasından daha hafif olan devlet yardımından kısmen ya da tamamen 
mahrum bırakma cezasını verme seçeneğinin tanınması Venedik Komisyonu 
raporunda belirtilen ilkelere uygunluk adına önemli bir ilerlemedir.

Siyasi partiler ile ilgili söylediklerimizi toparlayacak olursak, Sayın Sağ- 
lam'ın değişik yazılarında ifade ettiği gibi siyasi parti özgürlüğünün sınırları 
konusunda ülkemizdeki asıl sorun, demokrasinin kendini koruma refleksinin bir 
sonucu olarak yalnızca özgürlükçü demokratik rejim ile barışık olmayan siyasi 
partileri çoğulcu yapıda dışlamak değil, bu koruma refleksinin demokrasinin öz
gürlükçü niteliğini bozacak derecede, ölçüyü kaçıracak biçimde uygulanması 
olasılığıdır*42’.

Siyasi Partilerle ilgili Anayasa değişikliği bağlamında son olarak Anayasanın 
149. maddesinde yapılan değişiklikle Mahkemenin siyasi parti kapatma kararı 
verebilmesi için gerekli olan salt çoğunluk yerine beşte üç oy çokluğu koşulunun 
getirildiğini belirtmek gerekir. Bu şekilde Anayasa mahkemesinin siyasi parti 
kapatma kararı vermesi eskiye göre zorlaştırılmaktadır.

Dilekçe Hakkı
Anayasanın 74. maddesinde 2001 yılında yapılan değişiklik ile vatandaşların 

yanı sıra Türkiye'de oturan yabancılara da dilekçe hakkı tanınmıştır. Buna göre;
M adde 74 : (D e ğ iş ik : 27.12.2001-4709/26 m d.) Vatandaşlar ve k a rş ıl ık l ıl ık  esası gözetilm ek 

k a y d ıy la  Tü rkiye 'd e  ikam et eden yabancılar kendileriy le  veya kam u ile  i lg i l i  d ilekçe ve şikâyetleri 

hakkında, ye tk ili m akam lara ve Tü rk iye  B ü y ü k  M ille t M eclisin e  ya z ı ile  başvuru h akkın a sahiptir.

(D e ğ iş ik : 27.12.2001-4709/26 m d.) K e n d ile riy le  ilg i li  başvuruların  sonucu, gec ikm e ksiz in  

dilekçe sahiplerine y a z ıl ı o larak b ild irilir.

B u  h akkın  ku llan ılm a b iç im i kanunla düzenlenir.

şeklinde düzenlenmektedir.

(42) Sağlam F., "Siyasi Partiler Kanununda Uluslararası Normlara Uygunluk Sağlamak İçin Yapılması
Gereken Değişiklikler" Anayasa Yargısı 17, Ankara 2000, s.254
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Her ne kadar böyle bir değişikliğe gitmeden önce de yabancıların Türk yet
kililere dilekçe vermesini engelleyecek bir düzenleme yok idiyse de böyle bir 
hakkın Anayasa ile garanti altına alınması olumludur. Ancak bu hakkın tanın
masında karşılıklılık esasının getirilmesi kanımızca çok anlamlı değildir. Bu mad
dedeki değişikliğin en olumlu yanı ister Türklerden ister yabancılardan kaynak
lansın, yetkililerin dilekçelere "gecikmeden" yanıt vermek zorunda olduklarının 
açıkça belirtilmiş olmasıdır.

Sonuç olarak 2001 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri ile siyasi haklar 
açısından aslında tümü olumlu sayılabilecek önemli değişiklikler gerçekleştiril
miştir. Bu düzenlemelerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı Avrupa Mük- 
tesebatına uygun duruma getirmek için atılmış göz ardı edilemeyecek bir adım ol
duğu bir gerçektir. Ancak başta belirtildiği üzere sivil siyasete güvensizlik teme
line oturtulmuş bu Anayasanın yapılan değişikliklerle "anayasal demokratik" 
esaslarla hala bağdaştığını söylemek zordur.

Saygılar sunuyorum. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI İSMAİL ALPTEKİN - Teşekkür ediyorum Sayın Demir.

TARTIŞMA

SUNUCU - Efendim, Dördüncü Oturumun tartışma bölümündeyiz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. 
Burhan Kuzu'yu davet ediyorum efendim.

OTURUM BAŞKANI İSMAİL ALPTEKİN - Buyurun Sayın Hocam.

PROF. DR. BURHAN KUZU (TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı) - 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Değerli konuklar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Önemli bir 
konuyu bugünkü oturumda tartışmaya açmış bulunduk. Her iki değerli konuş
macımız, öyle zannediyorum, vaktin azlığı sebebiyle birkaç ana noktaya temas 
edebildiler. Aslında, bu konuda söylenmesi gereken çok şey var. Evvela iki değer
li konuşmacımızın yapmış olduğu değerlendirme üzerinde birkaç söz söyledikten 
sonra, bir miktar da kendi kanaatimi belirtmek istiyorum.

Şimdi, efendim, tartıştığımız konu olan katılım hakları üç grup temel hakkın 
bir grubunu oluşturuyor. (Kişi hakları, ekonomik haklar ve siyasî haklar 
dediğimiz.) Bunlardan birini kenara bıraktığınız zaman o ülkede insanları mutlu 
etmeniz mümkün değildir. Kişi hakları en eski olanlarıdır. İnsanlar zaman içinde 
ekonomik haklara da kavuşmuştur; ama, siyasî hakları bir kenara attığınız zaman,
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yani yönetime katılma hakkını, o insanları sadece kamı doyan, belki birkaç İnsanî 
boyutu da yerine getiren bir grup olarak algılamış olursunuz ve hakların gelişimi 
durur siyasî katılım olmadığı zaman. Bu konuda Türkiye'nin geldiği noktayı, 
bugünkü noktayı çok da küçümsememek lazım. Belki, zaman içerisinde bu nok
taya eriştik; ama, bunun da tarihî süreç içinde böyle olması gerektiğini düşünebi
liriz.

Şimdi, bu çerçevede seçme ve seçilme hakkı, siyasî faaliyette bulunma hak
kı, siyasî parti kurma hakkı, siyasî partilerin uyacakları esaslar ve dilekçe hakkı 
bu oturumun konusu olarak belirtilmiş. Bu konuda 1995'ten bu yana epeyce bir 
yol alındı, epeyce bir düzenleme yapıldı. Malumunuz, 1982 Anayasası dönemin
deki kısıtlamalar zaman içerisinde tekrar, 1961 Anayasası dönemine önemli öl
çüde getirilmiş oldu.

Şimdi, benim de bulunduğum Anayasa Komisyonu en son olarak 2001 yılın
da yapılan Anayasa değişikliğinden kalan birkaç maddeyi de komisyondan geçir
erek Genel Kurulun tasvibine arz etti ve oradan da geçmek suretiyle yürürlüğe 
girmiş oldu. En önemli değişiklik de burada "terör" kelimesinin Anayasaya gir
mesi; yani, ideolojik suçlardan dolayı mahkûm olanların siyaset yasağı dışında 
kalması yönündeki engellerin kaldırılması. Biz, bu anlamda Uyum Yasasında da 
gerekli değişikliği yaptık. O konuda da birkaç söz söylemek istiyorum.

Fazıl Sağlam Hocam odak tanımı üzerinde durdu siyasî partiler bakımından. 
Doğrudur, bu tanımın Anayasaya girmesi belki Anayasa tekniği bakımından doğ
ru değildir; ama, maalesef Türkiye'de Anayasa Mahkememiz -değerli üyeler alın
masınlar- odak konusunda yanlış karar vermiş ve bu konudaki, Siyasî Partiler 
Kanunundaki tanımın Anayasada olmadığı, gerekçesiyle Anayasaya aykırı bul
muştur. Mevcut hükme dayanarak hareket eden bir siyasî parti oldu bittiyle karşı 
karşıya kalıp kapatma durumuyla karşılaşmıştır. En sonunda da tabiî tali kurucu 
iktidar başka da çare kalmayınca bunun teknik olarak -bence doğru olmamakla 
beraber- Anayasada tanımını yapmak zorunda kalmıştır. Şu haliyle Sayın Fazıl 
Sağlam Hocamın belirttiği şekilde birtakım sıkıntılar özellikle yetkili organlar 
bakımından sorunlar varsa da, ana hatlarıyla bu tanımın doğru olduğunu 
düşünüyorum. Kalan kısmını da Yüce Mahkememizin tabiî takdirine bırakıyoruz.

Kapatma konusunda hakikaten bir ara formül bulundu. Bu ara formülü ben de 
benimsiyorum: Kapatmaya gitmeden önce malî yardımı kısmen veya tamamen 
kesme şeklinde; bunun neler olduğu da özellikle son uyum paketinde bizim 
komisyondan geçerek gerçekleşmiş oldu.
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Şimdi, burada seçime sokmama şeklinde bir ara formül de zaman zaman 
öneriliyor; yani, Anayasa Mahkemesine bir dönem seçime girmeme yaptırımını 
uygulamak şeklinde bir yetki verilsin. Aslında, ara formülleri artırmanın çok doğ
ru olduğunu zannetmiyorum; çünkü, Anayasa Mahkemesine biraz kısa yoldan 
gitme, işte, bir defa seçime sokmadık, biraz da parasını kestik, nasıl olsa parti 
ayakta gibi kolay bir savunma yoluna gitme fırsatı verebilir. O yüzden ara formül
ler üzerine çok gitmemek lazım. Bence bunun yerine artık Avrupa'nın da kabul et
miş olduğu siyasî parti kapatma konusunda bildiğimiz birkaç alan dışında artık 
partilerin kapatılmaması yoluna gitmek daha doğru olur; Bunları: teröre bulaş
mamak, ırk, soykırım vs. gibi birtakım şeyleri savunmamak, demokrasi düşman
lığı yapmamak, hoşgörüsüzlük şeklindeki tutum içinde olmamak gibi birkaç ana 
noktada topluyoruz. Yani, aşağı yukarı netice itibariyle Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin kararlarına yansıyan o kriterleri artık Türkiye'de de uygulamamız 
lazım. Önemli ölçüde bu noktaya doğru gelindiğini düşünüyorum.

Ne var ki, Sayın Sağlam'm da belirttiği gibi, Siyasî Partiler Yasası, maalesef 
çok detaylı bir yasa. Kendi çalışmasında bunlara çok güzel değinmiş; biz de on
lardan istifade ederek birtakım şeyler söyleyelim. Almanya'da, uzun süre bir yasa 
mevcut değildi. Zannediyorum, 1967 yılından itibaren 41 maddelik bir yasa 
çıkarıldı; Anayasa Mahkemesinin malî yardım konusundaki bir kararı üzerine 
öyle bir yasa çıkarıldı; ama, bakıyorsunuz, Fransa'da mesela bu tür bir müstakil 
yasa yok; biz de 140 maddelik bir yasayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu kazuis- 
tik yöntem dediğimiz, her şeyi kurala bağlama yöntemi haliyle siyasî partileri sık
boğaz ediyor. Şimdi, bu da temelde değerli konuşmacımız Sayın Demir'in demin 
işaret ettiği siyasî partilere resmi bir organ gözüyle bakılmasından kaynaklanıyor; 
yani, Türkiye'de siyasî partiler devletin bir organı gibi görülüyor. Bunu anlamak, 
kavramak mümkün değil. Siyasî partiler serbest kuruluşlardır. Onun bir defa al
tını çizmemiz lazım. Nitekim Anayasa Mahkememiz en son kararında 
başörtüsünün, parti kurma konusunda bir engel oluşturmayacağına karar vermek 
suretiyle bir anlamda siyasî partilerin serbest kuruluşlar olduğu noktasına doğru 
kaymıştır; bu gelişmeyi doğru buluyorum. Siz, siyasî partileri devlet organı gibi 
görürseniz, o zaman diğer devlet organlarını düzenlediğimiz gibi bunlara da çeki 
düzen verme yoluna gideriz. Saym Sağlam'ın yine belirttiği gibi gerçekten 
bugünkü Anayasamız çerçevesinde bile -ki, epeyce de bir düzeltme yaptık- Siyasî 
Partiler Yasasındaki birçok hüküm maalesef Anayasaya aykırı olarak hâlâ duru
yor. Tabiî, bunları temizlemek de bize düşüyor; yani, şikâyetçi oluyorum; ama, 
sizin takdirinize sunuyorum. Bu konuda da bir anlamda kamuoyu oluşturmaya 
çalışıyoruz. Bunların yasadan çıkarılması lazım diye düşünüyorum.
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Tabiî, yine bu konuda seçme seçilme yaşı üzerinde duruldu. Konuya birazdan 
tekrar değineceğim. Seçim konusundaki ilke Anayasamızın temsilde adalet, 
yönetimde istikrar ilkesi; yani, bizim karma sistem dediğimiz yöntemi ve usulü 
benimsemeye zorluyor yasa koyucuyu bu şekildeki bir hüküm. Yani, ne çoğunluk 
modeli ne nispî temsil, ikisinin ortasında. Dünyada gerçi gidiş de o yönde zaten. 
Orta formül bulunuyor. İkisinin de çünkü sakıncası var. Aşağı yukarı 80 çeşit 
seçim sistemi var benim tespit ettiğim kadarıyla bu şekilde oluşmuş. Elbette, 
seçim yasalarını belirlemek, düzenlemek hakikaten çok zor; ama, bu formülü 
Anayasaya yazmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Yani, Siyasî Partiler 
Yasası, tabiî çok sık değiştiği için maalesef Anayasa koyucu buna biraz zorunlu 
hissetmiştir kendisini. Ama, bu da tabiî, ülkenin istikrarı bakımından veya adalet 
noktasındaki bir sıkıntı bakımından düzenleme getirilmesi Anayasa Mah
kemesine iptal imkânını aşırı bir şekilde vermiştir. Şimdi, çoğunluk sisteminin 
belli bir türünü getirmeye kalksak, mesela, dar bölge sistemi, dediğimiz veya 
daraltılmış bölge sistemi dediğimiz sisteme gitsek, (çünkü, nispî temsil sistemin
de birtakım sıkıntıların çıktığı ortada.) Anayasa Mahkemesinin iptaliyle karşı kar
şıya kalınır. Evvela bunu değiştirmek lazım diye düşünüyorum. Anayasada bu ol
duğu müddetçe seçim yasasında oynama zor olacak. Belki bu amaçla zaten gel
miştir; ama, o zaman da başka sıkıntının çıktığını görüyoruz. Dünyada, yine, ken
di kanaatim, yanlışsam düzeltilsin salonda, hiçbir Anayasada seçimle alakalı 
böyle bağlayıcı hükümler konulmamıştır; sebebi de işte budur. Yasama organına; 
biraz daha geniş imkân vermek gerekir. Ama, bizim seçim yasaları çok sık değiş
tiği için de maalesef böyle bir yola gidiliyor.

Yine, anlaşılmayan bir husus. Seçim kanunlarında yapılan değişikliklerin 
bunları takip eden bir yıl içindeki seçimlerde uygulanmaması. Şimdi, diyelim ki, 
seçime tam bir sene kala biz bir yasada değişiklik yaptık ve uygulamadık onu, uy
gulayamıyoruz daha doğrusu. Öteki seçime de dört beş sene var. Yeni döneme 
geldiği zaman acaba yapmış olduğumuz o değişiklikler ihtiyacı karşılayacak mı; 
onu da bilemiyoruz. Bu da çok doğru değil gibi geliyor bana.

Değerli Hocam baraj konusuna değindi. Hakikaten barajla alakalı çalış
malarımda baraj yüzde 5'e insin görüşünü savunmuşumdur. Almanya'da yüzde 5, 
Kıbrıs'ta yüzde 8, onu da biz koyduk, dünyada bizden yüksek baraj yok, yüzde 
10'luk baraj. Fakat, buna rağmen, belki ilk kez iki parti Meclise girebildi, bundan 
önce baraj olduğu halde beş altı partinin girdiğini gördük. Barajı düşürmek güzel; 
ama, istikrar konusu bu sefer gündeme geliyor. Tabiî, ben eskiden beri savunduğum 
için, burada söylemekte bir sakınca görmüyorum. Barajları tümden kaldıralım, nis
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pî temsil esasım getirelim; ama, öbür taraftan istikrarı, başkanlık modeli ile sağ
layalım diyorum. Tabiî, bu Fazıl Sağlam Hocam tarafından pek kabul görmez; 
ama, yine de söylemiş olayım ben, şahsî kanaatim olarak. Yani, bu şekilde yapılır
sa, zannediyorum, hem adaleti, hem de istikrarı sağlamış oluruz. İki taraf da mem
nun kalır. Yürütmedeki istikrar da sağlanmış olur. Zannediyorum, bu şekildeki tar
tışmalar da belli ölçüde durmuş olur.

Şimdi, Sayın Demir'in söyledikleri üzerinde birkaç söz söylemek istiyorum. 
Avrupa Birliğiyle ilgili olarak baktığımızda yapılan son değişikliklerle özellikle 
kapatma konusunda bayağı bir yol alındığını düşünüyorum. 1982 Anayasasının 
ilk şekliyle hakikaten depolitizasyon dediğimiz siyaset dışı bırakmak, siyasî par
tilere bile siyaseti yasaklama yoluna neredeyse gidilmişti. Vakıflarla, demekler
le sendikalarla filan irtibatları kesilmiş, özellikle bunu anlamak mümkün değil. 
Tabiî, bunlar kaldırıldı. Bugün için bunlar yok; ama, ilk başta böyleydi, yanlıştı, 
düzeltildi.

Sayın Demir'in yaş konusunda 21 yaşın 18'e inmesi tespitleri tabiî Anayasa 
düzenlemeleri çerçevesinde doğrudur. Dünyada da 18 şeklindedir. Gerçi benim 
bu konudaki bakışım her zaman farklı olmuştur. Ben hep 21 yaşı savundum; çün
kü, aslında burada şöyle bir yanılgı var. Deniliyor ki, ceza ehliyeti 18, medeni eh
liyet 18, seçme yaşı, siyasî ehliyet de neden 18 olmasın. Bu mukayeseyi doğru 
bulmuyorum; çünkü, öbür ikisinde dikkat ederseniz yapılan işler daha çok fer
didir. Oradaki yaş küçüklüğünden doğan zararlar kişiye yöneliktir. 21 yaşın, daha 
uygun olduğunu düşünüyoruz. Biraz daha üniversitedeki öğrencileri düşününce 
belki böyle bir yaş aklıma geldi. Halbuki, seçme yaşı konusundaki küçüklüğün 
oylar bir şekilde blok şeklinde kullandığı için, o grubun aldatılması, gençliğinden 
istifade ederek yanlış oy kullandırılması bizi de etkiler; yani, oy vermeyeni de et
kiler. Kamusal yönü çok ağır basıyor. O yüzden bu mukayeseyi doğru bul
muyorum. Aynı şeyi yine Sayın Demir'in seçilme yaşı 25 yaşa neden indirilmedi 
sorusu için de söyleyebiliriz, ben şahsen 25 yaşa hep karşı oldum eskiden beri, 
bunu da açık açık komisyonda kullandığım oyla da belirttim. Yani, gerek 
CHP'den gerek bizim AK Partiden hepsi olumlu oy kullandı, bir ben olumsuz oy 
kullandım. Fakat, Genel Kurula indik, ben haklı çıktım gizli oylamada, en az oyu 
da bu aldı maalesef. Siz düşünebiliyor musunuz, ormanla alakalı bir paket içinde 
bu konu ne kadar ilgili. Ama, o da paket içine girmiş bir şekilde. Orman konusun
da AK Parti tek başına bunu savunuyor, CHP bu işe şiddetle karşı olduğunu söy
lüyor, oy kullanmada ret oyu vereceğini söylüyor, ret de veriyor hakikaten, 350 
civarında bir oy çıkıyor ormanla alakalı konuda, her iki parti evet diyor dışa kar
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şı, 318 oy çıkıyor yaş konusunda. Demek ki, burada bir anlamda çok net olarak 
tavır koyan birisi de benim. Siyasette ne kadar doğru bunu bilmiyorum; ama, net
ice itibariyle bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Gerekçesi de şu:

OTURUM BAŞKANI İSMAİL ALPTEKİN - Efendim, 2 dakikanız var; toparlar

sanız...

PROF. DR. BURHAN KUZU (Devamla) - Peki Sayın Başkanım.

Gerekçemiz de şu bizim: Şimdi, 25 yaş elbette ki, başka ülkelerde var. Fran
sa'da 23, Kanada'da 18, Almanya'da 18, Rusya'da 18, Amerika'da 25 falan; ama, 
bu ülkelerde dikkat ederseniz mutlaka ikinci bir meclis var, bu meclise girmek 
için koşul, yüksek tahsil artı 40 yaştır. Bir denge var bizim eski senato gibi. 
Senatoyu savunmuyorum; ama, seçilme yaşı 25 yaş olan ülkelerde bilin ki, mut
laka ikinci bir meclis vardır. Seçilme yaşı 40'tır, yüksek tahsil koşulu vardır. Bir 
ülkede, tek meclis varsa, seçilme yaşı mutlaka yaş 30 ve üzeridir. Aynı pakete 
konulduğu için haliyle son oylamada olumlu oy kullanmak zorunda kaldık, gizli 
oylama ya, bunu da açıklamak durumundayız bir yerde burada; çünkü, bu da 
siyasette ayrı bir irade engellemesi diye düşünüyorum.

Evet, yine, bir başka konuda dilekçe hakkı. Tabiî, dilekçe hakkını önem
siyoruz. Son Anayasa Komisyonunda Anayasada yapılan değişikliği biz uyum 
paketiyle kanuna yansıttık. İnsan Haklan Komisyonu ve Dilekçe Komisyonuyla 
ilgili olarak düzenlemeler yaptık. Sayın Komisyon Başkanımız da burada, ken
dileri de katıldılar ve biz dilekçe için kesin süreler koyduk, 30, 60 şeklinde; yani, 
idareye verilen dilekçeler 30 gün içerisinde; ama, Dilekçe Komisyonuna verildiği 
zaman 60 günde cevaplandırmalı düzenlemesini getirdik. Uyumu da bu şekilde 
sağlamış olduk.

Bir de tabiî ki, karşılıklılık esası gözetilerek yabancıların dilekçe vermelerini 
de olumlu buluyorum. Özellikle çevre hakkının savunulmasında bunu eskiden 
beri hep yazdım. Çevre hakkının korunmasında özellikle kültürel değerlerin 
korunmasında (Antalya bölgesi gibi veya buna benzer bilhassa İstanbul'un tarih
sel bölgeleri turistleri de ilgilendiriyor.) Aslında, bu gibi konularda karşılıklılık 
esasını aramak belki çok doğru da değil. Ancak derdi olan, bırakın versin dilek
çesini. Sonuç olarak takdir hakkı da bizim idaremize ait bir anlamda. Bunu da 
olumlu olarak görüyorum.

Tabiî, bütün bunların sağlanmasında elbette ki, ben baş hürriyet olarak düşün
ceyi açıklama hürriyetinin önemini vurguluyorum. Düşünceyi açıklama hür
riyetini insanlara verin, diğer tüm hürriyetleri elinden alın -bir varsayım olarak
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tabiî ki, bu- günün birinde kaybettiği hürriyetlerine kavuşur, bir şekilde kavuşur; 
ama, onu aldığınız zaman kaybettiği hürriyetleri dillendirme hakkı bile elinden 
alınmış olur.

Bir konu da Aysel Çelikel Hocamı görünce aklıma geldi. Kadınların seçim 
konusundaki kota meselesi. Tabiî, seçme seçilme konusunda kendisi de hakika
ten çok durdu. Değerli Hocamla birçok platformda da bunları tartıştık. Tabiî, kota 
konusunda anlaşamıyoruz ne kadar miktar konulacak; ama, hanımların seçime iş
tirakleri ve siyasî haklarını kullanmalarını zannediyorum teşvik etmek, özellikle 
kolaylaştırıcı anlamda, mesela, aday olmalarında ücret almamaktan başlayarak 
veya alt kademelerde üst kademeye çıkmalarını teşvik ederek. Çünkü hanımlar bu 
konulara biraz soğuk bakıyorlar benim gördüğüm kadarıyla, engelleme engel
leme sırf yasadan kaynaklanmıyor. Böyle bir kota ne kadar doğru, onu bilemiyo
rum; ama, bunun önemli bir konu olduğunu düşünüyorum.

Bir başka husus kamu görevlilerinin seçime katılmalarını kolaylaştırıcı 
hükümler getirmemiz lazım. Bu memlekette istifa eden kamu görevlisi geri döne- 
meme korkusu sebebiyle seçime girmiyor. Bir miktar para -birkaç milyar da olsa 
memur için epeyce bir para- yatırma korkusu; bundan dolayı seçime giremiyor ve 
seçme hakkı bunlar için biraz kenarda kalıyor. Özellikle hatırlatmak istiyorum. 
Seçim ittifakı mutlaka sağlanmalı seçimlerde küçük partiler bakımından. Belki 
Sayın Sağlam'ın o bahsettiği baraj konusunu düşürmesek de bu yolla küçük par
tilerle birlikte hareket ederek bir yere getirebiliriz.

Türkiye milletvekilliği tekrar getirilebilir. Anayasa Mahkemesinin bu kararı 
yanlıştır; o zaman da söyledik; yani, Türkiye milletvekilliğinin 100 millet
vekilinin Türkiye genelinden seçilmesinin hiçbir sakıncası yoktur. Bakın, bugün 
Rusya'da yarısı nispi temsil, yarısı çoğunluk, Almanya'ya da yarısı nispi temsil, 
yarısı çoğunluk , İtalya'da dörtte 3'ü çoğunluk, dörtte l'i nispi temsil sistemi ile 
seçiliyor. İsrail’de ülkenin tamamı bir anlamda seçim bölgesi sayılıyor. 
Dolayısıyla, çok çeşitli yöntemler var. Anayasa Mahkemesi milletvekili ayırımı 
yapıyor falan gibi birtakım gerekçelere dayanmıştır; bunu doğru bulmuyorum.

Son bir konu Sayın Başkanım. İktidar muhalefet diyalogu. Buna çok önem 
veriyorum. Tabiî ki, partisiz demokrasi yumurtasız omlet gibidir. Bu parti 
muhalefette olsa bile bizim için çok değerlidir; ama, muhalefet partimizin -yan- 
lışsa düzeltilsin- böyle bir bilimsel toplantıya katılmamasını kesinlikle kınıyo
rum, yadırgıyorum. Burada çok değerli bilim adamları vardı, hiçbirinin AK Par
tiyle filan alakası yoktur, organik anlamda söylüyorum bunu; dolayısıyla, böyle
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bir gerekçeyi nasıl bulabilirler, nasıl bir muhalefet anlayışıdır, onu da burada 
belirtmek istedim.

Herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum efendim. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI İSMAİL ALPTEKİN - Teşekkür ediyorum Sayın Kuzu.

Saygıdeğer konuklar, sayın konuşmacılara çok teşekkür ediyorum.

İfade edilen son derece değerli görüşler, farklı bakış açıları ve eleştirilerin 
bundan sonraki çalışmalara ışık tutacağına, uygulamaya yol göstereceğine 
inanıyorum. Bu vesileyle, Yüce Parlamentomuzda düzenlenen böylesine anlamlı 
bir sempozyumda bulunmaktan duyduğum onuru ifade etmek istiyorum.

Bu düşüncelerle, sayın konuşmacılarımıza huzurunuzda bir kere daha teşek
kür ediyor ve siz değerli konukları saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.

Kapanma Saati : 12.32
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5. OTURUM

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 
Temel Hak ve Özgürlüklerin Kapsamı, Sınırlanması ve 

Kötüye Kullanılmaması

OTURUM BAŞKANI 
Sadık YAKUT

TBMM Başkanvekili

SUNUCU - Şimdi "Temel Hak ve özgürlükler" başlığı altındaki Beşinci 
Oturuma geçiyoruz efendim.

Oturum Başkanımız, Sayın Sadık Yakut; Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanvekili.

Konuşmacılar; Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi 
öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Fazıl Sağlam, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakül
tesi Öğretim Üyesi ve Anayasa Mahkemesi emekli üyesi Sayın Prof. Dr. Yılmaz 
Aliefendioğlu.

Arz ederim efendim.

OTURUM BAŞKANI SADIK YAKUT (TBMM Başkanvekili) - Değerli konuklar, 
değerli medya mensupları; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca düzen
lenen Anayasa Hukuku 1. Uluslararası Sempozyumunun "Temel Hak ve Özgür
lüklerin Kapsamı, Sınırlanması ve Kötüye Kullanılmaması" başlıklı Beşinci 
Oturumuna katılım ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

Hak ve özgürlükler kavramı, yüzyıllar boyunca insan düşüncesini kurcalayan 
büyük meselelerden biri olmuştur. Tabiî hukuk felsefesine göre, insanlar, doğuş
tan gelen, temel, vazgeçilmez, kişiliğine bağlı devredilmez haklara sahiptir. Bu 
nedenledir ki, insan hakları kavramı geniş bir kavramdır. Kamu hürriyetleri, bir 
idealin gerçekleşmesi şeklidir; yani, insan haklarının devlet tarafından tanınmış 
şeklidir. Bu haklar, Anayasalar ve kanunlar tarafından kullanılmaya açık, pratik 
hayata geçirilmiş haklardır. Çağdaş demokrasilerde, düşünce özgürlüğü dışında 
sınırsız hürriyet bulunmamaktadır. Esasen hürriyetlerin var olabilmesi, kişi yönün
den pratik bir değer taşıyabilmesi için birtakım kayıtlarla çerçevelenmesi, yani 
tanzim edilmesi gerekmektedir. Çağdaş demokrasilerde hürriyetler, toplum 
yaşamının bozulmamasını sağlamak ve hürriyetlerden herkesin faydalanmasını 
sağlamak için bu amaçlarla sınırlandırılabilir. Hürriyetlerin sınırlandırılması 
konusunda değişik sistemler, değişik şekiller benimsemiş ise de, genel olarak 
hürriyetler kural, sınırlandırmalar istisnadır. Kanun koyucular, belli hal ve şartlar 
gerçekleştiğinde, belli amaçlar için hürriyetleri sınırlayabilmektedirler. 1982
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Anayasası, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasını, genel ve özel sınırlama 
şeklinde aşamalı olarak ele almışsa da, 4709 sayılı Yasayla gerçekleştirilen 
Anayasa değişikliğiyle yeni düzenlemelere gidilmiş, temel hak ve özgürlüklerin 
korunması ve güvence altına alınması yolunda önemli bir adım atılmıştır.

Anayasanın 13 ve 14. maddelerinde yapılan değişiklikle sürekli eleştirilere 
konu olan genel sınırlama maddesi kaldırılmış; her özgürlüğün, kendi özel mad
desinde belirlenen sınırlama sebeplerine dayalı olarak sınırlanabileceği ilkesi 
getirilmiştir. 13. maddede temel hak ve hürriyetlerle ilgili sınırlama sebepleri 
olarak gösterilen devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, millî egemen
lik, cumhuriyet, millî güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ah
lak ve sağlık gerekçeleri metinden çıkarılmıştır. Benzer şekilde 14. maddede hak 
ve hürriyetlerin kullanılmasındaki güvenceler pekiştirilmeye çalışılmıştır. Bu 
değişikliklere paralel bir şekilde uyum yasaları da çıkarılmaya başlanmış. 1982 
Anayasasının temel hak ve özgürlükler önündeki engellerin birçoğu çağdaş norm 
ve düzenlemelerle ortadan kaldırılmışsa da gelinen nokta yeterli değildir. Toplan
tımızın, bu yetersizliğin giderilmesinde önemli bir işlevin gereğini yerine getire
ceğine dair inancım tamdır.

Bu bağlamda, kişinin sahip olduğu dokunulmaz, vazgeçilmez, devredilmez 
temel hak ve özgürlüklerinin özüne dokunup, tümüyle kullanılmaz hale getiren 
kısıtlamalar, demokratik toplum gerekleriyle uyum içinde sayılamaz. Bu anlayış 
içerisinde, özgürlüklerin ne ölçüde kısıtlandığı değil, kısıtlamanın koşulları, 
nedeni, yöntemi, kısıtlamaya karşı öngörülen kanun yolları hep demokratik top
lum kavramı içerisinde değerlendirilmelidir, özgürlükler, ancak istisnaî olarak ve 
demokratik toplum düzeninin sürekliliği içinde zorunlu olduğu ölçüde sınırlan
dırılabilir. Demokratik hukuk düzeninde (asıl olan) güdülen amaç ne olursa olsun 
özgürlük kısıtlamalarının, bu rejimlere özgü olmayan yöntemlerle yapılmaması ve 
belli bir özgürlüğün kullanılmasını ortadan kaldıracak düzeye vardırılmamasıdır.

Sonuç olarak, demokratik bir devlet niteliğinin korunabilmesi, olağanüstü 
dönemlerde dahi bunalımların hukuk devleti ilkesine uygun yollarla çözümlen
mesine ve Anayasanın kuvvetler ayırımına dayalı esasının korunmasına bağlıdır. 
Böylesine, bir giriş çerçevesi içinde biraz sonra değerli katılımcılar oturum 
konusuyla ilgili bilimsel görüş, tespit ve eleştiri önerilerini bizlerle paylaşacaklar; 
ortak aklın ışığı altında azamî müşterekte uzlaşmamızın yolunu açarak 
Atatürk'ün hedef gösterdiği çağı yakalayan ve aşan Türkiye'nin tesisinde öncülük 
ederek, temel hak ve özgürlükler konusunda ve uygulamasında çağdaş norm ve 
uygulamaları yakalamış Türkiye'nin inşasına ortak katkı sağlayacaklardır.

Bu duygu ve düşüncelerin ışığı altında, seçkin topluluğu saygıyla selamlıyor; 
ilk sözü de Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Fazıl Sağlam 
Hocamıza veriyorum.

Buyurun Sayın Hocam.
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TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KAPSAMI, SINIRLANMASI 
VE KÖTÜYE KULLANILMAMASI 

(Anayasa Madde 13 ve 14)

Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM <>

1) 1892 Anayasasının Orijinal Metniyle Öngördüğü Koruma Düzeni

Temel hak ve özgürlükler rejimi bakımından 1961 Anayasası ile getirilen 
güvencelerde 1982 Anayasasının uzunca bir süre etkili olan orijinal metni ile 
büyük bir geri dönüş yaşanmıştır. Ayrıntılara girmeden özetlemek gerekirse: Bu 
Anayasa, meşru sınırlama nedenlerini genişletmiş ve hak ve özgürlüklerin norm 
alanlarındaki özellikleri dikkate almaksızın bu nedenleri genelleştirmiştir. Belli 
alanları ise doğrudan Anayasada yasaklayarak hak ve özgürlükler alanını daralt- 
mıştır. 1961 Anayasasında hak ve özgürlüklerin mutlak koruma alanı olarak ön
görülen öz güvencesine, 1982 Anayasasına yer verilmemiştir. Olağanüstü yöne
tim usullerinde ise hak ve özgürlüklerle ilgili sınırlama ve güvence ölçütleri adeta 
anayasal rejim dışına taşınmıştır. Bu gibi durumlarda "yasa ile sınırlama zorun- 
luğu" yerine "olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerle sınırlama" olanağı 
öngörülmüş, daha da önemlisi, bu kararnamelerle temel hak ve özgürlüklerin 
kullanılmasını kısmen veya tamamen durdurma ve bunlar için Anayasada ön
görülen güvencelere aykırı önlemler alma imkânlarını getirilmiştir (AY m. 15). 
Bu tür kararnamelerin yargısal denetimi de söz konusu olmadığından (AY m. 148, 
fıkra 1, cümle 3), olağanüstü yönetim usullerinde hak ve özgürlüklere yönelik 
müdahalelerin, -yine aynı AY maddesine göre- ancak "uluslararası hukuktan 
doğan yükümlülükleri ihlal etmemesi", "durumun gerektirdiği ölçüde yapılabil
mesi", ve "çekirdek alan" olarak belirlenen hak alanlarına dokunulmaması gibi 
ölçütler, yeterince etkili olamamıştır.

Öte yandan yargı bağımsızlığının da açılan gedikler ve belli alanların 
(OHKHK, Askeri Yönetim Dönemi Yasaları, Sıkıyönetim Komutanı İşlemleri, 
Yüksek Askeri Şûra Kararları, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararlan) 
yargısal denetime kapatılması temel hak ve özgürlüklerin korunmasındaki eksik
liği pekiştiren etkenler olarak kendini göstermiştir.

(*) Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
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2) Temel Hak ve Özgürlüklerin Koruma Düzeninde 1995 ve 2001 

Anayasa Değişikliği ile Sağlanan Dönüşüm
a) Temel hak ve özgürlüklerin koruma düzeninde ilk önemli düzeltmeler 1995 

AY değişikliği ile sağlanmıştır. Anayasanın orijinal metninde, çeşitli örgütlere 
getirilen ve "siyaset ve dayanışma yasakları" olarak anılan yasaklar (AY m.33/4 
m.52 m.54/2 ve 6 m.69/2 m .135/3) bu değişiklikle kaldırılmıştır. Ayrıca siyasal 
partilerle ilgili olarak sistemsiz ve belirsiz bir nitelik taşıyan ve yasalarla geniş
letilmeye elverişli gözüken parti kapatma nedenleri, Anayasada sınırlı sayıma 
bağlanmıştır. Ne var ki bu konuda çıkarılmış olan uyum yasaları (özellikle siyasal 
partilere ilişkin uyum yasası), Anayasa değişikliğinin amacına uygun yeterli bir 
düzenleme sağlayamamıştır.

b) 2001 Anayasa Değişikliği ise çok daha liberal bir koruma düzeni öngör
müştür. Bu bağlamda öncelikle Anayasanın 13. maddesinde yer alan genel sınır
lama ilkesi kaldırılarak, temel hak ve özgürlüklerin yalnızca ilgili maddelerinde 
belirtilen nedenlerle sınırlanabileceği güvencesi getirilmiştir. Böylece 1961 
Anayasasının "farklılaşmış ve kademeli sınırlama sistemi"ne dönülmüştür. Ay
rıca "öz güvencesi", 2001 Anayasa Değişikliği ile yeniden Anayasaya girmiştir. 
Buna göre yapılacak sınırlamaların hakkın özüne dokunmaması gerekir. Bunun 
yanısıra yapılacak sınırlamaların, "demokratik toplum düzeninin gerekleri" 
yanında "laik Cumhuriyetin gereklerine de aykırı olamaması" esası benimsenmiş
tir. Bunlara ek olarak daha önce öğretide ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarında 
benimsenmiş olan "ölçülülük ilkesi" de bu kez Anayasa metni içinde açıkça zik
redilmiştir0*. Böylece AİHM'nin hak ve özgürlüklerin korunması için kullandığı 
ilke ve ölçütler eksiksiz olarak Anayasada yer almıştır.

Bu değişikliğin bir yansıması olarak Anayasa Mahkemesi, sınırlama neden
lerini AİHM'nin uygulamasına paralel bir biçimde dar yorumlama yoluna gide- 
bilir.Ayrıca koruma ölçütlerinin uygulanmasında da AİHM'den yararlanabilir. 
Bunu kolaylaştırmak için 13. maddeye şöyle bir hüküm eklenmesi yararlı olur:

(!) Bir karşılaştırma olanağı vermek üzere 2001 Anayasa Reformunun kilit maddesi olan 13. maddenin eski ve 
yeni metinlerini aşağıda veriyoruz: (Yürürlükteki metinde yer alan yenilikler, kalın harflerle vurgulanmıştır.) 
2001 Anayasa Değişikliğinden Önceki Metin: "MADDE 13.- Temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel 
asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili 
maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırla
nabilir./ Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gerekler
ine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz./ Bu maddede yer alan genel sınırlama 
sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir. Yürürlükteki Metin: "MADDE 13. - Temel hak ve 
hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı 
olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, demokratik toplum düzeninin ve la'ık 
Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz."
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"Sınırlama sebep ve ölçütlerinin yorumlanmasında... Türkiye’nin taraf olduğu in
san haklarına ilişkin ulusulararası andlaşmalarda öngörülen denetim organlarının 
kararları da gözönünde tutulur. "(2)

c) Öte yandan Anayasanın 14. maddesinde yer alan "Temel hak ve hürriyet
lerin kötüye kullanılamaması"na ilişkin yasak, sadeleştirilerek Avrupa İnsan Hak
ları Sözleşmesi'nin 17. maddesine yakın bir içeriğe kavuşturulmuştur®. Hak ve öz
gürlüklerin, oldukça geniş bir alana yayılmış bir biçimde belli amaçlarla kullanıl
masını yasaklayan eski hüküm yerine, bu alanı daraltacak şekilde, hak ve öz
gürlüklerin "ülke ve ulus bütünlüğünü bozmayı" ve "insan haklarına dayanan 
demokratik ve laik Cumhuriyet'i ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler 
biçiminde kullanılmasını" yasaklayan bir hüküm benimsenmiştir. Ayrıca 2. fık
rada temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik olarak 
öngörülen yorum ilkesi devleti de içine alacak biçimde formüle edilmiştir.

d) Buna karşılık 2001 Anayasa Değişikliği açısından temel hak ve özgürlük
leri koruma rejiminde göze çarpan eksiklikleri şöyle özetlemek mümkündür:

i) 2001 Anayasa paketi, yasal sınırlamanın istisnasını oluşturan "olağanüstü 
hal kanun hükmünde kararnameleri" bakımından herhangi bir değişiklik getir
memiştir. En azından bunların AYM'nde denetlenmesinin sağlanması gerekir. Ay
rıca olağanüstü yönetim usulleri altında temel hak ve özgürlüklerin kullanıl
masının “kısmen veya tamamen durdurulabilmesini” ve "bunlar için Anayasada 
öngörülen güvencelere aykırı tedbirler" alınabilmesini öngören 15. madde de 
varlığını aynen korumaktadır. Bu hükümlerin de yeni bir AY Değişikliği ile kabul 
edilebilir bir çizgiye çekilmesi gerekir.

ii) Sınırlamanın farklılaşması ve sınırlama gereksiniminin farklı ve kademeli 
bir nitelik kazanması, her bir temel hak ve özgürlüğün koruduğu nesnel yaşam 
alanı kesitinin farklı olmasından kaynaklanır. Bu farklılık, siyasal, sosyal,

(2) Bkz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi, TBB Yayını Ankara 2001, s. 17 vd.
(3) Bu maddenin eski ve yeni şekli şöyledir: 2001 Anayasa Değişikliğinden Önceki Metin: "Anayasada yer alan 

hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin 
ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya 
zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak 
veya dil, ırk din ve mezhep ayırımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan 
bir devlet düzeni kurmak amacıyla kullanılamaz./.... /  Anayasanın hiçbir hükmü, Anayasada yer alan hak 
ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz." Yürürlük
teki Metin: "MADDE 14 - Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerin hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü bozmaya veya insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kal
dırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz./ Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya 
kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha 
geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorum
lanamaz./ Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler kanunla düzen
lenir. "
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ekonomik ve kültürel olduğu kadar tarihsel nedenlerle belirlenir. Genel sınır
lama sisteminden farklılaşmış - kademeli sınırlama sistemine geçilirken, her
bir temel hak maddesinin yeniden gözden geçirilmesi ve o temel hakkın 
koruduğu nesnel alanın zorunlu kıldığı oranda ve bu alanın içeriğine uygun sınır
lama nedenlerinin ilgili maddelere eklenmesi gerekirdi. Anayasa değişikliği, par
tiler arasında uzlaşmaya varılan noktalarla sınırlı kaldığı için, bu tür eklemeler, iç 
tutarlılığı sağlayacak yeterlilikte yapılmamıştır. Örneğin sözleşme, seyahat ve 
yerleşme özgürlüklerinde sınırlama nedeni bulunmamaktadır.

iii) Kimi özgürlüklerde bir sınırlama nedeninin öngörülmemiş olması, 
farklılaşmış - kademeli sınırlama sisteminin içinde mümkündür. Anayasanın 25. 
maddesinde yer alan "düşünce ve kanaat hürriyeti" bunun en tipik örneğidir. Av
rupa İnsan Hakları Sözleşmesinde de 9. maddenin 1. cümlesinde düşünce, vicdan 
ve din özgürlüğüne sahip olma hakkı herkese herhangi bir sınırlama nedenine tabi 
olmaksızın ve mutlak bir anlamda tanınmıştır. Savunma ve adil yargılanma hak
kını da içeren hak arama özgürlüğü (AY m.36), bilim ve sanatı serbestçe öğren
me ve öğretme, açıklama ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkı (AY m.27), 
vatandaşın yurda girme özgürlüğü (AY m.23 son) gibi haklar da bu niteliktedir. 
Bu gibi hakların kendi nesnel sınırları ve anayasanın bütünlüğü ilkesinden doğan 
sınırları dışında ayrı bir sınırlama nedenine bağlı kılınmaması, nesnel içerik
lerinin ve niteliklerinin özgürlükçü ve çoğulcu bir demokratik yapı içinde böyle 
bir sınırlamaya elverişli olmamasından kaynaklanmaktadır. Bunlar aynen 
bırakılabilir.

Yukarda özetlenen eksikliklerin tamamlanması sistemin sorunsuz işlemesini 
sağlayacaktır.

Teşekkür ediyorum. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI SADIK YAKUT - Teşekkür ediyorum Sayın Hocam.

ikinci söz, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi Sayın Prof. 
Dr. Yılmaz Aliefendioğlu'na aittir.

Buyurun Sayın Hocam.

164



T B M M  AN AYASA H U KU KU  1 .  U L U SL A R A R A SI SE M P O Z Y U M U

TÜRK ANAYASASI AÇISINDAN TEMEL HAKLARIN VE 
ÖZGÜRLÜKLERİN KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI

Prof. Dr. Yılmaz ALİEFENDİOĞLU n

I - TEMEL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER
Temel haklar, kamu gücü karşısında bireylere Anayasa ve yasalarca tanınan 

hak ve özgürlüklerin bütünüdür. Başka bir deyişle, "Temel hak ve özgürlükler, 
anayasaca güvenceye bağlanmış insan haklarıdır”0*. Temel haklar, "insan hakları 
katoloğundan pozitif hukuk metinlerine geçen, somut özelliği belirgin haklar- 
dır"(2). İnsan hakları, Anayasalarda somutlaştıkça temel haklar haline gelirler. İn
san hakları, mevzuatla ya da yargı kararıyla tanındığında temel hak niteliğini 
kazanırlar01. Bu haklar, genelde, Anayasal normlar ve uluslararası sözleşmelerle 
güvenceye alınan ve temelde, doğal hukuk öğretisinden, 1789 Fransız İnsan ve 
Vatandaş Hakları Deklarasyonundan, 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesinden 
ve 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesinden, 1950 Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinden esinlenen liberal öğretinin dayandığı haklar katagorisini 
oluştururlar. İnsan hakları, genelde, bütün insanların, doğuştan vazgeçilemez, 
devredilemez temel hak ve özgürlüklere sahip olmaları; ırk, cins, renk, cinsiyet, 
dil, din ve siyasal kanaat açısından bir ayırım yapılmadan haklardan ve özgürlük
lerden eşit biçimde yararlanmaları esasına dayanır.

Türk Anayasa Mahkemesi, insan haklarının korunması söz konusu olduğun
da, yargısal denetim alanının kapsamını, "Anayasaların açık kurallarından önce 
hukukun bilinen ve bütün uygar ülkelerce benimsenen ilkelerine uygunluk"(4) öl
çütüne başvurarak genişletmektedir. Bir başka deyişle pozitif hukukun belirlediği 
temel haklardan insan haklarına geçiş yollarını açık tutmaktadır.

II - 1982 ANAYASASINA GÖRE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 
Devletin temel amaç ve görevleri
1982 Anayasasına göre, Devletin temel amaç ve görevlerinden biri, kişinin 

temel hak ve özgürlüklerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaş

(*) Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
(1) Tanör B., Yiizbaşıoğlu N., 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, (2001 Anayasa değişikliklerine 

göre), Yapı Kredi Yayınları - 1447, Cogito,-102.Baskı, 2002, s.131
(2) Gören Z., İzgi Ö., Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, Ankara 2002, s. 175
(3) İbid
(4) AYM'nin 1966/19, KI968/25 sayılı kararı, AYMKD Sayı 7, s.28 ; Aym., Sosyalist partinin kapatılma 

davasında, Anayasada bulunmayan "direnme hakkım" bir insan hakkı olarak algılamıştır: AYM'nin 
E l988/2, K İ988/1 sayılı kararı, RG 16.5.1989/20167
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mayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, in
sanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli koşulları hazırlamaya 
çalışmaktır (m.5). Başka bir deyişle, Devletin en önemli görevlerinden biri, temel 
hak ve özgürlüklerin topluma mal edilmesi ya da sosyalleştirilmesidir(5). Böylece, 
Anayasaya göre devlet, öteki görevleri yanında, kişilere, ekonomik ve sosyal hak
lar tanımak, adalet ilkeleriyle bağdaşmayan engelleri kaldırmak, insanın maddi ve 
manevi gelişimi için gerekli koşulları hazırlamak yükümü altındadır*6’. Böylece, 
Anayasada sadece "özgürlük" kavramına değil, aynı zamanda "özgürleşme" an
layışına da yer verilmiştir.

Anayasanın, ayrıca , kimi maddelerinde Devletin görevleri, "tedbir alır";, (m. 
28,-41,42,45,48,49,55,58,61,62,63,65), "hayat seviyesi sağlar" (m.61), "destekler" 
(m.57), teşvik eder (m.59), "teşkilat kurar" (60) gibi sözcüklerle ifade edilmiştir. 
Kişiye düşen ödevler ise, 12. maddenin ikinci fıkrasında genel niteliğiyle, 49. 
maddede "çalışma hakkı ve ödevi", 66. maddede "vatandaşlık ödevi"<7), 72. mad
dede "vatan hizm eti", 73. maddede ise "vergi ödevi" olarak gösterilmiştir. Devlete 
ve vatandaşlara ortak düşen ödevler çevre hakkıyla ilgili 56. maddede yer almıştır. 

Kapsam : Temel haklar ve özgürlükler alanı
Anayasanın öngördüğü temel hak ve özgürlükler, Anayasa ve yasalarla; 

Anayasa ve yasaların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan yürütmenin (idarenin) 
işlem ve eylemleri ve yargı yerlerinin kararlarıyla sınırlanır.

1982 Anayasası temel hak ve özgürlükleri, "Temel Haklar ve Ödevler" baş
lıklı ikinci kısımda dört bölümde toplamıştır. Genel hükümler birinci bölümde, 
kişinin hakları ve ödevleri ikinci bölümde, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler 
üçüncü bölümde, siyasal haklar ve ödevler dördüncü bölümde yer almıştır. 
Anayasanın koruduğu temel hak ve özgürlükler, herkese karşı ileri sürülebilen 
negatif statü haklarını (koruyucu hakları), Devletin bir edimde bulunmasını 
gerektiren pozitif statü haklarını (isteme hakları), siyasal haklan (katılım hak
larını),(8) ve herkesin birlikte koruması gereken dayanışma haklarını (üçüncü 
kuşak hakları) içerir.

1982 Anayasasının ikinci kısmının birinci bölümünde (genel hükümlerde), 
temel hak ve özgürlüklerin niteliği, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması,

(5) Gören Z., İzgi Ö., s. 169 (d.n.2)
(6) Türkiye Barolar Birliğinin Anayasa Önerisinde bu fıkra, "temel hak ve özgürlüklerin niteliğini belirleyici 

ve doğal hukuk anlayışı ile özgürleşme kavramlarını birleştirici rolü nedeniyle, 1961 Anayasasındaki ye
rine paralel ve daha belirgin biçimde" Hak ve Özgürlüklerin Niteliği başlıklı 12. maddeye aktarılmıştır .

(7) Devlete vatandaşlık bağı ile "bağlı olmak", vatandaşlığın temel göstergesidir; devletine "bağlılık" vatan
daşlık ödevidir.

(8) Georges Jellinek (1851 - 1911)'in temel hakları üçlü ayrımı
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temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılamaması, temel hak ve özgürlüklerin 
kullanılmasının durdurulması, yabancıların durumu konuları düzenlenmiştir. 
1982 Anayasasında, 1961 Anayasasından farklı olarak, temel hak ve özgür
lüklerin özünü oluşturan "eşitlik" ilkesi, temel haklar ve ödevleri düzenleyen II. 
Kısmın birinci bölümünde değil, Anayasanın birinci kısmında genel esaslar için
de, "yasa önünde eşitlik" başlığıyla yer almıştır.

Koruyucu haklar, bireyi devlet karşısında koruyan, devletin giremeyeceği ya 
da müdahele edemeyeceği alanı belirleyen haklardır. Bu haklar ve özgürlükler 
bağlamında devlete düşen görev bu hakları tanımak ve müdahale etmemektir. Bu 
haklar 1982 Anayasasında 17. ve 40. maddeler arasında yer almıştır. Anayasa 
mahkemesi, "Bir kimsenin, başkasına zarar vermeden istediği hareketi yapabil
m esi... "<9) ni kişi özgürlükleri kapsamında kabul etmiştir.

İsteme hakları (pozitif statü hakları) ise, devlete bu haklan tanıma yanında 
gerçekleştirme yükümünü de getiren haklardır. Anayasa bu hakları, sosyal ve 
ekonomik haklar ve ödevler başlığı altında 41. - 65. maddelerde toplamıştır. 1982 
Anayasasına göre Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda, Anayasa ile belirlenen 
görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun önceliklerini gözeterek, "mali kay
nakların yeterliği ölçüsünde yerine" getirecektir. Böylece, sosyal ve ekonomik 
haklar, koruyucu haklara göre, mali kaynaklara bağlı, ikincil dereceli haklar 
olarak kabul edilmiştir.

Katılma hakları (siyasal haklar ve ödevler), bireyin siyasal iktidarın oluşu
muna, işleyişine, belirlenmesine ve siyasal kararların alınmasına katıldığı haklar
dır00*. Bu haklar, Anayasanın 66. - 74. maddelerinde yer almıştır.

Dayanışma hakları, bilimsel ve teknolojik gelişimden; çevrenin hoyratça kul
lanılmasından doğan olumsuzlıkların ortadan kaldırılması; toplumlar arasında 
doğan dengesizliklerin giderilmesi, insanlığın ortak mal varlığının korunması, 
savaş yerine barış içinde yaşam amacına dönük haklar katalogunu içerir (Çevre 
hakkı, barış hakkı, gelişme hakkı)00. üçüncü kuşak haklar, büyük ölçüde toplum
da yaşayan herkesin çabalarının birleştirilmesi, devletin yanında tüm kurum ve 
kişilerin katkıları ve ortak bir bilincin oluşumu ile anlam ve değer kazanır. Böy
lece bu haklar, ortak çıkarlar için bir dayanışmayı temsil ederler. Bu hakların bir 
bölümü, Anayasanın sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümünün içinde 
56. ve 63. maddelerde yer almıştır..

(9) AYM'nin 20.6.1966 günlü, E1963/156, K1966/34 sayılı kararı, AYMKD sayı 4, s.192
(10) Bkz. Giritli /., "2001 Anayasa Değişikliklerinin Temel Hak ve Özgürlüklere Yansıması", Anayasa Yargısı,

sayı 19, s. 90, 2002,
(11) Kaboğlu Ö. t., Özgürlükler Hukuku, 6. Baskı, İmge Kitapevi, 2002
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Haklar ve özgürlükler ikilemi

Anayasada, çok yerde, hak ve özgürlük terimleri birlikte ya da eş anlamlı 
olarak kullanılmıştır. Gerçekte bu iki sözcük yakın anlamlı olsalar da aralarında 
farklar vardır. Hak (right, droit), hukukun kişiye tanıdığı bir şeyi isteyebilme yet
kisidir. Başka bir deyişle kişinin, hukukça korunan çıkarıdır, yaşam hakkı, kişinin 
maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı, kişinin özel yaşamına say
gı gösterilmesini isteme hakkı, mülkiyet hakkı, sosyal ve ekonomik haklar gibi. 
Özgürlük (liberty, liberté) ise, kişinin hukukça yasaklanmayan bir alanda, hiçbir 
baskı altında kalmadan kendi istencine ve kararlarına göre davranabilmesidir; 
düşünce özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, basın özgürlüğü, süreli ve süresiz 
yayın özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü, demek kurma özgürlüğü, toplantı ve 
gösteri yürüyüşü düzenleme özgürlüğü, gibi. Hak, statüye bağlı edilgin; özgür
lük ise, yasaklanmayan alanda etkin ve devingendir02’.

m  - TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN NİTELİĞİ
1961 - 1982 Anayasaları karşıtlığı
Temel hak ve özgürlüklerin niteliği, 1961 ve 1982 Anayasalarında kısmen 

farklı düzenlenmiştir. İlk farklılık maddelerin başlıklarındadır. 1961 Anayasasın
da madde başlığı,"temel hakların niteliği ve korunması" iken (m .10); 1982 
Anayasasında ilgili madde başlığı, "korunma" sözcüğünü içermeden, "temel hak 
ve hürriyetlerin niteliği" şeklinde düzenlenmiştir (m. 12).

1982 Anayasasında temel hak ve özgürlüklerin niteliği, 12. maddenin ilk fık
rasında, 1961 Anayasasında olduğu gibi, "Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 
devredilmez, vazgeçilmez, temel hak ve hürriyetlere sahiptir" biçiminde tanım
lanmıştır. Bu tanım, doğal hukuk anlayışını yansıtmaktadır. 1982 Anayasasının
12. maddesinin gerekçesinde, temel hak ve özgürlüklerin, devletin bir "lütfü" ol
madığı; kişiliğin ayrılmaz, devredilemez bir unsurunu oluşturduğu; devletin, 
kişiye ayrılmış bu alana ilke olarak hiç bir müdahalede bulunmaması ve bu özel 
alana girmemesi gerektiği belirtilmekte, böylece doğal hukuk anlayışı güçlen- 
dirilmektedir. Doğal olarak "dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez, temel hak 
ve özgürlüklerin insan kişiliğine bağlı, doğuştan kazanılan haklar grubu içersinde 
algılanması gerekir.

1982 Anayasasının belirlediği, temel hak ve özgürlüklerin, doğal hukuk öğ
retisini çağrıştıran özelliği, 2. maddesinde, Cumhuriyetin niteliğini vurgularken, 
"insan haklarına saygılı" yerine, "insan haklarına dayalı" deyiminin kullanıl

(12) Bkz. TanörB., - Yüzbaşıoğlu N„ s. 131 (d.n.l)
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masını gerektirirdi. Ancak, 1961 Anayasasındaki, Cumhuriyetin "insan hak
larına" dayanan niteliği; 1982 Anayasasının 2. maddesine "insan haklarına say
gılı" olarak alınmıştır.

2001 yılında Anayasada yapılan değişiklik öncesinde Uzlaşma Alt Komis
yonunca bu yönde değişiklik önerisi getirilmişse de, bu öneri uzlaşma komis
yonunun kabul ettiği metinde yer almamıştır. Ancak, Anayasayı değiştiren aynı 
yasada, "insan haklarına dayanan" deyimi bu kez temel hak ve özgürlüklerin 
kötüye kullanılmaması ile ilgili 14. madde içersinde yer almıştır.

Her iki Anayasada, temel hakların niteliğine bağlı farklılık, esas olarak, ikin
ci fıkralarda gözlenmektedir.

1961 Anayasasının onuncu maddesinin ikinci fıkrasına göre, devlet temel hak 
ve özgürlükleri koruyacak, bu amaçla, "kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert 
huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınır
layan siyasî, İktisadî ve sosyal bütün engelleri kaldıracak; insanın maddî ve 
manevî varlığının gelişmesi için gerekli koşulları hazırlayacaktır.

1961 Anayasasında Devlete, temel hak ve özgürlüklerle ilgili kısımda verilen 
koruma amaçlı bu görev, 1982 Anayasasında, temel hak ve özgürlüklerin korun
masına bağlı bir nitelik olmaktan çıkarılıp, Devletin temel amaç ve görevleri 
arasına taşınmıştır(m.5)(l3). Genel gerekçede bu husus, hak ve özgürlüklerin top
luma mal edilmesi (sosyalleştirilmesi) olarak adlandırılmıştır. 1982 Anayasası, 
böylece, 5. maddesinde, Devlete, kişinin temel hak ve özgürlüklerini, sosyal 
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak biçimde sınırlayan siyasal, 
ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, insanın maddi ve manevi varlığının 
gelişmesi için gerekli koşulları hazırlamak görevini verirken; 12. maddesinin 
ikinci fıkrasında kişiye de, temel hak ve özgürlükleri kullanmada ödev ve sorum
luluklar yüklemektedir. Kimi düşünürlere göre, 1982 Anayasasında, " temel hak 
ve özgürlüklerin ödev ve sorumluluk kavramlarıyla birlikte belirtilmiş olması 
genel kurallar açısından önemli bir ayrılık olarak değerlendirilebilir."04*

Kanımca, 1982 anayasasının, temel hak ve özgürlüklerle ödev ve sorumluluk
lar arasında kurduğu denge; 1924 Anayasasının benimsediği, "özgürlükler ile 
başkasına zarar vermeme ve özgürlüklerin sınırını başkalarının özgürlüklerinin 
sınırının oluşturması"(m.68) kavramlarından çok farklı gözükmemekte ve onlar 
kadar soyut kalmaktadır. Bu soyut kuralların somutlaştırılması yargıçların 
demokratik devletten ne anladıklarına bağlı olacaktır.

(13) Tanör B., - Yüzbaşıoğlu N., s ,134(d .n .l)
(14) Gören Z., Temel Hak Genel Teorisi, İzmir, 2000, s. 13-15
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Hak ve özgürlük - ödev ve sorumluluk dengesi
1982 Anayasasının temel hak ve özgürlüklerin niteliğini belirleyen 12. mad

desinin ikinci fıkrasında, 1961 Anayasasından farklı olarak (m. 10), "Temel hak 
ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorum
luluklarını da ihtiva eder." kuralı yer almış; böylece, özgürlüklerin ilk sınırı ödev 
ve sorumluluklar biçimiyle çizilmiştir051. Madde gerekçesine göre, "Kişi sahip 
bulunduğu hak ve hürriyetleri kendi iradesi doğrultusunda kullanırken bu ödev ve 
sorumlulukları da göz önünde bulundurmak zorundadır". Gerçekte, Anayasanın 
bu maddesinin birinci fıkrasında, temel hak ve özgürlüklerinin niteliği doğal 
hukuk anlayışına göre belirlendiğine göre, bu özgürlüklerin herkes için sınırı, 
1924 Anayasasında olduğu gibi, genel anlamda, "başkalarının hürriyeti sınırı" ol
malıydı. Anayasa Mahkemesi, bir kararında, "Anayasa koyucu kişiyi temel hak 
ve hürriyetlerle donatırken, bu hak ve hürriyetlerin, kişinin topluma, ailesine ve 
diğer kişilere karşı olan ödev ve sorumluluklarından ayrı düşünülemeyeceği"06* 
yönünde karar vermiştir.

Anayasanın 12. maddesine göre, devlet, herkesin kişiliğine bağlı, kendisine 
ayrılan bu özel alana karışmayacak07*, giremeyecek; kişi de, temel hak ve özgür
lüklerini, topluma, ailesine ve öteki kişilere karşı ödev bilinci ve sorumluluk 
esasına göre kullanacaktır. Anayasa, bu maddenin birinci fıkrasında, dokunulmaz 
hak ve özgürlükler kademesi oluştururken; ikinci fıkrasında, hak ve özgürlükler
le, kişinin ödev ve sorumlulukları arasında bir denge kurmaya çalışmış; kişinin, 
temel hak ve özgürlüklerini kullanırken ödev ve sorumluluklarını da göz önünde 
bulundurmasının gerekliliğini öngörmüştür.

Türkiye Barolar Birliğinin hazırladığı 2001 tarihli Anayasa Önerisinde, bu 
fıkra maddeden çıkarılmıştır. Gerekçeye göre, "Temel hak ve özgürlüklerin 
kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklar içermesi 
siyasal, toplumsal ve kültürel bir etik konusudur. Bu tür ödev ve sorumluluklar 
zaten Anayasanın ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Temel hakların kötüye kul
lanılmaması ilkesi ve temel hak maddelerinde yer alan sınırlama nedenleri de 
ödev ve sorumlulukların bir yansımasıdır. Bunun ötesinde genel bir ödev ve 
sorumluluk hükmüne yer vermek temel hakların sınırlanma boyutunu genişletme 
eğilimi yaratabilir."08*

(15) 1982 Anayasasının genel gerekçesine göre, 12. Maddede, "2/b)„. temel hak ve hürriyetlerin, kişiye tanın
mış sınırsız bir serbesti olmadığı; bunların kişi için bazı ödev ve sorumlulukları da beraberinde getirdiği 
ve sınırlı bir serbesti demek olduğu ifade edilmiştir. Hak ve hürriyetlerin ilk sınırı, bunların kendi bünye
si ve cevherinde yer almaktadır."

(16) AYM'nin 11.9.1987 günlü, E1987/1, K1987/I8 sayılı kararı, AYMKD Sayı 23, s.308
(17) Maddenin gerekçesinde, "Devletin, kişiye ayrılmış bu alana ilke olarak hiçbir müdahalede bulunmamak, 

bu özel alan sınırları içine girmemekle yükümlü bulunduğu ..." belirtilmiştir.
(18) Türkiye Barolar Birliğinin "Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi, 2001, II. Basım, s. 17
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1982 Anayasasının, 12. maddesindeki, hak ve özgürlükle, ödev ve sorum
luluktan doğan sınır arasında denge esasına dayalı yaklaşımı, Anayasanın 15. 
maddesinde, "yürütmeye tanınan, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını dur
durmaya varan yetki ile bu yetki karşısında korunan haklar" arasındaki dengede 
de görmekteyiz.

Anayasanın 15. maddesine göre, "savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya 
olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edil
memek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kul
lanılması kısmen veya tamamen" durdurulabilecektir. Anayasanın 15. maddesin
de, yürütmeye tanınan yetkilerle, korunan çekirdek haklar arasında denge kurul
muştur. Bu maddeyle yürütme, bir yandan, savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve 
olağanüstü hallerde, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının durdurulmasına 
varan yetkilerle güçlendirilirken; öte yandan, savaş hukukuna uygun fiiller 
sonucunda meydana gelen ölümler ile ölüm cezasının infazı dışında kişinin 
yaşam hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulmaması; kim
senin din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaması ve bunlar
dan dolayı suçlanmaması; suç ve cezaların geriye yürütülmemesi; suçluluğu mah
keme kararıyla saptanıncaya kadar kimsenin suçlu sayılmaması yönündeki kural
larla sınırlandırılmıştır. Böylece, 15. maddede, devletin olağanüstü durumlarda 
dahi dokunamayacağı çekirdek haklar alanı vurgulanmıştır.

IV - 1982 ANAYASASINDA TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN 
SINIRLANDIRILMASI

Temel hak ve özgürlüklerin niteliğine bağlı sınırlama

Temel hak ve özgürlüklere ilk sınırlama, Anayasanın 12. maddesinde açık
lanan niteliğinden kaynaklanmaktadır. Yukarıda açıklandığı gibi, "Temel hak ve 
hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluk
larını da ihtiva eder".

Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası döneminde verdiği kararlarda, bu 
sınırı, 1924 Anayasasındaki "Tabiî haklardan olan hürriyetin herkes için sınırı, 
başkalarının hürriyeti sınırıdır" (m.68), deyiminden esinlenerek, "Bir kimsenin, 
başkasına zarar vermeden; istediği hareketi yapabilmesi..." biçiminde belirtmişse 
de, 1982 Anayasası döneminde Anayasanın, "hak ve özgürlüklerle ödev ve 
sorumluluklar" arasında kurduğu dengeyi ön plana çıkarmıştır09’.

(19) AYM'nin 11.9.1987 günlü, E1987/1, K İ987/18 sayılı kararı, (d.n. 16)
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Genel sınırlama nedenleri
1982 Anayasası, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ile ilgili 13. 

maddesinin 4709 sayılı yasayla değiştirilmeden önceki şeklinde, 1961 
Anayasasından farklı olarak, "temel hakların özüne" dokunma yasağına yer veril
memişti.

Maddenin ilk şekline gö re ," temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin, millî güven
liğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağ
lığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen 
özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla" sınır
lanabilecektir (m. 13). Ayrıca, maddenin ikinci fıkrasına göre, temel hak ve özgür
lüklerle ilgili genel ve özel sınırlamalar, demokratik toplum düzeninin gereklerine 
aykırı olmayacak ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılmayacaklardı. Bu mad
denin son fıkrasında da, bu maddede yer alan genel sınırlama nedenleri temel hak 
ve özgürlüklerin tümü için geçerli olduğu belirtilmektedir.

Böylece, 13. madde, eski şekline göre; temel hak ve özgürlüklerin tümü için 
geçerli genel sınırlama maddesidir*20’. Anayasa Mahkemesi de kimi kararlarında 
"genel nitelikli" olan sınırlama nedenlerinin herhangi birisinin tek başına ya da 
birkaçının bir arada, "belli bir hak ve özgürlüğün sınırlandırılmasına haklı gerek
çe teşkil eder" biçiminde karar vermiştir*21’.

Madde, böylece, sınırlama ve sınırlamayı sınırlama ikili yapısına dayanmak
ta idi.

Bu hükme göre, madde;

Temel hak ve özgürlükler;
> 1. Ancak, bu maddede yazılı "genel" ve ayrıca anayasanın temel hak ve öz

gürlüklerle ilgili öteki maddelerinde yazılı "özel" nedenlerle sınırlandırılabilir.
> 2. Sınırlama, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak "yasayla" yapıla

bilir.
> 3. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili genel ve özel sınırlamalar, "demokratik 

toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kul
lanılamaz." (Sınırlamanın sınırı) biçiminde idi.

Maddeye 1982 Anayasası ile getirilen, "demokratik toplum düzeninin gerek
leri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki, "demokratik bir toplulukta gerekli ön
lemler" (m .9, 10, 11) deyiminden; "sınırlamaların öngörüldükleri amaç dışında

(20) Federal Alman anayasasında, yasa koyucuya tüm temel haklar için geçerli genel sınırlama yetkisi veren
bir hüküm yer almamıştır.. Bkz. Sağlam F., Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara 1982

(21) AYM'nin 26.11.1986 günlü, E l985/8, K1986/27 sayılı kararı, AYMKD Sayı 22, s.364
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kullanılamayacağına" ilişkin ibare ise, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, "hak
ların sınırlandırılmasının sınırları başlıklı” maddesindeki, "sınırlamalar ancak ön
görüldükleri amaçlar için uygulanabilir" (m. 18) kuralından esinlenerek alınmıştı.

1982 Anayasasının, 13. maddesinin 4709 sayılı yasa ile değiştirilmeden önceki 
metnine göre, temel hak ve özgürlüklerin tümü için getirilen sınırlama nedenleri, 
Anayasadaki tüm temel hak ve özgürlükler için geçerli idi. Bu durum Anayasanın 
kendi içinde çelişkiler yaratmaktaydı. Şöyle ki, Anayasadaki bu düzenleme biçi
mi, Anayasanın, düşünce ve kanaat özgürlüğü ile ilgili maddesinde, "Herkes, 
düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kim
se, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri 
sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz" (m.25) denilmesine; ve madde gerekçesinde 
de bu özgürlüğün "hiçbir sebeple ihlal" edilemeyeceği belirtilmesine; din ve vic
dan özgürlüğü ile ilgili maddesinde de (m.24/1,3), benzer kurallar yer almasına ve 
bu özgürlüklerin olağanüstü hallerde dahi korunması esası Anayasaca açıkça belir
tilmesine karşın (m. 15), temel hak ve özgürlüklerin, düşünce ve kanaat özgürlüğü, 
din ve vicdan özgürlüğü dahil tümünün, 13. maddede sayılı genel ve soyut neden
lerle sınırlanabilmesi, olanağının ortaya çıkması, en azından sınırlama ile ilgili 
kuralların düzenlenmesi açısından çelişki yaratmaktaydı.

V - 2001 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN 13. MADDEYE GETİRDİĞİ 
YENİ BOYUT

Genel sınırlama ilkeleri
Anayasanın 13. maddesinde, 3.10.2001 günlü, 4709 sayılı yasayla yapılan 

değişiklik sonucunda madde, "Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmak- 
sızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve 
ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, 
demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük il
kesine aykırı olamaz." biçimine dönüşmüştür. Böylece madde, genel sınırlayıcı 
madde olmak yerine, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında ilke belir
leyici kural durumuna gelmiştir; genel sınırlama nedenlerini ilgili maddelere yer
leştirerek, özgürlüklerin özelliklerine göre farklılaştırılmış sınırlama rejimine 
geçilmiştir02’.

Madde, önemli oranda değişmişse de, "sınırlamayı düzenleyici ve sınırlamayı 
sınırlayıcı" ikili yapısı devam etmektedir.

(22) TBB T.C. Anayasa Önerisi, 2001, ikinci basım, TBB yayını No 14 ,s ,18 .
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Maddenin yeni şekline göre temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırıl
masına ilişkin kurallar

• Öncelikle, temel hak ve özgürlüklerin tümü için geçerli genel ve soyut 
nedenler maddeden çıkarılmıştır. Değişen maddeye göre, temel hak ve özgürlük
ler, özlerine dokunulmaksızm yalnızca, Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen 
sebeplere bağlı olarak sınırlanabilecektir.

•  Sınırlamalar ancak yasayla yapılabilecektir. Maddenin ilk biçiminde de yer 
alan bu kural, maddenin değişik biçiminde "ancak" sözcüğünün eklenmesiyle 
korunmuştur. Temel hak ve özgürlükler ancak yasayla sınırlanabilir, tüzük, yönet
melik gibi genel düzenleyici işlemlerle sınırlandırılamaz.

•  Temel hak ve özgürlükler, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik top
lum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı ola
maz (Sınırlamayı sınırlayan kurallar).

Madde, yeni biçimiyle, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında dayanıla
cak genel nedenleri saymak yerine, sınırlama ilkelerini içerir duruma gelmiş, 
genel sınırlama maddesi olmaktan çıkmıştır. Bu durum, Anayasanın "genel 
hükümler" başlığıyla daha fazla bağdaşmaktadır. Ayrıca yukarıda verdiğimiz 
düşünce özgürlüğüyle ilgili örnekteki çelişki ortadan kalkmakta, ikili sınırlama 
önlenmektedir*23’.

Bu durumda, Anayasanın 13. maddesindeki "genel nedenler," temel hak ve 
özgürlükleri sınırlayıcı olmaktan çıkmış mıdırlar? sorusu akla gelmektedir. Yanıt, 
"hayır" dır. Maddenin değişik yeni şeklinde, özel ve genel nedenler yerine, 
Anayasanın "ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere" bağlı olarak yasayla sınır
lama yapılabileceğinden söz edilmektedir. Nitekim, 13. maddede sayılan "genel 
nedenler" in büyük bölümü, temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddelere serpiş
tirilmiş; sonuçta, sınırlamanın düzenlenme biçiminin değiştirilmesi ve sınırlama 
kapsamının bir parça daraltılması dışında önemli, değişiklik yapılmamıştır*24’.

Anayasanın 13. maddesinin değişmeden önceki şeklinde yer alan genel sınır
layıcı nedenler, yapılan değişiklikle, bu kez aşağıdaki maddelere;

> 1. Anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20., konut dokunulmaz
lığıyla ilgili 21., haberleşme özgürlüğüyle ilgili 22., demek kurma özgürlüğüyle 
ilgili 33., toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkıyla ilgili 34., sendika kur
ma hakkıyla ilgili 51. maddelerinde, çok ufak farklılıklarla, "millî güvenlik, kamu 
düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile (veya) baş
kalarının hak ve özgürlüklerinin korunması";

(23) Bu düzenleme biçimi, 1961 Anayasasının sınırlamayla ilgili 11. maddesinin ilk şekline uygundur.
(24) Farklı bakış için Bkz: Gözler K., Anayasa Değişikliklerinin Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması

Bakımından Getirdikleri ve Götürdükleri, Ank. Barosu Derg. Sayı 2001/4, y ıl 59, s. 55-67
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> 2. Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğüyle ilgili 26. maddesinde "mil
lî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Dev
letin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması";

> 3. Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından 
yararlanma hakkıyla ilgili 31. maddesinin ikinci fıkrasının yerine ise, "millî 
güvenlik, kamu düzeni, genel ahlâk ve sağlığın korunması";,

deyimleri, sınırlayıcı nedenler olarak ilgi kurularak eklenmiştir.

Anayasanın bu maddelerine yeni getirilen sınırlama nedenlerinin çoğu, 
Anayasanın 13. maddesinde yer almakta idi. Yapılan iş bu sınırlayıcı nedenleri, 
özgürlüklerle ilgili özel maddelerine yerleştirmek olmuştur. Bu durum, 
Anayasanın 13. Maddesinden, ilgili maddelere, genel sınırlama nedenleri olarak 
aktarılan temel hak ve özgürlükler yönünden "daha az sınırlama" anlamına gel
mese de, "daha iyi" düzenleme sayılır. Genel sınırlama nedenleriyle ilgi kurul
mayan temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddeler açısından ise, "daha az sınır
lama" anlamına gelir.

Yeni sınırlama nedenleri
Anayasada yapılan bu değişiklik sırasında, Anayasanın 13. maddesinde 

bulunmayan "suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin 
korunması, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri" kavramları, yeni 
sınırlama nedenleri olarak ilgili maddelere konulmuştur. Her ne kadar, Avrupa İn
san Hakları Sözleşmesinden alındığı anlaşılan (m. 10/2, 11/2), "suç işlenmesinin 
önlenmesi" nedeninin, Anayasanın 13. maddesinin değişiklikten önceki metninde 
yer alan "genel asayiş" terimi yerine kullanıldığı, daha açık ve somut bir kavram 
olduğu; "kamu güvenliği" teriminin de, genel asayiş ve kamu düzeni kavramları 
kapsamı içinde bulunduğu; "Cumhuriyetin korunması" yerine "Cumhuriyetin 
temel niteliklerinin korunması" kavramının kullanılmasının daha somut ve sınır
lamayı daraltıcı bir sonuç doğurduğu ileri sürülebilir ise de, yeni düzenlemede 
bunların dışında kalan, "başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması" gibi yeni 
nedenler de yer almıştır (m. 20, 21). Bu maddelerin değişiklik gerekçelerinde, 
maddede getirilen yeni sınırlama nedenlerinin "Avrupa İnsan Hakları Sözleş
mesinde öngörülen esaslara" uygun olduğu belirtilmektedir. Ancak, bu yeni kav
ramların kullanıldıkları ilgili maddelerde yeni sınırlama nedenleri oluşturduk
larında kuşku bulunmamaktadır.

Sınırlamayı sınırlayan kurallar :

Öze dokunmama

Sınırlama, temel hak ve özgürlüklerin "özüne dokunmadan" yapılacaktır. Öze 
dokunmama, 1961 Anayasasında sınırlamanın sınırını belirleyen bir ölçüttür.
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Başka bir deyişle sınırlamaya getirilen bir yasak alandır. 1982 Anayasasının 13. 
maddesinin ilk metninde yer almayan "öze dokunmama" kavramı, maddeye, 
4709 sayılı yasayla yapılan değişiklik sırasında dahil edilmiştir. Anayasa Mah
kemesi kuruluşundan itibaren hak ve özgürlüklerin özünün saptanmasında "hak
kın kullanılabilir" durumda kalmasını ölçü olarak kullanmıştır. Mahkeme, 1982 
Anayasası döneminde de, Anayasada açıkça yer almamış olsa da, demokratik top
lum düzeninin gerekleri kapsamında "öze dokunmama" ile ilgili görüşlerini geliş
tirerek devam ettirmiştir. Mahkeme bir kararında "demokratik toplum düzeninin 
gerekleri" ile "öz" arasında bağlantı kurarak, "temel hak ve özgürlüklerin özüne 
dokunup, tümüyle kullanılamaz hale getiren kısıtlamaların", demokratik toplum 
düzeninin gerekleriyle uyum içinde sayılamayacağına karar vermiştir<25). Mah
keme, 3005 sayılı Yasaya göre yapılan suçüstüne bağlı yargılamada sanığa savun
masını hazırlamak için üç günlük süre verilmesine ilişkin kuralı, benzer görüşler
le, savunma hakkının özünü zedeleyen, dolayısıyla demokratik toplum düzeninin 
gereklerine aykırı düşen bir sınırlama kabul ederek iptal etmiştir(26). Sağlık Hiz
metleri Temel Yasasıyla ilgili kararında da, ölçülülük ilkesi ile "öze dokunmama" 
arasında köprü kurmuştur. Mahkemeye göre, "genel sağlığı koruma amacı ile 
çalışma özgürlüğüne konulan sınır arasında büyük bir ölçüsüzlük vardır, yöne
timin takdiri ile meslekten süresiz uzaklaştırma cezası verilmesi çalışma özgür
lüğünün özüne dokunmaktadır. "(27).

Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olmama
13. maddenin, 4709 sayılı yasayla değişikliğinden önceki şekline göre, sınır

lama, Anayasada öngörülen nedenlerle, "Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun 
olarak kanunla" yapılabilecekti. "Uygunluk", sınırlama amacına ve Anayasanın 8. 
maddesindeki, "Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 
tarafından Anayasaya ve kanunlara "uygun" olarak kullanılır ve yerine getirilir." 
kuralıyla bağdaşmakta idi. Yeni düzenlemede, "uygunluk" yerine "aykırı ol
mama" ölçütü öngörülmüştür. Maddenin yeni biçimine göre, Sınırlamalar, 
"Anayasanın sözüne ve ruhuna" aykırı olamaz. Gerekçede, maddenin, Avrupa İn
san Hakları Sözleşmesindeki ilkeler doğrultusunda yeniden düzenlendiğinden söz 
edilmektedir. Sözleşmede "söze ve ruha aykırılık" ibaresi bulunmamaktadır. Bu 
deyimin 1961 Anayasasından alındığı anlaşılmaktadır. Ancak, bu kavram, 1961 
Anayasasında ve 1982 Anayasasının ilgili maddesinin değişiklikten önceki şek
linde "Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak" sınırlamaya olanak tanınmak

(25) AYM'nin 26.11.1986 günlü, E l985/8, K İ986/27 sayılı kararı, AYMKD sayı 22, S.365
(26) AYM’nin 16.6.1992 günlü, E1992/8, K İ992/39 sayılı karan, RG: 6.10. 1992/21367
(27) AYM'nin 19.4.1988 günlü, E l987/16, K İ988/8 sayılı kararı, RG: 23.8.1988/9908
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ta iken; yeni yapılan değişiklikle, sınırlamaların, "Anayasanın sözüne ve ruhuna 
aykırı olmaması" ilkesi benimsenmiştir.

Anayasaya uygunluk Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmayı, bu öz ve 
söz dışında sınırlama yapmamayı gerektirir; aykırı olmamak ise, Anayasanın 
sözüne ve ruhuna uygun düşmese bile, aykırı olmamak koşuluyla sınırlama 
yapılabilmesi anlamına gelir ve daha fazla sınırlayıcı bir sözcüktür. Üstelik 
Anayasa, bir yandan, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasını "Anayasanın 
belirlediği sınırlama nedenlerine bağlı" kılarken; öte yandan, "Anayasanın 
sözüne ve ruhuna uygunluk" ölçütü yerine, "aykırılık" koşulunun yer alması 
isabetli olmamıştır.

Anayasa Mahkemesi, "Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun"luk ölçütünü 
kimi kararlarında kullanmıştır. Mahkeme, bir kararında, Anayasanın "sözüne ve 
ruhuna uygunluk" ölçütü ile, "öze dokunmama" arasındaki bağlantıyı vur
gulayarak, Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı bulduğu sınırlamanın, mülkiyet 
hakkının özüne dokunduğunu belirtmiştir*210.

Demokratik toplum düzenine aykırı olmama
Demokratik toplum düzeninin gerekleri, 1982 Anayasasının 13. maddesinde 

başlangıçtan itibaren bulunmakta idi. Madde gerekçesinde belirtildiği gibi bu öl
çüt, sınırlamanın sınırı olarak öngörülmüştür. Madde gerekçesinde, "sınırlayıcı 
tedbirler demokratik rejim anlayışına aykırı olmamalı; genellikle kabul gören 
demokratik rejim anlayışı ile uzlaşabilir” olmalıdır. Getirilen bu kıstas, 1961 
Anayasasının kabul ettiği "öze dokunmama" kıstasından daha belirgin, uy
gulaması daha kolaydır, denilmektedir. Madde gerekçesinden anlaşıldığı kadarıy
la bu ölçüt, "öze dokunma" yasağının yerine uygulanmasının daha kolay olacağı 
anlayışıyla getirilmiştir. Ancak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kimi mad
delerinde geçen, "demokratik bir toplumda zorunlu önlemler" ölçütünden esin
lenilerek alman bu kavram", uygulamada, gerekçede söz edildiği biçimde "belir- 
gin"bulunmamıştır. Anayasa Mahkemesi bu ölçütü anlamlandırırken güçlükle 
karşılaşmış, farklı yorumlar getirmiştir. Anayasa Mahkemesi, serbest bölgelerle 
ilgili kararında, Başlangıç ilkelerinden de yararlanarak, "demokratik toplum 
düzeniyle", "bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla 
belirlenen hukuk düzeni kastedildiğinden"(29) söz ederek, Anayasada yer almayan 
hukukun genel ilkeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle korunan kimi hak 
ve özgürlükleri bu kavramın dışında tutmuştur. Polis Vazife ve Salâhiyet Yasasıy
la ilgili kararında ise, konuya eskisinden farklı bir biçimde yaklaşarak, "Kişinin

(28) AYM'nin 22.9.1993 günlü, E1993/3, K1993/31 sayılı karan, RG: 16.4.1994
(29) AYM'nin 6.10. 1986 günlü, E1985/21, K İ986/23 sayılı kararı, RG 14.3.1987/19400
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sahip olduğu dokunulmaz, vazgeçilmez, devredilmez temel hak ve özgürlüklerin 
özüne dokunup tümüyle kullanılmaz hale getiren kısıtlamalar, demokratik toplum 
düzeninin gerekleriyle uyum içinde sayılamaz”*30’ demek suretiyle demokratik 
toplum düzeninin gereklerini, doğal hukuk öğretisine, demokrasinin evrensel 
niteliğine uygun biçimde algılamıştır. Mahkeme, bu kararında, ayrıca, demokratik 
toplum düzeni kavramı ile temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunmama ilkesi 
arasında birbirine koşut bir bağlantı bulunduğunu belirtmektedir. Anayasa Mah
kemesi, Sağlık Hizmetleri Temel Yasasıyla ilgili kararında da benzer görüşleri 
savunmuştur*31*.

13. maddenin gerekçesinde, sınırlamalar, "demokratik rejim anlayışına aykırı 
olmamalı; genellikle kabul gören demokratik rejim anlayışı ile uzlaşabilir ol
malıdır." denilmekle, demokrasinin evrensel ve ortak değerlerine gönderme 
yapıldığı anlaşılmaktadır.

Lâik Cumhuriyetin gerekleri
Anayasanın 13. maddesinin 4709 saylı yasayla değişik 13. maddesi, temel 

hak ve özgürlüklerin, "lâik Cumhuriyetin gereklerine aykırı" olacak biçimde 
sınırlandırılamayacağı kuralını öngörmüştür. Bu maddeye göre, sınırlamanın 
sınırını oluşturan unsurlar arasında "lâik Cumhuriyetin gereklerine aykırı ol
mama" ölçütü de yer almıştır. Maddenin değiştirilmesinden önceki metninde, 
"...Cumhuriyetin...korunması" amacı, bir genel sınırlama nedeni iken, maddede 
yapılan değişiklikle, bu kez, "lâik Cumhuriyetin gereklerine aykırı olmama" 
koşulu, sınırlamaya getirilen yasaklar arasında yer almıştır. Lâik Cumhuriyetin 
gerekleri Anayasada tanımlanmamıştır. Ancak Anayasada bu konuda kimi kural
lar yer almıştır. Bu durumda "lâik Cumhuriyeti" Anayasaca korunan biçimiyle al
gılamak gerekir. Bu hükümlere göre;

•  Kutsal din duygularının Devlet işlerine ve politikaya karıştırılmaması(Baş- 
langıç/5)

•  Herkesin, vicdan, dinsel inanç ve kanaat özgürlüğüne sahip olması 
(m.24/1).

• Anayasanın 14. maddesi hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla ibadet, 
dini ayin ve törenlerin serbest olması

•  Kimsenin, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dinsel inanç ve kanaat
lerini açıklamaya zorlanamaması

•  Din ve ahlâk eğitim ve öğretiminin Devletin gözetim ve denetimi altında 
yapılması

(30) AYM'nin 26.11.1986 günlü, E1985/8, k İ986/27 sayılı kararı, AYMKD sayı 22
(31) AYM’nin 19.4.1988 günlü, E1987/16, K İ988/8 sayılı kararı, RG: 23.8.1988/9908
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• Kimsenin, Devletin sosyal, ekonomik, siyasal veya hukuksal temel düzeni
ni din kurallarına dayandıramaması; dini veya din duygularını yahut dince kutsal 
sayılan şeyleri istismar edememesi,

• Devrim yasalarının korunması (m. 174),
durumları lâik Cumhuriyetin Anayasaca korunan gerekleri sayılabilir.
Ancak, Anayasada bu özgürlükler ve yasaklar için yeterli koruma varken, 

"lâik Cumhuriyetin gerekleri"ne göre yapılacak bir ayrımın, temel hak ve özgür
lüklerinin sınırlanmasına sınır getirici bir ölçüt olarak uygulanması ve kullanıl
ması güç olacaktır. Maddeye konulmasında yarar bulunduğu kanısında değilim. 
Uygulama ancak, bir yasayla, Anayasanın kişiye tanıdığı din ve vicdan özgürlük
lerine bir sınırlama yapıldığı zaman, bu sınırlama "lâik Cumhuriyetin gereklerine 
aykırı düşecek biçimde ise, Anayasaya aykırılık söz konusu olabilecektir<32).

Ölçülülük ilkesine aykırı olmama
Sınırlamanın, amaca ulaşması için "elverişli ve gerekli" olması, sınırlama ile 

amaç arasında "makul bir oran" bulunması, sınırlamanın genel yararı sağlamada 
"gerekli ve yüklenilebilir" o lm ası, sınırlama ile kamu yararı arasında "makul bir 
denge" bulunması, alt bölümlerini içeren ölçülülük ilkesi, Anayasanın 13. mad
desinin 4709 sayılı yasayla değişik metninde yer almıştır. Maddenin değişiklikten 
önceki metninde bu sözcük bulunmamaktadır. Ancak, madde gerekçesinde, geti
rilen sınırlama ile amaç arasında denge bulunması gerektiğinden söz edilmek
tedir. Gerekçeye göre, "getirilen sınırlama...amacın zorunlu yahut gerekli kıl
dığından fazla olmayacaktır. Diğer bir deyimle, amaç ve sınırlama orantısı her 
halde korunacaktır.". Bu durumda, maddenin eski şeklinde de, amaçla sınırlama 
arasında ölçülülüğün ya da oranlılığın korunmasının öngörüldüğü ve ölçülülük il
kesinin özellikle "oranlıhk" unsurunu içerdiği sonucuna varılabilir. Nitekim, 
Anayasa Mahkemesi, Avukatlık Yasasıyla ilgili kararında, amaçla sınırlama 
arasında makul bir oranlılığın varlığının aranması gerektiğini vurgulamış, ayrıca, 
ölçülülük ilkesinin alt bölümlerini oluşturan, elverişlilik, zorunluluk ve oranlıhk 
ölçütlerini kullanmıştır*33’. Mahkeme, kimi kararlarında da, amaçla araç arasında 
"ölçüsüz bir oran" bulunup bulunmadığını tartışmıştır*34’. Mahkemenin, bir başka 
kararında da, sınırlamanın, "makul ve kabul edilebilir bir ölçü" aşılmadıkça 
Anayasaya aykırılığı söz konusu olmaz denilmektedir*35’. Sonuç olarak maddeye 
dahil edilen "ölçülülük ilkesine aykırı olmama" kuralının yeni bir kavram ol
madığı ve Anayasa Mahkemesi kararlarında da uygulanabilir bir ölçüt olarak yer 
aldığı anlaşılmaktadır.

(32) Gözler K., "lâik Cumhuriyetin gerekleri" kavramı, anlamsız, gereksiz ve kavram kargaşasına yo l açmak
tan başka bir işe yaramayan bir kavramdır." (d.n. 24)

(33) AYM'nin 23.6.1989 günlü, E 1988/50, K İ989/27 sayılı kararı, RG: 4.10.1989
(34) AYM'nin 11.12.1990 günlü, E l989/17, K1990/33 sayılı kararı, RG: 15.6.1991
(35) AYM'nin 14.6.1988 günlü, E1988/14, KI988/18 sayılı kararı, AYMKD sayı 24, s. 253
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Sınırlamanın amaç dışında kullanılma yasağı
Anayasanın 13. maddesinin 4709 sayılı yasayla değiştirilmeden önceki şek

linde, temel hak ve özgürlüklerle ilgili genel ve özel sınırlamalar, "öngörüldükleri 
amaç dışında kullanılamaz." denilmekte idi. Bu kuralla anlatılmak istenen, sınır
layıcı nedenlerin belirli amaçlar güttüğü ve sınırlamaların ancak bu amaçlar için 
yapılabileceği, başka bir deyişle sınırlayıcı nedenlerle amaçlar arasında yakın bir 
bağlantı bulunduğu söylenmekte ve amaç dışındaki nedenlerle sınırlama yapıl
masına karşı çıkılmakta ya da sınırlamaya bu yönden de sınır konulmakta idi. 
Madde gerekçesine göre, bu kural, sınırlama nedeninin amaca uygun olmasının 
gerekirliği yanında, "getirilen sınırlamanın, bu amacın zorunlu yahut gerekli kıl
dığından fazla" olmamasını da içerir.

Bu deyimin, değişiklik sırasında, genel sınırlama nedenlerinin madde dışına 
çıkarılmaları ve ölçülülük ilkesinin sınırlamayı sınırlanma açısından yeterli ol
duğunun düşünülmesi nedenleriyle, yeni metinde yer almadığı sanılmaktadır. An
cak, bu deyimin, ilgili maddelerde belirtilen sınırlama nedenlerinin değerlendiril
mesinde sınırlamaya sınır getirecek bir ilke olarak kullanılabilmesi için madde 
içinde kalması daha isabetli olurdu. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Sözleş
mesinin, hakların sınırlandırılmasının sınırı başlıklı 18. maddesinde, Sözleşmede 
ifade edilen hak ve özgürlüklere "bu Sözleşmeyle getirilen sınırlamalar, öngörül
dükleri amaç dışında kullanılamazlar" denilmektedir.

Türkiye’nin bağlı olduğu uluslar arası sözleşmeler ile temel hak ve öz
gürlüklerin sınırlandırılması arasında köprü kurulması

Maddenin değiştirilmesi sırasında Türkiye'nin bağlı olduğu uluslararası söz
leşmelere ya da organlara gönderme yapılmamıştır. Sınırlama neden ve ölçüt
lerinin yorumlanmasında bağlı olduğumuz uluslararası organların kararlarının 
dikkate alınması uluslararası hukukla iç hukuk arasındaki uyum sorununun çözül
mesini kolaylaştıracaktır061.

Sonuç olarak, Anayasanın 13. maddesinin 4709 sayılı yasayla değişik şek
line göre, genel sınırlama nedenleri maddeden çıkarılmış, bu nedenlerden bir 
bölümü ilgili maddelere eklenmiştir. Madde, genel sınırlayıcı nedenleri içerir ol
mak özelliğini kaybetmiş, sınırlama esaslarını belirler duruma gelmiştir.

Maddenin yeni durumuna göre;

•  Sınırlamanın yasayla yapılması, sınırlamanın ilk koşuludur. Ancak yeterli 
değildir. İkinci koşul, sınırlamanın Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen 
nedenlere bağlı olarak yapılmasıdır.

(36) Bkz. TBB'nirı Anayasa Önerisi, s. 18 (d.n. 22)
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•  Madde, ayrıca, sınırlamanın sınırlarını belirleyen ilkeler içermektedir. Bu 
kurallara göre;

> 1. Öze dokunulamaz. Temel hak ve özgürlüğün sınırlandırılması "özüne" 
dokunmadan yapılabilir (öze dokunma yasağı).

> 2. Sınırlama, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin 
ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

Maddede yapılan değişiklikle, sınırlama koşulları yanında, temel hak ve öz
gürlüğü sınırlamaya karşı koruyacak duvarlar oluşturulmuş, sınırlamayı sınırlayan 
yeni ölçütleri getirilmiştir. Her ne kadar, Anayasa Mahkemesi kimi kararlarında, 
bu koşulları zaman zaman tartışmış ve demokratik toplum düzeninin gereklerine 
uygunluk kapsamı içersinde incelemişse de, bu ilkelerin Anayasada yer alması 
Anayasa Mahkemesinin yorumunu ve denetimini kolaylaştıracaktır. Bu unsurlar, 
Anayasa Mahkemesinin kararlarıyla anlam ve ruh kazanabileceklerdir.

VI - TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KÖTÜYE KULLANILMAMASI
İkinci boyut

Anayasada 4709 sayılı yasa ile yapılan değişikliğin temel hak ve özgürlükler
le ilgili ikinci boyutu, temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanma yasağının 
daraltılması ve yeniden düzenlenmesidir.

1982 Anayasası, temel hak ve özgürlüklerin kullanılması yönünden yasak 
alan öngörmekte, özgürlüklerin maddede sayılı amaçlarla kullanılmasını yasak
lamaktadır.

Anayasanın 14. maddesinin değiştirilmesinden önceki metnine göre, 
Anayasada yer alan hak ve özgürlüklerinden hiç biri, "devletin ülkesi ve milletiy
le bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını 
tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya 
zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağ
lamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan 
bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla" kul
lanılamaz.

Maddenin ikinci fıkrasına göre, "Bu yasaklara aykırı hareket eden veya baş
kalarını bu yolda teşvik veya tahrik edenler hakkında uygulanacak müeyyideler, 
kanunla düzenlenir." Maddenin son fıkrasında ise, "Anayasanın hiçbir hükmü, 
Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulun
ma hakkını verir şekilde yorumlanamaz." denilmekte idi.

Maddenin getiriliş nedeni, gerekçesinde, "Her ne kadar, önceki maddede (13. 
Maddede) yer alan genel ve özel nedenlerle gerçekleştirilen sınırlamalar, hak ve
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hürriyetlerin kötüye kullanılmasını önleyebilir ise de; bazı hallerde kanun hüküm
lerine uygun olarak kullanılan bir hürriyetin başka bir kasıt gütmesi ve bu kastın 
da fıkrada belirtilen yasak amaçlara yönelik bulunması her zaman mümkündür" 
biçiminde açıklanmıştır. Bu açıklamaya göre bir özgürlüğün yasaya uygun kul
lanılması durumlarında dahi, güdülen "kast"a bakılmak gerekmektedir. Kasıt, 
maddede sayılı faaliyetleri gerçekleştirmeye yönelik olmayacaktır. Bu madde 13. 
maddenin öngördüğü, sınırlamanın yasayla yapılması, sınırlamanın sınırının ol
ması gibi ölçütlerden yoksundur. Bu maddeye göre, Anayasada yer alan özgür
lüklerin kullanılması, sadece, özgürlüğü kullanan kişinin kastına bakılarak ve 
maddede sayılan soyut kavramlara dayanılarak yasaklanabilecekti. Bu yönüyle de 
Anayasanın 13. maddesiyle çelişmekteydi.

Anayasanın 14. maddesi, 4709 sayılı yasayla değiştirilerek, temel hak ve öz
gürlüklerin kullanılması ile ilgili yasak alan yeniden düzenlenmiştir.

4709 sayılı yasanın gerekçesinden anlaşıldığına göre, yapılan değişiklikle, 
Anayasanın 14. maddesi, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 17. maddesi ile 
uyumlu hale getirilerek eylem ve yorum yoluyla hak ve hürriyetlerin kötüye kul
lanılmasının önlenmesi" amaçlanmıştır.

Madde, yeni şekliyle, "Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, 
"Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü bozmayı ve insan haklarına 
dayanan demokratik lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler 
biçiminde kullanılamaz.

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan 
temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha 
geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulundurmayı mümkün 
kılacak biçimde yorumlanamaz.

Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müey
yideler, kanunla düzenlenir." biçimine dönüşmüştür.

Maddenin yeni şeklinde, öncelikle, temel hak ve özgürlüklerin kötüye kul
lanılmasına ilişkin yasak alan daraltılmıştır. Başka bir deyişle "kötüye kullanma" 
halleri azaltılmıştır*37’.

4709 sayılı yasanın 3. maddesinin gerekçesinde, Anayasanın 14. maddesin
de yapılan değişiklikle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 17. maddesine 
uyum sağlanmasının amaçlandığı belirtilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleş
mesinin 17. maddesi, Sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerin, devlet, topluluk 
veya kişiler tarafından yok edilmesine ya da Sözleşmede belirtilenden daha fazla

(37) Tanör B., - Yilzbaşıoğlu N., s. 144 (d.n. 1)
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sınırlandırılmasına hak verir biçimde yorumlanmasını yasaklamakta ve bu neden
le de temel hak ve özgürlükleri koruma amaçlıdır. Bu Sözleşme hükmü ve Birleş
miş Milletlerin 1948 tarihli Evrensel Bildirgesinin 30. maddesi, temel hak ve öz
gürlükleri yorumlama yetkisini elinde bulunduran devlete ve temel hak ve özgür
lükleri yok edecek davranışlarını bu özgürlüklere dayanarak haklı göstermeye 
çalışanlara, karşıdır.

Anayasanın, 4709 sayılı yasayla değişik 14. maddesinin birinci fıkrası ise, es
ki maddeye göre yasak alanı daraltmakta ise de, fıkrada korunan birey değil, bi
reye karşı devlet ve "demokratik ve lâik Cumhuriyettir.”

Maddenin birinci fıkrasında, yasak alanın daraltılması dışında getirilen bir 
başka olumlu husus, Cumhuriyeti, "insan haklarına dayanan" "demokratik ve 
laik" sözcükleriyle tanımlamasıdır.

Maddenin ikinci fıkrasının ise, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 17. mad
desine uygun ve maddeyle uyumlu yönde değiştirildiği söylenebilir. Bu fıkrada, 
kişiler yanında devlete de, Anayasayla tanınan temel hak ve özgürlüklerin yok 
edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş biçimde sınırlandırılmasını 
amaçlayan bir faaliyette bulunma yasağı getirilmiştir. Böylece Devletin de, temel 
hak ve özgürlükleri sınırlama yetkisini kötüye kullanması önlenmek istenmiştir.

Üçüncü fıkrada, maddede sayılan hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hak
kında uygulanacak yaptırımların yasayla düzenleneceği belirtilmiştir. Bu fıkrada, 
eski metinde bulunan, yasaklara aykırı harekete "başkalarını bu yolda teşvik veya 
tahrik edenler" hakkında da yaptırım uygulanmasına ilişkin hüküm maddeden 
çıkarılmış, böylece, ifade özgürlüğüne ayrı bir sınır getirilmekten kaçınılmıştır.

Sonuç olarak Anayasanın 14. maddesinde, 4709 sayılı yasayla yapılan 
değişiklikle, temel hak ve özgürlüklerin kullanılma alanını daraltan soyut yasak
ların bir bölümü maddeden çıkarılmış, ayrıca, Devletin temel hak ve özgürlükleri 
sınırlama yetkisini kötüye kullanması önlenmek istenmiştir. Ancak, maddenin ilk 
fıkrası, hâlâ, birey karşısında devletin korunması anlayışını yansıtmaktadır.

VII - SONUÇ
Çağdaş Anayasa, sadece bugünün değil, yarının sorunlarının da çözümüne ve 

çağdaşlaşma özlemlerine açık olanıdır. Çağdaş anayasalar, insanı, otorite kar
şısında koruyan; kapılarını, çatışmaya değil, barışa, uzlaşmaya ve hoşgörüye açık 
tutan; bir üst norm niteliği ve toplumsal bir uzlaşma belgesi özelliğiyle hukukun 
üstünlüğünü simgeleyen belgelerdir. Bunun yolu da, toplumun ve globalleşen 
dünyanın, insan hakları gibi ortak değerleriyle uyum içinde bulunmaktan ve Dev
let karşısında bireye öncelik tanımaktan geçer.
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1982 Anayasası, tepki Anayasası olması, 12 Eylül döneminin anlayışını yan
sıtması nedenleriyle, yürürlüğe girdiği günde başlayan ve giderek güçlenen 
değişim istekleriyle karşı karşıyadır ve fırça darbeleriyle kolaylıkla düzelecek 
durumda değildir. Görünüşe göre de, bu Anayasa kökten değişinceye değin, 
değişim istekleri ve yenileme çabaları son bulmayacaktır.

1982 Anayasasında, özellikle 2001 yıllarında yapılan değişiklikler, daha ön
ce yapılanların en kapsamlısıdır. Ancak, yeterli değildir. Anayasada yapılan 
değişikliklerin temel hak ve özgürlükler yönünden ancak sınırlı bir iyileştirme 
sağladığı söylenebilir. 2001 yılında yapılan Anayasa değişikliklerinin, Uzlaşma 
Alt Komisyonunun takdim yazısında açıklandığı gibi, "toplumun ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek, demokratik standartlara uygun, insan hakları ve hukukun üs
tünlüğünü ön plana çıkarma" amacı için yeterli olduğu ve bu durumun 
kamuoyunda oluşan beklentilerle örtüştüğü söylenemez. Ancak, Anayasada 
yapılan 2001 yılı değişiklikleriyle, temel hak ve özgürlüklerin ikili sınırlanmasın
dan vazgeçilmesi, kimi temel hak ve özgürlüklerde yapılan iyileştirmeler, 12 Ey
lül döneminin koruyuculuğunu yüklenen Geçici 15. maddesinin son fıkrasının 
Anayasadan çıkarılması demokratik standartlara ulaşma yönünde atılmış önemli 
adımlardır.

2001 yılı değişiklikleriyle, temel hak ve özgürlükler açısından öncelikle geti
rilen yenilik, "yöntemde", başka bir deyişle, sınırlamanın hem genel ve hem de 
özel nedenlere değil, sadece ilgili maddelerdeki nedenlere bağlı olarak yapıl- 
masındâdır. Bu arada soyut, her yana çekilebilir sınırlama nedenlerinden kimileri, 
bu kez, ilgili maddelerde yer almış; hatta bunlara kimi yeni sınırlayıcı nedenler 
eklenmiştir.

Kanımca tüm temel hak ve özgürlüklerin sınırlaması için geçerli genel sınır
lama nedenleri uygulamasından vazgeçilmesi ve bu nedenlerin 13. maddeden 
çıkarılarak kimilerinin ilgili maddelere yerleştirilmesi ve böylece ikili sınır
lamadan kaçınılması isabetli olmuştur. Bu düzenleme biçimi, Avrupa İnsan Hak
ları Sözleşmesinin yapısıyla bağdaşmaktadır. Ancak bu soyut ve her yana çe
kilebilir sınırlama nedenleri, demokratik bir toplumda, insan haklarına saygı an
layışı ve temel özgürlüklere derin bağlılıkla yorumlanmalıdır. Kuralların yazılı 
biçiminden çok, uygulama ve yorum önem kazanmaktadır. Anayasa Mahkemesi, 
sanırım, bu konuda işlev yüklenmek ve öncü olmak durumundadır.

Teşekkür ederim. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI SADIK YAKUT - Teşekkür ediyoruz Sayın Aliefendioğ- 
lu'na.

SUNUCU - Sayın Başkan ve değerli konuşmacılarımıza tekrar teşekkür edi
yoruz efendim.

Şimdi de oturumumuzun tartışma bölümündeyiz.
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TARTIŞMA
SUNUCU - Başbakan Eski Yardımcısı Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yal- 

çınbayır'ı kürsüye davet ediyorum efendim.
OTURUM BAŞKANI SADIK YAKUT - Buyurun Sayın Yalçınbayır.

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Önceki Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı - Milletvekili) - Sayın Başkan, değerli katılımcılar; bu anlamlı günde hepinizi 
sevgi, saygı, barış ve mutluluk dileklerimle selamlıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Hukuku 1. Uluslararası Sempoz
yumuna baktığımızda, Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasında gerçekleştirilen reformlar ve gerçekleştirilmesi planlanan 
reformlar.

İlgili maddeleri dikkate aldığımızda, bunların, geçen dönem Anayasa Uzlaş
ma Komisyonunda ele alınan maddeler olduğunu görüyoruz; hem gerçekleştirilen 
reformlar itibariyle hem de gerçekleştirilmesi planlanan reformlar itibariyle.

Anayasa yapımı ve Anayasa değişiklikleri, çok özel prosedüre tâbi olan bir 
husus. Anayasanın içeriğinden daha çok bunun yapılma süreci daha önemli. 
Katılım burada var, çoğulculuk var ve en önemlisi, uzlaşma var. Bu süreç, 
Anayasadan daha da önemli bir süreç. Biz, Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında 
51 madde üzerinde uzlaşmayı sağlamıştık; ancak, bunlardan 37 maddesi 2001 
değişiklik teklifine girebildi. Ondan sonraki süreçte, Sayın Yüksel Yalova'nın 
Başkanlığında toplandığımızda, ilk ve tek maddemiz Anayasanın 175. maddesi; 
Anayasanın yapımı, değiştirilmesi ve bu sürecin nasıl olacağı. Gizli oyla yapılı
yor. Siyasî partiler, seçim meydanlarında, tüm bildirgelerinde Anayasanın hangi 
maddelerini değiştireceklerini ifade ediyorlar. Gizli oylamayla bunlar değişmiyor. 
Milletvekilleri, bu taahhüdün altına girmişler; ama, bir de bakıyorsunuz, dokunul
mazlıklar geçmemiş, soruşturma kazaya uğramış ve Anayasanın 90. maddesi 
gibi, uluslararası anlaşmaların normlar hiyerarşisindeki yerini güçlendiren madde 
geçmemiş. Tabiî, bu gizliliği artık kaldırmak gerekiyor.

Anayasanın burada tartışılmayan belki tek önemli noktası 175. madde. Bu 
uluslararası sempozyumla ilgili maddelere bakıldığında bu 175'i görmüyoruz. 
Eğer, biz, uzlaşmayı sağlayabilsek, bu süreçlerde katılımı nasıl yapacağız; sadece 
Parlamentoda değil, Parlamento dışındaki partilerin, sivil toplum örgütlerinin, 
vatandaşların, bireyin katılımını nasıl yapabileceğimizi öncelikle belirlesek, her
halde bu yaşadığımız sorunlar olmazdı. Bu olabilseydi, Meclisin Anayasası 
niteliğindeki İçtüzük, herhalde muhalefetin sesini böylesine kısmazdı ve bu İç
tüzükle, muhalefetin siyaset yapma hakkını sınırlandırıyorsunuz, düşüncelerini 
açıklama hakkını sınırlandırıyorsunuz; çünkü bunda katılım yok, çünkü bunda
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uzlaşma yok. Anayasada da öyle olmuyor mu?!. Bakıyorsunuz, 5 artı 5, yanına
86. madde konulmuş. Bakıyorsunuz, ormanlar, yanma yaş meselesi konulmuş. Bu 
işler samimiyet ister. Bu işler, ciddiyet ister, kararlılık ister, katılım ister. Tür
kiye'nin sorunu, uzlaşmayı nasıl yapacağımızı belirlemektedir. Bu bir özeleştiri 
ve yine, burada, bugün, Cumhuriyet Halk Partisi yoksa, bu bir düşünce açık
lamasıdır.

PROF. DR. BURHAN KUZU (TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı) - Gel
diler temsilci olarak Değerli Başkan.

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - Kişisel olarak gelmişlerdir.

Bu bir düşünce açıklamasıdır. Onlara hakları vardır, kamuoyunun bu konulara 
dikkati çekme hakları ve bunun şekli onlara ait olan bir husustur. Belki bu sem
pozyum kadar, bu katılmama da önemli bir husustur. Bunun iktidar partisi tarafın
dan, kamuoyu tarafından daha dikkatle izlenmesi gerekir diye düşünüyorum.

13. madde, şüphesiz ki, sayın hocalarımın belirttiği gibi, büyük bir sistem 
değişikliği getiriyor. Devletin kutsanmasından vazgeçilip, kişi etkin hak öznesi 
haline geliyor. Bu, çok önemli bir değişiklik. Bunların, Anayasayla, yasalarla 
değiştirilmesi, şüphesiz ki, yetmiyor; uygulama önemli. Uygulamadaki zafiyet
lerimizi hep birlikte biliyoruz. Türkiye'de sistemi tartışmak, başka şeyleri tartış
maktan daha çok, biz, yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını, kalitesini ve büt
çeden onlara ayrılan payı tartışmalıyız.

Yargı, bizim devletle olan ilişkilerimizdeki en önemli güvencemiz. Eğer, on
lara kaliteye ulaşma konusunda yeterince maddî destek vermez ve bütçenin yüz
de l'ini bile onlara tahsis etmezseniz, demokrasiniz, insan haklarınız, ancak o 
seviyede kalır. 2 160 dolarlık demokrasi, 2 160 dolarlık yargı ve insan hakları... 
Yargının bağımsızlığı önemli. Siz, bu altyapıları yapmadan başka sistemleri, baş
kanlık sistemlerini de tartışamazsınız. Öncelikle görevimiz, bireyi devlete karşı 
koruyan yargıyla ilgili düzenlemeleri etkin bir şekilde yapmaktır. Bu, temel hak 
ve özgürlüklerle de ilgili bir konu.

Biz, geçen dönem Uzlaşma Komisyonunda çalışırken, tüm temel hak ve öz
gürlükleri madde madde ele aldık bir bir taradık. İkinci taramada yeterince çalış
ma olamadı. Gerçekten, hocamın dediği gibi, seyahat etme özgürlüğü bakımından 
Anayasada herhangi bir sınırlandırma yok, akit serbestisi bakımından sınırlandır
ma yok, yerleşim hürriyeti bakımından sınırlandırmalar yok. Bu eksiklikleri, biz, 
yeni bir Anayasa ihtiyacı içinde olduğumuzu bilerek, mutlaka düzeltmeliyiz; 
ama, ilk yapacağımız iş, Anayasayı nasıl yapacağımızı ortaya koymaktır.
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Anayasal şikâyet hakkı bakımından da hocamın dediklerine katılmakla 
beraber, bu bütçe imkânları içinde, bu hâkim yetersizliği, bu yetersiz eleman 
durumunda, şüphesiz ki, bunu yapabilmenin zorluğu ortadadır, Anayasa Mah
kemesinin yükünü fevkalade artıracaktır. Başka yöntemler, şüphesiz ki, 
denenebilir.

Evet, biz, bugün, 23 Nisanda şunu söylüyoruz: Türkiye, tarih boyunca, Av
rupa Kıtasının siyasî, ekonomik ve kültürel yapısının ayrılmaz bir boyutu ve ger
çeği olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, esasen, Avrupa Birliğiyle paylaştığımız or
tak değerler üzerine kurulmuştur. Bu paylaşımın en somut göstergesi de, 1954'te 
imzaladığımız ve yürürlüğe giren ve bizi bağlayan Avrupa İnsan Hakları Sözleş
mesidir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi niye uygulanmıyor? Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin hukuk devletiyle ilgili olan, artık insanlığın ortak değeri, ortak 
ürünü olan hükümleri, aynı zamanda hukukun üstün kurallarıdır ve hukuk dev
letinin zorunlu sonucu, mahkeme kararlarında ve idarenin tüm eylem ve işlem
lerinde buna uymaktır. Parlamento dahi bununla bağlıdır. Parlamento her şeyi 
yapabileceğini mi zannediyor? Parlamentonun tasarrufunun en önemli sınırı, 
hukukun üstünlüğüdür, insan haklarına dayalı mevzuatı çıkarmaktır ve bu anlam 
itibariyle, Anayasa Mahkemesi birçok kararında, üstün hukuk hükümlerine atıfta 
bulunmuştur. Bunları, Anayasa, hatta onun da üzerinde kabul etme durumu söz 
konusudur. Bunlar, aynı zamanda, Meclisin de iradesinin bir sonucudur. Meclis 
tarafından da, usulüne uygun olarak onaylanmış, yürürlüğe girmiştir ve bunlara 
Anayasaya aykırılığı iddia da edilemez. Anayasaya aykırı dahi olsa, bunlar uy
gulanır. Bu hükümler, bizim de malımızdır. Niye, bunu, sadece Avrupa'ya, Av
rupa Birliğine bırakıyoruz? Biz de onun içindeyiz, biz de onun parçasıyız, 
1954'ten beri varız.

Biz, eksikliklerimizi giderme konusunda bir irade koyduk ve geçen dönem 
yapılan Anayasa değişikliği, uyum çerçevesinde, Ulusal Programda 23 maddeyi 
karşılamaktadır. Bunlar, düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğünü ve özgür
lükçü, demokratik bir anlayışı ifade etmektedir. Birey, artık eskiye göre daha et
kin hak öznesidir. Benim kanımca, 1954'ten bu yana var olan bu husus, Anayasa 
değişikliğiyle daha da pekişmiş durumdadır.

Değerli katılımcılar, hocalarımın söylediğinin üzerine benim yeni söy
leyeceğim veya herhangi bir şekilde onları tekrar etme gibi bir niyetim yok. 
Süreyi epey aştık. Ben, bir daha uzlaşma için, katılımcılık için, demokrasinin 
bugün vardığı çoğulculuğu ve katılımcılığı sağlamak için, yeniden tüm eylem ve 
işlemlerimizi gözden geçirmemizi, başta İçtüzük olmak üzere, Anayasayı yeniden
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yapabilmek için, ama, hangi konularda nasd yapacağımızı da beraber kararlaş
tırarak, Uyum Komisyonunun, daha sonraki adıyla Uzlaşma Komisyonunun 
yeniden kurulmasını ve Türkiye Cumhuriyetinin, Avrupa Birliği doğrultusunda, 
çağdaş normları yakalama iradesi doğrultusunda çalışarak, 2023'teki temel hede
fimiz olan dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmenin hukukî altyapısını yapmak 
üzere, işbirliğine davet ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi, Parlamentoda bizim ortağımızdır, bizim stratejik or- 
tağımızdır. Parlamentonun başarısı, siyasetin itibarı, halkın, Meclisine olan 
güveni fevkalade önemlidir. Bunu, biz, birlikte yapacağız; Parlamento içinde 
olanla, olmayanla, hep beraber. 23 Nisanın verdiği mesajın bu olması gerekir. Şu 
anda yaşanan birtakım tartışmalardan ders almak ve ileriye yönelik olarak cum
huriyeti yeniden yapılandırmak... Yeni bir cumhuriyet anlayışı anlamında demi
yorum.

Anlayışlarımızı yeniden yapılandırmak dileğiyle, hepinize sevgi, saygı, barış, 
mutluluk dolu günler diliyorum ve dünya barışının teminatının da hukukun üstün
lüğü, hukukun bağlayıcılığı ve yaptırımı olduğunu, gücün üstünlüğünün dünyada 
nelere yol açabileceğinin en önemli delillerini yaşattığımızı ifade ediyor, dün
yaya, Türkiye'ye, bölgeye barış diliyorum.

Saygılar sunuyorum. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI SADIK YAKUT - Önceki Başbakan Yardımcısı Sayın Er- 
tuğrul Yalçınbayır'a teşekkür ediyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Hukuku 1. Uluslararası Sempoz
yumunun, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, topluma mutluluk getir
mesine katkıda bulunması dileğiyle, tüm katılımcılara teşekkür ediyor, saygılar 
Sunuyorum. (Alkışlar)

SUNUCU - Teşekkürler Sayın Başkan.

Sempozyumumuzun "Yasama, Yürütme" başlıklı Altıncı Oturumuna geçi
yoruz.

Oturum yöneticisi Sayın Eraslan Özkaya, Yargıtay Birinci Başkanı.

Konuşmacılar: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi 
Sayın Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim 
Üyesi Sayın Prof. Dr. Atilla Özer.

Buyurunuz efendim.
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6. OTURUM

YASAMA - YÜRÜTME

TBMM’nin Görev ve Yetkileri, Denetim Yolları, 
Meclis Soruşturması, Millî Güvenlik Kurulu

OTURUM BAŞKANI 
Eraslan ÖZKAYA

Yargıtay Birinci Başkanı

BİLDİRİLER
1. Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU (2)
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri ile
Meclis Soruşturmasına İlişkin 2001’de Yapılan Anayasa Değişiklikleri

2. Prof Dr. Attila ÖZER
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı 
Türk Demokratik Rejiminde Millî Güvenlik Kurulunun Durumu

TARTIŞMA
1. Murat YAMAN
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Raportörü

2. Yahya AKMAN
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı

DEĞERLENDİRME 
Dr. Hannes SWOBODA
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6. OTURUM

YASAMA - YÜRÜTME 
TBMM’nin Görev ve Yetkileri, Denetim Yolları,

Meclis Soruşturması, Millî Güvenlik Kurulu

OTURUM BAŞKANI 
Eraslan ÖZKAYA

Yargıtay Birinci Başkanı

OTURUM BAŞKANI ERASLAN ÖZKAYA (Yargıtay Birinci Başkanı) - Sayın 
dinleyiciler, sayın katılımcılar; Altıncı Oturumu açarken, hepinize sevgiler, saygılar 
sunuyorum.

Bu sempozyumda Anayasamızın hemen her maddesi ele alınıp tartışılmak
tadır. Anayasamızda yapılan bunca değişikliklere rağmen, insan hak ve özgürlük
lerini teminat altına almak, çağdaş normları yakalamak yönünde daha yapılması 
gereken pek çok değişiklik bulunmaktadır. İşte, yapılması gereken değişikliklerin 
neler olduğunun tespiti için, bu sempozyumun, gerek uygulamaya gerek doktrine 
çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu nedenle, bu sempozyumu 
düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, kendilerini kut
luyorum.

Bu sempozyumda çok önemli ve kapsamlı konular tartışılmaktadır; ama, şunu 
belirtmeden geçemeyeceğim; bu kadar kapsamlı konular için çok kısa süreler 
tanınmıştır. Bu süreler içerisinde değerli fikirlerini açıklama maharetini gös
tereceklerine inandığım değerli konuşmacılara şimdiden başarılar diliyorum.

Programa bakıyorum, oturum başkanlarına konuşma süresinin tanınmadığını 
görüyorum. Bu bakımdan, ben, konuşmamı fazla uzatmamak üzere, Sayın Prof. 
Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu'na ilk konuşma sırasını veriyorum.

Buyurun hocam.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN GÖREV VE 
YETKİLERİ İLE MECLİS SORUŞTURMASINA İLİŞKİN 2001’DE 

YAPILAN ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ

Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU r>

A) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN GÖREV VE 

YETKİLERİNE İLİŞKİN ANAYASANIN 87. MADDESİNDE 

YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Değerli konuklar, ben, öncelikle, bu anlamlı günde, bu yüce çatı altında 
konuşmacı olmaktan onur duyduğumu ifade ederek başlamak istiyorum.

Gerçekten de, Sayın Fazıl Sağlam'ın dediği gibi, 23 Nisan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin fiilen kurulduğu an. 29 Ekim 1923 onu hukukileştirmiştir. 
Bence de, Türkiye Cumhuriyetinin en anlamı günü bugündür. Bugünü bu çatıda 
yaşamaktan, konuşmacı olmaktan gurur duyuyorum.

Anayasanın 87. maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) görev 
ve yetkilerini genel olarak düzenleyen bir maddedir. 2001 Anayasa değişiklik
lerinde, maddede Meclisin sadece af yetkisine ilişkin değişiklik yapılmıştır. 87. 
maddenin ilk metninde TBMM ’nin genel ve özel a f  ilan etme yetkisi, 
“Anayasanın 14. maddesi kapsamına giren fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç 
olmak üzere” ifadesiyle sınırlanmıştı. “Temel hak ve özgürlüklerin kötüye kul
lanılmasını” önlemeyi amaçlayan Anayasanın 14. maddesi kapsamına giren fiil
lerin ceza mevzuatımızda hangi suçlara tekabül ettiğini belirlemek oldukça zor ve 
tartışmaya açıktı. Ayrıca, bu sınırlama, af yetkisinin bir âtıfet olma özelliğine uy
mayan ve eşitliği bozan bir hükümdü. 2001 Anayasa değişikliğinde 87. mad
dedeki söz konusu sınırlama kaldırılmış ve böylece bu olumsuzluklar da gideril
miştir. Ancak, söz konusu Anayasa değişikliğinin yapıldığı 4709 sayılı Kanunun 
geçici maddesinin B bendine konulan, bu değişiklik, “bu Kanunun yürürlük 
tarihinden önce, Anayasanın 14. maddesindeki fiilleri işleyenler hakkında uy
gulanm ayacaktır hükmü ile; a f  yetkisine ilişkin söz konusu sınırlamanın, 
Anayasa değişikliği yürürlüğe girdikten sonra işlenen fiiller bakımından kalkması 
öngörülmüştür.

Keza, 87. maddede yapılan aynı değişiklikle, TBMM’nin genel ve özel af 
ilanı için, basit çoğunluk yerine, “üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu” ile karar

(*) Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
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vermesi öngörülmüştür. A f kanunlarında böylesi bir ağırlaştırılmış çoğunluk 
aranması, Türkiye’de sıkça kullanılan ve kamuoyunda tartışma ve tepkilere yol 
açan af yetkisinin TBMM’nce daha temkinli kullanılması bakımından yerinde bir 
düzenlemedir.

2001’de yapılan bu değişikliklerden sonra, Anayasanın “TBMM’nin görev ve 
yetkilerini” düzenleyen 87. maddesinin son şekli şöyledir:

“Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiş
tirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar 
Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; 
bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; milletlerarası 
andlaşmalarm onaylanmasını uygun bulmak; Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel a f  ilanına, mah
kemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek 
ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri 
yerine getirmektir.”

Anayasadaki bu düzenleme gözden geçirildiğinde, burada TBMM ’ne tanınan 
görev ve yetkilerin, tek yapılı (üniter), tek meclisli, parlamenter rejimin uygulan
dığı devletlerde, parlamentoların doğal yetkileri olduğu görülmektedir. Başka bir 
ifade ile, bu yetkiler, Anayasada sayılmamış da olsaydı, bunlar, parlamentoların 
öteden beri sahip oldukları doğal yetkileridir. Kaldı ki, yasama yetkisinin aslî, ik- 
el ve genel bir yetki olması özelliğinden dolayıdır ki, parlamentolar, Anayasaya 
aykırı olmamak koşuluyla her konuda düzenleme yapabilirler.

Bütijn bu değerlendirmeler çerçevesinde, 1982 Anayasasının TBMM’nin 
görev ve yetkilerini düzenleyen 87. maddesinin, 2001 Anayasa değişikliği sonrası 
oluşan içeriğinin, benzer yapı ve parlamenter rejim uygulayan ülkelerle uyum ve 
paralellik gösterdiği kolaylıkla söylenebilir.

B) MECLİS SORUŞTURMASI
Meclis soruşturması, başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili “cezaî 

sorumluluklarını” sağlayan bir denetim aracıdır. Anayurdu İngiltere’de buna “im- 
peachment” sorumluluğu denir. Günümüzde temsili hükümet sistemlerinin her 
türünde (parlamenter, meclis hükümeti, başkanlık, yarı-başkanlık) uygulanmak
tadır. Görev başında olanların yanında, görevden ayrılmış başkan, başbakan ve 
bakanların görevleri ile ilgili işledikleri suçlardan dolayı cezaî sorumlulukları da 
ancak bu yolla sağlanabilir. Yasamanın yürütmeyi etkili denetleme yollarından 
biridir.

2001 Anayasa değişikliklerinde, Anayasanın Meclis soruşturmasını düzen
leyen 100. maddesinde, prosedüral, mütevazı değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan
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biri, 100. maddede yapılan değişiklikle, Meclis soruşturması açılmasına ve il
gilinin Yüce Divana şevkine ilişkin kararlar alınırken “gizli oy” esası getirilmiş 
olmasıdır. Bu, yargısal nitelikli böylesi bir kararda, milletvekillerinin serbestçe ve 
vicdanî kanaatlerine göre oy kullanabilmelerine katkı sağlayacağından kuşkusuz 
olumlu bir değişiklik ve yeniliktir.

100. maddede yapılan ikinci değişiklik ise, soruşturma komisyonuna iki aylık 
yeni ve kesin bir süre verilmesi durumunda, “bu süre içinde raporun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına tesliminin zorunlu” olduğunun belirtilmesidir. Bu 
değişiklik bir yenilik değil, açıklayıcı ve güçlendirici bir vurgulamadan ibarettir.

2001 değişikliğinde 100. maddede yapılan üçüncü değişiklikle ise, maddenin 
soruşturma komisyonu raporunun Mecliste görüşülmesine ilişkin üçüncü fıkrası 
yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; “Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 
on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde görüşülür ve gerek 
görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divana şevkine karar verilir. Yüce Divana sevk 
kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınır.” Bu değişik
lik de, meclis soruşturmasında muhtemel savsaklamaları önleyici ve süreci hız
landırıcı yönüyle olumlu olmakla birlikte; esasa ilişkin olmayan, prosedüral bir 
değişiklik olduğu açıktır.

2001 değişikliği ile birlikte, Anayasanın 100. maddesinde düzenlenen meclis 
soruşturmasının işleyişi şöyledir :

Meclis soruşturması açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üye 
tamsayısının en az onda birinin Meclis Başkanlığına vereceği önerge ile is
tenebilir. Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oy, basit çoğun
lukla karara bağlar. Meclis Genel Kurulunun soruşturmasının açılmasına karar 
vermesi halinde, Meclisteki siyasî partilerin, güçleri oranında komisyona 
verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her 
parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon 
tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 
iki ay içinde Meclise sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, 
Komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Bu süre içinde raporun Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslimi zorunludur.

Komisyonun nasıl çalışacağı ise İçtüzükte belirlenmiştir. Buna göre, Komis
yon kendisine bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir kâtip seçer. Komis
yon, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt 
çoğunluğu ile karar verir. Komisyon çalışmaları gizlidir ve kendi üyeleri dışın
daki milletvekilleri katılamazlar. Gerektiğinde alt komisyonlar kurabilir ve An
kara dışında da çalışabilir. Komisyon, kamusal ve özel kuruluşlardan konu ile il
gili bilgi ve belgeleri isteyebilir; Bakanlar Kurulunun bütün araçlarından fay
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dalanır. Bakanlar Kurulu üyelerini, diğer ilgilileri, tanık ve bilirkişileri din
leyebilir. Adlî mercilerden yardım isteyebilir. Ayrıca, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun, adlî mercilere tanıdığı tanıklarla, bilirkişilerle, zapt ve arama ile il
gili özgürlükleri kısıtlayıcı yetkilerin, genel hükümler çerçevesinde kullanıl
masını görevli adlî merciden isteyebilir. Komisyon, hakkında soruşturma açıl
ması istenen başbakan veya bakanın savunmasını alınır, (md. 109-111).

Anayasaya göre, Komisyon, çalışmaları sonucu hazırladığı raporu Meclis 
Başkanlığına sunar. Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde 
dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde görüşülür ve gerek görüldüğü tak
dirde ilgili bakan ya da başbakanın Yüce Divana şevkine karar verilir. Yüce 
Divana sevk kararı, ancak TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli 
oyuyla verilir. Meclisteki siyasî parti gruplarında, meclis soruşturması ile ilgili 
görüşme yapılamaz ve karar alınamaz (md. 100). Bu son hükmün amacı, en azın
dan sonuçları itibariyle yargısal nitelikteki bu denetim yolunun partizanca amaç
larla kullanılmasını önlemektir.

İçtüzüğe göre, soruşturma komisyonu raporunun Mecliste görüşülmesi 
sırasında, komisyona ve o sırada görevde bulunsun veya bulunmasın, hakkında 
soruşturma açılan başbakan veya bakan ile altı milletvekiline söz verilir. Son söz, 
hakkında soruşturma açılan başbakan veya bakana aittir ve süresi sınırlanamaz. 
Komisyonun Yüce Divana sevk yönündeki raporu ile Genel Kurulun Yüce 
Divana sevk kararlarında hangi ceza hükmüne dayanıldığı belirtilir. Komisyonun, 
Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporlarının reddi, ancak, Yüce Divana 
şevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanacağını gösteren 
bir önergenin kabulüyle mümkün olur (md. 112). Dolayısıyla, TBMM Genel 
Kurulu, ilgili bakan ya da başbakanı Yüce Divana sevk edip etmemekte, soruştur
ma komisyonunun raporu ile bağlı değildir. Bu konuda son kararı vermeye Mec
lis Genel Kurulu yetkilidir.

Anayasanın 113. maddesine göre, “Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile 
Yüce Divana verilen bir bakan, bakanlıktan düşer. Başbakanın Yüce Divana şev
ki halinde hükümet istifa etmiş sayılır.” Böylece, asıl işlevi başbakan ve bakan
ların cezai sorumluluklarını sağlamak olan meclis soruşturması, sonucu itibariyle 
siyasi sorumluluğa da yol açmaktadır.

Türkiye’de meclis soruşturması kurumu bugüne kadar maalesef pek amacına 
uygun işlev görmemiştir. Bu usul eski bakanlardan Tuncay Mataracı ve Hilmi İş
güzar hakkında 12 Eylül döneminde işletilmiştir. Keza, Cengiz Altınkaya ve Safa 
Giray hakkında da yine eski bakan sıfatıyla muhalefettelerken işletilebilmiştir. 
Görev başında iken Meclis soruşturmasının işletilebildiği tek örnek İsmail Öz- 
dağlar olayıdır. Açık, saydam, dürüst yönetim için asıl olan, bu kurumun görev 
başındaki bakan hakkında işletilebilmesidir.
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Bu konuda yukarıda açıkladığımız 3.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunla 
Anayasanın 100. maddesinde yapılan değişiklikle, meclis soruşturması ile ilgili 
kararların gizli oyla alınması ve soruşturma raporunun Mecliste görüşülmesinin 
belli sürelerle sınırlanması şeklindeki yenilikler olumlu, ancak, bu kuruma işler
lik kazandırmak bakımından son derece yetersizdir.

Meclis soruşturması kurumunun, hem yargı yolunu tıkayıcı olmaktan çıkıp, 
hem de amacına uygun işlev görebilmesi için bu kurumda köklü değişikliğe ih
tiyaç vardır. Bu çerçevede, öncelikle, Anayasanın 100. maddesindeki soruşturma 
prosedürü ve suçlama usulü değiştirilmelidir. Bu aşamayı 1989 Anayasa değişik
liği ile İtalya’da yapıldığı gibi adli otoriteye bırakmak en işlevsel çözüm olarak 
görülmektedir. Bu adli otorite, kurulduğunda bir istinaf mahkemesi olabileceği 
gibi, bu mahkemeler kuruluncaya kadar Yargıtayın Ceza Dairelerinden biri de 
olabilir. Keza, adli otoritenin yapacağı bu soruşturma ve suçlama üzerine, Mec
lisin yargılama (Yüce Divana sevk) kararı, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 
değil, basit çoğunluğu ile alınabilmeli; Meclis soruşturması sonunda Meclisin 
vereceği kararlara karşı Anayasa Mahkemesine itiraz yolu açılmalıdır.

Ayrıca, Anayasa Mahkemesinin bugünkü oluşumu ve işleyişi, ceza yar
gılamasına pek de elverişli değildir. Kaldı ki, Anayasa Mahkemesinin iş yükü de, 
artık bugünkü yapı ve işleyişle üstesinden gelinemeyecek derecede ağırlaşmıştır. 
Ülkemizde geciken adaletin tüm olumsuzlukları Anayasa yargısı sürecinde de 
yaşanmaktadır. Anayasa Mahkemesinin şimdiki yapılanma ve yargılama 
prosedürünün de değiştirilmesi artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu konuda, 
Anayasa yargısının verimliliğini ve etkinliğini artırmak bakımından, bugüne 
kadar başarılı uygulaması ile dikkati çeken Federal Alman Anayasa Mahkemesi 
modeli dairelerden oluşan bir yapılanma ilk akla gelen örnektir. Daireler şeklin
deki bu yeni yapılanmada, dairelerden biri ceza yargılamasına da uygun bir 
oluşum ve yargılama prosedürü ile yapılandırılarak, “Yüce Divan” sıfatıyla yar
gılama yetkisi de bu daireye verilmelidir.

Teşekkür ederim. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI ERASLAN ÖZKAYA - Sayın Yüzbaşıoğlu'na, bu değer
li açıklamalarından dolayı, teşekkür ediyoruz.

Efendim, Anayasamızda 140. maddenin altıncı fıkrası, 144. madde ve 159. 
madde hükümleri durduğu sürece yargı bağımsızlığından söz etmek mümkün 
değil. Değerli Hocam, yargı bağımsızlığına değindiği için burada kısa bir açıkla
ma yapma zorunluluğunu duyuyorum.
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Yargı bağımsızlığı, ne yazık ki, sanki yargının, yargıçların sorunu gibi ele alın
makta toplumumuzda. Oysa yargı bağımsızlığı, hepimizin, her fert için lazım olan 
bir teminattır. Bu sebeple, 140. maddenin altıncı fıkrası, 144 ve 159. maddelerin 
mutlaka değiştirilmesi lazım. Bu hususta yasa değişikliğini, tasarıyı, biz, Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına, Sayın Başbakana, Adalet Bakanına sunmuş bulunu
yoruz. Bu değişikliğin bir an önce yapılmasını temenni ediyoruz.

Efendim, sözü, şimdi, Prof. Dr. Atilla Özer'e veriyorum.

Buyurun efendim.
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TÜRK DEMOKRATİK REJİMİNDE MİLLÎ GÜVENLİK 
KURULUNUN DURUMU

Prof. Dr. Attila ÖZER n

GENEL OLARAK
Demokrasi kavramı " Demos" yani "Halk" ile "Kratos" yani "Hâkimiyet - İk

tidar" köklerinden meydana gelmiştir. Bu şekli ile "Halkın Hâkimiyeti" başka bir 
ifadeyle "Halkın Kendi Kendisini İdare Etmesi" anlamına gelir. Demokrasi 
kelimesi ilk defa Yunanlı tarihçi Herodot tarafından M. Ö. 5. yüzyılda kullanıl
mıştır. Yaklaşık 2500 yıllık bir geçmişe sahip olan demokrasi, eski çağlarda ilk 
önceleri eski Yunanlarda özellikle Atina'da ve Roma'da uygulanmıştır. Teorik 
bakımdan, hiçbir devirde taraftarlarını kaybetmeyen demokrasi fikri, yeni çağa 
kadar uygulama alanı bulamamıştır. Yeni çağda 17. yüzyıldan itibaren ilk önce İn
giltere'de, 18. yüzyılın sonlarından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 
1789 Fransız Devriminden sonra meydana gelen önemli gelişmelerle, özellikle, 
Avrupa Kıtasında, siyasi ve hukuki mahiyete, modern bir hüviyete bürünerek 
modem devlet anlayışının zaruri ve umumi bir temeli haline gelmiştir.

Demokrasinin birçok tarifi yapılabilmektedir. Bunun sebebi demokrasinin 
çok yönlü bir kavram olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak, yapılan bu tarif
lerin hepsi demokratik rejimin temel unsurlarını taşıdığı sürece doğrudur. 
Demokrasi kavramı, "Klasik Demokrasi", "Batı Demokrasisi", "Liberal Demok
rasi", "Siyasal Demokrasi", "Çoğalan Demokrasi" gibi kelimelerde ifade edil
mekte olup bunların hepsi aynı olguyu ifade eden deyimlerdir. Kanaatimizce 
demokrasinin zihinlerde kalabilen ve unutulmayacak en güzel ve en kolay tarifi
ni, A.B.D. Başkanlarından Abraham Lincoln yapmıştır. Abraham Lincoln'a göre 
"Demokrasi, halkın, halk için, halk tarafından yönetimidir". Buna göre bir ülkede 
demokrasi olması için, halkın aynı zamanda yönetilen ve yöneten olması veya 
yönetilenlerin büyük bir bölümünün mümkün olan azami derecede, iktidarın kul
lanılmasına katılması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple bugün demokrasi 
denilince genellikle aklımıza hâkimiyetin (egemenliğin) halka ait olduğu, halkın 
bu hakkını doğrudan doğruya ve hür iradesi ile istediği şekilde kullanabileceği 
veya kendi içerisinden seçeceği kimselere kullandırabileceği fikri gelir. Yine

(*) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
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bundan dolayı demokrasiyi, idare edilenlerin, idare edenleri genel ve serbest 
seçim esasına göre seçebildikleri bir rejim olarak kabul görmektedir.

Demokratik rejim, diğer rejimlerden farklı olarak, herhangi bir ideolojiye, 
dogmatik bir zihniyetle bağlı değildir. Kendi düşünce yapısına veya ideolojisine 
aykırı olan ideolojilere de hayat hakkı tanıyan, onlara saygı gösteren bir rejimdir. 
Demokratik rejimin ideolojisi, dogmatik değil rölativist, monist değil plüralist 
özellik taşır. Demokratik rejim kendinin temel düşünce yapısını teşkil eden, baş
ka bir ifade ile ideolojisini meydana getiren, insan şahsına ve onun tecellisi olan 
hürriyetin kutsallığına zarar vermemek, onu inkâr etmemek şartıyla her türlü 
fikir, kanaat ve inanca saygı ve hürmet eder. Ancak, demokratik rejim kendinin 
dayandığı temel düşünceleri kullanarak kendini yok etmek, yani, demokratik reji
mi yok etmek isteyen hiçbir fikir, kanaat ve inancın teşkilatlanmasına müsaade ve 
müsamaha etmez. Buna demokratik rejimin "Meşru Müdafaası" denir. Kısaca 
demokratik rejimlerde "hürriyeti yok etme hürriyeti" yoktur ve hiç kimseye ve 
hiçbir kuruluşa bu hak tanınmamıştır.

1. Demokratik Rejimin Özellikleri

Her rejimin olduğu gibi, demokratik rejiminde, diğer rejimlerden ayrı, bir 
takım özellikleri vardır. Demokratik rejimin bağlandığı ideoloji, çeşitli felsefi 
eğilimlerin bir sentezidir. Birbiriyle ilgili olan ve birbirini tamamlayan bu felsefi 
eğilimlerin, demokratik rejimi diğer rejimlerden ayıran temel özelliklerinden en 
önemlileri kanaatımıza göre şunlardır.

A) Demokratik Rejim Spiritualisttir

Demokratik rejimin temel kaynağı ve gayesi olan insanı düşünen ve duyan bir 
ruha sahiptir. İnsanın fikri, dini ve ahlâkı yani iç varlığını meydana getiren bu 
cevher, insanı maddeden ve hayvandan ayırır. Şu bir gerçektir ki, insan taşıdığı 
manevi değerlerle diğer yaratıklardan ayrıldığı gibi, insan ruhu manevi bir hür
riyete sahiptir. İnsanlar yalnız maddi değerlerle tatmin ve mutlu olmazlar, onları 
tam anlamıyla tatmin ve mutlu etmek için, insanlık tarihi göstermiştir ki, insan
ların bazı manevi değerlere ihtiyaçları vardır. İnsanlar inandıkları bu manevi 
değerlerle mutlu olarak doğruyu ve güzeli bularak, toplumun düzenli ve emin bir 
şekilde gelişmesini gerçekleştirirler.

B) Demokratik Rejim İdealistir

Demokratik rejimin idealizmi insandır ve insanı yüceltmek ve mutlu etmek
tir. Toplumun temeli insandır. İnsanı mutlu olan toplumda, mutlu bir toplumdur.
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Bu sebepten, demokratik rejim, temel hedef olarak, insanın ve onurun mut
luluğunu kabul etmiştir. Demokratik bir devlette insanlar mutlu oldukça, demok
ratik rejim hedefine ulaşmış demektir. Toplum zaman içinde ne kadar değişirse 
değişsin, insanların inandıkları ve doğruluğunu kabul ettikleri bazı değerler var
dır. Bu değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini insanlar arzu ve gaye edinir. İn
sanların mutlu olması bu değerlerin korunmasına ve gelişmesine bağlıdır. Bu 
değerler korundukça ve geliştikçe insanlar mutlu olurlar. Aksi halde insanlar acı 
duyarlar, mutsuz olurlar. İşte demokratik rejimin idealizmi insanların mutlu ol
masını sağlayan bu değerleri korumak ve geliştirmektir.

C) Demokratik Rejim Üniversalisttir

Demokratik rejim tüm dünyada aşağı yukarı aynı şekilde uygulanır. Ancak, 
bazı sebeplerle demokratik rejimin temel yapısına aykırı olmayan farklı uy
gulamalar görülebilmektedir. Buna göre demokratik rejimin, uygulandığı ül
kelerde bazı farklılıklar görülse de, bu farklılıklar demokratik rejimin temel 
yapısına ve temel gayesine aykırı olmamak şartıyla imkân dahilindedir. Şu bir 
gerçektir ki, her toplum, kendine özgü belirli değerlere sahiptir. Sahip olduğu bu 
farklı değerlerle toplumlar birbirinden ayrılırlar. Bu değerleri dikkate almazsak 
toplum mutlu olmaz acı duyar. Bu da, demokratik rejimin temel gayesine ay
kırıdır. Çünkü, demokratik rejimin temel gayesi, insanları mutlu etmektir. İnsan
lara acı veren, insanları mutlu etmeyen, rejime demokratik rejim demenin, çok 
zor olduğu kanaatindeyiz. Şunu unutmamak gerekir ki, demokratik rejimde temel 
hedef insandır.

Topluma göre farklılık gösteren bazı değerler şunlardır. Şimdi bu değerleri 
konumuza göre çok kısa olarak açıklayalım.

a) Devlet Anlayışı

Her milletin, kendi kültürüne ve sosyal yapısına uygun olarak yarattığı bir 
devlet anlayışı vardır. Bu anlayış o milletin tarihinden süzülerek şekillenmiştir. 
Milletler, tarih içinde kristalleşerek ortaya çıkan bu devlet anlayışının etkisinden 
kendilerini kurtaramazlar. Bu açıdan baktığımız takdirde, devletlerin uyguladık
ları demokratik rejimde, o devleti kuran milletin, geçmişten gelen devlet anlayış
larının izlerini görebiliriz. Bunun da uygulanan demokratik rejimde bazı farklılık
lar yaratması normaldir. Örneğin, Almanların devlet anlayışı ile Fransızların dev
let anlayışı ve Türklerin devlet anlayışı farklı olduğundan bunların demokratik 
rejim üzerindeki etkileri de şüphesiz farklı olacaktır.
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b) Dini İnanç

İslam dini ile Hıristiyanlık arasında temel fark İslam dininin, dünya ve ahiret 
işlerine ait düzenlemeler (ayetler) koymasına karşın, Hıristiyanlık dininin yalnız
ca ahirete ait düzenlemeler (ayetler) koymasıdır. Bu sebepten, İslam dinini kabul 
eden milletin meydana getirdiği devletlerin dini düzenlemesiyle, Hıristiyanlığı 
kabul eden milletlerin kurduğu devletlerin dini düzenlemeleri farklı olacaktır. 
Başka bir ifade ile bu iki devlet tipinde dini hürriyetler farklılık gösterecektir.

c) Coğrafi Durum

Hiç bir devleti içinde bulunduğu coğrafi durumdan soyutlayarak düşünmenin 
mümkün olmadığı kanaatindeyim. Örneğin, Batı Avrupa'daki bir devleti, Af
rika'daki veya Orta Doğudaki bir devleti siyasi bakımdan ayni açıdan değerlen
dirmek kanaatimize göre oldukça zordur. Batı Avrupa'daki bir devletin demok
ratik bir rejimle idare edilmesi, içinde bulunduğu coğrafi konum açısından bir 
zorluk yaratmaz, aksine fayda sağlar. Halbuki, Afrika'daki veya Orta Doğudaki 
bir devletin demokratik bir rejimle idaresi ise oldukça zordur. Bu sebepten, bu 
devletler kendi coğrafyasında gelen zorunlulukları kendi siyasi rejimlerine yan
sıtacaklardır. Bunun neticesi olarak da, bu devletlerin uyguladıkları demokratik 
rejimde bazı farklılıklar olmasını normal karşılamak gerektiği görüşündeyiz. El
bette, Batı Avrupa da uygulanan demokratik rejimle, Afrika'da ve Orta Doğuda 
uygulanan demokratik rejimler arasında farklılıklar olacaktır. Çünkü Afrika'da ve 
Orta Doğuda demokratik rejimi uygulayan devletlerin coğrafi olarak durumları, 
kendi rejimlerini, komşularından gelecek gerçek tehlikelere karşı koruma 
konusunda bazı önlemler alması gerekebilecektir. Bu da doğal olarak bazı fark
lılıkları ortaya çıkaracaktır.

2- Türklerin Demokratik Rejim Anlayışı

Türkler yaklaşık olarak dörtbin senelik bir devlet anlayışına sahiptir. Bu dev
let anlayışının tarih içinden gelen temel öğeleri vardır. Bunlardan bazıları şunlar
dır. Bir, "Üniter Devlet" anlayışı, iki "Hukukun Devlet Tarafından Yaratıldığı", üç 
"Devletin Üstün Menfaati", dört "Adaletin" temel olarak kabulü, beş, "devlet 
hayatında egemenliğin kullanımı", padişah, (Han, Kağan, Başbuğ, Sultan), 
ulama, (Din ve Bilim adamları), beyler, ( Saray Bürokratı, Alpler, Askerler) ve 
halk, (Ahiler ve bunlara benzer) arasında bölünmüştür. Yani Türk devlet an
layışında egemenliği kullanma hakkı hiçbir zaman tek kişi veya organa veril
memiştir.
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Bilindiği gibi bu temel öğelerin bazılarının demokratik rejim temelleriyle 
paralel olduğunu iddia etmek oldukça zordur. Ancak 1808 Sened-î İttifak ile baş
layan ve Atatürk'le hızını artırarak devam eden davranışlarla bu temel öğelerin 
demokratik rejimin temel unsurlarıyla paralel hale getirilmesi için toplum büyük 
çabalar sarf etmektedir. Bunda da, kanaatimizce çok büyük mesafeler alınmıştır. 
Konumuzun dışına çıkmamak için bunları bu şekilde kısaca açıkladık.

3- Milli Güvenlik Kurulu

Milli Güvenlik Kurulu'nun devlet hayatımıza anayasal bir kurum olarak gir
mesi 1961 Anayasası ile başlamıştır. Bu Kurulun, devlet hayatımızdaki yerini 
belirlemek için, kısa açıklamalarda bulunmak kanaatimizce faydalı olacaktır. Şu 
bir gerçektir ki, Milli Güvenlik Kurulu benzeri kurulların bulunduğu tüm ülkeler 
de, bu kurulun varlık sebebi, "Milli Güvenlikle ilgili, iç, dış ve askeri hizmetler 
arasında daha sıkı bir işbirliği sağlamak" veya "Milli Güvenlik, dolayısıyla Milli 
Savunma ile ilgili işleri siyasi düşünce ve etkilerden koruyup böylece Silahlı 
Kuvvetlerin tarafsızlığını sağlamak" gibi nedenlere dayandırılmaktadır.B ildiğim 
kadarıyla, Milli Güvenlik Kurulu benzeri kurumlar, A.B.D'de, Fransa'da, İtal
ya'da, Yunanistan'da Federal Almanya'da ve Rusya Federasyonu'nda benzer isim
ler altında görev yapmaktadırlar. Bu kurumların tümü sivil ve asker üyelerden 
meydana gelmiştir.

A) Tarihi Gelişim

Milli Güvenlik Kurulu'nun tarihi gelişimini anayasal bir kurum olmadan ön
ce ve anayasal bir kurum olduktan sonra diye incelemenin gelişiminin anlaşıl
masında daha faydalı olacağı kanaatindeyiz.

a) Anayasal Kurum Olmadan Önce

Milli Güvenlik Kurulu benzeri kuruluşlar ülkemizde ihtiyaçlar sebebiyle or
taya çıkmıştır. Bu kurulların kurulması ile de ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu kurul
ların tümünde sivil ve askeri üyeler, karşılaşılan problemleri anlayış içinde 
başarılı bir şekilde çözmüşlerdir.

aa) Harp Encümeni Fevkaladesi (1922)

İstiklal Harbi sırasında 1921 tarihinde Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak'ın B.M.M'ne sunduğu bir rapor üzerine uzun tartışmalar sonucu kurul
muştur. B.M.M. tarafından seçilen sivil ve asker üyelerden teşekkül eden 10 üye
lik bir kuruldur. Çok yüksek yetkileri vardır.
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bb) A lî  A skeri Şura  (1925)

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem sivil mercilerle olan ilişkilerini düzenlemek, 
hem de Silahlı Kuvvetlerin kendi iç problemlerini çözmek ve bu konularda karar
lar almak üzere kurulmuştur. Cumhurbaşkanlarının başkanlığında toplanmakta 
olup, sivil ve asker üyelerden meydana gelir.

cc) Yüksek M üdafaa M eclisi ve Umumi K atipliği (1933)

Başbakanın başkanlığında toplanan bu kurul, Bakanlar Kurulu'na Genelkur
may Başkanı'nın dahil edilmesiyle meydana gelir. Hükümetle, Genel Kurmay 
arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamayı amaçlamaktadır.

dd) M illi Savunm a Yüksek K urulu ve G enel Sekreterliği (1949)

Milli Savunma işlerini düzenlemekle yükümlü olan bu kurulun doğal başkanı 
Cumhurbaşkanı olup, sivil ve asker üyelerden oluşan, 15 üyelik bir yapıdadır. 
Kurulun görevi ülkenin milli savunma ihtiyaçları ile ilgili kararlar almak ve 
çözümler üretmektir.

b) Anayasal Kurum Olduktan Sonra

Ülkemizdeki gelişmeler politikacılara karşı olan güvenin kaybına sebebiyet 
vermiştir. Bunun sonunda seçimle işbaşına gelen idare ilk defa 1960 yılında as
keri bir darbe ile görevinden uzaklaştırılmıştır. Bu ihtilal ülkemizde sivil 
idarecilerle, askerlerin birbirine olan güveninin kaybına sebebiyet vermiştir. Bu 
yüzden de Anayasalarda bazı düzenlemeler yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu 
düzenlemeler şu şekilde olmuştur.

aa) 1961 Anayasasında

1961 Anayasası'nın 111. maddesi Milli Güvenlik Kurulunu hükme bağlamış
tır. 111. maddeye göre; M.G.K. Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanır. 
M.G.K. Üyeleri sivil ve asker üyelerden meydana gelir. Görevi "milli güvenlik 
ile ilgili kararların alınmasında ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcılık et
mek üzere, gerekli temel görüşleri Bakanlar Kurulu'na bildirir." şeklinde belirtil

miştir. Anayasa metninden anlaşıldığı gibi M.G.K.'nın görevi "milli güvenlik ile 
ilgili" konularda kararların alınmasında ve koordinasyonda Bakanlar Kurulu'na 
"temel görüşleri bildirmektir" Kanaatimizce burada temel sorun, "milli güvenlik" 
nedir?, kapsamı nerde başlar, nerede biter? Bu sorunların açık ve tam belirgin 
cevabını bulmak kanaatimizce oldukça zordur. Bu konuda çıkan problemlerin asıl
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kaynağı da budur. Teoride ve uygulamada çoğunluğun üzerinde anlaştığı kavram 
birliğine, henüz ulaşılmamıştır.

1971 yılında 1488 Sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliği ile 111 madde 
M.G.K. nun görevini "milli güvenlik ile ilgili kararların alınmasında ve koor
dinasyonunun sağlanmasında gerekli temel görüşleri Bakanlar Kuruluna tavsiye 
eder", şeklinde değişmiştir. Yani M.G.K. na bildirmeyecek, uygulanmasını tav
siye edecektir, M.G.K. Genel Sekreterliği, 129 sayılı kanuna göre, Bakanlar 
Kuruluna tavsiye edilen kararların tatbikata ne derece gerçekleştiğini izler ve 
durum bir raporla M.G.K. na bildirir.

bb) 1982 Anayasasında

1982 Anayasasının 118. maddesine göre M.G.K. "Devletin milli güvenlik 
siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınması ve gerekli 
koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir". 
Bakanlar Kurulunca bunlar "öncelikle dikkate alınır".

M.G.K. gündemi, Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate 
alınarak Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. M.G.K. dokuz sivil ve asker üye
den meydana gelmiştir. Bu üyelerin beşi asker dördü ise sivildir. M.G.K. görevi 
ve çalışma esasları 2945 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Kanuna göre M.G.K. yet
kileri kanaatımızca çok geniş tutulmuştur. Kânunun bu düzenlemesiyle M.G.K. 
nu, bir nevi hükümeti gözetliyen organ gibi görmek, kanaatımıza göre çok insaf
sız olmayan bir değerlendirmedir. Uygulamada bize bu konuda hak verecek bir
çok gelişmeler olmuştur. M.G.K. Genel Sekreterliği 2945 Sayılı Kanunun 14. 
maddesine göre, M.G.K. tarafından alınan kararların denetimi ve koordine edil
mesinde Cumhurbaşkanı ve Başbakan adına yetkili olarak hareket etme serbes
tisine sahiptir. Böyle bir yetki görüşümüze göre Türkiye Cumhuriyeti Kanun
larında başka hiçbir kişi veya kuruluşa verilmemiştir. Ülkemizde M.G.K.. Genel 
Sekreterinden başka hiçbir organ veya kişi hem Cumhurbaşkanı hem de Baş

bakan adına hareket etme yetkisine sahip değildir.

1982 Anayasasının 118. maddesi 03.10.2001 tarihinde 4709 Sayılı Kanunla 
değiştirilmiştir. Bu değişiklikle M.G.K. undaki asker üye sayısı sivil üyeye göre 
azaltılmıştır. Yani üye yapısı sivil üye lehine geliştirilmiştir. Yapılan değişikliğe 
göre "Milli Güvenlik Kurulu; Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve 
uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlan
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ması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir" şeklinde bağlan
mıştır. Bu değişiklikle M.G.K. kararlan ve bu kararların Bakanlar Kurulu ile olan 
ilişkisi, M.G.K. nun, anayasal bir kurum olduğu ilk yıllardaki şekle gelmiştir. 
Başka bir ifade ile, bu değişiklikle M.G.K. 1961 Anayasasının ilk durumunda ol
duğu gibi Bakanlar Kuruluna görüşlerini bildirecektir.

B) Milli Güvenlik Kurulunun, Türk Demokratik Yapısı İçindeki Yeri

Türklerin devlet hayatında Cumhuriyete gelene kadar egemenlik hiçbir 
zaman halka veya millete ait olmamıştır. Milli egemenlikle ilgili ilk açıklama 
Atatürk tarafından Haziran 1919 tarihinde yayınlanan Amasya Genelgesinin 
üçüncü maddesinde ifade edilmiştir. Daha sonra yayınlanan 1921 tarihli 
Anayasanın 1. maddesinde " egemenliğin millete ait " olduğu açık bir şekilde 
ifade edilmiştir. Daha sonraları Türkiye Cumhuriyetinin günümüze kadar yayın
lanan tüm Anayasalarında egemenliğin millete ait olduğu belirtilmiştir.

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, Türk Devlet anlayışında egemenliğin kullanımı 
dört sosyal grup arasında bölünmüştür. Bu gruplardan en kuvvetlisi ise "Askerler
dir". Çünkü, tarihdeki Türk Devletlerinin hemen hemen tümü askeri teşkilatlan
mayı temel kabul etmiştir. Hatta devlet kademelerindeki birçok makam ve sıfat 
askeri terimlerle ifade edilmiştir. Cumhuriyetle birlikte yeni gelişen devlet an
layışında bu temel görüş terk edilerek yerini çağdaş anlayışa bırakmıştır. Hiç şüp
he yoktur ki dörtbin senelik bir anlayıştan yaklaşık yüz senede kurtulmak müm
kün değildir. Buna rağmen bu konuda oldukça iyi mesafeler alınmıştır. Demok
ratik rejimin getirdiği çağdaş egemenlik anlayışı toplumun tüm kesimleri tarafın
dan hemen hemen, kabul görmektedir. Bu konuda ciddî bir muhalefet yoktur.

M.G.K.nun demokratik yapı içindeki ağırlığı şu sebeplerle artmıştır. Bir, 
siyasilerin kararsızlığı, yukarıda M.G.K. tarihi gelişimini incelerken gördüğümüz 
gibi M.G.K. ilk anayasal kurum olduğundan hükümete görüş bildirmekteydi. 
Daha sonraki zaman diliminde siyasilerin yani sivillerin karar vermekteki tered
dütleri, siyasi sistem içinde gecikmelere ve otorite boşluklarına sebebiyet ver
miştir. İşte bu boşluk askerler tarafından doldurulmuştur. Bu sebepten de asker
lerin M.G.K.daki sayısı artmış ve M.G.K. nun hükümet karşısındaki durumu da 
gittikçe kuvvet kazanmıştır. M.G.K. nun hükümete görüş bildirmekle başlayan 
durumu, kararlarını hükümet tarafından "öncelikle dikkate alınmasına" kadar 
yapı değişikliğine uğramıştır. Kanaatımızca bu konudaki gelişmenin temellerin
de sivillerin karar vermekteki tereddütleri yatmaktadır. İki, Türk devlet anlayışın
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da Askerler önemli yere sahiptir ve egemenliği kullanan en kuvvetli sosyal grup
tur. Demokratik rejimde ise askerlerin egemenliği kullanması söz konusu değil
dir. Askerler, demokratik rejimde, egemenliği kullanan hükümetin emrinde ki bir 
kademedir. Şüphesiz bu durum askerler tarafından kabulü birden olmamıştır, 
zamanla kabul görmüştür. Kanaatimiz, bu konudaki gelişmeleri küçümsemenin 
oldukça yanlış olduğudur. Üç, "TürkEliti", kanaatımızca demokratik rejimi vaz
geçilmez temel rejim olarak benimsememiştir. Her krizde, hemen Parlamentere 
ve Parlomentoya saldırılar başlar, askerlere davatiyeler çıkarılır. Bu husus askeri 
darbe yapan, ihtilal liderleri tarafından acı bir şekilde sonradan ifade edilmek
tedir. Bu sebeplerle M.G.K. nun demokratik yapı içindeki ağırlığı zaman içinde 
artmıştır. Ancak, bu konudaki gelişmelerin, doksanlı yıllardan sonra hızı gittikçe 
kaybolmaya başlamıştır. Zaman içinde durum tersine dönmüştür. Bu husus 1982 
Anayasasındaki 118. maddenin 03.10.2001 tarihinde 4709 Sayılı Kanunla yapılan 
değişikliği ile Anayasal olarak hükme bağlanmıştır. Değişiklik ile M.G.K. 
hükümet karşısında 1961 Anayasasının 111. maddesinin ilk şeklindeki duruma 
gelmiştir. Yani, M.G.K. artık yapı itibariyle askeri üyenin azınlıkta olduğu 
hükümete yalnız görüş bildiren bir kuruluş şekline dönülmüştür. Şüphesiz bu 
anayasal yapının, demokratik rejime aykırı olduğunu iddia etmek oldukça zordur. 
Ancak, bundan sonraki basamak, 2945 Sayılı M.G.K. ve M.G.K. Genel Sekreter
liği Kanununu, anayasal yapıya ve demokratik rejime uygun olacak parelerler de 
değişikliğe tabi tutmaktır. Kanaatımızca yapılacak olan değişiklikler sonunda, 
M.G.K. demokratik rejimin yapısına uygun bir mahiyet kazanacaktır.

SONUÇ
Her toplumun kendine ait bir sosyal yapısı vardır. Bu sosyal yapı binlerce yıl 

sonunda şekillenmiştir. Toplumlarda sosyal yapıyı ve sosyal kültürü değiştirmek 
oldukça zordur ve zamana ihtiyaç vardır. Türklerin, binlerce yılın mahsulu olan 
sosyal yapısı ve sosyal kültürü incelemelerimizde gördüğümüz gibi, yavaş 
sayılamıyacak, hatta oldukça hızlı kabul edilecek bir gelişme ile demokratik 
rejime doğru yapılanmaktadır. Bunun sebebi, Türklerin büyük çoğunluğunun 
demokratik rejimi, hayat felsefelerinin hedefi olarak kabul etmeleridir. Temel 
görüşü bu olan, bir toplumdaki kurum ve kuruluşlarında buna paralel yapılan
maları çok normal bir haldir. M.G.K. da bu temel felsefenin sonucu olarak, gün 
geçtikçe, demokratik rejim içinde, gerekli değişikliklere uğrayarak demokratik 
bir yapıya kavuşmaktadır.

Teşekkür ederim. (A lk ış la r )
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OTURUM BAŞKANI ERASLAN ÖZ KAYA - Teşekkür ediyoruz Sayın Özer.

TARTIŞMA
SUNUCU - Sayın Başkan ve değerli konuşmacılarımıza teşekkür ediyoruz.

Efendim, aramızda yabancı konuklarımız var. Kendileri bugün öğleden sonra 
uçakla ülkelerine dönmek durumundalar. O nedenle bundan sonraki konuş
macılarımızın, lütfen, kendilerine ayrılan süreyi aşmamalarını özellikle bir kez 
daha rica ediyoruz.

Muhtemelen saat 13.00'e doğru bitecek olan oturumumuzun sonunda da bir 
ödül törenimiz olacak bunu da ayrıca hatırlatmak istiyorum.

Şimdi oturumun tartışma bölümündeyiz. Bu bölümdeki konuşmacıları takdim 
ediyorum:

Askerî Yüksek idare Mahkemesi Raportörü Sayın Murat Yaman ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanı Sayın Yahya Akman.

OTURUM BAŞKANI ERASLAN ÖZKAYA - Süremiz çok kısıtlı. Sayın Murat 
Yaman'a hemen sözü veriyorum.

Buyurun.

MURAT YAMAN (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Raportörü) - Sayın Baş
kamın teşekkür ediyorum. Öncelikle şahsım ve mensubu bulunduğum Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi adına bütün katılımcıları saygıyla selamlıyorum.

Hocam, zaman yetersizliği nedeniyle Millî Güvenlik Kurulu üzerinde fazla 
duramadı, ben bu eksiklikleri bu kısıtlı zamanda kapatmaya çalışacağım. Bilin
diği üzere Millî Güvenlik Kurulu ülkemizde sanıldığının aksine 1920 yılından bu 
yana çeşitli isimler altında ve değişik şekillerde yer almış bir güvenlik kuru
luşudur. Türk devlet örgütü içinde zaman zaman -biraz önce, Sayın Hocamın da 
ifade ettiği üzere- Millî Güvenlik Kurulunun yapısı, işlevi ve kararlarının hukukî 
niteliği konusunda tartışmalar olmuş, günümüzde de bu tartışmalar Avrupa Bir
liğine uyum çerçevesinde devam eder hale gelmiştir.

Özellikle Millî Güvenlik Kurulundaki askerî üye sayısının çokluğu, karar
larının hukukî niteliği, hatta zaman zaman kurulun ülke yönetiminde tek söz 
sahibi olduğu yönündeki eleştiriler, diğer yürütmeye yardımcı kuruluşlara oranla 
Millî Güvenlik Kurulunun daha öne çıkmasına neden olmuştur. Oysa ki, Millî 
Güvenlik Kurulu sanıldığının aksine sadece ülkemize özgü bir kuruluş değildir. 
Millî Güvenlik Kurulu benzeri kuruluşlar bugün Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 
ve diğer dünya devletlerinde bulunmaktadır. Zira günümüzde ülkelerin güvenliği 
sadece dışarıdan gelen tehditlerle sınırlı olmayıp birçok etken de, özellikle iç et
kenler de ülkelerin güvenliğini doğrudan etkileyen faktörle arasındadır. Bu çer
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çevede sivil ve askerî otoriteler arasındaki eşgüdümün sağlanması ve millî 
Güvenlik gibi önemli bir konunun her türlü siyasî mülahazanın üzerinde tutul
ması amaçlarıyla bu tür kuruluşlar ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de oluş
turulmuştur.

Kısaca ben bunlara değinmek istiyorum: Avrupa Birliği üyesi ülkelere bak
tığımızda bugün İngiltere'de 1904 yılından bu yana devam etmekte olan bir kuru
luşun bulunduğunu görmekteyiz. Bu savunma Konseyi adını taşımakta olup, Mil
lî Savunma Bakanıyla ilgili iki devlet bakanı, genel kurmay başkanı ve kuvvet 
komutanları ile diğer savunmayla ilgili yetkililer bu kurulun üyesidirler. Ayrıca, 
hükümet düzeyinde de gerektiğinde kuvvet komutanlarının da çağırıldığı, savun
ma ve denizaşırı siyasal komitesi bulunmaktadır.

Bir başka Avrupa Birliği ülkesi İtalya'da, ülkemizde olduğu gibi anayasal bir 
kuruluş olan Savunma Yüksek Kurulu adı altında Millî Güvenlik Kurulu teşkil 
edilmiş ve İtalyan Anayasasının 87. maddesinde düzenlenmiştir.

Belçika'da özel kanunla oluşturulan Bakanlıklararası Savunma Konseyi isim
li Millî Güvenlik Kuruluşunun yanı sıra, Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde 
genel kurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının da üyesi olduğu Kuvvet 
Komutanları Kurulu oluşturulmuştur.

Komşumuz Yunanistan'da ise Genel Kurmay Başkanının da daimi üyesi ol
duğu ve aldığı kararlar, bunun altını çizerek söylüyorum, icra organını bağlayan 
Dışişleri ve Savunma Konseyi mevcuttur.

Yine, Almanya Federal Cumhuriyetinde Federal Güvenlik Kurulu ismi altın
da oluşturulan Millî Güvenlik Kuruluşu Başbakanlık bünyesinde kurulmuş olup, 
bu kuruluşun da aldığı kararlar gizli ve yine altını çizerek söylüyorum icrayı bağ
layıcı niteliktedir.

Fransa'ya baktığımızda da, Fransa Millî Güvenlik Kuruluşu olan Millî Savun
ma Yüksek Kurulunun Fransa Anayasasının 15. maddesinde düzenlendiğini ve 
bir anayasal organ olduğunu görmekteyiz. Bu kurulda bakanlarla ilgili siyasî ve 
ekonomik uzmanlarla asker kesimden üyelerden oluşmaktadır.

Avrupa Birliğine tam üye olmaya aday Bulgaristan, Polonya ve Romanya'da 
da benzer kuruluşlara rastlamak mümkündür. Sürenin kısıtlığı nedeniyle burayı 
geçmek istiyorum. Fakat şurada hemen ifade etmek istiyorum, Yunanistan ve Al
manya'da Millî Güvenlik Kuruluşları icrayı bağlayıcı nitelikte kararlar almak
tadır; bunu söylememin nedeni, Türkiye'deki Millî Güvenlik Kurulu kararlarının 
hukukî niteliği üzerindeki tartışmalardır. Son yapılan değişiklikten önce dahi 
Bakanlar Kurulunca tasvip edilmedikçe herhangi bir hukukî nitelik kazanmayan 
kurul kararlarını bu denli eleştirmek kanaatimce insafsızlıktır.

210



T B M M  AN AYASA H U KU KU  1 .  U L U SL A R A R A SI SE M P O Z Y U M U

Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güney Kore, Hindistan, 
İran, Japonya, Kanada, Norveç gibi birçok ülkede bulundukları jeopolitik konum
lar dikkate alınarak Millî Güvenlik Kuruluşları oluşturulmuştur.

Biraz önce ifade ettim, ülkemizdeki Millî Güvenlik Kuruluşunun tarihî sanıl
dığının aksine yeni değil; 1920 yılında kurulmuş olup, 1920-1933 yılları arasında 
Harp Encümeni Fevkaladesi, 1933-1949 yılları arasında Yüksek Müdafaa Mec
lisi isimleri adı altında işlev gördükten sonra Millî Güvenlik Kurulu ismini almış, 
1961 Anayasasıyla birlikte anayasal bir kurul halini almıştır. 1961 Anayasasının 
111. maddesine baktığımızda kurulun yapısını kanuna bıraktığı görülmekte olup, 
1961 Anayasası döneminde Millî Güvenlik Kurulunun Cumhurbaşkanı başkan
lığında, Başbakan, Genel Kurmay Başkanı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cıları, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Ulaştırma ve Çalışma Bakanları 
ile kuvvet komutanlarından teşekkül ettiğini görmekteyiz. Bu çerçevede millî 
güvenlikle ilgili kararların alınmasında ve koordinasyonun sağlanmasında temel 
görüşlerini Bakanlar Kuruluna tavsiye eden bir kurul niteliğinde olduğu görül
mektedir. 1982 Anayasasında 118. maddede Avrupa Birliğine uyum çalışmaları 
çerçevesinde 2001 yılında yapılan değişiklik sonucunda kurulumuzdaki sivil üye 
sayısı artırılmış, kararlarının tavsiye niteliğinde olacağı ve bu kararların Bakanlar 
Kurulunca değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu değişiklik çerçevesinde 
de 2945 sayılı Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter
liği Kanununda 15 Ocak 2000 tarih ve 4789 sayılı Kanunla gerekli değişiklikler 
yapılmıştır. Son haliyle Millî Güvenlik Kurulunun yapısına baktığımızda Cum
hurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genel Kurmay Başkanı, Başbakan Yar
dımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Hava, Deniz 
ve Jandarma Genel Komutanından oluştuğu görülecektir. Son yapılan değişiklik
te -biraz önce de ifade ettiğimiz üzere- kurulun yapısındaki sivil üye sayısı artırıl
mıştır. Dolayısıyla 1961 Anayasasındaki düzenlemeye tam olmasa da paralel bir 
düzenleme getirilmiştir.

Kurulun yapısında askerî üyelerin çokluğu, askerî üyelerin niteliği biraz önce 
hocam bazı hususlara değindi. Ben kısaca şunu ifade etmek istiyorum: Türk 
Silahlı Kuvvetleriyle ilgili 1921 Anayasası hariç -22 maddelik kısa bir 
anayasadır- bütün Anayasalarımızda özel düzenlemeler yapılmıştır. Ancak, gerek 
önceki Anayasalarımızda gerekse 1982 Anayasamızda Silahlı Kuvvetlerin sivil 
otoriteye bağlılığı esası her halükârda korunmuştur.

Millî Güvenlik Kurulunun görevlerine baktığımızda, Anayasamızın 118. 
maddesindeki tanımı tekrarlamak istemiyorum vakit darlığı nedeniyle. Millî
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Güvenlik Kurulunun görevleri 2945 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tek tek 
sayılmıştır. Bu kapsamda ülkenin siyasî, iktisadi, kültürel ve teknolojik durum ve 
gelişmelerinin takibine, millî hedefler yönünde güçlenmelerini sağlayacak temel 
esaslarını tespit etmeye kadar geniş kapsamlı bir görev alanı vardır. Fakat, bu 
görev alanının genişliğini eleştirmeden önce Millî Güvenlik Kavramının ne an
lama geldiğini ortaya koymakta yarar vardır kanaatindeyim. Zira bu kavramın ne 
anlama geldiğinin ortaya konamaması durumunda objektif değerlendirmeler 
yapılamayacağı kanaatindeyim.

Günümüzde millî güvenlik kavramının çok geniş anlamı olduğu, sadece ül
kelerin fiziksel saldırılara karşı korunmasının yanında ekonomik, sosyal ve poli
tik menfaatlarının da korunmasının ifade ettiği belirtilmektedir. Bu nedenle Millî 
Güvenlik Kavramı zamana göre değişen bir kavram olması itibariyle gerek dok
trinde gerekse uygulamada tanımlanması güç bir kavram olarak ifade edilmek
tedir. Hatta eski Federal Almanya Başbakanı Helmud Schmidt bu kavramın pet
rol krizlerini, para dengesizliklerini, büyük ve ciddî enflasyonları, işsizlikleri de 
kapsadığını ifade etmiştir. Mevzuatımızdaki tek tanım ise, 2945 sayılı Kanunun
2. maddesindeki: "Devletin anayasal düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, 
milletlerarası alanda siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaat- 
larının ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollan
masıdır" şeklindeki tanımlamadır.

OTURUM BAŞKANI ERASLAN ÖZKAYA - Sayın Yaman, 3 dakikanız var.

MURAT YAMAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
ı

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, millî güvenlik kavramı çok geniş kapsam
lı bir kavramdır. Her devlet kendi içinde bulunduğu ortam ve jeopolitik konu
munu dikkate alarak devamlılığını ve bütünlüğünü hedef alan iç ve dış tehditlere 
karşı bir millî güvenlik siyaseti tespit etmek ve uygulamak durumundadır. Tür
kiye'de ise millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanmasıyla ilgili tav
siye kararlarının alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması görevi Millî 
Güvenlik Kuruluna verilmiştir.

Eleştiriler anlamında, biraz önce hocam dedi ki, Başbakan ve Genel Kurmay 
Başkanının teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca düzenlenir M illî Güvenlik 
Kurulunun gündemi. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanı bu konuda tek söz sahibidir, 
diğer iki makam sadece teklif götürmektedir. Ayrıca Millî Güvenlik Kurulunda 
kararlar çoğunlukla alınmaktadır. Dolayısıyla, kurulda bulunan sivil üyelerin 
sayısının fazlalığı dikkate alındığında kararların niteliği daha iyi anlaşılacaktır 
kanaatindeyim.
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Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bugün son yapılan 2001 değişikliğini 
de dikkate aldığımızda Millî Güvenlik Kurulu, Türkiye'de yürütme sistemi içinde 
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu alt sistemlerine yardımcı danışma organı 
niteliğinde bir anayasal kuruluştur. Dolayısıyla, bu kuruluşla ilgili yorumların ve 
aleyhte görüşlerin objektif değerlendirmeler ve gerekli bilimsel araştırmalar yapıl
madan yapıldığı kanaatinde olduğumu belirtiyor, saygılar sunuyorum. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI ERASLAN ÖZKAYA - Sayın Yaman'a teşekkür ediyoruz.

Sözü, Sayın Yahya Akman'a veriyorum.

Buyurun.

YAHYA AKMAN (TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı) - Sayın Başkan, 
değerli katılımcılar; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83. kuruluş yıldönümünde 
böyle anlamlı bir mekânda, böyle anlamlı bir konuyu, yerli ve yabancı bilim 
adamları ve siyaset adamlarıyla tartışıyor olmaktan duyduğum memnuniyeti ön
celikle ifade etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlar, üzerinde tartıştığımız 1982 Anayasasının çağdaş, demok
ratik, insan haklarına dayalı bir yapıda olduğunu herhalde bu Anayasanın hazır
lanmasında emeği en çok geçen ve bu Anayasanın kefili olduğunu söyleyen eski 
bir Sayın Cumhurbaşkanımız dışında, savunan ve iddia eden hiçbir Allah'ın kulu 
bildiğim kadarıyla yok. Üzülerek şu tespiti de yapmak gerekir ki, olağanüstü 
dönemlerde insanlarımızdan kepçeyle alınmış olan hak ve hürriyetler, zaman 
içerisinde Anayasalarda yapılmış olan değişikliklerle ne yazık ki kaşıkla iade 
edilmeye çalışılmaktadır. En son bu anlamda yapılan en önemli çalışmalardan bir 
tanesi de bizim gündemimizi oluşturan 2001 Anayasa değişiklikleri olmuştur.Bu 
tespitimle sakın Anayasada normal dönemlerde yapılmış olan değişiklikleri 
küçüksediğim anlamı çıkarılmasın. Geçen dönemde bu Parlamentoda bulunan ve 
bu Anayasa değişikliklerine katkı sağlamış bir arkadaşınız olarak, gerçekten, çok 
önemli değişiklikler yapıldığını, dünden bu yana yapılmış müzakerelerde bütün 
bilim adamlarımız da ifade etmişlerdir.

Değerli arkadaşlar, bugün bir milletvekili olarak, öncelikle yapılan değişiklik
lerin birebir bilim anlamında, hukuk anlamında neler ifade ettiğini açıklamaktan 
ziyade, bir uygulayıcı olarak 22. dönemde sizlerin de beyan ettiğiniz görüşler 
ışığında, bu Anayasanın nasıl daha mükemmel hale getirilebileceğiyle ilgili bir
kaç cümle sarf etmek istiyorum:

Geçtiğimiz dönemlerde kurulmuş olan Anayasa Uzlaşma Komisyonu demok
rasi adına ve uzlaşma kültürü adına gerçekten çok örnek gayri resmi bir komis
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yondu ve çok önemli çalışmalar yaptı. Bu Komisyonda çalışan arkadaşlarımıza, 
emek ve mesaileri nedeniyle teşekkür etme borcumuz var, öncelikle bunu ifade 
etmek istiyorum. Doğrusu bu dönem yeniden seçildiğimizde Anamuhalefet par
timizin vermiş olduğu mesajlar ve sıcak temaslar neticesi, ben 22. dönemdeki 
Meclisimizin bir kurucu meclis gibi çalışacağı inancını taşıdım.Bu düşünceye 
sahip oldum. Çünkü, hepinizin hatırlayacağı üzere 6 siyasi partinin bulunduğu 
geçen dönemde bu şekil ve bu kapsamda bir Anayasa değişikliği gerçekleş
tirilebilmişken, bu dönem behemehal ilk iş olarak Anayasanın baştan sona 
yeniden yazılabileceği, yeniden ele alınabileceği bir ortamın oluşacağını umut et
miştim. Fakat, burada huzurunuzda bir siyasi sataşmada bulunmak istiyorum. 
Doğrusunu isterseniz, AK Partinin, Anayasayı bu bahsettiğim çerçevede değiştir
me istek ve iradesine hukukçu olan Meclis Başkanımızın, Uzlaşma Komisyonu 
Başkanlığına yine değerli bir hukukçu olan Meclis Başkanvekilimizi atamış ol
duğunu deklare etmiş olmasına rağmen, bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi 
sebebi anlaşılmaz bir şekilde bu uzlaşma komisyonuna üye vermemiştir. İleri sür
dükleri tek gerekçe geçen dönem yine Anayasa değişiklik teklifinde bulunan 83. 
maddenin en öncelikli ele alınması gibi ilginç ve enteresan bir gerekçe. Halbuki 
bizim öne sürdüğümüz şey, gelin, 83'te dahil olmak üzere bütün Anayasayı bir 
bütünlük içerisinde yeniden ele alalım, bir kurucu meclis görevi görelim, üye ol
maya çalıştığımız Avrupa Birliği uyum yasalarına öncelikle buradan başlayalım, 
bu eksikliklerimizi giderelim diye defalarca AK Parti olarak ifade etmemize rağ
men bana göre sebebi izah edilemeyecek nitelikte bir tavırla karşı karşıyayız. Bu 
anlamda herhalde bütün bilim adamlarımıza da baskı unsuru oluşturmak adına bir 
görev düştüğünü şahsen ben düşünüyorum ve inanıyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Anayasada gerçekten 2001 değişikliğiyle çok önemli değişiklikler yapıldı. 
Ben doğrusunu isterseniz bu sabah yapılan 4. oturumdaki 74. madde değişikliğini 
başkanı bulunduğum komisyon itibariyle kendimle çok ilgili bulduğum için 
müsaadenizle 74. maddeden söze başlamak istiyorum. 74. madde siyasi haklar 
arasında sayılan dilekçe hakkını düzenlemektedir değerli arkadaşlar. Burada bazı 
konuşmacılarımız değindiler. Yabancılara, Türkiye'de ikamet etmeleri ve karşılık
lılık esası gözetilmek kaydıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve diğer kurum 
ve kuruluşlarına dilekçeyle başvurma hakkı tanındı.Bu, bana göre çok çok önem
li bir değişiklik değildi.Asıl önemli değişiklik maddenin son kısmında getirilmiş 
olan 'gecikmeksizin' ifadesiydi ki, bu gecikmeksizin ifadesi paralelinde üç, dört 
aydır yapmış olduğumuz çalışmalarla ve size biraz sonra arz edeceğim geliş
melerle beraber bana göre dilekçe hakkı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa
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bu kadar anlamlı hale geldi. Bilmiyorum hiç merak ettiniz mi değerli ilim adam
ları, değerli katılımcılar, Türkiye'de dilekçeyle kendini yönetenlere başvuran bir 
insana bu güne kadar mevzuatımızda devletin cevap verme yükümlülüğü var 
mıydı; ben şahsen bunu zorlayıcı nitelikte bir maddeye rastlamadım yaptığım 
araştırmalarda olmadığı kanaatine vardım; tek istisnası İdari Yargılama Usulü 
Kanunundaki iki ay içerisinde cevap verilmezse ilgilinin dava açabilmesine 
imkân tanıyan maddeydi. Bunun haricinde cevap verilmediği zaman veya gereği 
gibi cevap verilmediği zaman hiçbir yaptırımı yoktu; ama, sağ olsunlar, hüküme
timize de, o günkü bakanlarımıza da bu dönemin başında bu 'gecikmeksizin' 
ifadesinin altını doldurmak adına 3071 sayılı Kanunda bir değişiklik yaptık. Bu 
değişiklikle, bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya burada ikamet eden 
yabancı sıfatı taşıyan kişiler herhangi bir kuruma başvurdukları zaman bir ay 
içerisinde dilek ve taleplerine artık cevap alabilmektedirler. Bu bir aylık süre 
sınırlamasının getirilmiş olması bile, tek başına bana göre bu hakkı çok çok an
lamlı kılmıştır. Bunun sonuçlarını bizzat gözlemleyen bir arkadaşınızım. Biliyor
sunuz bazen vatandaşlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla dilek ve 
taleplerine ilişkin cevaplar talep ederler. Bu yapılan değişikliklerden sonra baş
kam bulunduğum komisyona insanlarımızın yaptığı başvurunun beş, altı misli 
civarında artış kaydettiğini sevinerek ifode etmek lazım.Yine kamu kurum ve 
kuruluşlarından bize dönen cevaplar itibariyle de aynı miktarda bir artış olduğunu 
ve bugüne kadar ciddiye alınmayan dilek ve taleplere çok daha tutarlı, içerikli, 
daha geniş anlamda cevaplar verildiğini gördüm. Bu hakkı niye bu kadar önem
siyorum, sadece bu komisyonda olduğum için mi; evet bu komisyonda olma 
hasebiyle bazı duyarlılıklarımın arttığını ifade etmek isterim; çünkü, siyasi haklar 
arasında sayılan dilekçe hakkının aynı zamanda insani bir hak olduğunu, aynı 
zamanda sosyal bir hak olduğunu, bazen yaşama hakkı kadar önemli bir hak ol
duğunu, kimi dilekçe örneklerinden görme imkânı var.

Değerli arkadaşlar, bir bakıyorsunuz, toplumun en gariban kesimini teşkil 
eden insanlardan Türkiye'nin en ücra noktasından bazı taleplerin geldiğini 
görüyorsunuz. Bu taleplerin, burada Türkiye'nin en üst kurumunda dikkatlice ele 
alınıp kendisine önemsenecek derecede bir cevap verildiğini gören insan çok 
mutlu oluyor, bunu çeşitli vesilelerle bize ifade ediyorlar. Dilekçe hakkının tarih
çesine, önemine, detayına girmeyi ben böyle bir heyetin huzurunda şahsen abes 
görüyorum. Söz uçar ama, dilekçeyle yapılmış başvurular, herzaman insanlar için 
belge niteliği taşır ve kendileri için önemlidir.

Değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili olarak biz daha ileri bazı adımlar atma 
düşüncesindeyiz. Bunun için yeniden bir Anayasa değişikliği yapmaya gerek ol-
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madiği kanaatindeyiz. Öncelikle şunu ifade etmem lazım, Dilekçe Komis
yonumuzun çalışma şekliyle ilgili İçtüzükte ciddi bir değişiklik çalışmamız var, 
biz burada daha seri bir şekilde, daha düzgün bir şekilde insanlarımızın istek ve 
taleplerine cevap verilmesini amaçlayan bir çalışmayı hedefliyoruz ve ben bunu 
şu şekilde özetliyorum. Bu çalışmalarımızın tümünün özeti şu ki vatandaş bundan 
sonra adam yerine konmuş olduğunu bilmiş olacak; bunun amiyane özeti budur. 
Bu amaçla yapılan bir çalışma var; bu konuda değerli ilim adamlarımızdan ve 
bütün arkadaşlardan yapacağı katkıları da beklediğimi tekrar huzurunuzda ifade 
etmek istiyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Bu oturumun gündemini teşkil eden üç maddeyle ilgili ve dünden beri izliyor 
olduğum için bütün konuşmalarla ilgili söyleyebileceğim bazı şeyler var; ama, 
vaktimizin kısıtlı olması nedeniyle belki birer cümleyle şu üç maddeyi değerlen
dirme arzusundayım.

87. maddede Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkileriyle ilgili yapılmış 
olan değişiklik; yani, a f  yetkisiyle ilgili 14. madde istisnasının kaldırılmış olması 
hakikaten önemli bir değişiklik olmuştur. Burada, Meclise zaten kendisinde ol
ması gereken bir yetki tekrar tanınmıştır; ama, o istisnalar Anayasası olarak 
değerlendirdiğimiz 82 Anayasasından bir istisnanın da bu şekilde çıkarılmış ol
ması çok olumlu bir adım olmuştur; fakat, Sayın Yüzbaşıoğlu'nun tersine burada 
yapılan ikinci değişikliğin, yani, Meclisin afla ilgili kararların beşte üç çoğunluk
la verilmesi zorunluluğu getirilmiş olmasının çok isabetli olmadığını şahsen 
düşünüyorum. Burada yine Meclis iradesinin önüne bir engel konulmuştur. Bu 
engelin konulma nedeni ne yazık ki, nasıl ki 82 Anayasası konjonktürel nedenler
le bu kadar yasakçı hazırlanmışsa, geçen dönemin en çok tartışılan af konusu bu 
maddedeki bu geçer değişikliğe bu şekilde damgasını vurmuştur; ama, anayasal 
değişikliklerin genel uzun süreler için hazırlanan değişiklikler olduğunu o anki 
konjonktürün düşünülerek hazırlanmaması gereken değişiklikler olduğunu dik
kate alırsak, ben bunun engelleyici bir hüküm olduğunu şahsen düşünüyorum.

100. maddeyle ilgili değişiklik konusunda yine Sayın Yüzbaşıoğlu'yla tam 
olarak hemfikir değilim. Bu 100. maddenin uygulamasının geçtiğimiz dönemde 
iki sayın bakanla ilgili olarak örneklerini gördük. Daha önce bu Anayasa çık
madan önce gelen Meclis soruşturma talepleri, ne yazık k i , iktidar gruplarının ve 
ilgili siyasi partilerin yani o bakanla aynı partiye mensup kişilerin baskı altında 
kalması neticesi sonuçsuz kalıyordu; fakat, şu gizli oy -küçük bir değişiklik ama- 
değişikliği çok anlamlı olmuştur. Geçtiğimiz dönem iki sayın bakan hakkında 
soruşturma komisyonu kurulmuştur. Komisyonlar belki yine iktidar çoğunluğun
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dan oluştuğu için soruşturma açılmasına gerek görmemiştir, son oylamada buna 
ihtiyaç duyulmamıştır; ama, bana göre yapılmış olan anlamlı bir değişikliktir ve 
bunun meyveleri de alınmıştır.

OTURUM BAŞKANI ERASLAN ÖZKAYA - Sayın Akman, 3 dakikanız kaldı.

YAHYA AKMAN (Devamla)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Bir de tabii, 118. maddede yapılmış olan değişiklikler bu oturum sırasında tar
tışılmıştır. Sayın Atilla Özer Bey gerçi konuşmasının çok büyük bir kısmını sis
temleri ve Türkiye'deki sistemi anlatmakla geçirdi. Belki aslında yazılı metinde 
var olan Milli Güvenlik Kurulu özelde 118. maddeyle ilgi çalışması bana göre 
çok dikkate değer ve çok değerli bir çalışma. Hepsinin altına imza atabilecek 
durumdayım. Değerli arkadaşlar, bu 118. maddede, geçen dönem değişiklik yap
tığımız halde, üyesi olmayı arzuladığımız Avrupa Birliği çevrelerinin hâlâ bu 
değişikliği yeterli görmediğine dair bilgiler, duyumlar ve raporlar yazılmaya 
devam etmektedir. Doğrusunu isterseniz bu kurulun mahiyetini Anayasadaki 
tadat edilmiş şekliyle değerlendirmiyorlar. Daha çok dışarıdan algılanış şekli 
itibariyle bunun bir anlaşılma şekli var ki, esas sıkıntıya sokan konu budur. 
Kanaatimce başta özel yasası olmak üzere baştan yazılması lazım. Gerçekten bir 
istişari kurul haline dönüştürülmesi gereken bir kurul olduğuna ben de şahsen 
inanıyorum. Bu anlamda benden önceki konuşmacı Sayın Yaman'ın fikirlerine 
katılmadığımıda açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. En önemlisi ve altını çiz
mem gereken konuda yine Sayın Atilla Özer Hocanın söylediği, zihniyet 
değişikliğiyle halledilmesi gereken bir konu olduğunun ben de altını çiziyorum. 
Zaman zaman o Kurula üye olan insanların bazı açıklamaları, tutum ve davranış
ları, bunların mutat şekilde toplantılarına kamuoyunda yüklenen, atfedilen öne
min gündemde olması, bunun doğal olarak dışarıda da sivil irade değişikliğiyle 
beraber, üyelerin de tutum ve davranışlarındaki iyilişmelerle bu konuda mesafe 
alabileceğimizi düşünüyorum.

Söylenebilecek çok şey var, süre sınırlı. Ben, hepinize saygılar sunuyorum, 
teşekkür ediyorum. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI ERASLAN ÖZKAYA - Sayın Yahya Akman'a, değerli 
açıklamalarından dolayı ve özellikle süreye çok riayet ettiğinden dolayı teşekkür 

ediyoruz.

Buyurun.

SUNUCU - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
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Efendim, günün değerlendirme bölümüne geçiyoruz. Bu bölümde, konuğu
muz, Avrupa Parlamentosu Üyesi Sayın Dr. Johannes Svvoboda; buyurunuz 
efendim.

Dr Johannes Svvoboda, Avusturya Bad Deutsch-Altenburg doğumludur. 
1964-1972 arasında hukuk ve ekonomi eğitimi gördü. 1983'ten 1986'ya kadar 
Viyana Eyalet Meclisi ve Belediye Meclisi üyeliği yaptı. 1991'de şehir gelişimi, 
planlaması ve trafik konularında belediye meclisi üyeliği, 1994'te Viyana'nın 
gelişimi, planlaması ve dış ilişkiler belediye meclisi üyeliği görevini üstlendi. Ertesi 
yıl, Avrupa Sosyal Demokrat Partisi Yerel Politika Komisyonu Başkanlığı görevine 
getirildi.

Svvoboda, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Sosyal Demokrat Partisi Grup Baş- 
kanvekili, Avrupa Parlamentosunda Avusturya Sosyal Demokratları Delegasyonu 
Başkanı, Dışilişkiler, İnsan Hakları, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Komis
yonu üyesi, Avrupa Birliği-Türkiye Karma Komisyonu üyesi ve Güney Avrupa 
Devletleriyle İlişkiler Komisyonu üyesidir. Dr. Johannes Svvoboda, Filistin Mec
lisiyle İlişkiler Komisyonu Delegasyonu Başkanvekilidir. Avusturya'nın, Avrupa 
Parlamentosuna 1999-2004 dönemi için seçilmiş üyesidir.

OTURUM BAŞKANI ERASLAN ÖZKAYA - Buyurunuz Sayın Dr. Johannes 
Svvoboda; sizi dinliyoruz.

DEĞERLEND İRM E

DR. JOHANNES SWOBODA (Avusturya-Avrupa Parlamentosu Üyesi) - 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Hanımefendiler, beyefendiler; Türkiye için, bu ulusal anlamda önemli olan 
günde söz almak, benim için büyük bir şeref.

Tartışmada, çok etkileyici saatler geçirdik şu aşamaya kadar. Anayasa 
değişiklikleriyle ilgili çok ilginç fikirler dinledik. Geçmiş yıllarda yapılan 
Anayasa değişikliklerine ve özellikle 2001 'de gerçekleştirilen Anayasa değişik
liklerine çok büyük bir saygıyla yaklaştığımı ve bütün bu çabalara çok büyük bir 
saygı gösterdiğimi, çabalarınızın tamamen farkında olduğumu söylemek is
tiyorum ve aynı zamanda, gelecekte yapmayı düşündüğünüz değişiklikleri de 
destekliyorum.

Şimdi, Avrupa Parlamentosunun bir üyesi olarak, tabiî ki, Avrupa'nın da, bazı 
Anayasa değişiklikleri üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz; ama, esas önemli 
olan, sizin kararlılığınızdı. Türkiye'ye pek çok ziyarette bulundum, pek çok tem
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silciyle görüştüm. Bütün bu görüşmelerim ve ziyaretlerim neticesinde gördüm ki, 
Anayasa değişikliklerinin kökeninin Türkiye olması gerekiyor, dışarıdan gel
memesi gerekiyor ve zaten, bu, böyle bir amaç için yapılıyor. Tabiî, sizin de, ken
di menfaatlerinize yönelik çalışmalar yapıyor olmanızın önemli olduğunun bilin
cindeyiz. Bunların, Avrupa için değil, kendiniz için olması çok önemli.

Daha önce söylendiği gibi, Türkiye, bir Avrupalı millettir. Bu, benim için 
aşikâr; evet, Türkiye, bir Avrupalı millettir, devlettir; ama, Türkiye'nin Avrupa'ya 
üyeliği değil de, Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyeliğinden bahsediyoruz. Türkiye 
Avrupalıdır; ama, Avrupa Birliği, suijeneris bir organdır ve egemenlik hakkından 
vazgeçerek katılman bir kuruluştur. Yani, Avrupa Konvansiyonal tartışmasında 
üye ülkelerin egemenlik hakkının ne kadarını Avrupa Birliğine aktaracakları ve 
egemenlik haklarını Avrupa Parlamentosuna mı, Avrupa Birliği Komisyonuna mı 
verecekleri, bütün bunlar tartışılmaktadır ve acaba Avrupa Konseyi çoğunluk 
oyuyla mı karar vermelidir; yani, oybirliğiyle değil de, oy çokluğuyla mı karar ver
melidir; işte, bütün bunlar, esas tartışılan meselelerin özü ve Türkiye'nin Avrupa 
Birliği üyeliği de bu bağlamda tartışılıyor. Yoksa, Türkiye, Avrupalı bir ülke midir 
değil midir, bu tartışılmıyor. Aksi takdirde, Türkiye'nin Avrupalı olduğunu destek
leyen pek çok şey var, Avrupa Birliğine üyeliği tartışılıyor Türkiye'nin; ama, mese
le şu: Egemenlik hakkından vazgeçilmesini Anayasasına koyup, "egemenlik hak
kımızdan vazgeçip bunu Avrupa Birliğine aktarıyoruz" demeyi kabul edenlerden, 
acaba kimler üye olabilir, bunlar üzerinde de tartışılıyor.

Bugünkü tartışmaların detaylarına çok girmek istemiyorum; ama, şunu söy
leyebilirim, hepsi benim için bilgilendiriciydi, çok ilginçti. Sadece 6 tane hususu 
not aldım, bunlar üzerinde konuşmacılar farklı görüşler dile getirdiler, bunu söy
lemek istiyorum.

Özellikle 68. madde kapsamında siyasî partilere bakacak olursak... Şimdi, 68. 
maddeye bakacak olursanız, yanılmıyorsam 68. maddenin dördüncü paragrafında 
-zaten ezbere bildiğinizden eminim; ama- çok farklı yorumlanabilecek ifadeler 

olduğunu görüyoruz ve Anayasadaki sorunlardan bir tanesi ve Türkiye'deki daha 

önceki Anayasalarda karşımıza çıkan sorun, hep, farklı yorumdu. "Ülkesi ve mil
letiyle bölünemez bütünlüğü" deniyor ve demokratik ve lâik Cumhuriyetin, mil

leti ve ülkesiyle bölünmezliği üzerinde duruluyor. Buradaki ifadelerin büyük bir 
çoğunluğuna, yanılmıyorsam 14. maddede yine aynı şekilde değiniliyor.
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Şimdi, burada esas önemli olan bunun nasıl yorumlanacağı; çünkü, daha ön
ceki konuşmacılardan birinin çok haklı olarak söylediği gibi, bütünlük kavramı 
farklı şekilde yorumlanabilir. Bir kişi diyebilir ki, -ki ben bunu tamamen destek
liyorum- farklı bir İdarî ya da siyasî yapı mevcut olacak olursa, bölgesel bir 
yapılanma olacak olursa, Türkiye'nin birliği, bütünlüğü daha iyi muhafaza 
edilebilir ya da azınlıkların kabul edilmesi ya da edilmemesi, azınlıkların rolü 
vesaire -nasıl söylenirse bu- bir ülkeyi bölmek siyasî partiler aracılığıyla da 
yapılabilir ya da bu siyasî partiler aracılığıyla, dinî ne olursa olsun, kökeni ne 
olursa olsun, ülkeyi daha fazla bütünleştirmek, birleştirmek için de kullanılabilir 
ve ortak Türk Devletinin bütünlüğü için de kullanılabilir.

1996 yılından beri Türkiye'deki tartışmaları çok yakinen takip ediyorum. Tür
kiye'ye ilk geldiğim yıllarda "azınlık" kelimesini telaffuz etmek bile siyasî anlam
da doğru değildi, uygun değildi. Yani, (azınlık sözcüğü) sadece dinî azınlıklar için 
kullanılabiliyordu ve diğer azınlıkları ismen zikretmek uygun bile değildi ilk gel
diğim yıllarda. Mesela, eğer, bir siyasî parti, Türkiye'de farklı bir siyasî yapıyı ak
lında bulunduruyor olursa, bu, Anayasanın ihlali midir, sadece bir öneri midir, 
yoksa, bir siyasî partinin sahip olabileceği fikir midir? Şimdi, pek çok Avrupa ül
kesinde öyle siyasî partiler var ki, devletin birliğinin nasıl muhafaza edilmesi 
gerektiğine dair çok farklı görüşleri var. Yani, ben, ihtimalden bahsediyorum, ör
nek anlamında söylemiyorum. Pek çok Avrupa ülkesi ve Avrupa'daki siyasî par
ti, bu anlamda yapılarını değiştirdiler, bölgesel yapılanmaya gittiler. Mesela, Al
manya ya da Avusturya bunu daha önce yaşadı, İtalya, İspanya, Fransa gibi ül
keler de nispeten daha yakın zamanda bu gelişmeleri yaşadı; dolayısıyla, tartış
manın mümkün olması lazım ve Anayasayı ihlal etmeden siyasî partilerin hangi 
çerçeve içerisinde hareket edebileceğini tanımlayan ifadeler daha kolay yorum
lanabilir, daha esnek (olmalı), prensipler daha kolay anlaşılabilir bir şekilde or
taya konulabilmelidir ve tabiî, Avrupa Konseyinin üyesiyseniz, zaten, prensip
lerin de ona göre belirlenmesi gerekiyor, çünkü, Avrupa Konseyinin üyesiyseniz, 
kendi ülkenizdekinden daha farklı prensipler de gündeme gelebiliyor.

İkinci husus ise, devletin laikliği. Bu, benim çok beğendiğim, çok destek
lediğim bir fikirdir. Avrupa Birliği içerisinde de çok farklı fikirler var; ama, ben 
devletin laikliği konusunu çok şiddetli olarak destekleyen, laik cumhuriyet fikrini 
çok destekleyen bir kişiyim. Geçmişten de bilirsiniz, geçtiğimiz yıllardan sîzler
de hatırlarsınız; ama, laik devleti destekleme ifadesi, bizi daha farklı bir noktaya
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getiriyor. Bu, tabiî sizin kararınız; ama, ben sadece bir örnek vererek açıklamak 
istiyorum. Mesela, başörtüsünün düzenleme kapsamına alınmasıyla bizim ül
kemizdeki ve sizin ülkenizdeki yaklaşım farklı; ama, tabiî, sizin ülkenizin tarihi 
de farklı, o yüzden, sizdeki mesaj da farklı olabilir. Yani, sadece tek bir belirlen
miş yol yok. Devletin laikliğini nasıl koruyacağız dediğimizde, her ülke bunu 
farklı şekilde yapabilir; tek bir yol diye bir şey yok; ama, bu grup, bu siyasî par
ti, eğer bir şey öneriyorsa, bu, mutlaka devletin laikliğini tehlikeye atıyor demek 
de olmayabiliyor.

Şimdi, tekrar 14. maddede bireylerin haklarından bahsedilirken, benim için 
çok net olmayan ifadeler var. Milletin ve vatanın bütünlüğü, toprak bütünlüğü 
tam anlamıyla ne demektir; yani, benim kafamda bunlar çok net olmayan şeyler; 
ama, tabiî, Anayasada çok değişiklik oldu, son derece olumlu değişiklikler oldu; 
ama, yinede halen daha net yorumlanmasını sağlayacak ifadelere ihtiyaç var.

Bir de, yüzde 10'luk baraj. Bu, kabul edilebilir bir husus değil. Ben, geç
tiğimiz yıllar içerisinde Türkiye'de bu yüzde 10'luk barajı savunanı görmedim; 
ama, Parlamentoda bunun değiştirildiğini de görmedim. Şimdi, ben de bir siyaset
çi olduğum için konuyu gayet iyi anlıyorum tabiî. Belki ağzınızla bunu 
savunuyorsunuz, bunu değiştirelim diyorsunuz; ama, bu yüzde 10 baraj benim 
partimin işine yarıyor, değiştirmeyelim diye düşünülüyor olabilirsiniz; çünkü, 
herkes "ben kazanacağım, öbürü kaybedecek" diye düşünüyor; ama, sonunda 
hepsi kaybedebiliyor. Netice itibariyle, ne olursa olsun, yüzde 10'luk baraj kabul 
edilemez. Çoğunluk sistemi ile parlamentoda net, mutlak çoğunluklar oluyor; 
ama, en azından bazı bölgelerden ya da bazı büyük şehirlerden çok çeşitliliğin, 
farklılığın olduğu şehirlerden de bazı siyasî parti temsilcileri gelebiliyor. 
Dolayısıyla, bu yüzde 10'luk barajın kaldırılmasının istikrarsızlık getireceği 
anlamı çıkmıyor; çünkü, yüzde 10'luk barajı kaldırırsınız, fakat, seçim sistemini 
öyle bir düzenlersiniz ki, yine, parlamentoda, açık, net çoğunluk olur; ama, en 
azından bir iki milletvekili de diğerlerini temsil eder.

Konuşmacılardan biri "seçme yaşını 18'e düşürdük; ama, seçilme yaşı ne ola
cak" dedi. Tabiî, bu doğru. Şimdi, Anayasanın içinde veya dışında Türkiye'de 
yapısallaşmış bir siyasî parti karakteri ortaya konmasını Türkiye'nin düşünüyor 
olması gerekiyor. Hepsinin değil ama pek çok siyasî partinin şu anki yapılanma 
biçimiyle devleti modernize etmek mümkün değil; çünkü, siyasî partiler kendi iç
lerinde modern değiller. Yani, daha net, daha programlı bir şekilde siyasî partiler 
kendilerini yenileyecek, yeni bir yapı oluşturacak, yeni bir yapıya oturultacak
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olurlarsa, siyasî partiler sisteminde de bununla bağlantılı değişiklikler yapdabilir, 
bu da beni diğer hususa getiriyor: Millî Güvenlik Konseyi ve ordunun rolüne.

Evet, bu konuda da bazı değişiklikler yapıldı, doğrudur. Orduyu temsilen 
aramızda bulunan bir konuşmacı, çok büyük bir arzu ve istekle konuyu formüle 
etti ve başka Avrupa ülkelerinde de benzer kurullar olduğunu söyledi. Şimdi, doğ
ru ya da değil; çünkü, bu, çok belirsiz bir ifade. Sizin saymış olduğunuz pek çok 
kurul, savunma bakanına tavsiye organı niteliğindedir, yani, yürütme yetkileri ol
sa bile, çok çok kısıtlı, savunma bakanlığı ya da ordu içerisinde çok sınırlı bir 
yürütme güçleri vardır; dolayısıyla, bu bahsetmiş olduğunuz kurulları, sizin 
Anayasanızda bahsi geçen kurulla karşılaştırmak mümkün değil ve aynı zaman
da, burada, Genelkurmay Başkamnın, Cumhurbaşkanı, Başbakandan sonra geli
yor olması ve Başbakan ve Genelkurmay Başkamnın önerisiyle Cumhurbaş
kanının belirleyici olması, bir anlamda yumuşatılmış, modifıye edilmiş bir yapı; 
ama, yine de açık ve net bir şekilde, Millî Güvenlik Kurulu içerisindeki etkinin 
Savunma Bakanında olmadığı (görülüyor); tabiî, devletin başı Cumhurbaşkanıdır, 
ama, ordu konusunda, yine de Savunma Bakanının değil, Genelkurmay Baş- 
kanının esas kuvvetli mercii olduğu görülüyor.

Ben, Türkiye'de ordunun rolünü tam anlamıyla anlayabilmiş değilim, tabiî ki, 
tarihten geliyor. Kökenlerini görüyoruz, ama, bu mesele, köken konusu değil, 
mantıksal bir değerlendirme ve gelecek konusunda. Şimdi, Anayasadaki değişik
liklerden bahsederken, konuşmacılardan birisi "bu bir zihniyet değişikliği" dedi 
ve bu zihniyet değişikliğiyle beraber ordunun rolünün de algılanması lazım; or
dunun siyasî rolü, ordunun ekonomideki rolü, orduyla ilgili bütçe uygulamaları. 
Dolayısıyla, ordunun rolüne sadece Millî Güvenlik Kurulu çerçevesinde bakacak 
olursak bu yeterli olmayacaktır. Daha kapsamlı bir şekilde bakmanız gerekir.

Saygıdeğer konuşmacının ifade etmiş olduğu gibi, ulusal güvenliği böylesine 
geniş bir tanımda bazı ekonomik ve siyasî menfaatlerin korunması şeklinde 
tanımlayacak olursanız, o zaman, orduya sivil otoritenin bile üzerinde nihaî sözü 
söyleyecek, siyasî menfaatlerin korunmasında ve diğer menfaatlerin, ekonomik 
menfaatlerin korunmasında, siyasî otoritenin üzerinde bir son söz söyleme hakkı 
veriyorsunuz (demektir).

Ordunun rolü, aşamalı bir şekilde, ordunun da onayıyla ve bu sürece dahil ol
masıyla değiştirilebilir. Türkiye'de ben çok kişi tanıyorum ki, tamamen demokrat
lar; ama, ordunun halen daha kuvvetli bir rolü olduğunu ve pek çok Avrupa ül
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kesinden daha kuvvetli olması gerektiğini savunuyorlar, tamamen demokrat ol
malarına rağmen; çünkü, Türkiye'nin içinde bulunduğu iç ve dış durum daha fark
lı diyorlar ve bir sorun olduğunda (ordu) tekrar dengeleri, ekonomik ve siyasî 
dengeleri oturtacak bir unsurdur diyorlar. Dolayısıyla bu yeniden dengeleme 
görevinin ordudan sivil güce kaydırılması gerekir. Üzgünüm, ama, askerî yargıç
lar ve askerî mahkemelerin rolüne bakacak olursak, normal bir Avrupa ülkesinde 
böylesine bir belirleyici rolün Anayasada olduğunu görmezsiniz.

Baştan söylemek istiyorum, olanları herhangi bir şekilde aza indirgemiyorum, 

basite indirgemiyorum, gerçekleştirilen bütün her şeyin tamamen farkındayım, 
Irak savaşının getirdiği zorlukların da farkındayım; ama, gelecekte yapılması 
gereken hususlar üzerinde de durmak istiyorum, bu da beni son değinmek is

tediğim noktaya getiriyor.

Biliyorum ki, Türkiye, harici ve dahilî olarak çok özel bir konumda. Şimdi, 
komşularınıza bakacak olursanız, bazı komşularınızın Türkiye'ye ideoloji ithal et

mek istediğini söyleyenler de oluyor. Pek çok farklı grupla, pek çok kişiyle Kürt 

meselesine dair çok uzun görüşmelerim, tartışmalarım oldu. Dolayısıyla, Türkiye, 
herhangi bir şekilde hiçbir Avrupa ülkesiyle karşılaştırılabilecek durumda değil. 
Yani, İrlanda'yla ya da başka ülkelerdeki problemlerle bir miktar benzerlik taşıya
bilir; ama, Türkiye'nin dahilî ve harici konumu, diğer tüm Avrupa ülkelerinden 
farklı. Zannediyorum, Türk anayasal düşüncesinin en büyük görevi dahili ve hari
ci tahriplere, ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelik tehlikelere karşı sivil anayasal 
teminatların nasıl bulunacağıdır. Bu sorun henüz çözüme kavuşmamıştır. 
Anayasada yapılacak tek bir değişiklikle de çözülemez, zira bu bir koşuldur. Ama 

sonuç olarak (teminatın) (Anayasa Mahkemesi) ya da farklı yüksek mahkemeler 
olması gerekir. Birisi, Yüksek Mahkemeye hiç bir şey götüremiyoruz demişti. 
Buna karşılık değerli konuşmacılarımızdan bir başkası bireylerin gidip Anayasa 
Mahkemesinde haklarını savunmalarından söz etti. Ancak, Yüksek Mah

kemelerin türleri ülke sayısı kadar farklı olabilir. Mutlaka Anayasa Mahkemesi 

olması gerekmez. Fakat sonuçta yüksek mahkeme de mahkemedir ve bu Avrupa 

Mahkemelerini de içermektedir. Veya, bu temel anayasal sivil merciiler sonuçta 

bireysel hakları, ülkenin birlik ve bütünlüğünü teminat altına almalıdır.

Tabiî, size bir askerî saldırı olursa, asker, ordu buna karşılık vermelidir, ama, 
bir askerî saldırı yoksa, sadece tartışma, görüş bildirimi ya da bireysel huzursuz
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luklar ya da bireysel başkaldırılar, isyanlar bile olsa, mutlaka ordu gelecek de çöze
cek dememek, kurumlarm kendisini bu sorunları çözer hale getirmek gerekmek
tedir. Bu anlamda, Anayasada pek çok değişiklik yapıldı; ama, bir Avrupah gözüy
le tek yapabileceğim öneri, değerlendirme, nasıl yorumlarsanız bunu; tec
rübelerimize dayanarak söylüyoruz -ki, acı tecrübeler de yaşadık- sivil mercilerin 
güçlendirilmesi gerekir, sivil merciler yeterince güçlü olsun ki, toplumun ve ül
kenin bütünlüğü ve bireyin hakları neticede korunabilsin ve neticede, başarılı bir 
transformasyon gerçekleşebilsin. Ondan sonra, Türkiye, sadece Avrupalı bir ülke 
olmakla kalmayacak, aynı zamanda bütün Avrupa Birliği üye ülkeleriyle aynı 
düzeyde olan bir ülke olacaktır ve o aşamada birliğe üye olacaktır.

Çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI ERASLAN ÖZKAYA - Zaman bir hayli ilerledi. Bu bakım
dan, tahammül sınırınızı zorlamak, bu değerli açıklamaların yorumunu yapmak is
temiyorum, sadece şunu belirtmek istiyorum: Bu değerli açıklamaların, değerli 
fikirlerin uygulayıcılara, nazariyatçılara, özellikle siyasî organa yöne vereceğine, 
onlara yararlı olacağına inanıyorum.

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

SUNUCU - Sayın Başkan, biz de size teşekkür ediyoruz.

Efendim, şimdi, günün anısına ve yaptıkları katkılardan ötürü ödüllerini takdim 
etmek üzere, Oturum Başkanları Sayın İsmail Alptekin, Sayın Sadık Yakut, 
Sayın Eraslan Özkaya; katılımcılar Sayın Prof. Dr. Fazıl Sağlam, Y. Doç. Dr. 
Hüseyin Demir, Sayın Prof. Dr. Burhan Kuzu, Sayın Prof. Dr. Yılmaz Aliefen- 
dioğlu, Sayın Ertuğrul Yalçınbayır, Sayın Murat Yaman, Sayın Yahya Akman 
ve Sayın Dr. Hannes Swoboda'yı davet ediyorum.

Katılımcılarımıza ödüllerini, ilk Oturum Başkanımız Sayın İsmail Alptekin 
takdim edeceklerdir.

(Katılımcılara ödülleri takdim edildi.)

SUNUCU - Efendim, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Arınç'ın vereceği resep
siyon nedeniyle, sempozyuma yarına kadar ara veriyoruz.

Bayramınız, tekrar kutlu olsun.

Kapanma Saati: 13.00
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7. OTURUM 

YARGI

Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü,
Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Tahkim, Geçici 15. Madde

OTURUM BAŞKANI 
Nuri ALAN

Danıştay Başkam

BİLDİRİLER
1. Prof. Dr. Duygun YARSUVAT (2)
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM)

2. Prof. Dr. Huriye KUBİLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğetim Üyesi 
Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve
Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Ulusal ve Uluslararası Tahkim

3. Doç. Dr. İlyas DOĞAN (1)
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Anayasa Mahkemesinin Yargılama Usulü ve Anayasanın 149. Maddesinde 
Gerçekleştirilen Değişiklikler;
2002 Anayasa Değişiklikleri Işığında Anayasanın Geçici 15. Maddesi

TARTIŞMA 
Mevlüt AKGÜN
TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi
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7. OTURUM 

YARGI
Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü,

Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Tahkim, Geçici 15. Madde

OTURUM BAŞKANI 
Nuri ALAN

Yargıtay Başkanı

SUNUCU - Saygıdeğer katılımcılar ve kıymetli konuklar; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Anayasa Hukuku 1. Uluslararası Sempozyumunun üçüncü ve son günün- 
deyiz.

Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde Anayasamızda gerçekleştirilen reformlar 
başlığı altındaki oturumların sonuncusunu gerçekleştireceğiz.

Yedinci Oturumun konusu, yargı.
önce, Oturum Başkanımızı arz ediyorum: Danıştay Başkanı Sayın Nuri Alan. 

(Alkışlar)

Konuşmacılar: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi 
Sayın Prof. Dr.Duygun Yarsuvat, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğ 
retim Üyesi Sayın Prof. Dr. Huriye Kubilay ve Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. İlyas Doğan.

OTURUM BAŞKANI NURİ ALAN (Danıştay Başkanı) - Değerli konuklar, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Hukuku 1. Uluslararası Sempozyumunun 
Yedinci Oturumunu açıyorum.

Böylesine bir bilgi şölenini düzenledikleri için, tüm görevlilere, özellikle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Arınç'a ve iki aydan beri bu sempoz
yumu gerçekleştirmek için inanılmaz uğraşı verdiğine yakınen tanık olduğum Prof. 
Dr. Sayın Zafer Gören Hanımefendi’ye teşekkür ediyorum ve kutluyorum.

Bugünkü oturumumuzda, Anayasa Mahkemesinin çalışma ve yargılama 
usulü, devlet güvenlik mahkemeleri, tahkim ve Anayasanın ünlü geçici 15. mad
desi tartışılacak.

Zamanımız 1 saat, 3 konuşmacı ve 1 tartışmacı bu oturuma iştirak ediyor. 
Ben, oturum başkanlarının geleneksel hale gelen kısa açıklamasından feragat et
mekle birlikte, burada bulunmanın vermiş olduğu avantajı kullanarak, bir konuda
ki önerimi sizlere iletmek istiyorum.

Bilindiği gibi, Ekim 2001'de yürürlüğe giren 4709 sayılı Yasa, Anayasada kap
samlı değişiklikler yapmıştır. Getirilen bu değişikliklerle, özellikle özgürlükler alanı
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genişletilmiş ve özgürlükler daha güvenceli hale gelmiştir. Böylelikle, demokratik
leşme yolunda önemli kazanımlar sağlanmıştır. Yapılan değişiklikleri, demokrasi 
yolunda önemli ve güçlü bir adım olarak nitelendiriyprum. Anayasanın yargıyla il
gili kurallarının ağırlıklı olarak içinde yer alacağı ikinci Anayasa değişikliği paketi
ni hazırlamak üzere görevlendirilen uzlaşma komisyonu, bu komisyonda yer alan 
siyasî partilerin başka bir nedenle anlaşmazlık içine düşmeleri karşısında, görevi
ni tamamlayamadan dağılmış ve böylece, Anayasanın yargıyla ilgili kurallarında 
beklenen değişiklik yapılamamıştır. Şimdi, önümüzde, bunu gerçekleştirmek için 
önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum ve bunun değerlendirilmesi gerektiğine 
inanıyorum. Bugünkü Meclis yapısı, bunu gerçekleştirebilecek durumdadır. Bir 
kez, Türkiye'deki tüm siyasî partilerin Anayasa reformu konusunda birleştiklerini 
ve bunun da ilk adımının, Anayasadaki ilgili kuralların değiştirilmesi olduğu 
konusunda mutabakat halinde olduklarını biliyoruz; içerik yönünden de, araların
da fazla bir farklılık olduğunu sanmıyorum.

Mecliste bulunan iki partimiz, Anayasanın bu kurallarını ayrı bir paket olarak 
ele alıp, kısa sürede sonuca ulaşabilirler, bunu öneriyorum ve bunun Anayasanın 
diğer maddelerinin değiştirilmesi konusunda da sağlam bir zemin ve iyi bir baş
langıç, faydalı bir başlangıç olduğuna inanıyorum; ancak, içimizde, bu sözleri 
fiilen gerçekleştirecek siyasî parti temsilcilerinden çok az sayıda kişinin bulunmuş 
olması, bu konudaki beklenti ve umutlarımızda biraz tereddüt uyandırıyor.

Şimdi, sözü Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'a veriyorum.

Süreye riayet etmenizi özellikle istirham ediyorum; 15'er dakikada bitireceğiz.

Buyurun efendim.
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DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİ (DGM)

Prof. Dr. Duygun YARSUVATn

> 1) Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) Türk Hukukuna 1961 
Anayasası'na, 1973 yılında yapılan değişiklik ile girmiştir. 1973 yılında hürriyet
çi olan 1961 Anayasasında yapılan bu değişiklik ile Anayasal bir kurum haline 
getirilmiştir. Anayasadaki bu değişiklikten sonra, 1773 sayılı "Devlet Güvenliği 
Mahkemesi Kanunu" yapılmıştır; Sıkıyönetim Mahkemeleri yerine, kalıcı bir 
mahkemenin kurulması, anarşik olayların yargılanması ile görevli kılınması 
amaçlanmıştır. Ancak zamanın siyasi dalgalanmaları nedeniyle, Anayasada 
TBMM içtüzükte yer alan şekil şartlarına uyulmadan yapılan bu Kanun, Anayasa 
Mahkemesi tarafından bu sebeple iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi şekil açısından verdiği iptal kararında, aynı konuda bir 
yıl içinde yeni bir Kanunun çıkartılmasını da karar altına almıştır. Yüksek Mah
kemenin öngördüğü bu sürenin sona erdiği 11.10.1976 tarihine kadar DGM'leri 
yeniden düzenleyen bir kanun yapılmadığı için, yürürlükten kalkmıştır.

> 2) 1982 Anayasasının 143. maddesiyle, DGM'ler Anayasada yerlerini 
yeniden almıştır. 143'üncü maddenin ilk fıkrası, DGM'lerin ne amaç ile kurul
duğunu belirtir. Buna göre; "Devletin ülkesi ve milliyetiyle bölünmez bütünlüğü, 
hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine iş
lenen ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suçlara 
bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulur." denmiştir.

DGM'lerin kuruluşuyla ilgili olarak, 2845 sayılı ve 16.6.1983 tarihli "Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun" 
yapılmıştır. Kanunda da Anayasanın 143'üncü maddesinin 1. fıkrasında yer alan 
suçlara bakmak üzere, Ankara, Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, İzmir, Kayseri, 
Konya ve Malatya il merkezlerinde kurulduğu yer almaktadır.

Sözkonusu 2845 sayılı Kanun, bu Mahkemelerin görevleriyle ilgili olarak 
bazı suçları sayarak göstermiştir. Uzun bir liste halinde gösterilen bu suçların 
yargılanması üzerinde, Mahkemenin kesin bir yetkisi bulunduğu kabul edilmiştir. 
Ancak bu listenin çok geniş olması karşısında, DGM'lerin görevleriyle ilgili 9. 
maddede değişiklik yapılmış, çığ gibi çoğalan yükünün azaltılması yoluna gidil
miştir. 18.11.1992 tarihli 3842 sayılı Kanunun 29. maddesiyle değişiklik gerçek
leştirilmiştir. Yine benzer bir değişiklik 6.3.1997 tarih ve 4229 sayılı Kanunla 
yapılmıştır.

(*) Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
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> 3) Esasta Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu'nda yapılan en önemli 
değişiklik, 1999 yılında gerçekleştirilen sözkonusu mahkemenin kuruluşuyla il
gilidir. Kanunun ilk şeklinde, DGM'lerin oluşumunu, bir başkan ve biri askeri 
hakim iki üyeden oluşacağı belirtilmiştir. İki de yedek üye bulunması öngörül
müştür. (DGM Kanunu, Madde:3)

Yine Kanunun ilk şekline göre, her mahkeme nezdinde biri savcı ve yeteri 
kadar savcı yardımcısı bulunacaktır. Bu savcı yardımcılarının bir kısmı askeri 
hakim statüsündedir. DGM hakim ve savcılarının atamaları dört yıl süre ile sınır
lanmıştır. Mahkeme başkanı, bir asil ve bir yedek üye ile savcı birinci sınıfa ay
rılmış adli hakim ve savcılar arasından, diğer bir asil ve yedek üye de birinci sını
fa ayrılmış askeri hakimler arasından, savcı yardımcıları ise adli savcılar ile as
keri hakimler arasından atanacağı Kanunun 5. maddesinde öngörülmüştür.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İncal v. Türkiye'ye karşı davada 9.6.1998 
tarihinde ve bu kararın hemen ardından Çıraklar v. Türkiye'ye karşı davasında 
28.10.1998 tarihli ve daha sonra da müteaddit davalarda 1982 Anayasasının 
143'üncü ve 2845 sayılı DGM Kanunu'nun 5. maddesinde yer alan üç hakimli 
DGM'lerde hakimlerden birinin askeri hakim olmasını AİHM Sözleşmesi'nin 
6'ıncı maddesinin 1. fıkrasındaki, bağımsız ve tarafsız mahkeme güvencesini, ih
lal ettiği kararına varmıştır. Mahkeme, askeri hakimlerin hukuk eğitimi gördük
lerini kabul etmekle birlikte, bir sivilin, kısmen de olsa askeri hakimin yer aldığı 
bir mahkemede yargılanmasını gözönüne alarak, sanığın böyle bir mahkeme 
önünde bulunmasının kendisinde birtakım endişeler uyandıracağını belirtmiştir. 
Sanık da, kendisini yargılayan mahkemenin davaya yabancı başka mülahazaların 
etkisi altında kalabileceğini düşünerek, endişelerin uyanabileceği kabul edilmiş
tir. Mahkemeye göre, Sanıkda oluşan bu ciddi endişeler, DGM'lerin görünüm 
olarak bağımsız ve tarafsız mahkeme sayılmasına engel teşkil eder, hükmüne 
varılmıştır.

Buna benzer kararların ardarda gelmesi üzerine, 22.6.1999 tarih ve 4390 
sayılı Kanun ile DGM Kanunu ve 18.6.1999 tarih, 4388 tarihli kanunla da bu 
konuda Anayasa değişikliği gerçekleştirilmiştir. Böylece DGM'lerden askeri 
hakimler çıkartılmıştır01.

(!) Madde 5- (Değişik:22.6.1999-4390/2md.) Devlet Güvenlik Mahkemesinin başkanı, iki asıl ve bir yedek 
üyesi ile Cumhuriyet başsavcısı, birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları arasın
dan; Cumhuriyet savcıları ise diğer Cumhuriyet savcıları arasından atanırlar.

230



T B M M  AN AYA SA H UKUKU 1 .  U L U S L A R A R A S I SE M P O Z Y U M U

> 4) DGM'lerin niteliğine bakıldığında, 1973 yılında yapılan konuyla ilgili 
Kanun Tasarısının hükümet gerekçesinde açıklandığı üzere; (a) Özellik gösteren bu 
suçların davalarına ihtisaslaşmış mahkemelerde bakılması, (b) Yargılamanın çabuk
laştırılarak, cezaların tesirliğinin artırılması temellerine dayandırıldığı belirtilmiştir.

Bu sebeplerle, DGM'ler genel mahkemelere nazaran, özel mahkeme niteliğini 
taşımaktadır. Adli Mahkemeler arasında olmakla beraber, DGM'lerde uygulanan 
muhakeme normları daha çok sıkı yönetim mahkemelerininkine benzemekte, boş
luk halinde genel Kanun CMUK'un normları uygulanmaktadır. Kanun koyucu, 
262. maddesinin DGM'leri görevini tayin açısından uygulanamayacağını belirt
miştir. Bundaki amaç da, DGM'lerin sadece yetkili oldukları davalara bak
malarının sağlanmasıdır. DGM kararlarının temyiz mercii Yargıtay'dır.

DGM'ler Kanunla kurulduktan sonra, işlenecek suçların davalarına baktık
larından, olağanüstü mahkeme de sayılamazlar.

Kanunda DGM'lerin kuruluşundaki amaç ve nitelikleri birinci maddede yer 
aldığı şekilde gösterilmiş olmasına rağmen, demokratik düzenlerin, normal 
zamanlarının, normal mahkemeleri değillerdir. Normal adalet sisteminin anarşik 
olayları önleyemeyeceği düşüncesiyle, geçici nitelikte kanuni bir tedbir olarak 
başvurulan DGM'lerinin varlığına ihtiyaç duyulmadığı günlerde, bu mah
kemelerin de kaldırılması gerekir. Örnek olarak; Fransa'nın DGM'lerinin normal 
zamana dönülmesi ile kaldırıldığını gösterebiliriz.

> 5) Türk Hukuk Sistemi içinde DGM'ler devamlı mahkemeler olarak düzen
lenmiştir. Nitekim, daha sonra çıkartılan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 
(Madde 9) 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu (11) 
kapsamına giren suçlardan dolayı yargılama görevi DGM'lere verilmiştir. Çıkar 
Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nda öngörülen suçların yargılamasın
da, Kanunda öngörülen özel usul hükümleri uygulanacaktır. Anılan Kanunun 
içeriğinde yer alan telefon dinleme ve tespiti, gizli izleme, kayıt ve verilerin in
celenmesi, gizli görevli kullanılması, tanığın ve görevlilerin kullanılması, yurt- 
dışına çıkma yasağı, pişmanlık hükümlerinin devamlı geçerli olmasına ait tedbir
lerin ve muhakeme normlarının DGM Kanunu'ndaki özel hükümlerle birlikte uy
gulanmaktadır®.

(2) Madde 9- (Değişik: 18.11.1992-3842/29 md.) Devlet Güvenlik Mahkemeleri aşağıdaki suçlarla ilgili 
davalara bakmakla görevlidir:
a) Türk Ceza Kanununun 125 ila 139. maddelerinde, 146 ila 157. maddelerinde; 161, 168, 169, 171, 172, 
174. maddelerinde; 312. maddenin 2. fıkrasında; 313, 314, (...) (*)'üncü maddelerinde; 499. maddenin 
ikinci fıkrasında yazılı suçlar,
b) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 
ve 403. maddelerinde yazılı toplu olarak veya teşekkül vücuda getirmek suretiyle işlenen suçlar,
c) Anayasanın 120. maddesi gereğince Olağanüstü Hal tlan Edilen Bölgelerde, Olağanüstü Halin ilanına 
neden olan olaylara ilişkin suçlar.
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> 6) Türk Hukuk Sistemi içinde 1992 yılında CMUK'nda reform sayılacak 
değişiklikler yapılmıştır. Adli yargıdaki kullanılan bu normların DGM'lerde uy
gulanamayacağı, değişiklik yapan 3842 sayılı Kanunun 31. maddesinde öngörül
müştür. Niteliği açısından ihtisas mahkemesi olarak değerlendirilmesine rağmen, 
uygulamış olduğu normların değişik ve insan haklarından adil, dürüst yargılanma 
hakkına uygun olmaması, müdafaa hakkını zedelemesi nedeniyle, ihtisas mah
kemesi niteliğinin dışında değerlendirilmesi icab eder.

Gerçekte, DGM'ler ile adli yargı sistemi içinde yer alan Ağır Ceza Mah
kemeleri arasında askeri hakimin de çıkartılması sonucunda Mahkemelerin teşek
kül tarzı açısından bir fark kalmamıştır. Her iki Mahkeme arasındaki farkı uy
gulanan muhakeme normları oluşturmaktadır. Yargılama prensibi açısından bakıl
dığında, bir ülkede mevcut adalet sistemi içinde eşit seviyede bulunan mah
kemeler arasında ayrı muhakeme normlarının uygulanması yargılama birliği 
prensibine aykırı düşer.

Bu sebepledir ki, AİHM kendisine yapılan müteaddit başvurular sonucunda 
DGM'lerin uyguladığı normların adil yargılanma hakkını ihlal ettiği sonucuna 
varmıştır.

> 7) Avrupa Birliğine girmek için Kopenhang kriterlerine uyum sağlamak 
üzere, Türk Kanun Koyucu Türk Mevzuatında yaptığı değişikliklerde, DGM'ler
de uygulanan muhakeme normlarını insan haklarına uygun bir hale getirmek 
üzere önlemler almak zorunda kalmış, bu yönde DGM Kanunu'nda değişiklikler 
gerçekleştim  iştir.

6.12.2001 tarihli 4723 sayılı Kanun ile DGM'lerde tutuklama ile ilgili olarak 
uygulanan hüküm kaldırılmış, anılan mahkemelerde 1412 sayılı CMUK'nun 
Değişik 104. maddesinin uygulanacağı kabul edilmiştir.

Keza aynı kanuna göre, TCK'nun 313 ve 314. maddelerinde yer alan suçların 
soruşturma ve kovuşturmaları, 2845 sayılı DGM Kanunu kapsamı dışına çıkar
tılarak uygulamada Mahkemenin görevi ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunları 
giderilmiştir.

> 8) 4744 sayılı ve 6.2.2002 tarihli Kanun ile DGM Kanununda uygulanmak
ta olan kişinin 24 saat içinde hakim önüne çıkartılması kabul edilmiş, keza, gözal
tı süresinin uzatılması konusunda DGM'lerin uyguladığı muhakeme normları 
açısından toplu olarak işlenen suçlarda yedi güne kadar gözaltı süresinin uzatıl
masını mümkün kılan hüküm kaldırılmış ve bu süre dört güne indirilmiştir. 
Bunun yanında, olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde yakalanan veya tutuklanan
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kişiler hakkında bu sürenin yedi güne kadar hakim kararıyla uzatılabileceği ön
görülmüştür. Ancak, yakalanan kişi ile tutuklanan kişilerin aynı nitelikte kabul 
edilmesi ve hakkında tutuklama kararı verilmiş sanıkların tekrar çağırılarak polis 
veya savcılıkta ifadesinin alınması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. mad
desine ve Anayasanın 19. maddesine aykırılığı devam etmektedir.

4771 sayılı Kanunun 37. maddeyle de, DGM Kanunu'nun 16. maddesinin 
4'üncü fıkrası kaldırılmıştır. Bu hükmün kaldırılmasıyla, DGM görevi içine giren 
suçlarda gözaltına alınan kişi ile müdafiin görüşmesi hukuken mümkün hale gel
miştir. Bu değişiklik sonucu DGM'lerin yetkisi dahilindeki suçların kovuşturul- 
masmda, yapılan hazırlık tahkikatı sırasında müdafii hazır bulunabilecektir.

> 9) Yapılmış olan değişikliklere rağmen, DGM'lerin uyguladığı muhakeme 
normlarının demokratik bir toplumda var olması gereken ölçüde dürüst yargılan
ma hakkının gerçekleşmesine engel teşkil etmektedir. Bu konuda iki şekilde 
düşünmek mümkündür.

(a) Normal zamanlara ulaşıldığının kabulü ile DGM'ler Türk Hukuk sistemi 
içinden çıkartılır ya da,

(b) DGM'lerin görev alanı sınırlandırılarak, adli yargıda uygulanan 
muhakeme normlarına bağlı olarak bu mahkemelerin çalışması düzenlenebilir.

Teşekkür ediyorum efendim. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI NURİ ALAN - Teşekkür ederim Sayın Yarsuvat.
Şimdi, Sayın Profesör Huriye Kubilay tahkim konusunda konuşacak ve 

bununla ilgili Anayasa kurallarını açıklayacak.
Buyurun efendim, söz sizin.
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KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE 
SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA ULUSAL 

VE ULUSLARARASI TAHKİM

Prof. Dr. Huriye KUBİLAYn

GİRİŞ
Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuş

mazlıklarda tahkim konusu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 47, 125/1 ve 
155/2. maddelerinin 13.8.1999 tarih ve 4446 saydı Kanunla değiştirilmesi,
21.01.2000 tarihli ve 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartı Sözleş
melerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyul
ması Gereken İlkelere Dair Kanun(l) ve 21.6.2001 tarihli ve 4686 sayılı Millet
lerarası Tahkim Kanunu(2) ile düzenlenmiştir. Bildirinin konusu, uluslararası tah
kim konusunda Anayasada yapılan değişikliklerin ve ilgili kanunların incelen
mesi ve değerlendirilmesidir.

I - ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ
Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuş

mazlıklarda tahkim yoluna gidilmesi Anayasada 13.8.1999 tarihinde 4446 sayılı 
Kanun'la üç maddede yapılan değişiklikle gerçekleştirilmiştir.

1- Özelleştirme

Anayasanın 47. maddesinin kenar başlığı "E. Devletleştirme" iken 13.8.1999 
tarih ve 4446 sayılı Kanun'la "E. Devletleştirme ve özelleştirme" olarak değiştiril
miş ve 47. maddeye iki yeni fıkra eklenmiştir. Değişiklikle özelleştirme konusu 
ilk olarak Anayasal bir dayanağa kavuşturulmuştur®. Anayasanın 47. maddesine 
eklenen iki yeni fıkra ile bir yandan kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan 
işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usullerin kanunla gösteril-

(*) Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim Üyesi
(1) Resmi Gazete: 22.01.2000 tarih ve 23941 sayı.
(2) Resmi Gazete: 05.07.2001 tarih ve 24453 sayı.
(3) Özelleştirmenin Anayasa'da öngörülmediği dönemde de, özelleştirme yapılabileceğine ilişkin "TÖBB- 

Özelleştirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu-Ankara, Ağustos-1993" için bk. Baytan /., özelleştirme, 
Hukukî Yapı-Uygulamalar-Sorunlar-Öneriler, Ankara 1999 s. 52-53, 07.07.1994 tarihli, E.1994/49, K. 
1994/45-2 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı için bk. Baytan t., s. 53. (d.n.3)
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mesi, öte yandan kamu tüzel kişilerince yürütülen yatırım ve hizmetlerden han
gilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği 
veya devredilebileceğinin kanunla belirlenmesi hükme bağlanmıştır00. Eklenen 
iki yeni paragraf şöyledir:

"Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin mül
kiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller 
kanunla gösterilir.

Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından 
yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek 
veya tüzel kişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla belirlenir."

2- Danıştayın Görevi

Bir Anayasa kurumu olan Danıştay bir yandan en yüksek "yönetsel mah
keme" öte yandan da Devletin en yüksek"danışma ve inceleme" organıdır®.

Danıştay'ın yönetsel görevleri(6):

- Danışma kararları,

- İnceleme kararları ve

- Diğer yönetsel kararlardır.

"Danışma kararları"(7), idari ve hukuki konularda aydınlatılması istenen sorun
lar hakkında görüş ve düşünce içeren işlemlerdir. Yürütme ve yönetim , mevzuat
la öngörülmüş olsun ya da olmasın, uygulamada karşılaştığı idari ve hukuki güç
lükleri yenmek ve aşmak için Danıştay'dan "danışma kararı" alabilir. Danışma 
kararları "şekil" ya da "usul" unsurlarını içeren kararlardır. Danıştay'ın danışma 
kararları üç gruba ayrılabilir :

> 1 -  "Uygun mütalaa" olarak da adlandırılan danışma kararları, yürütme ve 
yönetimin, Danıştay'dan görüş ve düşüncesini hem istemek, hem de gelen müta
laaya karar verirken uymak zorunda olduğu kararlardır. Ancak, yetkili organ ve 
makam söz konusu kararı almaktan tamamen vazgeçebilir.

> 2- Bu tür kararlar, yürütme ve yönetimin Danıştay'ın görüş ve düşüncesini 
istemek ve almakla yükümlü olduğu fakat uymak zorunda bulunmadığı kararlar
dır. Danıştay'ın kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hak- 
kmdaki kararı bu nitelikte bir karardır. İlgili organ veya makam, danışma kararı

(4) Gerekçe için bk. İzgi Ö., - Gören Z., Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, Ankara 2002, s. 527.
(5) Gitzübüyük Ş., Yönetim Hukuku, Ankara 2002, s. 89; Gözübüyiik Ş., /Tan T., İdare Hukuku Cilt I. Ankara 

1999, s.58.
(6) Gözübüyiik Ş„ s. 90. (d.n. 5)
(7) Tanım ve açıklama için bk. Duran L., İdare Hukuku, İstanbul 1982, s. 105-106.
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na uymak zorunda olmamakla beraber, Danıştaydan görüş istemeden ve elde et
meden işlem yaparsa "usul" yönünden sakat bir karar almış duruma düşer.

> 3- Yetkili organ veya makamların gerekli görürlerse Danıştaym görüşünü 
isteyebilecekleri; Danıştaydan görüş istemek ve uyup uymamak konusunda tama
men serbest oldukları durumlar da söz konusu olabilir.

"İnceleme kararları"(8), Anayasa ve kanunlarla öngörülen konularda yetkili 
organ ve makamlarca alınacak kararlara ait tasarı metinlerinin kabulünden önceki 
son biçimi üzerinde düşünce ve önerileri içeren işlemlerdir.İnceleme kararı, 
yürütme ve yönetimin son olarak yapacağı işlemi oluşturan bir iradeyi içerdiğin
den "yetki" unsuruna dahil sayılır ve bu hususta, "şekil" ya da "usul" unsurundan 
ibaret bulunan danışma kararından ayrılır*91.

"İdare kararlan"<10), kanunlarla öngörülen kimi işlemlerin, yetkili organ ve 
makamlarca aynen benimsenip uygulamaya konmak üzere oluşumunu sağlayan 
iradelerdir.

Anayasa m,155/2'ye göre, "Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar 
Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaş
ma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, tüzük 
tasarılarını incelemek, idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer 
işleri yapmakla görevlidir."

Bu hükmün gerekçesinde; "Anayasanın 155. maddesinin ikinci fıkrasında 
yapılan değişiklikle, imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri, Danıştayın inceleme 
yapacağı konular arasından çıkarılarak; düşünce bildireceği konular arasına alın
mıştır. Kayda değer ki, benzer bir hüküm, 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun 51. 
maddesinde de yer almaktaydı." denilmektedir00.

Kamu hizmetlerine ilişkin imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri, Anayasadaki 
değişiklikten önce Danıştay'ın inceleme kararlarına konu olmaktaydı. İnceleme 
kararları "yetki unsuru" içerdiğinden, yetki kurallarına aykırılık halinde, "yetki 
gasbı" nedeniyle hiçbir hukuki sonuç doğurmama; "yetki aşımı" veya "yetki 
tecavüzü" nedeniyle "butlan" yapırımı ortaya çıkar. Yetki kuralları, "kamu 
düzeni"ne ilişkin olduklarından uyuşmazlığın her aşamasında taraflarca ileri 
sürülebilir ve mahkeme tarafından da kendiliğinden gözönüne alınır02’.

(8) Tanım ve açıklama için bk. Duran L., s. 107-108 (d.n.7)
(9) Duran L.. s. 107 (d.n.7)

(10) Tanım ve açıklama için bk. Duran L., s. 108-109 (d.n.7)
(11) İzgi Ö., - Gören Z„ i. 1377 (d.n.4)
(12) Göziibüyük Ş., /Tan T., s. 379 (d.n.5)
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Anayasadaki değişiklikten sonra, Damştayın bu konudaki görevi "danışma 
kararı" alma haline getirilmiş olup, yetkililerin karar vermeden önce Damştayın 
görüşüne başvurması usulünün yararlı ve gerekli görüldüğü kararlar olarak 
düzenlenmiştir. Damştayın yönetsel görevlerini yürüten örgütler, "idari daireler" 
ve "İdari İşler Kurulu"dur. İdari İşler Kurulu, idari daireler başkan ve üyeleri ile 
her yıl Genel Kurul'ca seçilecek on dava dairesi başkan ve üyelerinden oluşur. Bu 
Kurul'a Danıştay Başkanı veya Başkan vekillerinden biri başkanlık eder°3).

İdari İşler Kurulu, Danıştay idari daire ve kurulları arasında çıkan görev uyuş
mazlıklarını ve 46. maddede belirtilen konuları karara bağlar. Danıştay 
Kanunu'nda 1990 yılında yapılan değişiklik ile 46. maddenin (a) bendinde yer 
alan kanun ve tüzük tasarılarının İdari İşler Kurulu'nca inceleneceğine ilişkin 
kural madde metninden çıkarılmıştır. 1999 yılında 4446 sayılı Yasa ile 
Anayasanın 155. maddesinde ve 4492 sayılı Kanunla Danıştay Kanununun 23., 
46. ve 48. maddelerinde yapılan değişiklikle Damştayın ve dolayısıyla İdari İşler 
Kurulu'nun imtiyaz verilmesi ile ilgili şartlaşma ve sözleşmeleri inceleme ve hak
larında karar verme yetkisi kaldırılarak, bu yetki, bunlar hakkında düşünce bildir
me ve bunu iki ay içinde sonuçlandırma zorunluluğuna dönüştürülmüştür.

"Şekil" veya "usul" unsurunu içeren böyle bir muameleye aykırılığın yap
tırımı, "sakatlık" veya "bağlama gücünden yoksun olma"dır. Şekil ve usuller, 
mahkeme içtihatlarında ve uygulamasında, "esaslı olan/asli" ve "esaslı ol
mayan/tali" diye ikiye ayrılmaktadır. Esaslı olan şekil ve usul kurallarına uyul
maması halinde, işlem ve kararların sakatlanacağı, esaslı olmayan şekil ve usul 
kurallarına aykırılık halinde ise işlem veya kararın sağlığının ve geçerliğinin et
kilenmeyeceği kabul edilmektedir. Kanunlarda emredilen şekil ve usul şartları 
esaslı/asli sayılmaktadır. Bir başka görüşe göre, işlem veya kararın sonucunu et
kileyen; yani şu veya bu yönde olmasını belirleyen şekil ve usuller esaslı/asli 
şekil ve usul kuralı olarak nitelendirilmektedir<14). Her iki görüşe göre de 
Anayasanın 155/2 maddesi hükmünün esaslı/asli şekil ve usul kuralı öngördüğü 
açıktır. Bu durumda, Anayasanın 155/2 maddesi hükmüne aykırılık işlemin ip
talini gerektirir.

3- Ulusal ve Uluslararası Tahkim Yolu

Anayasanın m. 125/1 hükmü uyarınca, "Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz 
şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya millet
lerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak 
yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir."

(13) COzübilyük Ş., s. 91 (d.n.5)
(14) GözUbüytik Ş./Tan T., s. 410 (d.n.5); Duran L , s. 410 (d.n.5)
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Bu hükmün gerekçesi şöyledir : "Bu madde ile Anayasanın 125. maddesinin 
birinci fıkrasına ikinci cümle olarak eklenen yeni hükümle, Türkiye'nin bugüne 
kadar yapmış olduğu çeşitli uluslararası sözleşmelerde kabul etmiş olduğu esas
lara uygun olarak, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerin
den doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi ön
görülmektedir."(l5)

H - KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE 
SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA 
TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI 
GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN 

Türk Hukukunda, "yabancılık unsuru"nu ilk olarak tanımlayan 4501 sayılı 
Kanun'da, "yabancılık unsuru" şöyle tanımlanmaktadır06*: "Yabancılık unsuru; 
Sözleşmeye taraf kurulu veya kurulacak şirket ortaklarından en az birinin yaban
cı sermayeyi teşvik mevzuatı hükümlerine göre yabancı menşeli olması veya söz
leşmenin uygulanabilmesi için yurt dışı kaynaklı sermaye veya kredi veya temi
nat sözleşmelerinin akdedilmesinin gerekli olması hallerinden birini ....ifade 
eder." Böylece sözleşmeye taraf şirketin ortakları arasında yabancı olmasa bile 
işin yürütülebilmesi için yurt dışı kaynak gerekiyorsa şirket uluslararası tahkime 
gidebilir07'.

Ulusal ve uluslararası tahkim yolu, sözleşmeye konulan bir tahkim şartı ile 
veya ayrı bir tahkim sözleşmesi ile kabul edilebilir (4501 sayılı Kanun, m.4).

(15) İzgi Ö„ - Gören Z., s. 1092. (d.n.4)
(16) Önceden, yabancılık unsurunun Türk Mahkemeleri tarafından yorumlanması hakkında bk. BilgiçH., Ticarî 

Tahkimde Yabancılık Mahmut Tevfik Birsel'e Armağan, İzmir 2001, s. 42-43.
(17) "Tanımın "sözleşmenin uygulanabilmesi için yurtdışı kaynaklı sermaye veya kredi veya teminat 

sözleşmelerinin akdedilmesinin gerekli olması" halini yabancılık unsurunun varlığı sonucuna bağlaması 
Türkiye'deki imtiyaz sözleşmelerinin uluslar arası finansmana ihtiyacı olduğu gözönüne alınınca yerinde 
bir düzenlemedir. Anayasa m. 125 doğrudan doğruya imtiyaza ya da sözleşmenin kendisine değil ancak 
imtiyazla ilgili bir uyuşmazlığa atıfta bulunduğundan, yabancılık unsuru imtiyazda değil fakat uyuşmaz
lıkta mevcut olmalıdır. Yukarıdaki hükümden, kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmelerinde taraflardan birinin Türkiye Cumhuriyeti veya onu temsil eden kamu tüzel kişisi olacağı 
düşünülürse, yabancı yatırımcı, Türkiye'de kurulmuş proje şirketleri ve yatırımın gerçekleştirilmesi için 
gerekli krediyi sağlayan yabancı bankalar ve yabancı finansman kuruluşları, imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmeleri ile ilgili uyuşmazlıklarda "yabancı unsuru" oluşturabilir. Buna göre, imtiyaz sözleşmesinin 
tara fı: 1. Yabancı yatırımcı veya 2. Yatırımı gerçekleştirmek için Türkiye'de kurulan ve yabancı yatırımcı 
veya yatırımcılar tarafından dolaylı veya dolaysız kontrol edilen proje şirketleri, ayrıca 3. Yatırımın 

finansmanının, önemli ölçüde, yabancı banka veya finansman kurumlan tarafından yapılması kaydıyla, 
Türk şirketleri tahkim yeri yurt dışında olan milletlerarası tahkim sözleşmesi akdedebilmelidirler." Bilgiç 
H., s. 43-44. (d.n.16)

239



T B M M  AN AYASA H UKUKU 1 . U L U SL A R A R A SI S E M P O Z Y U M U

D i - MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU

Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 2. maddesinde "yabancılık unsuru" tanım
lanmıştır. Şöyle ki;

"Yabancılık unsuru

MADDE 2- Aşağıdaki hallerden herhangi birinin varlığı, uyuşmazlığın 
yabancılık unsuru taşıdığını gösterir ve bu durumda tahkim, milletlerarası nitelik 
kazanır.

> 1. Tahkim anlaşmasının taraflarının yerleşim yeri veya olağan oturma 
yerinin ya da işyerlerinin ayrı devletlerde bulunması.

> 2. Tarafların yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya da işyerlerinin;

a) Tahkim anlaşmasında belirtilen veya bu anlaşmaya dayanarak tespit edilen 
hallerde tahkim yerinden,

b) Asıl sözleşmeden doğan yükümlülüklerin önemli bir bölümünün ifa edile
ceği yerden veya uyuşmazlık konusunun en çok bağlantılı olduğu yerden,

Başka bir devlette bulunması.

> 3. Tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturan asıl sözleşmeye taraf olan şir
ket ortaklarından en az birinin yabancı sermayeyi teşvik mevzuatına göre yaban
cı sermaye getirmiş olması veya bu sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt dışın
dan sermaye sağlanması amacıyla kredi ve/veya güvence sözleşmeleri yapıl
masının gerekli olması.

> 4. Tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturan asıl sözleşme veya hukuki 
ilişkinin, bir ülkeden diğerine sermaye veya mal geçişini gerçekleştirmesi.

21.01.2000 tarihli ve 4501 sayılı Kanun hükümleri saklıdır."

Bu Kanun'da "yabancılık unsuru", 4501 sayılı Kanun'daki "yabancılık un
suru" ile ilgili hükmü de içerecek şekilde daha ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 
"Yabancılık unsuru"na ilişkin hükümde 4501 Sayılı Kanun hükümlerinin saklı 
tutulmuş olması karşısında, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleş
melerinde "yabancılık unsuru" hakkında 4501 Sayılı Kanun'un m.2/c hükmünün 
uygulanması gerektiği sonucuna varılmalıdır.

IV - KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE 
SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN VE YABANCILIK UNSURU 

TAŞIYAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
4686 Sayılı Kanun'un m .1/5 hükmü uyarınca, "21.01.2000 tarihli ve 4501 

sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan 
Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması gereken il
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kelere dair Kanun uyarınca yabancdık unsurunun bulunduğu kamu hizmetleri ile 
ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların milletlerarası 
tahkim yoluyla çözülmesi de bu Kanuna tabidir." Bu hükümden de açıkça anlaşıl
dığı üzere, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan 
ve yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıkların uluslararası tahkim yoluyla 
çözümünde 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümleri uygulanır.

SONUÇ
Anayasadaki değişiklikle, kamu hizmeti ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleş

melerinden doğan uyuşmazlıklar bakımından uluslararası tahkim usulü getiril
miştir08’.

"Kamu hizmeti"9*" kavramının tanımı ve içeriği konusundaki Anayasa Mah- 
kemesi'nin yerleşik içtihadı120’, bugün kamu hizmeti kavramındaki son gelişmeleri 
yansıtamamaktadır. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına göre, "Kamu hizmeti 
kavramının belirsizliği konusunda görüş birliği vardır. Bununla birlikte kamu hiz
meti çeşitli biçimlerde tanımlanmaya çalışılmıştır. En geniş tanıma göre kamu 
hizmeti, devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim 
ve denetimleri altında, genel ve ortak gereksinimleri karşılamak, kamu yararı ya 
da çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzen
li etkinliklerdir.". Bu nedenle, uygulama açısından bu kavramın, Anayasamız ve 
Avrupa Birliği mevzuatı<21) gözönünde bulundurularak açıklığa kavuşturulmasın
da yarar vardır.

Anayasa değişikliğinden önce, Danıştay'ın kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz 
şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında verdiği kararlar, önceden "inceleme kararları" 
niteliğinde iken, değişiklikle Danıştay'ın bu konuda vereceği kararlar, yetkililerin 
karar vermeden önce Danıştay'ın görüşüne başvurması usulünün gerekli görüldüğü;

(18) Kamu hukuku alanına bir özel hukuk kurumu olan tahkimin sokulmasıyla önemli bir tahribat yapıldığı 
hakkında 21.01.2000 tarihli Türkiye Barolar Birliği görüşü için ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinin 
kamusal alanı düzenlemesi, ülkenin ve tüm yurttaşların kaderini ilgilendirmesi nedeniyle, "uluslararası 
tahkim " dışında tutulmasının zorunlu olduğu, bu tür sözleşmelerin Danıştay denetimi dışına çıkarılmasının 
son derece hatalı olduğu hakkında Turan'ın görüşü için bkz. Turan Ç, Sözleşme Özgürlüğü, Küreselleşme 
ve Uluslararası Tahkim IBD, Nisan 2000, s. 22-24; İzgi Ö., -  Gören Z., s. 1104. (d.n.4)

(19) Kamu hizmeti kavramı hakkında bk.Gözübttyttk Ş., s. 259-267 (d.n.5); Gözübiiyük/Tan T., s.541-595 
(d.n.5); Duran L., s.23-24, 300-345 (d.n.7), Kamu hizmetinin sözleşmeyle gördürülmesi yöntemi: İmtiyaz 
hakkında bkz. Karahanoğulları O., Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim), Ankara 2002, s.320-342; 
Gözler K., bir faaliyetin kamu hizmeti olarak nitelendirilebilmesi için iki şartın; organik şartın (Faaliyet 
bir kamu tüzel kişisi tarafından veya onun denetimi altında bir özel hukuk kişisi tarafından yürütülmelidir) 
ve maddi şartın/amaç şartının (Faaliyet kamu yararı amacına yönelik olmalıdır) bulunması gerektiğini 
ifade ederek, kamu hizmetini şöyle tanımlamaktadır : "Kamu hizmeti, bir kamu tüzel kişisi tarafından 
doğrudan doğruya veya onun denetimi altında bir özel hukuk kişisi tarafından yürütülen ve kamu yararı 
amacına yönelik bir faaliyettir." Gözler K., Kamu Hizmeti, Ankara 2002, s. 200-216.

(20) Anayasa Mahkemesi'nin 09.02.1994 gün ve E.94/43, K. 94/42-2 sayılı kararı için bkz. Resmi Gazete : 
Tarih: 24.01.1995, Sayı :2218i.

(21) Avrupa Birliği Hukukunda kamu hizmeti kavramı hakkında bkz. Tekinalp/Tekinalp, par.22,66,68; 
par. 23,3,39,40;par. 28,68; par.par 29,13,14; par. 33,9.
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"danışma kararları" niteliğinde kararlar olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin 
sonucu olarak, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkın
da Danıştay'a başvurulmamasının yaptırımı önceden hiçbir hukuki sonuç doğur
mama veya butlan iken, değişiklikten sonra iptal edilebilme haline getirilmiştir.

Anayasanın m. 125/1 hükmünde, kamu hizmetleri ile ilgili şartlaşma ve söz
leşmeleri bakımından uluslararası tahkime ancak uyuşmazlığın yabancılık unsuru 
içermesi halinde gidilebileceği öngörülmüştür. Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz 
şartlaşma ve sözleşmeleri ile ilgili bir uyuşmazlık "yabancılık unsuru" içerdiği 
takdirde, taraflar Türk olsa bile uluslararası tahkim yoluna gidilmesi mümkündür.

Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuş
mazlıklarda uluslararası tahkim yoluna gidilebilmesi için aranan "yabancılık un
surumun tanımlanmasında 4501 Sayılı Kanun'un m.2/c hükmü uygulanmalıdır.

Teşekkür ediyorum. (A lk ış la r )
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ANAYASA MAHKEMESİNİN YARGILAMA USULÜ VE 
ANAYASANIN 149. MADDESİNDE 

GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER; 
2002 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ IŞIĞINDA 

ANAYASANIN GEÇİCİ 15. MADDESİ

Doç. Dr. İlyas DOĞAN °

A) ANAYASANIN 149. MADDESİNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

I - MADDENİN İLK BİÇİMİ
Türk Anayasasının 149. maddesi "Çalışma ve Yargılama Usulü" kenar baş

lığını taşımaktadır. Bu maddede Anayasa Mahkemesinin yargılama yaparken 
geçerli olacak usullere işaret edilmektedir.

1982 Anayasasını hazırlayan Danışma Meclisinin kabul ettiği Anayasa 
tasarısı metninin Milli Güvenlik Konseyince değiştirilmesini bu maddede de gör
mekteyiz. Milli Güvenlik Konseyi kendisini asli kurucu iktidar olarak nitelediğin
den kendini, bu yönde değişiklikler yapmaya da yetkili görmüştür.

1982 Anayasası halk oylaması sonucu % 91 çoğunlukla kabul edilerek yürür
lüğe girmiştir. Ancak referandum öncesi Anayasa oylamasında hayır oyu ver
meye yönelik propaganda yapmak hoş karşılanmamıştır.

Türk Anayasasının 149. maddesi 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi sonunda 
oluşturulan Danışma Meclisi Anayasa Tasarısında farklı şekilde düzenlenmişti. 
Danışma Meclisine sunulan taslakta 149. maddede Mahkemenin üye sayısı 15 
olarak öngörülmüştü. 149. maddenin gerekçesinde mahkemenin yargılama 
faaliyetini yürütmesi ve karar alabilmesi için 15 üyeden en az 9 ’unun yar
gılamaya katılması öngörülmekteydi.

Anayasa taslağında madde metninde Anayasa Mahkemesinin vereceği iptal 
kararlarına cumhurbaşkanının itiraz yetkisi öngörülmekteydi. Buna göre Anayasa 
Mahkemesi bir kanun ya da Anayasa değişikliği hakkında iptal kararı verirse 
cumhurbaşkanı, bu kararın bir kez daha gözden geçirilmesini Anayasa mah
kemesinden isteyebilecekti. Cumhurbaşkanının itirazı bu kez Anayasa mah
kemesinin bütün üyelerinin (15 üye) katılımıyla yeniden karara bağlanacaktı. 
Danışma Meclisi metninde Anayasa mahkemesi üyelerinin sayısı 15 olarak ön
görülmüştü. Milli Güvenlik Konseyi bu sayıyı 15'ten l l 'e  indirmiştir. Bunun 
yanında yedek üyelik statüsü getirilmiştir01.

(*) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
(1) Anayasa Mahkemesinde asıl üyelik yanında yedek üyelerin de bulunması 1982 Anayasasının hazırlan

ması aşamasmca ortaya konulan bazı önerilerde de yer almaktaydı. Örneğin İstanbul Hukuk Fakültesince 
hazırlanan görüş ve önerilerde bu görüşe yer verilmekteydi. Bkz. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Fakülte Kurulu'nun Yeni Anayasaya İlişkin Görüş ve Önerileri, İstanbul 1982, s.54 ; aynı şekilde Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesince de bu sistem benimsenmekteydi. Bkz. Gerekçeli Anayasa Öne
risi, Ankara 1982, s. 173 (madde 145)
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Danışma Meclisine Anayasa Komisyonunca sunulan Anayasa taslağında 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı verebilmesi için salt çoğunluk yeterli görül
mekteydi. Ancak bu düzenleme Danışma Meclisindeki görüşmeler sırasında 
değişikliğe uğramıştır. Danışma Meclisince benimsenen Anayasa tasarısında 
Anayasa Mahkemesinin bir kanun, kanun hükmünde kararname veya TBMM iç 
tüzüğü hakkında iptal kararı verebilmesi için mahkeme üyelerinin 2/3 çoğunluk 
gerekmekteydi. Fakat Milli Güvenlik Konseyi maddede karar vermek için salt 
çoğunluğu yeterli görecek şekilde değiştirmiştir.

Danışma Meclisince kabul edilen şekliyle iptal davalarında nitelikli çoğun
lukla karar verilmesi öngörülmekteydi. Madde gerekçesinde işaret edilen bu 
düzenleme tasarıdakinden farklı olarak anayasaya uygunluk denetimini kolaylaş
tırıcı şekilde değişikliğe uğramıştır. Bununla beraber Anayasa değişikliklerinde 
iptal kararı verilebilmesi için 2/3 çoğunluk aranmıştır. Böyle bir düzenleme de 
Anayasa mahkemesinin Anayasa değişikliklerinde etkinliğini kısma yönünde 
1971 Anayasa değişikliklerinden beri devam eden eğilimin sürmekte olduğunu 
göstermektedir.

149. maddenin Danışma Meclisi Anayasa tasarısı metni gerekçesinde 
153 .maddede öngörülen iptal kararlarına cumhurbaşkanının itiraz yetkisine atıfta 
bulunulmaktadır. Milli Güvenlik Konseyinin 153. maddede yaptığı cumhurbaş
kanının iptal kararlarına itiraz yetkisinin metinden çıkarılmış olması 149. madde 
anlamında yargılama usulüyle ilgili önemli bir değişikliktir. Böylece 1982 
Anayasasında Anayasa Mahkemesinin vereceği iptal kararlarına cumhurbaş
kanının itiraz etmesine yer verilmemiştir. Böyle bir değişiklik şüphesiz yararlı ol
muştur. Çünkü 1982 Anayasası genel olarak özgürlüklere ve yargı denetimine 
tereddütlü yaklaşan bir anlayışı temsil etmekteydi. Cumhurbaşkanının Anayasa 
Mahkemesince verilen iptal kararlarına itirazı mümkün olsaydı bu kez Anayasaya 
uygunluk denetiminin işlemesi son derece zorlaşacaktı. Ancak Milli Güvenlik 
Kurulu yaptığı değişiklikle bu eğilimi hukuk devleti anlayışına uygun yönde 
değiştirmiştir.

Danışma Meclisine Anayasa metninde şekil bozukluklarının önleyici denetim 
usulüyle denetlenmesi öngörülmekteydi. Buna göre Anayasa Mahkemesi şekil 
bozukluklarını yasa yürürlüğe girmeden denetleyecekti. Fakat bu düzenleme Mil
li Güvenlik Konseyince değiştirilerek iptal davalarında olduğu gibi sonradan 
denetim sistemi benimsenmiştir. Bu bağlamda Anayasanın 149/11 hükmü gereğin
ce şekil açısından Anayasaya aykırılık davaları Anayasa Mahkemesince öncelik
le karara bağlanması kuralı vazedilmiştir. Böylece Türk Anayasa Yargısında öte
den beri tercih edilen sonradan denetim sisteminde bir sapma olmamıştır.
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Anayasa Mahkemesinin yetkileri konusunda Danışma Meclisince benim
senen metinde daha kısıtlı bir Anayasaya uygunluk denetiminin amaçlandığını 
söylemek yanlış olmayacaktır. Anayasa tasarısında Milli Güvenlik Konseyince 
149. maddede yapılan değişiklik Anayasaya uygunluk denetiminin sınırlarını 
genişletici bir katkıda bulunduğu söylenebilir.

Türk Anayasa Mahkemesinin yargılama usulünü düzenleyen Anayasanın 
149. maddesinde iki kez değişiklik gerçekleşmiştir. Aşağıda bu değişiklikler ve 
doğurduğu sonuçlar incelenecektir.

II - 1995 DEĞİŞİKLİĞİ
Anayasanın 149. maddesinde 1995'te yapılan değişiklikle siyasi partilerin 

kapatılmasına ilişkin bir cümle eklenmiştir. Buna göre hakkında kapatma davası 
açılan siyasi partinin başkanı veya tayin edeceği bir vekilin Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısından sonra savunma yapması zorunluluğu getirilmiştir. Bu fıkrada 
yapılan değişiklik aslında fıkranın ilk metnine biraz daha açıklık kazandırma 
amacındadır. Çünkü fıkranın ilk halinde de Anayasa Mahkemesi yüce divan 
sıfatıyla baktığı davalar dışında da davayla ilgili bilgi sahibi kimseleri çağırarak 
sözlü açıklama yapmasını isteyebilmekteydi. Ancak bu konuda takdir yetkisine 
sahipti. 1995 değişikliği ile takdir yerini zorunluluğa bırakmıştır. 1995 değişikliği 
ile aleyhine dava açılan siyasi parti başkanının açıklama yapmasını bir hak haline 
gelmiştir. Savunma hakkını siyasi parti başkanı veya tayin edilecek vekili kul
lanabilecektir. Bu bağlamda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde adil 
yargılama hakkını sağlama yönünde bir gelişme sayılabilir®. Yapılan değişiklik 
Türk anayasal sistemini çağdaş hukuk düzenleriyle paralel hale getirme amacı 
gütmektedir.

1995 tarihli değişiklikle 149/IV hükmüne yapılan eklemeden sonra da siyasi 
partilerin kapatılmasına ilişkin davalar genellikle kapatma yönünde ortaya çık
maya devam etmiştir. Konu başlığının yargılama usulü ile sınırlı olması nedeniy
le bu nokta üzerinde durmaya gerek görmemekteyiz. Fakat 1995 tarihli değişik
liğin de uygulamada siyasi partilerin kapatılması davalarında bir etki sağlamışa 
benzemediğini saptamakla yetineceğiz.

III - 2001 DEĞİŞİKLİĞİ
149/1 hükmü 2001'de değiştirilmeden önceki haliyle içerik olarak şöyleydi: 

Anayasa mahkemesi 11 üyeden oluşmaktadır. Anayasa değişikliklerine 2/3 
çoğunlukla karar verebilir. Diğer kararları vermek için salt çoğunluk yeterlidir. 
Anayasa mahkemesinde açılan şekil bozukluğu iddiasına dayalı davalar öncelik
li olarak ele alınıp sonuçlandırılır.

(2) Adil yargılama hakkının sadece ceza yargılaması ile sınırlı olmadığı kabul edilmektedir. Bkz. Tezcan D.,-
Erdem M.R., - Sancakdar O., Türkiye ’nin İnsan Haklan Sorunu, Seçkin Yayınevi, Ankara 200, s.226, Dip
Notu : 516
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Türk Anayasa Mahkemesi kararlarını duruşma düzenlemeden, dosya üzerin
de inceleme yaparak verir. Fakat yüce divan sıfatıyla görev yaparken duruşma 
düzenlenmesi zorunludur.

Değişikliklere gidilmesinin ardında yatan neden Türkiye Devletinin Avrupa 
Birliğine uyum sağlama çabalarıdır.

149/1 fıkrası 2001’de değiştirilmiştir. Bu değişiklikle Anayasa Mahkemesinin 
Anayasa değişikliği ve siyasi partilerin kapatılmasına karar vermesi için nitelikli 
çoğunluk şartı getirilmiştir. Aslında daha önceki metinde zaten Anayasa değişik
liğine karar vermede nitelikli çoğunluk aranıyordu. Yenilik hem Anayasa değişik
liği hem de siyasi partilerin kapatılması davaları bakımından olmuştur. Buna göre 
"Anayasa değişikliklerinde iptale ve siyasi parti davalarında kapatmaya karar 
verebilmesi için beşte üç oy çokluğu şarttır." Böylece Anayasa değişikliğine iliş
kin iptal kararı vermek için gerekli olan 2/3 nitelikli çoğunluk koşulu biraz daha 
yumuşatılmıştır. Bunun yanında siyasi partilerin kapatılabilmesi için daha önce 
yeterli olan salt çoğunluk kuralı ağırlaştırılmıştır. Böylece siyasi partilerin 
kapatılması zorlaştırılmıştır.

Türk Anayasasının 149. maddesi hakkında geçmişte sürekli görüş ayrılıkları 
yaşanmıştır. Daha doğrusu Anayasa mahkemesinin yetkilerinin kapsamı ve çalış
ma usulü bu görüş ayrılıklarının odak noktasını oluşturmuştur.

IV - ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİLERİNİ YORUMLA 
GENİŞLETMESİ

Halen değişikliğe uğramamış olan Anayasanın 149/III hükmü Anayasa Mah
kemesinin yargılama usulünün kanunla belirtileceğini ve iç çalışma düzeninin de 
AYM İçtüzüğü ile belirleneceğini öngörmektedir. Bu anlamda üzerinde durulması 
gereken önemli bir konu ortaya çıkmaktadır. 1993'ten beri Türk Anayasa Mah
kemesi içtihat yoluyla yürürlüğü durdurma yetkisini kendinde görmüştür. Bu 
tarihten beri de istikrarlı bir şekilde bu görüşünü korumakta ve özellikle 
kamuoyunu yakından ilgilendiren konularda dava konusu kanun hakkında geçici 
olarak askıya alma yoluna gitmektedir®. Bu nokta her ne kadar 148. maddedeki 
yetkilere ilişkin olsa da Mahkemenin yargılama usulünde artık geçici tedbir 
prosedürüne yer verilmesi bir gereksinime dönüşmüştür.

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Hakkında Kanunda bu mahkemenin geçici 
tedbir (yürürlüğün durdurulması) kararı verme yetkisine yer verilmemiştir. Fakat

(3) Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Doğan /., Alman ve Türk Anayasa Yargısında Yürürlüğü Durdurma,
(Doktora Tezi) 2. Baskı, Seçkin Yayınevi, Diyarbakır 2000
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Alman Anayasa Mahkemesine Kuruluş Kanununun 32. maddesinde açıkça tanı
nan bu yetki Türk Anayasa Mahkemesince içtihatla oluşturulmuştur. Anayasa 
Mahkemesi, 1993'te geliştirdiği ve sürdürmekte olduğu içtihatla, bu tarihten beri 
kendini geçici tedbir kararı vermeye yetkili görmektedir. Bu konudaki içtihatlar 
başlangıçta yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. Ancak bu tarihten beri Türk 
Anayasa mahkemesi çok sayıda geçici tedbir kararı vermekten geri kalmamıştır.
O halde bu yetkinin nasıl kullanılacağına açıklık kazandırmak gerekir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye'den yapılan siyasi parti kapat

malarıyla ilgili başvurularda genellikle Sözleşmenin 11. maddesini ihlal yönünde 
kararlar çıkması TBMM'yi siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştırma yoluna sevk 
etmiştir. Yapılan Anayasa değişikliği bu bakımdan olumludur.

(a) Öncelikle Anayasa Mahkemesinin üyelerinin seçim yöntemini yeniden 
düşünmek gerekir. Anayasa Mahkemelerinin verdikleri kararlar uzlaşma kül
türüne dayalı demokrasiye katkıda bulunmaktadır. Bununla beraber Anayasa yar
gısının "siyaset ile hukukun kesiştiği"(4) bir alana karşılık geldiği gerçeği göz ar
dı edilmemelidir. 149. maddede tartışılması gereken bir başka nokta da mah
kemenin yapısının değiştirilmesidir.

1982 Anayasasında Anayasa Mahkemesi üyelerinin sadece cumhurbaşkanın
ca seçilmesi yöntemi benimsenmiştir. Bu durum şüphesiz 1982 Anayasasının 
benimsediği güçlü cumhurbaşkanlığı tercihinin yargıya yansımasıyla yakından il
gilidir5'. Oysa parlamenter bir hükümet sisteminde cumhurbaşkanına bu kadar 
geniş yetkiler tanınması doğru değildir. Üyeleri belirleme yetkisinin sadece cum
hurbaşkanına tanınmış olması yerine üyelerin en azından bir bölümünün TBMM 
tarafından nitelikli çoğunlukla ve gizli oyla seçilmesi yoluna gidilebilir. Her ne 
kadar bu nokta bildiri konusunun sınırları dışında nitelenebilirse de AYM karar
larının birer toplumsal uzlaşma belgesine dönüşmesinin yolu bu şekilde açılabilir 
ve bu durum Mahkemenin kararlarının etkinliğini de arttırıcı rol oynayacaktır.

(b) Anayasa Mahkemesinin içtihatla geliştirdiği yürürlüğü durdurma kararı 
vermesine ilişkin usul Kuruluş Kanununa ek bir maddeyle kazandırılmalıdır. Bu 
konuda Anayasa değişikliğine gerek yoktur. Çünkü zaten bu kurum Anayasa yar
gısında istikrarlı bir uygulama alanı bulmuştur. Bu nedenle kanunda ve Mah
kemenin İçtüzüğünde konuya ilişkin değişikliğe gidilmesi hem ortaya çıkan geçi
ci tedbir kararlarının daha etraflıca değerlendirilerek verilmesini sağlayacaktır.

(4) Tunç H., Anayasa Hukukuna Giriş, Konya 1998, s. 120
(5) Tanör B.-Yiizbaşıoğlu N., 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, YKY, İstanbul 2001, s.457
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Anayasa Mahkemesinin hangi hallerde yürürlüğü durdurma kararı verebile
ceğine, re'sen verilip verilemeyeceği, süresinin ne olacağı, karara itirazın müm
kün olup olmayacağı, duruşma düzenlenip düzenlenmeyeceği gibi noktalar 
yasayla ayrıntılı olarak düzenlenmelidir. Bu bağlamda davayı açan makam veya 
siyasi parti ile siyasal iktidar da taraf olarak dinlenebilmelidir. Yoksa hemen her 
iptal davasında geçici tedbir talebinde bulunulmasının anlam kazanması kolay ol
mayacaktır. Dava açan taraf neden yürürlüğü durdurma kararı talep ettiğine iliş
kin ikna edici açıklamalarda bulunamıyorsa bu talep reddedilmelidir.

(c) 149. maddede tartışılması gereken bir başka nokta da mahkemenin 
yapısının değiştirilmesi olmalıdır. Öncelikle işlevsellikten uzak yedek üyelik 
statüsü kaldırılmalıdır.

(d) Anayasa Mahkemesini kamu erkinin yetkilerini kullanırken insan hak
larına saygı denetimi yapan yargı organı vasfı daha etkin hale getirilmelidir. Bu 
bağlamda Anayasa Mahkemesinde açılabilecek dava türlerinin arttırılması ve iki 
daire şeklinde yargılamada bulunması anayasaya uygunluk denetiminin etkinleş
mesine katkı sağlayacaktır. Alman Anayasa hukukunda olduğu gibi bireysel baş
vuru anayasal açıdan mümkün hale getirilmelidir. Böyle bir dava türü kabul edil
diği takdirde insan hakları konusunda ulusal üstü yargı makamlarına gidecek 
davalarda azalma görülecektir. Zaten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini temel 
mantığı da insan hakları konusunda öncelikle iç idari ve yargı makamlarının ih
lalleri önlemesini öngörmektedir. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesinin bireysel 
özgürlükleri ihlal iddialarını doğrudan bir özgürlük denetimi şeklinde icra etmesi 
idari sistem içerisinde yer alan ve insan hakkı ihlallerine zemin oluşturabilecek 
idari düzenlemeler ve yasal düzenlemeler iç hukuk sistemi aracılığıyla ayık- 
lanabilecektir. Anayasanın 148. maddesinde yapılacak böyle bir değişiklik şüp
hesiz anayasamızda yer alan insan haklarına dayalı hukuk devletinin gerçekleş
mesine önemli katkı sağlayacaktır. Böyle bir yöntemle Türk anayasal sistemini 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uyumlu hale getirmek kolaylaşacaktır. Bu an
lamda yurttaşlara Anayasa şikayetinde bulunma hakkı tanınmalıdır.

(e) Tanınacak Anayasa şikayeti usulünde kural olarak dosya üzerinde in
celeme öngörülmelidir. Diğer yargılama yöntemlerine başvurduktan sonra veya 
ivedi hallerde doğrudan Anayasa Mahkemesine başvuru usulü 149. maddede 
açığa kavuşturulmalıdır. Bu bağlamda bir "başvuru ön inceleme komisyonu"® 
öngörülmesi Mahkemenin verimli çalışması ve Anayasa şikayetinin amacına uy
gun işlev görmesine hizmet edecektir.

(6) İzgi Ö. - Gören Z., Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, TBMM Basımevi, Ankara 2002, s.1315
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B) 2002 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ IŞIĞINDA  
ANAYASANIN GEÇİCİ 15. MADDESİ

I - 1982 ANAYASASININ HAZIRLANMASINDA DİKKATİ 
ÇEKEN NOKTALAR

12 Eylül askeri müdahalesi ile kurulan geçici askeri yönetim yada diğer 
ifadesiyle ara rejim döneminde bütün yasama ve yürütme yetkileri Milli Güven
lik Konseyi tarafından üstlenilmiştir. Bu anlamda bakanlar hakkında kovuşturma 
yapma yetkisi dahil normal bir anayasal yönetimde yasama organınca kullanılan 
bütün yetkiler askeri müdahalede bulunan beş generalden oluşan Milli Güvenlik 
Konseyindeydi. Ara rejimin bu manadaki yetkileri yine askeri müdahaleyi ger
çekleştiren otorite tarafından çıkarılan hukuksal düzenlemelerle ayrıntılı olarak 
düzenlenmiştir. Bu yasal düzenlemelerin temelini 27 Ekim 1980 gün ve 2324 
sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun oluşturmaktadır. Söz konusu kanunla es
ki 1961 Anayasası ve 12 Eylül 1980 öncesi yürürlükte olan anayasal düzen
lemeler gerektiğinde yürürlükten kaldırılmıştır<1,. Askeri yönetim tarafında ger
çekleştirilen yasal düzenlemeler 1982 Türk Anayasası hazırlanırken de bir ölçüde 
göz önünde tutulmuştur®.

1982 tarihli Türkiye Anayasası askeri müdahale sonrası oluşturulan Danışma 
Meclisince hazırlanmıştır. Ancak bu meclis tam bir kurucu meclis özelliğine 
sahip değildi. Çünkü bu meclisin üyeleri halk oyu ile seçilmemişti. Bunun yanın
da Danışma Meclisinin verdiği kararlar askeri yönetim otoritesinin zirvesini 
oluşturan Milli Güvenlik Konseyince değiştirilebilmekteydi. Milli Güvenlik Kon
seyinin Danışma Meclisi kararlarını değiştirmek için gerekçe bildirmek zorunda 
değildi. Gerçekte 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesinden sonra Türk anayasal 
düzeni Milli Güvenlik Konseyince gerekli gördüğü hallerde değiştirilmiştir. Bu 
değişiklik yetkisi 2324 sayılı yasaya dayandırılmıştır.

Askeri Yönetimce oluşturulan Danışma Meclisi 23 Ekim 1981 tarihinde açıl
dı. Danışma Meclisi 23 Kasım 1981 tarihinde 15 kişilik bir Anayasa Hazırlama 
Komisyonu seçti. Anayasa hazırlama komisyonu çeşitli kuruluşların, hukuk 
fakültelerinin ve bazı eski siyasal parti yöneticilerinin de görüşlerine başvurarak 
bir Anayasa taslağı hazırladı. Bu taslak 17 Temmuz 1982 günü Danışma Meclisi 
Genel Kuruluna sunuldu. Söz konusu Anayasa taslağı toplam 200 maddeden 
oluşuyordu. Bu taslakta anayasaya geçici madde konmuş değildi.

(1) 12 Eylül askeri müdahalesi sonrasında Türk anayasal sisteminde yürürlükte olan anayasal ve yasal 
düzenlemelerde ne tür değişikliklere gidildiği konusunda ayrıntılı açıklamalar için bkz. Kuzu B, 1982 
Anayasasının Temel Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler, Filiz Kitabevi, İstanbul 1990, s.26-30

(2) Bkz. Özer A., Gerekçeli ve 1961 Anayasası İle Mukayeseli 1982 Anayasası, Ankara 1996, s. 5-9
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Danışma Meclisine 200 madde olarak sunulan Anayasa taslağı bu mecliste 
193 maddeye indirilmiştir. Bazı maddelerde değişiklik yapılmıştır. Danışma Mec
lisi Anayasa taslağına 12 geçici madde eklemiştir. Anayasa tasarısı son haliyle 23 
Eylül 1982 günü Danışma Meclisinde kabul edildi. Danışma Meclisinde kabul 
edilen Anayasa metni Milli Güvenlik Konseyince önemli değişiklikler yapmıştır. 
193 madde olan Anayasa, Milli Güvenlik Konseyinde 177 maddeye indirilmiştir.
12 olan geçici madde sayısı bu konsey tarafından 16'ya çıkarılmıştır®. Milli 
Güvenlik Konseyince son şekli verilen Anayasa metni 7 Kasım 1982 günü halk 
oylamasına sunularak yüksek bir oy oranı ile kabul edilmiştir.

Bu tebliğin amacı 1982 Türkiye Anayasasının, 12. Eylül askeri müdahalesini 
gerçekleştirenlerle ara dönemde karar alan ve uygulayanlara tanınan yargı 
bağışıklığı ile Ağustos 2002 tarihli Anayasa değişiklikleriyle kaldırılmış bulunan 
ara rejim döneminde çıkarılan yasaların anayasaya aykırılığının iddia edilmesini 
yasaklayan geçici 15. maddesini incelemektir. Ara rejim döneminde alınan idari 
kararlar ve çıkarılan yasalar hakkında sorumsuzluk ve anayasaya aykırılığın öne 
sürülememesi yine askeri bir müdahale sonrası hazırlanan 1961 Türkiye 
anayasasında da vardı. Bu nedenle kısaca 1961 anayasasında yer alan benzeri 
Anayasa geçici kuralı ve bu kuralın Türk Anayasa Mahkemesince yorumlanış 
biçimine işaret edilecek ve daha sonra konu 1982 Anayasasının geçici 15. mad
desi bakımından ele alınacaktır.

II - ANAYASA MAHKEMESİNİN KONUYA 1961 ANAYASASI 
DÖNEMİNDE YAKLAŞIMI

1961 tarihli Türk Anayasasının geçici 4. maddesi de ara rejim döneminde as
keri yönetim tarafından çıkarılan yasal düzenlemelerin anayasaya aykırılığını öne 
sürmeyi engellemekteydi. Bu durum anayasaya aykırı olduğu halde bazı yasaların 
uygulanmaya devam edilmesi gibi çarpık bir görünüme neden olmaktaydı. Türk 
Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasasının yürürlük döneminde, yasama dokunul
mazlığının kaldırılması ile ilgili davalarda Anayasaya uygunluk denetiminde 
TBMM İçtüzüğünü anayasaya aykırı görmesi halinde doğrudan ilgili Anayasa 
kuralını uygulayacağı içtihadını ortaya koymuştur®. Böylece 1961-1980 yılları 
arasında Türk Anayasa Mahkemesi ara rejim döneminde çıkarılan yasaların 
anayasaya aykırılığı halinde anayasanın ilgili maddesini önüne gelen davada uy
gulayarak problemi kısmen çözebilmiştir. 1961 Anayasasının geçici 4. maddesinde 
getirilen anayasaya aykırılık iddiasında bulunma yasağı Anayasa Mahkemesinin

(3) Anayasanın hazırlanması ve bu aşamada gerçekleşen değişiklikler hakkında geniş bilgi için bkz. Kuzu B ,
s.24vd. (d.n.I)

(4) AYMKDSayı 11, s. 67
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liberal yorumlan ile bir ölçüde yumuşatılmıştır®. Anayasa Mahkemesi 27 Mayıs 
1960'ta kurulan ara rejim tarafından çıkarılan yasal düzenlemelerin kalıcı olmasını 
kabul etmemekle böyle bir sonucun ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Türk Anayasa Mahkemesinin bir süre sonra ara rejim döneminde çıkarılan 
yasaların anayasaya aykırılığının öne sürülmesi konusundaki içtihadından dön
düğü görülmektedir. Ancak ifade edilmelidir ki Türk Anayasa Mahkemesinin bu 
içtihat değişikliği 1961 Anayasasının uygulandığı dönemde değil 1982 Anayasası 
yürürlüğe girdikten sonra gerçekleşmiştir. Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası 
döneminde yaptığı yorumu 1982 Anayasası döneminde yapmaktan kaçınmıştır. 
Bu kaçınmanın nedenlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi Türk siyasal sistemin de 
hukuk devletinin yerleşmesine olumlu katkı sağlayacaktır.

III - 1982 ANAYASASINDAKİ GEÇİCİ 15. MADDENİN İHMAL 

EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ SORUNU 

Anayasa Mahkemesinin, ara rejim döneminde çıkarılan yasaların anayasaya 
aykırılığını öne sürmeyi yasaklayan 1982 Anayasasının geçici 15. maddesini 
Anayasa hukuku tekniği çerçevesinde görmezlikten gelip gelemeyeceğine ilişkin 
kuramsal tartışmalar eski önemini kaybetmiştir®. Bununla beraber bu nokta 
Anayasa mahkemesinin özgürlük-otorite karşıtlığına yaklaşımını ortaya koyması 
bakımından anlamlıdır. Türk Anayasa Mahkemesi Geçici 15. maddeyi yorum
laması özgürlükçü bir çizgide cereyan etmemiştir. Aksine Anayasa Mahkemesi 
konuya pozitivist bir yaklaşım içerisinde olmuştur. Böylece ara rejim döneminde 
çıkarılan yasaların anayasaya aykırı olup olmadığı yargısal açıdan denet- 
lenememiştir. Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili iddiaları duymazlıktan gelmiş
tir. Anayasanın geçici 15. maddesinin ihmal edilmesi konusunda olumsuz yönde 
bir tutum izlemiştir. Anayasa Mahkemesine göre; "yorum yoluyla Anayasanın 
geçici 15. maddesinin geçersiz ve etkisiz duruma getirilmesi olanaksızdır. 
Anayasaya uygunluk denetiminin kapsamlı ve etkin olmasını istemek başka, 
Anayasa kuralına uymak başkadır. Geçici maddeyi yargı kararı ile geçersiz kıl
mak düşünülemez." Anayasa Mahkemesi ara rejim döneminde çıkarılan yasaların 
yasama organı tarafından yürürlükten kaldırılmasına bir engel bulunmadığına da 
işaret etmiştir*7’. Ancak 2002 Anayasa değişikliklerine kadar yasama organı bu 
konuda hareketsiz kalmayı tercih etmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında hem

(5) Söz konusu Anayasa Mahkemesi kararları için ayrıca bkz. AYMKD Sayı 2, s.206 ; AYMKD Sayı 4, s. 19- 
20 ; AYMKD Sayı 7, s.402 ; özellikle AYMKD Sayı 20, s. 8

(6) Konuyla ilgili ayrıntılı bir inceleme için bkz. Turhan M., "Anayasa Hukukumuzda 'İhmal' Sorunu", in: 
Amme İdaresi Dergisi, Cilt 26, Sayı 4, s. 59-68

(7) AYMKD, Sayı 33/1, s.333 ; Sayı 32/2, s.584, s. 762, s. 770
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siyasal iktidarların kendileri açısından yaptıkları politik çıkar hesaplan hem de 
askeri otoritelerin hoşuna gitmeyen davranışlardan uzak durma düşünceleri etkili 
olmuştur. Gerçekten de özellikle istikrarlı çoğunluğa dayalı hükümetler dönemin
de bile ara rejim döneminde çıkarılan çok temel öneme sahip yasalar gerektiği 
şekilde değiştirilememiş ya da değiştirmekten kaçınılmıştır.

12 Eylül 1980'de başlayan ve 1983'te sona eren ara rejim döneminde çıkar ..an 
yasaların anayasaya aykırılığı iddia edilememekle beraber bu yasaların ihmal 
edilip edilemeyeceği Türk öğretisinde ve Anayasa Mahkemesinde açılan davalar
da tartışılmıştır.

Anayasanın Geçici 15. maddesi anayasaya aykırılık iddiasını engellemesi 
nedeniyle MGK döneminde çıkarılan yasaların anayasanın ve anayasada yer alan 
devletin değiştirilemez temel niteliklerinin bile önüne geçtiği sıkça iddia edilmiş
tir®. Bu tür iddialara Türk Anayasa Mahkemesince 1961 Anayasası yürürlük 
döneminde bir ölçüde dikkate alındığı halde; konuyla ilgili 1982 Anayasasının 
geçici 15.maddesinin son fıkrasının yürürlükten kaldırıldığı Ağustos 2002 tari
hine kadar aksi yönde bir yaklaşım egemen olmuştur.

İlgili yasanın ihmal edilerek doğrudan ilgili Anayasa maddesinin uygulan
ması görüşü siyasi partilerin kapatılması davalarında sıkça öne sürülmüştür. Doğ
ru Yol Partisi hakkında Anayasa Mahkemesinde açılan kapatma davasında 
kapatılma nedeni olarak 2520 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 92/II'de yer alan 
kapatılmış bir partinin mensuplarının çoğunlukta olduğu yeni bir partinin kurul
ması yasağı ve 96/II’de yer alan daha önce kapatılan bir siyasi partinin devamı ol
duğunu beyan yasağına ilişkin maddelerin anayasaya aykırılığının öne sürüle- 
memesinin yine aynı anayasada yer alan ve değiştirilmesi teklif edilemeyen 2. 
maddedeki hukuk devleti ve demokratik devlet ilkelerini anlamsız hale soktuğuna 
dikkat çekilmekteydi. Her ne kadar söz konusu maddelerin anayasaya aykırılığı 
öne sürülemese de görmezlikten gelinebileceği, davalı siyasi parti tarafından 
savunma olarak öne sürülmekteydi®. Söz konusu kararda ortaya konulan muhale
fet şerhlerinde Anayasanın 11. maddesinin gerekçesinde yer alan "yargı kuv
vetinin gerektiğinde Anayasayı diğer kanunlar gibi uygulayabileceğinin belirtil
mesine dikkat çekilmektedir. Buna göre AYM bir yasa hükmü anayasaya aykırı 
ise bu kural yerine anayasanın ilgili maddesini doğrudan uygulamasının gerektiği 
savunulmuştur00*.

(8) AYMKD Sayı 20, s. 478, (E.1984/1 (Parti Kapatma), K.1984/1, K.t. 28.9.1984)
(9) AYMKD Sayı 20, s. 503, (E.1984/1 (Parti Kapatma), K.1984/1, K.t. 28.9.1984)

(10) AYMKD, Sayı 20, (E.1984/1 (Parti Kapatma), K.1984/1, K.t. 28.9.1984), H. Semih Özmert'in karşıoy 
yazısı, s.543-549; Üye Yılmaz Aliefendioğlu'nun karşıoy yazısı, s.551; Üye Muammer Turan'ın karşıoy 
yazısı, s.554-555
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Aynı iddialara TBKP'nin (Türkiye Birleşik Komünist Partisi) kapatılmasına 
ilişkin davada savunmada yer vermiştir. Buna göre: "Anayasanın temel ilkelerine 
aykırı bir yasanın geçici bir maddenin varlığı nedeniyle iptal edilmemesi 
düşünülemez. Böyle bir düzenleme hukuk devleti ilkesine ve Anayasa Mah
kemesinin varlık nedenine ters düşmektedir."00 denilmekteydi. Fakat Anayasa 
Mahkemesi bu görüşü açık bir dille reddetmiştir. Anayasa Mahkemesine göre 
Anayasanın geçici 15. maddesinin son fıkrası ile birinci fıkrası arasında, belirli bir 
dönemde çıkarılan yasalar hakkında Anayasaya aykırılıklarının iddia edilememe
si yönünden bir bağ vardır. Maddenin son fıkrası ise Anayasaya aykırılığın ileri 
sürülememesi yönünden bir zaman sınırlaması yapmamıştır. (Maddenin 2002 
Ağustos ayında yürürlükten kaldırılan son fıkrasında) yer alan "bu dönem" söz
cükleri birinci fıkrada açıklanmıştır. Böylece, Anayasa Mahkemesi ara rejim 
döneminde çıkarılan yasalar için Anayasaya aykırılık savında bulunulamayacağı 
sonucuna ulaşmıştır. Nitekim, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Yasa'nın "Anayasaya aykırılığı iddia edilemeyecek 
diğer metinler" başlıklı 25. maddesi, Anayasanın geçici 15. maddesinin son fık
rasındaki "Bu dönem" deyişini aynı biçimde yorumlamış, geçici maddenin birinci 
fıkrasındaki belirli bir dönemi açıklayan sözcükler ile son fıkrayı birleştirip düzen
lemeye açıklık kazandırmıştır02’. Böylece Anayasa Mahkemesinin kendisinin 
denetleme alanını geçici 15. madde dışında çizdiğini görmekteyiz. Hatta o kadar 
ki, bu alanda yer alan ve Anayasaya aykırılığı öne sürülemeyen kanunların ilgili 
olduğu alanlarda Anayasanın diğer maddeleri değiştirilse bile anılan dönemde 
çıkarılan yasaların Anayasaya uygunluk denetimine tabi tutulması için yeterli ol
madığı görüşünü benimsemiştir03'. Nitekim bundan dolayı siyasi parti kapatma 
davalarında Siyasi Partiler Kanununun anayasaya aykırılığının öne sürülememesi 
özellikle AİHM içtihatlarıyla tamamen zıt düşen kararların ortaya çıkmasına 
neden olmuştur04’. Anayasa Mahkemesi TBKP'yi kapatırken Siyasi Partiler 
Kanunu 96. maddesinde yer alan "komünist" kelimesini gerekçe olarak almıştır. 
AİHM bu kararı Sözleşmenin 11. maddesini ihlal olarak görmüştür. Şüphesiz böy
le bir tablonun ortaya çıkması son derece dikkat çekicidir. Çünkü Anayasa Mah
kemeleri aynı zamanda insan hak ve özgürlüklerini koruma ve hatta genişletme iş
levi gören kurumlar olarak kabul edilmektedir. Türk Anayasa Mahkemesi burada 
çağdaş eğilimlerin dışına kaymaktan kurtulamamıştır.

(11) AYMKD Sayı 27, Cilt 2, s.928
(12) AYMKD, Sayı 27, Cilt 2, s.932-934 (E. 1991/1, K. 1991/1, K.t. 16.7.1991 (TBKP Kapatılması Kararı))
(13) Arslan Z., "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasa Yargısı: Uyum Sorunu ve Öneriler" in: 

Anayasa Yargısı (2000) Sayı: 17, s.286
(14) AİHM  TBKP (BN: 19392/92) karan için bkz. www.adalet.gov.tr
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Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasasında bulunan ve yine Anayasaya ay
kırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde dava açılması yolunu kapatan Geçici 4. 
maddeye atıf yapmıştır. Yüksek Mahkeme böyle bir yaklaşımla olağan dışı 
dönemlerde çıkarılan yasal düzenlemeleri denetlemekten kaçınma yönündeki iç
tihadını pekiştirmiştir. Bu yaklaşım tarzı Anayasa Mahkemesinin kendi denetim 
yetkisine kapalı bir alanın varlığını kabul ettiğini göstermektedir. Anayasa Mah
kemesi bu kararında 1982 Anayasasının 90. maddesinde yer alan TBMM tarafın
dan onaylanan ve yürürlüğe giren milletlerarası antlaşmaların Anayasaya ay
kırılığının öne sürülemeyeceğini öngören kural ile geçici 15. madde arasında bir 
bağlantı kurmaktadır.

Hukuk metodolojisi açısından uluslararası hukuktan kaynaklanan Anayasa 
yargısı denetimi kısıtlaması ve bunun sonucu olarak milletlerarası antlaşmaların 
iptal edilememesi ile iç hukuktan kaynaklanan ve milletlerarası hukuk tarafından 
desteklenmeyen yargı denetimi kısıtlamaları arasında bir bağlantı yoktur. Bunun
la beraber açık bir Anayasa maddesini görmezlikten gelmenin pozitif hukuk 
açısından zorluğu da ortadadır. Fakat 1982 Anayasasının ara rejim döneminde 
çıkarılan yasaların Anayasaya aykırılığının itiraz veya iptal davası usulüyle öne 
sürülmesi hukuk devleti tartışmalarının güncelliğini korumasına neden olmuştur.

Anayasa Mahkemesi 1982 Anayasasını çoğu zaman çağdaş gelişmeler ışığın
da yorumlayamamıştır. Nitekim bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
kararları ile ortaya çıkan tablo dikkat çekicidir. Anayasa Mahkemesi AİHS ile 
Türk Anayasasının çatışamayacağını, çünkü zaten AİHS'de yer alan hakların 
1982 Anayasasında fazlasıyla korunduğu, güvenceye alındığı düşüncesindedir. 
Bu nedenle sözleşme ve Anayasanın hangisinin daha üstte olduğu konusu 
akademik bir tartışma olarak nitelenmekteydi. Bu yaklaşım tarzı geçerli kabul 
edilse bile AİHM'nin örneğin siyasi parti kapatma davalarında Türk AYM'si gibi 
düşünmediği görülmektedir051. Zira Türk Anayasa Mahkemesinin verdiği siyasi 
parti kapatma kararları AİHS'ye uygun görülmemiştir.

Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası döneminde yukarıda da açıklandığı gibi 
Anayasaya aykırılık yasağı getiren geçici 4.maddeyi ihmal ederek doğrudan ilgili 
Anayasa maddesini uygulama yoluna gitmiştir. Buna karşılık 1982 Anayasası 
döneminde bazı kararlarında dolaylı da olsa böyle bir yola başvurmamıştır. Buna 
rağmen bazı hallerde geçici 15. maddenin arkasına sığınmaksızın doğrudan ilgili 
Anayasa maddesine dayanma imajı veren çekingen bir teşebbüste bulunduğu 
düşünülebilir. Fakat bu yöndeki yaklaşım son derece zayıftır. Böyle bir dolaylı 
imaya Demokratik Barış Hareketi Partisinin kapatılması davasında rastlanabilir. Bu 
davada Anayasa Mahkemesi yine de Anayasanın 69. maddesine doğrudan dayan
ma yoluna gitmemiştir. Söz konusu davada kapatma değil partinin dağılması tespit 
edildiğinden Anayasanın 69. maddesine doğrudan dayanıldığını söylemek mümkün

(15) Arşları Z., s.283-284 (d.n.13)
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değildir. Refah Partisinin kapatdmasıyla sonuçlanan kararında da yine geçici 15. 
maddeye işlerlik kazandıran içtihadının sürmekte olduğunu görmekteyiz06’.

Buraya kadar Türk Anayasa Mahkemesinin 2002 Ağustos ayında gerçekleş
tirilen Anayasa değişiklikleri öncesinde geçici 15. maddeye ilişkin içtihatları 
değerlendirilmeye çalışıldı. Ancak Türk Anayasasının geçici 15. maddesinin son 
fıkrası artık yürürlükte değildir. Aşağıda bu yeni durumun Türk anayasal sistemi 
açısından doğurduğu sonuçlar incelenecektir.

IV- 2002 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRA GEÇİCİ 15. MADDE
1982 Anayasasının geçici 15. maddesi Milli Güvenlik Konseyi döneminde 

çıkarılan hukuksal düzenlemeler ve alınan kararlara süreklilik kazandırmak amacı 
gütmekteydi. Maddenin ilk iki fıkrasında yer alan 12 Eylül Askeri Müdahalesini 
gerçekleştiren komutanlar ve onların aldığı kararları uygulamak için işlem tesis 
edenlerin, yargı bağışıklığından yararlanmalarını öngörmektedir. Madde bu 
yönüyle halen yürürlüktedir. Ancak geçici 15.maddenin son fıkrasındaki 
Anayasaya aykırılık iddiasının öne sürülmesi yasağı kaldırılmıştır.

Anayasanın geçici 15. maddesinin son fıkrasında 2324 sayılı Anayasa Düzeni 
Hakkında Kanun uyarınca çıkarılan kanun ve kanun hükmünde kararnameler hak
kında anayasaya aykırılık iddiasında bulunma yasağının geç de olsa kaldırılabil
mesi Türk siyasal sisteminde hukuk devleti yönünde olumlu bir ilerleme olarak 
görmek gerekir. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesinin önüne gelen davalarda söz 
konusu düzenlemeyi aşabilecek bir yorum geliştirememesi söz konusu mah
kemenin yorumlarım özgürlükçü bir eksene yeterince oturtamadığını göstermek
tedir. Bu tutum süreklilik göstermiştir. Anayasa Mahkemesi ekonomi gibi siyasal 
iktidarların halka karşı sorumlu olduğu, belki bir bakıma yargısal yanından çok 
ekonomik yanı ağır basan uyuşmazlıklarda oldukça cesaretli kararlar alabilmiştir. 
Fakat aynı kararlılığı özgürlüklerin genişletilmesi alanında görememekteyiz.

Anayasada gerçekleştirilen son değişiklikler hukuk devleti konusundaki 
anayasanın kendisinden kaynaklanan engelleri önemli oranda ortadan kaldırmış
tır. Fakat Türk siyasal ve idari sisteminin asıl sorunu ayrıntılarda gizlidir. 
Anayasanın üstünlüğünü sağlamak için sadece Anayasa düzeyinde değişikliklere 
gitmek tek başına yeterli değildir. Halen yürürlükte bulunan ve çağdaş bir hukuk 
devletinde bulunması kolayca açıklanamayacak yasal düzenlemelerin gözden 
geçirilmesi gerekir.

Memurların ilk soruşturmasının idari makamlarca yapılması bu bağlamda en 
önemli konuların başında gelmektedir. Bir üniversitede görevli lise mezunu bir 
memurun yargı önüne çıkarılması bile yıllar almaktadır. AİHM bir çok kararında 
kamu görevlilerinin yargılanması konusunda idari mercilerin karar verme yet
kisine sahip olmasını hem yargılanacak memur sanık açısından adil yargılanma 
hakkının ihlali olarak görmekte hem de mağdur açısından kamu görevlisinin son

(16) Aynı yönde bkz. Arslan Z., s.287 (d.n.13)
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derece geç bir şekilde sorumluluğu yoluna gidilmesini aşağılayıcı muamele say
maktadır. Yani her iki yönüyle de AÎHS'ne aykırı bir durum bulunmaktadır.

Gerçekte çok sınırlı ve devlet sırrı kavramı çerçevesinde nitelenebilecek dar 
bir alan dışında suç işleyen ya da sorumluluğu bulunan kamu görevlisine yar
gılama konusunda getirilen bağışıklık benzeri koruyucu yasal düzenlemeler, ide
olojik olmayan ama siyasal sistemin geleceğini etkileyebilecek temel bir sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda milletvekili dokunulmazlıkları da 
dahil olmak üzere hukuk önünde eşitlik konusunu gerçek boyutlarıyla düşünmek 
gerekmektedir. Şüphesiz milletvekillerine görevleriyle ilgili konularda bir 
dokunulmazlık kaçınılmazdır. Fakat bunun dışında herkes yasa önünde eşit 
muamele görmelidir.

Geçici 15. maddenin halen yürürlükte bulunan birinci ve ikinci fıkrasında ara 
dönem yöneticileri açısından sağlanan yargı bağışıklığı varlığım sürdürmektedir. 
Esasen bu fıkraların tartışılması araya giren uzun zaman süreci ve siyasal istikrar 
açısından pratik anlam ifade etmemektedir. Ancak memurların yargılanmasını zor
laştıran hukuksal düzenlemeler devlet yönetiminde yozlaşmayı arttırıcı bir olum
suz etkiye yol açmaktadır. Bu durumun evrensel olduğu öne sürülebilir. Oysa 
hukuk devleti bu tür anlamlı olmayan yargılama engelleriyle birlikte düşünülemez.

SONUÇ YERİNE
Hukuk devletinin bütün kurumlarıyla işlerlik kazanması için memurlar lehine 

konulan yargılama engelleri kaldırılmalıdır. Kamu gücünü kullananların hukuku 
ihlal halinde diğer yurttaşlar ile aynı statüye girmesinin kamu görevlisini ve kamu 
hizmetini aksatmaması için de yasal önlemler alınabilir. Bu bağlamda cumhuriyet 
savcısına dava açma konusunda takdir yetkisi, gereksiz şikayette bulunanlar hak
kında etkili cezai ve tazminat yaptırımları konabilir.

Hukukun egemenliği konusunda, hukuk devleti olma yolunda Anayasa 
değişikliklerinin göstermelik halde kalmaması, kamu yetkisi kullananların bu yet
kilerini kamu yararı doğrultusunda kullanmalarını sağlayabilmek için devletin iş
leyişinin şeffaf hale getirilmesi gerekir. Bu manada idarenin işleyişini yurttaşların 
denetimine açmak gerekir. Bu durum yasaların objektif uygulanmasına ciddi kat
kılar sağlayacaktır. Aynı zamanda ülkenin zenginliklerinin, toplanan vergilerin 
nasıl harcandığını izleme olanağı elde edilecektir. Bu alanda yıllardan beri 
yürütülen idari usul yasası tasarılarının hayata geçememesi bir eksiklik olarak 
karşımızda durmaktadır. Kapalı bir yönetim anlayışı“7’ yurttaş-devlet ilişkilerinin 
verimli bir zeminde yürümesini engellemektedir. Çoğu zaman yasalar yargı yer

(17) Doğan "Yönetilenlere Katılım Yollarının Kısıtlanması Güçlü Devlet Anlamına Gelir mi?" in: İdari
Usul Kanunu Hazırlığı Uluslar Arası Sempozyumu (17-18 Ocak 1998), Yayına Hazırlayan: Görsel Özkan,
s. 137 vd.
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lerince de idarenin kural olarak haklı olduğu mantığı çerçevesinde yorumlanabil- 
mektedir. Anayasanın geçici 15. maddesinin değişmesi hukuk devleti olma yolun
da önemli bir aşama olarak görülmelidir. Gerçek hukuk devletinin hayata geçmesi 
hukukun egemenliğini günlük yaşamımızda hissetmemizle orantılı olacaktır. Bu 
anlamda atılması gereken en önemli adım yöneten ve yönetilen ayrımını eşit iliş
kiler temelinde yeniden düzenlemektedir.

Anayasa Mahkemesinin 1982 Anayasasında yer alan geçici 15. maddeyi olağan 
dışı dönemde çıkarılan yasaların Anayasaya uygunluk denetimini yapmaktan kaçın
ması bu dönemde çıkarılan hukuksal düzenlemelerin kalıcı hale gelmesine zemin 
oluşturmuştur. Yasama organının bu dönemde çıkarılan yasaları değiştirme yetkisi 
bulunmakla beraber TBMM’de bu konuda çekingen davranmıştır.

Mükemmel bir hukuk devletinden söz edebilmek için hem yasama organının 
hem de yargı organlarının evrensel standartlara göre davranmasına bağlıdır. Bu 
bağlamda sadece yasaların değil daha alt düzeydeki hukuksal düzenlemelerin de 
egemenliğin sahibi olan Türk milletinin fertlerinin ve yargının doğrudan dene
timine açılması gereklidir.

Anayasa Mahkememiz konuyla ilgili kararlarında genellikle tutucu bir eğilim 
sergilemiştir. O kadar ki 1913 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu 
Muvakkat hakkında yapılan Anayasaya aykırılık itirazına ilişkin kararında yerel 
mahkemenin hukuk literatürüne girmeyi hak eden gerekçelere ilişkin açıklama 
getirme gereği bile duymadan usuli bir nedenle Anayasaya aykırılık itirazını red
detmiştir. Oysa itiraz gerekçesinde kamu görevlilerinin hemen hiçbiri hukukçu 
olmayan idari makamlarca yargılanma konusunda yetkili kılınmalarının hukukun 
üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, hukuk devleti gibi anayasal ilkeleri anlamsız hale 
soktuğu haklı olarak vurgulanmaktaydı08’. Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu ret 
kararı ile kapalı yönetim anlayışı lehine bir tavır almıştır. Aslında Anayasa Mah
kemesinin bu yaklaşımı diğer alanlarda özellikle idare-vatandaş ilişkilerine de 
egemendir. Her ne kadar yurttaşların idareye başvurularında kamu görevlisinin 
cevap verme zorunluluğu 3071 sayıl Dilekçe Kanunu gibi bazı yasal düzen
lemelerde öngörülse de sonuçta idare gerektiğinde eylemsiz kalarak hukuku 
kapalı bir şekilde görmezlikten gelebilmektedir. Kamu görevlisinin doğacak 
zararlardan sorumlu tutulacağı yönündeki görüşler09’ yargısal ve idari pratikler
de beklenen sonuçları vermekten uzaktır.

Hayat tecrübelerimiz yargıya kapalı bir idari sistemin kaçınılmaz olarak 
siyasette ve kamu yönetiminde yozlaşmayı, ulusal servetin haksız bir şekilde çar

(18) Karar için bkz. AYMKD Sayı 27 Cilt 2, s.332 vd.
(19) Bkz. Yıldırım R., Türk İdare Hukuku Açısından İdari Başvurular, AKADER yayınları (Kamu Hukuku

Serisi No:3), Diyarbakır 2003, s.250
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çur edilmesiyle sonuçlandığım göstermektedir. Türk siyasal sisteminde verim
liliği öne alan, hukukun üstünlüğünü amaçlayan yeni bir idari reforma gidilmesi 
yönünde geçici 15. madde değişikliği olumlu bir gelişmedir. Bu anlamda 2547 
sayılı YÖK Yasasının 53. maddesi ve 4483 sayılı Kamu Görevlilerinin Yargılan
ması Hakkında Kanun Anayasanın 10. maddesindeki eşitlik kuralının açık ih
lalidir. Bu nedenle sadece çok özellikli görevleri yerine getiren çok sınırlı bir alan 
istisna olmak üzere kamu görevlilerinin hukuku çiğnemesi halinde, yargı önüne 
konan engellerin derhal yürürlükten kaldırılması, Anayasa değişikliklerinin an
lam kazanması için hayati önem taşımaktadır. Yoksa sadece Anayasada değişik
liğe gitmek bir yanılgıdan öteye geçemeyecektir.

Memurların yargılanmaları ve sorumluluklarında gereken yasal düzenlemeler 
yapılamayacaksa zarara sebebiyet veren kamu görevlisine rücu koşulları kolay- 
laştırılmalıdır. Ancak bazen zarar doğmayan keyfiliklerin de bulunduğu göz ardı 
edilmemelidir.

Devlet organları ile yurttaşlar arasında sağlıklı bir iletişim kurmak ancak bu 
adımların ülke gerçeklikleriyle bağdaşır halde çağdaş örneklere göre yeniden 
düzenlenmesiyle mümkün olabilir.

Sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI NURİ ALAN - Geçici 15. maddeyle ilgili olarak kendime
2 dakika söz hakkı tanıyorum; çünkü, çok ilginç bir madde. Millî Güvenlik Konseyi, 
Anayasa yürürlüğe girinceye kadar devlet yapısında yer alan çok önemli kurum- 
ların kuruluş yasalarını kabul etti. Sonra, Anayasa yürürlüğe girdi ve Anayasanın 
yürürlüğe girmesinden sonra kabul edilmiş olan bu yasalardaki ilkeler, Anayasada 
da benimsendi; ancak, bazı değişiklikler oldu ve Konsey döneminde kabul edilen 
yasalar, uzunca bir süre geçici 15. maddenin himayesinde kaldılar. Dolayısıyla, 
geçici 15. madde, bazı yönlerden ülkemizde ikili bir anayasal sistemin uygulan
ması sonucunu doğurdu. Geçici 15. maddenin üçüncü fıkrası kaldırıldı. Çok iyi ol
du; ama, yeterli mi; bence değil; çünkü, halen Anayasaya aykırı olan birçok yasa 
kuralı -ki, bunların içinde çok açık şekilde Anayasaya aykırı olan, örneğin İdarî 
yargıya başvurmayı önleyen kurallar var, bunlar halen yürürlükte; çünkü, itiraz 
yoluyla bu meseleyi halletmek hem uzun hem de güç. Onun için benim -Sayın 
Anayasa Komisyonu Başkanı da buradayken- önerim şudur: Geçici 15. maddenin 
kaldırılmasını bir uyum yasası gerekliliği içinde düşünmek ve tarihte kabul edilmiş 
olan yasaların taranarak Anayasaya aykırı kuralların Meclis tarafından kaldırıl
ması gerekir diye düşünüyorum.

Buyurun Sayın Mevlüt Akgün.
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TARTIŞMA

MEVLÜT AKGÜN (TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi) - Sayın konuş
macılar, kıymetli dinleyiciler; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli akademisyen arkadaşlarımız, Anayasanın 143., 125., 159. ve 149. 

maddeleri ve geçici 15. maddeleri konusunda çok değerli açıklamalarda bulun

dular. Ben, birkaç hususa değinerek katkıda bulunmak istiyorum. Bunlardan 

önem verdiğim birincisi, DGM'ler hakkında. Anayasanın 143. maddesi "devletin 

ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri 

Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya devletin 

iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mah

kemeleri kurulur" hükmünü amirdir. Tabiî, uygulamada, bana göre, radikal bir 

çıkışla DGM'lere gerek olmadığı kanısındayım, bunu ifade etmek istiyorum.

Bugün, ağır ceza mahkemelerinin, uygulama birliği açısından DGM'lerin 

. kapsamına girebilecek suçlar açısından gerek hâkimler, gerek yargılama usulü, 

gerekse mahkemelerin işleyişi açısından yeterli olduğu kanısındayım. Uy

gulamada birçok suçun, özellikle medyanın da yönlendirmesiyle kişi haklarını 

zedeler bir biçimde DGM'ler kapsamına sokulduğu, DGM'lerin soruşturması 

yürütülürken belediye sınırları içerisinde polisin görev alanını ihlal eden askerin 

müdahalesiyle soruşturmalar yürütüldüğünü görmekteyiz. Bu durum bizleri, hal

kımızı ve yargıçları rahatsız etmektedir. Bu, olağandışı uygulamaları nedeniyle 
Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde birçok defa mahkum olmaktadır.

O nedenle, DGM'lerin görev kapsamına giren suçların, yargılama birliği açısın
dan, demokrasinin daha iyi işlemesi açısından ve yargılamanın olağan yargılama 

halinde sürmesi açısından ağır ceza mahkemeleri kapsamında yürütülebileceğine 
inanıyorum.

Diğer yandan, özellikle 125. maddeye, yargı yoluna değinirsek, burada, Cum

hurbaşkanının tek başına yapacağı işlemlerle Yüksek Askerî Şûra'nın kararlarının 

yargı denetimi dışında olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanının devlet başkanı 

sıfatıyla tek başına yapacağı işlemlerin yargı dışına çıkarılması, yargılama dışında 

olması olağandır; çünkü, tak başına yaptığı işlemler bir İdarî işlem niteliğinde değil

dir; ancak, Bakanlar Kurulunun başkanı sıfatıyla tek başına yaptığı işlemlerin İdarî 

işlem sayılacağı ve yargı yolunun açılması gerektiğini düşünüyorum.
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Yine, Yüksek Askerî Şûra kararlarının da, yargı denetimi dışında bırakıl
masının izahını yapmak mümkün değildir; çünkü, bu kararlar da İdarî kararlar
dır. İdarî kararlar olması nedeniyle ve İdarî yargının yerindelik denetimi yap
madığı, idarenin yerine geçerek İdarî işlem ve eylem niteliğinde herhangi bir 
karar almadığı, sadece hukuka uygunluk denetimiyle ilgili bir sınırlama içerisin
de yargılama yaptığı düşünülürse, Yüksek Askerî Şûra kararlarının da yargı 
denetimi içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Anayasanın 125. maddesinin 
ikinci fıkrasındaki Yüksek Askerî Şûra kararlarının yargı denetimi dışında 
bırakılmasının aynı zamanda hak arama özgürlüğünü de ihlal ettiğini düşünüyo
rum.

Diğer yandan, Anayasa Mahkemesi ile ilgili olarak, son konuşmacı, değerli 
akademisyen arkadaşımızın, özellikle Anayasa Mahkemesinin üye yapısının 
değiştirilmesine ilişkin görüşlerine aynen katılıyorum. Buranın, bürokratların 
ağırlığının olduğu bir mahkeme değil, yargıçların ağırlıklı olduğu; çünkü, en üst 
mahkeme, Anayasaya uygunluk denetimi yapılıyor, iptal kararları veriliyor, top
lum hayatında çok derin etkiler bırakan davalara bakılıyor. Bu özelliği, has
sasiyeti dikkate alınarak, özellikle yargıçların ağırlıklı olduğu bir mahkeme 
haline getirilmesinin gerektiğini düşünüyorum.

Yine, temel haklar konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel 
başvuru gibi Anayasa Mahkemesine de bireysel başvuru yolunun açılmasını, 
özellikle temel hak ihlalleri konusunda Anayasa Mahkemesinin, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine başvurular gitmeden bir son yargılama merciî olarak ve 
donanımlı bir mahkeme olarak bunları ele alması gerektiğini düşünüyorum.

Bu mülahazalarla hepinize saygılar sunuyorum. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI NURİ ALAN - Sayın Mevlüt Akgün'e, kısa ve özlü 
konuşması için teşekkür ediyorum; ancak, Sayın Cumhurbaşkanının tek başına 
yapmış olduğu tasarrufların bir kısmı gerçekten İdarî işlem niteliğinde olmamakla 
birlikte, özellikle atamaya ve seçmeye İlişkin olarak yapmış olduğu tasarruflar, 
şart tasarruftur ve İdarî yargı içtihatlarına göre de bunlar tam ve kâmil anlamıyla 
birer İdarî karardır.

Sayın konuşmacılara, bildirileri için ve sizlere de sabırlı ve dikkatli izlemeniz 
nedeniyle teşekkür ediyor, 7. oturumu kapatıyorum.

Kapanma Saati : 13.00
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II. T.C. ANAYASASINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
PLANLANAN REFORMLAR

8. OTURUM

YARGI
Anayasa Mahkemesi ve Danıştayın Kuruluşu, Meclis Soruşturması, 

Yasama Dokunulmazlığı, Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu

OTURUM BAŞKANI 
Prof. Dr. Burhan KUZU

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. BURHAN KUZU (Anayasa Komisyonu Baş
kanı) - Çok değerli dinleyiciler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Sempozyumumuzun 3. günündeyiz ve 8. oturumu açıyorum.

Dün yerine getirmem gereken bir teşekkürümü, geç de olsa bugün iletmek is
tiyorum. Böyle önemli bir sempozyumu tertipleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkammız Sayın Bülent Arınç'a ve onun başdanışmanı, çok değerli meslek
taşım Profesör Dr. Zafer Gören'e, saygılarımı, sevgilerimi, teşekkürlerimi arz et
mek istiyorum.

8. oturumun başlığı Yargı. Aslında, az önceki oturumun, önemli bir kesimi de 
bununla alakalıydı; ama, yargının başka bir boyutunu, yargıyla ilgili bu başlık al
tında “Anayasa Mahkemesi, Danıştayın kuruluşu, Meclis soruşturması, yasama 
dokunulmazlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu” şeklinde beş ana alt başlık 
altında inceleyeceğiz ve bunlardan, hepimizin bildiği gibi, son günlerde, Meclis 
soruşturması ve özellikle yasama dokunulmazlığı gündeme gelen konulardır.

Ben, tabiî ki, yönlendirmek anlamında söylemiyorum; ama, belki bir çizgi ortaya 
koymak bakımından söylüyorum. Değerli konuşmacıların, özellikle az önce 
konuşan İlyas Doğan'ın belirttiği Anayasa Mahkemesinde, üyelerin seçimi 
konusunda yedek üyelik kavramının artık kalkması gerektiği şeklindeki benim de 
tamamen katıldığım görüş. Bu konular; bizim Anayasa Komisyonunun gündemine 
gelme ihtimali çok kuvvetli olan konulardır. Bu konudaki görüşlerini, özellikle almak 
istiyorum. Anayasa Mahkemesinin oluşumuna yasama organının katkıda bulun
duğu ülkeler var, İtalya gibi, Fransa gibi. Gerçi, orada üyelerin belli bir kısmını Cum
hurbaşkanı seçiyor; ama, İtalya'da, özellikle bunu görüyoruz. Yasama organı bizde,
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1961 Anayasası döneminde, biliyorsunuz, 3 üyeyi Millet Meclisi, 2 üyeyi de 
Senatoda seçilmek üzere 5 üyeyi seçiyordu. Acaba, benzeri bir oluşum tekrar gün
deme gelmez mi ve yapı olarak eleştirilen bu mahkemenin konumu, belki biraz 
daha farklı bir duruma gelir mi? .

Meclis soruşturması konusu, dün de burada dikkate değer şekilde söylendi, 
benim de katıldığım bir görüş olarak. Biz, bu görevi Anayasa Mahkemesinden 
alıp, Yargıtaya versek; çünkü, bu iş için Anayasa Mahkemesinin yapısı müsait 
değil, Meclis soruşturması tamamen teknik bir ceza işi benim bildiğim. Nitekim, 
1982 Anayayası tasarı metninde bu görevi Yargıtaya vermişti, sonradan Konsey, 
eskiden Anayasa Mahkemesi bakıyor, bakmaya devam etsin şeklinde bir yak
laşımla, bence yanlış olarak, yapılmış düzeltmeyi tekrar eski yanlışa çevirdi. Bu 
konuda konuşmacıların, özellikle görüşlerini almak istiyorum.

Yasama dokunulmazlığı, biliyorsunuz, muhalefet partimizin tek direndiği 
konu., uyum komisyonunu kurmak istiyoruz, ben de o komisyonun tabiî üyesiyim 
şu anda. AK Parti olarak, bu komisyona 3 arkadaşımızı belirledik; ama, maalesef, 
muhalefet partimiz üye vermiyor. Sebebi de, yasama dokunulmazlığını gündeme 
getirmiyorsunuz şeklinde. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasından yana ol
duklarını söylüyorlar. Bu, hakikaten doğru mu, yoksa buradaki kaldırma sınırlan
dırma anlamına mıdır? Benim elimdeki kaynaklar, hemen hemen tüm dünya ül
kelerinde, Hollanda hariç aklımda kaldığı kadarıyla, diğerlerinin tamamında böy
le bir kurumun bulunduğu yönünde. Sınırlandırma konusu mudur, kaldırılması 
konusu mudur?

Hâkimler Savcılar Yüksek Kuruluna Adalet Bakanının başkanlık yapması ve 
müsteşarin tabiî üye olmasına ilişkin kuralların kaldırılması, bağımsızlık için yeter 
mi hakikaten? İtalya'da, Fransa'da da Cumhurbaşkanı başkanlık yapıyor bu 
kurumlara, orada bağımsızlık nasıl sağlanıyor vesaire...

Sözü daha fazla uzatmıyorum.
İlk konuşmacı, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Yavuz Atar.
Buyurun Sayın Atar.

264



T B M M  AN AYASA H UKUKU 1 .  U L U SL A R A R A SI S E M P O Z Y U M U

ANAYASA MAHKEMESİ VE DANIŞTAYIN KURULUŞU ÜZERİNE 
KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME VE 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

Doç. Dr. Yavuz ATAR n

I - ANAYASA MAHKEMESİ VE KURULUŞU
Türkiye'de Anayasa yargısına ilk olarak 1961 Anayasasında yer verildiğini 

görmekteyiz. Bu döneme kadar, 1876 ve 1924 Anayasalarında yasama organının 
kanunlarının bir yargı organı tarafından denetlenmesi fikri kabul edilmemiştir. 
1961 Anayasası ile öngörülen Anayasa Mahkemesine, Türkiye Büyük Millet 
Meclisince kabul edilerek Resmî Gazete'de yayımlanan kanunların ve TBMM iç
tüzüklerinin Anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisi verilmiştir. 1982 
Anayasası, 1961 Anayasasının Anayasa yargısına ilişkin düzenlemelerini büyük 
ölçüde aynen kabul etmiş, bazı konularda sınırlamalar getirmiştir.

A) Anayasa Mahkemesinin Statüsü
Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi, denetimi yapan yargı 

organı bakımından, merkezileşmiş (özel mahkeme sistemi) ve merkezileşmemiş 
(genel mahkemelerin yetkili olması) yargısal denetim olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Prototipini Avusturya Anayasa Mahkemesinin oluşturduğu merkezileşmiş model
de, anayasaya uygunluğun denetimi yetkisi, kural olarak bu amaçla kurulmuş özel 
bir mahkemeye (Anayasa mahkemesi) ya da ülkenin en yüksek yargı organına 
verilmektedir. Anayasa yargısının benimsendiği ülkelerin büyük çoğunluğunda 
merkezileşmiş sistem tercih edilmiştir. Almanya, İtalya, Fransa, Hindistan, 
Japonya, Portekiz, İspanya, Rusya, Macaristan, Polonya bu grupta yer almak
tadır*0. Başlıca örneğini ABD'nde gördüğümüz, Latin Amerika ülkeleri ve kısmen 
Yunanistan tarafından da benimsenen merkezileşmemiş modelde ise, kanunların 
anayasaya uygunluğunun denetlenmesi için, özel bir mahkeme kurulmayıp, bu 
yetki genel mahkemeler tarafından kullanılmaktadır®.

1961 Anayasası, Anayasa Mahkemesi kararının altı ay içinde gelmemesi 
durumunda genel mahkemelere de somut olayla sınırlı olmak üzere bir normun

(*) Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
(1) Özbudun E., Demokrasiye Geçiş Sürecinde Anayasa Yapımı, Ankara 1993, s. 159; Kaboğlu İ.Ö., Anayasa 

Yargısı, İstanbul 2000, s. 17; Çağlar B., Anayasa Bilimi, İstanbul 1989, s. 188-191; McWhinney E., 
Constitution-making: Principles, Process and Practice, Toronto 1981, s. 114-118.

(2) Özbudun E., s. 159-160. (d.n. 1)
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Anayasaya uygunluğu hakkında karar verme yetkisini tanımış olmakla birlikte, 
bu konudaki yetkiyi esas itibariyle Anayasa Mahkemesine bırakmıştır.

1982 Anayasası ise, genel mahkemelerin bu sınırlı yetkisini de kaldırmak 
suretiyle bütünüyle "özel mahkeme" sistemini kabul etmiştir.

Kanaatimizce, 1961 Anayasasının, sınırlı da olsa genel mahkemelere verdiği 
yetki, daha etkin bir anayasallık denetiminin gerçekleştirilmesi bakımından daha 
yerindeydi. Bu yetki genel mahkemelere tekrar verilebilir.

B) Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu
1. Üyelerin Belirlenmesi Usulü
Anayasa mahkemesi üyelerinin belirlenmesi konusunda genel olarak üyelerin 

yasama organınca seçilmesi ve seçme yetkisinin yasama, yargı, hükümet ve dev
let başkanı arasında paylaştırılması gibi yöntemler bulunmaktadır.

Anayasa mahkemesi üyelerinin yasama organı tarafından seçilmesi usûlü, Al
manya (Federal Anayasa Mahkemesi), İsviçre (Federal Mahkeme), Macaristan, 
Polonya, Portekiz, Makedonya, Litvanya ve Hırvatistan'da uygulanmaktadır®. 
Üye seçiminde genellikle nitelikli çoğunluk aranmaktadır. Bu nedenle parlamen
toda bulunan siyasal partiler çoğunlukla uzlaşmak zorundadırlar. Siyasal uzlaşma 
farklı hukuki ve siyasal anlayışların mahkemeye yansımasını sağlar. Üyelerin 
yasama organınca seçilmesi usûlü, Anayasa yargısının demokratik meşruiyetine 
katkıda bulunur<4).

Anayasa mahkemesi üyelerinin seçilmesi yetkisinin yasama, yargı, hükümet 
ve devlet başkanı arasında paylaşılması usûlü (karma sistem), Avusturya, Belçika, 
Bulgaristan, İtalya, Romanya, İspanya ve ABD'de uygulanmaktadır. Karma sis
tem Türkiye'de 1961 Anayasası döneminde uygulanmaktaydı. İtalya'da, Anayasa 
Mahkemesinin 15 üyesinden 5'i Cumhurbaşkanınca atanır, 5'i Parlamento tarafın
dan seçilir, 5'i ise Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay tarafından seçilir. Bulgaristan'da,
12 üyenin 4'ü Parlamento, 4'ü de yüksek mahkemelerce seçilir, geriye kalan 4 üye 
ise Cumhurbaşkanınca atanır. Romanya'da 6 üye Parlamentoca seçilir, 3 üye de 
Cumhurbaşkanınca atanır. İspanya'da, Parlamento, Hükümet ve Adliye Genel 
Konseyince seçilen üyeler Cumhurbaşkanınca atanırlar. Avusturya'da, Hükümet 
ve Parlamentoca seçilen üyeler Cumhurbaşkanınca atanırlar. Belçika'da, üyelik
lere Senato tarafından önerilen iki kat aday arasından Kral atama yapar<5). ABD'de 
Yüksek Mahkeme üyeleri, Senato'nun onayı ile Başkan tarafından atanırlar®.

(3) Kaboğlu / ., i. 28-29. (d. n. 1)
(4) Kaboğlu / ., i. 28-29. (d. n. 1)
(5) Kaboğlu / ., s.30-31. (d.n. 1)
(6) Currie, D. P., The Constitution o f the United States, Chicago and London 1988, s.6.
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Türkiye'de, 1961 Anayasası (m. 145), Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi 
yetkisini, yüksek mahkemeler (onbir üye), TBMM (yedi üye) ve Cumhurbaşkanı 
(iki üye) arasında paylaştırmış bulunmaktaydı. Buna göre, onbeş asıl ve beş 
yedek üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi üyelerinin altısı (dört asıl, iki yedek) 
Yargıtay; dördü (üç asıl, bir yedek) Danıştay; biri (asıl üye) Sayıştay; dördü (üç 
asıl, bir yedek) Millet Meclisi; üçü (iki asıl, bir yedek) Cumhuriyet Senatosu; ikisi 
(asıl üye) de Cumhurbaşkanı tarafından seçilmekteydi. Cumhurbaşkanının seçtiği 
üyelerden biri Askeri Yargıtayca önerilen adaylar arasından seçilmekteydi.

1982 Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesi, onbir asıl ve dört yedek üye
den kurulur. Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki yedek üyeyi Yargıtay, iki asıl ve bir 
yedek üyeyi Danıştay, birer asıl üyeyi Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi ve Sayıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından üye tam
sayılarının salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; bir 
asıl üyeyi ise Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan Yükseköğretim 
kurumlan öğretim üyeleri içinden göstereceği üç aday arasından; üç asıl ve bir 
yedek üyeyi üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından seçer (m .146/1).

1982 Anayasasını kabul eden Kurucu Meclisin Danışma Meclisi kanadının 
hazırladığı Anayasa Tasarısında (m. 154), Anayasa Mahkemesi üyelerinin Cum
hurbaşkanı tarafından seçileceğinin belirtilmesiyle yetinilmiş, üyelerin sahip ol
ması gereken nitelikler açıklanmadığı gibi, bir aday gösterme mekanizmasına da 
yer verilmeyerek, bu konuda Cumhurbaşkanına sınırsız bir takdir yetkisi tanın
mıştı. Daha sonra Milli Güvenlik Konseyi bu düzenlemeyi değiştirerek mevcut 
maddeyi (AY.m.146) benimsemiştir. Aday gösterme yetkisi, en az seçme yetkisi 
kadar önemlidir. Danışma Meclisi Tasarı kabul edilmiş olsaydı, Cumhurbaş
kanının kendi siyasal görüşüne sempati duyan kişileri Anayasa Mahkemesine ata
ması, böylece Mahkemenin tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda çok ciddi kuş
kular uyanması söz konusu olabilecekti<7).

1982 Anayasasının (m. 146) öngördüğü sistemde, onbir asıl ve dört yedek 
üyeden onbirini yüksek mahkemeler ve Yükseköğretim Kurulunun önerdiği üç 
kat aday arasından; dört üyeyi ise üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından 
doğrudan atamaktadır. Sonuçta Anayasa Mahkemesi üyelerinin tamamı Cumhur
başkanınca atanmış olmaktadır.

Mahkeme üyelerinin büyük kısmının gösterilen adaylar arasından atanmasına 
rağmen, 1982 Anayasasının Anayasa Mahkemesini dizayn etme yetkisini büyük 
ölçüde Cumhurbaşkanına vermesi, Mahkemenin tarafsızlığı ve bağımsızlığı

(7) Özbudun E., Türk Anayasa Hukuku, Ankara 1998, s. 348.
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bakımından oldukça sakıncalıdır00. Nitekim, bazı ülkelerde bu sistemin sakın
caları görülmüştür. Bazı devlet başkanları yüksek mahkemelere kendi siyasal 
görüşüne yakın olan yargıçlar atamışlardır. Kuşkusuz bu durum, devlet başkan- 
larınca yapılan bütün yargıç atamalarında siyasal eğilimlerin dikkate alındığını 
göstermez. Tarafsızlık ve bağımsızlığın sağlanmasında yargıçların kişiliği de son 
derece önemlidir*9’.

Türkiye'de Anayasa Mahkemesi üyelerinin belirlenmesi yöntemi, Avrupa ül
kelerinin ortak uygulamasından uzak ve demokratik olmayan bir niteliğe sahip
tir00’. Bu nedenle, Cumhurbaşkanının atama yetkisinin bütünüyle kaldırılarak, üye 
seçme yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yüksek mahkemeler arasında 
paylaştırılması düşünülebilir. Her ne kadar bazı Avrupa ülkelerinde devlet baş- 
kanlarının da atama yetkisi varsa da, ülkemiz şartlarında Anayasa Mahkemesi 
gibi çok önemli bir mahkemenin üyelerinin atanması yetkisinin, Cumhurbaşkanı 
da olsa kişilere değil, yasama meclisine ve yargısal kurullara verilmesinin daha 
uygun olacağını düşünüyoruz.

Buna göre, Anayasa Mahkemesinin üç asıl ve bir yedek üyesi, kendi başkan 
ve üyeleri (başsavcı dahil) arasından Yargıtay; bir asıl ve bir yedek üyesi, kendi 
başkan ve üyeleri (başkanun sözcüsü dahil) arasından Danıştay; bir asıl üyesi 
kendi başkan ve üyeleri arasından Sayıştay; bir asıl üyesi, kendi üyeleri arasından 
müştereken Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından seçil
melidir. En geniş yargılama alanına sahip olan Yargıtay'a, diğer yüksek mah
kemelere oranla daha fazla kontenjan tanınması yadırganmamalıdır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, geriye kalan üyelerden dört asıl ve iki yedek üyeyi üniver
sitelerin hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında bulunan öğretim üyeleri 
arasından, bir asıl üyeyi ise avukatlar arasından seçmelidir. Yedek üyeliğin kal
dırılması durumunda, yedek üyelik kontenjanları asıl üyelik haline getirilebilir.

Anayasa Mahkemesinin oluşumundaki yedek üyelik uygulaması da tartış
malara yol açmıştır. Bu uygulamanın yararlı sonuç vermediği ve yedek üyeliğin 
kaldırılması görüşü bazı yazarlar ve Anayasa Mahkemesi üyelerince savunulmuş- 
tur01’. Ancak yedek üyelik sisteminin kaldırılması durumunda, üyeliklerde boşal
ma olması, hastalık ya da izin hallerinde Anayasa Mahkemesinin karar yeter

d i  Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili suçlarından dolayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi üyelerince 
yargılanacak olması (AY.m. 148/3) ve yine Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma 
yetkisine sahip olması (AY.m. 150) Türk Anayasal sistemi bakımından söz konusu sakıncaları daha da artır
maktadır.

(9) Yargıç atamalarıyla ilgili ilginç örnekler için bkz. Çağlar B., s. 180-183. (d.n.l)
(10) Kaboğlu İ., s.34. (d.n.l)
(11) Bu konudaki tartışmalar için bkz. Kaboğlu /., s.34-35, (d.n.l) Aliefendioğlu Y., Anayasa Yargısı ve Türk 

Anayasa Mahkemesi, Ankara 1996, s.217-219
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sayısı sorunuyla karşılaşmadan çalışabilmesi açısından, bazı ülkelerde görülen 
"rotasyon sistemi"nin (üyelerin dönüşümlü olarak çalışması sistemi) kabul edil
mesi yerinde olur*12'.

Anayasa Mahkemesinin onbeş üyeden oluşması, Mahkemenin etkin bir şekil
de çalışabilmesi ve görüşmelerin hızlı bir şekilde yapılabilmesi bakımından 
yerinde bir düzenlemedir. Üye sayısının artırılması Mahkemenin yapısını hantal
laştırabilir.

2. Üyelerin Nitelikleri
Yüksek mahkemelerin kuruluşu ve üyelerinin seçimi kadar, üyelerin nitelik

leri de en az o kadar önemlidir.

Anayasa mahkemesi üyeliği için aranan nitelikler ülkelere göre değişmekle 
birlikte, genellikle hukuk ya da siyaset bilimler alanında öğretim üyeliği, yargıç
lık, avukatlık, yüksek düzeyde kamu görevliliği gibi mesleklere mensup olmak ve 
belli süre bu hizmetleri yürütmüş olmak şartlan aranabilmektedir.

Örneğin, Avusturya'da Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilebilmek için yar
gıçlık görevinde bulunmak, yüksek düzeyde kamu görevlisi veya üniversite pro
fesörü olmak, hukukçu veya siyaset bilimci formasyonuna sahip olmak gerekir. 
Almanya'da üyelerin büyük kısmı için yargıç olmak için gerekli şartlara sahip ol
mak; Belçika'da yargı mensubu ya da parlamento üyesi olmak; Bulgaristan'da 
meslekten hukukçu olmak ve en az 15 yıl mesleki deneyim sahibi olmak; İtal
ya'da yargı meslek mensubu, hukuk profesörü ya da avukat olmak; Romanya'da 
yüksek hukuk formasyonu ve en az 18 yıl hukuk mesleği veya yükseköğretim 
faaliyetinde bulunmuş olma şartları aranır031. Bu ülkelerdeki uygulamaya bakıl
dığında ise, bazı ülkelerde üyelerin dengeli olarak farklı gruplardan seçildiği, 
bazılarında ise hukukçulara (yargıç veya öğretim üyesi) ağırlık verildiği görül
mektedir04'.

1982 Anayasası, Anayasa Mahkemesi üyelerinin yüksek mahkeme üyeleri 
(Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Sayıştay); 
Yükseköğretim Kurumlan öğretim üyeleri; üst kademe yöneticileri ile avukatlar 
arasından seçilmesini öngörmüştür (m. 146/1). Bu düzenlemeyle, Anayasa Mah
kemesi üyelerinin ağırlıklı olarak hukuk mesleğine mensup olanlar arasından 
seçilmesinin amaçlandığı görülmektedir. Belli sayıda üniversite öğretim üyeleri 
ve üst kademe yöneticilerinin seçimiyle de bir çeşitlilik sağlanmaya çalışılmıştır.

(12) Örneğin, onbeş asıl üyeden oluşacak Anayasa Mahkemesi belli bir sıraya göre dönüşümlü olarak yine
onbir üye ile toplanacak ve öngörülen yetersayı ile karar alacaktır.

(13) Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Kaboğlu / ., s.35-36. (d.n.l)
(14) Kaboğlu İ., s.38-39. (d.n.l)
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Kuşkusuz Anayasa mahkemelerinin görevleri nitelik itibariyle diğer yüksek 
mahkemelerden farklıdır ve bu mahkemelerin aynı zamanda siyasi bir fonksiyon 
ifa ettiği kabul edilmektedir<15,. Bu nedenle bütün üyelerinin hukuk formasyonuna 
sahip olması zorunlu değildir. Ancak mevcut düzenleme çerçevesinde, Danıştay, 
Sayıştay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, yükseköğretim kurumları ve üst 
kademe yöneticileri arasından seçilecek üyelerin hukukçu formasyonuna sahip 
olmayan kişilerden oluşması ihtimali vardır. Anayasa Mahkemesinde hukukçu 
olmayan üyelerin artması, bu mahkemenin yargısal fonksiyonunu olumsuz yönde 
etkileyebilir06’. Bu nedenle, bir Anayasa değişikliğiyle, Danıştay'tan seçilecek 
olan üyeler ile Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden seçilecek üyenin hukukçu 
olması; yükseköğretim kuramlarından seçilecek olanlar bakımından ise hukuk, 
iktisat veya siyasal bilimler alanlarında öğretim üyesi olma<l7) şartı aranmalıdır. 
Hukukçu olmasa dahi, Sayıştay'dan seçilecek üyenin, mali nitelikli davalarda 
yararlı olacağı söylenebilir. Üst kademe yöneticileri arasından üye seçimi uy
gulamasına ise son verilmelidir.

Anayasaya göre, Yükseköğretim kuramları öğretim üyeleri ile üst kademe 
yöneticileri ve avukatların Anayasa Mahkemesine asıl ve yedek üye seçilebil
meleri için kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim görmüş veya öğrenim kuram
larında en az onbeş yıl öğretim üyeliği veya kamu hizmetinde en az onbeş yıl 
fiilen çalışmış veya en az onbeş yıl avukatlık yapmış olması şarttır (m. 146/2). 
Anayasanın hizmet süresiyle ilgili bu düzenlemesi, genellikle Avrupa ülkelerinde 
de görülmektedir ve deneyimli kişilerin seçilmesini sağlamak açısından yerin- 
dedir.

3. Üyelerin Görev Süresi
Avrupa ülkelerinin çoğunda Anayasa mahkemesi üyelerinin görev süresi 

sınırlı tutulmuştur. Buna göre, Almanya'da 12 yıl, Çek Cumhuriyeti'nde 10 yıl, 
Fransa, İtalya, İspanya, Bulgaristan, Macaristan, Romanya, Slovenya, Portekiz ve 
Polonya'da 9 yıl, Hırvatistan'da 8 yıl, Slovakya'da 7 yıldır. Avusturya ve Bel
çika'da ise emeklilik yaşı geçerlidir08’. Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi yar
gıçları ise ömür boyu görev yaparlar09’.

(15) Özbudun E., s.346 (d.n.7); Gören Z , Anayasa Hukukuna Giriş, İzmir 1997, s.250.
(16) Özbudun E , s.378 (d.n.7); Kaboğlu L, s.37 (d.n.l); Kuzu B., 1982 Anayasasının Temel Nitelikleri ve 

Getirdiği Yenilikler, İstanbul 1990, s. 173-174.
(17) Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usûlleri Hakkında Kanun (m.3), öğretim üyeleri için bu 

hukuk, iktisat ve siyasi bilimler dallarında bulunma şartını aramakla birlikte, yükseköğretim kurumlan 
yöneticileri için böyle bir şart öngörmemiştir.

(18) Kaboğlu L, s.41-42. (d.n.l)
(19) Currie (1988): s .7. (d.n.6)
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1982 Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını dol
durunca emekliye ayrılırlar (m .147/1).

Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamında Anayasa mahkemesi üyeliği 
belli bir süreyle sınırlandırılmıştır. Bu uygulama, Anayasa yargısının demokratik 
meşruiyeti ve mahkemenin yapısının toplumsal değişime paralel olarak oluş
masına katkıda bulunacağından daha yerindedir<20). Bu nedenle, bir Anayasa 
değişikliğiyle, Türk Anayasa Mahkemesi üyeliği için de makul bir görev süresi 
(örneğin, 6 ya da 8 yıl gibi) getirilmelidir. Tarafsızlığı sağlamak açısından da 
sadece bir defa seçilmek yeterli olmalıdır.

4. Üyelikle Bağdaşmayan İşler

Avrupa ülkelerinin çoğunda Anayasa mahkemesi üyelerine kuvvetler ayrılığı 
ilkesi nedeniyle yasama ve yürütme organında görev alma yasağı getirilmiştir. 
Bazı ülkelerde bunun dışında da belli ölçülerde başka iş yapma yasağı söz 
konusudur. Almanya (üniversitede ders vermek hariç), İtalya ve Bulgaristan'da 
mahkeme üyeleri başka bir görev yapamazlar. Fransa ve Avusturya'da mahkeme 
üyeliği kısmi statüde bir görev olarak düzenlenmiştir. Almanya, Macaristan, 
Romanya ve diğer bazı ülkelerde mahkeme üyeleri üniversitede ders verme 
imkânına da sahiptirler*20.

1982 Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesi üyeleri, aslî görevleri dışında 
resmî veya özel bir görev alamazlar (m. 146/4).

Anayasa Mahkemesi üyelerinin üniversitede ders vermesine imkân tanınması 
yolunda görüşler ileri sürülmüştür*22’. Ancak, Mahkemenin iş yükünün fazlalığı 
karşısında üyelerin ders vermesinin davaların daha da uzamasına yol açacağı 
açıktır. Kaldı ki, böyle bir imkânın Anayasa mahkemesi üyelerine tanınması 
durumunda diğer yargıçlar için de bu konu gündeme gelebilir. Bu nedenle mev
cut düzenleme yerindedir.

II - DANIŞTAY'IN FONKSİYONU VE KURULUŞU

Burada incelenecek olan konu, Anayasanın 155. maddesi çerçevesinde Danış
tay üyelerinin seçimine ilişkin usûl ile üyelerin nitelikleridir. Bu nedenle, tebliğin 
kapsamı dışında kaldığından idari yargının yeniden yapılanmasıyla ilgili diğer 
sorunlar üzerinde durulmayacaktır.

(20) Kaboğlu L, s. 42. (d.n.l)
(21) Kaboğlu / ., s.43-44. (d.n.l)
(22) Kaboğlu İ., s.44 dn. 41 (d.n.l); Özden Y.G., "Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Hukuksal Konumu", Bahri

Savcı'ya Armağan, Ankara 1988, s.377.
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Anayasada yüksek mahkemeler arasında düzenlenen Danıştay<23), İdarî yargı 
ve vergi yargısında temyiz mercii, ayrıca bir danışma ve inceleme organıdır. 
Anayasanın 155. maddesine göre:

"Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı mer
ciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gös
terilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen 
kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hak
kında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idari 
uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir.

Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idari yargı hakim ve savcıları ile 
bu meslekten sayılanlar arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; dörtte 
biri, nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı; tarafından 
seçilir.

Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri ve idare başkanları, kendi 
üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve 
gizli oyla dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

Danıştayın, kuruluşu, işleyişi, Başkan, Başsavcı, başkanvekilleri, daire baş- 
kanları ile üyelerinin nitelikleri ve seçim usûlleri, idari yargının özelliği, mah
kemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir."

A) Üyelerin Seçimi
Örnek aldığımız Fransız Danıştayı (Conseil d'Etat) üyelerinin tamamı, Adalet 

Bakanının önerisiyle Bakanlar Kurulu tarafından atanmaktadır. Fransız Danış- 
tayında, istisnai ve normal olmak üzere iki tür üyelik vardır. İstisnai üyelerin 
sayısı ondörttür ve bunlar, herhangi bir alanda temayüz etmiş kişiler arasından 
seçilir. İstisnai üyeler, yargısal dairede görev yapamazlar. Normal üyelerin üçte 
ikisi Danıştaydaki kıdemli hakimler üçte biri ise üst kademe yöneticiliği yapmış 
ve en az 45 yaşında olan kimseler arasından seçilir. Danıştayın normal üyelerinin 
aralarından seçildiği kıdemli hakimlerin dörtte üçü Danıştaydaki birinci sınıf tet
kik hakimleri arasından, geriye kalan dörtte biri de Danıştay dışındaki askeri ve 
sivil bürokrasiden seçilir(24).

(23) Yüksek mahkeme kavramı ve Danıştay'ın yüksek mahkeme niteliğiyle ilgili görüşler için bkz. Önder 
A., "Anayasa ve Yüksek Mahkemeler", (Türkiye Barolar Birliği Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayında 
Sunulan Bildiri), Ankara, 9-13 Ocak 2001, s.2-7, 41-43.

(24) Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Ulusoy A., "İdari Yargı Mensuplarının Seçilmeleri, Güvenceleri 
ve Denetlenmeleri: Fransa ile Karşılaştırmalı bir Değerlendirme", İdari Yargının Yeniden 
Yapılandırılması ve Karşılaştırmalı İdari Yargılama Usûlü, Sempozyum Ankara 11-12 Mayıs 2001, 
133. Yıl, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları, Ankara 2003, s.47-48; Conseil d'Etat'ın idari ve 
yargısal fonksiyonu, yapısı, üyelerinin seçimi ve nitelikleri hakkında bkz. Brown, L.Neville- John S.Bell: 
French Administrative Law, Clarendon Pres, Oxford 1993, s.61-83; Conseil d'Etat hakkında bütün bilgi 
ve veriler için ayrıca bkz. www.conseil-etat.fr.
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Fransız sistemindeki idari yargı mercilerinin yarı yargısal-yarı idari bir organ 
niteliğinde oluşu ve uluslarüstü hukuk normlarına uyumu konusunda bir takım 
tartışmaların bulunması nedeniyle, ülkemiz açısından artık uygun bir örnek oluş
turmayacağı kimi yazarlarca haklı olarak ileri sürülmektedir*25’.

Türkiye'de Danıştay (ilk adıyla Şurayı Devlet), 1868 yılında Fransız örneği 
esas alınarak kurulmuştur. Bu dönemde Şurayı Devlet'in kararları, Sadrazamın 
onayı ve Padişahın iradesi ile yürürlüğe girmekteydi<26). 1924 Anayasası (m.51), 
Danıştayı yargı bölümünde değil, yürütme bölümünde düzenlemiştir. Bu dönem
de Danıştay Başbakanlığa bağlıydı, üyeleri ise Başbakanlıkça gösterilen adaylar 
arasından TBMM tarafından seçilmekteydi.

1961 Anayasası (m. 140), Danıştayı yüksek mahkemeler bölümünde düzen
lemiş, üyelerinin seçilmesi yetkisini ise Anayasa Mahkemesine vermişti. Buna 
göre, Bakanlar Kurulu ile Danıştay Genel Kurulunca ayrı ayrı boş yer sayısı kadar 
gösterilecek adaylar arasından Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek üyelerinin 
üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile seçilmekteydi. 1961 Anayasasının, Danış
tay üyelerini seçme yetkisini Anayasa Mahkemesine vermesinin mantığını açık
lamak pek mümkün gözükmemektedir.

1982 Anayasası da, 1961 Anayasası gibi, Danıştay'ı yüksek mahkemeler 
arasında düzenlemiş, ancak üyelerinin seçimi konusunda farklı bir usûl öngör
müştür. Buna göre, Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci smıf İdarî yargı hâkim 
ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu; dörtte biri, nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından Cumhurbaş
kanı tarafından seçilir (m. 155/3).

Ülkemizde artık idare ve bölge idare mahkemeleri gibi Danıştay da, Yargıtay 
gibi tam bir yargısal organa dönüştürülmeli ve bu mahkemenin kuruluşu da bu açı
dan yeniden değerlendirilmelidir. Bu çerçevede 1999 Anayasa değişikliğiyle 
Danıştayın danışma görevlerinin azaltılmış olması yerindedir*27’. Danıştay'ın, idari 
ve danışma görevlerinden arındırılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "âdil 
yargılanma hakkı"na ilişkin 6. maddesi açısından da gerekli görülmektedir. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi, idari, istişari ve yargısal fonksiyonların aynı çatı altın
da toplandığı örgütlenme tipini, bir kararında (Procola/Lüksemburg) "yapısal 
tarafsızlık" açısından tartışma konusu yapmıştır*28’.

(25) Ulusoy A., s.60. (d.n.24)
(26) Gözübüyük, A.Ş., Yönetsel Yargı, Ankara 2001, s.35.
(27) Bu Anayasa değişikliğiyle, Danıştay'ın, "imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek" yetkisi, "kamu 

hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek"şeklinde 
değiştirilmiştir. Böylece, Danıştay artık sadece "kamu hizmetleri ile ilgili" imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmeleri hakkında görüş bildirebilecektir.

(28) Bu konuda bkz. Ulusoy A., s.55. (d.n.24)
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Danıştayın, Yargıtay benzeri bir yargısal bir organa dönüştürülmesi 
durumunda üye seçimi ve üyelerin nitelikleri yeniden düzenlenmelidir. Bu çer
çevede, Danıştay üyelerinin yarısının Danıştayca önerilecek adaylar arasından, 
diğer yarısının ise doğrudan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 
seçilmesi, mahkemenin bağımsızlığı açısından yerinde olacaktır. Ancak, Danış- 
tayın bugünkü mahkeme ve danışma organı olma fonksiyonları birlikte devam et
tirilecekse, bu takdirde, Cumhurbaşkanının üye seçme yetkisi kaldırılarak, 1961 
Anayasasında olduğu gibi, yürütme alanında yetki ve sorumluluk sahibi olan 
Bakanlar Kuruluna da aday önerme yetkisinin tanınması gerekir. Bu halde, Danış
tay üyelerinin dörtte üçünün Danıştay, dörtte birinin ise Bakanlar Kurulu tarafın
dan önerilecek adaylar arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 
seçilmesi düşünülebilir.

B) Üyelerin Nitelikleri
2575 sayılı Danıştay Kanunu, Danıştay üyeliğine seçilebilmek için idari yar

gı hakim ve savcıları ile yöneticiler için şu nitelikleri aramaktadır (m.8):

1) îdari yargı hakim ve savcıları için aranan nitelikler: İdari yargı hakim ve 
savcılarının Danıştay üyeliğine seçilebilmeleri için birinci sınıfa ayrıldıktan son
ra en az üç yıl bu görevlerde başarı ile çalışmış olmaları ve birinci sınıfa ayrılma 
niteliğini kaybetmemeleri gereklidir.

2) Yöneticiler (örneğin, bakanlık, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, 
generallik, genel müdürlük, profesörlük, hukuk müşavirliği) için aranan nitelik
ler: Bu kimselerin, yükseköğrenimlerini tamamladıktan sonra Devlet hizmetinde 
yirmi yıl, yöneticilik görevinde ise en az üç yıl çalışmış olmaları, birinci derece 
aylığına hak kazanmaları ve hakimliğin gerektirdiği ahlak ve seciyeye sahip ol
maları şarttır.

Danıştay üyeliğine önerilecek veya doğrudan seçilecek kimselerin tamamı, 
birinci sınıf idari yargı hakim ve savcıları arasından seçilmeli, yöneticiler ve diğer 
kimselerin seçilmesi uygulamasına son verilmelidir. Aksi takdirde, eski bir Fran
sız Danıştayı üyesi olan M.Debre'nin, 1958 yılında Adalet Bakanı iken söylediği 
"Bana göre, idare hakimi yoktur; sadece hakim işlevi gören idarenin memurları 
vardır" sözünün(29) Fransız sistemi kadar bizim için de geçerli olacağı açıktır. 
Danıştay'ın danışma fonksiyonu devam ettirilse dahi, yöneticiler arasından Danış
tay'a üye seçimi çok sakıncalıdır. Zira, yürütme organlarına idari görüş bil
direbilecek kendilerine bağlı çok sayıda birim vardır. Danıştaydan görüş 
alınacaksa, bu görüşü de hakimlik formasyonuna sahip üyeler hazırlamalıdır.

(29) Bkz. Giilan A., "Fransa'da İdari Yargının Etkinliğini Sağlama Arayışları", İdari Yargının Yeniden
Yapılandırılması ve Karşılaştırmalı İdari Yargılama Usûlü, Sempozyum Ankara 11-12 Mayıs 2001, 133. Yıl,
Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları, Ankara 2003, s. 23.
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Öte yandan idari yargı hakimliğine atanabileceklerin nitelikleri de, Danıştay 
üyeliğine seçilebileceklerin nitelikleri konusuyla doğrudan ilgilidir. Ülkemizde, 
2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu (m.8/c) uyarınca, idari yargı hakim
liğine hukuk fakültesi mezunu olmayanların da alınması ciddi tartışmalara yol aç
mıştır. Yargıçlık formasyonu kuşkusuz sadece hukuk fakültesi mezunu olmakla 
sağlanamaz. Kaldı ki, bazı örneklerde, hukuk fakültesi mezunu olmayan yargıç
ların, hukuk mezunu olanların da üzerinde bir formasyona sahip olabildikleri ve 
daha yüksek bir performans sergiledikleri görülmüştür. Buradaki temel sorun,, 
mezunlarının idari yargı hakimi olabildiği hukuk fakültesi dışındaki fakültelerin 
bir kısmında hukuk derslerinin, özellikle de yargılama hukukunun yeterince 
okutulmamasıdır(30). Buna, genel olarak hakim adaylarının yetiştirilmesiyle ilgili 
sorunlar*3" da eklenince, idari yargı hakimlerinin mesleki formasyonundaki eksik
lik daha da belirgin bir hale gelmektedir.

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. BURHAN KUZU - Teşekkür ediyorum, sağ 
olun Sayın Yavuz Atar, benim de paylaştığım çok önemli konulara temas ettiniz.

İkinci konuşmacımız, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Mehmet 
Handan Surlu.

Buyurun Sayın Başkanım.

(30) Özay / ., "İdari Yargının Güncel Sorunları ve Yeniden Yapılanması Bağlamında İdari Yargı Örgütü ve 
Reorganizasyonu", 2000 Yılında İdari Yargı Sempozyumu, Ankara 11-12 Mayıs 2000, Danıştay Yayın 
Bürosu Yayım, Ankara 2000, s.67-68; Ulusoy A., s.53-54. (d.n.24)

(31) Bu konuda bkz. Ulusoy A., s.54-57(d.n.24); Özay /., s.70. (d.n.30)
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GÜNDEMDEN İNMEYEN SORUN : YARGI BAĞIMSIZLIĞI VEYA 
TÜRK YARGI BAĞIMSIZLIĞININ SİMGESİ OLARAK  

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNUN  
ÖZLENEN OLUŞUMU

Mehmet Handan S  URLU n

GİRİŞ
Sayın Başkan, sayın konuklar; sözlerime öncelikle Cumhuriyetin gerçekleş

tiği bu yüce çatının altında bir Cumhuriyet çocuğu ve Cumhuriyet yargıcı olarak 
bildiri sunmanın benim için onurların en büyüğü olduğunu ifadeyle başlamak is
tiyorum ve bu olanağı veren Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Baş- 
kanma ve Başmüşaviri Prof. Dr. Zafer Gören'e teşekkür ediyorum.

Tebliğimize demokrasilerin, hukuk devletinin "olmazsa olmaz" unsurlarından 
birisi olan "Yargı Bağımsızlığını tam değerlendirmek için Cumhuriyetimizdeki 
serüvenine kısaca bakarak başlamak istiyoruz.

I - CUMHURİYETİMİZDE YARGININ ANAYASAL KONUMU
1 - 1924 Anayasasında Yargı
Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasından sonra 29 Ekim 1923'te ilan 

edilen Cumhuriyetimizin 20.4.1924 tarihli ve 491 sayılı ilk Anayasasında Yargı, 
"Kuvve-i Kazaiye" başlıklı Dördüncü Faslında 53 ila 60. maddelerde düzenlen
miş ve o günün kendine özgü koşullan içinde değerlendirildiğinde son derece 
ileri bir görüşün etkisiyle olabildiğinde bağımsız bir konuma getirilmiştir.

1924 Anayasasının 10.1.1945 tarihindeki sadeleştirilmiş şekli ile, 54. mad
desi, "Yargıçlar bütün davaların görülmesinde ve hükmünde bağımsızdırlar ve bu 
işlerine hiçbir türlü karışılamaz.Ancak kanun hükmüne bağlıdırlar. Mah
kemelerin kararlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu hiç
bir şekilde değiştiremezler, başkalayamazlar. Geciktiremezler ve hüküm
lerinin yerine getirilmesine engel olamazlar" hükmünü amirdir.

Az önce de değindiğimiz gibi, yıl 1924 Kurtuluş Savaşından henüz çıkmış 
bir Türkiye'de ve henüz bir yaşını dahi doldurmamış Cumhuriyet. Ve bu Cum
huriyetin ilk Anayasası. Ve bu Anayasanın Yargıya verdiği değer.

Değerli bilim adamı, rahmetli Prof. Dr. Münci Kapani'nin nitelemesine 
göre, "kuvvetlerin birleşmesi" prensibine dayanan 1924 Anayasası, yasama ve

(*) Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Başkam
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yürütme için (vazife) tabirini kullandığı halde, yargı fonksiyonu için "kazai kuv
vet" yani "Yargı Erki" deyimini kullanmıştır01. Bu nitelemenin niçin kullanıldığı 
hususunun açıklanmasını bilim adamlarına bırakmakla birlikte, bir uygulamacı 
gözlemi olarak, genç Cumhuriyetin kanun koyanlarının yargıya verdikleri öne
min özel bir ifadesi olduğu şeklinde değerlendirdiğimizi bilhassa belirtmek is
tiyorum.

2- 1950-1960 Sürecinde Yargı ve Yargı Bağımsızlığı
Genç Cumhuriyetin tek parti yönetiminin kendi koşulları içinde böylesine 

değer verdiği "Yargı Erki ve Yargı Bağımsızlığı" çok partili yaşama geçiş süreci 
ile birlikte Türkiye'nin gündemine girmiş ve ne yazık ki, bu dönemde en çok tar
tışılan bir konu olmuştur.

Bir başka anlatımla, Yurdumuzda halk iradesini tam yansıtan bir seçim 
sonucu çok partili yaşama geçildiği 1950 yılından sonra, demokratik bir yöne
timin tüm kurum ve kurallarının tam tamına yerleşip oturması beklenirken; bir 
süre sonra ilk yakınma konusunu, ne yazık ki., yargıya yapılan müdahaleler oluş
turmaya başlamış, o dönemin muhalefet partileri ve duyarlı kesimlerince bağım
sız yargı özlemi sürekli dile getirilmiş ve 1960 yılına kadar, yine o dönemin söy
lemiyle "hakim teminatı" gündemin ilk sıralarından hiç inmemiştir.

Çünkü bir hukuk devletinde, haksızlığa uğranılması halinde başvurulacak tek 
yer ve yol YARGI'dır. Özgürlüklere ve haklara yönelik elatmaları önlemenin tek 
güvencesi MAHKEMELER'dir. Yargıdır. Onun içindir ki, yukarıda da dediğimiz 
gibi bağımsız yargı demokrasilerin, hukuk devletinin olmazsa olmaz bir un
surudur; onun içindir ki yasama ve yürütmenin yanı sıra onun üç erkinden biridir.

3- 1961 Anayasasında Yargı
Toplumsal ve siyasal yaşamımızın bir kavşak noktası olan 27 Mayıs 1960 

devriminin ürünü 1961 Anayasası Yargıyı; geçmiş 1950-1960 döneminde 
yaşanılan olumsuzlukların etkisinin yanı sıra demokrasilerin ve hukukun bu 
konuda ulaştığı evrensel ilke ve görüşleri göz önüne alarak en mükemmel şekil
de düzenleme gereğini duymuş; 132 ila 152. maddelerinde yargının ana ilkelerini 
saptamış; 132. maddesi ile, Hakimlerin görevlerinde bağımsız olduklarını, 
hiçbir organ, makam ve merci veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceğini, genelge gön- 
deremeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını, 133. maddesi ile de, 
Hakimlerin azlolunamayacağını, kendileri istemedikçe, Anayasada gös
terilen yaştan önce emekliye ayrılamayacaklarını, bir mahkemenin veya

(l)  Kapanı M., İcra Organı Karşısında Hakimlerin İstiklali, Ankara 1956, s.20
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kadrosunun kaldırılması sebebiyle de olsa aylıklarından yoksun 
kılınamayacaklarını, düzenleyerek "Mahkemelerin bağımsızlığı" ve "Hakimlik 
teminatı'nı' ana ilke olarak öngörürken, bu ilkelerin kağıt üzerinde kalmamasını 
sağlamak ve her yönü ile tam uygulanabilirliğini güvenceye almak için de, 145. 
maddesi ile hakimlerin bütün özlük işleri hakkında karar vermek üzere "Yüksek 
Hakimler Kurulu" adıyla bağımsız bir kurul oluşturulmuştur.

Madde gerekçesinde de bu husus şöyle açıklanmıştır: "Hakimlik teminatının 
sağlanması için, hakimlerin özlük işleri hakkında karar alma yetkisinin yürütme 
organından alınarak yargı organı içinde teşkil edilecek bir kurula verilmesi pren
sibinden hareket"edilmiştir<2).

Böylece yurdumuzda yargı bağımsızlığı en özgün ve mükemmel şekliyle ger
çekleştirilmiş, çıkartılan 45 sayılı Kanuna göre Yüksek Hakimler Kurulu kuru
larak Türk yargısında yepyeni bir devir açılmıştır.

Yargının kazandığı bu tam bağımsızlık, üzücüdür ki, çok sürmemiş; 12 Mart 
1971 muhtırası sonrasında; toplumumuza özgü, her kusuru ve yapılan yanlışlığı, 
sorunu yargıya yükleme alışkanlığının doğal sonucu olarak, yargı yine gündeme 
gelmiş, tam bağımsız Türk yargısında, bu defa da demokrasi adına yapılan ve san
ki bir anlamda da ilerki yıllardaki daha etkili ve sınırlayıcı olumsuzlukların bir 
habercisi, öncüsü ve ayak sesleri sayılabilecek, Anayasa değişiklikleri ile ilk 
gedikler açılmaya başlanmıştır.

Bunlardan en önemlisi, kuruluş biçimi değiştirilen Yüksek Hakimler 
Kurulu'nun toplantılarına katılabileceği, ancak oylamaya katılamayacağı ön
görülen Adalet Bakam'nın, "...gerekli gördüğü hallerde Yüksek Hakimler Kurulu 
toplantılarına başkanlık" edebileceği ve bunun doğal sonucu olarak da oylamaya 
katılabileceğinin kabulüdür.

Böylece yürütme yargıya ilk adımını atmıştır.

4- 12 Eylül Döneminde Yargı
Yargı bağımsızlığında açılan bu ilk gedikler ve geri adımlar bununla da kal

mamış; 12 Eylül 1980 harekatı ile birlikte başlayan son dönemde yargı, son 
derece haksız suçlamaların odağı yapıldığı gibi, adım adım yeni olumsuzlukları 
da yaşamaya başlamıştır.

Önce 14 Mayıs 1981 gün ve 17340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 2461 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 
1961 Anayasası'nın ürünü ve bağımsız yargının güvencesi olan Yüksek Hakimler 
Kurulu kaldırılmış ve yeni kurulun, Adalet Bakanı'nın başkanlığında iki Yargıtay,

(2) Öztürk K„ Son Değişiklikleriyle Gerekçeli Anayasa, Ankara 1971, s.285
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iki Danıştay üyesi ile, Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve Özlük İşleri Genel 
Müdüründen oluşacağı kabul edilmiştir. (2461 SK. M.2)

Daha sonra bu oluşum biçimi -Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel 
Müdürünün kurul üyeliğinden çıkartılması ve Yargıtay'dan gelen üye sayısının bir 
arttırılmasına ilişkin değişiklik dışında- aynen 1982 Anayasası'na aktarılarak, şu 
andaki sistem Anayasal yönden de, yasallaştırılıp oturtulmuş, yürütmenin yar
gıdaki yeri sağlamlaştırılmıştır.

5- 1982 Anayasasında Yargı
12 Eylül 1980 harekatı sonrasında kabul edilen yeni Anayasada yargı 138 ila 

160. maddelerinde düzenlenmiştir. 138. maddede hakimlerin bağımsız olduğu, 
139. maddede güvencelerinin nelerden ibaret bulunduğu belirlenmiş, özlük işleri 
ise 159. madde ile başkanı Adalet Bakanı olan ve Müşteşarının da katıldığı, üçü 
Yargıtay, İkisi Danıştay üyelerinden özel usullerince seçilmiş yedi kişiden oluşan 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na bırakılmıştır.

Kurul kararlarına karşı, yargı mercilerine başvurulamayacağı öngörülmüş; 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun 9. maddesinin son fıkrası ile de 
kurulun Adalet Bakanlığı'nda toplanacağı, kurulun işlerinin (yani sekreteryasının) 
Adalet Bakanlığı'nca yürütüleceği hükme bağlanmıştır.

Anayasa 140. maddesinin ö.fıkrasıyla da "Hakimler ve Savcılar İdari görev
leri yönünden Adalet Bakanlığı'na bağlıdırlar" hükmü getirilerek yürütmenin yar
gıya katılımı kanımızca tamamlanmıştır.

Değerlendirmenin tam anlamıyla yapılabilmesi bakımından bu tarihsel ve 
kronolojik süreci ana hatlarıyla özetledikten sonra artık yargının bugünkü duru
muna eğilebiliriz.

II - GÜNÜMÜZDE YARGI VE YARGININ SORUNLARI
1- Bugünkü Duruma İlişkin Saptama
İlk söylenecek husus, şu an için tam bir bağımsızlıktan söz etmenin mümkün 

olmadığı gerçeğidir. Çünkü; yargı sadece yasalarda (bağımsızdır) diye yazılmak
la bağımsız sayılamaz. Hakim ve savcı kendisine her yönü ile güvencede gör
medikçe bağımsız yargıdan söz edilemez. Bu yalın ve açık gerçek herkesin tartış
masız kabul edileceği bir husustur. 1982 Anayasası'nda olduğu gibi 1924 
Anayasası'nda da, 1961 Anayasası'nda da yargıçların bağımsız oldukları, işlerine 
hiç kimsenin karışamayacağı yolunda hükümler mevcuttur. Ama buna rağmen 
yargının tam anlamıyla bağımsızlığından, sadece 1961 Anayası'nın getirdiği 
güvenceler nedeniyle, o dönem için söz etmek mümkündür. (1924 Anayasası 
m.54, 1961 Anayasası m. 132, 1982 Anayasası m. 159,)
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Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Başkanı'nın Adalet Bakanı olması, 
Müsteşarının Kurulun tabii üyesi bulunması bile şu an için tek başına, başka bir 
neden aranmaksızın bağımsızlığın özlenen düzeyde olmadığını söylemek için 
yeterlidir. Nitekim 1991 seçimleri sonrası kurulan hükümetlerin Adalet Bakan
larından bazılarının bunu çeşitli vesilelerle dile getirdikleri yine herkesçe bilinen 
bir gerçektir.

Yargıtay, Danıştay Başkanları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlarının açılış ve 
kuruluş günlerindeki konuşmalarında, diğer yargı organlarıyla üniversitelerin çeşit
li vesilelerle düzenledikleri toplantılarda bu konuya açıkça değindikleri ve yargının 
bir an önce tam bağımsızlığına kavuşturulmasını istedikleri belleklerdedir.

Yargı, her siyasi iktidar değişiminde kadroları tedirgin edilecek bir kuruluş 
değildir. Bu nedenlerledir ki, hakim ve savcıların tüm özlük işlerinde yetkili ve 
görevli olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, 1980 sonrası oluşumu, 
yukarda da ifade edildiği üzere, yargı bağımsızlığını tam olarak sağlamaya yet
memiş ve bunun içindir ki, yargı bağımsızlığı Türkiye gündeminin birincil sorunu 
olarak hep karşımıza çıkmıştır. Bunun içindir ki, Kurulda beş yüksek yargıç 
bulunduğundan, adli ve idari hakim ve savcılar için gerekli güvencenin var ol
duğunu söyleyerek mevcut statüyü hararetle savunanlara, yargı bağımsızlığının 
sürekli tartışılır olması olgusu en iyi cevabı teşkil etmektedir demek, yanlış ol
maz. Bunun yanı sıra Müsteşarlarını değiştirmek için Adalet Bakanlarının verdiği 
uğraşlar da bağımsız yargı arayışlarını da haklı kılan bir başka göstergedir.

2- Yürütmenin Yargıya Bakışından Kesitler
Bugün için yargının tam bağımsız olmadığını söyleyenler sadece yargı men

suplarıdır denilebilir mi diye bir soru sorulabilir.

Bu soruyu yanıtlamak için şöyle bir basit araştırma yaptığımızda görüyoruz 
ki, yargının bağımsız olmadığını söyleyenler sadece yargı mensupları değildir.

Örneğin 55. Cumhuriyet Hükümetinin programında bu konuda aynen şöyle 
denilmiştir.

"Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi ilkelerinin fiilen hayata geçirilebil
mesi için, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun bağımsız olarak yetkilerini 
kullanmasını ve bu görevlerini yerine getirmesini sağlayacak bir düzenleme 
gerekmektedir. Bu çerçevede Kurulda görev alan yargıçların her türlü etkilerden 
uzak olarak, yalnızca Anayasaya, yasalara ve vicdani kanaatlerine göre karar ver
melerine olanak sağlanmalıdır.

Yargı bağımsızlığını tam olarak sağlamak üzere gerekli tüm yasal düzen
lemeler, hükümetimiz döneminde gerçekleştirilecektir." (Resmi Gazete 
13.7.1997-23048 s.3)
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51. Hükümet Programında da;

Yargının her anlamda bağımsız hale getirileceği adalet sisteminin günün ih
tiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde değiştirileceğine açıkça yer verildiğini sap
tıyoruz. (Resmi Gazete 1.12.1991-21069, s. 3)

Yeni kurulan 58. Hükümetimizin 28 Kasım 2002 günü Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde okunan programında ise bu konu;

"Yargı gücünü kullananların görevlerini yasaların emrettiği doğrultuda taraf
sız olarak kullanmaları, kişi hak ve özgürlüklerinin en önemli teminatıdır. 
Hükümetimiz, yargı yetkisini kullanan kişi ve kuramların BAĞIMSIZ ve 
TARAFSIZ karar vermelerini sağlayacak bir YARGI REFORMUNU gerçekleş
tirmek için;

"Anayasa ve yasalardaki Yargı Bağımsızlığı ve Hakimlik Teminatı ile bağ
daşmayan hükümler DEĞİŞTİRİLECEK, HAKİMLERİN TARAFSIZLIĞINI 
VE HUKUKUN SİYASALLAŞMASINI engelleyen ÖNLEMLER ALINACAK
TIR." (Resmi Gazete 29 Kasım 2002-24951),

Şeklinde yer almıştır.

Görülüyor ki, yürütmenin sahibi hükümetlerimiz de yargının tam bağımsız ol
madığını programlarıyla açıkça teslim ediyorlar.

Dönüp başka belgelere eğildiğimizde örneğin beş yıllık kalkınma planları ile 
bunlara ilişkin yıllık programlarda da yargının tam bağımsız olmadığına ve bunun 
gerçekleştirileceğine ilişkin cümlelere rastlıyoruz.

O halde; 1982 Anayasası'nın getirdiği sistemin yargı bağımsızlığı ve yargıç 
güvencesi açısından (ÇÖZÜM) değil, (SORUN) ürettiği açıkça ortadadır.

3- İlginç İki Anekdot
Yürütmenin yargıya bakışının yanı sıra bugünkü oluşumu ile Kurul başkanı 

olan Adalet Bakanı'nın kurulda yer almasının doğurduğu sakıncaları; ilginç bul
duğum iki anekdotu özellikle sizlere aktararak vurgulamakta büyük yarar görü
yorum.

- Geçmiş dönemlerin hakim ve savcı atamalarında yaşananları bunların yazılı 
ve görsel medyadaki yansımalarını hatırlayacak olursak bu saptamamızın ne 
kadar doğru olduğunu açık ve seçik olarak görürüz.

Bunlara ilaveten bizzat kurul başkanı olan Adalet Bakanlarının demeçlerin
den de yargının bağımsız olmadığına ilişkin itiraflara rastlıyoruz.

Nasıl mı?

Geçmiş yıllarda bir sayın Bakan, bir köşe yazarı ile yaptığı söyleşide şunu 
üzüntü ile belirtmiştir:
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Sayın Bakan diyorlar ki:

"Eskiden de bana Hakimler, Savcılar gelirlerdi. Gelen herkesi dinlerdim. Şim
di yine geliyorlar. Ama bu kez farklı geliyorlar.

Fark Şu : diyor sayın Yazar.

Eskiden kendi başlarına gelen Hakim ve Savcılar bu defa bir milletvekiliyle 
birlikte geliyorlarmış" sayın BAKANA.

Bir başka sayın bakanın da bir büyük ilin Cumhuriyet Başsavcısının atan
masında, kurul üyesi arkadaşlarından kendisine birkaç isim bildirmelerini is
tediğini, verdikleri isimlerden birini Başsavcı olarak seçtiğini kameralar önünde 
açıkladığını, böylece etkinliğini açıkça ortaya koyduğunu sanırım hatırlarsınız.

Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesinin 1982 Anayasası'nın getirdiği sis
temdeki sonucunu açık yüreklilikle bundan daha iyi özetleyecek ve ortaya koya
cak bir davranış düşünülemez.

III - HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNUN ÖZLENEN 
OLUŞUMU (Anayasa m. 159)

Bu açıklama ve saptamaların sonucu olarak yapılacak işin,ivedilikle yargının 
tekrar tam bağımsızlığına kavuşturulması, bunun ilk ve kesin çözümü olarak da 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun oluşumunun süratle değiştirilmesidir 
demek sanırım yanlış olmaz.

Çünkü inanıyoruz ki, Yurdumuzun şu anda içersinde bulunduğu sosyal, 
siyasal ve ekonomik açmazlarının çözümünde, bağımsız yargının çok büyük bir 
katkısı olacaktır.

O halde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yeni oluşumu nasıl ol
malıdır sorusunun bize göre cevabını vermeye çalışacak olursak bunu da 
Anayasanın 159. maddesinde "bağımsızlık açısından" yapılması gereken değişik
likler ve "yargının yapısının gerektirdiği değişiklikler" olmak üzere iki ana baş
lıkta değerlendirmek gerekir.

1- Anayasanın 159. Maddesinde Yargı Bağımsızlığının Gerekli Kıldığı 
Değişiklikler:

Bu konudaki ilk önerimiz Kurulda Adalet Bakam ile Müsteşarının yer al
maması gerektiği hususudur. Kurul sadece Yargıtay ve Danıştay üyelerinden 
oluşmalıdır.

1982 Anayasası'nın öngördüğü Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun bili
nen oluşumunun bu güne kadarki uygulamasının gözönüne alınması halinde bu 
önerinin haklılığı kendiliğinden ortaya çıkar.
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Kendisine özgü sekreteryası ile bütçesi olmayan ve Adalet Bakanlığı’nın 
kanatları altında bulunan bir kurulun bu durumun dahi bağımsızlık kavramı ile 
bağdaşmadığını söylemek için yeterlidir.

Yüksek Mahkeme Başkanları,Türkiye Barolar Birliği ve bilim çevreleri bu 
konuda tam bir mutabakat halindedirler.

Zaman zaman yürütmenin zorunluluğu nedeni ile Adalet Bakam'nın Kurulda 
yer almasını öneren düşüncelere sınırlı sayıda da olsa rastlanılmakla birlikte bu 
güne kadar Müsteşarın yer almasını haklı bulan tek bir görüşe rastlanılmamıştır.

Tam bağımsızlığı sağlayacak olan bir diğer husus da Teftiş Kurulu'nun 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na bağlanması gerekliliğidir.Adalet Bakan
lığına bağlı bir teftiş kurulunun varlığı bile tek başına yargı bağımsızlığını 
zedeleyen bir husustur.Çünkü gerçekten yargı bağımsızlığından söz edilmek is
teniyorsa, bu husus özellikle yerine getirilmelidir.

Hakim adaylarının seçilip alınmalarında uygulanan yöntem bağımsızlığa uy
gun olarak yeniden düzenlenmelidir. Mesleğin kaynağı olan hakim adayını seçer
ken, bu konuda da bağımsız ve objektif bir seçim düzeninin getirilmesi çok yerin
de olacaktır.

Hakimlerin idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı'na bağlılıkları kesin
likle ortadan kaldırılmalıdır.

Kanımızca, kurul üyelerinin, yüksek yargı organlarının genel kurullarınca 
doğrudan seçilmesi de tam bağımsızlığın bir başka nedenidir.

2- Anayasanın 159. Maddesinde Yargının Yapısının Gerektirdiği Değişik
likler:

1982 Anayasası'nın getirdiği en önemli değişikliklerden birisi de ilk derece 
adliye mahkemelerinin yanısıra idare ve vergi mahkemeleri kurulmak suretiyle 
Türk yargısında ilk derece idari yargıya yer verilmesi olmuştur. Bunun doğal 
sonucu olarakta Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulun'da Yargıtay'dan gelen üç 
üyenin yanı sıra Danıştay'dan iki üyeye yer verilmiştir.

Ancak görülmüştür ki, böyle bir kurul oluşumu istenen verimi sağlayamamış
tır.

İşte bu nedenle açıklıkla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun adli ve 
idari yargının iki ayrı bölüm halinde oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

İdari yargı hakim ve savcılarının özlük işlerine idari yargı kurulu,adli yargı 
hakim ve Cumhuriyet savcılarının özlük işlerine ise adli yargı kurulu bakmalıdır.

Adli ve İdari Yargı Kurullarının kararlarına karşı Hakimler ve Savcılar 
Kurulu'na itiraz olanağı tanınmalıdır.
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IV  - SON SÖZ

Herkes bir gün tam bağımsız yargıya gereksinim duyabilir. Ama sanırım uzak 
görüşlülük ve erdem, bunu o ana gelmeden farkedebilmek ve içtenlikle gerek
lerini yerine getirebilmektir. Biz bunu tüm ilgililerce fark edildiğine inanmak is
tiyoruz. Ve yargının özlenen bağımsızlığına bir an önce elbirliği ile kavuş
turularak, bu sorunun Türkiye'nin gündeminden bir daha girmeyecek biçimde 
çıkartılmasını diliyoruz.

Sözlerimi; 1961 Anayasası'nın bir yargıcı olarak 21.10.1967 yılında baş
ladığım mesleğimi yine tam bağımsız bir yargı statüsünün bir Anayasal ortamın
da noktalama özlemimle bitirmek istiyorum.

Tam bağımsız bir yargı dileklerimle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. BURHAN KUZU - Sayın Surlu'ya teşekkür 
ediyorum. Tabiî, yargı bağımsızlığı konusundaki endişeleri elbette ki hepimizin il
gisini çekiyor, buna itiraz edecek kimsenin olduğunu zannetmiyorum; yalnız, tabiî, 
yargıya mutlak bir bağımsızlık tanınması, sonunda sistemi bir kast sistemine 
dönüştürebilir, böyle bir endişe taşıyorum, şahsî kanaatim. Dengeyi iyi kurmak 
gerekiyor, bence yargı bağımsızlığında asıl olan yargıçların daha dik durabilmeleri. 
Şimdi 7 kişi var Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda, bunun 5'i hâkim; 2 üye, 
hadi 1'i siyasetçi, 1'i bürokrat diyelim; yani, oylamada 5 üye pekala ağır basabilir. 
Bence, aslında, Türkiye'de yargının bağımsızlığı mutlaka sorundur belli ölçüde; 
fakat, son yıllarda benim başka bir endişem yargının tarafsızlığının bazı kararlar 
sebebiyle gündeme gelmeye başlamasıdır. Genel olarak yargıyı suçlamak müm
kün değil tabiî ki ama, kimi kararlar sebebiyle biraz kuşku duyulmaya başlandı, o 
da belki yargının mutlak şekilde müstakil kılınmasında biraz şüphe çekiyor.

Bir de şu var tabiî ki, siz de kısmen değindiniz, hiç olmazsa, Adalet Bakanı, 
kurulda bulunmazsa o zaman da şöyle bir durum oluyor: Adalet sisteminin iş
lememesinden bakan sorumlu siyaseten, hiçbir dahli yok; olmazsa ne kadar vic
danlı olur, ne kadar doğru olur, onu da bilmiyorum. Sayın Surlu, yoksa, genel 
olarak görüşleriniz yüzde yüz hepimizin gönlünü okşuyor, doğru söylüyorsunuz, 
güzel söylüyorsunuz; ama, siyasetçi olarak girince işin içine farklı bir yapıyla kar
şı karşıya kalıyoruz burada biz. Ben de hep böyle yazdım, çizdim; ama, buraya 
gelince farklı bir yapıyı görüyorsunuz; onu da burada müsaade ederseniz belirt
miş olayım. Tabiî, böyle bir tartışmaya girmek istemem; ama, bir ilaveniz varsa 
onu da savunma hakkı kutsaldır çerçevesinde almak isteriz tabiî.

MEHMET HANDAN SURLU (Devamla)- Sayın Başkan, böyle bir olanağı 
verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bu konularda çok daha geniş konuşmak,
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çok daha geniş belli şeyleri söylemek mümkün. Önce, 15 dakikaya çok fazlasıy
la riayet ettiğimi söyleyebilirim.

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. BURHAN KUZU - 25 dakika oldu Sayın Sur- 
lu, ben ikaz etmedim tam 5 geçe başladı.

MEHMET HANDAN SURLU (Devamla) - Tam 17 dakika oldu Sayın Başkan.

Şunu vurgulamak istiyorum: Bir cümlemi, her toplantıda, sizin de bulun
duğunuz 1997 yılındaki İstanbul'daki toplantıda da söyledim, tekrarlıyorum ve 
birçok şey bunda mündemiç: Eğer, bugün Türkiye'nin siyasal, sosyal ve 
ekonomik açmazlarını aşmak istiyorsanız Türkiye'de yargıyı bağımsız hale 
getireceksiniz her yönüyle. Kuşkulardan söz ettiniz. Bu kuşkuların temelinde 
inanın ki, bugünkü oluşum yatmaktadır. Ben, 1961 Anayasasının bir yargıcı 
olarak şunu tekrar söylüyorum:

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. BURHAN KUZU - Yani, bugünkü oluşum 
derken AK Partiyi kastetmiyorsunuz; yani...

MEHMET HANDAN SURLU (Devamla) - Tabiî, tabiî; kastetmiyorum, 
Anayasa için söylüyorum.

OTURUM BAŞKANI PROF DR. BURHAN KUZU - Onu bilelim de, düzeltelim, 
kayıtlara yanlış geçmesin.

MEHMET HANDAN SURLU (Devamla) - Kesinlikle, bir yüksek yargıç ve 
mahkeme başkanı olarak siyasal bir görüş belirtmem mümkün değil.

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. BURHAN KUZU - Hayır, buradakiler yanlış 
anlayabilir, kayıtlara geçiyor Sayın Surlu.

MEHMET HANDAN SURLU (Devamla) - Kuşku duyulmasının nedeninin 
temelinde de bu tam bağımsızlığın sağlanmaması yatmaktadır. Bir şeye daha dik
kati çektim, söyledim; Sayın Başkanımız dün de söylediler, bildirimizin altındaki 
bu teklif Yargıtayın önerisidir; fakat, ben bir şey söyledim, dedim ki: İdarenin kat
kısının zorunluluğundan bahsederek Sayın Bakanın katılması düşünülebilir, şah
sî fikrim olarak, ama, müsteşarının katılmasını gerekli gören hiçbir görüş yoktur 
dedim.

Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hep beraber aynı özlemi 
taşıyoruz, aynı söylemleri söylüyoruz.

OTURUM BAŞKANI PROF DR. BURHAN KUZU - Efendim, şimdi, üçüncü 
konuşmacımız Şeref İba, süreye daha dikkat eder; çünkü, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Müdür Yardımcısı kendisi. Sözü kendisine veriyorum.

Buyurun Sayın İba.
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AVRUPA BİRLİĞİ'NE UYUM ÇERÇEVESİNDE YASAMA 
DOKUNULMAZLIĞI VE MECLİS SORUŞTURMASI 

KONULARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKEN ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ

Dr. Şeref İBA n

GİRİŞ
Yasama dokunulmazlığı ve Meclis soruşturması kurumuna ilişkin Anayasa 

değişikliği tartışmalarına ya da önerilere değinmeden önce kavramsal çerçeveyi 
ortaya koymak gerekmektedir. Bununla birlikte, olası bir Anayasa değişikliğine 
katkı sağlayabilmeyi amaçlayan bu çalışmada, yasama dokunulmazlığı ve Mec
lis soruşturması mekanizmalarının işleyişiyle ilgili hukuki düzenlemelere ve tek
nik ayrıntılara, zorunlu olmadıkça, girilmeyecektir.

Dolayısıyla da, Türk Anayasa hukukunda yasama dokunulmazlığı ve Meclis 
soruşturmasının ne anlama geldiği ve tarihsel süreçte nasıl bir değişim geçirdiği 
sorusu genel çizgileriyle cevaplandırılmaya çalışılacaktır.

Şu halde, bildirinin temel amacı, yasama dokunulmazlığı ve Meclis soruştur
ması kuramlarının en çok eleştirilen veya aksayan yönleri üzerinde yoğunlaşarak 
bu konularda geliştirilmiş olan Anayasa değişikliği önerilerini ortaya koymak 
olarak belirmektedir.

1. YASAMA DOKUNULMAZLIĞI
1.1. Kavramsal Çerçeve
Anayasanın 83. maddesi, "Yasama dokunulmazlığı" kenar başlığını taşıması

na karşın hem sorumsuzluk hem de dokunulmazlık konusunu düzenlemektedir®. 
Oysa, doktrinde yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığının her ikisini 
birden kapsar biçimde kullanılan kavram "yasama bağışıklığı"dır. Yasama 
bağışıklığı, milletvekillerine eşitlik ilkesine aykırı ayrıcalıklı bir konum sağla
mak üzere değil, yasama görevinin gereği gibi yerine getirilebilmesine bağlı

(*) TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı.
(1) Anayasanın 83.maddesindeki sorumsuzluk ve dokunulmazlığı tanımlayan bölümler şöyle dir: "Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşünce
lerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları 
Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.
Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutula
maz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz."
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kamu yararını korumayı amaçlayan bir anayasal güvencedir®. Parlamenterlerin 
yasama etkinliklerini bağımsız ve her türlü baskıdan uzak biçimde yerine getir
melerine yardımcı olan yasama sorumsuzluğu kurumu, özellikle parlamenter 
demokrasilerin tam olarak yerleşmediği toplumlarda aynı zamanda siyasal sis
temin sağlıklı olarak işlemesine de katkıda bulunmaktadır®.

Yasama organı üyelerinin iki tür bağışıklığı vardır. Yasama sorumsuzluğu, 
milletvekillerinin parlamento çalışmaları sırasında söyledikleri söz, ileri sürdük
leri düşünce ve kullandıkları oy nedeniyle Meclis dışındaki herhangi bir maka
ma karşı sorumlu tutulamamasıdır. Şu halde, oy, söz ve düşünce soyut olarak suç 
niteliği taşısa bile milletvekilinin yargısal sorumluluğu bulunmamaktadır. Sorum
suzluk, suçun hukuka aykırılık unsurunu ortadan kaldırmamakta, cezalan
dırılabilirle yolunu kapamaktadır®.

Anayasamız milletvekillerinin sorumsuzluğu konusunda tek bir sınırlama 
getirmiş görünmektedir. Buna göre, o oturumdaki başkanlık divanının teklifi 
üzerine Genel Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça milletvekilinin, mec
lis çalışmalarındaki oy, söz ve düşüncelerini meclis dışında tekrarlaması ve açığa 
vurması nedeniyle sorumlu tutulması mümkün değildir. Anayasanın 83/1. Fık
rasında düzenlenen, TBMM tarafından, bir milletvekilinin yasama çalışmaların
daki oy, söz ve düşüncelerini parlamento dışında tekrarlaması ve açığa vurmasını 
yasaklama yolu bir örnek olay (B. 12-21.1.1988)<5), dışında hiç çalıştırılmamıştır.

Meclis çalışmalarındaki söz, oy ve düşüncelerden dolayı milletvekilleri ilke 
olarak sorumsuz olsalar da, söz ve eylemleriyle çalışma düzenini bozucu nitelik
te kural-dışı tutum ve davranış sergileyen üyelere karşı, TBMM İçtüzüğünde ön
görülen yöntemlere göre Meclis Başkanı tarafından doğrudan doğruya veya 
Genel Kurul kararıyla disiplin cezası uygulanması olanaklıdır®.

(2) Teziç E., (1998), Anayasa Hukuku,Beta Yayınları, 5.Baskı, İstanbul 1988, s.368. Ayrıca bkz. Özbudun E ,  
Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 5. Baskı, Ankara 1998, s.249-250.

(3) Akyürek A., (1991), Parlamenterlerin Yasama Faaliyetlerinden Dolayı Hukuki ve Cezai Sorumlulukları: 
Doktrin, Uygulama, Yargıtay İçtihatları, Parlamento Hukuku Dizisi:!, Ankara 1991, Başbakanlık 
Basımevi, s.52-53.

(4) Teziç E., s.368. (d.n.2)
(5) Anayasada öngörülen bu yöntemin nasıl işleyeceği konusunda Meclis İçtüzüğünde bir kural bulunmamak

tadır. Anayasada 83/¡.maddesinde geçen oturum başkanlık divanı oturuma başkanlık eden başkanvekiliya 
da başkan ile görevli katiplerden oluşmaktadır. Bu yol şimdiye kadar yalnızca bir kez uygulanmıştır. Genel 
Kurulun 19.1.1988 tarihli lO.Birleşiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen olaylar 
konusunda gündem dışı konuşma yapan İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in konuşması hakkında 
Anayasanın 83. Maddesinin işletilmesine ilişkin Sivas Milletvekili Mükerrem Taşçıoğlu ve arkadaşlarınca 
yapılan başvuru üzerine Genel Kurulun 21.1.1988 tarihli 12.Birleşiminde "Başkanlığın Genel Kurula 
Sunuşları" arasında bilgiye sunulmuş ve oturum başkanlık divanı önerisi kabul edilmiştir. Bkz. İba Ş., 
Türkiye'de Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı, Nobel Yayınevi 1.Baskı, Ankara 2001, s.146.

(6) İba Ş., 'Türk Parlamento Hukukunda Milletvekillerinin Kural-Dışı Tutum ve Davranışları ve Disiplin 
Cezası Uygulamaları", A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:57, (Ocak-Mart 2002), No:l, s.36-53.
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Yasama sorumsuzluğu, milletvekilliği görevinden kaynaklanan bir bağışıklık 
olduğuna göre, sorumsuzluk kapsamına giren fiilleri saptarken temel alınacak öl
çüt, fiilin yasama göreviyle ilgili olup olmadığıdır. Gerçekten de, Anayasa koyucu 
"oy, söz ve düşünce" sözcüklerini kullanarak bunun dışında kalan örneğin, dövme, 
yaralama, adam öldürme gibi tutum ve davranışları sorumsuzluk kapsamının 
dışında bırakmayı amaçlamıştır*7’. Milletvekillerinin, yasama göreviyle ilgisi ol
mayan fiillerinden dolayı sorumsuzluk şemsiyesinden yararlandırılıp yararlandırıl
mayacağı konusunda, doktrinde görüş birliği yoktur. Bazı yazarlara göre, sorum
suzluk mutlaktır. Anayasada açıkça belirtilmediğine göre hukuki sorumluluk bağ
lamında tazminat davası bile açılamaz. Dolayısıyla da, yasama sorumsuzluğu mut
lak ve sürekli bir nitelik taşıdığından küfür ve hakaret bile, Meclis çalışmaları 
sırasında işlenmek kaydıyla sorumsuzluk kapsamına girer. Çünkü, Anayasa bun
ları sorumsuzluk kapsamından çıkarıcı bir hüküm öngörmemiştir™. Örneğin, 1949 
tarihli Alman Anayasasının 46. Maddesinde, bu kuralların hakaret ve sövmeye uy
gulanmayacağı açıkça düzenlenmiştir*9’. Alman Anayasasında olduğu gibi,baş
kalarının kişilik haklarına saldırı, küfür ve hakareti sorumsuzluk kapsamı dışında 
tutan yaklaşım, daha demokratik bir düzenleme örneğidir.

25 ülkenin anayasal düzenlemelerinden hareketle yasama dokunulmazlığı 
kurumunu inceleyen bir çalışmada, 2 ülkede (Hollanda ve Yeni Zelanda) bu kuru
mun bulunmadığı; 5 ülkede (ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İrlanda) sırf 
hukuki alanda; aralarında Türkiye,Yunanistan, Fransa'nın da bulunduğu 14 ül
kede ise sadece cezai alanda ve 4 ülkede (Danimarka, İsrail, Norveç, Lüksem- 
burg) ise, hem cezai hem de hukuki alanda geçerli olduğu saptanmıştır. Buna 
göre, Kıta Avrupası sisteminde yasama dokunulmazlığı temelde cezai alanda 
geçerlidir. Başka bir anlatımla, milletvekillerine karşı hukuk davası açılıp taz
minat istenebilmektedir. Yasama dokunulmazlığının istisnası ise, suçüstü halin
de işlenmiş suçlardır. Öte yandan dokunulmazlık parlamento tarafından kal- 
dırılabilen bir korunma yoludur00’. Yasama dokunulmazlığı, parlamenterlerin bu 
sıfatı taşıdıkları sürece parlamentonun bilgisi ve izni olmaksızın tutuk- 
lanamaması, sorguya çekilememesi ve yargılanamaması anlamına gelir. Dokunul
mazlık, yasama organı üyelerinin görevlerini tam olarak yerine getirmelerini en
gelleyecek gereksiz suçlamalara karşı bir güvencedir. Anayasanın 83. maddesine

(7) T e z i ç E s .372 (d.n.l); Özbudun E., s.250. (d.n.2)
(8) Gözler K., Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kilabevi Yayınları, 1.Baskı, 2000, s.320-322. Ayrıca bkz.

İyimaya A., "Yasama Sorumsuzluğu Üzerine", Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 1996/3. 1996, s.339.
(9) Gören Z., Anayasa Hukukuna Giriş, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, 2. Baskı, İzmir 1999, s.216-218.

(10) Gözler K., "Yasama Dokunulmazlığı-Bir Karşılaştırmalı Ananasa Hukuku İncelemesi", A.Ü. Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dergisi, Say ı: 56/3, 2001, s.71-101
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göre milletvekili cezai soruşturmalara karşı korunmaktadır. Buna göre, seçimden 
önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili TBMM Kararı olmadık
ça, tutulamaz; sorguya çekilemez: tutuklanamaz: yargılanamaz. Yasama dokunul
mazlığı ilke olarak Meclis kararıyla kaldırılabilir. Bunun iki istisnası vardır 
(m.83/2):

- Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali;

- Seçimden önce soruşturulmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 
14. maddesindeki eylemlere ilişkin durumlar (Devletin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğünü bozma, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye 
düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek; Devletin bir kişi veya zümre 
tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde 
egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair 
herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak 
amacıyla, Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri kullanmak). İstisna kapsamına 
giren olaylarda, yetkili makam, ilgilinin tutulmasına, sorguya çekilmesine, tutuk
lanmasına ve yargılanmasına karar verebilir. Sadece, durumun hemen ve doğ
rudan doğruya T.B.M.M.'ne bildirilmesi zorunluluğu vardır. T.B.M.M 'nin bir 
üyesi hakkında seçimden önce verilmiş bir ceza da olsa, bu cezanın hükmünün 
yerine getirilmesi üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır. Seçimden sonra veril
miş bir ceza için de aynı erteleme geçerlidir. Üyelik süresince zamanaşımı iş
lemez. (m .83/3). Dokunulmazlığın kaldırılmasına Meclis karar verir. Tekrar 
seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma açılabilmesi, Meclisin 
yeniden dokunulmazlığı kaldırmasına bağlıdır.

1982 Anayasasının uygulandığı 17. Yasama Döneminden başlayarak yasama 
dönemlerine göre TBMM Başkanlığına gelen yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına ilişkin dosya sayıları şöyledir00:

17. Yasama Dönemi (24.11.1983-29.11.1987): 115
18. Yasama Dönemi (29.11.1987-20.10.1987): 249 (16'sı önceki dönemden devir)
19. Yasama Dönemi (20.10.1991-24.12.1995): 301 (36'sı önceki dönemden devir)
20. Yasama Dönemi (24.12.1995-18.4.1999): 264 (30'u önceki dönemden devir)
21. Yasama Dönemi (18.4.1999- 3.11.2002): 247 (26'sı önceki dönemden devir)
22. Yasama Dönemi (3.11. 2002-(l2)) : 34 (15'i önceki dönemden devir)

Görüldüğü gibi, Türkiye'de yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin
istemlerin sayısı sanıldığının aksine çok yüksek düzeylerde değildir. 17. Yasama

(11) TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü Arşivi.
(12) 19.3.2003 tarihine kadar TBMM Başkanlığına gelen dosyaları içermektedir.
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Döneminin başından 21. Yasama Döneminin sonuna kadar görüşülen toplam 358 
dosyadan sadece 9'u hakkında (8 milletvekili) dokunulmazlığın kaldırılması 
kararı, yaklaşık % 99.6'smı oluşturan 349 dosya hakkında ise dönem sonuna er
teleme kararı verilmiştir. Dolayısıyla, yasama dokunulmazlığının kaldırılması is
temlerine ilişkin TBMM'nin aldığı tavır genellikle, dönem sonuna erteleme 
biçiminde olmaktadır. Bir yasama döneminde yaklaşık olarak iki milletvekiline 
bir dosya düşmektedir. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemleri ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinin birlikte toplanmasından oluşan Kar
ma Komisyonla ilgili ayrıntılar, TBMM içtüzüğünün 9. Kısmında; 131, 132, 133, 
134. maddelerde düzenlenmiştir. Buna göre, Karma Komisyon, dokunulmazlığın 
kaldırılmasına veya milletvekilliği veya bakanlık sıfatının sona ermesine kadar 
kovuşturmanın ertelenmesine karar verebilir. Bununla birlikte, dokunulmazlık 
fezlekeleri konusunda son söz Genel Kurulundur. Anayasa, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması veya milletvekilliğinin düşmesi kararlarının iptali için 
Anayasa Mahkemesine başvurma yolunu açık tutmuştur, (m.85).

1.2- Anayasa Değişikliği Önerileri
Türkiye'de önce sorumsuzluk ve geniş bir dokunulmazlık rejimi benimsen

miştir. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararlara karşı Anayasa 
Mahkemesine iptal davası açılabilmektedir. Çağdaş gelişmeler ışığında parlamen
to siyasal düşüncelerin ve eleştirilerin büyük bir serbestlikle korkusuzca sergilen
diği tek forum olmaktan çıkmıştır. Basın, radyo, televizyon ve internet gibi kitle 
iletişim araçları uydu yayınları aracılığıyla hemen herkes eskiden sadece millet
vekillerinin sahip oldukları düşünce ve ifade özgürlüğüne bugün sahip olabilmek
tedir. En azından ileri demokrasilerde böyledir. Dolayısıyla artık milletvekillerine 
yasama sorumsuzluğu rejimi ayrıcalığını açıklamak giderek zorlaşmaktadır. Tür
kiye'de temiz toplum özlemi yasama dokunulmazlığının kapsamının daraltıl
masını gündeme getirmiştir. Bunun için yapılabilecek bir Anayasa değişikliğinde 
yasama dokunulmazlığının ceza kovuşturmasına engel oluşturmayacak biçimde 
düzenlenmesi gerektiği ileri sürülmüştür*13’. Gerçekten de Milletvekili sorumsuz
luğu siyasi iktidara karşı parlamenterleri korurken, bunun kişi hak ve özgürlük
lerini zedeleyecek şekilde sorumsuzca kullanılmasını önlemek gerekir. Millet
vekillerinin iktidar çoğunluğuna göre farklı dokunulmazlık işlemlerine tabi tutul
masını önlemek gerekir. Bu yüzden dokunulmazlığın kaldırılmaması yolundaki 
meclis kararlarına karşı milletvekillerinin en az üçte birinin yazılı istemde bulun
ması üzerine Anayasa Mahkemesine itirazda bulunulabilmeli; Anayasa Mah
kemesinin iptal kararı vermesi durumunda dokunulmazlık kalkmalıdır. Benzer

(13) T e z i ç E s .382-383. (d.n.2)
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biçimde, yasama sorumsuzluğu kapsamında hakaret, hedef göstererek kışkırtma 
gibi eylem ve sözlerinde çıkarılması gerekir. Hukuki sorumluluğun Meclis kür
süsünden söylenen sözler için bile cari olacağı, Yargıtay kararlarıyla içtihaden 
yerleşmiştir, ancak bunun anayasada düzenlenmesi daha uygun olabilir1'4’.

Anayasa Mahkemesi de yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının ip
tali istemiyle yapılan bir başvuruyu incelerken, suçlamanın ciddiliği yanında, 
siyasal amaçlara dayanıp dayanmadığını da dikkate almıştır05’.

Yasama dokunulmazlığı, milletvekillerinin yasama göreviyle ilgisi olmayan 
fiilleri, yasama sorumsuzluğu ise yasama göreviyle ilgili fiilleri çerçevesinde yar
gısal korunma olanağı sağlar06’. Çağdaş ileri demokrasilerinde olduğu gibi, 
yasama dokunulmazlığının kapsamı daraltılmalıdır. Bu çerçevede, bütün cürüm
lerde dokunulmazlık kendiliğinden kalkmalıdır. Ayrıca, hazırlık soruşturmaları 
kapsam dışına çıkarılmalıdır.

Bilindiği gibi ülkemizde, milletvekili dokunulmazlığının sınırlandırılması 
konusu, epeydir gündemin baş sıralarındadır. Dokunulmazlıkla ilgili Anayasanın 
100. maddesindeki düzenleme biçimi, artık günümüz Türkiye'sinin temiz toplum 
özlemine dayalı beklentilerine uymamaktadır. Bu konuda, siyasal partiler arasın
da da görüş birliği vardır. Milletvekillerini gereksiz bir koruma zırhına büründür
memek için ağır hapis ve ölüm cezasını gerektiren cürümlerde suçüstü hali ile 
Anayasanın 76. maddesinin ikinci fıkrasında zaten milletvekilliğine seçilme en
geli sayılan cürümler arasında özellikle yüz kızartıcı suç niteliği taşıyan cürümler 
dokunulmazlık kapsamından çıkarılmalıdır. Dokunulmazlığın tamamen kaldırıl
masına yönelik önerilere kaygıyla yaklaşan görüşlere göre, kritik oylamalar ön
cesi milletvekillerinin gözaltına alınabileceği bir düzenleme, bir çok açıdan 
sakıncalı sonuçlar doğuracaktır*17’. Dokunulmazlığın kaldırılmasına karşı çıkan

(14) Alacakaptan U., Milletvekili Dokunulmazlığı, Bakanların Sorumluluğu, Cumhurbaşkanının 
Sorumsuzluğu" Türkiye Barolar Birliği: Uluslar arası Anayasa Hukuk Kurultayı, Ankara, (9-13 Ocak 
2001) s. 508-509.

(15) Yüksek Mahkeme kararında, "... Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararların denetiminde, 
hukuk devletinden beklenen nesnel (objektifi ölçülerin esas alınması gerekir.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının iptaline ilişkin istemin, suçlamanın ciddiliği, siyasal 
amaçlara dayanmaması, üyenin şeref ve haysiyetinin korunması yönlerinden incelenmesi gerekir. 
Dokunulmazlık, yasama organı üyelerini, görevlerini tam olarak yerine getirmelerini engelleyecek gereksiz 
suçlamalardan korumak amacına yöneliktir. Ancak, yönetilen suçlamanın ciddi olması durumunda yargı 
yolunun açılması, kamu yararı ve milletvekilinin şeref ve haysiyetinin korunması yönlerinden zorunlu 
bulunmaktadır."Anayasa Mahkemesi Kararı, E.1998/38, K. 1998/50, 31.7.1998, Resmi Gazete: 16.3.1999, 
Sayı: 23641, s. II.

(16) Kıratlı M., Parlamenter Muafiyetler, Ankara 1961, A.ÜS.B.Fyayınları, No: 127, s.82. ayrıca bkz. Yalova 
Y., Türkiye Örneğinde Yasama Dokunulmazlığı Kavramı, (yayımlanmamış doktora tezi), 1997, s. 57.

(17) Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr Burhan Kuzu'nun bu doğrultudaki açıklamaları için bkz. Hürriyet, 
"Dokunma Seneye Kaldı", 18.12.2002.
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bir yazara göre; ulusun temsilcileri, temsil ettiği ulus kadar egemen olmalı, ulus 
adına yapacağı görevin gereklerini korkusuz, çekinmeden, kaygıya kapılmadan 
iradesini iç ve dış baskılar ile sınırlamadan kullanabilmesinin çözümüdür, 
dokunulmazlık08’. Meclis çalışmaları kapsamının dışında kalan eylem, söz ve 
düşünceleri (hakaret, sövme, iftira gibi) yasama sorumsuzluğu kavramı içinde 
değerlendirmemek gerekil419*. Şu halde, Anayasanın 83/1 fıkrası, doktrindeki 
genel görüş ve yargı kararları doğrultusunda gözden geçirilmeli, yasama sorum
suzluğunun içeriği ve sınırları net biçimde düzenlenmelidir. Bu arada, TBMM İç
tüzüğünün " Dokunulmazlığının kaldırılmasını üyenin bizzat istemesi yeterli 
değildir." Biçimindeki 134/ 4. fıkrasının kaldırılması gerekir*20’. Adalet Bakan
lığınca Başbakanlığa, Başbakanlık tarafından da TBMM Başkanlığına gönderilen 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemlerine ilişkin dosyaların, TBMM'ye 
geldiği tarihten itibaren, belirli bir sürede görüşülüp sonucu bağlanmasını zorun
lu kılan bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmelidir<2l). Bu anlamda, Uzlaşma 
Komisyonunca hazırlanan ancak TBMM Genel Kurulunda reddedilen "Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin" Çerçeve 28. maddesi, dokunulmazlık dosyalarının Mecliste en geç üç 
ay içinde sonuçlandırılmasını, konuya ilişkin oylamaların Genel Kurulda gizli 
yapılmasını ve milletvekilleri hakkındaki ceza davalarının Yargıtay'da görül
mesini hükme bağlamaktaydı122’.

2. MECLİS SORUŞTURMASI
2.1. Kavram
Meclis soruşturması başbakan ve bakanların görevleriyle ilgili cezai sorum

luluklarını sağlayan bir parlamenter denetim yoludur. Anayasanın 113. mad
desine göre Yüce Divana sevk edilen bir bakan, bakanlıktan düşer. Başbakanın

(18) Özttirk K., "Parlamento ve Dokunulmazlık", Parlamento Dergisi, 1996, Sayı: 135, s. 14-15.
(19) Yayla Y., "Milletvekili Dokunulmazlığı, Bakanların Sorumluluğu, Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğu" 

Türkiye Barolar Birliği: Uluslar arası Anayasa Hukuk Kurultayı, Ankara 2001, (9-13 Ocak 2001) s.478- 
499.

(20) Turhan M., "Parlamenter Bağışıklıklar", Yeni Türkiye, Yıl:3, Sayı: 14, 1997, s. 904.
(21) Bilir F., Türkiye'de Milletvekilliği ve Milletvekilliğinin Sona Ermesi", Ankara 2001, Nobel Yayınevi, 

1. Baskı.
(22) TBMM'nin 3.10.2001 tarihli 3. Birleşiminde reddedilen Çerçeve 28. Madde, Anayasanın "Tekrar seçilen 

milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına 
bağlıdır." Biçimindeki 83/4. Fıkrasını yürürlükten kaldırıyor ve şu fıkraları ekliyordu: "Dokunulmazlıkla 
ilgili işler, TBMM'ne ulaşma tarihinden itibaren en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.", "Dokunulmazlıkla 
ilgili oylama Genel Kurulda gizli olarak yapılır.", "Milletvekili hakkındaki ceza davaları, Yargıtay'da 
görülür. Bu davalarla ilgili hazırlık soruşturmasının yürütülmesi, kamu davasının açılması, hükmün tem
yizi ve diğer yargılama esasları kanunla düzenlenir." Bkz. TBMM'nin 24.9.2001 tarihli 131. Birleşim 
Tutanak Dergisine ekli, TBMM Sıra Sayısı: 737, Dönem:2l, Yasama Yılı:3, s.8-24.
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Yüce Divana şevki durumunda ise hükümet istifa etmiş saydır. Dolayısıyla, asıl 
işlevi bakanların cezai sorumluluğuna yol açan Meclis soruşturması aynı zaman
da siyasal sorumluluğa da yol açmaktadır(23).

Parlamento hukukumuzda, Meclis soruşturması yolu, "ceza önsoruşturması" 
niteliğinde adli/yargısal bir faaliyet olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle, siyasal 
çatışmalardan etkilenmeden salt hukuk çerçevesinde yürütülmesi gerekmek- 
tedir*24*. Meclis soruşturması hem bir parlamenter denetim aracı hem de bakan
ların görevleriyle ilgili suçları bakımından bir tür hazırlık soruşturması niteliğin
de bir işlemdir. Hukuk düzenimizde Meclis tarafından Yüce Divana sevk kararı 
verilmesi durumunda yargılamayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi yap
maktadır. Bu konuda dünyada üç değişik sistem uygulanmaktadır(25).

- İkinci Meclislerin Yargılaması,

İngiltere'de Lordlar Kamarası, ABD'de ise Senato bakanları yargılama yetki 
ve görevine sahiptir.

- En Yüksek Adli Merciin Yargılaması,

Belçika, İsviçre, Portekiz, Romanya ve Brezilya'da ayrı ve özel bir mahkeme 
kurulmasına gerek görülmemiş bu görev hukuk düzeni içindeki en yüksek adli 
merciine, temyiz mahkemesine verilmiştir.

- Özel Mahkemenin(Yüce Divan) Yargılaması,
Parlamenter demokratik sisteme sahip ülkelerin çoğunda, bakanların görevsel 

suçlarıyla ilgili cezai sorumlulukları hakkında yargılamayı, bu amaçla kurulan 
özel yargı organlarına ya da Anayasa Mahkemesine bırakmışlardır. Yüce Divan 
adıyla özel yargı yeri kurulmasını benimseyen ülkelere Fransa, Türkiye, Polonya, 
Danimarka, Bulgaristan, İspanya, Finlandiya anayasaları örnek verilebilir.

Meclis soruşturmasının bütün süreç boyunca her aşamada siyasal etkilerden 
arındırılmasının mümkün olmadığı dolayısıyla da bu türden bir yargısal faaliyetin 
parlamento dışında bir yargı organına-ömeğin Yargıtay Cumhuriyet Başsav
cılığına verilmesi gerektiğini ileri süren görüşlere katılmak mümkün değildir*26’.

2.2. Anayasa Değişikliği Önerileri
Son dönemlerde Meclis soruşturmasının hukuki niteliği ve işleyişiyle ilgili 

yoğun tartışmalar yapılmış; Meclis soruşturması komisyonlarının yapısı nedeniy
le tarafsızlık ilkesine uygun çalışmalar yürütemeyeceği ileri sürülmüştür.

(23) Tanör B., /  Yilzbaşıoğlu N., 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, İstanbul 2001, YKB Yayınları,
s.292-294.

(24) Arslan Ç , Yüce Divan Olarak Anayasa Mahkemesi, Ankara 1999, Nobel Yayınevi, s.67.
(25) Tülen H., Türk Anayasa Hukukunda Bakanların Cezai Sorumluluğu ve Meclis Soruşturması, Konya 1999,

Mimoza Yayınları, 46.
(26) Tülen H., s. 190-192. (d.n.25)
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3.10.2001 tarihli ve 4709 sayılı Anayasa değişikliği kanununun 31. maddesiyle 
gerek Meclis soruşturması açılması gerekse Yüce Divana gönderme kararının oy
lanması aşamalarında getirilen gizli oylama koşulu, parti disiplinini kırıcı bir et
ki yapacağından bu denetim yolu artık bakanlar için daha korkutucu olmuştur*27'. 
Gerçekten de Meclis soruşturması komisyonu kurulup kurulmayacağı ve ilgilinin 
Yüce Divana sevk edilip edilmeyeceği konularındaki kararların "gizli oylama" 
yöntemine göre alınmasını zorunlu kılan Anayasa değişikliği, Meclis soruştur
ması kurumunun özüne daha uygun bir düzenleme getirmiştir*28’.

4709 sayılı Kanunla, Anayasanın 100. maddesine getirilen öteki yenilik ise, 
Meclis soruşturması komisyonlarınca düzenlenen raporların TBMM Genel 
Kurulunda görüşülmesindeki gecikmeleri ve siyasal istismarı önlemeyi amaç
lamıştır. Değişiklik öncesinde, Meclis soruşturması komisyonu raporları, TBMM 
Gündeminin "Meclis Soruşturması Raporları" adını taşıyan kısmına alınmakta ve 
ilgili komisyonun Genel Kurulda hazır bulunmaması durumunda görüşmelere 
başlanmadığından Meclis soruşturması raporlarının ivedilikle görüşüleceği 
yönündeki ilkenin işletilmesi önlenebilmekteydi. Yeni düzenleme ile, Meclis 
soruşturması raporları, TBMM Başkanlığına verildiği tarihten itibaren 10 gün 
içinde milletvekillerine dağıtılmak zorunda; dağıtım tarihinden itibaren 10 gün 
içinde ise Genel Kurulda görüşülmek zorundadır. Böylece, Meclis soruşturması 
raporlarının Meclis Başkanlığına sunulduğu tarihten itibaren 20 gün içinde 
görüşülmesi hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, Anayasanın 100. maddesine yeni eklenen "Bu süre içinde raporun 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslimi zorunludur." Biçimindeki 
cümle ise, önceki yasama dönemlerinde görülen, anayasanın öngördüğü en fazla 
dört aylık süreyi doldurduğu halde raporunu teslim etmeyen komisyonlara tep
kisel izler taşıyan pekiştirici bir vurgu kuralıdır. 2001 yılındaki Anayasa değişik
likleri sırasında Anayasanın 100. maddesinde Meclis soruşturmasıyla ilgili olarak 
gerçekleştirilen değişiklikler, Meclis soruşturması kurumunun daha etkili bir par
lamenter denetim aracı olarak işlev görme yeteneğini artırabilir. 4709 Sayılı 
Anayasa değişikliği kanunuyla Meclis soruşturması kurumuyla ilgili gerçekleş
tirilmiş olan bu olumlu düzenlemelere ek olarak yeni bazı değişiklik önerileri 
üzerinde durmak gerekir. Bu çerçevede, ilkin, Meclis soruşturması sonucu Yüce 
Divana sevk edilen başbakan ve bakanların durumunu düzenleyen Anayasanın 
113. maddesinin Üçüncü Fıkrasının, ilgisi nedeniyle 100. maddeye taşınması 
daha uygun olacaktır.

(27) Sabuncu K, Anayasaya Giriş, İmaj Yayıncılık, Ankara 2002, 8. Baskı, s. 198.
(28) İba Ş., "Türk Parlamento Hukuku Açısından Son Anayasa Değişiklikleri", A. Ü Hukuk Fakültesi Dergisi,

Cilt:51, Sayı:l, 2002, s.92.

295



T B M M  AN AYASA H UKUKU 1 .  U L U SL A R A R A SI S E M P O Z Y U M U

Ayrıca, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerinin, görevleriyle ilgili 
yolsuzluk ve usulsüzlük yapması durumunda görevli yargı yeri, genel yargının 
dışında özel olarak düzenlenmelidir. Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı 
üyelerinin görevleriyle ilgili işlerde Yüce Divanda yargılanma yolunu açacak 
anayasal düzenlemenin gerekliliğini savunanlar, Anayasanın 148/3. maddesi 
gereğince Yüce Divanın yargılama kapsamında; Cumhurbaşkanı, başbakan, 
bakanlar, yüksek mahkemelerin başkan, başsavcı ve üyeleri olduğu halde, 
TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı gibi yasama organının tepe noktasındaki 
kişilerin bulunmamasını, en azından bu makamların konumlarına uygun düş
mediği görüşünden hareketle eleştirmektedirler*29’. Bu yolu açacak bir Anayasa 
değişikliği gerçekleştirilecekse, yasamanın yönetim örgütünün başı konumundaki 
en yüksek otorite olarak Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı üyeleri hakkında 
göreviyle ilgili işlerden dolayı Meclis soruşturması istemi için gerekli imza sayısı 
üye tamsayısının onda birinden daha fazla, örneğin, üye tamsayısının salt çoğun
luğu gibi yüksek düzeyde tutulmalıdır. Dolayısıyla, Meclis soruşturması yolu 
açılırken, Meclis Başkanının görev ve yetkilerini, Anayasanın 94. maddesinde 
öngörülen "tarafsızlık ilkesi" ne uygun biçimde yapmasını engelleyecek siyasal 
etkilere açık kapılar bırakılmamalıdır.

SONUÇ YERİNE :

ANAYASANIN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

M A D D E  1.- A nayasanın  83. M addesi kenar başlığ ı ile  birlikte aşağıdaki şek ilde değ iştir ilm iş
tir:

"4. Yasam a B a ğ ış ık lık la r ı

M A D D E  83.- T ü rk iy e  B ü y ü k  M ille t M e clis i üyeleri, M e clis  ça lışm aların d aki oy, söz ve düşün
celerinden d o la y ı M e clis  d ışında b ir m akam  tarafından sorum lu tutulam azlar. B u  hüküm  ırk ç ılık , 
sövm e ve hakaret hallerinde uygulanm az.

Seçim den önce veya sonra b ir suç işled iğ i ileri sürülen b ir m ille tvek ili, M e clis in  kararı o l
m adıkça tutulam az, sorguya çekilem ez, tutuklanam az. A ğ ır  ce zay ı gerektiren suçüstü hali ile  
A nayasan ın  14 üncü m addesindeki durum lar ve M ille tv e k ili seçilm eye engel sayılan  cürüm ler bu 
hükm ün dışındadır. A n ca k , bu halde ye tk ili m akam , durum u hemen T ü rk iy e  B ü y ü k  M ille t M ec
lisine  b ildirir.

T ü rk iy e  B ü y ü k  M ille t M e clis i üyesi hakkında, seçim den önce veya sonra ve rilm iş  b ir  ceza hük
münün yerine getirilm esi, ü ye lik  sıfatın ın  sona ermesine kadar ertelenir. Ü y e lik  süresince dava ve 
ceza zam anaşım ı işlem ez.

S iy a s i parti gruplarınca, yasam a d oku n u lm azlığ ı konusunda görüşm e ya p ılam az ve karar a lı
namaz.

(29) Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa Mahkemesi balkanıyken bu görüşleri savunmuştur. Bkz. 
Cumhuriyet. 29.4.1998. Bu yöndeki görüşler için ayrıca bkz. Kumaş R., "Yüce Divan'm Etiği", 
Cumhuriyet, 21.4.1993. ve Arslan Ç., s. 62-63, (d.n.24); İbaŞ., s. 268. (d.n.5)
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D o k u n u lm a zlık la  i lg i l i  işler, T B M M ’ne gelişinden itibaren en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

D o k u n u lm a zlık la  i lg i l i  oylam a Genel K u ru ld a  g iz li o larak yap ılır."

M A D D E  2.- A nayasanın  100. M addesinin B ir in c i F ık ra sı aşağıdaki şekilde değiştirilm iştir:

"Başbakan veya bakanlar hakkında, T ü rk iy e  B ü y ü k  M ille t M e clis i üye tam sayısın ın  en az on

da b irin in  vereceği önerge ile, T ü rk iy e  B ü y ü k  M illet M e clis i B a şk a n lık  D iv a n ı üyeleri hakkında ise 

üye tam sayısın ın  salt çoğunluğu tarafından soruşturma açılm ası istenebilir. T ü rk iy e  B ü y ü k  M ille t 

M e clis i kararıy la  Y ü c e  D iva n a  verilen b ir bakan bakanlıktan düşer. B aşbakanın  Y ü c e  D iva n a  şev

k i halinde hükümet istifa  etmiş sayılır. Y ü ce  D iva n a  sevk edilen T ü rk iy e  B ü y ü k  M ille t M e clis i B a ş 

k a n lık  D iv a n ı üyelerin in  de bu görevi sona erer."

M A D D E  3.- A n ayasan ın  148. M addesinin Ü çüncü F ık ra sın a  "B akan lar K u ru lu  üyelerin i," 

ibaresinden sonra gelm ek üzere " T ü rk iy e  B ü y ü k  M illet M e clis i B a şka n lık  D iv a n ı üyeleri " ibaresi 

eklenm iştir.

M A D D E  4.- A nayasan ın  113. M addesinin Ü çüncü F ık ra s ı yürürlükten ka ld ırılm ıştır.

M A D D E  5.- B u  kanun y a y ım ı tarihinde yürürlüğe g irer ve halkoyuna sunulm ası halinde 

tüm üyle oylanır.

Çok teşekkür ederim. (A lk ış la r )
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doktora tezi).
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OTURUM BAŞKANI PROF. DR. BURHAN KUZU - Sayın İba'ya ben de çok 
teşekkür ediyorum. Dokunulmazlık konusu, hakikaten, bizim iktidar muhalef 
arasında son günlerde tıkanan bir konu haline geldi. Benim de paylaştığım çer
çevede, bu doğrultuda bu konuya yaklaşılmasının ben de doğru olacağı kanaatin
deyim.

Efendim, Meclis Başkanımız aramıza katıldı, teşrif ettiler; kendilerine hoş gel
diniz diyorum, sağ olun Sayın Başkanım.

SUNUCU - Sayın Başkanım, değerli konuklar; oturumun tartışma bölümünde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu 
Başkanı Sayın Doç. Dr. Murat Mercan'ı arz ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. BURHAN KUZU - Sayın Mercan, aynı 
zamanda, AK Partinin Basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı; söz ken
disinin.

Buyurun Sayın Mercan.
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TARTIŞMA

DOÇ. DR. HAŞAN MURAT MERCAN (TBMM Avrupa Konseyi - Par
lamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı) - Çok kıymetli Meclis Başkanım, Değer
li Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli izleyiciler; hepinizi saygı 
ve sevgiyle selamlıyorum.

Çok güzel ve verimli bir oturum izledik. Bu oturumun üç ana teması oldu; 
bunlardan bir tanesi, Anayasa Mahkemesi de dahil olmak üzere yüksek yargı or
ganlarının yapısı üzerine Sayın Yavuz Beyin yaptığı sunuş oldu. Arkasından, 
Sayın Surlu'nun, özellikle, yargı bağımsızlığı üzerine sunuşunu izledik ve bila
hare da, Sayın İba'nın dokunulmazlık ve Meclis soruşturmasıyla ilgili düşün
celerini izleme fırsatı oldu.

Öncelikle, şunu söyleyeyim: Burada yapı ne olursa olsun iki ana unsur öne 
çıkıyor. Bunlardan bir tanesi, yargı bağımsızlığı; ama, aynı zamanda, Sayın 
Kuzu'nun da çok önemsediği kamu vicdanı. Yargı hangi düzeyde olursa olsun 
kamu vicdanında bir rahatsızlık yaratıyorsa, bu, doğrudan doğruya da yapıyı da et
kiliyor. Benim gördüğüm kadarıyla, özellikle, Sayın Surlu'nun yaptığı tarihsel 
perspektifte gördüğüm kadarıyla, bizdeki yargının oluşumu çok tepkisel oldu. 
Çünkü, zannediyorum, kendim hukukçu olmasam bile, kamu vicdanı ile yargının 
aldığı kararlar arasında bir çelişki zaman zaman yaşandı ve bunun oldukça fazla 
örneği var. Bu nedenle, ben, Sayın A tar'ın Anayasa Mahkemesinin yapısı üzerin
deki tartışmalarına bu perspektiften bakmak istiyorum ve burada asıl seçici 
mekanizmanın, asıl karar verici mekanizmanın millet adına görev yapan Meclis ol
ması gerektiğini düşünüyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi olması gerektiğini 
düşünüyorum. Bunun birçok mekanizmaları kurulabilir. Adalet Komisyonu 
tarafından birtakım mekanizmalar kurulabilir. Bazı nitelikler belirlenerek bu 
mekanizmalar çalıştırılabilir; ama, burada da tabiî, Meclisin, özellikle, siyasî par
tilerin milletvekilleri üzerindeki hegemonyasını da azaltıcı, Siyasî Partiler 
Kanununda değişiklik yapması gerekir. Yani, milletvekillerinin de, aslında, bağım
sız, kamu vicdanını yansıtan bir özgürlüğe, bir tarafsızlığa da sahip olması gerekir.

Şimdi, bütün bu düşünceleri bir araya getirdiğimiz zaman, evet, üyelerin 
seçiminde ben, Sayın Atar'ın da söylediği gibi, Cumhurbaşkanı tarafından ağır
lıklı olarak atanması yerine, özellikle, Büyük Millet Meclisinin ağırlığının orada 
olması gerektiğini düşünüyorum. Yalnız, katılmadığım bir düşüncesi var; o da, 
Anayasa değişikliğinin, Anayasaya aykırılığın genel mahkemeler tarafından
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belirlenmesinin tekrar gündeme getirilmesinden söz etmişti. Onu ben, çok doğru 
bulmuyorum; çünkü, orada da çok farklı farklı sonuçlar ortaya çıkabilir diye 
düşünüyorum.

Yedek üyelik konusu, gerçekten çok tartışmalı bir şey. Burada önemli olan, 
Anayasa Mahkemesinin verimliliğinin ve etkinliğinin artırılmasıdır. Yedek 
üyeliğin kaldırılması ya da dönüşümlü hale getirilmesi daha çok işleyiş açısından 
bence incelenmelidir.

Sayın Atar'ın söylediklerinin birçoğuna katılıyorum; ama, katılmadığım 
husus, Anayasa Mahkemesi üyeliklerinin sürelerinin sınırlı olması. Şimdi, ben, 
doğrusu, Anayasa Mahkemesi üyelerinin bütün siyasî, İdarî kaygılardan arınmış 
ve kamu adına, millet adına, Anayasa adına karar verme özgürlüklerine ve ser
bestliklerine sahip olan -ama, tabiî, Büyük Millet Meclisinin ağırlıkla seçtiği bir 
yapıda söylüyorum- insanlar olması gerektiğini düşünüyorum. Yetkilerinin, 
sürelerinin sınırlandırılmış olması, bu insanların daha sonraki, (emekli olduktan 
ya da mahkemeden ayrıldıktan sonraki) dönemlerdeki hayatlarını idame ettir
mede oluşabilecek kaygıları nedeniyle, belki de, bağımsızlıkları konusunda bir 
şüphe yaratabilir. Bu bakımdan, ben, 65 yaşının sınırlandırılmasını^ 65 yaşına 
kadar Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev yapmasının çok da yanlış olmadığını 
düşünüyorum.

Danıştay konusunda söylediklerine çoğunlukla katılıyorum.

Sayın Surlu, ağırlıklı olarak yargı bağımsızlığından söz etti. Evet, yargının 
bağımsızlığı çok önemli, ama, yargının tarafsızlığı da aynı derecede önemli. Ben, 
birçok Avrupa ülkesinde ya da yurtdışında bulundum. Yargının bu kadar tartışıl
dığı, yargı kararlarının bu kadar tartışıldığı bir ülke daha görmedim, Batılı ülke 
daha görmedim. Şimdi, buradaki sorun, sadece yargının bağımsızlığı değil, aynı 
zamanda yargının tarafsız olması. Yani, yargının kamu vicdanını yansıtacak 
kararı alması. Bence, bir yandan, biz, bu bağımsızlık üzerinde dururken, bir yan
dan da, tarafsızlığı nasıl sağlayacağımız üzerinde durmamız lazım. Burada belki, 
en önemli konulardan bir tanesi de, yargının siyasallaşmaması. Şimdi, bu, 
dokunulmazlıkla da alakalı bir mesele. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
bulunan 550 milletvekilinin tamamının dokunulmazlıkla ilgili endişeleri ol
duğuna ben eminim; yani, dokunulmazlıkların sınırlandırılması, hırsızlık, yolsuz
luk, vesaire gibi konularda dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda ben kon
sensüs olduğu kanaatindeyim. Ama, burada şöyle bir sorun var: Milletvekilleri
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üzerinde yargdamadaki birtakım vicdani meseleler nedeniyle bu konular baskı 
aracı olarak kullanılabilir. Bunun çözülmesi lazım yoksa dokunulmazlıklar 
konusunda kimsenin en ufak bir endişesi olmadığı kanaatindeyim. Bunu da, 
zaman içinde, bu dönemde, bu yasama döneminde hep beraber göreceğimizi; 
yani, bu Meclisin dokunulmazlıkları sınırlandıracağını düşünüyorum. Burada, 
birazcık da, sürekli olarak olayı bir perspektiften değil, bütün bir perspektiften 
bakmak gerektiğini düşünüyorum.

Elbette ki, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bağımsız olması önem
lidir. Belki de, burada bir sekretarya ve ayrı bir bütçe sağlanması açısından bir
takım düzenlemeler yapılabilir.

Dokunulmazlık konusunda da, zaten, söyleyeceğim şeyleri söyledim. İnanı
yorum ki, tekrar söylüyorum, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda bu 
Meclis, dokunulmazlıkla ilgili, kamu vicdanım rahatlatan, kamu vicdanına uy
gun, -benim burada tek önemsediğim şey odur; kamuoyunun vicdani olarak, işte 
bu doğrudur demesidir- bir çözüm bulacağından eminim.

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. BURHAN KUZU - Sayın Mercan'a çok 

teşekkür ediyorum. Kendisi hukukçu değil; ama, konuyu güzel kavramış, 
akademik yönü ağır basmış; sağ olsun.

Şimdi, kayda geçmesi için kısa bir şey söylemek istiyorum: Tabiî, biz, hep bu 
konular içinde büyüdüğümüz için bazen kendimi alamıyorum. Anayasa Mah

kemesinde, bu yedek üyelik meselesi dünyada bir tek Avusturya'da var, bir de 
bizde var, başka ülkede yok. Avusturya'da da, aslında sürekli değil, üniversite öğ

retim üyesi -diyelim bir Anayasa profesörü -belli davalara giriyor, görevi bitmiş 
oluyor; Böyle part-time çalışır gibi bir şey, buna yedek üyelik falan denmez.

Bizdeki sakınca şu: 25 yıllık yedek üye ile bir günlük asil üye, her ikisi de 

kanunen her alanda aynı şartları taşıyor yedek üye o duruşmaya giremiyor, yeni 

gelen o bir günlük üye giriyor. Kıdemi var, derecesi var, tecrübesi var ve yedek 

üyeler içinden Başkan kurula o dava için herhangi birini seçiyor, bazen kayır

macılık, bazen taraf tutma gibi durumlar ortaya çıkıyor; bunları biz hep gördük, 

yaşadık. Yedek üyeler de bundan çok rahatsız, Bunun kesin olarak kalkması 
gerektiği kanaatindeyim.

Buyurun.
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SUNUCU - Konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz.
Sayın Başkanım ve değerli konuklar; oturumun değerlendirmesini almak 

üzere Avrupa Parlamentosu üyesi Sayın Anne Elizabeth Jensen'i kürsüye davet 
ediyorum.

Buyurun. (Alkışlar)

Anne Elizabeth Jensen, Danimarka Kalundborg doğumludur. 1978'de 
Kopenhag Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünü bitirdi. 1994-1996 arasında 
Danimarka İşveren Sendikasının direktörlüğünü yaptı. 1998'e kadar Berlinski-Tını 
Gazetesinde baş redaktör olarak çalıştı. Jensen, Avrupa Parlamentosu 1999- 
2004 seçim dönemi Danimarka temsilcisi ve Avrupa Liberal ve Demokrat Partisi 
Grubu üyesi, Avrupa Parlamentosu Bütçe Komisyonu üyesi, İş ve Sosyal işler 
Komisyonu Başkanvekili, Avrupa Birliği Türkiye Karma Komisyonu üyesi, Avrupa 
Birliği Litvanya Karma Komisyonu üyesidir.

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. BURHAN KUZU - Sayın Jensen, hoş gel
diniz; buyurun.

DEĞERLEND İRM E

ANNE ELİZABETH JENSEN - (Danimarka - Avrupa Parlamentosu Üyesi) - 
Değerli dinleyiciler,

Çok teşekkürler, öncelikle, bugün beni buraya çağırdığınız için çok teşekkür 
ediyorum. Bence bu, çok önemli bir inisiyatif. Bu Meclisin inisiyatifi ve ben 
bugün buradaki tartışmaların çok ilginç olduğunu düşünüyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen bu Uluslar arası Sempozyuma 
konuşmacı olarak davet edilmek benim için onurdur. Anayasa Hukuku açısından 
Kopenhag Kriterlerinde istenenleri yerine getirmek amacıyla Türk Anayasasında 
yapılması gerekli değişiklerin ele alınması ve incelenmesi için yapılan bu girişi
mi çok sevindirici buluyorum. Avrupa Parlamentosu, Kopenhag Kriterlerinin ye
rine getirilmesi açısından Türkiye'deki siyasi gelişmeleri yakından takip etmek
tedir ve Türkiye Ortak Parlamenter Komitesinin ek üyesi olarak bu sürece özel bir 
ilgi gösteriyorum. Elbette kişisel olarak, üyelik kriterlerini yerine getiren bir Tür
kiye'nin gelecekte Avrupa Birliği’ne üyeliğinden yanayım.

Siyasi kriter şartlarını yerine getirmeye çalışan bir aday ülke için bu sürecin 
kolay olmayacağını kabul ediyorum. Küçük Baltık Cumhuriyetleri olan Estonya, 
Litvanya ve Letonya'daki gelişmeleri de yakından takip etmekteyim. Burada as
lında Avrupa Birliği'nin bazı siyasi talepleri aşılmıştır ve yüz binlerce vatandaş 
sınır dışı edilerek ve zorluklarla 50 yıldan fazla süren Sovyet idaresinden kurtul
muşlardır. AB, etnik Rusların bu üç küçük ülkenin halkları içinde eşit haklara
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sahip olmasını istemiştir. Baltık devletlerinin politikacıları için Avrupa Birliği'nin 
istemiş olduğu şeyi yapmak hiç de kolay olmadı. Bunu yapmışlardır ve bu ülkeler 
1 Mayıs 2004 tarihinden itibaren AB üyesi olacaklardır.

Ben hukuk uzmanı veya anayasal sorunlar uzmanı değilim. Eğitimli bir eko
nomist olarak yetişme dönemimin çoğu iş dünyası içinde geçti. Avrupa Parlamen
tosunda bütçe ve sosyal sorunlar üzerine yoğunlaştım. Ancak Anayasa hukuku 
açısından serbest ticaret ve iç piyasa kalkınma topluluğuna giriş için yapılan bu 
doğal talepleri, AB üyeliğinin siyasi kriterleri olarak görüyorum. Pazar 
ekonomisini oluşturmak isteyen Doğu ve Orta Avrupa'daki eski komünist ül
kelerin dönüşümü, adil ve iyi bir şekilde kurulan yasal ve hukuki sistemin 
ekonomik gelişim için ön şart olduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olmuştur. 
Bu, temel insan hakları açısından AB için çok önemli olan temel değerdir.

Aralık ayında Kopenhag Zirvesinde Türkiye'ye, Aralık 2004'te komisyon 
değerlendirmesi siyasi kriterleri yerine getirdiğini gösterirse gecikmeden giriş 
görüşmelerinin başlatılacağı sözü verilmiştir. Bu, Türkiye açısından, Türkiye’nin 
AB üyeliği yolunda ileri bir adım anlamına gelmektedir.

Avrupa Parlamentosu, çeşitli raporlarda Türkiye'deki gelişmeleri vurgulayan 
görüşlerini ifade etmiş ve özellikle temel insan hakları şartlarının iyileştirilmesi 
ve yargı reformları ihtiyacını vurgulamıştır. Yeni rapor henüz hazırlanmaktadır ve 
son gelişmeleri hesaba katarak bakış açımızı oluşturan tarihe kadar şekillenecek
tir. Elbette Avrupa Parlamentosu, Anayasada yapılan değişiklikleri - özellikle 
idam cezasının kaldırılması ve azınlık dillerinin kullanılmasına daha fazla özgür
lük sağlanması açısından yapılan değişiklikleri onaylamaktadır. Ancak, toplumda 
askerin rolü, yargının bağımsızlığı, konuşma, basın özgürlüğü ve temel kişilik 
hakları açısından sorunlar hâlâ büyüktür.

Bu açıdan Anayasanın değişmesi önemlidir. Ancak bundan daha önemli olan 
şey ise bu değişikliklerin uygulanmasıdır.

Ben, çok "küçük" ve sözle ifade edilen Anayasası 1849 tarihine kadar uzanan 
Danimarka gibi küçük bir ülkeden geliyorum. Anayasa yalnızca birkaç kez değiş
ti. 1915 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi ve 1953 yılında ise 
yasama görevi, iki yerine tek bir yasama organına bırakıldı ve kadınlara iktidara 
gelme şansı verildi. Bu, bugün Kraliçemiz Margrethe II tarafından yönetilen 
Danimarka'da pratik bir uygulamadır. Anayasa, yasama, yürütme ve yargı yetki
lerini elinde bulunduran kurumlar arasında yetkiyi paylaştırır, bu kurumların yet
kisini sınırlar ve bu hakları sınırlamakla birlikte toplantı, konuşma özgürlüğü, din 
özgürlüğü gibi temel kişisel hakları güvence altına alır.
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Anekdot kanıt olarak Nepal kralı önce Danimarka Anayasasını okumuş ve 
amacına uygun bulmuştur. Danimarka Anayasası, "Kral buna karar verir" ve 
"Kral bunu beyan eder" kelimeleriyle başlar. Harfi harfine alındığında sanki kral 
bütün yetkileri elinde bulunduruyormuş gibi görünmektedir. Ancak Danimar
kalIlar bunu o şekilde okumazlar. Bizim "Kral"ı resmi yorumumuz, ulus par
lamentomuz tarafından seçilen ve kontrol edilen "Hükümet"tir. Danimarka 
Anayasasının en önemli yorumu ise, "hiç kimse Parlamentoya eşit veya onun 
üzerinde değildir" ifadesidir. Resmi olarak Kraliçemiz, Hükümeti temsil eder ve 
bütün yasaları imzalar. Fakat görevin ağır sorumluluğunu taşımasına rağmen 
yasalar Parlamento çoğunluğunun isteğine uygun olmazsa kabul edilmeyecektir.

Çok önemli bir noktanın altını çizmek için bunu belirtiyorum: Demokrasi bir 
süreçtir. Sadece Anayasaya sözler yazarak demokrasiyi yaratamazsınız. Elbette 
Anayasa önemlidir fakat uygulamada anayasal hukukun uygulanması da eşit 
derecede öneme sahiptir. Anayasa, kurumlar arasındaki yetkiyi paylaştırır ve böy- 
lece kurumlar arasında meydana gelebilecek yetki mücadelesi için çerçeve oluş
turur. Bu yetki mücadelesi, temel olarak demokrasinin gelişimi için ön şarttır. 
Zaman içinde olaylar bir kuruma fazla yetki verilmesi yönünde gelişir. Fakat 
erkler ayırımı ve özgürlük hakları ile bir kurumun fazla yetkiye sahip olması 
olgusu muhtemelen değişikliğe uğrayacaktır.

Bugün yargı gücünün bağımsızlığını tartışmaktayız. Ülkemde yargıçların 
atanması prosedürünün, Adalet Bakanlığından bağımsız kılınması suretiyle yal
nızca dört yıl önce değiştiğini söyleyebilirim. Bu tarihe kadar Bakanlık, bu ata
maları üstlenerek kendisiyle ilgili makamlara yargıçları atadı. Bu, iş deneyimi 
olan ve savunma avukatları deneyimini yaşayan bazı insanları da kapsayacak 
şekilde yargının geniş anlamda daha fazla iyileştirilmesini isteyen halk tarafından 
giderek sorgulanmaya başladı. Bugün yargıçlar, yargıç temsilcileri, farklı mah
kemelerde çalışanlar ve sivil toplum temsilcileri tarafından idare edilen kurum 
tarafından atanmaktadır. Bu kurum, Adalet Bakanlığından bağımsızdır ve yargı 
sisteminin, yasalar ve Anayasa tarafından belirlenen siyasal önceliklerinin yerine 
getirilip getirilmediğini takip eder.

O halde Türkiye'deki mahkemelerin bağımsızlığı için durumu nasıl görüyo
rum? Türk Anayasasının 159. maddesinde belirtildiği gibi ve Mehmet Handan 
Surlu tarafından belirtilen pratik uygulamalarda olduğu gibi, değişikliğin ol
masını hayati buluyorum, öyle ki gelecekte, bugün madde 159'da mevcut ol
mayan ve Anayasanın pratik yorumundan çıkarılamayan yargının Adalet Bakan
lığından bağımsız kılındığı olgusunu göreceğiz.
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Anayasa Mahkemesi ve Danıştay açısından diğer ülkelerdeki sistemlere kap
samlı bir bakış açısı sağlayan Dr. Yavuz Atar'ın sunumuyla ilgili olarak onun 
belirttiği sonuçlarla hemfıkirim. Burada da yasama, yürütme ve yargı görevini 
üstlenen kurumlar arasında yetki paylaşımını açıklığa kavuşturmak hayati önem 
taşır. Danıştay, hem idari, hem hukuki, hem idari davalarda tavsiyede bulunan 
hem de idari mahkemeler tarafından verilen kararları denetleyen son mercidir ve 
bunun, Bakanlar Kurulu tarafından atanan yürütme gücü olarak açıklanması 
hususunda hemfıkirim.

Çağdaş demokratik bir toplumda idarenin parlamento tarafından denetimi 
büyük önem taşır. Bu denetim bireysel olarak üyeler tarafından veya parlamento 
organları tarafından ve parlamentonun seçtiği bir ombudsman kurumu tarafından 
yerine getirilir. Ombudsman kurumu İskandinavya'dan kaynaklanmaktadır ve ül
kemde II. Dünya Savaşından önce kurulmuştur. Bu kurum, yurttaşlara veya 
kuramlara, idari kararlara karşı şikayet etme hakkı verir ve ülkemde daha adil ve 
şeffaf bir idarenin gelişimine yardımcı olmuştur. Elbette Ombudsman, araştırdığı 
davaların sistemde idari veya adli yargının yetkisine dahil olup olmadığından emin 
olmalıdır ve böylece yurttaşlar için sisteme açılan bir kapı olarak hizmet etmelidir.

Bu yüzden, parlamento tarafından yapılan denetimi her açıdan demokrasinin 
hayati bir faktörü olarak görmekteyim. Madalyonun diğer yüzünde ise yasama 
dokunulmazlığı için adil kurallara ihtiyaç vardır. Elbette Parlamento üyeleri veya 
Büyük Millet Meclisi üyeleri suçlamalarda sorumluluğu üzerlerine almalıdırlar, 
ancak konuşma özgürlüğü Parlamento içinde çok daha geniş bir bağlayıcı etkiye 
sahip olmalıdır.

İnsan hakları ve yargı gücünün düzenlenmesi sorunu ve Anayasa değişikliği 
ihtiyacı için gelecekte Türkiye'nin Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mah
kemesi tarafından verilen kararları yerine getirmesini temenni ederim.

Bütün Avrupa ülkeleri zaman zaman yargı sistemi içinde kendilerini bu tür 
davalarla uğraşırken bulurlar. Ülkem, hakimlerin ihmali, yargı süresinin uzaması 
ve konuşma özgürlüğü gibi davalar yüzünden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
tarafından 4 kez mahkum edildi. Ancak Danimarka makamları, insan hakları 
standartlarına bağlı yaşam için değişen yasalar ve değişen uygulamalarla mah
keme kararlarına tepki gösterdi. Az veya çok hepimiz hatalıyız. Önemli olan yük
sek standartlarda insan haklarını kabul edebilmemizdir.

Özet olarak: Kopenhag Kriterlerini yerine getirmeye yaklaşan Türkiye’nin 
yaptığı değişiklikleri tamamen onaylıyor ve alkışlıyorum. Anayasa değişikliği ve 
Türk demokrasisinin oluşumu, AB üyeliği için müzakerelerin başlatılmasında 
gerekli olan şarttır fakat doğal olarak Türk halkının diğer Avrupa vatandaşlarıyla
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aynı özgürlük haklarından faydalanması esastır. Demokrasi başlangıç noktası 
olan, fakat belirgin bir bitiş noktası olmayan bir süreçtir. Avrupa Parlamentosu, 
Türkiye Anayasasının değişikliklerine bakacaktır fakat pratik hayatta bu değişik
liklerin nasıl uygulandığına da bakacaktır. Uluslararası Hukuk ve Uluslararası 
Anlaşmalara saygıya önem veriyoruz. Anayasada gelecekteki değişikliklerde 
Türk demokrasisi, insan haklarına daha fazla saygı gösterecektir ve insan hak
larına yapılan harcamalar milli güvenliğin sağlanmasına yapılan harcamalardan 
daha fazla önem taşıyacaktır.

Ümit ediyorum ki, diyalog devam edecek aramızda. Ben, bu süreci gelecek
te yakından takip etmeyi düşünüyorum. Bence bu seminerle şu ortaya konmuş 
oldu. Çok faydalı bir şekilde ileriye doğru bir adım atıldı ve hukuki sistemimizi 
gelecekle, demokrasiyle ve Avrupa Birliği’nin talepleriyle nasıl uyumlaştıra- 
cağımız ortaya konmuş oldu.

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. BURHAN KUZU - Bayan Elisabeth Jen- 
sen'e ben de çok teşekkür ediyorum, özellikle, Avrupa Birliğine Türkiye’nin girişi
ni desteklediklerini söylediler. Bu, Avrupa'da az rastlanan bir teşebbüs gördüğüm 
kadarıyla. Bu açıdan kendisini kutluyorum.

İkinci bir husus, Kopenhag kriterlerini Türkiye hakikaten yerine getiriyor, getir
meye çalışıyor. "Türk halkı için bunu yapın" diyor, doğru, biz de öyle söylüyoruz 
zaten.

Sekizinci Oturum da burada bitmiş oldu.

Oturumu burada kapatıyor, konuşmacılarımıza ve siz dinleyicilerimize teşek
kür ediyorum.

Kapanma Saati : 12.30

306



24 NİSAN 2003

9. OTURUM 

YÜRÜTME

Cumhurbaşkanının Görev Süresi, Seçimi ve Yetkileri, 
Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri

OTURUM BAŞKANI 
Cemil ÇİÇEK
Adalet Bakanı

BİLDİRİLER
1. Doç. Dr. Yavuz ATAR (2)
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Türk Anayasal Sisteminde Cumhurbaşkanının Seçimi,
Görev Süresi, Yetkileri ve Parlamenter Sistem Gerekleri 
Doğrultusunda Değişiklik Önerileri

2. Prof. Dr. Yılmaz ALİEFEND İO Ğ LU  (2)
Anayasa Mahkemesi Eski Üyesi,
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Olağanüstü Yönetim Usulleri Kanun Hükmünde Kararnameleri 
(OÜYUKHK)

TARTIŞMA 
Nimet ÇUBUKÇU
Milletvekili
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9. OTURUM 

YÜRÜTME
Cumhurbaşkanının Görev Süresi, Seçimi ve Yetkileri, 

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri

OTURUM BAŞKANI 
Cemil ÇİÇEK
Adalet Bakam

SUNUCU - Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri, saygıdeğer katılımcılar ve 
kıymetli konuklar; Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Hukuku Birinci Ulus
lararası Sempozyumunun Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Gerçekleştirilmesi 
Planlanan Reformlar Bölümünün 9. oturumunun başlığı; "Yürütme".

Oturum Başkanı, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek.
Oturum konuşmacıları, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi 

Sayın Doçent Dr. Yavuz Atar.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Yılmaz 

Aliefendioğlu.
Kürsüye teşriflerini arz ediyoruz efendim.
OTURUM BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK (Adalet Bakanı) - Değerli bilim adamları, 

değerli katılımcılar, aziz misafirler; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bu toplantının demokrasimiz ve hukuk hayatımız bakımından faydalı geç

mesini temenni ediyorum.
Yazılı Anayasa geleneğinin uygulanmaya başlandığı ilk Anayasadan bu yana 

yürürlüğe konulan Anayasalarımızın tamamı olağanüstü dönemlerde ve 
olağanüstü şartlarda hazırlanmıştır. 1982 Anayasası da bunun bir örneğidir. 
1982'den bu tarafa birçok kez bu Anayasa değiştirilmiş ise de, bu değişiklikler, 
esas itibarıyla, Anayasaya hâkim olan ve toplumun farklı kesimlerince yoğun bir 
eleştiri alan temel yaklaşımı değiştirememiş, çağdaş değerleri tam olarak yan- 
sıtamamıştır. ihtiyacımız olan, hiç şüphesiz, daha özgürlükçü bir yaklaşımı 
benimsemiş, demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla hâkim kılan uluslararası gün
cel gelişmelerin gerisinde kalmayan, çoğulcu, katılımcı, demokratik hukuk dev
letini tam anlamıyla hedefleyen bir Anayasa olmalıdır.

Esasen, 59. Hükümet olarak böyle bir Anayasa değişikliğinin zaruretine 
inanıyoruz. Bunu, hem Hükümet Programımızda hem de müteaddit defalar ifade 
etmeye çalıştık. Ancak, yeni Anayasa değişiklikleri hazırlanırken, Meclis çoğun
luğuna dayalı, tek taraflı bir hazırlık yapmak yerine, geniş bir toplumsal mutabakat 
temelinde meşruiyet tartışmalarına yol açmadan, hazırlık sürecine toplumun 
bütün kesimlerini dahil edip, öneri, görüş ve eleştirileri baştan dikkate alınmalıdır 
diye düşünüyorum.

Birtakım hükümleri devamlı suretle değiştirmek zorunda olan ya da tartışılan 
bir Anayasa yerine, ülkemizi geleceğe taşıyacak olan, toplumsal meşruiyeti daha
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güçlü bulunan, uluslararası normlara ve Avrupa Birliği ülkelerindeki müşterek 
standartlara uygun, bireyin hak ve özgürlüklerini üstün tutan, çoğulcu ve katılım
cı demokrasiyi esas alan, demokratik hukuk devleti anlayışını her vesileyle yan
sıtan yeni bir Anayasaya ihtiyaç olduğu açıktır. Şekil açısından ise, kısa, açık ve 
anlaşılır bir Anayasa hedeflenmelidir diye düşünüyorum.

Toplum, devlet ve birey arasında bir tür sosyal sözleşme sayılan Anayasalar, 
temel hak ve özgürlükleri en üst düzeyde teminat altına almalıdır. Temel hak ve 
özgürlüklerin sadece anayasal güvence altına alınmasıyla yetinmeyip, fiilen uy
gulanması ve siyasal kültürümüzün yerleşik bir boyutu olarak güçlenmesi yönün
de de çaba sarf edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Çoğulcu demokrasinin bir gereği olarak, çağdaş örneklerinde olduğu gibi, sivil 
toplum örgütlerinin yönetime daha aktif katılımıyla, temsili demokrasinin katılımcı 
demokrasiye doğru gelişmesine katkıda bulunmak için, Anayasamızda sivil top
lum örgütlerinin yönetime katılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Yeni 
Anayasada ve Anayasanın temel hak ve hürriyetleri bölümünde bilhassa Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, Avrupa 
Birliğine üye devletlerdeki çağdaş müşterek standartlar temel alınmalı; demok
rasinin kuvvetler ve dengeler rejimi olduğu bilinci içerisinde yasama, yürütme ve 
yargı erkleri arasındaki ilişkiler kuvvetlerin denkliği ilkesine dayandırılman; 
referandum yöntemi yaygınlaştırılarak temsili demokrasiden katılımcı demokrasi 
anlayışına geçiş sağlanmalıdır. Nihayet, idarenin hiçbir eylem ve işlemine yargı 
yolunu kapatmayan bir hukuk devleti anlayışı gerçek anlamda tesis edilmelidir.

Şüphesiz, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Biriliğine katılma durumunda 
Anayasasını da değiştirmek zorunda kalacaktır. Ülkemiz, bu değişiklikleri en geç 
tam üyelik anma kadar gerçekleştirmek ve yürürlüğe koymak durumundadır. 
Anayasamızda yakın zamanda olmasa bile, değiştirilmesi gerekebilecek iki husus 
vardır. Bunlardan bir tanesi 38 inci maddenin son fıkrasında belirtilen "vatandaş 
suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilemez" hükmüdür.

Zira, bildiğiniz üzere, 1 Temmuz 2002 tarihinde Lahey’de faaliyete geçen Ulus
lararası Ceza Divanının statüsünü 139 devlet imzalamış, 89 devlet ise onaylayarak 
Ceza Divanının yetkisini kabul etmiştir. Avrupa Birliği üyesi 15 devletin hepsi ve 
bizim dışımızdaki 12 Avrupa Birliği adayı devlet de bunlar arasındadır. Türkiye'nin 
Uluslararası Ceza Divanı statüsüne taraf olabilmesi için vatandaşın iade edilmez- 
liği ilkesini Anayasamızdan ve mevzuatımızdan çıkarmamız gerektiği aşikârdır.

Yine, bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığının bugünkü parlamenter sistem 
içerisindeki yetkilerinin, süresinin, konumunun da yeni baştan bu çerçevede göz
den geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bu toplantının zamanlaması itibarıyla de fevkalade yerinde ve zamanında ol
duğunu bu vesileyle belirtmek istiyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımızın 23 Nisanları daha anlamlı hale 
getirebilmek noktasındaki bu neviden bilimsel toplantılara öncülük etmesini de 
fevkalade isabetli buluyor, kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum.

Görüşmekte olduğumuz konuyla ilgili olarak ilk sözü Sayın Doç. Dr. Yavuz 
Atar'a veriyorum.
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TÜRK ANAYASAL SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANININ SEÇİMİ, 
GÖREV SÜRESİ, YETKİLERİ VE PARLAMENTER SİSTEM  
GEREKLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

Doç. Dr. Yavuz ATAR n

Cumhurbaşkanının seçimi, görev süresi, yetkileri ve sorumsuzluğu hakkında 
bu tebliğde yer verilen eleştiriler ve Anayasa değişikliği önerileri şu kriter ve 
amaçlar göz önünde tutularak geliştirilmiştir:

i) Köklü parlamenter sistemlerdeki gelenekler,

ii) Parlamenter sistemin uygulandığı ülkelerdeki yeni eğilimler ve Anayasa 
değişiklikleri,

iii) Türkiye'de parlamenter sistemin işleyişindeki güçlükler ve tıkanıklıkların 
aşılması,

iv) ve ülke şartlarına uygunluk.

I - TÜRKİYE'DE PARLAMENTER REJİM VE CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanının seçimi, görev süresi ve yetkilerini düzenleyen kurallar, 
hükümet sistemi (parlamenter rejim ve yarı-başkanlık .siştemi) tercihiyle de 
yakından ilgilidir. Anayasada parlamenter rejimin tercih edilmiş olması nedeniy
le bu tartışmaya fazla girmeden, sorunun hükümet sistemiyle ilgili boyutuna 
kısaca temas etmekte yarar görüyoruz.

A) Hükümet Sistemi Tartışması
Türkiye'de 1961 ve 1982 Anayasaları parlamenter hükümet sistemini benim

semiştir. 1961 Anayasasında, Cumhurbaşkanının, Cumhuriyet Senatosuna ve 
Anayasa Mahkemesine üye seçmek, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak 
gibi tek başına kullanabileceği bazı yetkileri bulunmaktaydı. Ancak, 
Cumhurbaşkanının Meclisçe seçilmesi ve Fransız Cumhurbaşkanına benzer yet
kilere sahip olmaması, bu dönemde hükümet sisteminin parlamenter sistem ol
duğu konusunda herhangi bir kuşkuya yer bırakmamıştır. 1982 Anayasası ise, 
siyasal sorumluluğu bulunmayan Cumhurbaşkanının yasama, yürütme ve yargı 
alanındaki yetkilerini parlamenter hükümet sisteminin mantığına aykırı olarak ol
dukça artırmıştır (AY.m. 104). Anayasanın, Cumhurbaşkanının hangi işlemleri tek 
başına yapabileceğini saymaması, uygulamada normalde parlamenter sistemde

(*) Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
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karşı imza ile kullanılması gereken bazı yürütme yetkilerinin tek başına kullanıl
ması sonucunu doğurmuştur. 1982 Anayasasının Cumhurbaşkanını güçlendirmesi, 
Anayasa hukukçuları arasında hükümet sisteminin tartışılmasına yol açmıştır01.

Temel amaçlarından birisi yürütmeyi güçlendirmek olan 1982 Anayasası, 
yürütme organı içinde de özellikle Cumhurbaşkanını güçlendirmiş ve onu çok 
önemli yetkilerle donatarak anayasal-siyasal sistemin merkezine yerleştirmiştir. 
Oysa, Cumhurbaşkanının bu şekilde güçlendirilmesi parlamenter rejimden bir 
sapmadır®. Çağdaş demokrasilerde yürütmenin güçlendirilmesi eğilimi vardır, 
ancak parlamenter rejim açısından güçlendirilmesi gereken Cumhurbaşkanı 
değil, siyasal sorumluluğu olan ve parlamento önünde hesap veren Bakanlar 
Kurulu ve Başbakandır®.

Ancak Anayasa, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini kabul et
memiştir. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi kabul edilseydi, güçlü yet
kilere sahip Cumhurbaşkanının sistemin egemen unsuru haline gelmesi ve 
hükümet modelinin zamanla yarı-başkanlığa dönüşmesi söz konusu olabilirdi. 
Öte yandan, bunun gerçekleşebilmesi için, Cumhurbaşkanının, Mecliste çoğun
lukta bulunan bir partiye mensup olması gerekir. Oysa Anayasa, 
Cumhurbaşkanının tarafsız olmasını öngörmektedir.

B) 1982 Anayasasının Parlamenter Sisteme İlişkin Unsurları 
1982 Anayasasında parlamenter rejim unsurları şu şekilde sıralanabilir®:

> 1) Parlamenter rejimin en önemli unsuru olan, hükümetin parlamento kar
şısındaki siyasal sorumluluğu kabul edilmiştir.

> 2) Bakanlar Kurulunun Cumhurbaşkanına karşı siyasal sorumluluğu yoktur 
ve Cumhurbaşkanı Meclisin güvenine sahip başbakanı azledemez.

Anayasa, bakanların Türkiye Büyük Millet Meclisinin yanısıra Başbakana 
karşı da sorumlu olduklarını öngörmüştür. Ayrıca Başbakana, Bakanların azlini 
Cumhurbaşkanından isteme yetkisi de tanınmıştır. "Rasyonelleştirilmiş par- 
lamantarizm" yönünde bir gelişme olarak kabul edilen® bu hükümler Başbakanı 
güçlendirici niteliktedir.

(!) Bu konuda bkz. Özbudun E ., Türk Anayasa Hukuku, Ankara 1998, s.302-307; Erdoğan M., 
Anayasacılık, Parlamentarizm, Silahlı Kuvvetler, Ankara 1993, s.90-96; Turhan M., Hükümet 
Sistemleri ve 1982 Anayasası, Diyarbakır 1989, s .163-173; Duran L., "Türkiye'nin Siyasi 
Rejimi", Yeni Gündem, 16-31 Mayıs 1985.

(2) Epstein L., "Parliamentary Government", International Encyclopedia o f  Social Sciences, New  
York 1968, s. 423; Erdoğan M., Anayasa ve Özgürlük, Ankara 2002, s.268 .

(3) Turhan M., s .164 (d.n.l); Erdoğan s.268. (d.n.l)
(4) Bkz. Özbudun E., s.307-312 (d.n.l); Erdoğan M., s.30-33(d.n.l); Turhan M., s.91-173. 

(d.n.l)
(5) Özbudun E., s.307-308. (d.n.l)
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Doktrinde, Bakanlar Kurulunun Cumhurbaşkanına karşı da sorumlu olduğunu 
ve Cumhurbaşkanının dilediği takdirde Başbakanı azledebileceğini savunan görüş
ler*'0 bulunmakla birlikte, Anayasada Başbakan ve bakanların Cumhurbaşkanına 
karşı da sorumlu olduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanının 
"Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek" yetkisinden de Cumhurbaşkanının 
Başbakanı azledebileceği sonucunu çıkarmak mümkün gözükmemektedir<7).

> 3) Anayasa, yetkilerini artırmak suretiyle Cumhurbaşkanını klasik par
lamenter sistemlerden farklı olarak oldukça güçlendirmiştir. Bununla birlikte, 
parlamenter hükümet sisteminin en önemli unsurlarından olan Cumhurbaşkanının 
siyasal sorumsuzluğu ve bunun gereği olan karşı-imza kuralına yer verilmiştir.

> 4) Anayasa, parlamenter hükümet sisteminin bir başka önemli unsuru olan 
parlamento seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi yetkisini bazı şartlarla 
kabul etmiştir.

II - CUMHURBAŞKANININ SEÇİMİ VE GÖREV SÜRESİ
A) Seçimi
Parlamenter rejimlerde Cumhurbaşkanının seçimi:
Parlamenter rejimlerde Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği şartları arasında 

genellikle vatandaşlık, yaş (çoğunlukla 35 veya 40), milletvekili seçilme yeter
liliğine sahip olmak gibi unsurlar bulunmaktadır. Ancak ülkeden ülkeye bu şartlar 
değişebilmektedir. Cumhurbaşkanını seçme yetkisi, İsrail ve Yunanistan'da par
lamentoya aittir. Fransa'da ise, Üçüncü ve Dördüncü Cumhuriyet dönemlerinde 
Cumhurbaşkanı parlamento tarafından seçilmekteydi. Almanya'da Cumhurbaş
kanı, yarısı Bundestag üyelerinden, yarısı da eyalet parlamentolarınca seçilen tem
silcilerden oluşan Federal Konvansiyon tarafından, İtalya'da ise, parlamento 
üyeleri ve bölge temsilcilerinden oluşan bir kurul tarafından seçilmektedir. Fransa, 
Avusturya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda ve Portekiz'de Cumhurbaşkanı doğrudan 
halk tarafından seçilmektedir®. Bu ülkelerden Fransa bir yarı-başkanlık sistemine 
dönüşmüştür. Finlandiya'nın durumu ise, Cumhurbaşkanı ile başbakanın hemen 
hemen eşit yetkilere sahip olması nedeniyle tartışmalı olmakla birlikte yarı-baş- 
kanlığa daha yakın görülmekteyken'91, yakın zamanda Cumhurbaşkanının yet
kilerinin sınırlanmasıyla parlamenter rejime yaklaştığı ileri sürülmektedir(l0,.

(6) Bkz. Duran L , (d.n.l)
(7) Özbudun E„ s.308. (d.n.l)
(8) Gözler K., Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi, Bursa 2001, s.58-62.

(9) Bkz. Atar K, Demokrasilerde Anayasal Değişmenin Dinamikleri ve Anayasa Yapımı, Konya 2000, s.213-
214.

(10) Onar E., Türkiye'nin Başkanlık veya Yarı-Başkanlık Sistemine Geçmesi Düşünülmeli midir?", (Türkiye Barolar
Birliği Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayında Sunulan Bildiri), Ankara, 9-13 Ocak 2001, s.8.
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Cumhurbaşkanının seçiminde aranan yetersayı ve oylama sayısı ülkelere göre 
değişmektedir. İtalya'da ilk üç turda üçte iki çoğunluk, sonraki turlarda ise salt 
çoğunluk aranmaktadır. Bu usûl tıkanmalara yol açabilecek niteliktedir. Alman
ya'da ilk iki turda salt çoğunluk, üçüncü turda nisbi çoğunluk aranmaktadır. İs
rail'de salt çoğunluk aranmakta, ancak bu çoğunluk sağlanıncaya kadar en az oy 
alan adayın elenmesi öngörülmektedir. Yunanistan'da ise, üçte iki veya beşte üç 
çoğunluk sağlanamazsa seçimlerin yenilenmesi ve ardından yapılacak oylamalar
da önce salt çoğunluk, bu sağlanamazsa iki adayın katılacağı son turda nisbi 
çoğunluk yeterli sayılmaktadır00.

1982 Türk Anayasasında Cumhurbaşkanının seçimi:
Seçilme yeterliliği ve seçme yetkisi

Anayasa, Cumhurbaşkanı seçilebilme yeterliliği için şu şartları aramaktadır 
(m .101):

(1) Türk vatandaşı olmak.

(2) Kırk yaşını doldurmuş olmak.

(3) Yüksek öğrenim yapmış olmak.

(4) Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak.

Anayasa, Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçil
mesini öngörmüştür. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
dışından aday gösterilebilmesi, Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin (110 
milletvekili) yazılı önerisiyle mümkündür (AY.m.101). Milletvekilleri kendileri 
aday olabilirler.

Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği açısından Anayasa ile aranan şartların, 
parlamenter rejimle bağdaşmayan bir niteliği yoktur. Cumhurbaşkanını seçme 
yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olması kuralı da yerindedir. Klasik 
parlamenter rejimi benimseyen Yunanistan, İsrail, Almanya ve İtalya'da da (Al
manya ve İtlaya'da yetkinin eyalet ya da bölgelerle paylaşılmasının durumu çok 
fazla değiştirmediği söylenebilir) seçme yetkisi parlamentoya ya da parlamen
tonun daha ağırlıkta olduğu (özellikle İtalya'da) seçim kurullarına aittir.

Seçim usûlü (AY.m. 102)
Cumhurbaşkanı, kural olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının 

üçte iki çoğunluğu (en az 367 oy) ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır.

Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından otuz gün önce veya Cumhur
başkanlığı makamının boşalmasından on gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine

(11) Gözler K„ s.59-61. (d.n.8)
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başlanır ve seçime başlama tarihinden itibaren otuz gün içinde sonuçlandırılır. Bu 
sürenin ilk on günü içinde adayların Meclis Başkanlık Divanına bildirilmesi ve 
kalan yirmi gün içinde de seçimin tamamlanması gerekir.

En az üçer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üç
te iki çoğunluk oyu sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir, üçüncü oylamada üye 
tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Bu 
oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oy
lamada en çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır, bu 
oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu (en az 276 oy) ile Cumhurbaşkanı 
seçilemediği takdirde derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir.

Anayasanın bu düzenlemesinden anlaşılacağı üzere, Cumhurbaşkanının ön
celikle Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu tarafından seçilmesi istenmiş
tir. Ancak bu mümkün olmadığı takdirde, son çare olarak salt çoğunlukla seçil
mesi öngörülmüştür. Son oylamada bu çoğunluk dahi sağlanamazsa Meclis 
seçimlerinin yenilenmesi zorunluluğu getirilmek suretiyle sorunun çözülmesi 
amaçlanmıştır.

1982 Anayasasının Cumhurbaşkanının seçilme yöntemine ilişkin düzen
lemesi, 1961 Anayasası döneminde görülen Cumhurbaşkanı seçimlerindeki uza
maları ve tıkanıklıkları ortadan kaldırıcı niteliktedir ve oldukça yerinde bir düzen
lemedir. Hatta, 1982 Anayasası ile getirilen seçim usûlünün, salt çoğunluğun sağ
lanması ve tıkanıklığa yol açmaması nedeniyle, Almanya, İtalya, İsrail ve 
Yunanistan Anayasaları ile öngörülen usûlden daha isabetli olduğu söylenebilir.

Türkiye'de zaman zaman Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi 
yönünde görüşler dile getirilmiştir02’. Ancak, Cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçilmesi, parlamenter rejimin yarı-başkanlık sistemine dönüşmesine yol 
açabileceğinden yerinde değildir. Parlamenter rejim sürdürülecekse, siyasal 
sorumluluğu bulunmayan Cumhurbaşkanının Meclis tarafından seçilmesi daha 
uygundur.

Cumhurbaşkanının, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla veya son 
oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçilmesine ilişkin kural, 
Cumhurbaşkanının tarafsızlığını sağlamaya hizmet edebilir. Çünkü, bir partinin 
söz konusu çoğunluğa sahip olması olasılığı genellikle düşük olacağından, fark
lı partilerce kabul edilebilir bir adayın seçilme şansı yükselecektir. Bu nedenle 
seçilmek için gerekli oy çoğunluğuna ilişkin düzenleme de yerindedir.

(12) örneğin, Turgut Özal ve Süleyman Demirel, çeşitli zamanlarda, Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafın
dan seçilmesinin daha isabetli olacağı yönünde açıklamalar yapmışlardır (Bkz. Onar E., s.9-10, (d.n.10)
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B) Görev Süresi
Parlamenter rejimlerde Cumhurbaşkanının görev süresi dört yıl (İzlanda), beş 

yıl (Fransa, Almanya, Yunanistan, İsrail, Portekiz), altı yıl (Avusturya, Finlan
diya) ve yedi yıl (İtalya, İrlanda) şeklinde 4 ilâ 7 yıl arasında değişmektedir. Öte 
yandan, Almanya, Avusturya, Yunanistan, Portekiz, Finlandiya, İrlanda ve İs
rail'de bir kimse cumhurbaşkanlığına en fazla iki defa seçilebilirken, İtalya, İzlan
da ve Fransa'da tekrar seçilme konusunda sınırlama bulunmamaktadır03’. Görül
düğü üzere beş yıllık görev süresi ve sadece iki defa seçilebilme sınırlaması daha 
yaygındır.

1982 Türk Anayasasına göre ise (m. 101), Cumhurbaşkanının görev süresi 
yedi yıldır. Bir kimse, iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez.

Bazı parlamenter rejimlerde Cumhurbaşkanının bir defadan fazla seçilmesi 
mümkün olmakla birlikte, kanaatimizce, tarafsızlığın sağlanabilmesi açısından 
bir defa seçilmesi daha uygundur. 1982 Türk Anayasasının, bir kimsenin sadece 
bir defa Cumhurbaşkanı seçilebileceğine ilişkin hükmü yerindedir. Cumhurbaş
kanı farklı siyasal çoğunluklarla çalışmak durumunda olduğundan, kendisini bel
li bir siyasal partiyle özdeşleştirmekten kaçınarak partilerüstü davranmaya özen 
gösterecektir. İki defa seçilme yasağı, Cumhurbaşkanının yeniden seçilme bek
lentisi içine girerek çoğunluğa sahip siyasal partileri memnun etmeye çalışmasını 
önleyecektir04’. Bu nedenle, 2000 yılında, Cumhurbaşkanının görev süresini beş 
yıla indirip, bir kimsenin iki defa Cumhurbaşkanı seçilmesine olanak tanıyan 
Anayasa değişikliği teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilmiş ol
ması isabetli olmuştur.

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı seçilen kişinin, varsa partisi ile ilişiği kesilir 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer (m. 101/4). Bu hüküm de, 
Cumhurbaşkanının tarafsızlığını sağlamaya yöneliktir.

Sadece bir defa seçilebilen bir Cumhurbaşkanının görev süresinin yedi yıl ol
ması makul görülebilirse de, toplumsal ve siyasal eğilimlerin çok hızlı değişebil
diği ülkemiz şartlarında, daha kısa bir görev süresi tercih edilebilir. Ancak, taraf
sızlığın sağlanması açısından Cumhurbaşkanın görev süresi ile yasama dönemi 
sürelerinin farklı olması yararlı olacaktır. Buna göre, 1982 Anayasası döneminde 
genel seçimlerin bugüne kadar beş yıl dolmadan yapıldığı göz önünde tutularak, 
Meclisin beş yıl olan yasama dönemi dört yıla, Cumhurbaşkanının görev süresi 
ise beş yıla indirilebilir. Beş yıllık yasama döneminin değişmemesi halinde, 
Cumhurbaşkanının görev süresi altı yıla indirilmelidir.

(13) Gözler K„ s.65-67. (d.n.8)
(14) Özbudun E., s.281. (d.n.l)
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Klasik parlamenter rejimlerde Cumhurbaşkanının sistemin işleyişindeki konu
mu, sahip olduğu yetkiler ve sorumluluğu, yarı-başkanlık sisteminden oldukça fark
lıdır. Bu farklardan en önemlisi, parlamenter rejimlerde Cumhurbaşkanının sem
bolik yetkilere sahip olması ve siyasal sorumluluğunun da bulunmamasıdır. Bu 
durum, parlamenter rejimde Cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek kişinin siyasal 
olarak tarafsız olmasını gerektirir. Bu nedenle, tercihimiz klasik parlamenter rejim 
olacaksa, seçim usûlü ve görev süresi bakımından Cumhurbaşkanının tarafsızlığını 
olumsuz yönde etkileyebilecek düzenlemeler yapmaktan kaçınılmalıdır.

III - CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
Anayasaya göre (m. 104/1), "Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Tür

kiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulan
masını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir."

Bu hükme göre, Cumhurbaşkanının "temsil" ve "gözetme" olarak iki temel 
görevi vardır.

Cumhurbaşkanının temsil görevi: Cumhurbaşkanı "Devletin başı" sıfatıyla, 
Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini, içeride ve dışarıda temsil eder.

Cumhurbaşkanının gözetme görevi: Cumhurbaşkanı, Anayasanın uygulan
masını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Anayasa, Cumhurbaşkanının temsil ve gözetme görevini yerine getirebilmesi 
amacıyla yapacağı görev ve kullanacağı yetkileri 104. maddede üç kategori halin
de düzenlemiştir.

Yasama ile İlgili Görev ve Yetkileri
Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkileri şunlardır (m.l04/2-a):

(1) Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde açılış konuşmasını yapmak.

(2) Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak.
(3) Kanunları yayımlamak.
(4) Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri 

göndermek.

(5) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halk 
oyuna sunmak.

(6) Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya 
esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal 
davası açmak.

(7) Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.
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Yürütme ile İlgili Görev ve Yetkileri
Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görev ve yetkileri şunlardır (m.l04/2-b):

(1) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.

(2) Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek.

(3) Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya 
Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak.

(4) Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek.

(5) Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul 
etmek.

(6) Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak.

(7) Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Baş
komutanlığını temsil etmek.

(8) Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek.

(9) Genelkurmay Başkanını atamak.

(10) Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak.

(11) Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek.

(12) Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya 
olağanüstü hal ilân etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak.

(13) Kararnameleri imzalamak.

(14) Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını 
hafifletmek veya kaldırmak.

(15) Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak.

(16) Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırt
mak.

(17) Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek.

(18) Üniversite rektörlerini seçmek.

Yargı ile İlgili Görev ve Yetkileri
Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görev ve yetkileri şunlardır (m.l04/2-c):

(1) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek.

(2) Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek.

(3) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini 
seçmek.
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(4) Askerî Yargıtay üyelerini seçmek.

(5) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini seçmek.

(6) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.

Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasa ve kanunlarla verilen seçme ve atama görev
leri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır (m. 104/3).

Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileriyle İlgili Anayasa Değişikliği Önerisi 
Görüldüğü üzere 1982 Anayasası, askeri bir darbenin ardından yapılması ve 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanınm Cumhurbaşkanı olmasının öngörüldüğü bir 
ortamda, Cumhurbaşkanına parlamenter rejimlerde genel olarak cumhurbaşkan
larına tanınmayan birçok yetki vermiştir. Üstelik bu yetkilerin önemli bir kıs
mının Cumhurbaşkanınca tek başına kullanılabilmesi, parlamenter sistemden sap
mayı daha da belirgin hale getirmektedir.

Parlamenter rejimin tekâmülî olarak ortaya çıktığı İngiltere'de Tac'ın (Kral, 
Devlet Başkanlığı) yetkileri günümüzde tamamen sembolik bir karaktere bürün
müştür. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmediği başlıca parlamenter cum
huriyetlerde de (Örneğin, Almanya, İtalya, İsrail gibi), Cumhurbaşkanına önemli 
yetkiler tanınmamıştır. Hatta Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği İrlanda, 
Bulgaristan ve kısmen Avusturya'da bile, cumhurbaşkanları sembolik bir konum
dadırlar05’. Cumhurbaşkanına önemli yetkilerin verildiği bazı parlamenter rejim
lerde ise (Portekiz, Yunanistan, Finlandiya gibi) zamanla bu yetkilerde kısıt
lamalara gidilmiştir061. Dolayısıyla, parlamenter rejimlerde Cumhurbaşkanının 
yetkilerinin kısıtlanması yönünde bir eğilim olduğunu söylemek yanlış olmaz.

1982 Anayasasıyla siyasal sorumluluğu bulunmayan Cumhurbaşkanına tanı
nan yetkiler, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmemesi nedeniyle Fransız 
usûlü bir yarı-başkanlık sistemine geçiş olarak kabul edilemeyeceğinden, par
lamenter rejimden bir sapma oluşturmaktadır. Türk Anayasa Hukuku doktrininde 
de Cumhurbaşkanına tanınan yetkilerin parlamenter rejim gereklerini aştığı 
yolunda genel bir kanaat bulunmaktadır07*. O halde bir Anayasa değişikliğiyle bu 
yetkilerin azaltılarak, sistemin normal parlamenter rejime dönüştürülmesi yerin
de olacaktır.

(15) Onar E., s. 19. (d.n.10)
(16) Bkz. Onar E., s.8. (d.n.10)
(17) Özbudun s.39-40 (d.n.l); Kuzu B.,1982 Anayasasının Temel Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler, İstanbul 

1990, s.74-79; Onar K , s.20 (d.n.10); Sabuncu Y., Anayasaya Giriş, Ankara 2003, s.203; Erdoğan M., 
Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset, Ankara 2003, s. 197; Tanör B. - Yüzbaşıoğlu N., 1982 Anayasasına 
Göre Türk Anayasa Hukuku, İstanbul 2001, s.423; Gözübüyük, A.Ş., Anayasa Hukuku, Ankara 2000, 
s.226.
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Bu çerçevede, Cumhurbaşkanının parlamenter sistemin işleyişinden kaynak
lanan Başbakan atanması dışındaki bütün atama yetkileri kaldırılmalı ve karar
nameleri imzalama yetkisi de atama dışındaki işlemlerle sınırlanmalıdır. Bakan
ların atanması ve görevden alınması yetkisi doğrudan Başbakana verilmelidir 
(Japonya, İsrail, İsveç). Yürütme alanındaki diğer atama yetkileri ise, Başbakan 
ve ilgili bakanlarca kullanılmalıdır (İsveç). Yargısal alandaki atama yetkileri yük
sek yargı organlarının veya diğer organların kurul olarak kullanabileceği seçme 
yetkisine dönüştürülmelidir. Yükseköğretim Kurulu üyeleri ve rektör atama yet
kileri kaldırılarak, bu kişileri seçme yetkisi üniversite öğretim üyeleri ve öğren
cilerine verilmelidir.

1982 Anayasası ile Cumhurbaşkanına verilen yetkilerden, parlamenter sis
temlerde genel olarak devlet başkanlarına tanınanlar korunabilir. Nitekim 1961 
Anayasasının Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 97. maddesin
de bu tür yetkiler yer almıştır. Bu düzenlemeye göre, "Cumhurbaşkanı, gerekli 
gördükçe, Bakanlar Kuruluna başkanlık eder; yabancı Devlet temsilcilerini kabul 
eder; milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayınlar; sürekli hastalık, sakatlık ve 
kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletebilir veya kaldırabilir."

IV - CUMHURBAŞKANININ İŞLEMLERİ

Cumhurbaşkanı görev ve yetkilerini kullanırken, bazı işlemleri tek başına, 
bazılarını da Başbakan ve ilgili bakanla birlikte, yani karşı-imza kuralına göre 
yapar.

Karşı-imza kuralı: Genel olarak parlamenter hükümet sistemlerinde sorumsuz 
olduğu kabul edilen Devlet Başkamnın bütün işlemlerinin Başbakan ve ilgili bakan 
tarafından imzalanması ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun da Başbakan
la ilgili bakana ait olması esası benimsenmiştir. Buna karşı-imza kuralı denir.

Anayasaya göre de (m. 105), "Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlar
da Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabile
ceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca 
imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur."

Anayasada her ne kadar "tek başına yapacağı belirtilen işlemler" denilmek
teyse de, Cumhurbaşkanının işlemlerden hangilerini tek başına hangilerini ise 
karşı-imza kuralına göre yapacağı Anayasa ve kanunlarda tam olarak açıklan
mamıştır. Bu nedenle bu konuda ciddi tartışmalar bulunmaktadır.

Esasen bir parlamenter hükümet sisteminde sorumsuz Cumhurbaşkanının ic- 
raî nitelikteki işlemleri tek başına yapamaması gerekir. Ancak Anayasa diğer par
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lamenter sistemlerden farklı olarak Cumhurbaşkanını büyük yetkilerle donattığı 
için icraî alanda da ona tek başına yapacağı birçok yetki vermiştir.

Cumhurbaşkanının hangi işlemleri tek başına hangilerini karşı-imza kuralına 
göre yapacağı konusunda şu kriterleri belirlemek mümkündür08*:

(1) Anayasada ve kanunlarda tek başına ya da birlikte yapılacağı belirtilenler, 
işlemin niteliği ne olursa olsun (icraî işlem de olabilir), belirtildiği şekilde 
yapılacaktır.

(2) Anayasa ve kanunlarda nasıl yapılacağı belirtilmeyen işlemler bakımın
dan;

(a) Tarafsız Devlet Başkanı sıfatıyla tanınmış yetkilerle ilgili işlemler ve 
niteliği gereği tek başına yapılması gereken işlemler Cumhurbaşkanınca tek başı
na yapılacaktır.

(b) Anayasada nasıl yapılacağı belirtilmeyen icraî nitelikteki işlemler karşı- 
imza kuralına göre yapılacaktır.

Bu kriterlere göre Cumhurbaşkanının tek başına ve karşı-imza kuralına göre 
yapacağı işlemleri ayrı ayrı inceleyelim.

A) Cumhurbaşkanının Tek Başına Yapacağı işlemler
Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemlerde işlemin Anayasaya, demok

ratik prensiplere, insan haklarına ve hukukun üstünlüğü ilkelerine uygunluğuna 
dikkat etmesi yükümlülüğü vardır. Çünkü Cumhurbaşkanının temel görevlerinden 
birisi bu ilkelerin de yer aldığı Anayasanın uygulanmasını gözetmektir. Anayasaya 
göre (m. 105/2), "Cumhurbaşkanının re'sen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine 
Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz." Bir yandan 
Cumhurbaşkanına tek başına işlem yapma yetkisi verilip, diğer yandan da yaptığı 
işlemlerin yargı denetimi dışında tutulmuş olmasını hukuk devleti ilkesiyle bağ
daştırmak olanaksızdır. Ancak, Cumhurbaşkanının işlemlerinin yargısal denetime 
açılması yerine, bir Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının icrai işlem yapma 
yetkisinin kaldırılması, parlamenter sistemin mantığına daha uygundur.

Aşağıdaki işlemleri Cumhurbaşkanı Anayasada belirtildiği üzere tek başına 
yapar.

(1) Cumhurbaşkanı, Anayasanın 93. maddesindeki yetkiye dayanarak doğ
rudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağıracak 
olursa, bu işlemi tek başına yapar.

(18) Özbudun E., s.287. (d.n.l)
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(2) Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak.
(3) Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanım atamak.

(4) Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak.

(5) Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek.

(6) Üniversite rektörlerini seçmek.

(7) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halk 
oyuna sunmak.

(8) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek.

(9) Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek.
(10) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsav- 

cıvekilini seçmek.

(11) Askerî Yargıtay üyelerini seçmek.
(12) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini seçmek.

(13) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.

(14) Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek 
(AY.m.116).

(15) Kanunları yayımlamak (AY.m.89).

(16) Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri 
göndermek (AY.m.89).

(17) Kanunlarda öngörülen bazı kurullara üye seçmek veya atamak.

Aşağıdaki işlemleri Cumhurbaşkanı "Devlet Başkanı sıfatıyla" veya "işlemin
niteliğinden dolayı" tek başına yapar:

(1) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek. Niteliği gereği bu işlemi 
Cumhurbaşkanı tek başına yapar.

(2) Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını 
hafifletmek veya kaldırmak. Uygulamada bu yetki Başbakan ve Adalet Bakanının 
imzasıyla kullanılmaktadır. Ancak işlemin niteliği bu yetkinin tek başına kullanıl
masını gerektirir.

(3) Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde açılış konuşmasını yapmak.

(4) Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak.

(5) Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya 
esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal 
davası açmak.
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(6) Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya 
Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak.

B) Cumhurbaşkanının Karşı-İmza Kuralına Göre Yapacağı İşlemler
Aşağıdaki işlemleri Cumhurbaşkanı Anayasada belirtildiği üzere karşı-imza 

kuralına göre yapar:

(1) Bakanlan atamak ve görevlerine son verme işlemlerinin Başbakanın tek
lifi üzerine yapılacağı Anayasada (m. 104,109) belirtilmiştir.

(2) Bakanlar Kurulu kararnamesi biçiminde gerçekleşen bir işlem olan millet
lerarası andlaşmaları onaylamak (AY.m.90).

(3) Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Genelkurmay Başkanını atamak 
(AY. 117).

(4) Bakanlar Kuruluna başkanlık ederek olağanüstü hal veya sıkıyönetim ilân 
etmek (AY.m.l 19,120,122/1).

(5) Bakanlar Kuruluna başkanlık ederek olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun 
hükmünde kararnamesi çıkarmak (AY.m.l04, 121/3,122/3).

Aşağıdaki işlemleri Cumhurbaşkanı "nitelikleri gereği" karşı-imza kuralına 
göre yapar:

(1) Kararnameleri imzalamak.

(2) Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek.

(3) Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul 
etmek.

(4) Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek.

C) Cumhurbaşkanının Kararnameleri İmzalama Yetkisiyle İlgili 
Anayasa Değişikliği Önerisi

Parlamenter hükümet sistemlerinde genellikle Devlet Başkanı icraî yetkilere 
sahip değildir ve sorumsuzdur. Bu nedenle de genellikle yetki ve sorumluluk 
sahibi olan bakanlar kurulunun kararnameleri Devlet Başkanınca imzalanır. Ancak 
Türk Anayasa Hukuku bakımından durum tamamen farklıdır. Anayasa her ne 
kadar Cumhurbaşkanının sorumsuzluğunu kabul etmişse de, onu çok önemli yet
kilerle donatmıştır. Anayasaya göre (m.8), yürütme yetkisi ve görevi, Cumhur
başkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kul
lanılır ve yerine getirilir. Cumhurbaşkanı kararnameleri hukuka aykırı bulduğu için 
ya da siyasal açıdan yerinde bulmayarak imzalamaktan imtina edebilir.

Seçimle işbaşına gelen ve parlamentoya, dolayısıyla da halka karşı sorum
luluğunun bir gereği olarak belli bir programı uygulamak zorunda olan hükümet
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lerin, yürütme alanındaki atama yetkilerini Cumhurbaşkanıyla birlikte kullanması 
uygulamada zaman zaman bu iki makam arasında gerginliğe yol açabilmektedir. 
Hükümetlerin programlarım uygulayacak üst düzey yöneticileri belirlemelerine 
imkân sağlamak amacıyla™, yürütme alanındaki bütün atama yetkilerinin Bakan
lar Kurulu, Başbakan veya ilgili bakanlarca kullanılmasına imkân veren bir düzen
leme yapılarak, Cumhurbaşkanının atama kararnamelerini imzalaması uygulaması 
sona erdirilmelidir. Buna karşılık atama kararnameleri dışındaki işlemlerin 
Cumhurbaşkanınca imzalanması (ısdar şeklinde) uygulaması devam etmelidir.

Parlamenter sistemin gelişimi sürecinde, monarkın kullandığı yürütme alanın
daki yetkiler seçilmiş Başbakan ve bakanlara intikal ederken kullanılan formül, 
Devlet Başkanmın işlemlerine Başbakan ve ilgili bakanların katılması şeklinde ol
muştur. Esasen, İngiltere gibi ülkelerde, bütün yetkiler zamanla monarktan Bakan
lar Kuruluna intikal etmiştir ve monarkın imzası artık tamamen semboliktir. Çağ
daş parlamenter rejimlerde siyasal sorumluluğun seçimle işbaşına gelen hükümet
lerde olduğu açık olduğuna göre, karşı imza kuralının "bakanlar kurulu karar
larının Devlet Başkanınca imzalanması" biçiminde yeniden formüle edilmesi (ger
çek durum da zaten budur, zira işlemleri önce Bakanlar Kurulu ya da Başbakanla 
ilgili bakan hazırlar, imzalar, daha sonra da Cumhurbaşkanına sunulur) ve bu yet
kinin de atama dışındaki işlemlerle sınırlanması neden düşünülmesin?

Bu çerçevede Anayasanın karşı imza kuralına ilişkin 105. maddesini şu şekil
de yeniden düzenlemek mümkündür: "Bakanlar Kurulunun atama işlemleri dışın
daki kararları, Cumhurbaşkanınca imzalanır; bu kararlardan Bakanlar Kurulu 
sorumludur. Cumhurbaşkanı, kendisine Devlet Başkanı sıfatıyla tanınan yetkileri 
kapsamındaki işlemleri tek başına yapar."

V - CUMHURBAŞKANININ SEÇİMLERİ YENİLEME YETKİSİ
1961 Anayasası (m. 108) Cumhurbaşkanının Meclis seçimlerini yenileme 

kararı verebilmesi için gerçekleşmesi oldukça güç şartlar öngörmüştü. 1982 
Anayasası ise, yerinde olarak, yenileme şartlarını yumuşatmış ve bu yetkiyi par
lamenter sistemin bir gereği olarak kullanılabilir bir hale getirmiştir. Anayasa 
hukuku teorisinde "fesih" olarak bilinen bu yetki, 1961 ve 1982 Anayasalarında 
"seçimlerin yenilenmesi" adı altında düzenlenmiştir. Anayasaya göre, yenilen
mesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer 
(m.77/3).

Anayasa, seçimlerin Cumhurbaşkanınca yenilenmesine ilişkin durumları iki 
grup halinde düzenlemiştir:

(19) Türkiye'de hükümetlerin zaman zaman bürokratların engellemesi yüzünden programlarını uygulayama-
maktan şikayetçi oldukları görülmüştür.
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(1) Anayasanın 116. maddesinin birinci fıkrasına göre, aşağıdaki hallerden 
birisinin ortaya çıkması durumunda; kırkbeş gün içinde yeni Bakanlar Kurulu 
kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde Cumhurbaş
kanı, Meclis Başkanına danışarak Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin 
yenilenmesine karar verebilir. Bu hallerde Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilen
mesine karar vermek zorunda değildir. Yenileme kararının verilmesi konusunda 
takdir yetkisi vardır. Meclis Başkanının görüşü istişari nitelikte olup, bağlayıcı 
değildir:

(a) Bakanlar Kurulunun, göreve başlarken güvenoyu alamaması (AY.m.110).

(b) Bakanlar Kurulunun gensoru görüşmeleri sırasında verilen güvensizlik 
önergelerinin kabul edilmesi, yani güvensizlik oyu verilmesi sonucunda düşürül
mesi (AY.m.99).

(c) Bakanlar Kurulunun görev sırasında istediği güven isteminin Meclis 
tarafından reddedilmesi, yani güvensizlik oyu verilerek düşürülmesi (AY.m .lll).

(2) Anayasanın 116. maddesinin ikinci fıkrasına göre;
(a) Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine kırk- 

beş gün içinde,

(b) Yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı seçimin
den sonra yine kırkbeş gün içinde,

Bakanlar Kurulunun kurulamaması hallerinde Cumhurbaşkanı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar vere
bilir. Bu hallerde de Cumhurbaşkanının takdir yetkisi vardır ve Meclis Baş- 
kanının görüşü bağlayıcı değildir. Ancak bu hallerde, birinci fıkrada belirtilen 
durumlardan farklı olarak, seçimlerin yenilenmesi kararı ancak Bakanlar 
Kurulunun kurulamaması nedeniyle verilebilir. Bakanlar Kurulu kurulduğu tak
dirde, güvenoyu alamasa dahi, ikinci fıkradaki nedenlere dayanarak yenileme 
kararı verilemez. Bu durumda birinci fıkradaki düzenleme gereğince kırkbeş gün
lük süre yeniden işlemeye başlar.

Cumhurbaşkanı Meclis seçimlerinin yenilenmesine karar verdiği takdirde, bu 
karar Resmî Gazetede yayımlanır ve seçime gidilir (m. 116/3).

1982 Anayasası bu düzenlemesiyle, 1961 Anayasasında neredeyse imkânsız 
olan Cumhurbaşkanının belli şartlar altında Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim
lerini yenileme yetkisi kullanılabilir hale getirilmiştir.

Geleneksel olarak parlamenter rejimlerde Başbakana ya da Bakanlar 
Kuruluna tanınan fesih yetkisi, 1961 ve 1982 Türk Anayasaları ile Cumhurbaş
kanına verilmiştir. Hükümet bunalımları nedeniyle parlamenter sistemin iş
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leyişinde ortaya çıkabilecek tıkanıklıkların (1970'li yıllarda Türkiye'de görülen 
türden) aşılabilmesi bakımından bu yetkinin Cumhurbaşkanına verilmiş olması 
yerindedir. Belki burada, Meclis Başkanının yanı sıra, Başbakanın görüşünün 
alınması şartının eklenmesi düşünülebilir.

VI - CUMHURBAŞKANININ ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİ 
ONAYLAMA VE HALKOYUNA SUNMA YETKİSİ

Türkiye'de, önceki Anayasalar (1924 AY. m.102; 1961 AY. m .155) gibi 1982 
Anayasası da, Anayasanın değiştirilmesi bakımından TBMM'nin yetkili ol
duğunu belirterek, buna ilişkin kuralları düzenlemiş bulunmaktadır (m. 175). An
cak 1982 Anayasası, Anayasanın değiştirilmesi sürecine TBMM'nin dışında, 
Cumhurbaşkanını ve bazı hallerde başvurulacak bir halkoylaması safhası getir
mek suretiyle halkı da katmış bulunmaktadır.

Anayasanın 175. maddesine göre: "Anayasanın değiştirilmesi... teklifinin 
kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkün
dür... Cumhurbaşkanı, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha 
görüşülmek üzere Meclise geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen kanunu, üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu 
kanunu halkoyuna sunabilir. Meclisçe üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte 
ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, 
Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak 
üzere Resmî Gazetede yayımlanır..."

Bu düzenlemeyle, Anayasa değişikliklerini onaylama yetkisi, Cumhurbaşkanı 
ile halk arasında paylaştırılmıştır.

Cumhurbaşkanının, Anayasayı değiştirme sürecindeki rolü, temelde yasama 
organına ait olan bu yetkinin kullanılamaması sonucunu doğurabilecek bir nitelik 
taşımaktadır. Bu nedenle Cumhurbaşkanının, Meclis tarafından üçte iki çoğun
lukla kabul edilen Anayasa değişikliklerini halkoylamasına sunma yetkisi kal
dırılarak, üçte iki çoğunlukla kabul edilen değişiklikleri onaylaması zorunlu hale 
getirilmelidir. Beşte üç çoğunlukla kabul edilen Anayasa değişikliklerinin, 
Cumhurbaşkanının yanısıra, yürütmenin diğer kanadını oluşturan Bakanlar 
Kurulu tarafından da halkoylamasına götürülebilmesine imkân tanınmalıdır. 
Buna göre, Meclisin beşte üç çoğunlukla kabul ettiği bir Anayasa değişikliği 
Cumhurbaşkanınca Meclise geri gönderildiği ve Mecliste üçte iki çoğunluğun 
sağlanamadığı bir durumda, Bakanlar Kurulunun bu Anayasa değişikliğinin hal- 
koylamasına sunulmasını isteyebilmesi yerinde olur.

326



T B M M  AN AYA SA H U KU KU  1 .  U L U SL A R A R A SI SE M P O Z Y U M U

VII - CUMHURBAŞKANININ DENETİM YETKİSİ:
DEVLET DENETLEME KURULU

Devlet Denetleme Kurulu, idarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verim
li şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla Anayasa ile 
öngörülmüş bir kurul olup, Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışır.

Anayasaya göre, Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine 
tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu 
kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan 
meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, 
kamuya yararlı demeklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denet
lemeleri yapar (m. 108/1).

Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı 
dışındadır (m. 108/2).

Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda 
belirlenen nitelikteki kişiler arasından, Cumhurbaşkanınca atanır. Devlet Denet
leme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri, kanunla 
düzenlenir (m. 108/3-4). Anayasa bu hükmü uyarınca, 2443 sayılı Devlet Denet
leme Kurulunun Kurulması Hakkında Kanun çıkarılmıştır.

1982 Anayasası Devlet Denetleme Kurulunun öngörülmesi ve bunun siyasal 
sorumluluğu bulunmayan Cumhurbaşkanına bağlanması, parlamenter rejimin 
mantığına aykırıdır. Parlamenter rejimde kamu kuruluşlarının denetimi yetkisi 
siyasal sorumluluğa sahip bakanlar kurulu ve onun başkanma verilmelidir. Aksi 
takdirde denetlemede bir yetki kargaşası ortaya çıkabilir<20). Bu nedenle Devlet 
Denetleme Kurulu Anayasadan çıkarılarak bu kurulun görevleri hükümete bağlı 
denetim organlarına devredilmelidir.

VIII - CUMHURBAŞKANININ SORUMLULUĞU VE
SORUMSUZLUĞU

Cumhurbaşkanının karşı-imza kuralına göre yaptığı işlemlerden doğan siyasi, 
cezaî ve hukukî sorumluluk bütünüyle bunları imzalayan Başbakan ve ilgili 
bakana aittir.

A) Siyasi Sorumluluk

Anayasanın 105 inci maddesine göre, Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer 
kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına

(20) Nitekim, 2001 yılında Cumhurbaşkanı ile dönemin Başbakanı arasında bu nitelikte bir sorun yaşanmıştır.
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yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili 
bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. 
Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mah
kemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.

Bu hükümden anlaşılacağı üzere, Cumhurbaşkanının Başbakan ve ilgili 
bakanlarca imzalanan işlemlerinden doğan siyasi sorumluluk, Başbakan ve ilgili 
bakana aittir. Yani bu işlemlerden dolayı Başbakan ve bakanlar hakkında gensoru 
denetimi işletilerek bu kişilerin görevlerinden alınmaları mümkündür.

Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanan işlemlerden dolayı Cumhurbaş
kanının siyasi sorumluluğu yoktur. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlem
lerden dolayı da siyasi sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu işlemlerden kimse 
sorumlu değildir. Siyasi sorumluluğu olmadığı için Cumhurbaşkanının Türkiye 
Büyük Millet Meclisi veya başka bir organ tarafından görevinden uzaklaştırılması 
mümkün değildir.

Parlamenter hükümet sistemlerinde, Devlet Başkanına siyasi açıdan sorum
luluğunu gerektirecek yetkiler tanınmadığından Devlet Başkanının siyasi sorum
luluğu yoktur.

1982 Anayasası ise, diğer parlamenter sistemlerden farklı olarak Cumhurbaş
kanına çok önemli yetkiler vermiş, ancak sorumluluk yüklememiştir. Parlamenter 
rejimlerde yetkili olmayan devlet başkanlarının sorumlu olmaması genel bir 
kuraldır. Bu kurala paralel olarak, Türkiye'de de Cumhurbaşkanının parlamenter 
sistemle bağdaşmayan yetkileri kaldırılmalı ve siyasi sorumsuzluğu devam ettiril
melidir.

B) Cezaî Sorumluluk

Monarşilerde, devlet başkanının cezaî sorumsuzluğu tam ve mutlaktır. Ör
neğin, İngiltere'de "Kral bir bakanı öldürürse bundan Başbakan sorumludur. Eğer 
Başbakanı öldürürse, kimse sorumlu değildir" şeklindeki söz, şaka da olsa Kralın 
cezaî bakımdan mutlak sorumsuzluğunu vurgulamaktadır.

Cumhuriyetlerde ise, Cumhurbaşkanının cezaî sorumsuzluğu mutlak ol
mayıp, görevle ilgili suçlar ile kişisel suçlar arasında ayrım yapılmaktadır. Görev
le ilgili suçlardan dolayı Cumhurbaşkanı kural olarak sorumsuz kabul edilirken, 
istisnaî olarak "vatana ihanet" suçundan sorumlu tutulmaktadır. Kişisel suçlardan 
ise, Cumhurbaşkanının sorumluluğu kabul edilmektedir*21’.

(21) ÖzbudunE., s.291. (d.n.l)
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Göreviyle İlgili Cezaî Sorumluluğu
Türkiye'de Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili suçlardan sorumlu olup ol

madığı konusunda Anayasada çok açık bir hüküm yoktur. Bununla birlikte, 
Anayasanın bazı düzenlemelerinden Cumhurbaşkanının cezaî sorumluluğuyla il
gili sonuçlar çıkarılabilir.

Anayasanın 105. maddesindeki, "Cumhurbaşkanının... tek başına yapabileceği 
belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca im
zalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur" hükmünün, bu işlem
lerden doğan siyasi sorumluluğun yanısıra cezaî sorumluluğu da Başbakan ve il
gili bakanlara yüklediği kabul edilebilir02*. Cumhurbaşkanının Başbakan ve ilgili 
bakanlarla birlikte imzaladığı işlemler, esasen Bakanlar Kurulunun ve bakanların 
faaliyetlerinin yürütülmesinden kaynaklanmaktadır. Böyle olunca cezaî sorum
luluğun da onlara ait olmasında fazlaca yadırganacak bir durum yoktur.

Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlere gelince, Anayasa (m .105/2), 
bunlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamayacağını öngördüğünden, bunlar
dan dolayı da Cumhurbaşkanının cezaî sorumluluğunun kabul edilmediği anlaşıl
maktadır. Cumhurbaşkanının yetkileri yukarıda önerildiği şekilde sınırlandırıldığı 
takdirde, göreviyle ilgili olarak suç işlemesi ihtimali de ortadan kalkacağından, 
göreviyle ilgili cezai sorumsuzluğu da vatana ihanet dışında devam edebilir.

Anayasa, Cumhurbaşkanının vatana ihanet oluşturan suçlarından dolayı cezaî 
sorumluluğunu ise açıkça hükme bağlamıştır. Anayasaya göre (m. 105/3), 
Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam
sayısının en az üçte birinin (184 oy) teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dört
te üçünün (413 oy) vereceği kararla suçlandırılır.

Meclis tarafından vatana ihanetle suçlandırılan Cumhurbaşkanı "hangi ceza 
hükmüne dayanıldığı ve suçun hangi gerekçeyle vatana ihanet sayılması gerek
tiği" (İçtüzük, m .114), sevk kararında belirtilerek Yüce Divana sevkedilir. 
Cumhurbaşkanı, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesince yargılanır 
(AY.m. 148/3).

Yüce Divana sevkedilen bir bakan bakanlıktan düşmüş sayıldığına göre 
(AY.m.113/3), daha büyük bir çoğunlukla ve daha ağır bir suçtan dolayı Yüce 
Divana sevkedilen Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanlığı sıfatının sona ermesi 
gerekir03*.

(22) Özbudun E., s.290-291 (d.n.l); Tanör B. - Yüzbaşıoğlu N„ s.315. (d.n.17)
(23) Özbudun E., s.291 (d.n.l); TeziçE., Anayasa Hukuku, İstanbul 1996, s.403-404;

Tanör B. - Yüzbaşıoğlu N.t s.316. (d .n .l7)
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Yukarıda önerdiğimiz şekilde Cumhurbaşkanının yetkilerinin temsili görev
lerle sınırlandırılması halinde, görevle ilgili suçlardan doğan sorumluluğun 
sadece vatana ihanet suçuyla sınırlandırılmış olması fazlaca sorun doğur
mayabilir. Ancak Cumhurbaşkanının mevcut konumu çerçevesinde konuya yak
laşılacak olursa, göreviyle ilgili suçlardan dolayı sorumluluğunun sadece vatana 
ihanet suçuyla sınırlı olmasını hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırmak mümkün 
değildir.

Kişisel Suçlarından Dolayı Cezaî Sorumluluğu
Anayasada, Cumhurbaşkanının kişisel suçlarından dolayı sorumlu olmadığını 

belirten bir hüküm bulunmamaktadır. Buna karşılık bir hukuk devletinde bireyler 
suç oluşturan fiillerinden dolayı sorumludurlar. O halde Cumhurbaşkanı kişisel 
suçlarından, yani göreviyle ilgili olmayan suçlarından dolayı cezaî bakımdan 
sorumludur. Örneğin, adam öldürme, müessir fiil, hakaret gibi Türk Ceza 
Kanununda yer alan suçları işlediği takdirde yargılanabilecektir. Dolayısıyla bu 
konuda bir tereddüt bulunmamaktadır.

C) Hukukî Sorumluluk
Göreviyle İlgili Hukukî Sorumluluğu
Görevle ilgili hukukî sorumluluk, Cumhurbaşkanının görevini yerine getirir

ken yaptığı işlemlerden ve eylemlerden dolayı zarar görenlerin tazminat talep 
edip edemeyecekleriyle ilgilidir.

Anayasanın 105 inci maddesindeki, "Cumhurbaşkanının... tek başına yapa
bileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlar
ca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur" hükmünün, bu 
işlemlerden doğan siyasi sorumluluğun yanısıra cezaî ve hukukî sorumluluğu da 
Başbakan ve ilgili bakanlara yüklediği sonucuna ulaşmak mümkündür. 
Cumhurbaşkanının Başbakan ve ilgili bakanlarla birlikte imzaladığı işlemler, 
esasen Bakanlar Kurulunun ve bakanların faaliyetlerinin yürütülmesinden kay
naklanmaktadır. Böyle olunca bu işlemlerden doğan hukukî sorumluluğun da on
lara ait olması doğaldır. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlere gelince, 
Anayasa (m. 105/2), bunlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamayacağını ön
gördüğünden, bunlardan dolayı da Cumhurbaşkanının hukukî sorumluluğunun 
kabul edilmediği görülmektedir. Örneğin, Cumhurbaşkanının yapmış olduğu bir 
atama işlemi nedeniyle zarar gören kişinin hukuk mahkemesine başvurarak taz
minat istemesi mümkün değildir.

Ancak Anayasa istisnaî olarak, Cumhurbaşkanının vatana ihanet suçlarından 
dolayı cezaî sorumluluğunu öngördüğünden, bu suçların işlenmesiyle ortaya
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çıkan zararlardan dolayı Cumhurbaşkanının hukukî sorumluluğunun da olması 
gerekir.

Cumhurbaşkanının vatana ihanet suçu dışında göreviyle ilgili olarak vere
bileceği zararlardan sorumlu olmaması durumu da hukuk devletine aykırıdır.

Kişisel İşlem ve Eylemleriyle İlgili Hukukî Sorumluluğu
Anayasada, Cumhurbaşkanının kişisel hukukî muamele ve sözleşmelerinden 

dolayı sorumlu olmadığını belirten bir hüküm yoktur. Dolayısıyla, Cumhurbaş
kanı da tıpkı diğer kişiler gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret 
Kanunu ve özel hukuka ilişkin diğer mevzuat ile düzenlenmiş bulunan hukukî 
muamele, eylem ve sözleşmeleri yaptığı takdirde, bunlarla öngörülen sorum
luluğu da üstlenmiş olur. Bu konuda bir sorun bulunmamaktadır.

SONUÇ
1982 Anayasası ile Cumhurbaşkanına verilen görev ve yetkiler parlamenter 

sistem gerekleri doğrultusunda yeniden düzenlenerek parlamenter sistemden sap
ma oluşturan mevcut durum sona erdirilmelidir. Bu çerçevede yürütmeyle ilgili 
yetkiler, siyasal sorumluluğu bulunan ve parlamento önünde hesap vermek zorun
da olan Bakanlar Kurulu ve Başbakana, yargı alanındaki atama yetkileri ise, ay
rıntılarını yukarıda açıkladığımız şekilde ilgili kurullara devredilmelidir.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK - Teşekkür ederim Sayın Atar.

Şimdi, söz sırası Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu'nda.

Buyurun efendim.
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OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERİ (OÜYUKHK)

Prof Dr. Yılmaz ALİEFENDİOĞLU r>

GİRİŞ
1982 Anayasasında, olağanüstü yönetim usulleri kanun hükmünde karar

nameleri konusuna girmeden önce olağanüstü yönetim usullerinden ve karşılaş
tırmalı olarak olağan - olağanüstü kararnamelerden söz etmek isterim

I - OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ
1982 Anayasasında olağanüstü yönetim usulleri olağanüstü haller ve 

sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali olmak üzere iki bölümde toplanmıştır.

Olağanüstü haller de iki bölümlüdür:

1. Olağanüstü Haller
1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar 

Kurulu;

•  Doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hal
lerinde (m. 119) Millî Güvenlik Kurulu'nun görüşünü almaya gerek duymadan, 
yurdun bir ya da birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere 
olağanüstü hal;

• Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri 
ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya 
çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması 
durumlarında, Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir 
veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere 
(m. 120) olağanüstü hal;

ilan edebilir.

2. Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali
Anayasanın 122. maddesine göre, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan 

Bakanlar Kurulu, "Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak 
ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilânını gerektiren 
hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması veya savaş hali, savaşı 
gerektirecek bir durumun başgöstermesi, ayaklanma olması veya vatan ve Cum-

(*) Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
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huriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin veya milletin 
bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygın
laşması sebepleriyle", Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü alarak, yurdun bir 
veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı aşmamak üzere sıkıyönetim 
ilan edebilir.

Olağanüstü hal ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de 
yayımlandıktan sonra hemen; sıkıyönetim ilanında karar aynı gün Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise der
hal, sıkıyönetim kararında toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır. 
TBMM, süreyi değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine her defasında 
dört ayı geçmemek üzere uzatabilir, olağanüstü hali veya sıkıyönetimi kal
dırabilir.

Olağanüstü yönetim usulleri, olağanüstü hallerde ya da bir kriz durumunda 
başvurulması gereken bir yönetim biçimidir. Olağanüstü yönetimin ortak özelliği 
yönetsel yetkilerin artırılarak yürütmenin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlük
lerin, kullanılmalarının durdurulmasına varacak ölçüde sınırlandırılabilmesidir. 
Bu yönetim biçimi, özgürlükçü demokratik düzeni veya temel hak ve özgürlük
leri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerini önleyebilmenin ve 
kriz dönemlerini atlatabilmenin hukuksal çözüm yoludur. Anayasada sayılan 
durumların ortaya çıkması, olağanüstü yönetimi kaçınılmaz ve haklı kılar.

Anayasa Mahkemesi'nin bir kararında belirtildiği gibi, "Demokratik ülkeler
de olağanüstü yönetim usulleri, hukuku dışlayan keyfi bir yönetim anlamına gel
mez. Olağanüstü yönetimler kaynağını Anayasada bulan, anayasal kurallara göre 
yürürlüğe konulan, yasama ve yargı organlarının denetiminde varlığını sürdüren 
rejimlerdir. Ayrıca olağanüstü hal yönetimlerinin amacı, anayasal düzeni koru
mak ve savunmak olmalıdır."10

I I -  OLAĞAN - OLAĞANÜSTÜ KARARNAMELER REJİMİ

1982 Anayasası, iki tür kanun hükmünde kararname öngörmüştür. Birincisi 
Bakanlar Kurulunca, Anayasanın 87. maddesine göre TBMM tarafından verilen 
yetkiye dayanılarak, 91. madde uyarınca çıkarılan olağan dönem kanun hükmün
de kararnameler (KHK); İkincisi, Anayasanın 121. ve 122. maddelerine göre 
olağanüstü yönetim süresince çıkarılan olağanüstü yönetim usulleri kanun hük
münde kararnameleridir (OÜYUKHK)(2). Olağanüstü yönetim usulleri karar
nameleri de, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri (OÜHKHK) ve

(1) AYM'nin 10.1.1991 günlü, E.1990/25, K.1991/1 sayılı kararı, RG: 5.3.1992/21162, S.33
(2) OÜYUYHK leri ¡961 Anayasasında yer almamıştı.
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sıkıyönetim kanun hükmünde kararnameleri (SYKHK) olmak üzere iki gruba ay
rılır.

Olağan KHK'ler Anayasa ve yasadan alınan yetkiyle; olağanüstü yönetim 
usulleri KHK'leri ise doğrudan Anayasaya, uygulamada Anayasa ve 2935 sayılı 
Olağanüstü Hal Yasası'na dayanılarak çıkarılmaktadırlar

Anayasanın 121. ve 122. maddelerine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında 
toplanan Bakanlar kurulu, olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ve savaş halleri 
süresince, olağanüstü halin ya da sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı konularda 
kanun hükmünde kararnameler çıkarabilecektir. Bunların isimleri kanun hükmün
de kararname olmakla birlikte, gerek dayanılan yetki, gerekse amaç ve işlevleri 
yönlerinden olağan yasa hükmünde kararnamelerden ayrı konumdadırlar. 
Anayasaya göre, sıkıyönetim ve olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerin 
çıkarılmasına ilişkin hükümler, KHK çıkarılmasını düzenleyen 91. maddenin 
kayıtlayıcı kurallarının kapsamı dışında bırakılmıştır (m.91/1, 91/5). 1982 
Anayasasında kanun hükmünde kararname (KHK) ile olağanüstü hal kanun hük
münde kararnamesi (OÜHKHK) ve sıkıyönetim sırasında çıkarılan kanun hük
münde kararname (SYKHK) arasındaki farklar, genel hatlarıyla şöyledir:

KHK (m.87, 91)
•  TBMM tarafından, Bakanlar Kuruluna, "belli konularda," bir yasayla KHK 

çıkarılabilme yetkisinin verilmiş olması gerekir. Yetki yasasında çıkarılacak 
YHK'lerin, amacı, kapsamı, ilkeleri, kullanma süresi ve süresi içerisinde birden 
fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağı gösterilir.

• Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir.

•  Anayasanın temel haklar ve ödevlerle ilgili II. Kısmının birinci ve ikinci 
bölümünde yer alan genel hükümler ve kişinin hakları ve ödevleri ile dördüncü 
bölümünde yer alan siyasal haklar ve ödevler ile ilgili konularda KHK çıkarıla
maz.

•  Bakanlar Kuruluna YHK ile bütçede değişiklik yapmak yetkisi verilemez, 
(m .163)

•  Anayasa Mahkemesi, bu kararnameleri, Anayasaya uygunluk açısından 
denetler, (biçim ve esas yönünden)

• İlke olarak Resmi Gazete'de yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler ve 
yayımlandıkları gün TBMM'ne sunulurlar. Yayımlandıkları gün TBMM'ne sunul
mayan kararname, bu tarihte yürürlükten kalkar.

•  TBMM, bu kararnameleri, komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve 
ivedilikle görüşür; kabul, ret ya da değişiklikle kabul eder.
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OÜYUKHK: OÜHKHK ve SYKHK (m.121,122)
• Bu kararnamelerin bir yetki yasasına dayanmaları zorunluluğu yoktur. 

Anayasanın 121/3., 122/2. fıkralarında yetkinin yasayla verileceğinden söz edil
memiştir. Ayrıca, olağan yasa hükmünde kararname çıkarılma yetkisinin veril
mesiyle ilgili maddede, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde çıkarılacak yasa hük
münde kararnamelere ilişkin hükümler saklı tutulmuştur (m .91/l,5 )(3). 
OÜYUKHK’leri, dayanaklarını doğrudan Anayasadan almaktadırlar.

•  Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından 
çıkarılabilir.

•  Olağanüstü halin ya da sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı konularda 
çıkarılabilirler.

•  Olağanüstü hal ya da sıkıyönetim bölgelerinde ve olağanüstü hal ya da 
sıkıyönetim süreleri içinde çıkarılabilirler

• OÜHKHK ve SYKHK’lerine karşı Anayasa Mahkemesinde biçim ve esas 
yönünden dava açılamaz; 2949 sayılı Yasaya göre de itiraz yoluyla başvuruda 
bulunulamaz.

• Bu kararnameler Resmi Gazete'de yayımlanırlar ve aynı gün "onay için" 
TBMM'ne sunulurlar. Bunların Meclisçe onaylanmasına ilişkin süre ve usul İç
tüzükle belirlenir.

OLAĞANÜSTÜ HAL VE SIKIYÖNETİM SÜRESİNCE ÇIKARILAN 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN NİTELİKLERİ VE YETKİ

Olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamelerinin 
çıkarılabilmesi için öncelikle, ülkenin bütününde ya da belirli bir yörede 
olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilan edilmiş olması gerekir® (ön işlem).

Olağan yasa hükmünde kararnameler, bir yetki yasasına dayanmaları, yayım
landıkları gün TBMM'ne sunulmaları ve Meclisçe ret, kabul ya da değişiklikle 
kabul edilebilmeleri nedenleriyle, yürütmenin temelde yasamaya dayalı genel, 
düzenleyici bir işlemidir; ayrık ve bağlı bir yetkinin öncelikli, zorunlu ve ivedi 
durumlarda kullanılmasıdır.

Olağanüstü ya da sıkıyönetim yasa hükmünde kararnameleri ise, bir yetki 
yasasına dayanmamaları, olağanüstü halin ya da sıkıyönetimin gerekli kıldığı 
konularda çıkarılabilmeleri, Anayasanın 15. maddesinde korunan çekirdek haklar 
ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülükler hariç, temel hak ve özgürlüklerin 
kullanılmasını durdurabilmeleri nedenleriyle, ilk bakışta yasama işlemi gibi asli,

(3) Aksi görüş için Bkz. Özek Ç , Cumhuriyet Gazetesi, 22.5.1990,
(4) AYM'nin 10.1.1991 günlü, E l990/25, K İ991/1 sayılı karan, RG. 5.3.1992, s.38
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kural koyucu ve bağımsız bir yetkiye dayandıkları söylenebilir*5'. Ancak, yürüt
menin, olağanüstü hal ya da sıkı yönetim KHK'lerinin, Anayasanın 121. ve 122. 
maddelerine dayanmaları, yayımlandıkları gün onay için TBMM'ne sunulmaları ve 
bunların Mecliste onanmalarına ilişkin sürenin ve usulün İçtüzükle belirlenmesi 
karşısında yasamaya ve meclisin onayına bağlı, türevsel nitelikli bir yetkiye dayan
dıkları söylenebilir'6’. Bu anlayış, Anayasanın 6. maddesindeki, egemenliğin ulusa 
ait olması ve yetkili organlar eliyle kullanılması; Yasama yetkisinin, TBMM'ne 
aidiyeti ve devredilmezliği (m.7) kurallarına uygun düşer*7’. Anayasa, hiç bir halde, 
yürütmenin, yasama yerine geçmesini, aslî ve bağımsız bir yetki kullanmasını ve 
yasama yetkisinin devredilirliğini öngörmemiştir. Bu kural yasa hükmünde karar
nameler ve olağanüstü yasa hükmünde kararnameler için de geçerlidir. Nitekim 
Anayasa mahkemesinin olağan KHK ile ilgili bir kararında bu husus, "...yasama 
yetkisi genel ve asli bir yetkidir. Bu yetki TBMM'ne aittir ve devredilmez. Kanun 
hükmünde kararnameler, unsurları Anayasada belirlenen yetki yasasına göre 
çıkarılır ve işlem görürler, ayrık durumlar içindir ve bağlı bir yetkinin kullanılması 
yoluyla hukuksal yaşamı etkilerler."® biçiminde ifade edilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin bir başka bir kararında da, "Yasama yetkisinin her 
hangi bir nedenle de olsa devri olanaksızdır."*9’ denilmektedir. Anayasa, olağanüs
tü halin ya da sıkıyönetim ya da savaş halinin gerekli kıldığı konularda çıkarıla
cak yasa hükmünde kararnamelerin, bir yetki yasasına dayanmaları zorun
luluğunu öngörmemekle beraber, bunların olağanüstü hal ya da sıkıyönetim 
ilanını takiben ve bu süre içerisinde çıkartabilmeleri, yayımlandıkları gün 
TBMM'nin onayına sunulmaları ve onaya ilişkin süre ve usulün içtüzükle belir
lenmesi kuralını getirmiştir. TBMM İçtüzüğüne, OÜHKHK ve SKHK’lerinin 
görüşülmesine ilişkin 128. madde, TBMM'nin 16.5.1996 günlü, 424 sayılı 
kararıyla eklenmiştir00’. Bu madde hükmüne göre, Anayasanın 121. ve 122. mad
deleri uyarınca çıkarılan ve onay için TBMM'ne sunulan kararnameler,

(5) Bkz. Özbudun E.. Türk Anayasa Hukuku, 1986, S.93-94 ; Tanör B. - YUzbaşıoğlu N., 1982 Anayasasına 

Göre Türk Anayasa Hukuku, İstanbul, 2001, s.416
(6) Olağan yasa hükmünde kararnameler, bir yetki yasasına dayanmaları, yayımlandıkları gün TBMM'ne 

sunulmaları ve Meclisçe reddedilmeleri, kabul ya da değişiklikle kabul edilmeleri nedenleriyle, yürüt
menin, temelde yasamaya dayalı, genel düzenleyici bir işlemidir; ayrıklı ve bağlı bir yetkinin zorunlu, 
öncelikli ve ivedi durumlarda kullanılmasıdır.

(7) Tanör B. - YUzbaşıoğlu N., s.416 (d.n.5)
(8) AYM'nin E1988/64, K1990/2 sayılı kararı, RC 21.4. 1990/20499
(9) AYM'nin E l988/62, K İ990/3 sayılı kararı, RG 12.10.1991

(10) TBMM İçtüzüğüne 1996 yılında 128 maddenin eklenmesine kadar , OÜHYHK leri ile SYHK terinin 
Meclisçe onanmasına ilişkin süre ve usul İçtüzükte yer almamakta idi Bu durumda yürütme, OÜYHK ler 
yönünden TBMM tarafından onaylanma işlemine başvurulmayan asli bir yetki kullanmakta idi. Öte yan
dan, Fransa'da, Cumhurbaşkanı Anayasanın 16. maddesine göre, koşullar oluştuğunda, olağanüstü yetk
ilerini başbakan, meclis başkanları ve Anayasa Konseyine danışarak kullanabilir. Cumhurbaşkanının 
çıkardığı bu tür kararnameler yargısal denetime kapalıdır.
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Anayasanın ve İçtüzüğün yasa tasarı ve önerilerinin görüşülmesi için koyduğu 
kurallara göre, ancak, komisyonlarda ve Genel Kurulda öteki yasa hükmünde 
kararnamelerle, yasa tasarı ve önerilerinden önce, ivedilikle en geç 30 gün içeri
sinde görüşülür ve karara bağlanır. Komisyonlarda, en geç 20 gün içerisinde 
görüşmeleri tamamlanmayan kanun hükmünde kararnameler Meclis Başkan
lığınca doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınır.

Kararname 30 gün içerisinde Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanmaz ise, 
durum ne olacaktır. Bu durumdaki OÜKHK ya da SKHK, yürürlüğünü devam et
tirecek midir?

Gözler, bu durumdaki OÜHKHK'nin, "bir olağanüstü hâl kanun hükmünde 
kararnamesi olarak yürürlükte kalır ve bütün hüküm ve sonuçlarını doğurmaya 
devam eder."(ll> demektedir.

Anayasa, "yasama yetkisinin TBMM'ne ait olması ve devredilmeziği" (m.7); 
yürütme yetkisi ve görevinin ise, "Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanıl
ması ve yerine getirilmesi"(m.8) kurallarını temel ilke olarak benimsemiştir. 
Anayasanın yürütmeye, 121. ve 122. maddelerine göre tanıdığı "OÜHKHK ya da 
SKHK" si çıkarma yetkisinin kullanılması, bunların yayımlandıkları gün 
TBMM'nin onayına sunulmaları ve Meclisçe onaylanmalarına ilişkin süre ve 
usulün İçtüzükle belirlenmesi koşuluna bağlıdır. Bu nedenle Gözler'in görüşüne 
katılamamaktayız. Bize göre, Meclisin İçtüzükte belirlenen 30 günlük süreye uy
mayarak, bu KHK'leri görüşüp karara bağlamaması yürürlükten kalkmalarına 
neden olur. Bunların yeniden yürürlüğe konulabilmesi, ancak, TBMM tarafından 
aynen ya da değişiklikle kabul edilmelerine bağlıdır.

Öte yandan, Anayasa Mahkemesinin de belirttiği gibi, "...demokratik ül
kelerde olağanüstü yönetim usulleri, hukuku dışlayan keyfi bir yönetim anlamına 
gelmez. Olağanüstü yönetimler kaynağını Anayasa'da bulan, anayasal kurallara 
göre yürürlüğe konulan, yasama ve yargı organlarının denetiminde varlıklarını 
sürdüren rejimlerdir. Ayrıca, olağanüstü hal yönetimlerinin amacı, anayasal 
düzeni korumak ve savunmak olmalıdır. Bu nedenle olağanüstü yönetim usulleri 
yürütme organına önemli yetkiler vermesine, hak ve özgürlükleri de önemli öl
çüde sınırlandırmasına karşın demokrasilerde sonuçta bir "hukuk rejimi"dir"(l2)

İtalya'da Anayasanın 77. maddesine göre, olağanüstü durumlarda çıkarılan yasa hükmünde karar

nameler, Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdikleri gün yasaya dönüştürülmek üzere Meclislere 
sunulurlar. Meclisler toplantı haline değilse, hemen toplantıya çağrılırlar ve beş gün içersinde toplanır
lar. Meclislerin 60 gün içersinde yasalaştıramadığı olağan YHK'ler , yayımlandıkları günden itibaren 
hükümsüz kalır.. Italyan hukukuna göre her iki tür kararname Anayasal denetime tâbidir.

(11) Gözler K., Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Kitapevi, Bursa 2000 yayını, s. 402
(12) AYM'nin 3.7.1991 günlü, E1991/6, K İ991/20 sayılı kararı
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ONAY İŞLEMİ

Anayasaya göre, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ya da 
sıkıyönetim kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlanır ve aynı gün TBMM'nin 
onayına sunulur. Bunların Mecliste onanmasına ilşkin süre ve usul İçtüzükte 
belirlenir. Ancak, Anayasanın öngördüğü içtüzük, Anayasanın yürürlüğe gir
mesini takiben 14 yıl sonra, 15.6.1996 gününde Meclis İçtüzüğüne 128. mad
denin eklenmesi suretiyle düzenlenmiştir.

Bu arada çıkarılan, 10.7.1987 günlü, 285 sayılı; 9.4.1990 günlü, 413 sayılı; 
9.5.1990 günlü, 424 ve 425 sayılı; 18.5.1990 günlü, 426 ve 427 sayılı; 30.11.1990 
günlü, 428 sayılı ve 15.12.1990 günlü, 430 sayılı olağanüstü hal KHK'leri, o 
tarihte İçtüzükte gerekli düzenlemelerin yapılmamış olması nedeniyle Meclisçe 
onaylanmamıştır. Anayasa Mahkemesi 424, 425 ve 430 sayılı kararnamelere kar
şı açılan davalarda bu konuyu eleştirmekle beraber, kararname çıkarma yetkisinin 
yürütmeye, onamaya ilişkin içtüzük yapımının ise TBMM'ne ait ayrı yetkiler ol
duklarını, Meclisin bu konuda içtüzük düzenlemesine gitmemesinin, yürütmenin, 
olağanüstü hallerde yasa hükmünde kararname çıkarmasını etkilemeyeceği 
görüşünü benimsemiştir03*.

Aynı kararlarda, azınlıkta kalan görüşe göre ise, Anayasanın öngördüğü temel 
ilke, yasama yetkisinin TBMM tarafından kullanılmasıdır ve bu yetki dev
redilemez. Olağan yasa hükmünde kararnamelerde yasa ile önceden yetkilendir
me esas olmasına karşın, olağanüstü hal kararnamelerinde "onay" ile sonradan 
yetkilendirme esastır. Nitekim, Anayasanın 121. maddesinin gerekçesinde, 
"...hükümete yasama meclisinin denetimi altında kanun hükmünde kararname 
çıkarma yetkisi verilmiştir." denilmektedir. Anayasanın öngördüğü bu denetim, 
OÜYHK'lerin onaylanması yoluyla en kısa sürede yapılması gereken denetimdir. 
Bu denetimin süre ve usulü bu amaçla yapılacak içtüzükte belirlenecektir. Böy- 
lece, olağanüstü ya da sıkıyönetim yasa hükmünde kararnamelerin çıkarılabilme
si, içtüzüğün yapılması koşuluna bağlıdır. İçtüzük yapılmamışsa Meclis bu yet
kinin yürütmeye verilmesini uygun bulmamış demektir. Bu durumda yürütme 
olağanüstü ya da sıkıyönetim kararnameleri çıkaramaz, Olağanüstü Hal Yasası ya 
da Sıkıyönetim Yasasıyla yetinmek durumundadır"4*.

Burada tartışılacak ikinci konu, TBMM'nin İçtüzüğe göre yapacağı "onay
lama" ya da "onaylamama" işleminin Meclis kararı ile mi, yoksa, bir yasa ile mi 
yapılacağıdır.

(13) AYM'nin 10.1.1991 günlü, E l990/25, K1991/1 sayılı kararı, RG: 5.3.1992/21162;
AYM'nin 3.7.1991 günlü, E1991/6, K İ991/20 sayılı kararı, RG: 8.3.1992/21165

(14) Yılmaz Aliefendioğlu'nun azınlık görüşü, E l990/25, K İ991/1 sayılı karar
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Uygulamada, olağan yasa hükmünde kararnamelerin TBMM tarafından red
di, kabulu ya da değişiklikle kabulü yasayla yapılmaktadır. Çünkü, bu tür 
KHK'ler genel, sürekli, düzenleyici ve kural koyucu işlemlerdir ve kimi yasalar
da değişiklik yaparlar. Olağanüstü yönetim usullerinde çıkarılan kararnameler ise, 
"olağanüstü halin ya da sıkıyönetimin gerekli kıldığı konularda", "olağanüstü 
halin ilân edildiği bölge için" ve "olağanüstü hal ya da sıkıyönetim süresince 
geçerli" kurallardır, yasalarda olması gereken genellik ve süreklilik unsurlarından 
yoksundurlar. OÜKHK'ler ve SYKHK'leri olağanüstü halin ya da sıkıyönetimin 
gerekli kıldığı birer işlem olmaları, genellik ve süreklilik unsurundan yoksun 
bulunmaları nedeniyle "onay" işlemlerinin meclis kararı olarak gerçekleştirilmesi 
uygun düşer°5). Ancak, onay işlemlerinin meclis kararı yoluyla gerçekleşmesi 
durumunda, bu kararın Anayasaya uygunluk denetiminin yapılıp yapılamayacağı 
ayrı bir tartışma konusu olacaktır.

Onay işleminin bir yasayla yapılması durumunda, yasaya dönüşen işlemin, 
Anayasa mahkemesince, Anayasaya uygunluk denetiminin yapılacağı kuşkusuz
du^16».

Anayasa Mahkemesi, bir kararında, "...Anayasa koyucu olağanüstü hal 
KHK'lerinin daha çabuk bir yöntemle incelenmesini amaçlamaktadır. Meclis bu 
kararnameleri, hemen görüşecek, gerekli görürse değiştirecek ve bu kararnameler 
onaylanmış biçimleriyle diğer KHK'ler gibi yasaya dönüşecektir. Bu yasalar ise, 
Anayasa Mahkemesince denetlenebilecektir. Anayasa, denetim yasağını olağanüs
tü hal KHK'lerinin yasalaşmadan önceki evresi için koymuştur."07*

Mahkeme , bu kararında, "onay" işleminin bir yasayla yapılması gerektiğini, 
denetim yasağının onay işlemi ile biteceği görüşünü savunmuştur. Uygulamada 
da olağanüstü kanun hükmünde kararnamelerin onay ya da ret işlemleri yasayla 
yapılmaktadır.

(15) Uygulamada, TBMM , kimi "onama" işlemlerini Meclis kararıyla kimilerim yasayla yapmaktadır. 
Örneğin, olağanüstü hal ve sıkıyönetim kararları (m. 119,120,122'), savaş hali ilanı ve silahlı kuvvet kul

lanılmasına izin verme kararı (m. 92), TBMM seçimlerinin yenilenmesine (m. 11) ya  da seçimlerin bir yıl 
geriye bırakılmasına ilişkin kararlar TBMM tarafından alınmaktadır. Öte yandan, uluslararası antlaş
maların onaylanması, TBMM'nin onaylamayı bir yasayla uygun bulmasına bağlıdır (m. 90); 
"Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek" işlemi yasayla 
gerçekleştirilmektedir.

(16) Özbudun E„ s. 208-209 (d.n.5)
(11) AYM'nin, 10.1.1991 günlü, E l990/25, K İ991/1, RG: 5.3.1992
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OÜKHK'LERİN DÜZENLENME ALANI
Anayasa, olağan yasa hükmünde kararnameler için konu sınırlaması getirmiş

tir. Anayasanın 91. maddesine göre, Anayasanın temel haklar ve ödevler başlıklı 
ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları 
ve ödevleri ile dördüncü bölümündeki, siyasî haklar ve ödevler, kanun hükmün
de kararnameyle düzenlenemeyecektir08’. Ancak, Anayasanın 91. maddesinin 
birinci ve beşinci fıkralarında "sıkıyönetim ve olağanüstü hallerin" saklı tutulması 
nedeniyle, olağanüstü hal ya da sıkıyönetim süresince Cumhurbaşkanının başkan
lığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından, olağanüstü halin ya da sıkıyönetim 
halinin gerekli kıldığı konularda çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerde 
(m. 121, 122), bu yönde bir sınırlama söz konusu değildir09’. Bu kararnameler, 
gerek dayandıkları yetki, gerekse amaç ve işlevleri yönleriyle olağan kanun hük
münde kararnamelerden ayrıdırlar. Olağan kanun hükmünde kararnameler, belli 
konularda çıkartabildiği halde, olağanüstü hal ya da sıkıyönetim kanun hükmün
de kararnameleri olağanüstü halin ya da sıkıyönetimin gerekli kıldığı konularda 
"Anayasanın 15. maddesindeki kapsam ve sınır içinde ‘temel’ hak ve hürriyet
lerin kullanılmasının durdurulması" ya da sınırlandırılması için çıkarılabilirler. 
Bu kararnameler, "olağanüstü halin ya da sıkıyönetimin gerekleriyle" konuca, 
"olağanüstü hal veya sıkıyönetim ilan edilen bölge" ile yerce ve "olağanüstü hal 
veya sıkıyönetim süresiyle" zamanca sınırlıdır.

Anayasanın 91. maddesinin OÜYUKHK'lerini maddenin sınırlayıcı kural
larının dışında bırakması nedeniyle, bu kararnamelerle, olağan yasa hükmünde 
kararnamelerden ayrı olarak, Anayasanın temel haklarla ilgili kısmının, genel 
hükümlerle, kişinin hakları ve ödevleri, siyasal haklar ve ödevlerle ilgili düzen
leme yapılabilir*20’. Ancak bu durum, bu tür kararnamelerle yapılacak düzen
lemede konu sınırlaması bulunmadığı anlamına gelmez. Anayasa Mahkemesi, bir 
kararında, bir yandan, olağanüstü hallerde Anayasanın 121. maddesine göre 
çıkarılabilecek KHK'lerde konu sınırlaması bulunmadığını söylerken, öte yandan 
bu söylemin bu tür KHK’ler açısından sınırsız düzenleme alanı bulunduğu an
lamına gelmediğini belirtmektedir. Mahkemeye göre, "Bu tür KHK'lerin düzen
leme alanları, Anayasanın 121. maddesinin üçüncü ve 122. maddesinin ikinci fık

(18) Anayasanın 163 maddesine göre de Bütçede, yasa hükmünde kararname ile değişiklik yapılamayacak
tır

(19) Aynı görüş için Bkz. Özbudun E., 207-208 (d.n.5); Soysal M., 100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstan
bul, 1987, s.343; Gözler K., Ankara Barosu dergisi 1990/4, s. 582
Karşı görüş için Bkz. Zabunoğlu Y. , Cumhuriyet Gaz. 21.4.1990, Zabunoğlu, Anayasanın 121. mad
desindeki, "temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlanabileceği... temel hak ve özgürlüklerin nasıl sınır
lanacağı veya durdurulacağı, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl alınacağı" olağanüstü Hal Kanununda 
düzenlenir; biçimindeki kurallara dayanarak, olağanüstü YHK'lerin temel hak ve özgürlükleri sınır- 
landıramayacağı sonucuna varmaktadır.

(20) Bkz. Çavuşoğlu N., Anayasa Notları, Beta Basım, 1997, s. 105
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raları gereğince "olağanüstü halin veya sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı 
konularla sınırlıdır... olağanüstü halin gerekli kıldığı konular, olağanüstü halin 
neden ve amaç öğeleriyle sınırlıdır"*21’

Anayasa, 15. maddedeki ilkeler doğrultusunda, temel hak ve özgürlüklerin 
nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, "halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl 
ve ne surette alınacağı" konusunun olağanüstü hal; sıkıyönetim sırasında hür
riyetlerin nasıl kısıtlanacağı veya durdurulacağı konusunun ise sıkıyönetim 
yasasıyla düzenlenmesini öngörmüştür (m. 121, 122)<22). Bu durumda OÜHKHK 
ve SYKHK, "olağanüstü halin ya da "sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı" konuy
la sınırlı alanda; temel hak ve özgürlüklerin durdurulmasında ise, ayrıca, 
Anayasanın 15. maddesinin öngördüğü "uluslararası hukuktan doğan yüküm
lülükler ihlal edilmemek kaydıyla", "durumun gerektirdiği ölçüde" ve maddenin 
ikinci fıkrasında sayılı "çekirdek haklar" korunarak çıkarılabilecektir. Böylece, 
OÜYUKHK’leri ile ilgili düzenleme alanı, Anayasanın öngördüğü "olağanüstü 
halin ya da sıkıyönetimin gerekli kıldığı" konularda, Anayasanın 15. maddesin
deki ilkeler doğrultusunda, olağanüstü hal ya da sıkıyönetim yasalarının belir
lediği temel hak ve özgürlükleri sınırlandırma veya durdurma yöntemine ve halin 
gerektirdiği önlemlerin alınma biçimine göre çizilecektir.

OLAĞANÜSTÜ HAL YA DA SIKIYÖNETİM KARARNAMELERİNİN 
ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ

Anayasaya göre, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş durumlarında 
çıkarılan kanun hükmünde kararnamelere karşı, Anayasa Mahkemesinde dava 
açılamayacaktır (m. 148). Başka bir deyişle bu kararnameler anayasal denetimin 
dışında tutulmuştur.

Olağanüstü hal ve sıkıyönetim sırasında çıkarılan KHK'ler, ayrık ve özel hal
ler için yürütmeyi güçlendirmekle beraber Anayasada kapsam ve sınırları belir
lenen, hukuksal işlem niteliğindedirler. Bu kararnameler, öncelikle, "olağanüstü 
halin ya da sıkıyönetimin" gerekli kıldığı konularda, uygulamaya dönük olarak 
olağanüstü hal ya da sıkıyönetim süresince çıkarılmalı ve etkileri olağanüstü hal 
ilan edilen bölge ya da sıkıyönetim alanını taşmamalı ve Anayasanın 15. mad
desindeki ilkeleri ihlal etmemelidir.

Ancak, söz konusu anayasal kurallara uyulmaması durumunda ne olacaktır? 
Bu kararnamelerin, Anayasaya uygunluk denetimi yapılamayacağına ilişkin

(21) AYM'nin 10.1.1991 günlü, E1990/25, K1991/1 sayılı karan
(22) 25.10.1983 günlü, 2935 sayılı "Olağanüstü Hal Kanunu"; 13.5. 1971 günlü, 1402 sayılı "Sıkıyönetim 

Kanunu"
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yasağı, mutlak biçimde anladığımızda, Anayasanın bu kararnameler için öngör
düğü konuca, yerce ve zamanca sınırlamanın pratikte önemi nedir?

Anayasa Mahkemesi verdiği kimi kararlarda, 148. maddenin yasağına karşın, 
önüne getirilen işte, kararnamenin adına değil, niteliğine bakmış, gerçekten 
Anayasanın öngördüğü sınırlar içersinde olup olmadığını incelemiştir. Mah
keme, olağanüstü hal bölgesi dışında yasak getiren, olağanüstü halin gerekli kıl
dığı konular dışında kurallar koyan YHK'leri, adına ve oluşumuna bakmadan 
OÜHKHK olarak görmemekte ve yetki yasasına dayanmamaları nedeniyle iptal 
kararı vermektedir: "Anayasa Mahkemesi, Anayasaya uygunluk denetimi için 
önüne getirilen ve yasama veya yürütme organı tarafından yürürlüğe konulan 
düzenleyici işlemin hukuksal nitelemesini yapmak durumundadır. Çünkü, 
Anayasa Mahkemesi, denetlenmesi istenen metine verilen adla kendini bağlı say
maz. Bu nedenle, "olağanüstü hal KHK'si adı altına yapılan düzenlemelerin 
Anayasanın öngördüğü ve Anayasa'ya uygunluk denetimine bağlı tutmadığı ger
çekten bir "olağanüstü hal KHK'si" niteliğinde olup olmadıklarını incelemek ve 
bu nitelikte görmediği düzenlemeler yönünden Anayasaya uygunluk denetimini 
yapmak zorundadır"(23) demektedir. Anayasa Mahkemesi, gerçek OÜHKHK ile 
adlarına olağanüstü kanun hükmünde kararname adı da verilmesine ya da biçim
sel açıdan OÜHKHK uygun çıkarılmasına karşın, Anayasanın aradığı koşulları 
içermeyen olağanüstü yasa hükmünde kararnameler arasında bir ayrım yapmıştır, 
anayasal denetimin dışında kalan kararnameler Anayasaya uygun çıkarılan ve 
gerçekten OÜYUKHK'si durumunda olanlardır. Anayasa Mahkemesine göre, 
"Anayasanın biçim ve öz yönünden Anayasa'ya uygunluk denetimi dışmda tut
tuğu KHK'ler "olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda" çıkartılan KHK'lerdir. 
Anayasa Mahkemesinin çıkartılan bu tür olağanüstü hal KHK'sinin bu niteliği 
taşıyıp taşımadığını belirlemesi ve eğer bu niteliği taşımıyorsa uygunluk deneti
mi yapması zorunludur"'24'.

Burada bir soru akla gelmektedir: Anayasa M ahkemesinin önüne, 
Anayasanın 15. maddesinin ihlali savıyla, örneğin, suç ve cezayı geriye yürüten 
bir olağanüstü KHK'sine karşı açılmış bir dava geldiğinde, Mahkeme, konuyu 
denetim kapsamı dışında mı görecek, yoksa, yoksa bu kararnamenin anayasal 
sınırlar içersinde çıkarılmış bir OÜKHK olup olmadığına mı bakacaktır? Mah
kemenin önüne henüz bu tür bir dava gelmemiştir.

(23) AYM'nin 10.1.1991 günlü. E1990/25. K İ991/1 sayılı karan. RG: 5.3.1992;
AYM'nin 3.7.1991 günlü. E l991/6, K İ991/20sayılı kararı, RG: 18.3.1992/21162

(24) AYM'nin 3.7.1991 günlü, E l991/6, K İ991/20 sayılı kararı
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Anayasa Mahkemesinin yorum yoluyla getirdiği ölçüt, olağanüstü hal KHK'si 
adıyla yapılan düzenlemenin, Anayasanın yürütmeye tanıdığı yetki kapsamı için
de olup olmadığıdır. Kararname, Anayasanın öngördüğü kapsam ve sınırlar için
de ise, anayasal denetim dışında kalacak, aksi halde denetlenecektir.

Olağanüstü hal ya da sıkıyönetim yasa hükmünde kararnamelerden doğan iş
lemler ayrıca, iç hukuk yollarının tükenmesini takiben, konunun Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi önüne götürülmesi yoluyla Sözleşmeye uygunluk yönünden 
denetlenebilir. Her ne kadar, Bakanlar Kurulunun Avrupa insan Hakları Komis
yonuna bireysel başvuru hakkının tanınmasına ilişkin kararında<25), "özel hallerde 
Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin kısıtlanmasını gerektirecek durum ve 
şartlar, Türkiye Anayasasının 119 ilâ 122. maddeleri ışığında yorumlanmalıdır" 
biçiminde bir çekince bulunmaktaysa da, AİHM bu tür çekinceleri sözleşmeye ay
kırı bulmaktadır*26’. Kaldı ki, Türkiye bu çekincelerini daha sonra kaldırmıştır*27’.

YASALARDA OÜHKHK YA DA SYKHK'LERİ İLE DEĞİŞİKLİK  
YAPILIP YAPDLAMIYACAĞI SORUNU

Anayasa mahkemesine göre, OÜHKHK'leri ile yasalarda değişiklik yapıla
maz. Çünkü bu KHK'ler, olağanüstü hal ilân edilen yerce ve olağanüstü hal 
süresince uygulanmaları nedeniyle zamanca sınırlıdırlar. Ayrıca, olağanüstü halin 
ya da sıkıyönetimin gerekli kıldığı konularda çıkarılmışlardır. Anayasa Mah
kemesi,olağanüstü hal yasasında değişiklik yapan kuralları, Anayasanın öngör
düğü, olağanüstü hallerde çıkarılan YHK niteliğinde görmediğinden; ayrıca 
olağanüstü hal ilân edilmeyen mücavir illerde ve olağan hal bölgesi dışında 
olağanüstü hal yetkisinin kullanılmasını Anayasaya aykırı bulmuştur*28’. Anayasa 
Mahkemesi bu kararlarında, "Anayasa'nın 119, 120 ve 122. maddelerinde düzen
lenmiş olan olağanüstü yönetimlerin tümü, süre ve yer bakımından sınır
lıdır...olağanüstü hal, ülkenin tümü için değil yalnızca bir bölgesi için de ilân

(25) Bakanlar Kurulunun 22.1.1987 günlü, 87/11439 sayılı kararı ve 28.1.1987 günlü, beyan, ve Dışişleri 

Bakanlığı tebliği, RG: 21.4.1987/19438
Avrup a İnsan Hakları Mahkemesinin zorunlu yargı yetkisini tanıyan ilk Bakanlar Kurulu kararı,, RG: 

27.9.1989
(26) Belilos V İsviçre Case, İsviçre, bu davada, 1974 yılında yaptığı açıklayıcı beyana dayanmışsa da, bu 

görüş Mahkemece kabul edilmemiştir., judgement o f  29 April 1988 (Series A No: 132)
Dr. Kypros Chrysostomides V Türkiye, AİHK bu davada, Türkiye'nin 28.1.1987 tarihli beyanında yap
tığı açıklamaları öncelikle tartışarak, çekince niteliğinde kabul etmemiştir.

(27) Bakanlar Kurulunun 27.4.1992 günlü, 1992/2982 sayılı kararı, RG: 21.5.1992
(28) AYM'nin 10.1.1991 günlü, E l990/25, K İ991/1 sayılı kararı, S3.1992 

AYM'nin, 3.7.1991 günlü, E l991/6, K İ991 /20 sayılı kararı, 8.3.1992/21165
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edilebilir. Bu durumda 121. maddeye yürürlüğe konulacak KHK ile getirilen ön
lemlerin, sadece olağanüstü hal ile edilen bölge için geçerli olması, bölge dışına 
taşırılmaması gerekir....ülkenin bir bölgesi için ilân edilen olağanüstü hal 
nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmiyen yerlerde olağanüstü hal KHK'lerine 
geçerlik tanınamaz... Olağanüstü hal ilan edilmeyen bölgelerde kişi hak ve özgür
lükleri olağanüstü hak KHK'leri ile kısıtlanamaz.

Olağanüstü yönetimler belirli bir süreyle de sınırlıdırlar...Olağanüstü halin 
veya sıkıyönetimin, gerekli kıldığı konularda çıkartılan KHK'le, bu hâllerin ilan 
edildiği bölgelerde ve ancak bunların devamı süresince uygulanabilirler. 
Olağanüstü halin sona ermesine karşın, olağanüstü hal KHK'sindeki uygulamanın 
devam etmesi olanaksızdır. Bu nedenle olağanüstü KHK'leri ile, yasalarda 
değişiklik yapılamaz."<29)

OÜHKHK'lerin ya da SYKHK'lerin, bir yasanın her hangi bir hükmüyle 
çatışması durumunda, yasa hükmü, olağanüstü hal bölgesinde ve olağanüstü hal 
süresince askıya alınmalıdır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

1982 Anayasası, olağanüstü yönetim usullerini düzenlerken, getirilecek sınır
lamaların ve yükümlülüklerin Olağanüstü Hal Yasası ya da yasayla belirlenmesi 
koşulunu öngörmektedir, (m. 121, 122). Öte yandan, Cumhurbaşkanının başkan
lığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü hal ya da sıkıyönetim süresince, 
"olağanüstü halin ya da sıkıyönetimin gerekli kıldığı konularda" kanun (yasa) 
hükmünde kararnameler çıkarabilecektir (OÜKHK).

Anayasa, olağanüstü yönetim usullerinde, özgürlüklerin sınırlandırılması 
açısından 15. maddede, olağan dönem için 13. maddede öngörülen sınırlandırma 
esaslarının dışında kimi ilkeler kabul etmiştir. Olağanüstü hallerde temel hak ve 
özgürlüklerin sınırlandırılması veya durdurulması 15. maddedeki ilkeler doğrul
tusunda olacaktır. Madde, kendi içinde, sınırlamanın sınırını da getirmiştir. Mad
de hükmüne göre, "uluslararası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edil
meyecektir", temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması veya durdurulması 
"durumun gerektirdiği ölçüde" olacaktır -ölçülülük ilkesi-. Ayrıca maddede 
sayılan çekirdek haklara dokunulmayacaktır.

Öte yandan, demokratik hukuk devleti niteliğinin korunabilmesi, olağanüstü 
dönemlere dahi, bunalımın hukuk yoluyla çözümlenmesine, Anayasanın kuvvet
ler ayrımına dayalı esasının korunmasına bağlıdır. Kriz dönemleri dahil, yürüt
menin işlemlerinin, parlamento yoluyla siyasal denetime, yargı yoluyla yargısal

(29) AYM'nin 3.7.1991 günlü, E 1991/6, 1991/20 sayılı kararı

345



T B M M  AN AYA SA H UKUKU 1 .  U L U SL A R A R A SI SE M P O Z Y U M U

denetime bağlı olması, hukuk devleti niteliğinin korunması ve olağanüstü döne
min hukuksallığı için gereklidir. Anayasal denge, kuvvetlerden birinin öteki güç
lere oranla güçlendirildiği dönemlerde; siyasal ve yargısal denetim yollarının 
sürekli açık tutulmasını daha çok gerekli kılar. Bu bağlamda, Anayasada mevcut, 
olağanüstü yönetim usullerinde yargı denetemini kısıtlayıcı hükümlerin 
Anayasadan çıkarılması ve OÜYUKHK'lerinin Anayasaya uygunluk denetimine 
bağlı olması bu rejimi, "demokratik hukuk devleti"yle daha bağdaşır duruma 
getirecektir. Bu amaçla, OÜYUKHK’lerin Anayasaya uygunluk denetiminin 
dışında bırakılmasına ilişkin Anayasanın 148. maddesi hükmü ile; ayrıca, 
Anayasanın 125. maddesinde olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve 
savaş halinde, ayrıca millî güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile 
yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin yasayla sınırlandırılmasına olanak 
tanıyan hüküm Anayasadan çıkarılmalıdır.

Ayrıca, OÜYUKHK'lerinin, TBMM tarafından onaylanması işleminin en kısa 
süre içinde yasayla yapılacağı ve makul süre içersinde onaylanmıyan 
OÜYUKHK yürürlükten kalkacağı Anayasada açıkça belirtilmelidir. Bu onayın 
usul ve süresini belirleyecek içtüzüğün yapılmamış olması durumunda, kanımca, 
TBMM bu yetkiyi yürütmeye vermemiş demektir. Çünkü Anayasaya göre 
yasama yetkisi TBMM'ne aittir ve bu yetki devredilemez. Bu temel kural, yasama 
dışında hiçbir organın kural koyucu asli ve genel bir yetki kullanamayacağı an
lamına gelir. 1996 yılında Anayasanın öngördüğü içtüzük yapılmıştır. Ancak, 
maddede, İçtüzüğün belirlediği süre içinde onaylanmıyan OÜYUKHK'lerin duru
mu hakkında bir açıklama bulunmamaktadır.

Kaldı ki, Anayasanın 5. maddesinde, Devletin temel amaç ve görevinin, Türk 
Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyet 
ve demokrasiyi korumanın yanında; kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mut
luluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve özgürlüklerini sınırlayan engelleri kal
dırmak olduğu açıkça hükme bağlanmıştır. Anayasada, böylece, devlet yetkileriy
le, kişilerin refah, huzur ve mutluluğuyla doğrudan ilgili olan temel hak ve özgür
lükler arasında hassas bir denge kurulması öngörülmüştür. Olağanüstü durumlar
da dahi bu dengenin korunması gerekir. Devlete düşen görev, demokratik hukuk 
devleti ve insan haklarına saygı anlayışı içinde huzuru sağlamaktır.

Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

OTURUM BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK - Teşekkür ederim Sayın Hocam.

İki değerli konuşmacımızın, müzakere ettiğimiz konuyla ilgili görüşlerini din
lemiş olduk. Bunun arkasında iki tane daha oturum var. Onun için, süre konusunu 
da dikkate alarak, Nimet Çubukçu arkadaşıma söz vereceğim.

Buyurun Sayın Çubukçu.
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TARTIŞMA
NİMET ÇUBUKÇU (Milletvekili) - Sayan Başkan, değerli konuklar; hep

inizi saygıyla selamlıyorum.

1982 Anayasası, 1980 ihtilali sonrasında ortaya çıkan o dönemin siyasal 
tıkanıklarını ve siyasal sistemin problemlerini öngörerek düzenlenmiş bir 
Anayasa olmakla birlikte, geçen süreçte Türkiye'nin imza ettiği uluslararası söz
leşmeler, başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere, birçok hükmünün 
zaman içerisinde çeliştiğini ve çatıştığını, sık sık da Parlamentonun bunu değiş
tirmek üzere kararlar aldığını ve birçok hükmünün de değiştiğini biliyoruz.

Tartışma konusu, Cumhurbaşkanının nitelikleri ve tarafsızlığı. Nitelik ve 
tarafsızlığı Anayasamızın 101. maddesinde düzenlenmiş olan Cumhurbaşkanının 
en önemli görevi Devletin başı olmaktır. Bu özelliği dolayısıyla, Türkiye Cum
huriyetini ve ulusu temsil eder, Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının 
düzenli çalışmasını gözetir. Cumhurbaşkanının tüm ulusu temsil etmesi, onun tam 
bir tarafsızlık içinde davranmasını da zorunlu kılar. Görevini tüm ulusun çıkar
larını gözeterek yürüteceği için, siyaseten taraf olamayacağı gibi, siyaseten hesap 
vermesi de beklenemez.

Parlamenter sistemde Devlet Başkanı Devletin başı sıfatıyla tarafsız hakem 
konumundadır. Bunun içindir ki, sorumsuzluğu ve sorumluluk gerektiren yet
kilerini Başbakan ve bakanlar kuruluyla birlikte kullanır. Cumhurbaşkanın 7 yıl
lığına bir kez seçilmesi de yine tarafsızlığını sağlamaya yönelik kurallardan 
biridir. Cumhurbaşkanın seçimi 102. maddede düzenlenmiştir, görev ve yetkileri 
de 104. maddede düzenlenmiştir. 1961 Anayasasından farklı olarak parlamenter 
sistemde pek çok yerde görülmeyen, kimi yetkilerle de donatılmıştır.

Cumhurbaşkanının, Bakanlar Kurulundan ayrı bir konumda bulunmasına kar
şın, birbirinden bağımsız işlem yapma yetkisine sahip değillerdir. Yürütme yet
kisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından kullanılır ve yerine 
getirilir denilerek, yürütme işlemlerin hukuksal geçerliliği için her ikisinin de 
katılmalarıyla ortaklaşa yapılması gereği de çok açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Cumhurbaşkanına tanınan bütün bu yetkilere karşın, sistem, özde parlamen
ter demokrasi olduğundan ve sorumluluk da hükümette bulunduğundan, Anayasa 
ve yasalara aykırı olmadıkça, Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulu işlemlerini 
siyasal yerindelik yönünden denetlemeyip, imzalamak zorunda olduğunu da açık
tır. Öğretide Cumhurbaşkanın rolünün uyarı ve tavsiyeden öteye geçmemesi 
gerektiği de baskın bir görüştür.
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Cumhurbaşkanı, Anayasanın 89/3, 104, 150, 175, 116, 119 ve 121 gibi devam 
eden maddelerde düzenlenen yetkilerin parlamenter rejimde devlet başkanma 
verilen yetkilerin sınırlarını oldukça zorladığı da açıktır. Zira, parlamenter rejim
lerde Devlet Başkanının yetkileri ilk bakışta ülkenin tek hâkimi gibi görünmesine 
de sebebiyet verebilir; çünkü, mutlak monarka ait olan; ama, bugün, fiilen başka 
organların kullandığı bu yetkiler, içi boşalmış ve şeklî olarak Devlet Başkanının 
yetkileri arasında yer alır.

1982 Anayasası özellikle yürütme organının düzenleme yetkisini genişletici 
ve kolaylaştırıcı bazı hükümler getirmiştir. Bu konuda önemli yetkilerden biri de 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine getirilen yeniliklerdir. Yeni düzen
lemede yetki kanununda yürürlükten kaldırılacak kanun hükmünde kararname 
hükümlerinin gösterilmesi zorunluluğu da bulunmaktadır. Keza, Bakanlar 
Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesinin belki bir süre 
için verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olmamasıdır. Olağanüstü dönem
de kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin tanınması da bu sebepledir. 
Olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararname çıkarıla
bilecek, böylece, yürütme organına önemli ve istisnaî bir düzenleme yetkisi de 
tanınmıştır. Ayrıca, bu yetkinin kullanılabilmesi için araya bir yetki kanunun gir
mesine olanak olmadığı gibi, yetkinin kullanılabilmesi için gerekli şartlar da 
Anayasada belirtilmemiştir. Üstelik, bu kanun hükmünde kararnameler de yargı 
denetiminin dışında tutulmuştur. Öte yandan, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş 
hallerinde milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıy- 
la, durumun gerektirdiği ölçüde hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya 
tamamen durdurulabilecek veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere ait 
tedbirler de alınabilecektir.

Bu konuda sonuç olarak denilebilir ki, Devletin başı olan ve yürütmenin 
sorumsuz kanadını oluşturan Cumhurbaşkanlığını düzenleyen kurallar, temel nok
talarda 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında aynıdır. Bununla beraber, 1961 
Anayasası, Cumhurbaşkanının tarafsızlığına ve siyasal ilişkilerinde bir denge un
suru olmasına büyük önem vermiştir. 1982 Anayasası, prensip olarak, Cumhur
başkanının bu özelliğini korumakla birlikte, Cumhurbaşkanını güçlendiren, tek 
başına kullanabileceği yetkileri artıran bir Anayasa olmuştur. Bu noktadan hareket 
edildiği zaman, 1982 Anayasasında, 1961 Anayasasının tam tersine, çok güçlü bir 
Cumhurbaşkanlığı müessesesi kurulduğu belirtilmektedir. Şayet Anayasada sahip 
bulunduğu yetkilerle Cumhurbaşkanı siyasî iktidara ters bir eğilime sahipse, 
Bakanlar Kurulunun program ve politikasını uygulamasında zorluk çıkarabilecek
tir. Yeni düzenlemede, çıkabilmesi muhtemel bazı sakıncalarının önlenmesi için, 
Anayasada öngörülen yetkilerin kullanılabilmesi için, Cumhurbaşkanının halk 
tarafından seçilmesinin gerekli olduğunu düşünmekteyim.
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Ayrıca, Anayasada Cumhurbaşkanına tanınan bu yetkiler, döneminde, Danış
ma Meclisinde de bu şekilde tartışılmıştır. Bu yetkilerin daha çok parlamenter sis
temin ruhuna uygun olmadığı çok açıktır. Ancak, şunu belirtmek gerekir ki, 
Cumhurbaşkanının bu yetkileri, sorumsuzluk ilkesi karşısında da fazla kabul edil
melidir; sorumluluğu olan bir Başbakan ile aralarında ihtilaf çıkmasına uygun 
nitelikte yetkilerdir. Anayasanın verdiği yetkileri kullanmak isteyen 
Cumhurbaşkanı ile parlamenter rejimde asıl olan yetkili ve sorumlu kendisinin ol
duğu bilincinde olan bir Başbakan arasında bu düzenlemeler çerçevesinde bir 
çatışmanın çıkması da muhtemeldir.

Bu açıklamalar ışığında, 1982 Anayasasının getirmiş olduğu hükümet sis
teminin ne olabileceğini belirtmek gerekirse, 1982 Anayasasında Cumhurbaşkanına 
tanınan somut yetkiler yürütmenin güçlendirilmesi amacına yönelik olup, bu, 
olağan sayılabilir. Yürütmenin türlü yollardan güçlendirilmesi, hem Türkiye'nin 
içinde bulunduğu koşullar hem dünyadaki genel eğilim düşünülürse, son derece 
çağdaş bir yaklaşım da denilebilir. Yürütmenin güçlendirilmesi de özgürlüklerin 
sınırlandırılması anlamına da gelmemektedir. Güçlü yürütme sistemi üzerine kurul
muş olan 1982 Anayasası, temelde, parlamenter sistemi muhafaza etmiştir.

Netice olarak belirtmek gerekir ki, Devlet Başkanı tam anlamıyla sembolik 
sayılamayacak önemli yetkilere sahip olmakla beraber, yine de parlamenter sis
temle hiç bağdaşmayacak ya da sisteme başkanlık veya yarı başkanlık gibi adların 
verilmesine yol açacak kadar güçlendirilmiş bir Cumhurbaşkanından da söz 
edilemez. Kısacası, 1982 Anayasasının, yarı başkanlık sistemi getirdiğinin de 
ileri sürülmesi mümkün görülmemektedir; çünkü, yarı da olsa, bir başkanlık sis
teminden söz edebilmek için devlet başkanının doğrudan halk tarafından seçil
mesi ve yürütmenin de bu karar sürecine direkt olarak katılması gerektiğini 
düşünüyorum.

Cumhurbaşkanının tek başına kullanabileceği işlemler arasında en açık ve 
kesin olanı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesidir. Daha önce açıkladığımız gibi, 
Anayasada, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kuruluşu teşkilat ve çalışma 
usulleri, personel ataması, ayrıca, 2879 sayılı teşkilat kanunu kararname şeklinde 
ifade edilerek kullanılmıştır, Cumhurbaşkanlığı kararı olarak da yayımlanmıştır; 
böylece, Cumhurbaşkanlığının kararı adı altında yaptığı işlemler yanında yeni bir 
işlem türü olarak da Cumhurbaşkanlığı kararnameleri oluşmuştur. İşte bu karar
nameleri Cumhurbaşkanı tek başına yapabilecektir. 1982 Anayasası Cumhurbaş
kanın tek başına yapabileceği işlem sayısını artırdığı gibi, Cumhurbaşkanının 
resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı 
mercilerine başvurulamaz kuralını da getirmiştir.

Sonuç olarak bazı noktaları belirtmek gerekirse, gerek 1961 Anayasası gerek 
1982 Anayasası bazı sapmalara ve eksik yönlerine rağmen, temelde parlamenter
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hükümet sistemini benimsemişlerdir. Bu nedenle, bu çerçevenin çizilmesine yar
dımcı olarak bu yetkilerin de tekrar değerlendirip daraltılması gerektiğini 
düşünüyorum. Bu rejimde Cumhurbaşkanı sorumsuz olduğundan, prensip olarak 
da yetkisizdir. Sorumluluk gerektiren durumlarda kararnamelerde Başbakan ve il
gili bakanlarca imzalanması zorunludur. Bu işlemlerden doğacak yükümlülük de 
Başbakan ve ilgili bakanlara ait olacaktır; ancak, sorumluluk gerektirmeyecek iş
lemler bu açıdan nasıl belirlenecek? Bu konuda kesin bir kıstas bulmak bu açıdan 
zor; fakat, genel olarak denilebilir ki, Cumhurbaşkanının Devletin başı sıfatıyla 
yapacağı işlemler sorumluluğu gerektirmeyecek niteliktedir ve Cumhurbaşkanı 
bunları tek başına yapabilir.

Buna karşılık, yürütmenin başı sıfatıyla yapacağı işlemler, icraî ve idari 
nitelikte sayılır ve bu işlemlerden sorumluluk doğması kesin olduğundan, 
Cumhurbaşkanı bu türden işlemlere mutlaka ortak imzayla yapmalıdır. Tabiî ki, 
ilkönce Anayasada bu konuda düzenleme olup olmadığına da bakılacaktır. Ör
neğin, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kuruluşu teşkilat ve çalışma esasları, 
personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir ve bu 
kararname Cumhurbaşkanınca tek başına çıkarabilecektir. Ancak, Anayasada 
açıklık bulunmadığı durumlarda ne olacak? Bu konuda sübjektif görüşlere göre 
tasnif yapmaya kalkacak olursak, kendi takdir ve görüşüne dayanarak herhangi 
bir yetkisini tek başına kullanmaya kalkışan Cumhurbaşkanına karşı hukukî bir 
gerekçeyle karşı çıkmamız da mümkün olmayacaktır. Nitekim, doktrinde bu 
konuda bir görüş birliği oluşmamıştır. Gerek 1961 Anayasası döneminde gerekse 
1982 Anayasasının yürürlüğe girmesinden sonra bu konuda doktrinde yapılmış 
tasnifler de birbirine uymamaktadır. Mahkeme kararlarında bir iki örnek dışında 
da bu konuda yerleşmiş bir içtihat söz konusu değildir. Bu tespit de gösteriyor ki, 
Cumhurbaşkanın hangi işlemleri tek başına yapacağını, hangilerinin ortak imza 
kuralına uyarak yapılabileceğini Anayasanın tek tek saymasının gerekli olduğunu 
düşünüyorum. Gerçi, tek tek sayma ve o konularda Cumhurbaşkanına müstakil 
yetki verme durumunda parlamenter rejimden kısmen bir sapma olduğu da 
düşünülebilir; fakat, uygulamada bu konudaki istikrarı sağlamak ve 
Cumhurbaşkanını aktif politikaya sokmak zorunda bırakmadan hâkim fonk
siyonunu yapabilmesi için böyle bir tasnifin gerekli olduğu muhakkaktır. Aksi 
halde, Cumhurbaşkanlığı makamı siyasî polemiklere konu olabilir ve dolayısıyla 
da yıpranacaktır. Bu sakıncaları gidermek için, Fransa, Almanya ve Yunanistan 
Anayasalarında açıkça düzenlenen, Cumhurbaşkanının tek başına kullanacağı 
yetkilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında da tek tek sayılması gerektiğini 
düşünüyorum.

Bizde de 1961 Anayasasının hazırlanması sırasında öntasarıda, gerekçeli 
tasarıda böyle bir düzenleme de konulmuş ise de, Kurucu Mecliste bu konu 
benimsenmemiştir. Keza, 1982 Anayasasının yasama, yürütme ve yargı alanına
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ilişkin olarak tek başına yapacağı işlemler tek tek sayılmıştı; fakat, Millî Güven
lik Konseyi böyle bir hükme gerek olmadığı gerekçesiyle, ilgili düzenlemeyi 
Anayasa metninden çıkarmıştır. Bunun yerine Cumhurbaşkanının Anayasa ve 
diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek 
başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararlarının Başbakan ve 
ilgili bakanlarca imzalanacağı belirtilmiştir. Cumhurbaşkanının resen imzaladığı 
kararlar ve emirler aleyhine yargı yoluna gidilemeyeceği de belirtilmiştir. Bu 
hüküm karşısında Cumhurbaşkanın tek başına yapabileceği işlemlerin neler ol
duğunu Anayasada tek tek sayılması kesin hale gelmiştir. Bu nedenle, devlet baş
kanı sıfatıyla tek başına yapabileceği işlemler konusundaki tereddütleri ve farklı 
uygulamaları giderecek bir Anayasa değişikliği gerekmektedir. Böyle bir değişik
lik yapılıncaya kadar elbette ki belirsizliği giderecek olan merci yine de yargı or
ganları olacaktır.

Cumhurbaşkanının anayasal konumu üzerindeki tartışmalar zaman zaman 
sertleşmektedir. Cumhurbaşkanı Kenan Evren zamanında ortaya çıkan bu tablo, 
bugün daha da değişmiştir; çünkü, Cumhurbaşkanı Turgut Özal, hükümetle iş 
bölümü halinde değil, âdeta işbirliği halinde çalıştığı izlenimi vermiştir. Bu 
durum, Sayın Özal'ın aktif politika ve Başbakanlık makamından Cumhurbaşkan
lığı gibi daha çok sembolik yetkilere sahip bir makama gelmiş olmasından kay
naklanmaktadır. Kanaatimizce, bu tabloyu anayasal plana aktararak resmileştir
mek bir çıkış yolu olarak düşünülebilir. Toplumumuzun bünyesine daha yatkın 
olan sorumlu ve yetkilinin kimler olduğu açıkça gözüken başkanlık sistemine 
geçmek ve bu yönde gerekli anayasal değişiklikleri yapmak da en gerçekçi yol ol
sa gerektir diye düşünüyorum. Aksi halde, bugünkü uyumun kalıcı olacağını san
mıyoruz. Meclisin aritmetik yapısının ve kompozisyonun değişmesi veya başka 
bir siyasî gelişmenin ortaya çıkması sonucu, Cumhurbaşkanının Başbakanla ih
tilafa düşmesi, bunun giderek sertleşmesi ve yeni boyutlar kazanarak siyasî 
bunalımlara dönüşmesi ihtimal dışı değildir; zira, 1982 Anayasasında sahip ol
duğu bazı yetkilerle Cumhurbaşkanı iktidar partisine eğilimli bir yönde değilse, 
hükümetin program ve politikalarını uygulamakta da güçlük çıkarabilir diye 
düşünüyorum. Parlamenter sistemin özüne aykırı olan Cumhurbaşkanlığına tanı
nan bu yetkilerin mutlak surette tekrar tartışılması gerektiğini düşünüyorum.

Ayrıca, Cumhurbaşkanına tanınan görev süresi konusunda meslektaşımla ay
nı kanaatteyim. Görev süresinin ve bir kez seçilebilir olmasının tarafsızlığını 
koruma noktasında önemli bir fonksiyon olduğunu düşünüyorum.

Sanıyorum, sürem bitti, olağanüstü halle ilgili konuya giremeyeceğim.

Teşekkür ediyorum.
OTURUM BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK - Ben teşekkür ediyorum değerli konuş

macılara.

351



T B M M  AN AYASA H U KU KU  1 .  U L U SL A R A R A SI S E M P O Z Y U M U

Önümdeki programa baktığımızda, oturumu yöneten Başkanın konuşma im
kânı yoktur; ancak, iki cümle, müsaade ederseniz, söyleyeyim.

Olağanüstü Hal Kanunu ve kararnamelerle ilgili bir şey söylemek is
temiyorum; çünkü, inşallah, Türkiye bir daha o kanunları, o kararnameleri çıkar
mak durumunda kalmaz. Yeteri kadar olağanüstü hal döneminde, şartlarında 
yaşadık; hatta, başkalarına akıl verecek kadar da tecrübe sahibi olduk; onun için, 
onu bir temenniyle kapatmak istiyorum.

Cumhurbaşkanlığıyla ilgili konuda arz edeceğim husus şudur: Tabiatıyla, par
lamenter sistemde esas itibarıyla Cumhurbaşkanlarının temsilî görevleri vardır. 
1982 Anayasasındaki Cumhurbaşkanlığına tanınan bu kadar yetki, o günkü şart
lar altında doğrudur, yanlıştır, tartışılabilir; ama, geldiğimiz nokta itibarıyla, halka 
karşı sorumluluğu olmayan, kendisini seçen parlamentoya karşı sorumluluğu ol
mayan, işlemlerinden dolayı da yargı yolu kapalı olduğu için, bir anlamda, huku
ka karşı da sorumluluğu olmayan; ama, sadece 104. maddedeki yetkileri itibarıy
la baktığımızda, 29'dur, bir eksik ya da iki eksik olabilir, bu kadar yetkiye sahip 
olan bir Cumhurbaşkanlığı müessesesinin, esas itibarıyla, parlamenter sistem 
açısından doğru olmadığını, Sayın Atar'ın tespitiyle, saptırılmış bir parlamenter 
sistem söz konusu olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da 
Cumhurbaşkanı seçilmezden evvel bu yetkilerin çok fazla olduğunu hep vur
gulamışlardır. Yarın da Anayasa Mahkememizin kuruluş yıldönümünü kut
layacağız, özellikle, bu açılış programlarında, hep, Cumhurbaşkanının yetkisi 
konusu gündeme gelmişti. Şimdi, bilmiyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız aynı 
kanaatte midir; o konuda bir fikrim yok. Ancak, şunu ifade etmek istiyorum ki: Tür
kiye'nin arzusu, çağdaş gelişmeler, saptırılmış bir parlamenter demokrasi değil, 
saptırılmamış bir parlamenter demokrasi, böyle bir beklentisi var, böyle bir arzusu 
var, doğru olanının da bu olduğu fikrini taşıyorum şahsen.

Oturuma katılan değerli hocalarımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

SUNUCU - Sayın Bakanımıza ve konuşmacılarımıza teşekkür ediyoruz.

Değerli konuklarımız, Onuncu Oturuma geçiyoruz.

Bu oturumda, Yüksek öğretim Kurulu ve Üniversiteler başlığı altında, 
Anayasamızın 130 ve 131. maddeleri ele alınacak.

Oturumun yöneticisi, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Sayın Haşim Kılıç.
Oturumun konuşmacılarını arz ediyorum; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakül

tesi öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Turan Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Demet Özdamar.

Buyurunuz efendim.

352



24 NİSAN 2003

10. OTURUM

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU VE ÜNİVERSİTELER

OTURUM BAŞKANI 
Haşim KILIÇ

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili

BİLDİRİLER
/.  Prof Dr. Turan YILDIRIM
Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Yükseköğretim Kurumlan ve Üst Kuruluşları

2. Doç. Dr. Demet ÖZDAMAR
Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Avrupa Birliğine Uyum Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
130, 131, ve 132. Maddelerinde Yükseköğretim Kurumlan ve
Üst Kuruluşları ile İlgili Olarak Gerçekleştirilmesi Planlanan Reformlar

TARTIŞMA
1. Doç. Dr. Ömer ÖZYILMAZ
Milletvekili
Bilim Merkezi Olarak Üniversite, Sorunları ve Çözüm Önerileri

2. Prof. Dr. Rıza AYHAN
Gazi Üniversitesi Rektörü



354



10. OTURUM

Y Ü K SE K Ö Ğ R E T İM  K U R U LU  VE Ü N İV E R SİT E L E R

OTURUM BAŞKANI 
Haşini KILIÇ

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili

OTURUM BAŞKANI HAŞİM KILIÇ (Anayasa Mahkemesi Başkanvekili) - 
Değerli konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin hazırlamış olduğu bu sem
pozyumda, ülkemizin en çetin sorunlarından birini teşkil eden üniversite 
konusunu gündeme almış olmaları, fevkalade isabetli olmuştur; o nedenle, bunu 
hazırlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Gerçekten, üniversite öncesinde, milyonlarca öğrencimizin, gencimizin 
üniversite kapılarına yığılmış olmaları, üniversite sonrasında ciddî anlamda bir 
işsizlikle karşı karşıya kalmış olmaları, üniversite yıllarında ise, sorgulayan, 
eleştiren, hakkını arayan bir gençlik, üniversite gençliği yerine, korkutulmuş, 
sindirilmiş, hakkını arayamayan bir gençlik mi(?) sorularını, bugün, herhalde, 
değerli konuşmacılarımız burada anlatacaklar ve bu tür sorunlara çözüm önere
cekler sanıyorum.

ilk konuşmayı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi Sayın 
Prof. Dr. Turan Yıldırım yapacaklardır.

Sayın Yıldırım, buyurun.
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YÜKSEKÖĞRETİM  KURUM LARI VE 
ÜST KURULUŞLARI

Prof. Dr. Turan YILDIRIMn

Bu kutsal saydığım binada konuşmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyorum, 
milletimizin temsilcileri huzurunda bulunmanın da heyecanını yaşıyorum aynı 
zamanda. Bana bu duyguları yaşattığı için Hocam Prof. Dr. Zafer Gören'e huzu
runuzda şükranlarımı arz ediyorum, çok çok teşekkür ediyorum.

Anayasada,yükseköğretim 130, 131. ve 132. maddelerde düzenlenmiştir. 130. 
maddeye göre: "Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde mil
letin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğ
retime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve 
danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden 
oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet 
tarafından kanunla kurulur." Ayrıca Anayasa,kazanç amacına yönelik olmamak 
şartıyla vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim 
kurumlan kurulabilmesine imkân tanımıştır. Vakıflar tarafından kurulan yük
seköğretim kurumlan, mali ve idari konuları dışındaki akademik çalışmaları,öğ
retim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden Devlet eliyle kurulan 
yükseköğretim kuramlarıyla aynı anayasal hükümlere tâbi kılınmıştır.

Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel 
araştırma ve yayında bulunma yetkisine sahip kılınmışlardır. Ancak bu yetki, 
Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği 
aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermemektedir. Öğretim elemanları ile 
üniversitelerin yönetim ve denetim organlarının görevden uzaklaştırılması, Yük
seköğretim Kurulu ve üniversitelerin yetkili organlarına bırakılarak merkezi 
idarenin üniversitelere müdahalesi önlenmiştir.

Anayasada dikkati çeken bir diğer düzenleme, bilimsel özerkliğin tanınması 
ve korunmasına karşılık, idari bakımdan aynı hükümlere yer verilmemesidir. Ak
sine, üniversitelerin Devletin gözetimi ve denetimi altında oldukları; güvenliğin 
Devletçe sağlanacağı vurgulanmaktadır. Aşağıda Yükseköğretim Kuruluna iliş
kin açıklamalarda da değinileceği üzere, 12 Eylül 1980 öncesi karmaşanın sebep
lerinden biri olarak gösterilen üniversitelerin idari özerkliğinden kaçınılmıştır01.

(*) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
(I) Üniversite özerkliğinin yıpramş sebepleri ve yeni düzenlemenin gerekçeleri hakkında ayrıntılı açıklama

için bkz. Kabaalioğlu H., Türkiye'nin İdari Teşkilatı, İstanbul, 1983, s.245. vd.
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130. maddeye göre,üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim 
Kurulunca incelenip onaylandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına sunulur ve 
genel ve katma bütçelerin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tâbi tutu
larak yürürlüğe konulur ve denetlenir. Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasında 
merkezi idarenin yetki kullanabilmesi, üniversitelerin merkezi idareye ekonomik 
bakımdan bağlı olmaları sonucunu doğurmaktadır. Kendi kaynaklarını yaratmada 
yetersiz kalmaları ve döner sermaye aracılığıyla oluşturulan kaynakların da 
Maliye Bakanlığı denetiminde kullanılabilmesi, üniversite özerkliğini ortadan 
kaldırmaktadır. Öyle ki tasarruf genelgesi denilen Başbakanlık işlemleriyle 
üniversitelerde araştırma eğitim-öğretim harcamaları kısıtlanmakta; eleman,araç- 
gereç, kitap alımları yasaklanarak akademik faaliyetler engellenebilmektedir®.

Anayasa 130.maddesinde, rektörlerin Cumhurbaşkanınca, dekanların ise 
Yükseköğretim Kurulunca atanacağını hükme bağlayarak, aşağıdaki hususların 
düzenlenmesini yasaya bırakmıştır:

"Yükseköğretim kurumlarınm kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların 
seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları, üniversiteler üzerinde Devletin gözetim 
ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, 
atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve 
öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kuramlarla ilişkileri, öğretim 
düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin 
yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, mali işler, özlük hakları, 
öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğ
retim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat 
içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi,Yükseköğretim 
Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı mali kaynakların kullanılması."

131. madde, 1982 Anayasasının en çok tartışılan hükümlerinden biridir. Çün
kü 131. maddede Yükseköğretim Kurulunu düzenlemektedir. Günümüzde kal
dırılması, değiştirilmesi düşünülen Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretim sis
temimizin de en çok tartışılan kurumudur. Anayasa, Yükseköğretim Kuruluna şu 
görevleri vermiştir:

Yükseköğretim kuramlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek 
ve denetlemek,

Yükseköğretim kuramlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyet
lerini yönlendirmek,

(2) Batırel Ö.F., Bütçe Yasası,Talimat ve Genelgeler, Argumentum,Yıl:6-7,Sayı:50.
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Yükseköğretim kuramlarının kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusun
da kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili 
bir biçimde kullanılmasını sağlamak,

Öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak.

Ayrıca 130. maddeyle,Yükseköğretim Kuruluna üniversitelerin hazırladıkları 
bütçeleri tetkik ve onaylayarak Bakanlığa sunma ve dekan atama yetkisi tanın
mıştır.

Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, Bakanlar Kurulu ve Genelkurmay Baş
kanlığınca belirlenen adaylar arasından rektörlük ve başarılı hizmet yapmış 
profesörlere öncelik verilmek suretiyle Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ile 
Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya seçtiği üyelerden oluşmaktadır. 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunun 6. maddesi, Yükseköğretim Kurulu üyesi sayısını 22 
olarak belirlemiştir. Üyelerden yedisi Bakanlar Kurulu, biri Genelkurmay Baş
kanlığı,yedisi Üniversitelerarası Kurul adayları arasından atanmaktadır. Cumhur- 
başkanı'nın doğrudan atayacağı üye sayısı da yedidir. Bakanlar Kurulu,Üniver
sitelerarası Kurul ve Genelkurmay Başkanlığı adaylarının Cumhurbaşkanı 
tarafından atanmaması halinde iki hafta içinde yeni aday gösterme zorunluluğu 
bulunmaktadır.Bu süre içinde aday seçimi yapılmazsa Cumhurbaşkanı doğrudan 
üye atayabilmektedir. Görüldüğü gibi Cumhurbaşkanı, Yükseköğretim 
Kurulunun yapılanmasında önemli yetki kullanmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu, 12 Eylül öncesinin sorumlusu olarak görülen üniver
siteleri terbiye etmek, çeki düzen vermek amacıyla kurulduğu için bir çok tartış
manın odağı olmuştur.Askeri yönetimin ürünü olması, bir diğer olumsuz yönüdür. 
Yükseköğretim Kurulunun Anayasaya giriş öyküsü de ilginçtir.

Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan tasarıda Yük
seköğretim Kurulu'na yer verilmemiştir. Ancak, Danışma Meclisinde yapılan 
görüşmelerden sonra, "yasaya uygun Anayasa anlayışı"yla Yükseköğretim Kuru
lu Anayasaya geçirilmiştir.

Danışma Meclisi Anayasa Komisyonunun hazırladığı Anayasa Tasarısında 
üniversitelerle ilgili düzenleme şu şekildeydi:

"Üniversiteler devlet eliyle ve kanunla kurulur. Üniversiteler bilimsel özerk
liğe sahip kamu tüzelkişileridir. Üniversiteler kendileri tarafından seçilen organ
ları eliyle yönetilir.

Üniversite öğretim üye ve yardımcılarının göreve alınmaları, yükseltilmeleri 
ve görevlerine son verilmesi, bilimsel özerklik esasına uygun olarak düzenlenir 
ve kendi organlarınca yürütülür.
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Üniversite öğretim üye ve yardımcıları serbestçe bilimsel araştırma ve yayın
da bulunurlar.

Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, organları ve bunların seçimleri, görev ve 
yetkileri, üniversiteler arasında ihtiyaca göre öğretim üye ve yardımcılarının görev
lendirilmesinin sağlanması, öğrenim ve öğretimini özgürlük ve güvenlik içinde ve 
çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine ve kalkınma planı ilkelerine göre yürütülmesi, 
üniversiteler üzerinde devletin sahip bulunduğu gözetim ve denetim hakkını kullan
ma usulleri, bilimsel özerklik esasına uygun olarak, kanunla düzenlenir".

Komisyonun hazırladığı bu maddeyle ilgili sekiz adet değişiklik önergesi 
verilmiştir. Değişiklik önergelerinin yedisinde üniversitelerin kendileri tarafından 
seçilen organlar eliyle yönetilmesi ilkesi yer almamaktadır. Sekizinci önerge ise 
Tasarının 166. maddesinin Yükseköğretim Kanununun 3/e maddesiyle çeliştiği ve 
bu sebeple Anayasa metninden 166. maddenin çıkarılması gerektiği yolundadır.

Danışma Meclisinde Anayasa Tasarısının tümü üzerinde yapılan görüşmeler 
sırasında bazı üyeler, üniversitelerin düzenlenişinin yürürlükteki Yükseköğretim 
Kanununa uygun olmadığını belirtmişlerdir. Bu üyeler ve düşünceleri aşağıda yer 
almaktadır.

Süleyman Sırrı Kırcalı:

"Sayın Başkan, değerli üyeler;

Şimdi Tasarının bir özelliğini daha belirtmek istiyorum: Komisyon çok kere, 
12 Eylülden sonra kabul edilen kanunlardaki sistemleri esas alarak benimsediği 
halde, bazılarını bir yana bırakmıştır, bazılarında da açıklanması zor nedenlerle 
ufak gibi görülen, fakat esasa etkili olacak değişimler yapıvermiştir. Örneğin; 2461 
sayı ile 13.5.1981 tarihinde konseyce kabul edilen Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu ile 1982'nin 1. Ayı tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun seçilebilme 
niteliğini esas itibariyle kabul ettiği halde, üniversitelerle ilgili 1.11.1981 gün ve 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ilkelerini bir yana bırakıp, Tasarının 165. 
maddesinde, 1961 Anayasası'nın 120. maddesindeki düzenlemeyi, maddenin 
değiştirilmeden önceki haline daha yakın bir görünümde kabul etmiştir.

Doğal olarak bu, ciddi tartışma konusu yaratacak niteliktedir. Çünkü Yük
seköğretim Kanunu, üniversitelerin yönetimine çok değişik bir düzenleme geçir
miş ve Yükseköğretim Kurulunu oluşturmuşken, Tasarı maddenin 3. fıkrasında 
sanki YÖK Kanunu yokmuş gibi 'Üniversitelerin kendileri tarafından seçilen or
ganları eliyle yönetileceğini' göstermektedir. Bence bunlar isabetli olmamıştır.
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Kanaatimiz budur diye makale yazılabilir; fakat Anayasa dinlenilebilecek 
hükümler içermelidir. Bu nedenle, bu maddenin YÖK Kanununa uygun hale 
getirilmesi şartır".

Mehmet Velid Köran:

"Üniversiteler sanki hiçbir şey olmamış, anarşi ve terör odakları değilde sadece 
ve sadece ilim ve irfan, araştırma ve yayma organları imişler gibi, kendilerini ken
di keyiflerine göre ve Tasarı içerisinde maddeleştirmişlerdir. Esas hocasıyla 
talebesiyle ıslaha muhtaç olan ve gereken yerler buralardır. Devletin denetim ve 
gözetimi şartır. Daha iki gün evvel YÖK Kanunu çıkmış, mürekkebi daha 
kuramamıştır. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Bir komisyon kendine göre Türkiye'nin 
esas teşkilat kanununu düzenlediği zaman bu tür maddeler ihdas etmemeli idi".

Ömer Adnan Orel:

"Tasarıda YÖK'e yer verilmemiş olmasını ben de eksiklik bulurum: Üniver
sitelere ait maddelere gelince, birçok arkadaşımın belirttiği üzere bu konudaki ek
sikliği ben de adeta hayretle yadırgadım. 12 Eylüle gelişimizde üniversitelerin 
sanki hiçbir rolü ve etkisi olmamış gibi bu müesseselere ait hükümlerin, tasarının 
ruh ve felsefesine uygun hale getirilmemesi bir eksikliktir; herhalde bu da düzel
tilecektir".

Bekir Tünay:
"Üniversiteler için yazılanlar eksik bence. Sadece özerklik sevdasına tutul

muş intibaını veriyor. Elbette "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" diyen Atatürk'e 
yakışan da üniversitelerin bilimsel özerkliğidir; ama üniversiteler bilmelidir ki, 
Türkiye'de bütün diğer müesseselerle beraber her türlü özerklik ve hürriyet 
Atatürk ilkelerinin sınırından geçer, Atatürk ilkelerinde biter.

Kanunla Yükseköğretim Kurulu kurulmuştur; buna da yer verilmiyor; herhal
de buna yer verilmesi zaruridir. Çünkü, buna hangi görevler, yetkiler, sorumluluk
lar verilecek, kimler ne şekil, ne şartlar içinde seçilecek, bunun belirlenmesi 
lazımdır",

Anayasa Komisyonu adına Hikmet Altuğ:

"Aylar süren uzun araştırmalarla hazırlanan Anayasa Tasarımızın yeni 
kuruluşlar getirdiği, eski kuruluşları şekillendirdiğini hepiniz gördünüz. Amaç, 
Türk toplumunca kabul edilebilecek bir Anayasanın en kısa tarifi ile uzun yıllar 
yaşayabilecek bir Anayasanın tedvinidir. O görüşteyiz ki, bir takım kanunlar ve 
bazı haklar, toplumlar tarafından massedilir. Bu bir sayın üyemiz tarafından dile 
getirilmiştir, çok haklıdırlar. Bazıları ise, daha doğarken zayıf doğarlar, uygulan
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ma kabiliyetleri yoktur. Bunun içindir ki Anayasalar, yeni kanunlar yapdmasında 
yalnız istikamet gösterici olurlar.

Takdim ettiğimiz maddede, tedvininde 1946 Nisanında yürürlüğe giren ve 
özerklik veren Kanun, yani 4936'dan bahsedilmiştir, gerekçede incelenmiştir. 
Komisyonumuz, demokrasiye geçiş yılı olan 1940'lardan önce Hükümetin böyle 
bir Kanuna lüzum görmesini manidar bulmuştur. Düşündürücüdür, şöyle ki; dün
ya tarihinde demokrasiyi hazırlayanların, üniversiteler ve düşünürler olduğu o 
zaman bir defa daha görülmüştür ve ispat edilmiştir.

1933'ün 31 Mayısında Atatürk'ün üniversite reformunda, reformun yapıl
ması Profesör Marsh'a emanet edilmişti ve Profesör Marsh'ın teklifi, muvakkat 
olarak merkezi idareyi kabul etmekti Sonradan, devamlı yönetimin tespiti kabul 
edilmiştir. 12 yılık süre kafi görülerek 1946'da Parlamento zabıtlarına geçtiği gibi, 
"Üniversitelerin Avrupa'daki benzerleri gibi, müşterek temellere dayandırılması, 
ayrı bir yönetime sahip bulunmaları lüzumlu görülmüş, yine Kanunun gerek
çesindeki üniversiteler gibi bilgi ve uzmanlığa ayrılmış kurumların merkezlerden 
idaresine ve tek elden yürütülmesine imkân yoktur" diye zabıtlara geçmiştir.

Olaylar, Türkiye'yi 36 yıl sonra aynı noktaya zorunlu olarak getirmiş bulunu
yor. Tasarıda üniversitelerle ilgili 165. maddenin Sayın Genel Kurulumuzun 
değerli katkılarıyla Türk Milli Eğitimi ve hassaten Türk milleti istikbali için en 
hayırlı şekilde tedvin edileceği ümidini taşıdığımızı da bildirmek isterim.

Görüştüğümüz, bu maddenin çağdaş eğitim, öğretim esaslarında Atatürk il
kelerinde araştırıcı, bilimsel bir insan gücünü, Devletin varlığı, bağımsızlığı, ül
kenin ve milletin bölünmezliğini kapsayan, Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde 
olabilen; fakat kendileri tarafından seçilen organlar eli ile seçilen ve başkanın seçi
mini kendisine bıraktığımız diğer müesseseler gibi bir ilave olarak gösterilen aday
lar arasından Devlet Başkanınca onamı kabul edilebilen merkezi idareden çok. 
Birleşim denetim ve gözetim içinde bir üniversite düzenlenmesi yönündedir."

Danışma Meclisi'nde üniversitelerle ilgili madenin görüşülmesi sırasında, da 
Yükseköğretim Kurulu tartışılmıştır. Aşağıda bu görüşlere yer verilecektir.

Orhan Baysal:

"... Yükseköğretimdeki kargaşa ve açmazın yaratılıp sürdürülmesinde, yük
seköğretim kuramlarının da katkısı mutlaka olmuştur. Üniversiteler, değişik bas
kılar ve hesaplar sonucu, 1960' 11 yıllarda özel yüksekokulların açılıp hızla yayıl
masına ve ülke ihtiyaçları düşünülmeden, son derece düşük nitelikli eğitimin sür
dürülmesine maalesef seyirci kalmışlardır. Bu alanda üniversiteler yol gösterici 
ve sorumluluk yüklenici nitelikteki görevlerini, yine üzülerek belirtmek isterim 
ki, yeterince yapamamışlardır.
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Plansız, programsız ve son derece yetersiz şartlar ve ortamlarda, bazen da 
siyasal amaçlı yükseköğretim kuramlarının açılmasına göz yummuşlar, bunların 
kendi kendilerine yeterli duruma gelebilmeleri için tutarlı ve gerçekçi bir plan ve 
program hazırlayıp yürütememişlerdir. Hukuki, idari, mali ve eğitimsel soranları, 
yasalar ve eğitim sistemimizin bütünlüğü içinde çözümlemekten kaçınmışlar, bu 
alanlarda maalesef başarılı olamamışlardır...

Bütün bunların sonucu olarak, eğitim ve öğretimin niteliği düşmüş, yük
seköğretim kuramlarımız kısır siyasi veya ideolojik çalkantıların, hatta anarşinin 
içine çekilmek istenmiş, istikbalimiz, ümidimiz ve geleceğimizin garantisi olan 
gençlerimiz anarşi ve terörün içine sürüklenerek, bir vasıta olarak kullanılmak is
tenmiştir. Bu hususlarda, üzülerek belirtmek isterim ki, yer yer ve zaman zaman 
başarı da sağlanabilmiştir.

... Yükseköğretim kuramlarındaki dağınıklığın, kargaşanın ortadan kaldırıl
ması, bunların ülke çapında ülke ihtiyaç ve menfaatlerine uygun olarak planlan
ması, düzenlenmesi ve yönlendirilmesinin bir merkezi öğretim üst kuruluşunca 
gerçekleştirilmesinde kanımca büyük yarar vardır.

Bu, kısıtlı mali olanakların ülke sathında dengeli dağılmasını, yükseköğretim 
kuramlarında fonksiyonel bir bütünlüğün sağlanmasını mümkün kılacaktır. Bilin
diği üzere, bu amaç ve ilkeler doğrultusunda geçen sene 4 Kasım 1981 tarihinde 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu yürürlüğe girmiş; uygulamaları gün be gün 
gerçekleşmektedir" .

Mahmut Akkılıç:
"...2547 sayı ile YÖK'ü kurduk, Sayın Baysal'ın önergesinde de vardır bu 

hususlar ve teknik bakımdan kendileri de değindiler, çok çok uzun bu madde, 
Anayasadaki en uzun maddenin iki katı. 2547 sayı ile YÖK'ü kurduk, YÖK 
maalesef kamuoyunun hoşuna gitsin diye ne yaptı, öğrenci sayısını artırdı, belki 
hepimizin hoşuna gitti 100 kontenjanı olan yeri 200, 200'ü 400, 400'ü 800 yaptı; 
ama hiç düşünmedi ki, burada yeterli laboratuvar var mı, sınıf var mı, öğretim 
üyesi var mı?

Bunları katiyen incelemeden kararını aldı ve bunları çıkardı; ama bundan son
ra da yarım aydınlar yetişecektir arkadaşlar size müjdelerim.

Muhterem arkadaşlarım;

Birkaç madde önce bir madde geçti, memur güvencesi ve üzerinde saatlerce 
tartışık, hepiniz hatırlarsınız. Bakın 2547 sayılı Kanun değiştirilmiş ve ona bir 
madde ilave edilmiştir: "Üniversite rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yük
sekokul müdürleri ve bunların yardımcıları ve bölüm başkanları gerektiğinde bu
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Kanunda belirtilen süreleri dolmadan birçok arkadaşımız altını çiziyor, ben de 
müsaade ederseniz buranın altını çizmek istiyorum: "...Bu Kanunda belirtilen 
süreler dolmadan tayinlerindeki usule uygun olarak görevlerinden alınabilirler". 
Hani nerede memur güvencesi? Üstelik bunlar üniversite gibi, mutlak anlamda 
güveneceğimiz, itimat edeceğimiz müesseselerin başında rektör ve dekanların, 
yüksekokulların müdürlerinin gerektiğinde görevden alınmasına amirdir.

Muhterem arkadaşlarım;

Bu madde yürüdüğü sırada üniversite yönetiminde suskunluk ve yandaşlar 
zümresi yaratmış oluruz, buna kesinlikle inanıyorum. Böyle üniversite olmaz, 
bunun bilimsel özerkliği de kalmaz arkadaşlar.

Bakın YÖK, arasındaki üniversiteyi de atlayarak bir fakülteye yazı yazıyor 
diyor ki, senin filan ders saatin şu kadar olacak, filan ders saatin bu kadar olacak, 
işte cetvel elimde efendim. Aslında hiyerarşi, üniversiteye yazacak, üniversite 
fakülteye bildirecek. Fakülteye direkt emri veriyor, senin şu ders saatin şu kadar, 
şu ders saatin bu kadar.

Muhterem arkadaşlarım;

Bilimsel özerklik bu mudur? Bilimsel özerlik odur ki, o fakültenin ders ih
tiyacını, yetiştireceği öğrencinin kalitesini ancak ders saatleriyle uygulamasıyla 
ancak fakülte bilir, YÖK bilmez. O bakımdan, diyebilirdi; filan fakültede bir 
eğitim döneminde, 4 veya 5 yıllık eğitim döneminde şu kadar ders saati olur, şu 
kadarı uygulama, şu kadarı teorik olur ve bütün aynı dalda öğretim yapanlar da 
bir birine denk yapılmak suretiyle programları düzenleyebilir, bir emir yayın
layabilir; ama böyle detayına inecek şekilde olursa, işte bu bilimsel özerkliğe 
müdahaledir arkadaşlar..."

Evliya Parlak:

"...Önergenin aleyhinde aslında söz almamın nedeni, mevcut maddenin yeter
li olduğundan değildir. Ancak Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımızın da biraz 
önce ifade buyurdukları gibi, Anayasalar toplum düzeninin temel kurallarını, 
prensiplerini ortaya döken metinlerdir. Halbuki, değerli arkadaşlarımızın getir
dikleri önerge ise, halen yürürlüğe bir seneyi bile doldurmadan girmiş olan bir 
Kanunu anayasal bir madde haline getirme amacını taşımaktadır.

Kanunun birçok maddesi aynen önerge halinde Anayasa maddesi haline geti
rilecek. Arkadaşlar, bu henüz, yeni yeni idare düzeni, yönetimini, seçimlerini 
yapmaktadır. Hatta öğretim yılına bu yıl, yani 1982-1983 öğretim yılında YÖK'ün 
yönetimiyle üniversiteler girecektir. Ne getireceği veya ne götüreceği tartışma 
konusu olan bu Kanun şu anda bir değerlendirmeye tâbi tutulamaz, bir anayasal 
güvenceye kavuşturulamaması gerekir.
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Bunu şu örnekle izah etmek istiyorum; 1961 Anayasası üniversitelere idari ve 
bilimsel özerklik adı ile tümüyle bir özerklik getirmiştir. Masum öğrenci hareket
leriyle başlayan anarşi hareketleri, o zamanki iktidarlar tarafından şu şekilde 
kamuoyuna açıklanmıştır. Mevcut Anayasa maddesi gereğince özerk olan üniver
sitelere Türk polisi giremiyordu. Ancak 12 Mart 1971 Harekatından sonra 
Anayasanın ilgili maddesi değiştirildi ve Devletin güvenlik kuvvetleri üniver
siteye girmeye başladı.

Ben bununla şunu arz etmek istiyorum; eğer biz, YÖK Kanununun bugünkü 
yönetimi, henüz daha ne olduğu tümüyle ortaya konmamış iken, Anayasa mad
desi haline getirirsek ve bundan sonra bunun zararlarını geçmişte olduğu gibi, 
görürsek iktidarlar acaba, güçlü hükümet diye tutturduğumuz hükümetler nasıl 
bir değişiklik yapacaklardır. Mutlaka Anayasayı değiştireceklerdir.

Onun için Anayasalarda sadece bu tür düzenlemelerin kanunla yapılacağı 
denilir ve temel kural tespit edilir, Anayasaya detaylar konmaz. Bunu arz etmek 
istiyorum, saygılarımı sunarım".

Anayasa Komisyonu adına Feyzi Feyzioğlu:

"...Bir üniversite öğretim üyesi, kişisel eğilimi ne olursa olsun, kürsüye çık
tığında sadece ilmin ve dersinin konusunun diliyle konuşmalı, politikayı kürsüye 
sıçratmamalıdır. Üniversite öğretim üyesinin saygınlığı ve etkinliği davranışlarıy
la, dersleri ve eserleriyle ölçülür. Üniversite kürsüsü politik amaçların ve eğilim
lerin vasıtası olamaz. Fakat bunun yansıra, siyasi iktidarlar da ve üniversite kür
süsünden sadece kendi sempatizanlarının, kendi mutemetlerinin sesinin yüksel
mesini isteyemez. Başka bir ifadeyle üniversite öğretim üyelerinin kendi eğilim
leri doğrultusunda hareket etmelerini bekleyemez. Onların objektif bir bilim 
adamı kişiliğiyle yaptığı eleştirilere de saygı gösterir, değer verir. Bence üniver
sitelerle ilgili olarak Anayasada yer alacak hükmün temelinde işte bu esas yatar 
ve bu bir an dahi gözlerden uzak tutulmamak gerekir.

Öğretmen, çok vakit öğrencisi açısından örnek bir kişidir. Öğrenci, onun gibi 
olmak, onun gibi konuşmak, onun gibi anlatmak, düşünmek, bilmek ister. Bunun 
içinde, öğrencinin doğru yoldan gitmesinde de, doğru yoldan sapmasında da öğ
retmenin etkisi büyüktür. Bunu inkar etmek, gerçekleri inkar etmek olur. Fakat 
öyle bir öğretmen arıyoruz ki, öyle bir öğretim üyesi arıyoruz ki, o kişiliğini bir
takım kimselerin takdirlerine göre ayarlamak durumunda bırakmayacaktır. Sesini 
sadece bilimin, teknolojinin gereklerine uygun olarak yükseltecek, icabında 
memleket meselelerini eleştirecek ve o eleştiriler sırasında iktidarın hiç de hoşu
na gitmeyeceği nitelikte olabilecektir. Eğer, bu tarz eleştirileri yapıyor diye o 
üniversite öğretim üyesinin görevine son verilmek yoluna gidilirse, Bakanlık em
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rine alınmak istenirse yahutta daha başka yoldan tecziyesi yoluna gidilmek tercih 
edilirse, işte o zaman üniversite, üniversite olmaktan çıkar, üniversite öğretim 
üyesi de kişiliğini kaybeder. Bir süre sonra bakarsınız ki, o üniversite bir sessiz
ler dünyası haline girmiştir, o üniversite öğretim üyeleri de ürkek, suskun birer 
bilim adamı sıfatını taşımak durumuna düşmüştür. Biz, Anayasa Tasarımızın 165. 
maddesindeki hükümleri koyarken, meseleyi bu temel noktasından ele aldık ve 
bunun her hal ve karda ihlal ve ihmal edilemeyeceği görüşünden hareket ettik.

Evet, üniversitede de anarşik hareketler olmuştur; ama bunun bilimsel özerk
likle mutlak bir bağlantısını nasıl kurabiliyoruz? Anarşiyi önlemek devletin göre
vidir. Devlet hangi kurumumuzdaki anarşiyi, önleyebilmiştir ki, (12 Eylül'den ön
ce) üniversitelerdekini önlemiş duruma girsin?.. "Üniversiteye polis giremez" 
diyorlardı. Hayır, (12 Eylül'den önceleri konuşuyorum) üniversiteye polis de çağ
rılmıştır. Hatta ilk olarak, bunu gururla söyleyebilirim, bizim o zaman fakül
temizin dekanı olan şimdiki Anayasa Komisyonumuzun Başkanı Sayın Aldıkaç- 
tı bunu cesaretle istemiştir. Bunu bir hakşinaslık olarak dile getirmek isterim. 
Gelen polisler ne yapmıştır, mesele orada? Bir Pol-Der, bir Pol-bir ayırımı içinde 
orada acaba kendisinden beklenen görevi yapmış mıdır? Ben, gözlerimin önünde 
üniversiteye gitmek üzere evinden çıkan ve otomobiline binerken yaylım ateşine 
tutulan, sonunda başında şapkası, elinde çantası, göğsü kanlar içinde oracıkta can 
veren bir öğretim üyesinin hayalini hala silemiyorum. Üniversite üyeleri bu uğur
da kaç tane can vermiştir, acaba hatırlıyor muyuz? ...Meseleyi bütünlüğüyle ele 
almak lazım. Bu itibarla, anarşi olmuştur, anarşiye sebep üniversitenin kurum
landır, hocalarıdır şeklindeki bir hüküm sanırım isabetli ve insaflı olmayacaktır.

Bilimsel özerklik ile hakimlerin hakimlik teminatı ilkesi arasında ben çok 
yakınlık görmekteyim. Daha iki gün önce adalet yılının açılışı dolayısıyla Yar
gıtay Birinci Başkanı Sayın Turhan'ın konuşmasını okuduk ve dinledik. Ne diyor
du Sayın Turhan: "Hakimlerin bağımsızlığı atama işlemiyle başlar. Örneğin; eğer 
atamayı yürütme yapıyorsa, hakim tercihlerini kendisi için kullanan mutemet 
adam olur. Yine yürütme organı hakimi emekliye ayırabiliyorsa, yerini değiş- 
tirebiliyorsa, ceza verebiliyorsa, hakim baskı altında tutulabiliyor demektir. Bu 
gibi durumlarda hakimin bağımsızlığından söz edilemez. Hakimi güvenceden ve 
bağımsızlıktan yoksun kılmak, güvenceyi zedeleyecek, bağımsızlığı giderecek 
hükümleri getirmek, güvenceyi ve bağımsızlığı kötüye kullanan tek-tük hakimin 
varlığına katlanmaktan çok daha sakıncalı ve hatta tehlikelidir".

Şimdi, üniversitelere bu esastan bakalım. Lüzum ve varlığında bütün arkadaş
ların ittifak halinde bulundukları bilimsel özerklik acaba nasıl gerçekleşebilir ve 
bilimsel özerklik gerçek anlamıyla ne zaman varsayılabilir?
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Arkadaşlar, üniversite öğretim üye ve yardımcılarının serbestçe araştırma ve 
yayını yapabileceklerini sadece Anayasa metninde ifade edilmesiyle yetinmek, 
bilimsel özerkliği gerçekleştirmeye kafi değildir. Eğer, bir ülkede üniversiteler 
kendi yöneticilerini kendileri seçemiyorlarsa, eğer akademik bir unvan veya öğ
retim üyeliği için gerekli şartları kendileri belirleyip, adayların bilimsel erk'e 
sahip olup olmadıklarını kendileri değerlendiremiyorlarsa, eğer mensuplarının 
tayininde, terfiinde, denetlenmesinde sadece bir merkezi kurulun hakimiyeti bas
kın durumdaysa; bilimsel özerklik bir hukuk normu haline getirilmiş, hatta biraz 
önce söylediğim gibi, Anayasada ifade edilmiş olsa bile, o ülkedeki üniversitede 
gerçek anlamıyla bilimsel özerklikten söz edilemez.

Bu itibarla arkadaşlar, bilimsel özerkliğin şartlarını mutlaka üniversitelerin il
gili maddesinde muhafaza etmek lazımdır...

Şimdi efendim; Yüksek Öğretim Kurumu bugün öyle yetkilerle teçhiz edil
miştir ki, biraz önce sayın arkadaşlarımızdan birisi ifade ettiler, herhangi bir 
sebep dahi göstermeye ihtiyaç kalmaksızın tayin ettiği rektörü de, dekanı da 
görevden alabiliyor. Bununla da kalmıyor; değiştirilen 7. maddesine göre, öğ
retim üyelerinin de görevlerini yerine getirmekle yetersizliği hususu takdirlerine 
tamamen bırakılmış ve yetersiz görülenler görevlerinden alınmak yetkisiyle teç
hiz edilmiştir bu Kurum. Böyle bir Kurumun, bu çalışma tarzı ve temposu içinde 
bir üniversitede bilimsel özerkliğin varlığından bahsetmeye imkân var mıdır? 
Hepiniz hatırlayacaksınız, eskiden emekliye ayrılma bakımından, Emeklilik 
Kanununun bir 30. maddesi vardı meşhur, "Görülen lüzum üzerine emekliye ay
rılmıştır... "Şimdi, hiçbir memurda dahi söz konusu olmayan bu imkân, bugün 
üniversiteler için mevcuttur. "Görülen lüzum üzerine... " Kimin göreceği lüzum 
üzerine? YOK'ün Kimin? Daha açık konuşayım; YOK'ün Başkanının göreceği 
lüzum üzerine bir üniversite üyesi görevinden, hem de yetersizliği sebebiyle 
uzaklaştırılabilecektir. Bu bakımdan meseleyi sadece YÖK'ün halledeceği şekil
de düşünmek, bizi çok yanılgılara iter...

YÖK ile mesele halledilmez. YÖK'ün Anayasaya isim olarak konulması da 
caiz değildir. Nihayet o özel bir Kanundur, diğer bütün Anayasa maddelerinde ol
duğu gibi, özel kanuna yollama yapılır. Bu özel kanun bugün YÖK'tür, yarın bir 
başkası olabilir; ama her değişiklik bir Anayasa değişikliğini gerektirmez. Bu, bu 
kadar açık ve basittir ve anayasal sistemimize de uygundur..."

Kemal Dal:

"... 1961 Anayasasının yapmış olduğu düzenlemede üniversiteler yürütme or
ganının karşısında, yürütme organının asıl fonksiyonu olan kamu hizmetlerinin 
yürütülmesi ve denetlenmesi ile ilgili görevlerinin yerine getirilmesine engel ol
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maktadır. Üniversite özerkliği bu değildir. Dünyanın her tarafında üniversite vardır 
ve dünyanın her tarafında Üniversite özerkliği vardır. Üniversite özerkliği kendi or
ganları eliyle öğretim üyelerinin mutlak surette bir yerden bir yere görevlendiril
mesi değildir. Üniversite özerkliği bilim adamına çalışma serbestisi tanımaktır.

Üniversite özerkliği, Türkiye'nin iri kıyım üniversitelerine sadece ilim yapma 
inhisarı sağlamak değildir. Ankara ve İstanbul'daki üniversiteler ilmi kendi in
hisarına almışlardır; orayı adeta Bizans haline getirmişlerdir orayı adeta eski 
kilise haline getirmişlerdir. Bilim sadece orada vardır, onun dışına çıkmaz...

Fransa'da Edgarfor Kanununun yaptığı Üniversite Reformu Kanunu birer 
birer üniversitede, fakültelerde okutulacak dersleri tayin etmiştir. Üniversite prog
ramları yaz-boz tahtası değildi. Ayrıca seçim yoluyla gelen üniversite öğretim 
üyeleri ile kurulan organlar maalesef bu anarşi ortamında olayların üzerine 
gidememişlerdir; gerekli kararları alamamışlardır.

Yönetim kurulları anarşiye karışan öğrenci hakkında gerekli disiplin kararını 
alamamıştır, anarşiye, destek olan öğretim üyesi hakkında da disiplin kararı 
alamamıştır. Biz böyle üniversite özerkliği istemiyoruz. Bizim getirdiğimiz 
düzenlemede kanuna bilimsel özerkliği sağlayacak şekilde bir esneklik vermiş 
bulunuyoruz. Bunda mutlaka YÖK isminin bulunması şart değildir. Kanun ne 
şekilde özerlik vermek istiyorsa o şekilde özerklik verir; fakat bu hiçbir zaman bir 
idari muhtariyet, idari özerklik değildir. Devletin karşısına organları ile çıkan bir 
idari özerklik değildir..."

Nihat Kubilay:
"...Burada 2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanununa temas edilmemiştir. 

Benden önceki değerli arkadaşlarımın açıklamalarında da belirtildiği gibi, bir 
kuruluş halinde olan 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurulunun nasıl bir 
sonuç vereceği, uygulamaların nereye varacağı belli değildi. Bunun için hazır
layacağımız Anayasa Tasarısının böyle bir kanunun genel esprisi içerisinde bağ
lanmasını ve bu çerçeve içerisinde kalmasını düşünemedim ben. Burada Anayasa 
olduğuna göre bir esneklik verilmesi için kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerk
liğe sahip üniversiteler devlet tarafından kanunla kurulur demekle, belki YÖK 
Kanunu veya gelecek dönemlerde değiştirilecek diğer kanunları da bunun 
içerisinde mütalaa etmeye çalıştım..."

Danışma Meclisi'ndeki görüşmeler sonrasında, Anayasa Komisyonu üniver
sitelerle ilgili maddeyi, önergeler doğrultusunda yeniden hazırlamıştır. Komis
yonca tekrar kaleme alman ve Danışma Meclisi'nin kabul ettiği metinde Yük
seköğretim Kurulu bulunmamaktadır.Sadece şöyle bir düzenleme getirilmiştir:
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"Devlet, yüksek öğretimi planlamak, üniversitelerin ülke içindeki dağılım
larını düzenlemek, yüksek öğretim kuruluşları arasındaki öğretim üye ve yardım
cı ihtiyacını, bilimsel özerlik esaslarına uygun olarak karşılamak ve üniversitelerin 
dayalı bulunduğu ortaöğretim ile yükseköğretim arasındaki dengeyi sağlamak 
amacıyla, üniversitelerin temsilcilerinin de katıldığı bir merkezi teşkilat kurar."

Ancak, Anayasa metnine son şeklini veren Milli Güvenli Konseyi, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu ile getirilen esaslardan bazılarının "Anayasa hükmü 
niteliğinde" olduğu gerekçesiyle bu gün tartışılan maddeyi kabul etmiştir.

Yukarıdaki öyküden de anlaşılacağı gibi, Yükseköğretim Kurulu, 12 Eylül 
1980 sonrası askeri yönetimin ürünü olduğu için, akademik çevrelerde ve hatta 
toplumda tepkiyle karşılanmıştır.Uygulamada Yükseköğretim Kurulunun yük
seköğretim hizmetinin tek yetkili ve sorumlusu olarak faaliyette bulunması, 
üniversitelerde karşılaşılan tüm sorunların kaynağı olarak Yükseköğretim 
Kurulunun gösterilmesine yol açmıştır.

Burada belirtilmesi gereken bir nokta daha bulunmaktadır.Yükseköğretim 
Kurulunu 12 Eylül ürünü olarak nitelendirmek aslında yanlıştır.. Çünkü 1973 
tarihli 1750 sayılı Üniversiteler Kanununda Yükseköğretim Kurulu düzenlenmiş
ti. Ancak, Anayasa Mahkemesinin ilgili maddeleri iptal etmesi sebebiyle, uy
gulamaya geçirilememiştir.

Anayasa Mahkemesinin Yükseköğretim Kurulu hakkındaki görüşleri, gün
demdeki gelişmelere ışık tutacak nitelikte olduğu için aşağıda aktarılacaktır. 
Anayasa Mahkemesi, esas itibarıyla Yükseköğretim Kurulu oluşturulmasının 
Anayasaya uygun olduğunu belirtmektedir. Mahkeme kararının ilgili kısımları şu 
şekildedir<3,:

"... 1750 sayılı ÜK'nun 4. maddesinde yer alan "Yüksek Öğretim Kurulu; 
Yüksek Öğretimin; bütünlüğü anlayışı içinde çağdaş bilim ve teknolojinin gerek
lerine ve Devlet Kalkınma Planının temel ilke ve politikalarına uygun olarak yük
sek öğretim alanına yön vermek amacı ile, gerekli inceleme, araştırma ve değer
lendirmeleri yapmak, yüksek öğretim kurumlar arasında koordinasyonu sağ
lamak, uygulamaları izleyerek yetkili makam ve mercilere önerilerde bulunmak
la görevli bir kuruldur." biçimindeki kuralın Anayasaya aykın olduğu öne sürül
müştür.

Davacı AÜ, bu madde ile düzenlenen YÖK'nun, üniversite dışı bir kuruluş ol
ması nedeniyle, üniversitelere yön vermekle görevli tutulamıyacağını, böyle bir

(3) E.1973/37,RG.3.12.1975, Bkz. Aykonu M.S.-Özkul E.A., Anayasa Yargısı,Cilt:2.Anayasa Mahkemesi Yayı 
ları, Ankara 1981.
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düzenlemenin idari ve bilimsel özerklikle bağdaşamayacağını ileri sürerek 
Anayasanın 120. maddesine ters düşen kuralın iptalini istemektedir.

Anayasanın 120. maddesi, Üniversitelerin, Devletin gözetimi ve denetimi al
tında, kendilerince seçilen organları eliyle yönetileceği kuralını koymaktadır. 
Yine aynı maddede, üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını 
kullanma yöntemleri ve üniversite organlarının sorumluluğu, öğrenim ve öğ
retimin özgürlük ve güvence içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine ve 
kalkınma planı ilkelerine göre yürütülmesi esaslarının yasa ile düzenleneceği 
kuralı yer almaktadır. Devletin bu kurallar ile niteliği ve kapsamı belirlenmiş olan 
gözetim ve denetimini üniversiteler dışında veya üniversiteler üstünde olmak 
üzere kuracağı kurullar eliyle uygulaması doğaldır.

Dava konusu maddede yer alan görevlere yakından bakılacak olursa, hepsinin 
de Devletçe yapılacak gözetim ve denetim niteliğinde işler olduğu görülmektedir. 
"Yüksek Öğretim alanına yön vermek amacı ile" deyimi, Kurulun kendi başına ve 
doğrudan doğruya yüksek öğretim kuruluşlarını bağlayıcı kararlar verebilmesi 
veya yönetim yetkisi ile donatılmış bir nitelik kazanmış olması anlamına gel- 
miyeceği açıktır. Yüksek Öğretim kurumlar arasında "koordinasyonu sağlamak" 
görevinin de kesinlikle yönetime el uzatma yolu ile yerine getirilebileceğini kabul 
etmek olanaksızdır. Kurulun varlığının temelini, Anayasa'nın 1488 sayılı Yasa ile 
değiştirilen 120. maddesindeki "Devletin gözetimi ve denetimi" ilkesi,oluştur
maktadır. Burada söz konusu deyimin Anayasanın 120. maddesine konuluş 
nedenleri üzerinde durmak gerekir. Özellikle Devlet örgütlerinde veya özel 
kesimde çalışacak olanların milli eğitim politikasına uygun bir bütünlük içerisin
de yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu uyum ve bütünlüğü sağlamak, yüksek öğ
retimdeki temel gereksinmeleri ve gelişmeleri izleyerek Devlete gerekli öğüt ve . 
önerilerde bulunmak üzere bir kuruluşun varlığı zorunludur. YÖK bu gereksin
menin karşılığı olarak 1750 sayılı Yasada öngörülmüştür. Anayasanın 120. mad
desinde yer alan "Devletin gözetimi ve denetimi" ilkesinin tam. uygulama alanı 
olan yüksek öğretimin uyum ve bütünlüğünü korumak ve kollamak görevi, Dev
letin en başta gelen ödevlerinden biridir. Bu ödevin herhalde Anayasanın Üniver
sitelere özgü öteki temel ilkeleriyle bağdaştırılarak yerine getirilmesi gerekir. Şu 
halde bu kuruluş Anayasanın 120. maddesinde öngörülen temel koşullar çer
çevesinde yönetim ve bilim, özerkliğini zedelemiyecek hukuksal bir yapıya sahip 
olacak, Devlet gözetimine esas alınacak öğüt ve önerilerde bulunacaktır. 1750 
sayılı Yasanın 4. maddesinde açıklanan görevlerin, Anayasanın milli eğitime iliş
kin temel ilkeleri, özellikle 120. maddenin öngördüğü üniversitelere özgü özerk
lik esaslarına aykırı bir yönü yoktur..."
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Yükseköğretim Kurulu üyelerinin oluşum şekline ilişkin düzenleme ise 
"üniversite dışı" olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir. Mahkemenin bu konudaki 
görüşü ise şöyledir:

"...Aynı yasanın 5. maddesinin birinci fıkrası YÖK'nun kimlerden oluşacağını 
göstermektedir. Kurul, MEB'nın başkanlığında toplanır. Üyelerin yarısını her 
üniversitenin yetkili organınca 2 yıl için seçilecek profesörler oluşturur. Diğer 
yarısı da yine iki yıl görev yapmak üzere MEB'nın teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca atanır. Bakanlar Kurulunca atananlar arasında resmi yüksek öğretim 
kurumlan, Maliye, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile DPT'ndan en az 
birer üyenin bulunması zorunludur.

Kurulun oluşum biçimi göz önünde tutulursa bu kuruluşun üniversiteler üstü 
değil, üniversiteler dışı bir niteliğe sahip olduğu hemen meydana çıkar. Bir kuru
luşun üniversiteler dışı veya üstü olup olmadığı sorununu, o kuruluşun bütün 
üyelerinin sadece üniversite profesörü olup olmamasına dayanarak çözmek 
olanağı yoktur. Aynı zamanda üyelerin tümünün üniversite yetkili organlarınca 
seçilmesi bu konudaki kesin ölçüyü belli eder, YÖK üyelerinin çoğunluğu yürüt
me organına mensup veya yürütme organınca seçilenlerdir. Böyle olunca, 
Kurulun üniversitelerin yönetimine katılacak veya yönetime etki yapacak nitelik
te karar alma yetkileriyle donatılmış olmaması gerekir. 1750 sayılı Yasanın çeşit
li maddelerine serpiştirilmiş olan göreve ilişkin kuralları, özellikle 6. madde 
kuralları incelendiği takdirde Kurulun üniversite içi yönetim kararları alabilme 
yetkileriyle donatılmış olduğu gayet açık bir biçimde meydana çıkar. Örneğin 
üniversite kadrolarını düzenlemek, özel araştırma fonlarının üniversiteler arasın
da paylaştırılmasını ve uluslararası bilimsel kuruluşlara katılma olanaklarını sağ
lamak, doçentlerin atanması, tam gün çalışma esaslarını saptama ve üniversiteler
de döner sermaye işletmeleri kurulması gibi alanlarda YÖK'na verilen yetkiler 
değerlendirilirse, kuruluş biçimi ve üyelerinin çoğunluğunun kişisel niteliği ve 
seçimlerine ilişkin kurallar bakımından üniversite dışı olduğunda hiç kuşku 
bulunmayan bir kurulun üniversite içi, daha açık bir deyimle, üniversite yönetimi 
ile ilgili kararlar aldığı görülecektir.

Anayasa'nın 120. maddesinde yer alan "Devletin gözetimi" ilkesinin, yürütme 
organına üniversite yönetimine katılma yetkisini de içerdiği anlamının verilmesi 
ve soyut "gözetim" sözcüğünün bu anlamda kabul edilmesi, yukarıda açıklanan 
sakıncalı sonuçları doğurmuştur. Bundan başka "Devletin gözetimi" ilkesine, 
"Yürütme organının gözetimi" biçiminde eşdeğerli bir anlam verilerek yasal 
düzenlemelere gidilmiştir. Oysa Devletin, ülkesi ve milletiyle, yasama ve yargı 
yetkisine sahip olan organlarıyla, yürütme görevini yerine getiren örgütleriyle
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oluşan bir milli bütünlüğü ifade ettiği Anayasamızda açıklanmıştır. 1750 sayılı 
Yasanın 5. maddesi incelendiği takdirde, üniversitelerüstü Devlet gözetim kuru
luşu olarak nitelenen YÖK'nun 4. maddedeki tanımına ters düşen görevleri yük
lendiği yetkilerle donatıldığı üniversitelerin yönetimi katılma olanağına sahip ol
duğu görülecektir. Oysa üyelerinin kişisel nitelikleri ve seçilme koşulları 
bakımından Kurul üniversiteler hakkında yönetimsel işlemlerde yetki sahibi ola
maz. Böyle olunca 5. maddenin YÖK'nun kuruluş biçimini ve işleyişini düzen
leyen birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları üniversiteler yönünden 
Anayasa'nın 120. maddesine aykırıdır..."

Görüldüğü gibi, Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretimde duyulan bir ih
tiyaçtan kaynaklanmaktadır. Ancak 12 Eylül 1980 sonrası,Yükseköğretim 
Kanunuyla getirilen merkeziyetçi düzen, iyi niyetle ve bilimsel özerkliğe uygun 
işletilememiştir. Üniversitelerimizde "Pazartesi sabahları tüm öğretim üyelerini 
boy sırasına dizerek İstiklal Marşı söylettikten sonra Dağ başını Duman Almış 
Marşı eşliğinde ve uygun adım bahçede dolaştırıp binaya sokmayı gelenek haline 
getiren"(4) dekanlara rastlanmıştır.

Ayrıca siyasal partilerin taleplerine karşı direnilememiş ve alt yapısı oluş
turulmaksızın bir çok yeni üniversite kurulmasına engel olunamamıştır. Anayasa, 
üniversitelerin Yurt sathına dengeli bir biçimde yayılmasını öngörürken, oy kay
gısıyla açılan üniversitelerle, Yurt sathına "dengesiz" bir yayılma olmuştur. Bazı 
üniversite rektörlerinin görevden alınmaları sırasında kamuoyuna yansıyan bil
giler, siyasal parti mensuplarını, üniversiteleri seçimlerde oya dönüştürebilecek
leri yatırımlar olarak gördüklerini ortaya koymuştur. Yükseköğretim Kurulu 
üyelerinin ve üniversite rektörlerinin atanması usulü, üniversitelerde siyasal, ide
olojik kadrolaşmayı mümkün kılabilmiştir. Bir iktidar partisi ilçe başkanının, 
beğenmediği Rektörü, "İyi çalışmadığı" gerekçesiyle görevden aldırdığını 
televizyonlardan ilan edebilmesi, yükseköğretim sistemimiz üzerinde siyasal bas
kı kurulabildiğinin acı bir örneğidir.

Üniversitelerde siyasal ve ideolojik kadrolaşmadan şikayet edenlerin bu 
durumun sorumlusunun Yükseköğretim Kurulu olduğunu unutmamaları gerek
mektedir. Özellikle laik Cumhuriyet düzeninin tehdit altında olduğunu, üniver
sitelerde laik düzen karşıtlarının örgütlendiğini Yükseköğretim Kurulu Başkanın- 
dan duymak şaşırtıcıdır. Yükseköğretim Kurulu, kuruluş amacını gerçekleş
tiremediğini, işlevsiz kaldığını itiraf etmektedir.

(4) Özay /., Kendine Özgü Bir Hukuk Devleti,1 .Ulusal idare Hukuku Kongresi, Danıştay Yay., Ankara 1990, 
s. 125.
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Ayrıca merkezileşmenin kaçınılmaz sonucu olan, hizmetin ağır işlemesi, 
gereksiz yazışmalar, yükseköğretim sistemimizin önemli sorunu haline gelmiştir. 
Örneğin, bir araştırma görevlisi atanması işlemi için Yükseköğretim Kurulunun 
devreye girmesi, işlem sürecini uzatmaktadır.

Yükseköğretim Kuruluna yöneltilen, yöneticilerin öğretim elemanlarına özen
siz kaba davranmaları, Kurul Başkanının, rektörlerin ve dekanların (müdürlerin), 
keyfi, baskıcı tutumları, kurullarda üyelerin görüşlerinin dinlenmemesi, kararların 
görüşülmeden alınması gibi eleştiriler, Kuruldan kaynaklanmamaktadır. Gerçekten 
de ne yazık ki bu tür tavırlarla karşılaşılmaktadır. Ancak, hukuk düzeninin öngör
mediği hatta yasakladığı bu sorunun kaynağında insan kalitemiz yatmaktadır. Bir 
oya sahip olan başkan, rektör, dekan, vs gibi yöneticinin sözüyle, yetiştirebil
diğimiz en üst seviyedeki insanlarımız, kanaatlerini açıklayamıyorlarsa, düşün
düklerinin aksine kararlara imza atıyorlarsa,sorumlusu 2547 sayılı Kanun ve Yük
seköğretim Kurulu değildir. Rektörlük seçimlerinde görülen utanç verici man
zaraların sorumlusunun seçim sistemi olmaması gibi.

Bu sorunları aşabilmek için Yükseköğretim Kurulunu kaldırmak mı gerekir?

Yükseköğretim Kurulunun kuruluş yıldönümü olarak kabul edilen (Kanunun 
yayım tarihi) 6 Kasımlarda sık sık bu görüş dile getirilir, anayasal demokratik sis
teme geçtikten sonra hemen tüm siyasal kadrolar tarafından, Yükseköğretim 
Kurulu eleştirilerek yok edilmesi gereken bir kurum olarak nitelendirilmiştir.

Ancak ilginçtir ki bu kadroların hepsi iktidara geldikleri halde Yükseköğretim 
Kurulunu kaldırmamışlardır. Çok daha ilginç bir gelişme ise senelerce bu Kurula 
şiddetle karşı çıkan öğretim üyelerinin Kurul üyeliğini üstlenmeleridir.

Yükseköğretim sorunlarının tartışılması yerine Yükseköğretim Kurulunun 
tartışılması belki de siyasal iktidarların işine gelmektedir. Öğrenci harçları, barın
ma sorunları, eğitime kaynak ayrılmaması, seçim öncelerinde gereksiz ve alt 
yapışız üniversiteler kurulması gibi temel sorunların Yükseköğretim Kurulu ile il
gisi bulunmamaktadır. Bu sorunların hesabının siyasal iktidarlardan sorulması 
gerekirken, "günah keçisi" ile uğraşmak daha kolay olmaktadır.

Kanaatimce, yükseköğretim hizmetini planlayan, eşgüdüm ve yardımlaşmayı 
sağlayan; öğretim elemanı yetiştirilmesine ve öğretim elemanlarının üniver
sitelere dengeli dağılmasına katkıda bulunan bir Üst Kuruluş zorunludur. Üniver
site sayısının artması, Yükseköğretim Kanununun uygulanmasında uyum ve 
bütünlüğün sağlanmasını daha da önemli kılmaktadır. Kanunun uygulanmasına 
yönelik düzenleyici işlemlerin bir üst kuruluş tarafından yapılması; ihtiyaçların 
ve gelişmelerin izlenerek, yükseköğretim politikasının planlanması gereklidir. 
Ancak bu kuruluşa yönetim ve denetim yetkisi vermek Ülkemiz uygulamasında
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başarılı olamamıştır.Anayasa Mahkemesi kararında da işaret edildiği üzere,üst 
kuruluşa yükseköğretim kuruluşlarının yönetimine el atılması anlamına gelecek 
yetkiler tanınmamalıdır.Yine Anayasa Mahkemesi Kararında belirtildiği gibi, üst 
kuruluş,üniversite dışı olacak şekilde oluşturulmamalı; üyelerin üniversite yetkili 
organlarınca seçilmesi sağlanmalıdır. Üst kuruluşun üniversite yöneticilerini 
belirleme yetkisi, üniversite yönetimine doğrudan müdahale olacağı için kaldırıl
malıdır. Üniversitelerin kendi seçtikleri organlar tarafından yönetilmelerinin idari 
ve bilimsel özerkliğin bir gereği olduğu yine Ülkemiz uygulamasından anlaşıl
maktadır.

Bu sebeple yapılması düşünülen Anayasa değişikliği ile Yükseköğretim 
Kurulunun dekan atama yetkisi kaldırılmalı, Yükseköğretim Kurulu, üniversite 
yönetiminde doğrudan yetki kullanmayacak şekilde düzenlenmelidir. Kurul 
üyelerinin üniversite organları tarafından seçilmesini, üniversiteleri, Yürütmenin 
denetiminde olmaktan çıkaracak bir tedbir olarak önermekteyim. Üyelerin 
TBMM tarafından seçilmesi de düşünülebilir. Ancak RTÜK üyelerinin belirlen
mesi örneğinde olduğu gibi, üniversiteleri siyasal tartışmaların içine çekmesi ih
timali bulunduğu için sakıncalıdır.,,<5)

Çok teşekkür ediyorum. (A lkışlar)

OTURUM BAŞKANI HAŞİM KILIÇ - Teşekkür ederiz.

Sayın Turan Yıldırım, Yüksek öğretim Kurumunun yapısıyla ilgili çok çarpıcı 
açıklamalarda bulundu; kendisine teşekkür ediyoruz.

Şimdi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. 
Dr. Demet Özdamar'a konuşmalarını yapmak üzere söz veriyorum.

(5) Doktrinde Yükseköğretim Kurulu üyelerinin bir kısmının TBMM tarafından seçilmesi öne-rilmektedir. Bu 
öneriye yukarıda belirttiğim gerekçeyle dikkatli yaklaşmakla birlikte, İzgi Ö. - Gören Z. tarafından yapılan 

öneriye katılmaktayım. Öneri şu şekildedir:
"Yüksek öğretim kurumlar inin öğretimini planlamak, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim, öğretim ve bil

imsel araştırma faaliyetleri doğrultusunda önerilerde bulunmak, bu kurumlarm kanunda belirtilen amaç 
ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir 
biçimde kullanılmasını ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesini koordine etmek amacı ile Yükseköğretim 
Kurulu kurulur.
Yükseköğretim Kurulu, öğretim üyeliğinde başarılı hizmetler yapmış, öncelikle sosyal bilimler alanında 
uzmanlaşmış ve üniversitelerin yönetici kadrolarında çalışmış profesörler arasından on bir üyesi Üniver
sitelerarası Kurul, on üyesi TBMM tarafından dört y ıl için seçilen 21 üyeden kurulur. Üyelikleri sona eren
ler yeniden seçilebilirler... " Bkz. İzgi Ö. - Gören Z., Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, Ankara 
2002, s. 1176.
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AVRUPA BİRLİĞİ'NE UYUM  ÇERÇEVESİNDE, 
TÜRKİYE CUM HURİYETİ ANAYASASININ  

130., 131. ve 132. MADDELERİNDE 
(Yükseköğretim Kurumlan ve Üst Kuruluşları ile İlgili Olarak) 

GERÇEKLEŞTİRİLM ESİ PLANLANAN REFO RM LAR

Doç. Dr. Demet ÖZDAMAR n

GİRİŞ
22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag Zirvesi'nde; Avrupa Konseyi, Av

rupa Birliği'nin genişlemesinin, Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerini kap
sayacağını kabul etmiş ve aynı zamanda, adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin 
tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterleri belirtmiştir.

Kopenhag Kriterleri, Kopenhag AB Zirvesi Başkanlık Sonuçları Bildir
gesinde şu şekilde tanımlanmaktadır:

"Üyelik; aday ülkenin demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve 
azınlık haklarının korunması ve saygı görmesini teminat altına alan kuramların 
istikrara kavuşturulmuş olmasını10, işleyen bir piyasa ekonomisinin mev
cudiyetini, AB içindeki rekabet ve piyasa güçleriyle baş etme kapasitesini gerek
tirmektedir®. Üyelik; adayın, siyasi, ekonomik ve parasal birliğe katılım da dahil 
olmak üzere üyeliğin getirdiği yükümlülükleri üstlenebileceğini varsayar®."

Görüldüğü üzere bu kriterler; siyasi, ekonomik ve topluluk mevzuatının 
(AB müktesebatının) benimsenmesi olmak üzere üç grupta toplanmıştır.

Bunlardan siyasi kriterler; demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve 
azınlıklara saygı gösterilmesini ve korunmasını garanti eden kuramların varlığını 
gerektirmektedir. Böylece, AB'ye girmeye aday ülkeler, istikrarlı ve kurumsallaş
mış bir demokrasinin varolması, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü, insan hak
larına saygı ve azınlıkların korunması gibi kriterler açısından değerlendirmeye 
alınacaktır. Ancak, bu kriterlerin varlığı tek başına yeterli olmamakta, aynı 
zamanda, kesintisiz uygulanıyor olması da gerekmektedir.

(*) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi.

(1) Siyasi kriterler.
(2) Ekonomik kriterler.
(3) AB müktesebatının benimsenmesi.
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10-11 Aralık 1990 tarihlerinde Helsinki'de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi 
Zirve Toplantısında, İkinci İlerleme Raporunda yer alan öneriler ışığında, Tür
kiye'ye resmi olarak aday ülke statüsü tanınmıştır.

Helsinki Zirvesi sonrasında, AB Komisyonu tarafından, tüm aday ülkeler için 
her yıl hazırlanan ilerleme raporlarının dördüncüsü, 13 Kasım 2001 tarihinde 
yayımlanmıştır. Bu rapora göre; bazı alanlarda ilerleme kaydedilmeye başlan
masına rağmen, Türkiye, henüz Kopenhag'da belirlenen siyasi kriterleri tam 
olarak karşılayamamıştır; bu nedenle, reform sürecinin yoğunlaştırılması ve hız
landırılması gerekteği belirtilmektedir*4’.

Özet olarak, Kopenhag'da belirlenen siyasi kriterler; demokrasi, hukukun üs
tünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı gösterilmesini ve korunmasını garanti 
eden kuramların varlığını gerektirmektedir. AB'ye girmeye aday ülkeler de; istik
rarlı ve kuramsallaşmış bir demokrasinin varolması, hukuk devleti ve hukukun 
üstünlüğü, insan haklarına saygı gibi kriterlerin gerçekleşmesi amacıyla gerekli 
reformları yapacaklardır.

1982 tarihli T.C. Anayasası'nın 130., 131. ve 132. maddelerinde, anayasal bir 
kurum olarak gösterilen "Yükseköğretim Kuramları ve Üst Kuruluşları" da, 
"Kopenhag siyasi kriterleri" anlamında; demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan 
hakları ve azınlıklara saygı gösterilmesini ve korunmasını garanti eden kuramlar
dan birisidir. Bir "hizmet yerinden yönetim idaresi (kuruluşu)" olan Yükseköğ
retim Kurulu ve üniversiteler, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahiptir. 
Üniversiteler, devlet tarafından kanunla kurulur.

Bir kamu hizmeti gören Yükseköğretim Kuramlarının; gerek Anayasada 
gerekse yasalarda, demokrasi, insan hakları, hukuk devleti gibi kriterler çer
çevesinde ele alınıp, gerekli hukuki reformlara kavuşturulması, sadece Tür
kiye'nin AB'ye girişi açısından değil, vatandaşlarımızın refah ve medeni top
lumlar seviyesinde insanca yaşayabilmesi için de gereklidir.

(4) Türk Hukuk Enstitüsü Araştırma Grubu: "Türkiye'nin AB'ye Üyelik Sürecinde Kopenhag Kriterleri", Türk 

Hukuk Enstitüsü Dergisi, Ocak 2003, Sayı: 71, s. 25-29; ayrıca aynı dergi, Türk Hukuk Enstitüsü Araştırma 

Grubu, Şubat 2003, Sayı: 72, s.29vd.; aynı dergi, Türk Hukuk Enstitüsü Araştırma Grubu: "2001 Yılı İler
leme Raporundan Bu Yana Türkiye'nin AB Üyeliği Kriterlerini Yerine Getirmede Katettiği Gelişmeler", 
Kasım 2002, Sayı: 69, s. 10-15; aynı dergi, Türk Hukuk Enstitüsü Araştırma Grubu: "Türkiye 'nin AB Ortak 
Politikası (OTB)'na Uyum Sürecindeki Sıkıntılar", Kasım 2002, Sayı:69, s.24-25; aynı dergi, Kutlu M., 
"AB'ye Üye Üç Akdeniz Ülkesi ile Türkiye'nin Son Otuz Yıldaki Ekonomik Büyüme Süreçlerine 
Karşılaştırmalı Bir Bakış", Kasım 2002, Sayı: 69, s. 16 vd.
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Yükseköğretim kurumlan ve üst kuruluşları ile ilgili bu inceleme ve acil ön
lemler, öncelikle normlar hiyerarşinin en üstünde yer alan Anayasada başlayacak; 
daha sonra da, ilgili kanun (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu vs...), yönetmelik 
ve tüzük gibi hukukî düzenlemelerde devam edecektir.

Bu bağlamda, öncelikle Anayasanın ("Yükseköğretim kurumlan ve üst 
kuruluşları"nı düzenleyen) 130-132 maddelerinin ele alınması ve reform yapıl
ması gerekmektedir. Özellikle Anayasada ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununda önerilen değişiklikleri ve bu konudaki değerlendirmeleri şu şekilde 
özetleyebiliriz:

I - 1982 Tarihli T. C. Anayasası'nın 130. Maddesi ile İlgili Öneriler ve 
Değerlendirmeler

> 1) 1961 Anayasasının ilk şeklinde, üniversiteler, bilimsel ve İdarî özerk
liğe sahip kuruluşlar olarak düzenlenmiştir. 1971 Anayasa değişiklikleri ile 
Devletin denetim ve gözetimi getirilerek, bilimsel ve İdarî özerkliğin yerini soyut 
bir özerklik kavramı almıştır*5’.

1982 Anayasası hazırlanırken, daha önce çıkarılan Yükseköğretim Kanunu 
(YÖK) ilkelerine bağlı kalınmış; 1980 öncesi, ülkenin düştüğü kargaşalıkların 
sorumlusu olarak kabul edilen üniversiteler "hocasıyla, öğrencisiyle ıslah edilmek 
istenmiş"*6’; yine bu gerekçe ile, "idari özerklik" kavramından özellikle kaçınıl
mış*7’; 1982 Anayasasında, yalnızca "bilimsel özerklik" öngörülmüştür.

** Oysa, Milli Eğitim Bakanlığının, Şubat 2003 'de hazırladığı "Yükseköğ
retim Anayasa ve Yasa Değişikliği Taslağı"ndaki, Anayasanın Değişik 130. mad
desinin 1.fıkrasına göre:

" Ülkeye ve insanlığa hizmet etmek, çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan 
bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek 
amacıyla; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştır
ma, yayın ve danışmanlık yapmak üzere çeşitli birimlerden oluşan, çoğulculuğu 
ve demokratik katılımı esas alan, kamu tüzel kişiliğine, idari, mali ve bilimsel 
özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur."

Görüldüğü üzere, bu öneri ile Anayasanın 130. maddesinin 1. fıkrasına, kamu 
tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip olan üniversitelerin "çoğulculuğu ve

(V  İzgi Ö. - Gören Z., Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, C.II, Ankara 2002, s. 1173; Soysal M., 100 

Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul 1987, s. 359.
(6) Yıldırım T., Türkiye'nin İdari Teşkilatı, 2.B., İstanbul 1999, s. 199 vd.
(7) Krş. Kabaalioğlu H , Türkiye'nin İdari Teşkilatı, İstanbul 1983, s.245 vd.; ayrıca bu konuda bkz.: İzgi Ö.

- Gören Z., s. 1168 vd. (d.n.5)
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demokratik katılımı esas alan,..., idari, mali" özerkliğe sahip kamu tüzel kişileri 
olduğu hususları da eklenmiştir. Böylece; yeniden öngörülen "idari özerklik" ve 
diğer yeni kavramlar ile Yükseköğretim alanında reform adımları atılmıştır.

Üniversitenin işlevlerini yerine getirebilmesi için "bilimsel özerkliğe" sahip 
olması gereklidir. Üniversitenin işlevleri ise; bilim üretme, eğitim yapma ve top
luma hizmet etmektir. Ancak, üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları için 
tanınmış olan "her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunma serbestliği"ne 
getirilmiş olan tek sınırlama, "devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ül
kenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma" yasağıdır; yani 
düşünceye değil, "faaliyef'e, eyleme yönelik bir sınırlama bulunmaktadır 
(AY.m. 130/4).

Üniversite öğretim üyelerinin; bilimsel çalışma ve araştırmaları, öğrenim ve 
eğitimi, yan tutmadan hiçbir endişeye kapılmadan özgürce yapabilmeleri için de, 
her şeyden önce kendilerinin "mesleki güvenceye" sahip kılınmaları şartır™. 
Mesleğini kaybetme kuşkusu içinde olan ve kendini güvencede görmeyen bir öğ
retim üyesinden bilimin gerekleri beklenemez.

> 2) 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu; genel ve katma bütçeli idarelerle, bun
lara bağlı döner sermayeli kuruluşların, mal ve hizmet üretim birimleri ve varlık
larının işletilmesinin özelleştirilebileceğini öngörmektedir (Özelleştirme Uy
gulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, m .l). Katma bütçeli bir idare olan 
üniversiteler de, kamu hizmeti görmesine rağmen, bu kural kapsamında bulun
maktadır. Ayrıca; kamu hizmetlerinin eşit ve buna bağlı oarak da parasız görül
mesi ilkesi, klasik kamu hizmeti teorisi, günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir®.

Ancak; 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununa dayanarak açılan özel 
yükseköğretim kurumlan, Anayasa Mahkemesinin 12.1.1971 tarihli kararı 
uyarınca, 1961 Anayasasına aykırı bulunmuş ve kapanmıştır.

(8) "Anabilim Dalı içerisinde uyumsuz tutum ve davranışları nedeniyle ilgilinin yardımcı doçentlik görev 
süresinin uzatılmaması durumunda bu nedenlerin somut, objektif ve inandırıcı kanıtlarla konulması gerek
tiği Yüksek Yargı organınca kabul edilmektedir. ...bu iddiaların davalı idarece kanaat verici delillerle 
kanıtlanamadığından dolayı hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden 
ve . tüm akçalı haklarının yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar veren . . . İdare Mahkemesinin 
kararının onanmasına karar verildi." Bu konuya ilişkin olarak: Danıştay 8.Dairesinin 22.12.1999 t., 
E. 1997/894, K. 1999/7875 ve 31.1.19971., E.1996/3559, K. 1997/344 sayılı kararları ve diğer kararlar için, 
bkz: Öğüş A. /  Erbitk C , Akademik Personel ile İlgili Danıştay İçtihatları ve Yükseköğretim Mevzuatı 
(Betik Yayıncılık), 2001 Ankara, s.63 vd.

(9) Yıldırım T., s.218. (d.n.6)
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1982 Anayasasının 42. maddesinde ise, bu hizmetlerin özel kişilerce 
görülebileceği açıkça hükme bağlanmıştır. Ayrıca; 1982 Anayasasının 130.mad- 
desi ile vakıf üniversitelerinin kurulabileceği hükmü getirilmiştir. Böylece mev
cut devlet üniversitelerindeki çeşitli sorunlar (öğrenci kontenjanının düşürülmesi, 
öğretim elemanlarının sosyal durumlarının iyileştirilmesi gibi), özel üniversiteler 
ile bir ölçüde giderilmeye çalışılmıştır.

Ancak burada belirtilmesi gereken bir husus da; Anayasa'nın 130. maddesinde 
belirtilen vakıf üniversitelerinin, bir kamu hukuku tüzel kişisi olduğu ve özel 
üniversite kavramından farklı bir kavram olduğudur. Anayasada, gerçek kişilere 
ve bir ayrık (vakıflar) durum dışında, Devletten başka tüzel kişilere yükseköğ
renim kurumu kurma olanağı tanınmamıştır. Vakıf üniversitesinde, devlet üniver
sitesinden farklı olarak, kuruluşu, bir özel hukuk tüzel kişisi olan vakıf başlatmak
tadır. Bunun dışında vakıf üniversitesinin (yasayla kurulma ilkesinde ve diğer 
koşullarda olduğu gibi) hukuki statüsü, devlet üniversitesinde olduğu gibidir.

Yükseköğretim Kanununun Ek 18. maddesi, vakıf üniversitelerine yapılacak, 
devlet yardımını ve çeşitli mali kolaylıkları düzenlemektedir. Vakıf üniversiteleri, 
kamu tüzel kişiliğine sahip olsa da; ekonomik güçlük altında ezilen Devlet 
üniversitelerinin kaynaklarının, kamusal bir zorunluluk olmaksızın kurulan bu 
yüksekokullara ve ekonomik bakımdan daha güçlü oldukları tartışmasız olan bu 
yüksekokul öğrencilerine aktarılması, "sosyal devlet” ilkesine aykırı görülmekte 
ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesini savunan görüşlerle bağdaşmamaktadır.

> 3) 1982 tarihli T.C. Anayasasının ("E.Yükseköğretim kurumlan ve üst 
kuruluşları, 1.Yükseköğretim kurumlan"başlıklı) 130. maddesinin 3. fıkrasına 
göre: "Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını göze
tir. "

Oysa ülkemizde üniversiteler; çeşitli politik sebeplerle, ülke sathına dengesiz 
bir biçimde dağılmıştır. Üniversitelere olan mevcut talep ve ihtiyaç karşısında, 
üniversitelerimizin kontenjanları yetersiz kalmaktadır. Öncelikle, bu talebi kar
şılayacak nitelikli yükseköğretim kuramlarının açılması için çalışmalar yapmak 
gerekmektedir.

Bunun dışında; üniversitelerin her birinin, o bölgenin sosyal, ekonomik ve kül
türel ihtiyaçlarına göre ayrı bir misyonu) olmalıdır. Ancak; üniversiteler arasın
daki görev dağılımının, merkezileşmeyi getirecek ve gelişmeye (dinamizme) en
gel olacak şekilde yapılmamasına dikkat edilmelidir.

> 4) Anayasanın 130. maddenin 4. fıkrasında belirtilen "akademik özgür
lüğün", devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve
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bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermediği, Anayasanın 
çeşitli hükümlerinde (m .130/4, m .129/1,5 vs.) açıkça belirtilmiştir.

Anayasanın 27. maddesinde yer alan "bilim ve sanat hürriyeti" ile "düşünce 
özgürlüğü" arasında esaslı bir iç içe geçme durumu vardır. Bilim yayma özgür
lüğünün kurumsal çatısı olan üniversiteler de, Anayasa hükümleri (m .130,131), 
Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurulu uygulamaları çerçevesinde 
önemli sınırlamalarla kuşatılmıştır00*; yoksa, bu özgürlük sınırsız değildir.

> 5) 1982 tarihli T.C.Anayasasının ("E. Yükseköğretim kurumlan ve üst 
kuruluşları, 1. Yükseköğretim kurumlan "başlıklı) 130. maddesinin 5. fıkrasına 
göre: "Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devletin gözetimi ve denetimi al
tında olup, güvenlik hizmetleri Devletçe sağlanır."

Yükseköğretim kuramlarından en önemlisi üniversitedir. Üniversite; bilimsel 
özerkliğe sahip, yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve 
danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimler
den oluşan bir yükseköğretim kurumudur (YÖK.m.3/d).

Üniversitelerin bünyesinde yer alan enstitülerin işlevi ile üniversitenin birim
lerinden olan fakültelere, tüzel kişilik verilmesinin yarar ve sakıncaları üzerinde 
durulması ve tartışılması gereken konulardır.

> 6) 1982 tarihli T.C.Anayasasının ("E.Yükseköğretim kurumlan ve üst 
kuruluşları, 1. Yükseköğretim kurumları"başlıklı) 130. maddesinin 6. fıkrasına 
göre: "Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, 
dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır."

Yürürlükteki Anayasa ve Yükseköğretim Kanununa göre; üniversitelerin, 
yönetim makamlarından rektörler, üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek 
adaylar arasından Cumhurbaşkanınca; dekanlar ise, Yükseköğretim Kurulunca 
seçilir ve atanır (YÖK.m.l3/a ve m .l6/a). Böylelikle, halen üniversitelerin bütün 
yönetim organlarının, "atamayla" göreve gelmesi esası benimsenmiştir.

* Milli Eğitim Bakanlığının Şubat 2003 tarihli "Yükseköğretim Anayasa ve 
Yasa Değişikliği Taslağı"ndaki, Anayasanın Değişik 130. maddesinin 6. fıkrasına 
göre ise: "Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanın
ca * seçilir ve atanır." * ("Dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve 
atanır. " İbaresi çıkarılmıştır.)

(10) TanörB. - Yilzbaşıoğlu N., 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, (YapıKredi Yayınları-1447),
İstanbul 2001, s . l 70-171.
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*** Üniversitede bütün yöneticilerin "seçimle" işbaşına gelmesi de önerilmiş
tir00. Ayrıca; YÖK Tasarısı Taslağı ile yerinde bir değişiklik ile "öğrenciler "in 
de, üniversitelerin çeşitli organlarında temsilcilerinin bulunması olanağı getiril
miştir (YÖK.Tasarısı T.m.l3/a, m.l6/a).

Öngörülen Anayasanın (130.maddesinin 6.fıkrasında) ve YÖK'nun (13 ve 
lö.maddelerindeki - YÖK.Tasarısı Taslağı m .12, m .15) değişikliği; "dekanların, 
öğretim üyeleri tarafından seçilip, rektör tarafından atanması; rektörlerin 
ise, nihai olarak, Cumhurbaşkanı tarafından seçilip, atanması", Anayasanın 
reform önerisi içeren ve 130. maddesinin 1.fıkrasında sözü edilen "çoğulculuğu 
ve demokratik katılımı esas alan" bir üniversite kavramı ile bağdaşmamaktadır.

Ancak; "demokrasi ilkesi"nin, rektörlerin öğretim üyeleri tarafından seçil
mesini gerektirmediği veya en azından, demokrasi ilkesiyle bir ilgisinin olmadığı 
görüşü de ileri sürülmüştür<12,.

Bununla birlikte; günümüzde, üniversitelerde, "demokratik katılımı" geniş, 
"ideal" ve modem bir anlayışla yorumlarsak; Cumhurbaşkanının yetki ve görev
lerini düzenleyen Anayasanın 104. maddesi'nin b bendinin son iki cümlesi "Yük
seköğretim Kurulu üyelerini" ve "Üniversite rektörlerini seçmek" maddeden 
çıkarılmalı ve bu hükme paralel olarak, 130. maddesinin 6. fıkrası şu şekilde 

düzeltilmelidir03’:

"Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler ve dekanlar öğretim 
üyelerince seçilir "°4).

(11) Bu doğrultuda bkz: Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, (Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
Yayın No: DPT:2534 - ÖİK:550), (Yönetimin Yeniden Yapılandırılması Alt Komisyonu Raporu) Ankara 
2000, s.9 vd: "... Her basamaktaki yönetici, eş üst unvanda başka kişi varsa, aradan bir dönem 
geçmedikçe, üst üste en çok iki dönem görev yapmalıdır. Rektörler, eskiden olduğu gibi, bir fakülteden en 
çok üst üste iki dönem seçilmelidir".

(12) Gözler K., "Cumhurbaşkanı - YÖK Çatışması", Ankara Barosu Dergisi, Yıl.59, s.2001/1, s.37-59; 
(http://www20.uludağ.edu.tr/gozler/yok, page 6/25, Konuluş tarihi: 11 Mayıs 2001).

(13) Aynı görüşte: İzgi Ö. - Gören Z., s.1175. (d.n.5)
(14) Ancak, kamu hizmeti gören, rektör ve dekanların belirlenmesinde, "tümden seçim"yöntemine başvurul

ması, rektör ve dekanların tekrar seçilebilmek için; siyasi kaygılarla hareket etmele-rine, seçim yatırımı 
yapma telaşı içine düşmelerine, tekrar seçilebilmek için bilim ve eğitime hizmet yerine, kendisini tekrar 
seçecek kişileri memnun etme kaygısı içine düşmelerine sebep olacağı ileri sürülmüştür. Bu endişeler, 
(YÖK) Tasarısı Taslağında, rektör seçiminin bir defa ile sınırlanması ile bir ölçüde engellenebilmiştir. 
YÖK Tasarısı Taslağında, dekan seçimi için böyle bir sınırlama söz konusu değildir. Ayrıca, "rektörlük 
görevine, tekdönemlik bir seçim hakkı verilmesi"ne karşın; gerek, "dekanın tekrar seçilebilmesi imkânı", 
gerekse, Bölüm Başkanlığı için, YÖK Tasarısı Taslağında hiçbir sınır konulmaması da kamuoyunda haklı 
olarak eleştirilmiştir.
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> 7) 1982 tarihli T.C.Anayasasının ("E.Yükseköğretim kurumlan ve üst 
kuruluşları, 1.Yükseköğretim kurumları"başlıklı) 130. maddesinin 7.fıkrasına 
göre:

"Üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları; Yükseköğ
retim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makam
larca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar."

** Milli Eğitim Bakanlığının Şubat 2003 tarihli "Yükseköğretim Anayasa ve 
Yasa Değişikliği Taslağı"ndaki, Anayasanın Değişik 130. maddesinin 7.fıkrasına 
göre:

"Üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları; *üniver- 
sitelerin yetkili kurullarınca alınmış bir karar olmadıkça her ne suretle olursa 
olsun görevlerinden uzaklaştınlam az ve alınamazlar." * ("Yükseköğretim 
Kurulnun veya" ibaresi çıkarılmıştır.)

Bu değişikliğin sebebi; Yükseköğretim Kurulunun, Yükseköğretim Eş
güdüm Kurulu’na dönüştürülüp, bir eşgüdüm organı haline getirilmesidir (Krş. 
Anayasa Değişikliği Taslağı m .l30/f.9 ve m.l31/Yeni f.3).

İdari makamların disiplin soruşturması yapma hakkı, gerek Anayasa Tas
lağında (m .130/9: ".....disiplin ve ceza işleri....ilişkin usul ve esasla, kanunla
düzenlenir"), gerekse, YÖK Tasarısı Taslağında (m .l3 /b ,ll; m.46/1) belirtilen 
hükümlere göre, devam etmektedir.

YÖK Tasarısı Taslağındaki (m.46/2) "öğretim üyeleri, yapmış oldukları 
bilimsel çalışma ve akademik nitelikteki her türlü yazılı ve sözlü açıklamalardan 
dolayı disiplin kovuşturmasına tâbi tutulamazlar" hükmü de, özellikle 
Anayasanın 129 ve 130/4. maddelerindeki hükümler karşısında, Türkiye Cum
huriyeti devletinin temel ilkelerini hedef alan yazılı ve sözlü açıklama ve yayın
ların, "akademik özgürlük" kapsamına alındığı şeklinde (kamuoyunda görüldüğü 
üzere) yorumlanamaz. Ancak; öğretim elemanlarının disiplin ve ceza işlerinin ne 
şekilde, hangi kurullarca yapılacağı, gerek Anayasa, gerekse YÖK Tasarı Taslak
larında, daha net ve her iki hukukî düzenlemede birbiri ile uyumlu olarak ifade 
edilmelidir.

> 8) 1982 tarihli T.C.Anayasasının ("E.Yükseköğretim kurumlan ve üst 
kuruluşları, 1. Yükseköğretim kurumları”başlıklı) /30 . maddesinin 8. fıkrasına 
göre:

"Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve 
onaylandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına sunulur ve genel ve katma büt
çelerin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tâbi tutularak yürürlüğe konu
lur ve denetlenir."
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** Milli Eğitim Bakanlığının Şubat 2003 tarihli "Yükseköğretim Anayasa ve 
Yasa Değişikliği Taslağı"ndaki, Anayasa'nın Değişik 130. maddesinin 8. fık
rasına göre:

("Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve 
onaylandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına sunulur ve genel ve katma büt
çelerin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tâbi tutularak yürürlüğe konu
lur ve denetlenir." ifadesi çıkarılmıştır.)

Yürürlükteki Anayasanın 130. maddenin 8. fıkrası; Anayasa Değişikliği Tas
lağı ile getirilen, "üniversitelerin mali özerkliği ilkesi" (Anayasa Değişikliği Tas
lağı, m .l30/f.l'e  ek: "....idari, mali ve....özerkliğe sahip üniversiteler....") ile bağ
daşmadığı için, tümden çıkarılmıştır.

Türkiye'de üniversiteler, katma bütçe ile yönetilen kuruluşlardır. Katma büt
çe uygulaması, kuruluşların gelirlerini esas itibarıyla kendilerinin yaratmasını, bu 
yolla sağlanan gelirlerin yetersiz kalması durumunda genel bütçeden yardım alın
masını öngörmektedir. Oysa ülkemizde, üniversiteler bakımından, katma bütçe 
uygulaması büyük ölçüde ortadan kalkmıştır ve finans ihtiyaçlarının yüzde 90'ını 
aşan bir kısmı genel bütçeden karşılanmaktadır. Bu durumda; üniversiteler, 
mali yönlerden zorlandığı gibi, kendisine tahsis edilen mali kaynakları da verim
li ve rasyonel bir biçimde kullanamamakta; yasal bazı engellerle karşılaşmak
tadır.

Bu ve benzeri mali sorunları aşmak için; her üniversitenin, akademik açıdan 
(YÖK) ve mali açıdan (Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatınca) onay
lanan, gelecek 5-10 yılı kapsayan bir "eylemplanı" olmalı ve bütün taraflar, ey
lem planı çerçevesinde, hedeflere ulaşmak konusunda gerekli çabayı göstermiş 
olmalıdır.

Ayrıca; üniversitelere mali kaynakların, verimli ve rasyonel kullanılmasında 
bir tür "esneklik" getirilmeli; "torba bütçe" şeklinde tahsis edilen ödeneklerin 
hangi hizmetler için kullanılacağını her üniversite kendi önceliklerine göre tespit 
etmelidir. Bunlardan başka; "ikinci öğretim" ve üniversitelerin "döner sermaye 
işletmeleri" de geliştirilmelidir.

> 9) Yürürlükteki Anayasa'nın 130. maddenin 9. fıkrası; Anayasa Değişikliği 
Taslağının 130. maddesinin 9. fıkrasında; bu Taslak ile getirilen, "üniversitelerin 
idari ve mali özerkliği ilkesi"ne (Taslak, m .l30/f.l'e  ek: "....idari, mali ve....özerk
liğe sahip üniversiteler....") ve "Yükseköğretim Kurulu" yerine getirilen, "Yük
seköğretim Eşgüdüm Kurulu"nun (T.m.l30/f.9, T.m.l31/f.3 düzenlemesine uy
gun bir şekilde ele alınıp, tekrar düzenlenmiştir.
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> 10) 1982 tarihli T.C. Anayasasının ("E.Yükseköğretim kurumlan ve üst 
kuruluşları,¡.Yükseköğretim kurumları"başlıklı) 130. maddesinin 10. fıkrasına 
göre:

"Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumlan, malî ve İdarî konuları 
dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik 
yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumlan için Anayasada 
belirtilen hükümlere tâbidir."

* * Milli Eğitim Bakanlığı ’nın Şubat 2003 tarihli "Yükseköğretim Anayasa ve 
Yasa Değişikliği Taslağı"nda bu hükümde hiçbir değişiklik yapılmaksızın 
muhafaza edilmiştir.

Bunun sonucu olarak; "vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurum
lan", şu andaki mevcut Anayasanın 130 maddesinin 10. fıkrasındaki düzen
lemede olduğu gibi, "mali ve idari konularda, devlet eliyle kurulan yükseköğ
retim kurumlan için, Anayasada belirtilen hükümlerden ayrı hükümlere tâbi" 
olmaya devam edeceklerdir. Oysa; Anayasanın 10. maddesinde düzenlenmiş olan 
kanun önünde "eşitlik" ilkesi gereğince; "mali ve idari konularda, bütün yük
seköğretim kuramlarının aynı statüde olmaları gerekmektedir.

Anayasa Taslağının 130. maddesinin 10. fıkrasında, vakıflar için, "mali ve 
idari" alanda getirilen ayrıcalıklı konular, Yükseköğretim Eşgüdüm Kuralu'nun 
gözetim ve denetimine tâbi kılınmıştır. YÖK Tasarısı Taslağının 44. maddesine 
göre: "Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlan öğretim-eğitim 
açısından ve mali, idari ve ekonomik konularda Yükseköğretim Eşgüdüm 
Kurulunun gözetim ve denetimine tabidirler."

Ayrıca; ekonomik zorluklar çeken Devlet üniversitelerinin kaynaklarının, 
ekonomik bakımdan daha güçlü olan bu vakıf yüksekokul öğrencilerine kaynak 
olarak aktarılması, hem "sosyaldevlet" ilkesi, hem de "kamu hizmetlerinin özel
leşmesi" düşüncesi ile bağdaşmaz05’. Ancak; Anayasa Mahkemesinin, vakıf 
üniversitelerinin, idari yapılarındaki ayrık hükümlerin, Anayasaya aykırı ol
madığı yönünde, kararları mevcuttur06’.

Bundan başka; Anayasa Mahkemesine göre ( E. 1990/2, AMKD, S.26, s.205); 
vakıf üniversiteleri, kamu tüzel kişiliğine sahip oldukları için, devlet yardımı 
yapılması ve devletçe taşınmaz özgülenmesi de hukuken mümkündür07'.

(15) Yıldırım T., s.218 vd, özellikle s.229-230. (d.n.6)
(16) Anayasa Mahkemesi E.1992/42, AMKD, S.28/2, s.491; ayrıca bkz. Yıldırım T., s.222. (d.n.6)
(17) Yıldırım T., s.218 vd. (d.n.6); İzgi Ö. - Gören Z., s .1166. (d.n.5)

384



T B M M  AN AYASA H UKUKU 1 .  U L U SL A R A R A SI SE M P O Z Y U M U

YÖK Tasarısı Taslağında, vakıf üniversitelerine yapılan devlet yardımından 
bahsedilmemektedir(18). Ancak, YÖK Tasarısı Taslağının kanunlaşması durumun
da, (Anayasa Mahkemesinin karan karşısında) vakıf üniversiteleri kamu tüzel 
kişiliğine sahip oldukları için, kendilerine devlet yardımı yapılması ve devletçe 
taşınmaz özgülenmesi hukuken mümkün olacaktır.

II - 1982 Tarihli T.C. Anayasasının 131. Maddesi ile İlgili Öneriler ve 
Değerlendirmeler

> 1) 1982 tarihli T.C.Anayasasının ("2. Yükseköğretim üst kuruluşları" başlıkr 
lı) 131. maddesinde, yükseköğretim üst kuramlarının öğretimini planlamak, 
düzenlemek, yönetmek, denetlemek,...gibi işlevleri yerine getirmek üzere, Yük
seköğretim Kurulunun kurulacağı düzenlenmiştir.

** Milli Eğitim Bakanlığının Şubat 2003 tarihli "Yükseköğretim Anayasa ve 
Yasa Değişikliği Taslağı"ndaki, Anayasanın Değişik 131. maddesinde (mevcut
131. maddede "Yükseköğretim üst kuruluşları" olan başlık), "Yükseköğretim Eş
güdüm Kurulu" olarak değişmiştir.

Ayrıca; Anayasa'nın mevcut 131. maddesinin 1. ve 2. fıkraları tümden çıkarıl
mış; 3. fıkra ise, çok az bir değişiklikle, hemen hemen aynen, Anayasa Taslağının
131. maddesinin son fıkrası olarak alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığının Şubat 2003 tarihli "Yükseköğretim Anayasa ve 
Yasa Değişikliği Taslağı"ndaki, Anayasa'nın ("Yükseköğretim Eşgüdüm 
Kurulu" başlığını taşıyan) Değişik 131. maddesine DÖRT YENİ fıkra eklenmiş
tir. Bu değişiklik önerisi ile; Üniversitelerarası Kurul ve Yükseköğretim Eş
güdüm Kurulu, "anayasal kurumlar" ve "Yükseköğretim üst kuruluşları" 
olarak düzenlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının, Anayasanın 130. ve 131. maddesinin "başlıkları" 
için önerdiğinden farklı ve yeni bir öneri olarak şunu da önerebiliriz. Anayasanın
130. maddenin başlığı, içerik ile uyumlu bir şekilde;

"E. Yükseköğretim kurumlan ve üst kuruluşları (Üniversitelerarası Kurul 
ve Yükseköğretim Eşgüdüm Kurulu), ¡.Yükseköğretim kurumlan";

aynı şekilde; mevcut 131. maddenin metinin başlığı da, içerik ile uyumlu bir 
şekilde;

"2. Yükseköğretim üst kuruluşları (Üniversitelerarası Kurul ve Yükseköğ
retim Eşgüdüm Kurulu) olarak değiştirilebilir.

(18) Ancak; YÖK Tasarısı Taslağının 41. maddesine göre: "Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlan, bu
Kanunla devlet üniversitelerine getirilen mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen
yararlanır ve emlâk vergisinden muaf tutulurlar."
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> 2) Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı Anayasa Taslağının 131. mad
desinin 2. fıkrasına göre; Üniversitelerarası Kurul (Ü A K ), "rektörler ve seçil
miş öğretim üyeleri"nden oluşmaktadır.

Yürürlükteki 2547sayılı Yükseköğretim Kanunu’nutı 11. maddesinin 1. fık
rasına göre ise; ÜAK, "rektörler, Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetler
den dört yıl için seçeceği bir profesör ile her üniversite senatosunun.... seçeceği
birer profesörden oluşur". Aynı maddenin 2. fıkrasına göre de; "Rektörler, 
Üniversitelerarası Kurula, bir yıl süre ile üniversitelerin Cumhuriyet dönemindeki 
kuruluş tarihlerine göre, sıra ile, başkanlık yaparlar".

YÖK Tasarısı Taslağının 6. maddesinin 5. fıkrasına göre ise; ÜAK'da, rektör
ler, Genelkurmay Başkanlığının seçeceği bir profesör dışında, her üniversiteden 
çeşitli bilim alanlarını (Fen, Sosyal, Güzel Sanatlar, Sağlık, Dil ve Eğitim Bilim
lerini) temsilen birer profesör, öğretim üyeleri tarafından, 5 yıl için seçilir. Böy- 
lece YÖK Tasarısı Taslağına göre; ÜAK üyeleri, öğretim üyelerinin seçimi ile iş
başına gelecektir. Ayrıca, mevcut durumdan farklı olarak, bilim kurulları üyeleri 
arasından, ÜAK "başkanı"nı seçecekleri öngörülmektedir.

Bunlardan başka, yeni ve ek olarak YÖK Tasarısı Taslağında, "İçişleri 
Bakanlığı"nın da, ÜAK'a bir profesör göndereceği eklenmiştir (YÖKTasarısı 
T.m.6/a,6). Bu ekleme, "bilimsel özerkliğe sahip olan" üniversiteye, siyasi 
iradenin daha çok müdahalesi şeklinde bir eleştiri ile de karşılaşabilir.

> 3) Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı Anayasa Taslağının 131. mad
desinin 3.fıkrasında, Yükseköğretim alanında eşgüdümü ve planlamayı sağlamak 
gibi çeşitli amaçlarla "Yükseköğretim Eşgüdüm Kurulu"nun (YEK)(I9> kurula
cağı belirtilmiştir. Böylece, mevcut Anayasa'da ve YÖK'de yer almayan, "YEK", 
yeni düzenleme ile, bir anayasal kurum haline getirilmiştir.

(19) Bu doğrultudaki öneriler için bkz: Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, (Sekizinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı, Yayın No: DPT.2534 - ÖİK.550), (Yönetimin Yeniden Yapılandırılması Alt Komisyonu 
Raporu) Ankara 2000, s.lOvd.: "...YÖK yerine 'Yükseköğretim Eşgüdüm Kurulu' kurulmalıdır. Kurul, 
yükseköğretim kurumlan arasındaki eşgüdümü ve planlama işlevlerinde bulunmalıdır. Üniversitelerin 
akademik konularında en üst akademik organ Üniversitelerarası Kurul yetkili olmalıdır...."
Benzer şekilde, aynı kaynak, (Prof.Dr. M. Özyurt'un Görüşleri), s. 15; Yükseköğretim Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu, (Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yayın No: DPT.2534 - ÖİK.550), (İnsangücü 
Alt Komisyonu Raporu) Ankara 2000, s.33; "Başka ülkelerde benzeri görülmemiş YÖK'le ilgili yasa 
değişmeli, YÖK sadece evrenkentlerin (üniversitelerin) arasında eşgüdümü sağlayan ve hepsinin aynı 
asgari ölçütlere uygunluğunu sağlayan bir kuruma dönüştürülmelidir...": Yükseköğretim Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu, (Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yayın No: DPT.2534 - ÖİK.550), (Prof.Dr. O. 
Sinanoğlu'nun Görüşleri) Ankara 2000, s.68; aynı kaynakta (Doç.Dr.0. Erdil'in görüşleri), s. 72: "...YÖK 
kurumu daha ziyade bir koordinasyon kurumu olarak yeniden ele alınarak düzenlenmeli..".
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> 4) Anayasa Tasarısı Taslağının 131. maddesinin 4.fıkrasında, Yükseköğ
retim Eşgüdüm Kurulunun kimlerden oluşacağı belirtilmiş; üyelerin nitelik ve 
seçilme usul ve esaslarının kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. Kurul, Bakanlar 
Kurulunun belirlediği 7 üye ile Cumhurbaşkanınca Üniversitelerarası Kurul 
üyeleri arasından seçilen 7 üye ve ülke sathında yaygın işçi ve işveren sendikaları 
konfederasyonları ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu üyelerinden 
seçilen 3 üyeden oluşmaktadır.

YÖK'ün bir denetim ve yönetim organı olmaktan çıkarılıp, bir eşgüdüm or
ganı (YEK) haline getirilmesi, üniversitelerin, idari, mali ve bilimsel özerkliği il
keleri ile uyumlu bir gelişmedir. Ancak, YEK'in oluşum biçimi, bu gelişmeyi ön
leyici bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Yürürlükteki YÖK'ne göre; Yükseköğretim Kurulu<20), 22 üyeden oluşmak
tadır; YÖK Tasarısı Taslağı'ında ise, Yükseköğretim Eşgüdüm Kurulu, 17 kişiden 
oluşmaktadır.

Ayrıca, YÖK Tasarısı Taslağına göre; YEK bünyesinde, Mesleki Yüksek 
Eğitim Kurulunun oluşturulması da öngörülmüştür (YÖK T.m.8/a). Bundan baş
ka, ÖSYM'nin, YEK'e bağlı bir kuruluş olarak çalışacağı ve ÖSYM başkanım, 
(mevcut YÖK'ten farklı yeni bir hüküm olarak) YEK başkanının atayacağı düzen
lenmiştir (YÖK.T.m.10/2). Mevcut duruma göre ise, ÖSYM, YÖK'e bağlı olan 
bir kuruluştur; yönetimi de Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara 
göre yerine getirilir (YÖK.m.10).

Özet olarak;
(Anayasanın 131. maddesi ile ilgili olarak)
Yürürlükteki Anayasanın, "Yükseköğretim üst kuruluşları" başlığını taşıyan

131.maddesi, esas itibarıyla "Yükseköğretim Kurulu"n\ı anayasal bir kuruluş 
olarak düzenleyen bir maddedir. Yükseköğretim Kanununda ise; "yükseköğretim 
üst kuruluşları" olarak, "Yükseköğretim Kurulu", "Yükseköğretim Denetleme 
Kurulu "<2I), "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi" ile "Üniversitelerarası 
Kurul" olmak üzere dört yükseköğretim üst kuruluşu düzenlenmiştir (YÖK.m.6 
vd.).

(20) Bir başka öneri de; (YÖK. m.6/b'nin) şu şekilde değiştirilmesi yönündedir:
"Cumhurbaşkanı tarafından, rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik 
vermek suretiyle seçilen yedi" ibaresi yerine:
‘‘Cumhurbaşkanı tarafından başarılı idarecilik yapmış ve başarılı hizmet veren profesörlerden iki" ibare
si konulmalıdır: Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, (Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
Yayın No: DPT:2534 - ÖİK:550), (Prof. Dr. R. Arık'ın görüşleri) Ankara 2000, s.75 vd.

(21) YÖK.T.Taslağında, "Yükseköğretim Denetleme Kurulu"nayer verilmemekte; Denetleme Kurulunun görev
leri, daha çok tespit, onay ve ilgili makamlara durumu bildirme şeklinde, daha hafif yaptırımlı bir şek
ilde; kısmen, Üniversitelerarası Kurula (YÖK T. m.6/b -ölçüt tespiti şeklinde-), kısmen de Yükseköğretim 
Eşgüdüm Kurulu'na (onay, ilgili makamlara bildirme şeklinde) (YÖK.m. 9; YÖK.T.m.8/b) bırakılmaktadır.
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Yükseköğretim Kanununun 6. maddesinde düzenlenen Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK), tüm yükseköğretimi düzenleyen ve yükseköğretim kurumlarının 
faaliyetlerine yön veren, özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kamu kuru- 
mudur. "Yükseköğretim Denetleme Kurulu" ile "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi", Yükseköğretim Kuruluna bağlıdır.

Yükseköğretim Kuruluna, Yükseköğretim Kanunu ile verilen görev ve yet
kilerin yanısıra, uygulamada yükseköğretimin tek yetkili ve sorumlusu olarak 
faaliyette bulunması; siyasal partilerin oy kaygısı ile, alt yapısı oluşturulmadan 
yeni üniversiteler kurulması için girişimleri, yükseköğretim ile ilgili hizmetlerin 
ağır işlemesi, gereksiz yazışmalar, üniversitelerde görevli akademik ve idari per
sonel ile öğrencilerin bu alanda temsil edilmemeleri veya yeterince temsil edil
memeleri,...gibi üniversitelerde karşılaşılan tüm sorunların kaynağı olarak, Yük
seköğretim Kurulunun gösterilmesine yol açmıştır.

Bu sorunların üstesinden gelebilmek için, Yükseköğretim Kurulunun fonk
siyonunu değiştirmek gerekmektedir. Ne ad (YEK veya YÖK) ile kurulursa 
kurulsun, yükseköğretim hizmetini planlayan, eşgüdüm ve yardımlaşmayı sağ
layan, öğretim elemanı yetiştirilmesine ve öğretim elemanlarının üniversitelere 
dengeli dağılmasına katkıda bulunacak, özellikle üniversitelerin seçtiği temsil
cilerden kurulu; bir üst kuruluşun varlığı zorunlu hale gelmiştir.

Anayasanın 104. maddesinin b bendinde ortaya çıkan değişiklik (son iki cüm
lesinin çıkarılması) tartışması doğrultusunda; üniversite özerkliğinin korunmasını 
sağlamak, eşgüdüm ve planlama organı olarak ortaya çıkan, Yükseköğretim Eş
güdüm Kurulunu partilerüstü ve tarafsız kılmak amacıyla; "Bu Kurul, belli 
kriterlere sahip (yöneticilik yapmış, ödüller almış, uluslararası yayınlar yapmış 
olmak gibi... ) profesörler arasından, yarıdan bir fazlası Üniversitelerarası 
Kurul, diğer yarısı da TBMM tarafından, dört yıl için seçilirler. Görev süresi 
sona erenlerin yeniden seçilmesi mümkündür. YEK, kendi üyeleri arasından 
bir başkan seçer. Üyelerin nitelikleri ile seçilme usul ve esasları, kurulun görev 
ve sorumluluğu kanunla düzenlenir" şeklinde daha tarafsız bir hüküm ön- 
görülebilir(22).

İÜ - 1982 Tarihli T. C. Anayasası' nın 132. Maddesi ile İlgili Öneriler ve 
Değerlendirmeler

> 1) 1982 tarihli T.C.Anayasasının ("3. Yükseköğretim burumlarından özel 
hükümlere tâbi olanlar" başlıklı) 132. maddesinin 1. fıkrasına göre:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilâtına bağlı yükseköğretim kurum
lan özel kanunlarının hükümlerine tâbidir."

(22) Benzer bir öneri için bkz. İzgi Ö. - Gören Z., s. 1176. (d.n.5)
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* Milli Eğitim Bakanlığının Şubat 2003 tarihli "Yükseköğretim Anayasa ve 
Yasa Değişikliği Taslağı"ndaki, Anayasanın (Değişiklik yapılmayan) 132. mad
desine göre de, yukarıdaki fıkra aynı şekilde, hiçbir değişiklik yapılmaksızın 
muhafaza edilmiştir.

> 2) Anayasanın 132. maddesi ve YÖK'ün 2. maddesinin 2. fıkrası hükmüne 
dayanarak, diğer yükseköğretim kuramlarından farklı olarak, Yükseköğretim 
Kanununa tâbi olmayan, kendi özel kanunlarına tâbi olan iki yükseköğretim kuru
mu oluşturulmuştur. Bunlardan birincisi; Genel Kurmaya bağlı Harp Okulları, 
diğeri de İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Akademisi 
ve Polis Okullarıdır.

Anayasa'nın 132. ve YÖK'ün 2. maddesinin 2. fıkrası hükmü gereği; Polis 
Enstitüsü mevzuatı da baştan sona değiştirilerek, 06.11.1984 tarihli, 3087 sayılı 
Polis Yükseköğretim Kanunu çıkarılmıştır. Böylece, Polis Akademisi, dört yıllık 
bir yükseköğretim kurumu haline dönüştürülmüş; her seviyede akademik kadro 
tahsis edilmiş, kadrosuna üniversitelerden akademik personel atamaları yapılmış
tır. Ancak; 2547 sayılı Kanun ile, lisansüstü çalışmalar ve akademik yükselmeler 
konusunda tek yetkili kurum olarak üniversiteler kabul edildiği için, bu kuramlar
da akademik yükselmeler yapılamamakta; işin mutlaka YÖK'e bağlı kuramlarda 
sürdürülmesi gerekmektedir. Bu da bazen imkânsız ya da uzun bir zamanı gerek
tirmektedir. Aynı şekilde; burada çalışan öğretim üyeleri, doçentlik ve profesör
lük jürilerine üye olarak seçilememektedir. Bu ve benzeri sorunları aşmak, mev
cut potansiyeli değerlendirmek ve kaynak israfına son vermek için, YÖK.'ün 2. 
maddesinin 2. fıkrasının değiştirilerek; "(özel kanunlarına tâbi olan yükseköğ
retim kuramlarında da) lisansüstü eğitim yapabilmeleri ve akademik personelinin 
yükseltilmeleri de, yine kendi kanun hükümlerine göre, üniversiteler ile işbirliği 
içinde sonuçlandırılması olanağının getirilmesi" ve ayrıca "Yükseköğretim 
Kurulunda (YÖK.m.6/b), Yükseköğretim Denetleme Kurulunda (YÖK.m.8/b,3) 
ve Üniversitelerarası Kurulda (YÖK.m.l 1 /a, 1) polis yükseköğretim kuramlarının 
öğretim üyelerinden temsilcilerin bulunması" önerilmiştir*23*.

SONUÇ
Türkiye'nin gelişmesi, üyesi olduğumuz dünya toplulukları arasında ve özel

likle de aday olduğumuz Avrupa Birliği çerçevesinde, seyirci olarak değil de, ak
t i f  olarak yer alması; büyük ölçüde bilim, teknoloji ve kültürel üretim düzeyinin 
gelişmesine bağlıdır*24*. Bu hedef açısından bakıldığında, Yükseköğretim kuram
ları önemli bir noktada bulunmaktadır.

(23) Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, (Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yayın No: DPT:2534
- ÖİK.550), (Prof Dr. A. Şafak'ın Görüşleri) Ankara 2000, s. I I  vd.

(24) Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, (Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yayın No: DPT.2534
- ÖİK:550), (Araştırma ve Bilim Alt Komisyonu) Ankara 2000, s.34.
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Bilimsel politikaları iflas etmiş ülkeler, yıkılmaya veya bağımlı olmaya mah
kumdurlar. Bilim üretmeden, sadece bilim ve teknoloji "ithalatı" ile hiçbir yere 
gelinemeyeceği gibi; böyle bir durum, "sömürge" kalmanın da bir belirtisi sayıla
bilir. Çünkü, bilim ve teknoloji "ihracatı" yapabilme, bağımsızlığın ve bunu sür
dürebilmenin önemli şartlarındandır. Bu nedenle, yükseköğretim kuramlarımızın 
acilen ve dikkatli bir şekilde incelenerek, ciddi önlemler alınması gerekmekte; bu 
arada da kamuoyunda çok tartışılan125’ Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerdiği Tasarı 
Taslağının ayrıntılı olarak incelenmesi ve bazı düzeltmelerin yapılması gereklidir*26’.

Hepinize teşekkür ediyorum. (A lkışlar)

OTURUM BAŞKANI HAŞİM KILIÇ - Sayın Hocamız Demet Özdamar'a 
konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Hocamız, üniversitedeki öğretim üyelerinin doçent oluncaya kadarki süreçte, 
güvencesizlikten ve vakıf üniversitelerinde, tanınan ayrıcalıklardan dolayı Devlet 
üniversitelerindeki olumsuzluklardan bahsederek, üniversiteyle ilgili sunumunu 
yapmış bulunmaktadır.

Şimdi, bu bölümde Gazi Üniversitesi Rektörümüz Sayın Rıza Ayhan ile Doç. 
Dr. Ömer Özyılmaz Milletvekilimiz tartışma bölümünü gerçekleştirmek üzere 
davet edilecekler.

Buyurun.
TARTIŞM A

SUNUCU - Oturum Başkanımıza ve konuşmacılarımıza teşekkür ediyoruz.
Değerli konuklar, 10. Oturumun tartışma bölümüne geldik.
Tartışmacılarımız, Gazi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Rıza Ayhan ve 

Erzurum Milletvekili Sayın Doç. Dr. Ömer Özyılmaz.
Buyurunuz efendim.
OTURUM BAŞKANI HAŞİM KILIÇ - Sayın Hocam Rıza Ayhan Bey, herhalde 

ilk konuşmayı yapacaklar.
Buyurun Hocam.
PROF. DR. RIZA AYHAN (Gazi Üniversitesi Rektörü) - Üniversite rektörü 

olduğumuz için, hepsine birden cevap veririm, isterseniz en son konuşayım.
OTURUM BAŞKANI HAŞİM KILIÇ - O zaman, milletvekilimiz Sayın Ömer 

Özyılmaz konuşmalarını yapmak üzere, buyurun.

(25)Kalem, (E.Ü. İletişim Fak. Gazetecilik Bölümü Uygulama Yaytm'nda, E.Ü. Senatosu'hun
Yükseköğretim Yasa Tasarısı Taslağı Hakkındakiyazılı görüşü), Mart 2003, S.70, s. 1,5 ve 20
Şubat 2003 tarihli çeşitli gazeteler; Akgün B., (Selçuk Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi) , "Reformun eksik yan lan" başlıklı yazı, (Radikal
Gazetesi, 25 Şubat 2003).

(26) Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, (Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yayın
No: DPT:2534 - ÖİK:550), (Prof.Dr. İ. H. Aydtn'm Görüşleri) Ankara 2000, s .69 vd.

390



T B M M  AN AYASA H UKUKU 1 .  U L U SL A R A R A SI SE M P O Z Y U M U

BİLİM MERKEZİ OLARAK ÜNİVERSİTE, 
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Doç. Dr. Ömer ÖZYILMAZ n

1- Bilim ve Önemi:
Bazı kavramlar vardır ki, geçmişte ve günümüzde onlar üzerinde çok durul

muş ve haklarında pek çok tanımlamalar yapılmıştır. Bunlardan birisi de 
"bilim"dir. Bilim, insanlığın en çok ilgi duyduğu uğraş alanlarından birisi olarak 
hakkında yüzlerce tanım yapılmıştır. Onlardan birisi şudur: bilim, insanın içinde 
yaşadığı çevreyi tanımak, anlamak; evrendeki tabii ve sosyal değişimin yasalarını 
bulmak ve denetlemek konusundaki çabalarının tümüdür.

Bilim ile insan evreni, dünyayı, insanları, nesneleri, olayları, olguları göz
leyen, inceleyen, izleyen; deney ve diğer yollarla bilgi ve veri toplayan; gerçeğe 
dayanarak, ilke, kural ve yasalar bulmaya çalışan, bunların arasındaki ilişkileri 
tespit eden, sistemleştiren bir yaklaşım biçimi elde eder. Bu işle uğraşanlara bilim 
insanı (Ulema) denir. Bilim insanının belirli bir duruma, olaya, olguya, soruna 
bilimsel olarak yaklaşabilmesi için, "bilimsel tutumu" benimsemiş olması gerekir. 
Bilimsel tutum art niyet ve önyargıdan uzak, bilimi ideolojilerin tasallutundan 
koruyan, çabuk kısa ve kolay yoldan sonuca ulaşmaktan kaçınan; gerçekçi; öznel 
değil nesnel olan; olaylara ve olgulara şüpheci öğeleri içeren anlayışlarla yak
laşan bir davranış biçimidir.

Özellikle yaşadığımız bilgi çağında, bilim ve onun ürünü olan bilgi çok büyük 
bir öneme sahiptir. Günümüzde toplumların ve/veya milletlerin, insanlık ailesin
deki sosyo-ekonomik ve kültürel statüleri, onların ürettikleri bilgiye göre belir
lenmektedir. Ayrıca bir toplum veya milletin, toplumlararası sosyal, siyasi, 
ekonomik, sınai ve kültürel yarıştaki yerinin belirlenmesi, onun bilimle olan iliş
kisine bağlıdır. Bugün yeryüzünün her tarafında amansız bir şekilde yaşanan bir 
yarış vardır. Bu yarış kesinlikle bilgisiz olarak kazanılamaz. Dolayısıyla bu dün
yayı elde etmek isteyen herkes bilime sarılmak mecburiyetindedir.

2- Üniversite ve İşlevleri:
Mevzii olarak bilim, başka alanlarda da üretilse dahi, esas itibarıyla bilimin 

bugün üretildiği ve yayıldığı yer üniversitelerdir. Zaten üniversitelerin en temel

(*) Milletvekili
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fonksiyonu bilimsel araştırma yaparak bilim üretmek ve onu yaymaktır. Nitekim 
üniversitelerin fonksiyonlarının birincisinin bilgi üretmek, İkincisinin bilgiyi yay
mak, üçüncüsünün de toplumun ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmek olduğu 
hep belirtilmiştir. Ayrıca yeni bilgilerin elde edilmesine yarayan alet, teknik ve 
yöntemler de elbette üniversitelerde gelişmektedir. Bu temel görevleri eğitim öğ
retim yapmak, teknoloji, ekonomi, demokrasi ve insan haklarına saygının 
gelişimine katkıda bulunmak, yaygın eğitim faaliyetlerine katılmak, danışmanlık 
ve tedavi hizmetleri vermek gibi diğer görevler izler. Bu yönüyle üniversiteler ül
kelerin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasında önemli 
görevleri olan temel kuruluşlardır.

Peki, milletler ve insanlık alemi için hayati önem taşıyan bilimin üretildiği 
kuruluş olan üniversite, nasıl bir sosyal yapıya sahip olmalıdır ki, bu çok önemli 
görevini rahatlıkla yerine getirebilsin? Ya da bu kurumun içinde bulunduğu sos
yal yapı, onun işlevini yerine getirebilmesi açısından ne kadar önem arz eder? Bu 
ve benzeri sorular sorularak konunun derinliklerine yönelmek gerektiği açıktır. 
Bu çerçevede şunu ifade edelim ki, yukarıda milletler ve insanlık için çok büyük 
bir önemi olduğu belirtilen bilimin üretildiği yer olan üniversitenin, bu işlevini 
rahatlıkla yerine getirebilmesi için, içinde yer aldığı sosyal yapının bu nazik duru
ma uygun olarak ayarlanmış olması gerekir. Bu bağlamda çağdaş dünyadaki 
üniversitelerde geçerli olan evrensel bazı değerler vardır. O üniversiteleri üniver
site yapan o değerlerdir, B izdeki üniversitelerde de bu değerler egemen olursa, 
ancak o zaman üniversitelerimiz "üniversite" olur. Aksi halde adı üniversite fakat 
kendisi ve işlevi "yüksekokul" olur. Yani bilimin üretilmediği, ancak başkalarının 
ürettiği bir kısım bilgilerle belli ideolojiler doğrultusunda eğitim öğretim 
faaliyetinin yürütülmeye çalışıldığı bir kurum olur.

3- Üniversiteyi Üniversite Yapan Değerler:
Üniversiteler bir yönüyle birer eğitim öğretim kurumudurlar. Fakat onları il

kokul, ortaokul ve lise gibi diğer eğitim öğretim kuramlarından ayıran ve sadece 
üniversitelere mahsus bazı özellikler (değerler) vardır ki, onları şöylece özet
leyebiliriz.

a) Üniversite Yönetiminin İdeolojik Davranmaması:
Bilimin üretildiği ve dolayısıyla değişimin ölçüsü olan üniversiteleri, donuk

luğun ve statükonun simgesi olan ideolojilerin mücadele alanı olmaktan kurtar
mak gerekir. Dolayısıyla bilim insanı da kendisini bundan korumalıdır. Esasen 
bu, devlet yönetimi için de söz konusudur. Yani bir bütün olarak devletin resmi 
veya gayri resmi olarak herhangi bir ideolojisi olmamalıdır. Zira ideoloji hem

İ
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üniversiteyi (dolayısıyla devleti) donuk, durağan statik bir hale getirir, böylece 
bilim üretimi en aza düşer, hem üretilen bilim o ideoloji doğrultusunda hizmete 
koşturmak için zorlanır, hem de özellikle kendisine intisap etmiş olan herkesi 
kucaklaması gereken üniversite, insanları kendi ideolojisine göre ayırarak kendi 
yandaşlarına farklı, diğerlerine farklı davranır ki, asıl bu tutum bilim insanına da, 
üniversiteye de, devlete de yakışmaz. Toplumun bütününün huzur ve saadeti için 
varolan bu unsurlar, bu halleriyle birer ayırımcı ve bölücü kuruluş haline düşer
ler. Bu ise, yukarıda belirttiğimiz "bilime" ve "bilimsel tutuma" aykırıdır. 
Dolayısıyla üniversitenin, yukarıda belirtilen fonksiyonunu yerine getirebilmesi 
için, muhakkak onun her türlü ideolojiden uzak durması gerekir. Ayrıca derinlik, 
dinamizm ve değişim demek olan bilim, yüzeysellik, durağanlık ve ayırımcılık 
demek olan ideolojilere ihtiyaç bırakmayacak kadar insan gönlünü ve sosyal ha
yatını kucaklayan bir karaktere sahiptir. Öte yandan hiçbir ideolojinin sosyal ha
yatın bütün alanlarına ait konulardaki hakikatlerin tamamını kapsadığı iddia 
edilemez. Yani sosyal hayatın bir yönündeki hakikati yakalamış olan bir ideoloji, 
bir başka alanda çok büyük yanlışlıklara düşebilmektedir. Yine o ideolojiye bağ
lı olanlar, kendi ideolojilerinin bütününe sahip çıkmak için, onun adına başka ide
olojilerin tamamına düşman olabilmektedirler. Halbuki öbür ideoloji de en az 
kendi ideolojisi kadar doğruyu ve yanlışı içermektedir. İdeolojiler dünyasında 
toptan kabul veya toptan red, kendi varlığının devamı için başka ideolojilerin or
tadan kaldırılması gerektiği gibi yanlış anlayışlar geçerlidir. Halbuki ilim dün
yasında hem toptancılık, hem başkasının bulduğu hakikate düşman olma gibi 
yanlışlıklar sözkonusu olamaz. Öyleyse özelliklerini yukarıda verdiğimiz ideolo
jilerin, üniversite yönetiminde ve bir bütün olarak da devlette olmaması gerekir. 
Bu ideolojilerden arınma ve bilimsel objektifliğe yükselme işi, üniversitenin 
amaç ve yönetimiyle başlamalı ve sırasıyla diğer alanlara doğru kanat çırpmalıdır. 
Fakat bütün bunlar üniversiteler için söz konusudur. Ancak ilkokul, ortaokul ve 
lisedeki öğrenciye, kendi milletinin dünya görüşünü kazandıracak, onun o yönde 
sosyalleşmesini sağlayacak bir eğitim programı zaten belirlenip takip edilecektir. 
Çocuğun ve gencin kişiliğinin oluştuğu bu dönemde, onun ihtiyaç duyduğu bu 
dünya görüşü uygun bir tarzda elbette programdaki yerini almalıdır.

Yukarıda belirtilen teorik yaklaşımın ışığında bizim üniversitelerimize 
yöneldiğimizde, onların bir kısımlarının yönetimlerinin ideolojik bir tutum 
içerisinde olduklarını görürüz. Bu durum ise onların "kendiliklerinden" oluşan bir 
husus olmayıp, geleneksel devlet yapımızın sonucudur. Zira onların üst kurulu 
olan Y.Ö.K. ve uygulamakla görevli oldukları pek çok kanun ve yönetmelikler, 
üniversitelerin rektör ve yöneticilerinden böyle davranmalarını istemektedirler. 
Öyleyse üniversitelerimizin bu sorununun çözülebilmesi için anayasal demokratik
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bir devlet haline gelmemiz gerekmektedir. Çünkü demokratik devlet, dolayısıyla 
demokratik üniversite ideolojiden arınmış devlettir, ideolojisi olmayan üniver
sitedir. Demokratik devlet, ideolojik ön kabuller doğrultusunda kanunlar yapan 
devlet değildir. Aksine herkesin temel hak ve özgürlüklerini, diğer bir deyişle her
kesin hak ve hukukunu güvence altına almak için kanunlar yapar. Kısaca o, 
hukukun üstünlüğünü esas alan bir devlettir. Demokratik devlet ve onun bir uzvu 
olan üniversite "tek tipleştirmeye" karşı olur ve çoğulculuğu esas alır. Toplumda 
var olan farklılıkları-çoğullukları, olduğu gibi kabul eden ve herkesin yine kendisi 
gibi kalarak kendisini özgürce geliştirmesine zemin ve imkân hazırlar. Bu açıdan 
üniversiteye baktığımızda onun ideolojik ayırımcılığa, yasakçılığa ve dışlayıcılığa 
karşın, bilimin çoğulculuğunu, birleştirici ve bütünleştiriciliğini esas aldığını, 
kısaca bilimin üstünlüğüne göre yönetimini oluşturduğunu görürüz. İşte bizim 
üniversitelerimiz de böyle bir yapıya kavuşturulmalıdır.

b) Üniversitenin Özerk Yapıya Kavuşturulması:
Üniversiteye kazandırılması gereken ikinci önemli değer "özerklik"tir. 

Üniversite hayatı için çok önemli olan özerklik, esasen bir okulun üniversite olup 
olmadığının da önemli bir göstergesini oluşturmaktadır.

Özerklikle, her türlü ideolojik davranış kalıplarından arınmış olan üniver
sitenin, kendi iç işleyişinde, karar almasında, kendi politikasını oluşturmasında, 
eğitim ve öğretim faaliyetlerinde devlet ve toplum güçleri yanında bağımsız ol
ması kastedilir. Zaten Türkçemizdeki "özerklik" kelimesinin Batı dillerindeki 
karşılığı olan "otonomi", bir kurumun ya da teşkilatın kendi kendisini yönetmesi 
anlamında kullanılmaktadır. Buradaki özerklikten maksat idari, mali ve bilimsel 
özerkliktir.

Uluslararası Üniversiteler Birliği 31 Ağustos - 6 Eylül 1965 tarihleri arasın
da, Tokyo'da yaptığı bir toplantıda, bir üniversitede özerklik olup olmadığını, 
dolayısıyla bir okulun üniversite veya yüksekokul olup olmadığını anlamak için, 
şu beş kriterin (ölçünün) aranması gerektiği belirtmiştir. Bunlar:

> 1- Bir üniversite kendisini ilgilendiren bütün seçim ve atamaları bizzat ken
disi yapabilmelidir.

> 2- Okutacağı öğrencilerin seçimi tümüyle bizzat kendisine ait olmalıdır.

> 3- Eğitim programlarını bizzat kendisi hazırlayabilmeli, vereceği diploma 
ve belgelerin hangi düzeydeki bilgi ve maharet karşılığı verilmesi gerektiğini yine 
kendisi tayin edebilmelidir. Bunlar kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmiş 
olsa dahi, hazırlanmalarında temel sorumluluk ilgili üniversiteye verilmiş ol
malıdır.
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> 4- Araştırma programlarını istediği gibi düzenleyebilmelidir.

> 5- Kendi bütçesini, geniş yetki sınırları içerisinde istediği gibi kullanabil
melidir.

Bir okulun üniversite olması, üniversitenin de özerk sayılabilmesi için yukarı
daki beş şartın tümünün birlikte bulunması gerekir. Kuşkusuz özerklik, devletten 
bağımsızlık ya da devlete karşı olmak biçiminde algılanmamalıdır. Özerklik, key
filik ya da sorumsuzluk demek de değildir. Özerklik, merkezi idare dışında kalan 
kuruluşların, kanunla, belli sınırlar içinde kalmak şartıyla, kendi hareketlerine 
hakim olacak kuralları yine kendilerinin düzenleyebilme yetkisi, idari ve mali 
konularda sahip oldukları az veya çok hareket serbestliğidir. Böylece özerk 
üniversite, tıpkı bizdeki Anayasa Mahkemesi, T.R.T., R.T.Ü.K. ve benzeri 
kuruluşlarda olduğu gibi, bazı hususlarda sistemin bütününe uymak, kendi iç iş
leyişinde ise, önceden hazırlanmış olan kurallara göre hareket etmek hak ve yet
kisine sahip olur. Öte yandan özerkliğin amaçladığı bilimsel özgürlük ne 
dokunulmazlığı, ne de sorumsuzluğu çağrıştırmaz. Aksine, akademik çevrelerde 
benimsenmiş olan, "üniversiteye sağlanan imkân ve ayrıcalıkların kötüye kul
lanılmasını önlemek devletin görevidir" anlayışı, özerkliğin devlet gözetimi ve 
denetimiyle birlikte anlaşılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Üniversiteler niçin özerk olmalıdır? sorusuna yönelirsek, özerkliğin şu ih
tiyaçları karşılamak için düşünüldüğünü görürüz. Bilindiği gibi üniversite, bilim
sel üstünlüğün, akademik yeteneğin ve yönetim ustalığının ağır bastığı bir ortam
dır. Üniversitelerin en önemli işlevi özgür bir ortamda bilim üretmektir. Bunun 
yanında diğer önemli bir görevi de dünyaya geniş açıdan bakabilen insan yetiştir
mektir. Orası özgür düşünceyle doğrunun arandığı, soru sormanın, tartışma yap
manın öğretildiği bir yapıdır. Ayrıca orası bilim aracılığıyla dünyaya, yeniliğe 
kapı açan, her türlü fikrin tartışıldığı, yeni yeni icatların yapıldığı, ünvan ve 
makamların çok fazla belirleyici olmadığı çok nazik bir ortamdır. Üniversitelerin 
bahsedilen bu işlevleri yerine getirebilmesi için olumsuz dış etkenlerden arınmış 
"iç dinamizme", "bilimsel rekabet ortamına" ve "demokratik süreçlerin" hayata 
geçirilmesine ihtiyaçları vardır ki, ancak bunlarla o kurumlar bir atılım ve açılım 
içerisine girebilirler. Esasen üniversitelerin iç dinamizme, rekabet ortamına ve 
demokratik süreçlere olan ihtiyacı, bir insanın yaşaması için "hava"ya, "su"ya 
olan ihtiyacı kadar önemlidir. İşte bu ihtiyacı ancak "özerk" bir üniversite sağlar.

Üniversitelere özerkliğin kazandırılması, tabii olarak o kurumlarda demok
ratik süreçlerin işlerlik kazanmasını doğuracaktır. Şüphesiz buradaki demokratik 
süreçlerden kasıt, demokrasinin, üniversitenin her kademesindeki yönetimin 
oluşmasına ve işleyişine yansımasıdır. Yoksa orada demokratik yaşam biçimi in
san ilişkilerinde zaten kökleşmiş olması gerekir ve öyledir de...
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Üniversitelerdeki yönetim kademelerini iki grupta ele almak gerekir. Bunlar
dan birincisi "üniversite içi yönetim"dir. Üniversite içi yönetimini Bölüm Baş
kanlığı, Dekanlık ve Rektörlük oluşturur. Bu makamlara, insanların görevlendiril
mesi hem bir demokrasi sorunudur, hem de üniversitenin gelişmesi ya da gelişe- 
memesi sonucunu doğurur. Dolayısıyla bu konu bizim olduğu kadar bütün ül
kelerin sorunudur. Aşağıdaki tabloda, dünyanın değişik ülkelerinde üniversite 
yöneticilerinin bu makama geliş şekilleri görülmektedir.

TABLO - 1
ÜNİVERSİTE YÖNETİCİLERİNİN MAKAMA GELİŞ BİÇİMLERİ

Ü L K E L E R
A B D ,
ALMANYA
ARNAVUTLUK
BANGLADEŞ
BELÇÜCA
BREZİLYA
DANİMARKA
FİNLANDİYA
FRANSA
HOLLANDA
ISPANYA
İSVEÇ
İSVİÇRE
İTALYA
JAPONYA
KKTC
KÜBA
NORVEÇ
PAKİSTAN
S ARABİSTAN
YUNANİSTAN
TÜRKİYE

R E K T Ö R
Seçim
Seçim
Seçim
Aday&Atama
Aday&Atama
Aday&Atama
Seçim+Atama
Seçim
Seçim+Atama

Aday+Atama
Seçim+Atama
Seçim+Seçim
Seçim+Atama
Seçim
Seçim
Atama
Atama
Seçim+Atama
Seçim
Atama
Seçinı

DEKAN BÖLÜM  BAŞK
Seçim Atama Seçim Seçim Atama Atama
Seçim 
Seçim 
Atama 
Seçinı 
Seçim 
Seçim 
Seçim
Seçim+Atama
Seçim
Seçim+Atama
Seçim+Onay
Atama
Seçim+Atama
Seçim
Atama
Seçim
Atama

En kıdemli prof. 
Atama 
Seçim 
Atama

* Üniversitelerin seçtiği birden fazla aday arasından atanır.

Bu tabloyu incelediğimizde şu hususları görürüz:

> 1- Gelişmiş, çağdaş ve demokratik ülkelerin tamamında üniversite içi 
yönetimleri aşağıdan yukarıya doğru örgütlenmişlerdir. Yani büyük bir kısmında, 
o kurumun seçme ehliyetine sahip insanları tarafından seçimle göreve getirilen 
bölüm başkanı, dekan ve rektörleri görmekteyiz.

> 2- Üniversite içi yönetimlere atama ile gelen bölüm başkanı, dekan ve rek
törler ise, yerel ve ulusal bazda oluşturulmuş olan ve o ülkede milli iradeyi tem
sil eden kurullarca atanmaktadırlar. O göreve gelenler ise, demokrasinin gereği 
yönetimde, ulusal ve o kurumun insanlarının iradesini esas almaktadırlar.
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c) Ülkemizde Üniversite Yönetimi Nasıl Oluşturulmalıdır:
Bizim ülkemize gelince, üniversitelerimizde en alt birimi bölüm başkanlıkları 

oluşturmalıdır. Bilindiği gibi 2547 Sayılı Kanunda bölüm başkanlığı birimi yoktur. 
Onu sırasıyla dekanlık ve rektörlük yükselerek izlemelidir. Hepsinde ortak özellik, 
bu birimlerin yöneticilerinin seçimle belirlenmesi olmalıdır. Çünkü demokratik 
toplumlarda yönetim süreci seçimle başlamaktadır. Akademik bir toplum olan 
üniversite de kendi yöneticisini kendisi seçebilmelidir. Ülkemizde uygulanan par
lamenter yönetimde inanılan ve yaşanan bu gerçek, akademik toplumdan esirgen- 
memelidir. Unutulmamalıdır ki, demokratikleşme ile gelişmişlik arasında bire bir 
ilişki vardır. Ayrıca seçim ve atama süreçlerinin yönetici davranışlarını et
kilemesine ilişkin bir karşılaştırma yapılırsa, seçimin yöneticiyi yönetilene bağım
lı kıldığını, buna karşın atamanın ise, yöneticinin yönetilene karşı olan duyar
lılığını azalttığını görürüz. Daha basit bir ifadeyle seçim, yöneticiyi seçenlere; 
atama ise atayanlara bağımlı kılar. Bunlara ek olarak seçim, akademik yönetici
liğin yanında akademik liderliği de doğurur. Çünkü sosyal bilimlere göre lider 
gruptan doğar, yani lideri belli bir insan grubu çıkarır ki, buna doğal lider denir. İş
te bütün bunları sağlayabilmek için, üniversite içi yönetimin seçimle belirlenmesi 
gerekir. Bu çerçevede ilk iş olarak bölüm başkanlığı seçimi gündeme gelir.

Yani bölümdeki öğretim üyeleri, öğretim ve araştırma görevlileri gizli oy açık 
tasnif usulü ile bölüm başkanı olarak bir profesörü, o bulunmazsa bir doçenti, o 
bulunmazsa bir yard-doçenti v.b. seçebilmelidirler. Belki bu seçimi tescil etme 
anlamında seçilmiş olan bölüm başkanım dekan onaylamalıdır.

Sonra mevcut rektörün çağrısıyla toplanan fakültelerin öğretim üyeleri ve öğ
retim görevlileriyle araştırma görevlisi ve öğrenci temsilcileri kendi dekanlarını 
seçmelidirler. Seçime o fakültenin kadrolu profesörleri aday olabilmeli, adaylar 
arasından en çok oyu alan iki kişi dekan olarak atanmak üzere rektörlüğe sunul
malıdır. İki kişinin dekan olarak seçilmiş olmasını önermemizin temelinde seçim 
öncesi, sonrası ve seçim esnasında rekabetin sağlanmasını istememiz yatmak
tadır. Rektör bu iki adaydan eğitim yönetimi nosyonu ve tecrübesi olandan yana 
ağırlık koyup fakülte için en yararlı olanı dekan olarak tayin etmelidir.

Rektör seçimini ise, yine, mevcut rektörün çağrısıyla toplanan, o üniver
sitenin öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile, fakültenin araştırma görevlisi ve 
öğrenci temsilcileri yapmalıdırlar. Seçime o üniversitenin kadrolu profesörleri 
aday olurlar. Adaylar arasından en çok oyu alan iki kişi rektör olarak atanmak 
üzere eğitim yönetimi üst organına takdim edilir. Bu organ da yine eğitim yöne
timi nosyonu ve tecrübesi olan adaydan yana ağırlık koyup, o üniversiteye en fay
dalı olacak adayı rektör olarak tayin etmelidir. Böylece üniversite içi yönetimi
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geniş bir katılımla gerçekleştirmiş olan hür ve serbest seçimlerle belirlenmiş olur. 
Her üç organ için seçilmiş olanlar da 4 yıllığına seçilmelidirler. Yalnız gerektiğin
de bu süre dolmadan da erken seçim yapılabilmelidir. Bunun için, o kuramlarda 
oy kullanma ehliyetine sahip olan insanların beşte üçünün imzası gerekli ol
malıdır. Böylece hem seçilen adaylar, kendilerini seçen arkadaşlarına ve kuram
larına karşı en yararlı işleri yapmak üzere kollarını sıvarlar, hem de seçenler ken
di seçtiklerine sahip çıkarlar. Ayrıca üniversitede aşağıdan yukarıya doğra gelişen 
bir örgütlenme ve iletişim ağı kurulmuş olur.

Üniversitedeki yönetim kademelerinin ikinci grubunu, bu kuramların dışında 
olan fakat onlarla çok yakın ve sıkı bağları bulunan "eğitim yönetimi üst organı" 
(Üniversiteler Eşgüdüm Başkanlığı) oluşturur ki, ileride onu da inceleyeceğiz.

3- Düşünce ve İfade Özgürlüğünün Sağlanması:
Üniversiteye kazandırılması gereken üçüncü önemli değer, "düşünce ve ifade 

özgürlüğü "dür. Düşünce ve ifade özgürlüğü, kişinin bir konu üzerinde zihinsel 
faaliyette bulunup onu tefekkür ederken, herhangi bir dış etki ve baskı endişesi 
duymadan, bu düşünce ameliyesinden dolayı herhangi bir takibata uğrayabileceği 
endişesi taşımadan, o konu üzerinde yoğunlaşabilmesidir. Elbette bu yeterli değil
dir. Bir de düşüncesini diğer insanlarla, yine herhangi bir korku ve endişe duy
madan rahatlıkla paylaşabilmesi vardır ki, bunlar, yani düşünme ve onu ifade et
me işi birbirinden asla ayrılmaz. O halde düşünce ve ifade özgürlüğü sadece 
bağımsız düşünebilme yeteneği değil, aynı zamanda, düşünce birikimini baş
kalarıyla paylaşma sürecidir.

Düşünce ve ifade özgürlüğü insan haklarının çok önemli bir parçasıdır. 
Demokrasilerde bütün düşüncelerin serbestçe ifade edilmesi esas kuraldır. 
İdeolojilerden arınmış, yani anayasal demokratik bir devlet ve onun aynı vasıftaki 
bir kurumu olan üniversite, şu veya bu düşünceyi ve/veya düşünce ürününü 
"zararlı" veya "zararsız" ayrımına tâbi tutarak destekleme ya da yasaklama yolu
na gidemez. Toplumda varolan ve tartışılan düşüncelerden birine sırtını yaslayıp 
ötekilerine karşı olması, son tahlilde demokrasinin özünü yok etmeye yönelik bir 
davranış olur.

Önemli bir insan hakkı olan düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırını bir başka 
insan hakkı olan "yaşama hakkı" belirler. Yani şiddet, eylem ve yaşama hakkını 
ortadan kaldırmaya çağrıda bulunmayan bütün düşünceler ne denli "farklı", "ay
kırı" ve "uç" özellik taşırlarsa taşısınlar serbestçe ifade edilme imkânına sahip ol
malıdırlar. Devlet ve üniversite yönetimi bu düşünce tartışmalarına karış
mamalıdır. Demokrasilerde hangi düşüncelerin zararlı olup olmadıklarına birey
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ler kendi özgür iradeleriyle karar verirler ve verdikleri kararlarla da zararlı gör
dükleri düşünceleri benimsememek suretiyle zaten o düşünceyi ve o düşünce 
sahiplerini bir şekilde cezalandırmış olurlar. Burada konu gelip devletin ve 
üniversitenin kendi bireylerine güvenip güvenmeme sorununa dayanmaktadır.

Toplumun geneli için önemli olan düşünce ve ifade özgürlüğü, bilim üretim 
merkezi ve düşünmenin yoğun olarak yaşandığı ve değişik bilimsel ürünlerin top
luma sunulduğu üniversite için "olmazsa olmaz" bir unsurdur.

Zira bilim üretimi özgür bir ortamda yapılır. Baskı, korku ve kaygının hakim 
olduğu bir yerde bilim üretmek şöyle dursun, insanlar üretilmiş olan düşünce 
ürünlerini dahi almaktan çekinirler. Böyle olunca ürkek, korkak ve çekingen; 
konuşurken ve düşünürken titrek insan tipi ortaya çıkar ki, bu insandan herhangi 
bir yeni üretim beklemek hayal olur. Nitekim psikoloji bilimi, insanların üretken 
olup olmamasının, bulunduğu çevreyle yakın ilişkisi olduğunu vurgulamakta ve 
bu ilişkiyi şöyle açıklamaktadır: Bulunduğu çevrenin veya yöneticinin baskısı, 
korkusu ve endişesi altında olan insan (bu bilim insanı da olabilir), nazik, dürüst 
ve dikkatli olmasına karşın; çekingen, başkalarının etkisinde kolay kalabilen, kor
kak ve hassas bir kişilik yapısına sahip olur. Ayrıca suçlayan, cezalandıran ve 
sürekli karışan bir yönetimin etkisindeki insan da sürekli dert yanar. Bu tür bas
kılar altında bulunan insanlar isyankar tavır alışlarla birlikte aşağılık duygusuna 
kapılırlar. İşte bu insanlarda (bazen bedensel ve) zihinsel gelişme çok zayıf ve 
cılız kalır. Bilim ise, zayıf ve cılız kalmış zihinlerin uğraşacağı, hele üretim 
yapacağı bir alan asla değildir. Buna karşın psikoloji ilmi, baskı ve korkudan 
uzak, demokratik hoşgörünün hakim olduğu çevrede yetişen insanın, önce, men
sup olduğu sosyal yapıya yönelik bir insan olduğunu belirtir. Yani böyle ortamda 
yetişen insanlar, bulundukları sosyal organizasyonları (aile, arkadaş grubu, okul, 
işyeri vs.) yürekten benimserler. Buna ilaveten, böyle bir ortamda yetişen insanın 
kendine güvenen, insanları seven, onların haklarına saygı gösteren, bilhassa 
yenilikler üreten, soran, sorgulayan, hesap vermekten çekinmeyen, sosyalleşmiş 
bir insan olacağını bize bildirir. Böyle bir insanda her türlü biyolojik, zihinse! ve 
toplumsal melekelerin (yetilerin) geliştiğini, bu arada bilhassa zihinsel faaliyet
lerin doruk noktasına ulaştığını ve bu faaliyetlerin sonucu ciddi ürünlerin mey
dana çıktığını görürüz. Bütün bunlar insan kişiliğinin, bulunduğu ortamın baskıcı, 
totaliter veya demokratik hoşgörülü oluşuna göre şekil aldığını, gelişmesini bu 
unsurların büyük ölçüde etkilediğini göstermektedir. Ayrıca her türlü pozitif 
gelişimin demokratik hoşgörünün hakim olduğu ortamlarda, gelişememenin ve 
her türlü geri kalmışlığın da baskıcı ve totaliter uygulamaların egemen olduğu 
toplumlarda ortaya çıktığını sergiler. Öyleyse bilim üretmek gibi zor ve önemli
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bir görevi üstlenmiş olan insanların bu görevlerini rahatlıkla yapabilecekleri bir 
ortamda yaşama haklarını hiç çekinmeden kendilerine vermek gerekir. Esasen 
temel insan haklarından olan düşünce ve ifade özgürlüğü hakkını, önce onlara 
vermek, hem onlara, hem de toplumumuza yapılacak en büyük iyiliktir. Buna kar
şın, bugün ki baskı, korku ve endişe verici uygulamaları devam ettirmek ise, hem 
topluma, hem de o insanlara yapılabilecek en büyük kötülüktür. Çünkü bugün ki 
uygulamalar göstermektedir ki, yönetimin baskı, korku ve endişe verici davranış
ları bilim insanının bilim üretmesini, toplumun da üretilecek olan o bilgiden 
yararlanmasını engellemektedir. Bu durum ise, geri kalışımızın en önemli sebep
lerindendir. Öyleyse üniversitelerimiz ideolojilerden arınıp demokratikleşmiş, 
özerk bir yapıda, özgür bir rekabet ortamına sahip kuruluşlar haline getiril
melidirler. Her insan bunu gerçekleştirme konusunda topluma karşı yükümlüdür.

4- Eğitim Yönetimi Üst Kuruluşu :
Üniversite camiasındaki yönetim kademelerinin ikinci kısmını, üniver

sitelerin dışında olan, fakat onlarla çok yakın ve sıkı bağları bulunan "eğitim- 
yönetimi üst kuruluşu" oluşturur. Bu aşamada böyle bir kuruluşa olan ihtiyacı ir
deledikten sonra, dünyanın değişik yerlerindeki uygulamaları inceleyip, ülkemiz 
eğitim yönetimi üst kuruluşu olan Y.Ö.K'ün durumunu görelim.

a) Eğitim Yönetimi Üst Kuruluşuna Olan İhtiyaç:
Eğitim yönetimi üst kuruluşu, bizde olduğu gibi, dünyanın pek çok ülkesinde 

de vardır. Üniversitelerin, bir bütün olarak eğitim- öğretim faaliyetlerinin kamu 
adına görevlendirilmiş "eğitim yönetimi üst organı" tarafından planlanıp koordine 
edilmesinde elbette pek çok yarar vardır. Bugün ülkemizde olduğu gibi dünyanın 
her tarafında eğitim yükselen bir değerdir. Herkes eğitimden yeterince nasibini al
mak için uğraş veriyor. Bu çerçevede her kademede okullaşma oranı gün geçtik
çe artıyor. Her geçen gün çoğalan bu okulların birlik ve bütünlük içerisinde çalış
malarını yürütmesi ve denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi için üst kurullar 
oluşturulmaktadır. Bizim ülkemizde ilk ve ortaöğretim kuramlarının bu manada
ki eğitim yönetimi üst kurumu Milli Eğitim Bakanlığıdır. Üniversitelerin eğitim 
yönetimi üst kurumu ise, Y.Ö.K.'dür. Yukarıda da belirtildiği gibi, böyle bir or
gana bugün gerçekten ihtiyaç vardır.

Zira sayıları yetmişi geçen ve bundan sonra da artma potansiyelini bünyesin
de bulunduran üniversitelerimizin hem denetiminin sağlanmasında, hem de 
yürütmede birlik ve bütünlüğün oluşturulmasında koordinatör görevi yapacak bir 
üst kurula ihtiyaç vardır. Şüphesiz burada kastedilen "birlik", "tektiplik" veya 
"tekillik" değil, "çoğulların" ve çoğulculuğun arasında bir koordineyi önermektir.
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b) Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar:

Eğitim yönetimi üst organı bir okul değil, dolayısıyla bir üniversite ve yük
sekokul gibi araştırma ve eğitim- öğretim faaliyetlerinde bulunmaz. Bu kurum, 
profesyonel bir "yönetim" ve "danışmanlık" kurumudur. Dolayısıyla bu kurumun, 
teşkilatlanmasının, kuruluş gayesinin ve görevlerinin çok iyi belirlenmesi gerekir. 
Her şeyden önce bu kurum, kamu adına bu görevleri yapacağı için kamuya, hal
ka karşı sorumlu olmalıdır. Nitekim dünyanın değişik yerlerindeki uygulamalar 
da bu yöndedir. Hiçbir yerde bu kurum devletin sorumsuz bir organına bağlanıp, 
ona karşı sorumlu hale getirilmemiştir. Aksine eğitim yönetimi üst kurumunu 
halk, ya yerel ve ulusal bazda yaptığı seçimlerle veya ülke yönetimi için seçtiği 
insanlar eliyle belirlemiştir. Esasen demokrasilerde her kurum dolaylı ya da 
dolaysız olarak halka karşı sorumludur. Eğer bir kurumun yöneticilerini halk 
belirliyorsa, o kurumun yöneticileri doğrudan halka karşı sorumlu olur. Şayet hal
kın seçtikleri eliyle bu belirleme işi gerçekleşiyorsa, o zaman da bu yöneticiler, 
seçilenler vasıtasıyla halka hesap verirler.

Aşağıdaki tabloda, çeşitli ülkelerin yükseköğretime yönelik eğitim yönetimi 
üst organlarının göreve geliş yöntemlerini göreceğiz.

TABLO - II 

EĞİTİM YÖNETİMİ ÜST ORGANLARI

ÜLKE ADI EĞİT. BAKANLIĞI Y. ÖĞRT. B.LIĞI DİĞER

ALMANYA X (FED/EYAL) -
AZERBAYCAN X -

B. KRALLIK X ÜNİV. KON
BELÇİKA X (M.E.B.) YÜK. ÖĞR. KON.
BREZİLYA X EYAL. EĞİT. KUR.
BULGARİSTAN X YÜK. ÖĞR. KON.
DANİMARKA X BÖLGE REKTÖR.
FRANSA X (M.E.B.) -

G. AMERİKA X YÜK. ÖĞR. KON.
HOLLANDA X -

İSPANYA X -

İTALYA X -

Bu tabloda da görüldüğü gibi;

> 1- Eğitim yönetimi üst organları büyük ölçüde o ülkelerin Milli Eğitim 
bakanlıklarına bağlıdır. Esasen bu, o kurumun ulusal iradeye karşı sorumlu ol
duğunu gösterir.
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> 2- Bazı ülkelerde eğitim yönetimleri, o ülkelerce oluşturulmuş olan böl
gesel ve ulusal bazdaki eğitim yönetimi üst organlarınca yürütülmektedir ki, 
oralar incelendiğinde bu kurulların yerel ve ulusal irade tarafından oluşturulduğu 
ve ona bağlı ve sorumlu oldukları görülür.

> 3- Dünyanın hiçbir demokratik ve gelişmiş ülkesinde, eğitim yönetimi üst 
kurumunun üyelerini seçme ve atama işini, halka karşı sorumsuz olan 
Cumhurbaşkanı yapmamaktadır. Çünkü bu konu bir üniversite sorunu olduğu 
kadar bir demokrasi sorunudur. Demokrasilerde, milli irade dışına çıkarılmış bir 
kurum olamaz. Şayet böyle bir durum olursa, orada oligarşik bürokratik adacık
lar ve/veya bürokratik krallıklar oluşabilir demektir ki, böyle bir oluşuma asla fır
sat vermemek gerekir.

> 4- Halka karşı sorumlu olan kurullar, halkın gözbebeği mesabesinde olan 
kurumlara karşı daha titiz, daha demokratik ve daha yararlı olmaya çalışırlar. Ak
si halde halk onların hesabını sandıkta görür. Üniversiteler, halkın gözbebeği ve 
geleceği olduğu için, bu kural orası için daha iyi işler.

c) Ülkemiz Yükseköğretiminde Eğitim Yönetimi Üst Kuruluşu:
Yukarıdaki bilgiler ve değerlendirmeler ışığında bizim ülkemize baktığımız

da, bizdeki eğitim yönetimi üst kuruluşu olan YÖK'ün dünyanın değişik ül
kelerindeki benzer kuruluşlarla çok ayrı bir çizgi ve yapılanma içerisinde ol
duğunu görürüz. Diğer ülkelerdeki eğitim yönetimi üst organları, üniversitelerde 
eğitim öğretim faaliyetlerinin koordine edilmesi, standart belirlenmesi, denetlen
mesi ve onlara danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile meşguldür. Bizdeki 
Y.Ö.K. yönetimi ise, bütün bu asli görevlerini ya terk etmiş veya ihmal etmiş, 
kendisine asıl görev olarak da baskı ve dayatmalarla üniversiteyi inzibat (sindir
me) altına almayı benimsemiştir. Böylece bugünkü yapısıyla Y.Ö.K., üniver
sitelerimize destek değil, köstek olmaktadır. Bunun sebebini de, Y.Ö.K.'ün kuru
luş ve yönetiminin oluşturulmasındaki anlayış ve düşünce ikliminde aramak 
gerekmektedir.

Her şeyden önce Y.Ö.K., 1980 öncesi üniversitelerdeki anarşi ve terör oluşu
muna karşı kurulmuş, "tepki" kurumudur. Y.Ö.K.' ün kuruluş felsefesi tepkisellik 
üzerine bina edilmiştir. Tepkisellik üzerine bina edilen kurum ve kuruluşlar ise, 
hiçbir zaman objektifliği yakalayamazlar. Buna ek olarak Y.Ö.K., belli birtakım 
anlayışları dayatmacı metotlarla üniversiteye dikte ettirmeyi esas kabul etmiştir. 
Bütün bunları yapabilmesinin bir bakıma sigortası olarak da Y.Ö.K. üyelerinin 
belirlenmesindeki usul görülmüştür. Bizdeki eğitim yönetimi üst kuruluşu olan 
Y.Ö.K. üyelerinin belirlenmesindeki usulün, dünyanın hiç bir demokratik ülkesin
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de olmadığını görürüz. Diğer bir ifadeyle YÖK üyelerinin belirlenmesi, usul 
yönünden anti-demokratiktir. Dolayısıyla demokrasi dışı usullerle oluşturulmuş 
olan bu kurum, kurulduğu günden beri üniversitelerde baskı ve dayatmayı ken
disine şiar edinmiştir. Y.Ö.K. tarihine baktığımızda baskı ve dayatmanın konjonk- 
türel olarak değişik görüş ve düşünce sahiplerine yöneldiğini görürüz.

Şimdi artık, kurulduğu günden beri, varlığı, yönetiminin oluşumu ve uy
gulamaları hep tartışılan bu kurumla ilgili olarak, radikal değişikliklerin yapılması 
zamanı gelmiş de geçmektedir. Bu çerçevede değişikliğin, kurumun isminden baş
laması gerekir. Böylece ülkemizdeki eğitim yönetimi üst kurumunda yeni ve beyaz 
bir sayfa açılmış olur. Aşağıda genişçe açıklayacağımız demokratik usullerle belir
lenecek olan bu yeni kurumun, demokratik uygulamalarına alem olacak yeni is
mi, "ÜNİVERSİTELER KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI olmalıdır.

Üniversiteler Koordinasyon Başkanlığı kurumunun eğitim öğretim hayatımız
daki yeri, dünyanın değişik ülkelerindeki kardeşleriyle aynı olmalıdır. Yani ide
olojik ayırımcılıktan tamamen uzak olarak, ülkemiz üniversiteleriyle koordine bir 
çalışma sonucu, bilim üretiminde ve eğitim öğretim faaliyetlerinde standart belir
lemek, bunları bilimsel ölçeklerle denetlemek ve devletimizin üniversitelere aktar
dığı ekonomik kaynağı, onlara adil ölçülerde paylaştırmak onun esas ve yegane 
görevi olmalıdır. Bunun yapılabilmesinin ilk şartı ise, üniversiteler koordinasyon 
başkanlığının üyelerinin demokratik usullerle belirlenmesidir.

Bize göre üniversiteler koordinasyon başkanlığının üyelerinin belirlenmesi, 
demokrasinin kalbi olan T.B.M.M.ce yapılması en uygun olanıdır. Burada şöyle 
bir yöntem izlenebilir. 15 kişiden oluşacak olan Üniversiteler Koordinasyon Baş
kanlığının üyeleri 4 yıllığına seçilir. Seçimde, adayları T.B.M.M.'de grubu bulu
nan partiler gösterirler. 15 kişilik üyelikler, partilerin T.B.M.M. Başkanlık 
Divanındaki ağırlığına göre her partiye tahsis edilir. Partiler de kendi konten
janına düşen üye sayısının iki katı üyeyi aday olarak T.B.M.M. Başkanlığına bil
dirirler. Sonra belirlenecek bir günde T.B.M.M.'de seçim yapılır. Yalnız her par
tinin göstereceği adaylar içerisinden, o partinin kontenjanı adedince insanın o lis
teden seçilmesi şart olmalıdır. Böylece iktidar ve muhalefet ayrımı yapılmaksızın 
her parti, dolayısıyla milletin büyük çoğunluğu, üniversiteler koordinasyon baş
kanlığı üyelerini seçmiş olurlar.

İsmiyle, üyelerinin seçimindeki demokratik yöntemlerle, yepyeni bir kurum 
olan Üniversiteler Koordinasyon Başkanlığının görevlerine gelince, bunun çok 
iyi belirlenmesi gerekir.

Önce şunu belirtelim ki, Üniversiteler Koordinasyon Başkanlığı ne bölüm 
başkanı, dekan ve rektörün görevini üstlenip orada huzursuzluklara sebebiyet
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verecek, ne polis ve yargının yapacağı işleri kendine iş edinecek, ne hayali bir 
takım düşmanlar icat edip insanlara boş yere baskı ve zulüm yapacaktır. Bunlar 
ve benzeri, kendisini ilgilendirmeyen işleri, ilgililere havale edip, esas kendisinin 
varlık sebebi olan işlere yönelmesi gerekir. Onlar da özet olarak:

a) Üniversitelerle işbirliği yaparak, oralardaki bilimsel çalışmalar ve eğitim- 
öğretim faaliyetlerinde akademik standart belirlemek,

b) Devletin üniversitelere ayırmış olduğu kaynağı, çeşitli kalemler yoluyla ve 
adil ölçüler çerçevesinde üniversitelere dağıtmak,

c) Üniversitelerin, kanunun tahsis ettiği ekonomik kaynağı kullandığı halde, 
belirlenmiş olan hedef ve standartlara ulaşıp ulaşmadığını denetlemek, gözet
lemek ve bunun yanında onlara danışmanlık yapmak,

d) Bütün üniversitelerdeki yönetim ve yürütme işlemlerinde birlik ve bütün
lük sağlamaya çalışmaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, Üniversiteler 
Koordinasyon Başkanlığının tıpkı Y.Ö.K. gibi kendi asli görevini bırakıp bir 
yürütme organı haline dönüşmesine fırsat verilmemesidir. Ü.K.B. bir yürütme 
kurumu değil, koordinatör bir kuruluştur. Asıl görevi ise, yukarıda belirtilmiştir. 
Bu çerçevede beşer, onar yıllık üniversiteler master planı hazırlatması ve üniver
siteleri o master planında belirtilmiş olan hedeflere ulaşmaya teşvik etmesi onun 
asli görevlerinin başında gelmelidir.

SONUÇ
Biz bu çalışmamızda, eğitim sistemimizi saran problemleri belirleyip katego- 

rize etmeye (sınıflandırmaya) ve belli bir sistem içerisinde de çözüm önerileri 
getirmeye gayret ettik. Yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen sonuçlar şu 
şekilde Sıralanabilir:

> 1) Eğitim sistemimiz için, analitik metotla yapılacak çalışmalar sonucunda, 
tarihi, kültürel mirasımızla, çağdaş doğru bilgilerden yararlanarak "yepyeni bir 
milli eğitim teorisi" geliştirilmelidir.

> 2) Devletimiz, milli eğitim politikasını vakit kaybetmeden gözden geçir
melidir. İyi eğitilmiş vatandaşların politika, kültür, demokrasi, insan haklan, 
ekonomi, bilim ve teknolojideki gelişme ve ilerlemenin belki de en büyük garan
tisini teşkil ettiği hususu akıldan hiç çıkarılmamalıdır. Fakat bugünkü anlayış ve 
bu anlayış desteğinde oluşturulmuş olan eğitim sistemiyle bunun gerçekleş
tirilemediği de bir realitedir. Eğitim sistemimizi yersiz birtakım ideolojik kay
gıların tasallutundan kurtarmak şartır.

> 3) Eğitim sistemimiz, toplumun kültürel mirasıyla, çağın doğru bilgilerini 
harmanlayarak, bütün gerçekliği ile onları yetişmekte olan nesle aktarıp öğ
rencilerin hem toplumsallaşmalarını sağlamalı, hem de yenilikçi ve kültürümüzü 
geliştirecek bireyler olarak geleceğe hazırlamalıdır.
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> 4) Eğitim sistemimiz içerisinde çok önemli bir yere sahip olan eğitim yöne
timi hem model, hem de insan bazında ele alınarak çağdaş bir anlayışla yeniden 
düzenlenmelidir.

> 5) Eğitim sistemimiz hem doğru bir çizgiye oturtulmuş olmak, hem de 
gelişmiş çağdaş ülkelerle birlik ve bütünlük sağlamak için bugünkü yanlış uy
gulamadan kurtarılıp, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite şeklinde yeniden düzen
lenmelidir.

> 6) Okul öncesi çağı nüfusu, ülkemizde eğitim denen az yararlanan kesimi 
oluşturmaktadır. Halbuki bu çağ, kişiliğin temellerinin atıldığı çağ olmasının 
yanında, bu çağda edinilen yargılar, daha sonrakilere hem temel teşkil eder, hem 
de onları etkilerler. Ayrıca yapılan bitirosel araştırmalara göre 17 yaşına kadar 
olan zihinsel gelişmenin %50'si 4 yaşına, % 30'u 4 yaşından 8 yaşına, % 20'si ise 
8 yaşından 17 yaşına kadar oluşmaktadır. Öyleyse bu kesime yönelik ciddi hazır
lıklar yapılarak bunlara en temel insan hakkı olan eğitimden yararlanma hakkı 
verilmelidir.

> 7) Dünya ölçeğinde eğitim sistem ve uygulamalarına baktığımızda, bir 
eğitim kademesi olarak "ortaokul"un varlığı ile eğitim sistemlerinin demokratik- 
liği arasında bir paralellik olduğu görülür. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde oluş
turulmuş olan demokratik eğitim sistemlerinde değişik çizgilerde eğitim yapan 
bir okul kademesi olarak "ortaokul" varken; baskıcı yöntemlerle yönetilen ül
kelerde, tek tip eğitim olsun ve tek tip insan yetiştirsin diye ortaokullar bir 
kademe olarak ortadan kaldırılmış ve ilkokula bağlanmıştır.

> 8) Eğitim sistemimiz, toplumda fertlerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerine uy
gun çeşitli meslek ve alanlarda gelişebilmeleri için re-organize edilmelidir. Ayrıca 
eğitim programları ülkenin değişik birimlerindeki beklenti ve ihtiyaçları kar
şılayabilecek şekilde geliştirilmelidir. Zira ancak bu yolla, okul dersleri ile öğren
cinin ve çevrenin beklenti ve sorunları arasında bir bağ kurulmuş, hem öğrencinin 
ilgi ve alakası derslere çekilmiş, hem de yerel sorunların çözümüne eğitimsel kat
kı sağlanmış olunur.

> 9) Mesleki ve teknik eğitime gerçekten ağırlık verilmeli ve bu alanda öğ
renimlerini bitirenlere, kendi iş sahalarını kurmaları hususunda devletimiz yardım 
etmelidir.

> 10) Eğitim sistemimiz içerisinde her kademe ve o kademedeki her okul baş
lı başına bir eğitim birimi olmalıdır. Böylece bir okul bitiren öğrenci, daha yük
sek bir okula isterse gitsin, isterse gitmesin açık ve kesin bir gaye elde etmiş ol
malıdır. Halbuki şimdi (özellikle 4306 Sayılı 8 Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim 
Kanunuyla), okullarımızın hiçbirisi bu prensibe göre düzenlenmemiş, aksine 
bütün okullar üniversite ve yüksekokullara öğrenci yetiştirecek şekilde tertip edil
miştir. Bu durum değiştirilmelidir,
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> 11) Genel ortaokul ve lise diye adlandırılan okullar başta olmak üzere, 
bütün ortaöğretim kuramlarında, zeki, kabiliyetli ve çalışkan çocukların üniver
site ve yüksek okullara girmelerini sağlayacak düzenlemeler yapılmakla beraber, 
evvela çocukların doğrudan doğruya hayati ihtiyaçlarını karşılayacak programlar 
ve metotlar geliştirilmelidir. Böylece eğitim hayattan kopuk olmaktan kurtarıl
malıdır.

> 1 2 )  İlk, orta ve yüksek öğretim kuramları arasında, teşkilatın bünyesinden 
kaynaklanan dinamik bir işbirliği ve koordinasyon örüntüsü kurulmalıdır. Hal
buki şu anda eğitim sistemimiz bundan yoksundur.

> 13) Eğitim hayatının en temel unsurlarından birisi öğretmendir. Bu önemine 
paralel olarak, mesleki bir saygınlığa kavuşturulması gerekir. Bir mesleğin saygın
lığı, onun sosyal konumuna, önemine ve maddi getirisine bağlıdır. Bu çerçevede 
öğretmenlik mesleği ile ilgili radikal tedbirler, vakit geçirilmeden alınmalıdır.

> 14) Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim kuramlarının daha iyi ve verimli sonuç 
alabilmeleri için, uyguladıkları programları değerlendirme ve program geliştirme 
çalışmalarını başlatmalı ve yürütmelidir. Unutulmamalıdır ki, eğitim sis
temimizin, hem bugünkü hantal yapısından kurtarılması, hem de 21. yüzyıl in
sanını yetiştirebilecek güce erişmesi, ancak bu çalışmaların ısrarla, sabırla ve gay
retle yapılmasına bağlıdır.

> 15) Bir birey olarak her öğrencinin kendi imkân, kabiliyet, ilgi ve yetenek
lerine uygun bir eğitim-öğretim ve mesleğe yönelebilmesi için okullarımızda, 
eğitimin üçüncü boyutu olan rehberlik çalışmasına gereken önem verilmelidir.

> 16) Gerek bilim merkezi olan üniversitelerimize, gerekse onların çalış
malarındaki koordinasyondan sorumlu olan eğitim yönetimi üst kuruluşuna yöne
lik, ciddi ve radikal tedbirler alarak, bu kurumlan hem çağdaş bir çizgiye hem de 
verimli bir yapıya kavuşturmak gerekir,

Saygılar sunuyorum. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI HAŞİM KILIÇ - Değerli milletvekilimiz Doç. Dr. Ömer 
Özyılmaz Bey’e, bu açıklamalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Sayın Hocamız Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan, bütün bu 
konuşmalardan sonra, herhalde toparlayıcı bir değerlendirme yapacaktır.

Buyurun efendim.

PROF. DR. RIZA AYHAN (Gazi Üniversitesi Rektörü) - Sayın Başkan, say
gıdeğer konuşmacılar, değerli katılımcılar; üniversitenin bu güzide çatı altında 
konuşulması bizleri gerçekten bahtiyar etti; hem katılımcı arkadaşlarımıza hem 
değerli dostum Sayın Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü, 
üniversiteler her zaman konuşulmuyor, konuşulma imkânını da bulamıyor.
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Üniversiteler, genellikle birkaç kez konuşulur Türkiye gündeminde. Birincisi, 
biraz evvel Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi üniversite önündeki yığılmalar 
münasebetiyle. Yine, doğrudur, bu dönemde haziran ayının 15'inde 1 500 000 
gencimiz sınava girecek ve biz bu gençlerimizin, meslek yüksek okulları dahil ol
mak üzere, sadece 300 000 kadarını üniversiteye davet edebileceğiz, 1 200 000 
gencimiz üniversiteye giremeyecek. Üniversiteye giremeyen gençlerimiz, 
başarısız gençlerimiz değildir, üniversitelerimizin kapasitesi bu kadar olduğu için 
belirli derecede çalışamamış arkadaşlarımızı, o imkândan istifade edememiş 
gençlerimizi dışarıda bırakıyoruz. Benim şahsî kanaatimle, en az girenler kadar 
giremeyenler de başarılıdır. En azından birçoğu üniversiteye girmeye hak kazan
mıştır. İşte, üniversite ilk olarak bu anda gündeme gelir, kapıda yığılmalar 
münasebetiyle...

İkinci kez, şükürler olsun son dönemlerde söze konu teşkil etmiyor, üniver
sitelerde bir olay olduğunda gündeme gelir.

Bir de, değerli idarecilerimizin bilhassa üniversitelerin malî yönünü ele aldık
ları bütçe kanunları zamanında kısmen.

Son zamanlarda buna bir ilave daha oldu, mezunların işsizliği... Hepinizin 
malumudur, 2000 yılında üniversite mezunlarının yüzde 22'si işsiz, 2001 yılında bu 
oran yüzde 27'ye, 2002 yılında bu oran yüzde 30'a yükseldi. Yani, biz, 1 500 000 
gencimizi sınava sokuyoruz, bunlardan sadece 300 000'ini üniversiteye alıyoruz, 
300 000'ini mezun ettikten sonra diyoruz ki, sizin 100 000'inize iş vermiyoruz. O 
da, üniversitelerin ve üniversite sonrası istihdamın en büyük problemlerinden bir 
tanesidir. Ama, şunu ifade edeyim: Bütün bu yokluklara ve yoksulluklara rağmen, 
elimize verilen imkânlara rağmen, üniversitelerde çağdaş seviyede eğitim yapıl
ması gayretleri vardır. Gerçekten de, üniversite öğrencilerimiz, 30 yıldır bu kür
sülerde olan bir kişi olarak söylüyorum, her geçen gün çağdaşlarını, akranlarını 
kıskandıracak şekilde, gelişmiş ülkelerin yetişmiş elemanlarını kıskandıracak 
şekilde iyi şekilde yetişiyor; hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Tabiî, üniversite nedir? Bu soruyu sormak mecburiyetindeyiz, ondan sonra 
kanunî düzenlemelere geçeceğiz; çünkü, biz hukukçular, hepinizin malumu, bir 
mevzuat yahut bir düzenleme getireceğimiz zaman neden, niçin sorusunu sorarız. 
Neden, niçin sorusunun sorulabilmesi için üniversite nedir; eğitim, öğretim ve 
araştırma yapılan bir kuruluştur. Peki, üniversitenin gerçekten bir üniversite 
olabilmesi için ne yapılması gerekir; üniversitenin gerçekten bir üniversite olabil
mesi için, her şeyden evvel kendisinin üniversal bir bakış açısıyla özerkliğe sahip 
olması gerekir. Eğer, özerklik olmazsa, üniversitenin üniversite olarak adlandırıl
ması mümkün değildir; yani, herhangi bir eğitim-öğretim kuruluşunun kapısına 
üniversite tabelasını asmak suretiyle o eğitim-öğretim kuruluşunu üniversite
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haline getiremezsiniz. Getiremediğiniz gibi, mevcut üniversitelere de büyük hak
sızlık etmiş olursunuz. Özerklik nedir; özerkliğin çeşitli tarifleri kamu hukuk
çuları tarafından yapılıyor; ama, ittifak ettikleri bir husus var, İlmî, İdarî ve malî 
özerklik diye içinde üç unsuru taşıması.

İlmi özerklik, 1933'te, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk üniversite refor
munu yaptığında, yani, Darülfünundan üniversiteye geçtiğinde, İlmî özerkliği 
üniversiteye gerçek anlamda ithal etmiş ve bu açıdan, üniversitelerimiz, bunu bir 
kültür olarak, bunu bir teamül olarak devam ettiriyor. Gerçekten de, üniversite öğ
retim üyesine; yazmış olduğu makalelerden dolayı, üniversite tarafından herhan
gi bir şekilde engel oluşturulmuyor.

Bazı engeller oluşturuluyor; ama, bilinmeli ki, bu engeller Türkiye Cum
huriyetinin sair kanunlarından olabilir; ama, Türkiye Cumhuriyetinin yükseköğ
retimi tarafından bir İlmî özerklik sağlanıyor.

Şahsî bazı kısıtlamalar müstesnadır, suimisal emsal teşkil etmez; ama, kanun 
ve üniversitenin kültürü ilmî özerkliğe uygun bir yapıdadır. Bizler, hangi konuda 
master, yüksek lisans yapıldığını, hangi konuda doktora yapıldığını herhangi bir 
kuruldan geçirmeyiz, tamamen hocası ile öğrencinin arasında yapacağı bir çalış
madır.

İkincisi İdarî özerklik. İdari özerklik, üniversitenin çeşitli organlarının o or
ganları oluşturan üyeler tarafından seçilmesi. Bugün için, kanun gereği, üniver
site rektörleri seçimle geliyor. Nasıl bir seçim; üniversite öğretim üyeleri bir araya 
geliyorlar, en yüksek oy alan 6 aday Yüksek Öğretim Kuruluna bildiriliyor mev
cut rektör tarafından.

Gerçekten, bu seçim sistemi, o dönemin anlayışına, yani, kanunun yapıldığı 
anlayışa uygun olmasına rağmen, zamanın geçmesiyle birçok hükümler değiştiği 
için, mutlak surette ele alınması, gözlenmesi gerekir. Dekanlar, rektörün önerisi, 
üç teklifi ve YÖK'ün kabulüyle olur; ama, bilhassa büyük üniversitelerimizde, 
dekan atamalarında, üniversitelerimiz doğrudan doğruya seçim yapmaktadır. 
Seçim yapan üniversitelerin sayısı, kanunî bir yükümlülük olmasa bile, son 
derece fazladır.

Bunun yanında, bölüm başkanlarının ve anabilim dallarının başkanlarının da 
seçimle getirildiği görülüyor.

İdarî özerklik, belki bir ayarlamaya tâbi tutulabilir; ama, bir atamayla gelin
mediği için İdarî özerklik de vardır denilebilir veyahut birazcık geliştirilebil- 
melidir denilebilir. Ama, üniversitelerin eline kolunu bağlayan üçüncü bir unsur 
var ki, o, malî özerklik. Aziz konuklar, değerli dinleyiciler, üniversitelerin malî 
özerkliği yoktur. Bizler Hâzineden geçinenlerdeniz; yani, devletin bize vermiş ol
duğu parayı devlet üniversiteleri olarak kullanırız, onlar da bizlere bunun 
hesabını sorarlar.
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Biz, böyle bir üniversite istemiyoruz; biz, Hâzineden geçinen bir üniversite 
olmak istemiyoruz. Bu, şahsımın kanaati değildir, üniversitelerde görev yapan 
değerli idarecilerimizin, saygıdeğer rektörlerimizin kanaatidir. Elbette, yarı 
kamusal bir hizmet olduğu için, Hâzineden, devletten, üniversitelerin gelişmesi 
için, mutlak surette bir destek bekliyoruz; ama, üniversitelerin, malî özerkliğinin 
sağlanması suretiyle kendi kaynaklarının harekete geçirilmesi asıl amacımızdır. 
Yarı kamusal bir hizmet olduğu için, bu hizmetten istifade edenlerin, bu hizmet
ten faydalananların, mutlaka, bu hizmete katkılarının bulunması gerekir. Şu anda, 
Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı, bizim, hangi inşaata, büyük 
onarımda ne kadar, küçük onarımda ne kadar, yatırımlarda ne kadar para har
cayacağımızı kesinlikle tespit eder. Bizim bazı taleplerimiz vardır. Eğer, o anda 
muhatabımızla birebir görüşmede ikna edememişsek yahut ihtiyaçlarımızı gereği 
gibi anlatamamışsak, bizim o yatırımlarımız, bizim başlangıçta duyduğumuz 
esaslara hiç uygun olmadan dağıtım yapılabilir.

İşte o sebepledir ki, kamu yatırımlarının süresi onüç ilâ onbeş yıldır. Benim 
bugün ihtiyacım olan yahut üç yıl sonraya ihtiyacım olan bir dersliği, bir labo- 
ratuvarı onbeş yıl sonra bitirmem yeni ihtiyaçların doğmasına yol açacaktır; zira, 
gelişmiş ülkelerde yükseköğretime katılma oranı, yükseköğretimde okuma oranı 
yüzde 40 ilâ 70 dolaylarında olmasına rağmen, bizde, henüz, yüzde 18'dir. Bizde 
üniversiteleşme fazla değildir; ama, üniversitenin oluşabilmesi için altyapının da 
bulunması gerekir. Biraz evvel de ifade etmeye çalıştım; herhangi bir eğitim-öğ- 
retim kuruluşunun kapısına üniversite tabelasını asmak suretiyle, o eğitim-öğ- 
retim kuruluşunu üniversite yapamazsınız; üniversite olabilmesi için altyapısının 
mutlak surette bulunması gerekir, hocasının da bulunması gerekir. Şu anda, 2005 
yılına kadar, eğer, mevcut durumu muhafaza etmek istiyorsak, yani, öğretim 
üyesi başına düşen öğrenci sayısını muhafaza etmek istiyorsak, 8 000 öğretim 
üyesine ihtiyaç var; ama, üzülerek ifade edeyim, ben, Gazi Üniversitesi Rektörü 
olarak, sekiz aydır kadro kullanamıyorum. Çeşitli sebeplerden... Kimisi vize 
alamıyorum, araştırma görevlisi alamıyorum, öğretim görevlisi alamıyorum. 
Biraz evvel sevgili hocamız da bahsettiler, bütçe kanunuyla, bu, iyice sıkıntıya 
girdi, iyice merkeze bağlandı, üniversitelerin elinden alındı.

Yükseköğretim Kanunu çok mu iyi? Yükseköğretim Kanununun birçok 
hükümlerinin biz de değişmesini istiyoruz; ancak, neyi, neden, niçin değiş
tireceğimiz sorusunun mutlak surette sorulması gerekiyor. Sadece değiştirmiş ol
mak için değiştirmek, yükseköğretim sisteminde yirmi yıldır oluşan belirli bir 
kültürü, belirli bir alışkanlığı ortadan kaldırmak demektir. 1750'den 2547 sayılı 
Kanunu kolay geçmedik; geçerken, bir askerî dönem vardı, onun birazcık da zor
lamasıyla alışabildik; ama, 2547'den yeni bir sisteme geçersek, bunun da iyi 
hesaplanması gerekir.
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OTURUM BAŞKANI HAŞİM KILIÇ - Hocam, toparlar mısınız.

PROF. DR. RIZA AYHAN (Devamla) - Biraz evvel ifade ettim; Darülfünun
dan üniversite reformuna geçerken, Mustafa Kemal Atatürk -ki, eğitim sis
temini fevkalade iyi bilir- üzerinde tam iki yıl uğraşmıştır. Askerî dönemde, Saym 
Doğramacı, yükseköğretim sistemini bilen, rektörlük yapmış bir kişi olarak, tam 
bir sene yükseköğretim sistemi üzerinde çalıştı. İlk önce işin felsefesini mutlaka 
koymamız gerekir; eğer, işin felsefesini koyarsak rahat ederiz. Mesela -sevgili 
meslektaşımız Demet Hanım dediler- iş güvencesi... Birçok Batılı ülkede, çağdaş 
üniversitede, böyle, kadroya alındınız, sürekli, ilanihaye, emekliliğe kadar öğ
retim üyeliği yoktur; eğer, performansınızı yeterli görmezlerse, işinize son verir
ler. Ben, böyle olsun istemiyorum; ama, öncelikle temel felsefe ortaya konulursa, 
düzenleme rahatlığı olabilir diyorum. Bu temel felsefe, üniversitenin, daha doğ
rusu yükseköğretimin, Sayın Cumhurbaşkanımıza mı, Yüce Meclise mi yoksa 
başka bir kuruma mı bağlı olacağını ondan sonra tespit ederiz; önce, temel fel
sefeyi, neden, niçin sorusunu sormamız, ondan sonra yeni kanunun nasıl ola
cağını tartışmamız gerekir.

Sabrınız için çok teşekkür ederim efendim. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI HAŞİM KILIÇ - Sayın Hocam, teşekkür ediyoruz.

Değerli konuklar, Yüksek öğretim Kurulu ve üniversitelerin bünyesel ve 
yapısal sorunlarıyla ilgili, hocalarımızın değerli açıklamalarını dinledik. Ken
dilerine çok teşekkür ediyor, bu güzel ve önemli açıklamaların, bu mesajların ilgili 
yerlere ulaşacağı kanaati ve temennisiyle, Onuncu Oturumu kapatıyorum.

Teşekkür ederim. (Alkışlar)

SUNUCU - Anayasa Mahkememizin çok Saygıdeğer Başkanvekiline ve 
değerli konuşmacılarımıza tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Efendim, sempozyumun son oturumuna gelmiş bulunuyoruz. Bu oturumun 
konusu, Anayasamızın 6. maddesinde ifadesini bulan "Küreselleşme ve Ulusal 
Egemenlik."

Oturumun Başkanını arz ediyorum: Sayın Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, İstan
bul Miletvekili. (Alkışlar) Konuşmacılar, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Sayın Prof. Dr. Füsun Arsava, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi 
Sayın Doç. Dr. İlyas Doğan.

Kürsüye teşriflerinizi arz ediyorum efendim.
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11. OTURUM 

KÜRESELLEŞME VE ULUSAL EGEMENLİK

OTURUM BAŞKANI 
Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkam

OTURUM BAŞKANI NEVZAT YALÇINTAŞ (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı) - Saygıdeğer iştirakçiler, 
bugünkü sempozyum çalışmasının son oturumuna gelmiş bulunuyoruz.

Her şeyden önce, böyle uluslararası, İlmî bir toplantıyı tertip ettikleri için 
Meclisimizin Değerli Başkanına ve onun çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor 
ve son celse olmasına rağmen sizlere ve Avrupa Parlamentosundan gelen misa
firlerimize iştiraklerinizden dolayı ayrıca teşekkürlerimi arz ediyorum.

Bu celsede, işaret edildiği ve programda görüldüğü gibi "küreselleşme" ele 
alınıyor. Konu yeni değil, aşağı yukarı yirmi yirmibeş senedir dünyanın günde
minde yer almış buluyor ve şimdiye kadar, bu konuda, Türkiye'de de gayet 
seviyeli toplantılar yapılmıştır. Bunlardan birini, Birleşmiş Milletlerin on onbeş 
sene önce Antalya'da yaptığı toplantıyı hatırlıyorum. Bendenizden de, Birleşmiş 
Milletlerin o toplantısında "Küreselleşme ve Yeni Ekonomik Düzen" isimli bir tebliğ 
istemişlerdi; ben de, o tebliği, o devirde vermiştim. Bu ve diğer bütün tebliğler, 
sonradan, Birleşmiş Milletler tarafından, birkaç lisanda yayımlandı. O günden 
bugüne bu toplantılar devam ediyor; fakat, özellikle ulusal egemenlik bağlamın
da, konu, Türkiye'de çok fazla ele alınmış değildir. Avrupa Birliğinin gelişme 
sürecinde bu konu bizi de gittikçe ilgilendirmeye başladı. İşte, bu oturumda ele 
alınan mevzu, kanaatime göre, bu alandaki boşluğu kısmen de olsa dolduracak 
değerli katkılar getirecektir.

Burada iki tebliğ var. Birisi, meslektaşımız Prof. Dr. Füsun Arsava tarafın
dan, diğeri de Doç. Dr. İlyas Doğan Beyefendi tarafından verilecek.

Biz, bu celseye yarım saat geç, hatta, biraz daha fazla geç başlamış bulunu
yoruz. Bunu hatırlatmamın sebebi, iki tebliğ sahibi meslektaşımın buradaki 
sürelere; yani, 15'er dakikaya riayet etmeleri ricası içindir.

Füsun Hanımefendiye söz veriyorum.

Buyurun Sayın Hocam.
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AVRUPA BİRLİĞİ’NE ENTEGRASYON YETKİSİNİN 
DAYANAK VE SINIRLARI

Prof Dr. Füsun ARSAVA n

Anayasamızın ö.maddesi, "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti 
egemenliğini, Anayasanın öngördüğü esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır.
.........hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz" hükmünü içermektedir. Anayasamızın 6.maddesinde karşımıza çıkan 
bu düzenleme Anayasamıza özgü olmayıp, "ulusal" anlayışla düzenlenmiş tüm 
Anayasalarda yer alan bir düzenlemedir. Avrupa Birliği ile oluşmaya başlayan Av
rupa egemenliği ulusal Anayasaların egemenlikle ilgili düzenlemelerinin değişik
liğine yol açmaktadır. Anayasa değişiklikleri sadece ulusal organlar yerine Av
rupa Birliği organlarına geçmesini değil, ulusal organların yetkilerine Anayasa 
yerine Avrupa Birliği hukukunu dayanak almasını temin etmektedir.

Avrupa Topluluklarını klasik uluslararası örgütlerden ayıran en önemli ayırıcı 
özellik, onlarla birlikte bir hukukun doğmuş olmasıdır. Biz bir hukukla Avrupa 
Topluluklarının doğmuş olması nedeniyle, Avrupa Topluluklarını hukuk top
luluğu olarak nitelendiriyoruz ve ortaya çıkan hukuku da Avrupa Birliği Hukuku 
olarak isimlendiriyoruz. Tasavvur edilebileceği gibi bir hukukun doğması, 
egemenlik yetkisinin kullanılmasının sonucudur. Gerçekten de bugün Avrupa 
Birliği'ne baktığımız zaman, zamanında üye devletler tarafından münhasıran kul
lanılan egemenlik yetkilerinin, Avrupa Toplulukları tarafından kullanıldığını 
görüyoruz. Avrupa Toplulukları tarafından kullanılan bu yetkiler, ya ulusal 
egemenlik yetkilerini tümüyle ikame ediyor, yani topluluklar bakımından mün
hasır bir karakter kazanıyor, ya da üye devletlerin ulusal egemenlik yetkisi devam 
ediyor ama Avrupa Toplulukları koordine edici bir rol üstleniyor. Üye devletler 
eskisi kadar özgür olamıyorlar, egemenlik yetkilerini Avrupa Topluluklarının 
öngördüğü normlara ve standartlara göre kullanmak durumunda kalıyorlar.

Avrupa Toplulukları lehine ortaya çıkan Avrupa egemenliğinin oluşumunu 
ifade bakımından literatürde değişik kavramlar kullanılmaktadır. Bunu her gün 
basında, bilimsel çalışmalarda görmek mümkün. Kimi hukukçularımız Avrupa 
Topluluklarına egemenlik devrinden söz ediyor, kimisi egemenlik terkinden söz 
ediyor, kimisi Topluluklar lehine ulusal egemenlik yetkilerinin "sadece kullanıl
mak üzere" devredildiğini, yani özünde değil de sadece kullanılmak üzere bırakıl
dığını ifade ediyor, yani üye devletlerin yetkilerini kullanmaktan feragat ettiğini 
ifade ediyor. Kimisi egemenlik yetkilerinin birlikte, ortak olarak Topluluklar bün
yesinde kullanıldığından söz ediyor; kimisi de yetki paylaşımından söz ediyor.

(*) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi
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Bu kavram çeşitliliğinin ulusal Anayasalarda da karşımıza çıktığını görü
yoruz. Literatürdeki kavram çeşitliliği Anayasalarda da somutlaşıyor. Örneğin 
Alman Anayasasına bakıyoruz; uluslararası örgütlere egemenlik devrinden söz 
ediyor. İtalya Anayasası'na baktığımız zaman, egemenlik yetkilerinin Topluluk
lar lehine, uluslararası örgütler lehine sınırlanmasından söz edildiğini görüyoruz. 
Fransız Anayasası'na bakıyoruz; Fransız Anayasa Mahkemesinin, Maastricht 
Anlaşmasının onayı sırasında ekonomik ve parasal birlik çerçevesinde yetkilerin 
ortak olarak kullanımından söz ettiğini görüyoruz. Hollanda Anayasası ise spe
sifik olarak, yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin uluslararası örgütlere dev
redilmesini öngörüyor. Lüksemburg ve Belçika Anayasalarına bakıldığında, 
yasama, yürütme ve yargı organlarına ait egemenlik yetkilerinin 'kullanılmak 
üzere' uluslararası örgütlere devredilmesinin düzenlendiği görülmektedir. 
Danimarka Anayasası kraliyete ait, taca ait yetkilerin uluslararası örgütlere dev
rinden söz ediyor. İspanyol Anayasası yine yetkilerin kullanılmak üzere ulus
lararası örgütlere devrinden söz ediyor. İşin ilginç olan tarafı, bütün bu anayasal 
düzenlemelerin, egemenlik yetkilerinin paylaşımı olsun, devri olsun, kullanılmak 
üzere bırakılması olsun, hepsinde ortak olan bir husus var; o da uluslararası ör
gütlere bu yetkilerin devredilmesi, bırakılmasıdır. Bu bırakma, ya bir uluslararası 
anlaşmayla ya da bir kanunla olabiliyor. Hatta mesela Danimarka Anayasasında 
"uluslararası anlaşmayla yahut kanunla" uluslararası örgütlere egemenlik hak
larının devri kabul edilmiştir.

Uluslararası örgütler lehine, Avrupa Toplulukları lehine bu şekilde ortaya 
çıkan Avrupa egemenliği tablosu, diğer taraftan da Anayasalar tarafından bir 
takım koşullara bağlanmıştır. Entegrasyon yetkisinin birtakım koşullarla kullanıl
ması, Anayasalarda kabul edilmiştir. Anayasalar bu çerçevede tümüyle bir liber
al anlayışı benimsemiş diyemiyoruz. Avrupa entegrasyonunun birtakım koşullar 
öngörülerek sağlanması arzu edilmiştir.

Bu düzenlemelere baktığımız zaman yine Anayasalarda değişik bir tablonun 
karşımıza çıktığını görüyoruz. Mesela Alman Anayasası'nm giriş kısmında, bir
leşik bir Avrupa'da, eşit haklara sahip bir üye olarak dünya barışına katkı 
iradesinin dile getirildiğini görüyoruz. Spesifik olarak düzenlenen 23. maddeye 
baktığımız zaman daha detaylı bir düzenleme karşımıza çıkıyor. Bu düzenlemede 
hukuk devletine saygı, sosyal devlet, demokrasi, federatif prensip ve hatta sub
sidiarité, yetki ikamesi ilkesine saygı ve Alman Anayasası'nm temel hak ka
taloguna uygun bir şekilde, temel hakların özünde temin edilmesi kaydı ile Av
rupa Birliği içinde işbirliği ifadesi karşımıza çıkmaktadır.

İtalyan Anayasası'nda daha farklı bir anlayış söz konusudur. Genel olarak 
Avrupa Birliği ile bir bağlantısı yok meselenin. İtalyan Anayasası savaşı telin 
ediyor, uluslararası uyuşmazlıkların barışçı yöntemlerle çözülmesini öngörüyor;
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arkasından da eşit koşullar altında uluslararası örgütler lehine egemenlik sınır
lamasının mümkün olduğunu vurguluyor.

Fransız Anayasasında, girişte bir uluslararası işbirliği konusunda irade ortaya 
çıkmış; ancak özellikle Shengen Antlaşması çerçevesinde Conseil Constitution- 
nelle'in bir kararı bağlamında önemli bir vurgulama yapılmıştır. Söz konusu 
kararda hukuk devleti, demokrasi, devletin ve cumhuriyetin kavramlarına saygı 
ve temel haklara saygı, ulusal kimliğin korunması kaydıyla, Avrupa Topluluk- 
ları'yla işbirliği yapılabileceği dile getirilmiştir.

Benelux ülkelerinin daha hoşgörülü bir yaklaşımla, meseleye genel olarak 
yaklaştığını söyleyebiliriz. Uluslararası hukukun, uluslararası hukuk düzeninin 
gerekli kılması halinde, entegrasyon yetkisinin kullanılmasının kabul edildiğini 
görüyoruz. Yani hukuk devleti, demokrasi ve insan haklan gibi özel sınırlamalar 
değil de, uluslararası hukuk düzeninin gerekli kılması kaydıyla egemenlik dev
rinin mümkün kabul edildiğini görüyoruz.

Yunanistan Anayasası, Avrupa Topluluklarına katılma esnasında 1975 yılın
da bir değişikliğe uğramış ve 28. maddesinde ulusal bir çıkarın gerekli kılması 
halinde yahut uluslararası bir işbirliği için uluslararası örgütlere anayasal yet
kilerin devri kabul edilmiştir.

Bu örnekleri artırmak mümkündür. Örneğin, İrlanda Anayasası oldukça 
değişik bir norm öngörüyor. Detaylı olarak meseleleri düzenlemekte ve son 
derece ilginç olarak, Avrupa Toplulukları ile ilişkiler bakımından üç Topluluğun 
ismini teker teker saymaktadır. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'na (AKÇT), Av
rupa Ekonomik Topluluğu'na (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'na 
(AAET) egemenlik devrinin mümkün olduğunu ifade ediyor ve bu çerçevede 
"Anayasa'nın hiçbir hükmü, Avrupa Toplulukları Antlaşmalarından doğan 
yükümlülükleri yerine getirmemek bakımından gerekçe gösterilemez" şeklinde 
çok ilginç bir düzenleme getiriyor. Uluslararası seviyede yapılan bir taahhüdün 
yerine getirilmemesi bakımından Anayasadaki bir normun gerekçe olarak kul
lanılması mümkün olmayacaktır.

Entegrasyon yetkisinin sınırlarının ortaya konulması ulusal hukuk bakımından 
son derece önem taşımaktadır. Çünkü entegrasyon yetkisinin sınırlarının aşılması, 
Anayasa ihlali sorununu beraberinde getirmektedir. Entegrasyon yetkisinin sınır
ları aşıldığı anda, uluslararası taahhütleriniz ve Anayasa hukukunuz arasında bir 
çatışma söz konusu oluyor. Anayasalar hiçbir zaman Anayasaya aykırı bir ulus
lararası antlaşmanın, ulusal hukuka dahil olmasını uygun görmüyorlar. Bu çer
çevede örneğin bir Almanya, bir İtalya, zaman zaman itirazlar yapmışlardır.

Anayasaya ters düşen bir uluslararası taahhüdün, özellikle Topluluklarla iliş
kilerde, iç hukukta geçerli olamayacağını vurgulamışlardır. Bu nedenle de Maas-
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tricht Antlaşması yürürlüğe girmeden önce, onay çalışmaları sırasında Anayasa 
değişikliklerinin gündeme geldiğini ve yapıldığını görmekteyiz. Almanya'da bu 
nedenle Anayasa değişikliği yapılmıştır, Fransa'da Anayasa değişikliği yapılmış
tır, Ispanya'da da yapılmıştır. Alman Anayasası'nda Topluluklar'a Maastricht 
Antlaşması'nın getirdiği ilave yükler kadar bu yükleri taşıyabilecek bir revizyon 
sağlanmıştır. Keza Fransız Anayasasında bu yapılmıştır. Alman Anayasası 
Maastricht Antlaşmasına kadar sadece basit bir kanunla uluslararası örgütlere 
egemenlik yetkisinin devrini kabul ederken, Maastricht Antlaşmasının getirdiği 
yükler nedeniyle, Maastricht Antlaşmasına ilişkin uygun bulma kanunu, Federal 
Meclis'te üçte iki çoğunluk ve Eyalet M eclisi'nde çoğunluk sağlanarak 
geçirilebilmiştir. Bu durum kurucu antlaşma değişiklikleri üzerinden zımni 
Anayasa değişikliklerinin kabul görmediğini ortaya koymaktadır.

Bu durum yalnız Alman Anayasası bakımından karşımıza çıkan bir durum 
değildir. Danimarka Anayasasına göre de AB kurucu antlaşma değişikliklerinin 
uygun bulunabilmesi Parlamento'nun altıda beşinin onayına bağlıdır ve bu antlaş
ma değişikliklerinin de entegrasyon yetkisi bakımından denetlenip kabul edilmesi 
gerekmektedir. Yunanistan Anayasası da, Parlamento'nun beşte üçünün uygun 
bulma kanununu kabul etmesini; entegrasyon yetkisinin aşılıp aşılmadığı 
bakımından antlaşma değişikliğini denetleyip kabul etmesini gerektirmektedir. 
Mesele Benelux ülkeleri bakımından ise son derece basittir, çünkü Benelüx ül
kelerinde Anayasaya ters uluslararası antlaşmaların iç hukuka girmesi çok çok 
büyük problem yaratmamaktadır. Diğer bir ifadeyle böyle bir taahhüt yapılmış 
ise uluslararası antlaşma, antlaşmanın onayı aşamasında üçte iki çoğunlukla her 
iki Meclis'ten de geçtiği takdirde bir taraftan Anayasa değiştiriliyor, diğer taraf
tan da uluslararası antlaşmanın uygun bulunması temin edilmiş oluyor. Yani ay
nı işlemle hem Anayasa değiştiriliyor, hem de uluslararası antlaşma uygun 
bulunuyor ve bu şekilde pürüz ortadan kalkmış oluyor.

Entegrasyon yetkisinin aşımı ulusal seviyede Anayasa ihlali gibi son derece 
önemli bir sorunu gündeme getirirken, diğer taraftan da Avrupa Toplulukları 
bakımından entegrasyon yetkisinin sınırının aşımının çok önemli bir problem 
olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Avrupa Toplulukları'nı ne kadar gözümüz
de büyütürsek büyütelim, bir uluslararası örgütlenme modelidir. Avrupa Topluluk
ları nevi şahsına münhasır, yetkileri son derece geniş bir yapı, ancak yine de bir 
uluslararası örgütlenme modeli teşkil etmektedir. Avrupa Topluluklarında da 
uluslararası örgütlerin tipik özelliklerini görüyoruz; onlar da sınırlı yetki pren
sibine tabidir, kendi yetkilerini kendileri yaratamazlar. Üye devletler, kurucu ant
laşmalar ne kadar yetki vermişlerse Avrupa Toplulukları ancak o yetkileri kul
lanabilirler. Hal böyle olunca eğer onlara devredilen, onlara verilen yetkilerin
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ötesinde bir yetki kullanma söz konusu olursa, çok önemli bir problem olarak yet
ki aşımı problemi karşımıza çıkıyor. Avrupa Toplulukları'nın yetkilerini aşması 
sorunu ortaya çıkıyor. Bu hiç verilmemiş bir yetkinin kullanılması şeklinde ortaya 
çıkabilir, yahut verilen bir yetkinin aşımı söz konusu olabilir. Her ne şekilde olur
sa olsun sınırlı yetki prensibini aşan durum son derece önemli. Böyle bir yetki 
aşımı durumu söz konusu olduğu zaman, bu nasıl ortaya konulacaktır, sonuç ne 
olacaktır? Topluluk hukukunun kendine özgü bir uygulanma alanı yoktur. Top
luluk hukuku üye devletlerin egemenlik alanında uygulanır. Alman Anayasa Mah
kemesi ulusal egemenlik alanında Anayasaya göre devredilen yetkilerin ötesinde 
bir yetkinin Avrupa Toplulukları tarafından kullanılması sonucu doğan hukukun 
ulusal alanda uygulanmasına cevaz vermeyeceğini, bunun denetimini yapma ve 
sonuçlarını ortaya koyma yetkisinin de kendine ait olduğunu ileri sürmektedir.

Bu konu büyük bir tartışma yaratmaktadır. Topluluk hukukunun en önemli 
özelliği, onun ortak hukuk karakteridir. Tüm üye devletlerde aynı sonuçları doğur
ması gerekiyor. Alman Anayasa Mahkemesi, Topluluk Hukuku'nu kendi 
Anayasasına göre uygun bulmadığı ve onun iç hukukunda uygulanmamasını karara 
bağladığı takdirde Birlik hukukunun ortak hukuk karakteri önemli ölçüde 
zedelenecektir. Avrupa Toplukları Adalet Divanı buna karşılık yetki aşımı deneti
mini yapmak, sonuçlarını ortaya koymak yetkisinin kendisine ait olduğunu iddia et
mektedir.

Ulusal entegrasyon yetkisinin sınırlarıyla, Avrupa egemenliğinin çatış- 
mamasının bir tek çözüm tarzının olduğunu, biz çok iyi ve net bir şekilde, önce 
Maastricht Antlaşması'nda, arkasından da Amsterdam Antlaşması'nda görüyoruz.

Maastricht Antlaşması'nın, Avrupa Birliği Antlaşmasının F maddesi, Amster
dam Antlaşması'mn 6. maddesi Avrupa Birliği'nin istinat ettiği ilkeleri ortaya 
koyan hükümlerdir. Avrupa Birliği özgürlük, demokrasi, hukuk devleti, insan hak 
ve özgürlüklerine istinat eden yapıdır. Bu değerler tüm üye devletlerde ortaktır. 
İkinci fıkra "Avrupa Birliği ulusal kimliğe saygı gösterir" hükmünü içermektedir. 
Devam eden hükümde insan hakları, temel haklara saygı bakımından bir özel 
düzenleme içermektedir. Avrupa Birliği temel haklara, Avrupa İnsan Hak ve Öz
gürlükleri Sözleşmesi'nde yer alan haliyle ve üye devletlerin ortak Anayasa 
geleneklerinde yer alan haliyle, Topluluk hukukunun genel hukuk ilkeleri olarak 
saygı gösterir. Son fıkra, son cümle; “Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği amaç
larına ve politikalarına ulaşmak için kendini gerekli yetkilerle donatır” şeklinde 
bir düzenleme içermektedir.

Avrupa Birliği'nin dayandığı değerler; hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, 
demokrasi, insan hakları ve özgürlük değerlerinin ortak değerler olduğu vur
gulanmıştır. Hükmün devamında "bu değerler ortak değerlerdir" şeklinde bir vur
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gulama yapılmaktadır. Bu değerler, devletlerin değerleri olmaktan öteye, Avrupa 
halklarının değerleridir. Tüm Avrupa Birliği'ne üye olan devletlerin halklarının 
ortak değerleridir. Bu değerler zamanında ulusal bilinci yaratan, diğer bir ifadey
le, devlet ile bireyler arasında köprü oluşturan, onları bütünleştiren ulusal kimliği 
yaratan değerlerdir. Bu değerler şimdi Avrupa Birliği'nin benimsediği değerler 
olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde ulusal egemenliğin meşruiyet kriterleri ile 
Avrupa egemenliğinin meşruiyet kriterleri buluşturulmaktadır. Bu değerlerin Av
rupa Birliği'nde saygı görmesi temin edildiği nispette, Avrupa Birliği yurttaşları 
ile Avrupa Birliği arasında da bir köprü ortaya çıkacak ve sonuç olarak da Avrupa 
Birliği şuuru, Avrupa kimliği ortaya çıkacaktır.

Bu değerlerin ortak değerler olarak aday devletler için de dile getirildiğini 
görüyoruz. Önce Kopenhag kriterlerini düşünelim, arkasından Lüksemburg'u 
düşünelim, Helsinki'yi düşünelim ve arkasından Türkiye ile ilgili olarak Katılım 
Ortaklığı Belgesi'ni düşünelim. Avrupa Birliği'nin dayandığı ortak değerlerin, 
üye devletler dışında entegre olmak isteyen adaylar bakımında da beklenmesinin 
doğal olarak karşılanması, bugün Avrupa Birliği Hukuku'nda kabul gören bir 
görüştür.

Katılım ortaklığı statüsü çerçevesinde Avrupa Birliği müktesebatına uyum 
çalışmalarını yürüten Türkiye'nin egemenliğin kullanımıyla ilgili Anayasa hük
münü Avrupa Birliği'ne üye olan devletlerin Anayasaları örneğinde gerek enteg
rasyon yetkisi, gerekse entegrasyon yetkisinin sınırları bakımından ele almak 
zorundadır. Entegrasyon yetkisinin sınırlarının belirlenmesi Avrupa Birliği'nin 
dayandığı ilkelerin üye devletlerin geçerli Anayasalarının kimliğini oluşturan or
tak prensiplerle örtüşmesi nedeniyle zor olmayacaktır. Sorun daha çok ulusal 
egemenlik alanında uygulanan Avrupa Birliği hukukuna, ulusal hukukla çatış
ması durumunda öncelik tanınması çerçevesinde doğacaktır. Bu sorunun yine 
Anayasada öngörülecek açık bir düzenlemeyle çözülmesi gerekmektedir.

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. NEVZAT YALÇINTAŞ - Ben de, çok değerli 
öğretim üyesi hocamıza, bu konuyu, gerçekten kısa bir zaman içerisinde, bu 
kadar güzel anlattıkları ve örneklerini de canlı olarak verdikleri için teşekkür edi
yorum.

Şimdi, son tebliğe geçiyoruz. Dicle Üniversitesinin öğretim üyelerinden Sayın 
Doç. Dr. İlyas Doğan Beyefendi tebliğini sunacaklardır.

Buyurun efendim.
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AVRUPA BİRLİĞİ’NE GİRİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE 
ANAYASAL SİSTEM REFORMU BAĞLAMINDA, 

KÜRESELLEŞME VE ULUSAL EGEMENLİK  
(Türk Anayasasının 6. Maddesi)

Doç. Dr. İlyas DOĞAN n

I - KÜRESELLEŞME KAVRAMI
Bildiri başlığının küreselleşme ve ulus egemenliği olarak belirlenmesini Aile 

beraber egemenliğe ilişkin gelişmeleri doğru değerlendirmede isabetli bir hareket 
noktası olarak almak gerekir. Çünkü Avrupa Birliği konulu eserlerde de AB'nin 
oluşumunu hızlandıran dış etkenler arasında özellikle küreselleşmeye işaret edil
mektedir*0.

Küreselleşmenin en önemli göstergelerinden biri olan sivil toplum kuruluş
larının sosyal ve siyasal alanda giderek ulus egemenliğine ortak haline getiren ve 
hatta klasik devletin karşısına adeta bir alternatif model olarak çıkması aşağıda 
ele alınacaktır. Ancak önce küreselleşmenin kavramsal olarak incelenmesi gerek
mektedir.

1989'da doğu bloğunun çökmesinden beri bir yeni dünya düzeninden ve bu 
düzeninin kavrayıcılığını vurgulamak amacıyla küreselleşme/globalleşme kav
ramı sıkça kullanılmaktadır. Siyaset biliminin, ekonominin ve sosyolojinin en 
temel kavramlarından biri haline geliveren bu kavramı öncelikle doğru bir yere 
oturtmak gerekir. Esasen geleneksel siyasal terminoloji için yeterince sarsıcı ola
bilecek bu terime yüklenecek içerik karşı karşıya bulunduğumuz bu tabloyu doğ
ru okumamıza katkıda bulunacaktır. Öncelikle ifade edilmelidir ki bu terime kar
şı ön yargılı davranmak kadar teslimiyetçi davranmak da bilimsel bir yaklaşım 
değildir. Ayrıca çok boyutlu bir kavramı bir çırpıda açıklamanın metodolojik güç
lüklerini başlangıçta kabul etmek hata payını azaltacağı gibi içine düşülebilecek 
belirsizliklere de bilimsel hoşgörü ile yaklaşmayı teşvik edecektir.

Küreselleşme gerçekte ne demektir? Küreselleşmeyle ilgili olan kim ve 
nedir? Kavram o kadar çok yönlüdür ki herkes bu kavramı farklı şekilde al
gılamaktadır. Bu nedenle bazen küreselleşmeden bahsederken şaşırtıcı tablolarla 
karşı karşıya kalabilmekteyiz. 70'li yıllarda görülmeye başlanan ve 1990'lardan

(*) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
(1) Karşılaştırınız: Tekeli İ. - ¡ikin S., Türkiye ve Avrupa Birliği 3, Ümit Yayıncılık, Ankara 2000, s.555
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itibaren en sık duyduğumuz bir kavramdır globalleşme. Küreselleşmeyi ifade et
mek için bazen teorik kalıplara bazen de deneysel/ampirik örneklere başvurma ih
tiyacı duyarız. Ama yine de genel olarak bu kavramın öncelikle ekonomi alanın
da bir anahtar kavram olduğunu itiraf etmeliyiz®.

Globalleşme sadece ekonomi alanıyla sınırlı bir kavram değildir. Fakat 
globalleşmenin önce ekonomi alanında gerçekleştiği kabul edilmelidir. Kavram 
bugünkü çok boyutlu anlamı 20. yüzyılda kazanmıştır. Bu anlamda ekonomi 
alanında gerçekleşen dünya çapındaki dev konsorsiyumlar 70'li yıllardan 
itibaren® yeni bir tablo oluşturmuştur. Bu tablo hem ulus egemenliğinin alacağı 
biçimi hem de insan haklarının geleceğini etkileyecektir. Tarih, ekonomideki 
gelişmelerin siyasal sistemlerin biçimlenmesini doğrudan etkilediğini kanıt
lamaktadır. Özellikle marksist düşünce anlayışı ekonomi-siyasal sitem ilişkisinin 
önemini ortaya koymaktadır. Ancak ben bu çalışmamda globalleşmeyi sadece 
kapitalist ekonomi bağlamında kullanmakla yetineceğim.

Bu çalışmada küreselleşmenin bazı boyutlarına özellikle değinmek is- 
tiyorum(4).

> 1- Globalleşme, 20. yüzyılda kazandığı anlamı 70'li yıllardan itibaren 
aşarak özellikle kapalı doğu bloğu ülkeleri siyasal sistemleri için yıkıcı bir süreç 
olmuştur.

> 2- Doğu bloğunun çökmesiyle beraber dünyayı bir demokrasi, insan hak
ları ve sivil toplum rüzgarı sarmıştır. Sivil toplum, insan hakları15’ ve demokrasi 
daha önce Batı Avrupa ve Amerika'da zaten etkindi. İnsan haklarına ve demok
rasiye saygı liberal devletin meşruluğunun bir zorunlu koşuludur. Ancak bu an
layış dünyanın iki kutupluluktan tek kutuplu bir yapıya geçişiyle beraber diğer 
kıtalara da etki etmeye başlamıştır. Küreselleşme aynı zamanda hukuk alanında 
da yaşanmaktadır. İnsan hakları anlayışının Fransız Devrimi ve anglo-sakson 
geleneklerinin bir karışımı olarak devletlerin meşruluğunu belirlemede bir kritere 
dönüşmesi bunun ikna edici kanıtlarındandır.

(2) Beis heim, Marianne-Draher, Sabine-Walter, Gregor, Im Zeitalter der Glabaliserung?, I. Auflage, 
Nomos, Baden-Baden, 1999, s. 13

(3) Tekeli İ. - İlkin S., s.559 (d.n. 1)
(4) Küreselleşmeyi doğuran etkenler bir çalışmada şöyle sıralanmaktadır: (1) İletişim teknolojisindeki 

gelişmeler: (2) Liberal demokrasinin yaygınlaşması: (3) Ekonomilerin üretimde geniş bir işbirliği içine 
girmeleri ve (4) Dünya ticaretinin liberasyonu. Bkz. Bıçak B., "Küreselleşme ve Yönetim Anlayışındaki 
Değişmeler", in: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
MYO Dergisi, (1999), Sayı: 2, s.3-4

(5) Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Doğan t., Özgürlükçü ve Totaliter Düşünce Geleneğinde Sivil 
Toplum, 1. Baskı, Alfa Yayınevi, İstanbul 2002, s.251 v.d.
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> 3- Küreselleşme hem ekonomik alanda hem de sosyal ve siyasal alanda 
tekelci bir evrenselleşmeyi beraberinde getirmiştir*6’. Bu gelişme demokrasi, 
ekonomi ve özgürlük alanında batı uygarlığının bir zaferi olarak da nitelenmek
tedir*7’.

Konuya Türkiye açısından bakarsak bazı sonuçlara varmak mümkündür: Tür
kiye Devleti ve anayasal sistemi başlangıçtan beri tercihini liberal, insan hak
larına dayalı bir siyasi anlayıştan yana yapmıştır. Ancak zaman zaman yaşanan 
askeri müdahaleler bu hedefe doğru gidişi ara sıra kesintiye uğratmıştır. Buna 
karşılık Türk siyasal sistemi karar vericileri sivil topluma karşı bir kuşku içerisin
de olmuşlardır. Bu düşünce tarzının eleştiri ve değerlendirmesini aşağıda 
yapacağım. Ancak bundan önce yine küreselleşme (globalleşme) olgusunu ortaya 
koymaya çalışacağım.

II - İNSAN HAKLARINA SAYGI VE KÜRESELLEŞME

Küreselleşmenin en önemli göstergelerinden biri sınır aşan ekonomik ilişkiler 
ağı ve komünikasyon (iletişim) alanındaki muazzam ilerlemelerdir. Bu iki alan
daki gelişmeler dünyanın bütün bölgelerini birbirinden etkilenir hale getirmiştir. 
Ortaya çıkan bu tablo insan hak ve özgürlükleri açısından hem olumlu (1) hem de 
olumsuz (2) sonuçlar doğurabilecek niteliktedir.

(1) Olumlu yanı dünyanın en uzak köşesinde bile bir insan hakkı ihlali yaşan
ması gizli kalmamaktadır. Eğer büyük devletlerin çıkarlarına açıkça ters düş
memekte ise bu ihlale karşı er veya geç bir önlem alınabilmektedir. Yani devlet
lerin meşruluk sebebi insan haklarına saygı olmuştur. Daha doğrusu insan hak
larına saygı göstermeyen bir devlet dünya milletler topluluğunda hızla dışlanmak
tadır. Bunun istisnaları da vardır. Bununla beraber insan haklarına saygı devlet 
egemenliği karşısında koruyucu bir duvar fonksiyonu görmektedir ve bu durum 
olumludur. Bu olumlu durum globalleşmenin şimdilik sahiplendiği bir gelişmedir.

(2) Globalleşmenin en önemli göstergelerinden biri de iletişim alanındaki tek
nolojik gelişmelerdir. Bu alandaki gelişmeler iyiye olduğu gibi kötüye de kul
lanılabilmektedir. Bu anlamda dünya kamuoyu sanal bazı tehlikelerin varlığına 
inandırılabilmektedir. Bu durum dünya kamuoyunun yanıltılması, aldatılması ris
ki taşımaktadır. İnsanlar, maruz kaldıkları yoğun bilgi ve haber bombardımanıy
la, propaganda teknikleri de kullanılarak yönlendirebilmektedir. İnsanların en

(6) Davutoğlu A., Küresel Bunalım, Küre Yay., 2. Baskı, İstanbul 2002, s.210
(7) Akyol T., "Tarihin Sonu mu?", in: Tarihin Sonu mu? (Francis Fukuyama), Derleyenler: Aydıtı M. -

Özensel E., Yayıma hazırlayan: Güzel M., Vadi Yay., 3. Baskı, İstanbul 2002, s. 153
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gizli telefon görüşmeleri bile kolayca deşifre edilebilmektedir. Böylece iletişim 
teknolojisindeki gelişmeler birey özgürlüğü açısından bir tehdit özelliği de 
taşımaktadır.

ff l - KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET AÇISINDAN 
DOĞURDUĞU OLUMSUZ SONUÇLAR

A) Ulus Devlette Güç Erozyonu
Ulus devletlerin devletlerarası sistemin aktörleri haline gelmelerinin başlan

gıcı çoğu kez 1648 Westphalia Barış Antlaşmasına dayandırılmaktadır. O tarihten 
beri ulus devletler birer sistem olarak devlet yönetimi biçiminin temel tarzını 
oluşturmuşlardır. Ancak son yirmi yıldan beri ulus devletlerin etkinliğinin azal
dığı, yetersizliklerinin belirdiği öne sürülmektedir®.

Globalleşme bir boyutuyla hem ekonomi ve iletişim hem de siyasal konular
da sınır aşan faaliyetlerin yaygınlaşması anlamı taşımaktadır. Böyle olunca 
globalleşmenin siyasal sonuçları üzerinde durmak önem kazanmaktadır. Ulus
lararası alanda ortaya çıkan yeni aktörler siyasal alanda da bir globalleşmenin 
yaşandığını göstermektedir. Bunun en yakın örneği Avrupa Birliğidir. Türkiye de 
Avrupa Birliğine girmeye çalışması ile siyasal alandaki bu küreselleşmeyi teşhis 
ettiğini göstermektedir.

Küreselleşme doğrudan doğruya insanlığa mutluluk getiren bir kavram olarak 
nitelenmemektedir. Küreselleşmenin karakteristik özellikleri arasında sınır aşırı 
ticaretin ve yatırımların yaygınlık kazanması da yer almaktadır®. Durum ekono
mi açısından böyle olmakla beraber siyasal açıdan farklı özellikler taşımaktadır. 
Bu bağlamda küreselleşme aynı zamanda bir "Denasyonalizasyon"u da 
beraberinde getirmiştir. Ulus devlet sisteminde bir gevşeme olduğu, sınırların 
öneminin görece hale geldiği00’ savunulmaktadır. Bu nedenlerden dolayı küresel
leşmenin aynı zamanda muhtemel bir "ulus devletin aşılması süreci"00 olduğu 
öne sürülmektedir. Bu nedenle ulus devletlerin egemenliklerini kıskanmalarının 
eşyanın tabiatından kaynaklandığını tespit etmek gerekir.

Sınır aşırı ticaretin ve yatırımların artması yanında uluslararası örgütlerin 
giderek uluslar arası politik alanda daha da önem kazanması dikkati çeken bir 
başka husustur. Şüphesiz ekonomi alanındaki küreselleşme siyasal sonuçları da 
beraberinde getirecektir. Bu ikisinin birbirinden ayırmak mümkün değildir. Dün

(8) Tekeli İ. -İlkin S., s. 557 (d.n. 1)
(9) Davutoğlu A., s.211 (d.n.6)

(10) Beissheim, s. 15 (d.n.2)
(11) Tekeli İ. -İlkin S., s.555 ve s.560-561 (d.n.l)
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ya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası gibi aktörlerin ulus devletler üzerindeki 
gücünün gittikçe ağırlık kazanması bunun en akla yatkın kanıtlarındandır(l2). Bu 
anlamda toplumsal alanın da parçalı bir sosyolojik görünüme kavuştuğu iddiası(l3> 
kendini dayatan bir olgudur. Mikro kültürlerin yükselişe geçmesi bu durumun bir 
göstergesi olarak kabul edilebilir. Şüphesiz globalleşmenin izleyeceği seyir aynı 
zamanda uluslararası örgütlerin başarı ya da başarısızlıklarında etkili olacaktır.

Uluslararası alanda yaşanan globalleşmenin sonuçlarından biri de STK olarak 
adlandırılan hükümet dışı örgütler, yani, uluslararası alanda faaliyet gösteren sivil 
organizasyonlardır. Green Peace gibi uluslararası sivil toplum örgütleri ulus dev
letlerin karşısına birer karşı denge faktörü olarak çıkmışlardır. Bir başka deyişle 
ulus devletler bir güç erozyonu ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu güç kaybı 
ulus devlet aleyhine ve uluslararası alanda faaliyet gösteren STK'lar lehine iş
lemektedir. Bu nedenle globalleşme aynı zamanda bir Denasyonalizasyon manası 
taşımaktadır. Birleşmiş Milletler ve AB nezdinde sivil toplum kuruluşlarına özel 
bir önem verilmesi, Avrupa Birliğinin devletlerin yanında sivil toplum kuruluş
larına gittikçe artan bir şekilde işbirliğine yönelmesi bu kanaatin yanlış ol
madığını göstermektedir.

B) Uluslararası Alanda Yeni Aktörler
Ortaya çıkan uluslararası STK'lar, uluslararası alanda etkinlik kazanan siyasal 

ve ekonomik örgütler ve ulus devletin uğradığı güç kaybı ile ortaya çıkan bu yeni 
ve farklı tabloya Global Governance adı verilmektedir. Bu bağlamda uluslararası 
düzeyde faaliyet gösteren 3000 civarında organizasyondan bahsedilmektedir. Or
taya çıkan bu yeni tablonun orta noktasında Birleşmiş Milletler Sistemi bulun
maktadır. Ancak bu tabloda BM'nin başarılı olduğu son derece şüpheli gözük
mektedir. Birleşmiş Milletlerin başarısızlığının sebepleri tartışılmalıdır. Gelecek
te bu örgütün başarısının ne yönde olabileceğini de tartışmak gerekir. Çünkü 
global dünya düzeninde BM'nin oynayacağı rol hayati önem taşır. Aynı şekilde 
WTO, gibi örgütler de bu yeni dünya düzeninde uluslararası sistemin geleceğini 
belirlemede önemli rol oynayacaktır. Bu örgütler ve uluslararası STK'lar insan 
haklarının geleceği konusunda da etkin bir rol oynayacaklardır.

Her ne kadar küreselleşmenin ulus devlet üzerindeki etkisi özellikle kriz 
yönetiminde artmış olsa da G-7, BM gibi kuruluşların bu krizlerin çözümünde 
tam başarı sağladıkları da söylenemez. Ortaya çıkan yeni sorunlar dünyayı et
kilerken bu sorunların çözümü için bulunan çıkış yolları yetersiz kalmaktadır04'.

(12) Beissheim, s. 15 (d.n.2)
(13) Koçdemir K., Küreselleşme, Ötükenyay., İstanbul 2002, s.52
(14) Davutoğlu A., s.214 (d.n.6)
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Ayrıca bu uluslararası aktörlerin ürettikleri çözümlerin adaletli olduğu da olduk
ça şüphelidir. Bu nedenle küresel dünya siyasal sisteminin henüz tam olarak otur
madığını kabul etmek egemenlik konusunda doğru çıkış yollan bulmanın temel 
koşulu olsa gerekir. Bu bağlamda küresel gücü elinde tutan medya kuruluşlarının 
empoze etmeye çalıştıkları hayata yeni bakış açısı adı altında sunulmaya çalışılan 
çözümleri çok yönlü olarak gözden geçirmek gerekir.

Küreselleşme beraberinde yeni aktörlere dayalı bir rekabeti de getirmiştir. Bu 
anlamda ABD-AB ticari sürtüşmelerini anmak gerekir. Büyük fınansal güçler 
aralarında yeni bir rekabete girmişlerdir. Hukuk ve siyasal sitem anlayışının ev
renselleşmesi söylemi küreselleşme yanlılarının temel aksiyomları arasında yer 
almaktadır. Fakat ortaya çıkan yeni tabloda az sayıda devlet güç ve karar verme 
tekelini ele geçirmiştir"5’. Bu katılıma kapalı hareket tarzı küresel dünya koşul
larının kalıcılaşmasının en önemli engellerindendir.

Küreselleşme aynı zamanda büyüklü küçüklü bütün devletleri ve ekonomi 
devlerini de karşılıklı bir bağımlılığa sürüklemiştir. 11 Eylül saldırısı bunun en 
önemli kanıtlarındandır. Bu olay finansman devlerinin ulus devlete gereksinimini 
göstermiştir. Rahat bir ekonomik faaliyet ancak ulus devletin katkısıyla06’ sağ
lanacak barış ortamında sağlanabilir.

Küreselleşme her ne kadar ulus devletin hareket alanını kısıtlasa da onların 
muhafaza edilmesi uluslararası fınans çevrelerinin kâr-maliyet denklemine aykırı 
değildir. Ayrıca dünya devi olarak nitelenen devletler de güçsüz ulus devletleri 
bizzat yönetme yerine onları yönlendirmeyi tercih edeceklerdir07’. Çünkü bu 
seçenek maliyeti daha düşük tutacaktır. İşte burada uluslararası alanda faaliyet 
gösteren örgütler ve STK'ların önemi ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda ulus dev
letlerin uluslararası fınans çevrelerinin desteğine sahip dev STK'ların önemi ve 
rolü ortaya çıkmaktadır.

Küreselleşme aynı zamanda ulus devletin etkinliğinin sorgulanmasını da 
beraberinde getirmiştir. Ulus devletin yetkilerine uluslararası alanda olduğu gibi 
ülke içinde de sivil toplum kuruluşları ortak olmuşlardır. Ortaya çıkan bu tabloyu 
nasıl yorumlamak gerekir? Yoksa ortaçağ Avrupasında olduğu gibi bir karma ik
tidar yapısı ile mi karşı karşıyayız? Bu sorunun cevabı şüphesiz tartışmaya açık
tır. Konuya egemenliği mutlak ve üstün, soyut bir yetkiler demeti olarak yaklaş
mak ulaşılacak sonucu da etkiyecektir. Buna karşılık egemenlik demokrasiyi ön 
planda tutarak yorumlanacak olursa bu kez çoğulcu bir toplumda paylaşıma ve

(15) Davutoğlu A., s.214 (d.n.6)
(16) Krş. Tekeli İ. - İlkin S., s.561 (d.n.l)
(17) Demir Ö., Küresel Rekabette Etkin Devlet, Nobelyay. Ankara 2003, s.16-18
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katılıma dayalı bir egemenlik anlayışı ortaya çıkacaktır. Ancak günümüzde tartış
maların bu iki yaklaşım boyutunu da aştığı söylenebilir.

Ulus devlet hem iç egemenlik hem de dış egemenlik alanında ciddi bir yetki 
erozyonuna maruz kalmıştır. Artık Bodin'in kastettiği anlamda bir mutlak 
egemenlik ancak siyasal düşünce tarihi içerisinde teorik bir konu alt başlığı olarak 
İncelenmektedir. Bir başka deyişle hem teoride hem de realitede ulusal egemen
likten anlaşılan ve ona atfedilen içerik ciddi bir dönüşüm geçirmiştir ve geçirmek
tedir. Elbette burada ifade edilenler ulus egemenliğinin önemini yadsıma veya 
kavramın terk edilmesi gibi noktaya varamaz. Çünkü toplumu yönetme yetkisi 
zaten çoğunluğu oluşturan tercihlerdir. Belirli hoşgörü sınırları içerisinde çoğun
luk iradesi de toplumu oluşturanların iradesidir. Bu da halkın egemenliğinden 
başka bir şey değildir. Bununla beraber realitede günümüz iktidar yapılanmasının 
bölünmüş bir yapısal özellik taşıdığını inkar edemeyiz. Bu bölünmüşlük (1) dev
let; (2) uluslararası aktörler (BM, AB, WTO, G-7 gibi) ve (3) uluslararası aktör
lerin sempati duyup desteğini esirgemedikleri uluslararası ve ulusal alanda 
faaliyet gösteren STK'lar arasındadır. Her halükarda ulus devletin egemenliğinde 
bir yıpranma olduğunu söylemek bu nedenle malumun ilanı olacaktır.

Ortaya çıkan bu yeni ve farklı tablo özellikle klasik Fransız düşüncesinin bir 
ürünü olan ulus egemenliği kavramının yıpranmakta olduğunu göstermektedir. 
Yani bir ülkenin yönetimine ilişkin kararlar gerçekten sadece parlamento 
üyelerince mi verilmektedir? Ya da bir ülkede parlamento üyeleri salt kendi görüş 
ve düşünceleriyle sınırlı olarak mı karar vermektedirler? Eğer cevabımız sadece 
parlamento üyeleri kendi görüşleri çerçevesinde ulus adına karar verirler şeklin
de olursa o zaman jakoben bir demokrasi anlayışına yaklaşılmış olacaktır. Oysa 
bilindiği gibi sivil toplum örgütleri de halkın içinden doğmakta ve halkın belirli 
bir kesiminin düşüncelerini temsil etmektedirler. Zaten liberal demokrasilerde 
sivil toplum örgütlerinin (baskı grubu, sivil inisiyatif, demek ve vakıflar) siyasal 
karar mekanizmalarını (hükümet ve parlamentoyu) etkilemeleri demokrasinin bir 
gereği olarak kabul edilmektedir. Demokrasi bu nedenle bir hoşgörü rejimi olarak 
adlandırılmayı hak etmektedir.

Sivil toplum halkın tümünü değil toplumun örgütlü kesimini ifade eder. 
Burada şöyle bir soru ortaya çıkmaktadır: Ulusal düzeyde ve uluslararası alanda 
STK'lar her zaman doğru olanı mı yapmaya çalışır?08* Bilindiği gibi STK'ların

(18) Sivil Toplum Kuruluşlarının ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösterdikleri alan çok yönlü ve çeşit
lidir. Bir başka ifadeyle hemen her alanda faaliyet göstermektedirler. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yayma hazır
layan: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD), Çev. Ergüden Sivil Toplum Örgütler 
(Neoliberalizmin Araçları mı, Halka Dayalı Alternatifler mi?), Demokrasi Kitaplığı, İstanbul 2001, 
s. 12-40
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önemli bir bölümü çıkar ve baskı grubu niteliğindedir. Yani üyelerinin menfaat
lerini korumak birinci önceliktir. Bu durumda zaman zaman STK mensuplarının 
çıkarlarının kamu yararı önüne geçme riski olasılığını kabul etmek gerekir.

IV - STK'LARIN TOPLUM YARARINI KENDİ ÖZEL ÇIKARLARI 
LEHİNE KULLANMALARI RİSKİ

Globalleşme ile birlikte STK'ların hem ülke sınırları içinde hem de ulus
lararası alanda etkinlikleri artmıştır. Bu durumda STK'ların (sivil toplum kuruluş
larının) kendi özel amaçlarını toplum yararı aleyhine gerçekleştirmelerinin nasıl 
dengelenebileceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Elbette STK'lar ve diğer baskı 
grupları parlamentoya kendi teknik sorunları hakkında bilgi verebilmelidirler ve 
vermektedirler. Böyle bir yaklaşım parlamento kararları ve siyasal iktidar 
(hükümet) kararlarının daha gerçekçi olmasını sağlayacaktır<19,. Fakat toplumun 
örgütlü kesiminin diğer kesimleri zararına aşırı avantajlar elde etmesi de kamu 
yararı ile bağdaşmaz. Ayrıca demokrasi sadece toplumun örgütlenmiş kesiminin 
değil diğer toplum kesimlerinin de temsil edildiği bir rejimdir.

Özellikle uluslararası alanda STK'lar güçlü devletlerin çıkarlarını temsil et
meye bilerek veya bilmeyerek hizmet edebilirler.

Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar batının güçlü devletlerinin 
ve güçlü finans devlerinin temsilcileri gibi davranmaktadırlar.

Küresel ölçekli değişim beraberinde yeni bir bakış açısı içeren iktidar iliş
kisini de getirmektedir. Ortaya çıkan bu yeni iktidar ilişkileri ağı beraberinde yeni 
çatışmaları da getirmektedir. Bu bağlamda yeni bir egemenlik ilişkisi, birey-dev- 
let ilişkisinin yeniden şekillenmesinden söz edilebilir*2'0. Ortaya çıkan yeni koşul
lar bu ilişkilerin ekonomik çıkar tabanına dayalı biçimlenmesini dayatmaktadır. 
Bu durum ulus devletin politika üretme alanını daraltırken uluslararası fınans 
kurumlarının etki alanını genişletmektedir*20. Ulus devlet açısından ortaya çıkan 
bu yeni tabloyu sadece olumsuz gelişmeler doğuracak bir ortam olarak da nitele
memek gerekir. İdari ve siyasal sistemini yeni koşullara uyarlama oranında ulus 
devletler kendi açılarından zarar değil fayda da elde edebilirler.

(19) Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Akad M., Baskı Gruplarının Siyasal İktidarla İlişkileri, Fakülteler 
Matbaası, İstanbul 1976, s.86 v.d.

(20) Demir Ö., s.13-14 (d. n. 17)
(21) Tekeli İ. - İlhan S., s.558 (d.n. 1)
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V - ULUSAL EGEMENLİK
A) Tarihsel Gelişim
Bilindiği gibi Batı Avrupa'da aydınlanma çağının başlamasıyla birlikte 

geleneksel ortaçağ toplum ve devlet anlayışı tedricen değişmeye başlamıştır. Bu 
anlamda egemenliğin kaynağı, egemenliğin kullanılışı gibi kavramlar belirginleş
meye ve geleneksel anlamdan farklı kullanılmaya başlamıştır. Bu farklı anlayış ve 
yorumlamanın başlıca üç itici gücü vardı: Bunlar; düşünce dünyasında kilise öğ
retisine duyulan güvenin azalması, deneysel bilimlerin önem kazanması sonucu 
teknolojik ilerlemenin giderek hız kazanması ve burjuva sınıfının doğmasıydı. 
Burjuva sınıfı geleneksel ortaçağ siyasal ve toplumsal koşullarını zenginleş
mesinin önünde bir engel olarak görmekteydi. Bu nedenle krallarla ortak rakibi 
olan kilise otoritesi aleyhine işbirliğine gitmekten geri kalmadı. Kralın ve yeni 
doğan burjuvazinin bir başka düşmanı feodal siyasal modeldi. Kral-burjuva sınıfı 
ittifakı hem kilisenin hem de feodal iktidar sahiplerinin siyasal alanda saf dışı 
edilmesiyle sonuçlandı.

Mutlak monarşinin güçlenmesi ile birlikte kral otoritesinin devletle özdeş 
hale geldiğini daha sonra yapılacak olan halk-toplum iradesinin henüz kralın şah
sından bağımsız hale gelemediğini görmekteyiz. Örneğin Hobbes'ta toplumun 
sadece tek bir iradeden söz edilebilir. Bu irade; devletin iradesidir. Devletin irade
si kral tarafından dile getirilir. Bir başka ifadeyle henüz "kral-devlet"ten "ulus 
devlet"e geçilememiştir. Doğurduğu sonuçlar açısından aralarında önemli bir fark 
bulunmayan halk veya ulus egemenliği kavramının ortaya çıkmasıyla beraber 
yöneticinin şahsı ile egemenlik birbirinden ayrılacaktır. Bununla beraber egemen
liği elinde bulunduran artık kral değil ulus ya da halktır. Halk ile egemenlik artık 
bir kaynaşma içerisindedir02’. Egemenliğin kavramsal içeriği mutlak monarşi 
döneminde oluşmuştu. Fransız devrimiyle birlikte egemenliğin sadece ulus 
tarafından kullanılmasının meşru olabileceği anlayışı yaygın görüş haline gelmiş
tir. Devlet yönetiminde kararları alma yetkisi halkta yani ulustadır. Bu bağlamda 
Devrim sonrasında halkın belirli kesimlerinin örgütlendiği ara kurumlar bile ulus 
egemenliğine uzak olarak düşünülmekteydi.

Burjuvazi kralın güçlü ordularından yararlanarak keşifler sayesinde geniş bir 
sömürü alanı elde etti. Kralın merkezi otoritesinin güçlenmesi egemenliği mutlak 
ve sınırsız olarak yorumlamayı da beraberinde getirdi. Bu durum ekonomik 
gücünün farkında olan burjuva sınıfı için hem serveti için hem de özgürlüğü için

(22) Ağaoğulları M.A., "Demokratik Mitoslar: Halk-Ulus Egemenliği ve Temsil", in: (Prof. Dr. Muammer 
Aksoy'a Armağan) AÜSBFD, CiltXLVI, (1991) Sayı 1-2, s.22
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bir tehdit anlamına gelmekteydi. Bu çelişik konum Avrupa'da mutlak iktidar id
diasındaki monarşi ile kıyasıya bir iktidar mücadelesine girmesine neden oldu. 
İngiltere'de 17. yüzyılda yaşanan sosyal ve siyasal çalkantılar, Amerika'daki 
kolonilerin bağımsızlık kazanmaları, 1789 Fransız Devrimi, bu mücadelenin 
gelişme yönünü belirlemiştir.

Avrupa'da devlet ve topluma ilişkin temel düşüncelerde yaşanan köklü 
değişimler beraberinde yeni bir egemenlik anlayışını getirmiştir. Bu anlayış Fran
sız devrimi ile birlikte bütün dünyaya yayılmıştır. Ortaya çıkan bu yeni siyasal an
layış ulus egemenliği anlayışıdır. Ulus egemenliğinin kullanılması için temsili 
demokrasi kuramlarından yararlanılacaktır. Özellikle siyasal partilerin siyaset 
arenasına yerleşmeleriyle beraber ulus egemenliğinin kullanım biçimi önemli bir 
değişim geçirecektir.

B) Türk Siyasal Tarihinde Ulus Egemenliği Kavramının Yeri
Konuya Türk siyasal tarihi açısından baktığımızda 1839 Tanzimat Fer

manının ilanından itibaren Fransız siyasal düşüncesinden çok geniş bir etkilen
meye tanık olmaktayız. Osmanlı Devleti yöneticileri Fransız idari sitemini örnek 
almışlardır. Türkiye Cumhuriyetini kurucu kadrolar, Fransız siyasal düşüncesin
den çok derinden etkilenmişlerdi. Bundan dolayı 1921, 1924, 1961 ve 1982 
Anayasalarında ulus egemenliği düşüncesi hemen hemen aynı biçimde vurgulan
mıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı ideolojinin temelinde ulus egemenliği 
anlayışı yatmaktadır.

Yukarıda da ifade edildiği gibi Türk kamu hukuku öğretisinde egemenlik an
layışı Fransız düşünce geleneğindeki ulus egemenliği anlayışının derin izlerini 
taşır. Bu durum hem Anayasa hükümleri hem de öğreti açısından böyledir. Tipik 
bir örnek olması bakımından Okandan'ın 1921 Anayasasındaki milli egemenlik 
anlayışıyla ilgili görüşlerini aktarmak aydınlatıcı olacaktır: "Türk Milleti ken
disini oluşturan fertlerden ayrı ve onların üstünde bir manevi şahsiyete sahiptir. 
Türk Milleti denilen bir manevi şahıs ve onun “Milli” kelimesiyle ifade olunan 
kendine özgü bir iradesi vardır ve, bu milli iradedir ki, ifadesini Millî Hâkimiyet 
prensibinde bulunmaktadır. Devlette ona dahil ferdi irade ve güçlerin üstünde 
varlığı elzem olan üstün iktidar, gerçekte devleti oluşturan Türk Milletinin varlığı 
dışında mevcudiyete sahip bir kudret değildir. Bu iktidar, ifadesini, varlığını, Türk 
Milletinin bizatihi kendisinde bulmaktadır. Bugün egemenlik kelimesiyle ifade 
edilen bu üstün iktidar Türk milletine ait bulunmakta ve ifadesini de devleti oluş
turan bireylerin iradelerinin üstünde olan Türk Milletinin İradesinde, milli irad
ede bulmaktadır. Devlette en yüksek iradeyi ifade eden, tecezzi kabul etmeyen, 
devredilemeyen, kollektivitenin malı olan bu hakimiyete eşit herhangi bir ik
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tidarın devlet dahilinde mevcudiyeti söz konusu olamamaktadır."<23) Bu alıntı ulus 
egemenliği anlayışının Türk öğretisinde tipik algılanışını temsil etmektedir.

Ulus egemenliği temelde siyasal erki kullanma yetkisinin ancak ve ancak ulus 
çoğunluğunca yetkilendirmeyle mümkün olabileceği karinesine dayanır. Bu bağ
lamda temsili demokrasi kurumlan ulus egemenliğini kullanacakları belirleme 
aracıdır. Fransız Devrimi sonrasında ulus egemenliği mutlak bir egemenlik olarak 
algılanmış ve uygulanmıştır. Ancak toplumun yönetimiyle ilgili konularda ulusun 
temsilcilerinin sadece kendilerinin ulus adına bağımsız olarak davranmalarının 
halkın taleplerini karşılamakta yeterli olmadığı gerçeği ortaya çıkmıştır. Bundan 
dolayı siyasal partiler siyaset arenasına birer gerçek politika aktörü olarak çıkmış
lardır. Bunun yanında baskı grupları siyasal partilere aracılığıyla kamuoyu ve 
kendilerinin temsil ettikleri kesimlerin dileklerini parlamentoya taşımada bir köp
rü rolü oynamaya başlamışlardır. Günümüzde ise küreselleşmenin doğurduğu 
sosyal ve siyasal koşullar aracı konumundaki bu örgütlü sivil kuruluşları daha da 
öne çıkarmıştır.

Küreselleşme bir realite olarak kendini dayatmaktadır. Türkiye'nin bu rüz
garın etkisine kapalı kalması mümkün değildir. O halde küreselleşme ile birlikte 
ortaya çıkan yukarıdaki tablo ışığında Türk anayasal siteminde girişilecek 
reformlarda nasıl bir tutum izlenmelidir? Konu sadece Türk Anayasasının 6. 
maddesi açısından incelenecektir.

VI - KÜRESELLEŞME ORTAMINDA TÜRK ANAYASASININ 

MADDESİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
Kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti kuruluşu itibarıyla tipik bir ulus devlet olarak 

sahnede yerini almıştır. Anayasalarında egemenliğe ilişkin yaklaşımlar bu yönde 
olmuştur. Maastricht Antlaşmasıyla beraber Avrupa'da Avrupa Birliği yeni bir 
biçim almaktadır. Türkiye'nin aday ülke olması nedeniyle anayasal açıdan 
egemenlik konusunda yeni bir değerlendirmeye gerek olup olmadığı önem kazan
maktadır. Yukarıda da açıklandığı gibi küreselleşmeyle beraber egemenlik, kişi 
özgürlüğü gibi devlet-birey-toplum ilişkilerine atfedilen içerik hakkındaki tartış
malar devam etmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatı VII. 5 Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komis
yonu raporunda Türkiye'nin Avrupa Topluluğu ile bütünleşebilmesi için anayasal

(23) Okandan R.G., "Hükümranlık Kudreti ve Buna Dahil Yetkiler Bakımından 20 Nisan 1340 Esas Teşkilât
Kanununun Hususiyetleri", in: 1ÜHFM, Cilt XXVIII (1962), Sayı: 2, s.324 (Metinde sadeleştirme
yapılmıştır.)

431



T B M M  AN AYASA H UKUKU 1 .  U L U S L A R A R A SI SE M P O Z Y U M U

değişikliklerin gerekli olup olmadığı tartışılmaktadır. Bu tartışmalardan çıkan 
sonuç bunun zamanlamasının iyi gözetilmesine dikkat çekilmektedir*24'.

Diğer uluslararası antlaşmalarla karşılaştırıldığında AB'yi kuran temel sözleş
melerin nitelik olarak birbirinden oldukça farklı olduğunu görmekteyiz. Bu bağ
lamda klasik devletler hukukunda yer alan anlayıştan daha farklı temellere 
dayanır. Devletler hukukunda kural egemen devletlerin karşılıklı saygıya dayalı 
ilişkilerdir. Bir devleti kendisi istemedikçe belli bir yönde davranmaya zorlamak 
mümkün değildir. Oysa AB hukukunda devletler arası ilişkinin içeriği değişmek
tedir. AB hukuku üye ülkelerin yasama yetkisine belli sınırlamalar getirmektedir. 
Birlik hukuku sadece üye ülkelerin egemenliğini sınırlamakla kalmamakta üye 
ülke vatandaşlarına da hak ve yükümlülükler getirmektedir(25). Bir başka ifadeyle 
devletler hukukunda kural devletlerin karşılıklılık ilkesine dayalı bir eşit düzeyde 
ilişkidir. AB hukukunda ise birden çok devletin bir yapı içerisinde bütünleşmesi 
ilkesi söz konusudur*26’.

A) Egemenliğin Ulusa Ait Olması ve Kullanılış Biçimi

Makalemizin başlığı iki önemli unsurdan oluşmaktadır. Bunlar küreselleşme 
ve ulusal egemenliktir. Küreselleşmenin ne olduğu yukarıda açıklanmaya çalışıl
dı. Burada 1982 tarihli Türk Anayasasının 6. maddesinde bir değişikliğe gerek 
olup olmadığı incelenecektir.

6. maddede yer alan "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"(m.6/II) kuralı ön
celikle egemenliğin meşruluğunu ulus iradesine bağlamaktadır. Buna göre 
egemenliğin kaynağı ulus iradesidir. Söz konusu fıkra aynı zamanda saltanat gibi 
yönetim biçimlerini tamamen dışlayan bir tarihsel bir işlev de görmektedir. 
Buradan çıkan başka bir anlam Türk ulusunun egemenliği başka hiç bir iradeyle 
paylaşamayacağıdır. Bu nedenle ulusal-üstü karar organlarının işlemlerinin 
anayasal sistemimizde kendiliğinden sonuç doğurması ya da ulusal makamlarca 
dikkate alınması mümkün değildir*27’.

1924 Anayasasının 4. maddesi egemenliği kullanma yetkisini sadece 
TBMM'ye tanımıştı. Buna karşılık 1961 Anayasasının 4/1 ve 4/II hükmü ile 1982 
Anayasasının 6/II ve 6/III hükümleri egemenliğin anayasal çerçeve içerisinde yet

(24) DPT Türkiye ve Avrupa Entegrasyonu, VII. 5 Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 
Ankara 1995, s. 16 v.d.

(25) Doğan Türk Anayasa Düzeninin Avrupa Toplulukları Hukuk Düzeniyle Bütünleşmesi Sorum, İstanbul 
Hukuk Fakültesi yayınlarından İstanbul 1979, s. 104

(26) Kaneti S., "Avrupa Topluluğu Hukukunun Üstünlüğü Karşısında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası", in: 
Anayasa Yargısı, Cilt 7, Ankara 1990, s.131

(27) GUran S., Egemenlik Ulusundur Üstünlük Anayasadadır, in: Anayasa Yargısı (2000), S a y ı: 17 s.56
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kili organlar aracılığıyla kullanılacağını ve egemenliği kullanmanın hiç bir şekil
de her hangi bir zümre veya sınıfa bırakılamayacağını ifade etmektedir. 
Anayasada yer alan ulus egemenliği ilkesi aynı zamanda Anayasanın 2. mad
desinde yer alan demokratik ve laik devlet nitelikleriyle de ilişkilidir. Nitekim 
Anayasa Mahkemesi de kararlarında ulus egemenliğinin hem demokratik devlet 
ilkesiyle bağlantısını'28* hem de laik devlet*29* niteliğiyle ilgisini kurmaktadır.

Anayasanın 6/II. fıkrasında Türk Milleti egemenliğini Anayasanın belirlediği 
organlar eliyle kullanması öngörülmektedir. Bu ifade tarzı ulus iradesinin onun 
temsilcilerince kullanılacağını göstermektedir. Nitekim madde gerekçesinde bu 
noktaya açıkça işaret edilerek temsili bir demokrasi anlayışı öngörüldüğü ifade 
edilmektedir0’0*. Bununla beraber Anayasada halk oylamasının tamamen dışlan
mamış olması, 1982 Anayasasının milli egemenlik ilkesini mutlak bir şekilde 
değil halk egemenliğiyle kesişen bir tarzda benimsendiğini göstermektedir. 
Anayasanın 175.maddesinde Anayasa değişiklikleri için halkoylaması kuralının 
getirilmesi bu görüşü pekiştirmektedir.

Anayasanın 6/II hükmünde yer alan egemenliğin yetkili organlar eliyle kul
lanılması emredici kuralı iç egemenlik bağlamında yasama, yürütme ve yargıya 
karşılık gelmektedir. Bu nedenle devletin imzaladığı antlaşmaların iç hukukta 
uyulması zorunlu hukuk kuralları haline gelmesi Anayasanın 90. maddesine 
dayanmaktadır. Bir başka ifadeyle Anayasanın 6. maddesi yabancı bir devlet 
otoritesinin ya da bir uluslar üstü kuruluşun verdiği kararlara kendiliğinden uy
mak için yeterince açık değildir. Hatta böyle bir olasılığı dışlamaktadır. 6. mad
denin son cümlesi kaynağını Anayasadan almayan hiç bir yetkinin kul
lanılamayacağı kuralını vazederken hem millet egemenliği konusunda karar
lılığını hem de hukuk devleti olmanın bir gereğine işaret etmektedir. Böyle olun
ca uluslar üstü bir otoritenin aldığı kararları ülke sınırları içerisinde uygulayabil
mek için açık anayasal yetkilendirmeye ihtiyaç vardır*31*.

Uluslararası antlaşmaların Anayasa Mahkemesince denetlenememesinin ar
dında yatan neden, bu hukuksal düzenlemelerin sadece tek bir devletin egemen
liğinin ürünü olmaması gerçeğidir. Zira bu antlaşmalar birden fazla egemen dev

(28) E. 1963/173, K.1965/40, K.T. 26.9.1965, AYMKD Sayı:4, s.247-248
(29) E. 1989/1, K. 1989/12, K.T. 7.3.1989, AYMKD, Sayı 25, s. 151-152
(30) Gerekçe için bkz: İzgi Ö. - Gören Z., Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, TBMM Basımevi, 

Ankara 2002, s. 79-80; Kuzu B., Türk Anayasa Metinleri ve İlgili Mevzuat, Filiz Kitabevi, İstanbul 1988, 
s. 6

(31) Karşı görüş için bkz. Hazır H., "Avrupa Topluluğu Hukuku İle Türk Hukuk Sisteminin Bütünleşmesinde 
Egemenliğin Devri Sorunu", in: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Halil Çin'e 10. Hizmet Yılı 
Armağanı, Konya 1995, s. 19
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letin uzlaşması sonunda ortaya çıkmışlardır*32’. Bu nedenle tek bir devletin 
egemenliğini kullanmakta olan Anayasa Mahkemesince hukuksal varlığına son 
verilemez.

1982 Anayasası hazırlanırken Danışma Meclisi Anayasa taslağında yer alan 
"Milletlerarası yetkileri bulunan kuruluşlara üyeliği öngören antlaşmalar hüküm
leri saklıdır" (Taslak m.5/IV) şeklinde bir düzenlemeyi kabul etmemiştir*33*. 
Burada özellikle Avrupa Birliği üyeliğinin kastedildiği şüpheden uzaktır. Ancak 
bu düzenleme Anayasada yer almamıştır. Böyle bir hüküm öngörüldüğü gibi 
Anayasa metninde yer almış olsaydı 6. maddenin AB ile uyum bağlamında tar
tışılmasına gerek kalmayabilirdi. Fakat Anayasa koyucunun bu yönde iradesini 
esirgemiş olduğu da muhakkaktır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetkisini tanıyan devletler açısından 
egemenliğin mutlaklığından iradi bir kısıtlamayı kabule doğru gidildiği muhak
kaktır. Bu kısıtlama yargı makamlarını da etkileyecektir. Böyle bir noktaya gelin
mesinde insan haklarının evrenselleşmesinin etkisi yadsınamaz. Nitekim Türk 
Anayasa mahkemesi de daha 1961 Anayasası döneminde verdiği kararlarda insan 
haklarının sadece ulusal hukukun değil aynı zamanda uluslararası hukukun da 
konusu olduğuna işaret etmiştir*34*. İnsan haklarının ulusal-üstü bir konum kazan
ması ulus egemenliğine bakış açısını da yakından etkilemiştir. Artık mutlak, sınır
sız bir egemenlik anlayışından değil "paylaşılan" bir egemenlik anlayışından söz 
edilmektedir. Gerçekte egemenlik tarihin hiç bir döneminde mutlak bir sınırsızlık 
elde edebilmiş değildir*35*. Fakat günümüzdeki egemenliğin oldukça parçalı ve hem 
içte hem de dışta hukuki veya fiili bir paylaşımla karşı karşıya olduğu söylenebilir.

B) Anayasanın 6. Maddesinde Değişiklik Gerekir mi?

Avrupa birliğine üye devletlerin topluluk hukukuyla çatışan iç hukuk düzen
lemelerini ortadan kaldırmaları yükümlülüğü vardır. Bununla beraber Avrupa 
Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) kararlarının doğrudan doğruya üye ülkelerde 
uygulanması henüz tam olarak sağlanmış değildir. Bu bir bakıma üye devletlerin 
kendi egemenliklerini kıskanmalarının bir yansıması olarak da düşünülebilir.

(32) GüranS., s. 46 (d.n.27)
(33) Bkz. İzgi Ö. - Gören Z., s.85 (d.n.30); Tanör B. - Yüzbaşıoğlu N., 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa

Hukuku, İstanbul 2000, s. 112
(34) AYMKD, Sayı 18, s.97
(35) Arslan Z., "Avrupa insan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasa Yargısı: Uyum Sorunu ve Öne-riler" in:

Anayasa Yargısı (2000) Sayı: 17, s.288-289
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Avrupa Birliği karar organlarının pek çoğunda karar alabilmek için oybirliği 
değil oyçokluğu yeterli görülmektedir. Üstelik AB organlarının aldıkları kararlar 
doğrudan üye ülkelerde sonuç doğurmaktadır. Böyle olunca birliğe üyelik 
anayasal bakımdan "yetki devrini, hatta ulusal egemenliğin topluluk organlarına 
kısmen terk edilmesi"ni zorunlu hale sokmaktadır. Çünkü topluluğa üye devletler 
topluluk antlaşmalarına adeta özel hukuk tüzel kişileri gibi uymak zorundadırlar. 
Üye devletler topluluk organlarının aldığı kararlara uymak ve gerekli uygulamayı 
yerine getirmekle yükümlü ve bazı konularda karar alırken topluluk organlarına 
danışmak zorundadırlar*36'. Bu da göstermektedir ki ortada egemenlik yetkilerin
den bir kısmının devri(37) ya da egemenliğin kendisinin kısmen devri şeklinde de 
adlandırılsa ulus devlet klasik egemenlik tanımındaki en üstün olma iddiasından 
önemli oranda uzaklaşmış olmaktadır.

1982 Anayasasında yapılması gereken değişikliğin egemenlikten kaynak
lanan yetkilerin devri ya da egemenlik yetkisinin devri olarak adlandırılmasının 
hukuksal sonuçları elbette farklı yönde olacaktır. Yapılan değişiklik egemenlikten 
kaynaklanan bir yetki devri olarak kabul edilecek olursa milli egemenlik daha az 
sınırlanmış olacaktır. Örneğin topluluk organları kendisine yetki devri yapılan bir 
alanda uzun süre eylemsiz kalarak bir boşluğa neden olursa bu boşluğu üye dev
let kendisi açısından doldurma hakkı elde edecektir. Fakat topluluk organlarına 
tanınan anayasal yetki devrini egemenliğin kısmen devri olarak niteleyecek olur
sak o alanda üye devletin teorik olarak bizzat tasarrufta bulunması hukuken müm
kün olamayacaktır. Nitekim bu husus ATAD kararlarında tartışma konusu olmuş
tur. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Costa/Enel; Komisyon/îtalya ve Komis
yon/Fransa kararlarında topluluk organlarına devredilen yetkilerin üye devletlere 
yeniden geri dönmeyeceği görüşünü istikrarlı bir şekilde ortaya koymuştur*38’. Bu 
durum da bir egemenlikten kaynaklanan yetki devri değil bizzat egemenliğin kıs
men devrinin söz konusu olduğunu göstermektedir. Öğretide bu konuda yapılacak 
değişikliğin bir yetki devri mi yoksa egemenlik devri anlamına mı geldiği 
konusunda bir görüş ayrılığı söz konusudur.

Avrupa Birliğiyle hukuk sistemimizi uyumlulaştırma çabaları bağlamında 
Anayasanın 90. maddesine "kanunlar ile milletlerarası antlaşmaların çatışması 
halinde milletlerarası antlaşmalar esas alınır" şeklinde bir hüküm konulması ön
görülmekteydi. Ancak bu öneri komisyonlardan geçmekle beraber TBMM Genel

(36) Günuğur H., Avrupa Topluluğu Hukuku, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayını, 3.Baskı, Ankara 
1996, s. 17

(37) Literatürde egemenliğin devri ile egemenlikten kaynaklanan yetkilerin devri şeklinde bir ayrım yapılmak
tadır Bkz. Hazır, s.19-20, (d.n.3l)

(38) Günuğur H., s.26-28 (d.n.36)
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Kurulunda reddedilmiştir. Meclisin böyle bir eğilimi benimsemesi bu tarzda bir 
değişikliği "egemenliğin devri "(39) olarak algılamasından kaynaklanmıştır.

Anayasanın 6. maddesi egemenliğin ancak yetkili organlarca kul
lanılabileceğine işaret etmektedir. Bu emredici kural Türk siyasal sisteminde 
sadece parlamento, hükümet ve yargının karar vermeye yetkili olduğun gösterir. 
Bu maddenin Avrupa Birliğine üye bir Türkiye'de değiştirilme ihtiyacı vardır. 
Çünkü Avrupa Birliğine üyelik halinde ulusal yetkilerin bir kısmını AB karar or
ganları ile paylaşmak söz konusu olacaktır. Söz konusu maddede Avrupa Birliği 
organlarının verecekleri kararların Türkiye'de geçerli olacağına açıklık kazandır
mak gerekecektir. Bu konuda Hollanda Kraliyet Anayasasının 93/III hükmü ör
nek alınabilir. Söz konusu düzenlemede eğer uluslar-üstü örgütün hazırladığı ant
laşmada Anayasadan sapmayı gerektiren nitelikte bir hüküm varsa, yasama or
ganında onaylanması için 2/3 çoğunluk gerekmekte ve gerekirse referanduma 
gidilmesi öngörülmektedir. Anayasanın 6. maddesine eklenecek benzeri bir 
değişiklik AB organlarının karalarına uymayı ve uygulamayı da Anayasaya uy
gun hale getirecektir.

Avrupa Birliği üyesi ulus devletler varlıklarını kaybetmemektedirler. Çünkü 
topluluğun temel yaklaşımı birlik yetkilerinin asli egemenlik değil ikincil nitelik
li/ikame edici (Subsidiarität) nitelikte olduğu şeklindedir. Nitekim AB'nin koy
duğu kuralların üye devlet otoritelerince uygulanması beklenmektedir. Bu durum 
da üye devletlerin bazı yetkilerini birliğe devretmiş olsalar bile bir hiyerarşiden 
çok yetki paylaşımı söz konusudur(40,.

SONUÇ: KÜRESEL DÜNYADA EGEMENLİĞİN DOĞRU 

KULLANIMININ KOŞULLARI

Türk Anayasasında Avrupa Birliği organları lehine yapılacak egemenlik dev
ri konusundaki bir değişiklik küresel dünya koşullarının bir yansıması olacaktır. 
Bu nedenle anayasal açıdan yapılacak bir egemenlik devri de klasik devletler 
hukukundan farklı sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Çünkü artık ulus devlet 
sadece uluslar üstü örgütlerle değil ulusal ve uluslararası arenada etkin faaliyetler 
yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla da bir yetki paylaşımına gitmek zorunda kal
mıştır. Bu durum özellikle idari ve hukuksal sitemini yeterince şeffaf hale getire
memiş devletler açısından daha büyük sakıncalar doğurabilir.

(39) Kaboğlu İ.Ö., "2001 Anayasa Değişiklikleri: Ulusal-Üslü Etkiden Ulusal Tepkiye", in: Anayasa Yargısı
25-26 Mayıs 2002, Antalya, Sayı: 19, s. 111

(40) Tekeli İ. - İlkin S., s.569 (d.n. 1)
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Egemenliğin kullanılmasının meşruluğu açık bir anayasal yetkiye bağlıdır. 
Burada ulusal ve uluslararası alandaki STK'ların ulusal siyasal sistemleri et
kiledikleri bir realitedir. Ulusal düzeyde sivil toplum kuruluşlarının siyasal iktidar 
ve parlamento ile iletişim kurması, kamuoyu oluşturması egemenliğin halka ait 
olmasının bir gereğidir. Bu yargı, kamu yararını kendi özel çıkarı için etkilerken 
denge sadece özel çıkarı gerçekleştirmeye yönelmedikçe doğrudur. Burada önem 
kazanan nokta siyasal karar mekanizmalarının özel çıkarlar lehine etkilenmesi ile 
kamu yararı arasında denge kurabilmesidir. Bu dengenin kurulmasının temel 
koşulu dinamik ve şeffaf bir devlet yapılanması oluşturmaya bağlıdır.

Hem ulusal alanda hem de uluslararası alanda STK'lar kamu yararım değil 
kendi özel amaçlarını gerçekleştirmeye yönelebilirler. Eğer böyle bir amaç top
lumun çoğunluğunun yararına aykırı ise ve buna rağmen siyasal karar vericileri
ni etkilemekte ise ortaya bir sorun çıkmaktadır. Bu sorun kapalı rejimlerde daima 
mevcuttur. Çünkü karar mekanizmalarının işleyiş biçimi kamuoyunca sağlıklı bir 
şekilde denetlenemez. Örgütlü yapıların kendi özel çıkarlarını kamu yararı olarak 
dayatması demokratik rejimlerde de ortaya çıkabilir. Yöneticiler kamu yararı 
değil özel çıkarın bir aracı konumuna düşmemelidirler. Aksi halde egemenliğin 
demokratik anlayışa uygun kullanılmasından söz edilemez.

Sivil toplum kuruluşlarının siyasal iktidarı etkilemeleri demokratik anlayışla 
bağdaşır. Fakat bu etkilemenin kamu yararını ortadan kaldırmaması gerekir. 
Burada dengenin korunup korunmadığı nasıl anlaşılabilir? Ya da egemenliğin 
küreselleşen dünyada yerinde kullanılıp kullanılmadığından nasıl emin olabiliriz? 
Bu amaca ulaşabilmenin en etkin yolu demokrasinin toplumsal tabana yayılması 
ve devletin siyasal organları gibi idari organların da işleyişlerini şeffaf hale getir
mektir. Böylece hem toplumun kamuoyunun sağlıklı kanaatlere ulaşması kolay 
olacaktır hem de siyasal karar organları gibi idari makamların da özel çıkarların 
kuklası haline gelip gelmediğini denetlemek mümkün olacaktır. Şeffaf bir idari ve 
siyasal sistem kuramayan rejimler için küresel dünya koşullan olumlu sonuçlar 
vaat etmemektedir.

Sonuç olarak 1982 Anayasasının 6. maddesinin mevcut durumu muhafaza 
edilerek, eklenecek bir fıkra ile AB'ye egemenlik yetkisinin bir kısmının devrine 
yeşil ışık yakmak gerekir. Önemli durumlarda TBMM'nin nitelikli çoğunluğun- 
ca karar verilmesi ve gerekirse referanduma gidilmesi koşulu anayasal düzeyde 
vurgulanmalıdır.

AB'ye üye bir Türkiye küreselleşmeden olumlu bağlamda yararlanabilecektir. 
Ancak bunun için temel koşul çağdaş devletlerde olduğu gibi şeffaf bir idari sis
teme geçmektir. Toplumun örgütlenmesi ve sağlıklı bir kamuoyu oluşması sağlık
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lı bir AB üyeliğinin sine qua non'unu oluşturmaktadır. Aksi takdirde sömürgeleş
me riski ile karşılaşmak hiç de zor değildir.

Hepinize, beni sabırla dinlediğiniz için, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
(A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. NEVZAT YALÇINTAŞ - Ben de, genç ilim 
adamımıza, bu kadar karmaşık bir konuyu, bu kadar açık bir şekilde ve çok kısa 
bir sürede açıkladığı için teşekkür ediyorum.

Varılan sonuç şudur: Her iki öğretim üyemiz de, Türkiye için aynı konuda, yani 
egemenliğin kullanılması konusunda Anayasa değişikliği olgusunun şart ol
duğunu örnekleriyle anlattılar. Küreselleşmenin de ana boyutunun, zamanında İn
giliz Filozofu Rassel'den de referans getirerek, ekonomik olduğu anlaşılıyor, iki 
cümleyle özetlenmiş bulunuyor.

SUNUCU - Sayın Başkanım ve değerli konuklar; günün değerlendirmesini Av
rupa Parlamentosu Üyesi Sayın Matti Wuori'den dinleyeceğiz.

Buyurun efendim. (Alkışlar)

DEĞERLENDİRM E

MATTI WUORI (Finlandiya - Avrupa Parlamentosu Üyesi) - Sayın Ekselans
ları ve saygıdeğer meslektaşlarım; teknoloji, insan hakları, çevre sorunları, bütün 
bunların hepsi çok farklı kavramlardır ve ulusal egemenlik haklan, çerçevesinde 
pek çok problemli konu ortaya koyabilmektedirler. Bunlar, pek çok çevreler 
tarafından çok tartışılmış, görüşülmüş, üzerinde durulmuş olan konulardır. Esas 
olan, egemen olanın herhangi bir kuralla ve hatta kendi koyacağı kurallarla bile 
bağlanamayacağı hükmüdür. Egemenlik hakkı çerçevesinde her ulusun, orijinal 
anlamı itibarıyla, egemenliğini uygulaması mümkündür; ama, tabiî ki, hiç kim
senin mutlak egemenliği yoktur; çünkü, dünya üzerindeki şu anki duruma bakacak 
olursak, çok merkezli bir durum olduğunu ve birbirimize bağımlı olduğumuzu 
görüyoruz ve esasında, ulusdevlet ve egemenlik kavramlarının Avrupa Birliğiyle 
ele alınıyor olması, bazı problemler de ortaya koymuştur. Avrupa Birliği içerisin
de daha önce, Sayın Profesör Arsava'nın da anlattığı gibi, ülkelerden her biri ege
menliğinden bir kısmını verip ortadaki bir sepete doldurarak yeni bir egemenlik 
kavramı ortaya koymuşlardır. Tabiî bu, aynı zamanda, şeffaflık da gerektirmek
tedir; çünkü, geleneksel olarak, güç dediğimiz mat bir şeydir, opak bir nesnedir; 
ama, vatandaşlarla ilişkilerde şeffaf olmak gerekir, demokrasilerde gücün şeffaf ol
ması gerekir. Bireylerin özel hayatları mahremdir; ama, Devlet anlamında gücün
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şeffaf olması, herhangi bir gizin, saklılığm olmaması gerekir Avrupa Birliğinde ve 
üye ülkelerde.

Avrupa Birliği içerisinde bizler beraberce çalışıyoruz; çünkü, gördük ki, 
hesapladık ki, (13, 25, 28) sayıları giderek artan üye ülkelerin güçleri, hep beraber 
hareket edecek olurlarsa ve ortak bir pozisyon tespit edecek olurlarsa, tek baş
larına egemen oldukları takdirde ortaya koyabilecekleri güçten çok daha fazla 
oluyor; İşte bu anlamda da, benim ülkem olan Finlandiya da Avrupa Birliğine 
katılmaya karar verdi.

Pek çok dramatik değişiklik yaşandı benim ülkemde. Bizim, bu bağlamda, 
2000 yılında yaptığımız bir Anayasa değişikliği şuydu: Cumhurbaşkanından yet
kileri aldık; çünkü, Avrupa Birliği içerisinde Başbakan ve kabine, gücü elinde 
bulunduran birimler. Avrupa Birliğinin doğasında olan bir şey bu. Finlandiya'da 
hiç fark etmiyordu; çünkü, hem Başbakanımız hem Cumhurbaşkanımız hanımdı. 
Bu anlamda, biz böyle bir değişiklik yaparak denge kurmuş olduk; ama, yine de 
güç hanımların elinde kaldı; Avrupa Birliği mutlaka, böyle bir şey istemiyordu; 
ama, hanımlar tarafından yönetiliyoruz diye Avrupa Birliği bize ilave bir imkân 
da tanımadı tabiî; ama, şunu söylemeye çalışıyorum esas itibarıyla; bir üye ülke 
Avrupa kuramlarına egemenlik hakkını verme yetisine sahip olduğuna inanırsa ve 
Avrupa Birliği de inanırsa buna, yetki devri gerçekleşiyor. Üye ülkelere geriye 
çok az bir egemenlik hakkı kalıyor. Bu da, güvenlikle ilgili konularda. Belki bu 
bile tartışılabilir. Yani, Avrupa savunmasının, ulusal savunma sistemlerinden 
daha iyi bir alternatif olduğu düşünülecek olursa, bu bile sorgulanmaya baş
lanabilir; ama, aynı zamanda da, bunun sembolik yansımaları, etkileri de oldu. 
Bunlardan birincisi; egemenliğin tam yansımasının bulunduğu unsurlardan birisi, 
paranın kendisidir. Ekonomik ve parasal birlik, beraber kullanılması gereken şey
lerdir. Şimdi şu paraya bakacak olursanız, bu elimde Türk parası var. Türk parası, 
sizin egemenliğinizin, bir sembolü ve bütün Türkler milyoner olabiliyorlar. Biz, 
Avrupa Birliğinde milyoner olamıyoruz, en azından, bazılarımız olamıyor. 
Burada da, euro var. Bu da, bana kendi ülkemi hatırlatıyor. Üzerinde çok farklı 
semboller var. Burada, Türkiye çok zor görünebiliyor. Belki de bu 10'luk euronun 
üzerinde Ankara, çok uçlarda, kenarlarda, bir yerlerde görünebilir. Ümit ediyo
rum ki, içtenlikle ümit ediyorum ki, Türkiye de Avrupa Birliğine girecektir ve o 
zaman, Euro, bugün göründüğü halinden biraz daha farklı bir desene sahip 
olacaktır; Avrupa haritasının üzerinde bir köprü kavramı düşünecek olursak, Tür
kiye, esasında, Avrupa Birliğine üye olarak bir köprü olduğu gibi, diğer coğrafî 
bölgelere de bir köprü teşkil edecektir. Böylelikle, ortak Avrupa egemenlik
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havuzunun da bir köprü ayağı olacaktır Türkiye ve ümit ediyorum ki, bu da bir 
gün gerçekleşecektir.

Avrupa Birliği bir gül bahçesi değil; ama, eğer çok çalışacak olursanız ve Av
rupa Birliğinin dışında kalmak yerine, Avrupa Birliğinin içerisinde çok daha faz
la şey başarabilirsiniz. Çünkü, bugünkü bu oturumda da son derece iyi şekilde 
tanımlandı, ekonomik aktör olarak da ülkelerin ayrı ayrı rollerinin birleştikleri 
zaman ne kadar kuvvetlendiği. Eğer Türkiye bize katılacak olursa, bizimle 
beraber olacak olursa ne olur, bizden uzaklaşırsa ne olur, bunların hepsini görü
yoruz ve ümit ediyorum Türkiye, bizimle beraber olur. (Alkışlar)

Çok teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. NEVZAT YALÇINTAŞ - Bu ilginç 
sunumunuzdan dolayı size çok teşekkür etmek istiyorum ve siz halihazırda mil
yoner oldunuz gerçekten de. Biz, yıllar önce milyoner olmuştuk. Sizin güzel 
konuşmanızdan dolayı da teşekkür ediyoruz, önümüzdeki yıl inşallah Avrupa'ya 
biz de girişimizi gerçekleştireceğiz.

Konulara fevkalade vakıf Avrupa Parlamenterinin yorumlarından sonra 
konuşmalar bitmiştir.

Bu sempozyumun kapanış konuşmasını Sayın Başkanımız yapacaktır. Ken
disi teşrif etmeden önce bütün iştirakçilere, misafirlerimize, burada bulunan ve 
bulunmayan yabancı iştirakçilerimize ben de teşekkürlerimi arz ediyorum ve baş
taki teşekkürümü bir dilekle bitiriyorum. O da şu: Sayın Başkanımız, gerçekten, 
çok faydalı, zamanında ülkemizin ihtiyacı olan entellektüel bir çalışmanın çok 
verimli bir şekilde organize edilmesi örneğini verdi. Bu iş, hukukî alanda değil 
sadece. Öyle görünüyor; ama, bütün tebliğlerden anlaşıldı ki, siyasî tarafı, 
ekonomik tarafı, uluslararası ilişkiler yönü mevcuttur. Dolayısıyla, bütün bu ilim ve 
uygulama alanlarından dolayı herkesi ve hatta sıradan Türk vatandaşını ilgilen
diriyor. Temennim de, tebliğlerin bir an önce basılması ve dağıtılmasıdır. Sayın 
Başkanımızı kapanış konuşmasını yapması için kürsüye davet ediyorum.

ödüller var, hediyelerimizi alacağız.

SUNUCU - Başkanım, sayın milletvekillerimiz, saygıdeğer katılımcılar ve kıy
metli konuklarımız; şimdi de, oturumlarımızı yöneten ve konuşmacı olarak 
bulunanların ödüllerinin takdimine geldi sıra.

Sayın Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'a ödülünü vermek üzere Meclis Başkan- 
vekilimiz Sayın Nevzat Pakdil'i davet ediyorum efendim. (Alkışlar)

Sayın Başkanım ve değerli konuklar; konuşmacılardan Sayın Nimet Çubuk
çu, Profesör Doktor Sayın Turan Yıldırım, Doçent Doktor Sayın Demet Öz- 
damar, Profesör Doktor Sayın Rıza Ayhan, Doçent Doktor Sayın Ömer Öz-
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yılmaz, Profesör Doktor Sayın Füsun Arsava'yı kürsüye davet ediyoruz efen
dim. (Alkışlar)

AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Eyüp Fatsa'yı, Sayın Çubukçu, Sayın Yıl
dırım ve Sayın Özdamar'a, Sayın Ayhan, Sayın Özyılmaz ve Sayın Arsava'ya 
ödüllerini vermek üzere davet ediyorum efendim. (Alkışlar)

Efendim, çok teşekkür ediyoruz.
Bu sempozyumun gerçekleşmesinde büyük katkısı olan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı Başmüşaviri Sayın Profesör Doktor Zafer Gören ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Danışmanı Sayın Fuat Küçüaydın'ı, ödüllerini al
mak üzere kürsüye davet ediyorum efendim. (Alkışlar)

Kendilerine ödüllerini vermek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Sayın Bülent Arınç'ı kürsüye davet ediyoruz.

Buyurun efendim. (Alkışlar)

Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının düzenlediği Anayasa 
Hukuku 1. Uluslararası Sempozyumunun kapanış konuşmasını yapmak üzere, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Bülent Arınç'ı arz ediyorum.

Buyurun Sayın Başkan. (Alkışlar)
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TBMM BAŞKANI SAYIN BÜLENT ARINÇ’IN
TBMM ANAYASA HUKUKU 1. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 

KAPANIŞ KONUŞMASI

Sayın Başkan, çok değerli konuklar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Üç gün devam eden ve biraz sonra kapanışını yapacağımız 1. Uluslararası 
Anayasa Hukuku Sempozyumu çok başarılı oldu.

Tabiî, 23 Nisan, bir Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır ve Meclis olarak bu 
bayramı kutluyoruz. Bazı etkinlikler sebebiyle tamamını takip edemesem dahi, 
bulunabildiğim süreç içerisinde ve arkadaşlardan aldığım değerlendirmeler odur ki 
-Sayın Başkanımız Yalçıntaş da ifade ettiler- başarılı bir sempozyum yapıldı. En 
kısa zamanda bunun yazılı notları da kitap haline getirilip bütün parlamenter
lerimize, katılımcılara ve gönderilmesi gerekli olan her yere gönderilmiş olacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilk defa böyle bir sempozyum tertiplendi. 
Zaman zaman kongreler oldu, konferanslar oldu; ama, üç günlük, hem kapsam 
itibarıyla hem de uluslararası niteliği taşıması itibarıyla ilk defa böyle bir toplan
tı yapıldı. Ben de, bu toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen, başta Başdanış
manım Sayın Prof. Dr. Zafer Gören olmak üzere, her kademede hizmetleri geçen 
değerli personelimize ve katılımcıların tümüne çok teşekkür ediyorum.

Bu fikir Ocak ayında aklımıza geldi. 23 Nisanı, her zaman seremonik bir
takım törenlerle kutlamak yeterli değil; aynı zamanda, anlamlı bir iş de yapmış 
olalım diye düşündük ve böyle bir toplantının değerli bilim adamlarıyla, siyaset 
adamlarıyla, bir araya gelmek suretiyle -tabiî, milletvekillerimiz başta olmak 
üzere- tartışılmasında yarar gördük.

Türkiye, Avrupa Birliğine aday ülke olan ve tam üyeliği amaçlayan bir ül
kedir; aynı zamanda, Avrupa Parlamentosunda da değişik ülkelerden milletvekili 
olan kişileri de davet etmek suretiyle, onlara bu takdimi yapmanın, onların da 
görüşlerini almanın faydalı olacağını düşündük. Kendilerine haber gönderdiğimiz 
bütün parlamenterler bundan onur duyduklarını, böyle bir şeyin çok yararlı ola
cağını ifade ettiler. Bildiğiniz gibi, 4'ü kabul etti, diğerleri de, kendilerince önem
li sayılabilecek -ki, en başta, Paskalyanın bu tarihlere denk gelmesi oluyor- bu 
tarihler arasında Türkiye'de bulunamayacaklarını, çok önceden ajandalarında baş
ka bir program olduğunu söylediler. Bu, tabiîdir. Dolayısıyla, bu toplantılara kat
kıda bulunanlar, biraz önce son konuşmayı yapan Sayın Parlamenter olmak üzere, 
önemli görüşler ifade ettiler. Bunlar kitap haline geldiğinde çok daha iyi an
laşılacaktır, ümit ediyorum.
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Değerli dostlar, 11 oturum yapıldı. Her oturumda tebliğ sahipleri var, tartış
macı var ve bu 11 oturum içerisinde toplam 49 konuşmacı vardı. Bunların 
dökümlerini yaptığımız zaman da, mesleklerine göre, profesör arkadaşlarımız, 
doçent arkadaşlarımız vardı. Kendi personelimizden doktora yapmış, Kanunlar 
Kararlardan ve diğer birimlerden değerli arkadaşlarımız vardı; milletvekillerimiz 
vardı, oturum başkanlığı yapan Dış Komisyon Başkanlarımız, Meclis Başkan- 
vekillerimiz vardı.

Bence, çok renkli toplantılar oldu, çok ilginç fikirler ortaya çıktı. Bu konuş
malar sırasında, zamanın yetersiz olduğu söylendi. Her konuşmacıya 15 dakika 
vermek; ama, bu konuşma süresince üç dört maddeyi ortaya koyabilmek zordur 
denildi. Bunun içerisinde, soru sormak suretiyle katılımcılığın olmadığı ifade 
edildi. Bunların hepsi doğrudur. Aynı zamanda, organizasyon içerisinde de eksik
lerimiz olabilir. Sizden ricamız, bu eksiklikleri bizlere duyurmanızdır. Bundan 
sonraki yıllarda, kısmet olursa, bizim de tespit edebildiğimiz bu eksikliklerimizi 
asgarîye indirmek ve hepinizi daha çok tatmin etmek, mutlu etmek dileğindeyiz.

Şüphesiz, oturumlar biraz daha azaltılabilir, süre biraz daha artırılabilir, içine 
tartışma konulabilir. Bunların hepsi önümüzdeki dönemler için tespit edilecektir 
ve yerine getirilecektir.

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletimizindir. Mil
letimizin temsilcileri burada bulunuyor, biz de bu temsilcilerin içerisinde olmak
tan büyük gurur duyuyoruz. Millet Meclisimizin sahip olduğu bütün imkân
larımızı milletimize tahsis etmek kararındayız ve hem de onların temsilcisi olan 
sivil toplum kuruluşlarının, demokratik kitle örgütlerinin faaliyetlerine de bu 
mekânlarımızı açacağız. Daha önce yaptığımız bilimsel toplantılara daha yeni
lerini eklemek kararındayız. Bu mekânlar ancak bu şekilde kıymetlendirilebilir. 
Yoksa, salonlarımız senede iki defa resmî törenler için açılırsa, birtakım imkânlar 
sadece belli kişiler için kullanılırsa, doğrusu, biz israf etmiş oluruz, bizim de 
niyetimiz israf etmek değil. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83. Kuruluş Yıl
dönümünü kutladığımız şu günlerde, bu büyük bayramı halkımıza armağan eden, 
çocuklarımıza armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün de düşüncesi böyley- 
di, ilk Meclisin açılışındaki ruh ve inanç da böyleydi. Milletin gerçek temsilcileri 
bir araya geldiler, her şeyden önce Meclisi kurdular ve bu Meclis İstiklal 
Mücadelesini yürüttü ve şimdiki bağımsız, gerçek Cumhuriyet’i ortaya koydu. 
Dolayısıyla, dün nasıl halkın temsilcileri buradaysa, bugün de buradadır ve hal
kımız gözünü dikmiş Meclisinden her şeyi bekliyorsa, milletimize büyük duvar
larla kapalı olmak yerine, onunla kucaklaşmanın, beraber olmanın zamanıdır diye 
düşündük.
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Değerli dostlar, Avrupa Parlamentosu üyelerinin konuşmalarını dikkatle iz
ledim. Eminim, bu sempozyumun en yararlı yönlerinden birisi, yeni dostlar 
kazanmış olmamızdır. Kendi konuşmalarında, bir Türkiye dostu olarak da, Tür
kiye'nin Avrupa Birliğine katılmasını gerçekten isteyen kişiler olarak da çok 
yararlı katkılarda bulundular. Biz, elbette bunları dikkate alacağız ve mutlaka 
bunların yerine getirilmesi konusunda kendi kamuoyumuzda, kendi Meclisimiz
de bunları tartışmaya açacağız.

Eleştiriler yapıldı, yeni öneriler getirildi. Eleştirilerin birincisi, evet, bu kadar 
değişiklik oldu; ama, hâlâ yeterli değildir. İkincisi, ifadeler tam hukukî değil. 
Üçüncüsü, uygulamalarınız yeterli değil. Bunların hepsi doğru olabilir. Yerine 
göre her konuda konuşulabilecek çok şey vardır.

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 6. maddesi -biraz evvelki oturumun da 
konusuydu- egemenliğin millete ait olması, bizi demokratik kılan, bizi Cum
huriyet rejimiyle yönetilen bir ülke de yapıyor. Egemenlik hakkının, Anayasanın 
koyduğu esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullanılması, işte, içinde bulun
duğumuz bu mekânın ve Anayasanın bize tanıdığı en büyük yetkilerin başında 
gelmektedir. Yine, Anayasamızın 7. maddesinde de "yasama yetkisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisine aittir ve bu yetki hiçbir şekilde başka bir kuruma dev
redilemez" denilmektedir. Niçin bunları söylüyorum; çünkü, biz burada üç gün
den beri, 1987'den başlayarak, 2002 sonuna kadar yapılmış olan, yaklaşık 40 
maddeyi kapsayan Anayasa değişikliklerini konuşuyoruz. Kim yaptı bu Anayasa 
değişikliklerini; Türkiye Büyük Millet Meclisi yaptı. Hangi yolla yaptı; yasama 
yoluyla yaptı. Elbette, Anayasa değişmez bir metin değildir; bir ortak mutabakat
tır, bir temel belgedir, devletin ne olduğunu, temel hakların ve özgürlüklerin ne 
olduğunu, yüksek yargının ne olduğunu, birbirleri arasındaki ilişkileri, bütün bun
ların hepsini düzenler; ama, bir şeyi daha düzenler; Anayasanın 175. maddesi, 
bizzat bu Anayasanın değiştirilebileceğini de kural haline getirmiş. Anayasanın 
değiştirilemeyecek maddeleri belli; ama, 175. madde var ki, bunların dışındaki 
Anayasa Kurallarının nasıl değiştirilebileceğini de öngörüyor. Demek ki, 
Anayasalar değiştirilebiliyor. Böyle de olması lazım; çünkü, Anayasalar toplum 
için yapılıyor. Toplum dinamikse, toplum değişim süreci içindeyse, artık, biz, 
40'lı, 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda değil de, 2003 yılına gelmişsek, teknoloji büyümüş
se, devleşmişse, küreselleşme başlamışsa, artık bütün dünya, bütün ülkeler bile 
bir köy kadar küçülmüş, haberleşme, iletişim, hepsi devasa teknolojilerle 
yapılıyorsa ve ortaya yeni hukuklar çıkıyorsa, rekabet hukuku ayrı, tüketicinin 
haklarını koruma ayrı, çok yeni, çok değişik, çok gelişmeci birtakım dinamik un
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surlar bu işe eklenmişse, statik bir şekilde Anayasa kurallarını muhafaza etmek 
mümkün değil. Toplumun talepleri ve beklentileri, istek ve arzuları Anayasalara 
yansımalıdır; bunun için de, Anayasa değişiklikleri yapılabilir.

Ancak kanun değiştirir gibi Anayasa değiştiremiyorsunuz. Bu da, çok doğru. 
Bir defa, nitelikli çoğunluğa ihtiyacımız var. O nitelikli çoğunluğu da, zaten 175. 
madde öngörüyor. İkinci söyleyeceğim, zaten birincinin sonucudur. Mademki 
nitelikli çoğunluk var, o zaman her aklına esen Anayasayı değiştiremez. Bu 
çoğunluk, aynı zamanda bir uzlaşmayı gerektiriyor. Yani, tek partinin değil, bir
kaç partinin, hatta, parlamento dışı partilerin, hatta, kamuoyundaki beklentilerin 
de özdeş olması lazım. Bugüne kadar da Anayasa değişiklikleri hep böyle yapıl
dı. Bakınız, şu en yakın Anayasa değişikliğinde bile, Parlamento içerisindeki iki 
parti -yani, şu birkaç ay öncesini kastederek söylüyorum, belki, son, 25 yaş ve Or
man Yasasıyla ilgili olanları bir kenara koyarsak- uzlaşma içinde olmuştur. Bunu 
temin eden de bir uzlaşma komisyonu, 1993 yılından beri Parlamentoda, gerçek
ten, faydalı, yararlı işler yapmıştır. Demek ki, bir uzlaşmaya ihtiyaç var ve bu uz
laşmanın da, sonucu itibarıyla, toplumun beklentilerini, temel düşüncelerini or
taya koyması gerekir.

Değerli dostlar, hepiniz şunun farkındasınız. Anayasaların, elbette üzerlerin
de konuşulacaktır. Anayasalar dokunulmaz tabular değildir; elbette, Anayasalar, 
ülkede, toplumun yüzyıllardan bu yana süzülen hem karakteridir hem aynasıdır 
hem toplumsal mutabakatıdır, hem sözleşmesidir. Bütün bunlarda dikkat ede
ceğimiz husus, elbette, sayısal çoğunluğun yeterli olmadığı, toplumun bir ortak 
mutabakatının da bu konuda kendisini hissettirmesidir.

Anayasalarda yaptığımız değişikliklerin, ne yazık ki, çok küçük bir çoğunluğu 
halkın kendi taleplerinin karşılanması suretiyle olmuştur; ama, çok büyük çoğun
luğu, dış destekler veya dış taleplerin ortaya koyduklarıdır. Avrupa Birliği’nin or
taya koyduğu kriterler, Türkiye'nin demokrasi ve hukuk standardının yükseltil
mesini de gerekli kılmıştır. 50 yılı aşkın Avrupa Ekonomik Topluluğu veya Avrupa 
Birliği sürecinde Türkiye bugüne kadar hangi iktidar ve hangi partiler tarafından 
yönetilirse yönetilsin, Avrupa Birliğine girme düşüncesinden geri dönülmemiştir; 
ancak, siyasî iradenin çok güçlü olmadığı zamanlarda Avrupa Birliği’ne girme 
süreci yavaşlamış, iki ileri bir geri durumuna geçmiştir; ama, iradenin güçlü ol
duğu zamanlarda da çok büyük değişiklikler ve çok büyük atılımlar yapılabilmiş
tir. Türkiye, tercihini, Avrupa Birliğine tam üye olmayı bir hedef olarak belir
lemekle yapmıştır. Biz de bu hedefi doğru ve haklı kabul ediyoruz.
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Bu bir standarttır, bu standardın ölçüleri de bellidir. Girmek isteyen siz ol
duğunuza göre, bu standarda uygun düzenlemeler yapmak da, girmek isteyene 
düşmektedir. Her ilerleme raporunda veya bir başka raporda Türkiye'nin eleştiril
mesi, Türkiye'nin yaptıklarının kafi görülmemesi, eleştiriler ideolojik manada 
olursa elbette, bizi üzmektedir; ama, söz verdiğimiz taahhütlerin yerine getiril
mesi söz konusu olduğu zaman kimseye kızacak halimiz de kalmamaktadır. Biz, 
Türkiye olarak bu hedefi belirlemiş bir ülke isek, gereğini yapmak mecburiyetin
deyiz. Her defasında Türkiye'ye, Avrupa Konseyinden veya Avrupa Parlamen- 
tosu’ndan gelen temsilcilere, bizi ne zaman AB’ne alacaksınız diye çıkışmak ye
rine, onların sorduğu sorulara doğru cevaplar vermek hakkaniyete daha uygundur. 
Siz ne zaman bu kriterleri yerine getireceksiniz?.. Türkiye, tercihini 1958’lerde 
yaptı. Sene 2003. Söyleyecek fazla bir şey yok.

Değerli dostlarım, bu Anayasa değişikliklerini bugüne kadar da uzlaşmayla 
yapmışsak, iki eksiğimiz kaldı. Birincisi; ne yaptığımızı biz bile anlatamadık 
bugüne kadar. Türkiye kamuoyu bile, birkaç hukukçunun dışında veya bu işle il
gilenen birkaç kişinin dışında, Anayasada hangi değişiklik yapıldı, bu ne anlama 
geliyor, biz bununla ne kazandık, doğrusu, bunun çok farkında değil. İşte bu top
lantıyı yapmamızın sebeplerinden birisi, Parlamentonun büyük bir başarı olarak 
ortaya koyduğu bu değişikliklerin ne anlama geldiğini söyleyebilmektir. İkincisi, 
Avrupa Parlamentosu üyelerinin de, doğrusu, çok fazla bilgi sahibi olduklarını 
düşünmüyorum. Dolayısıyla, Türkiye hakkında karar verme noktasında olan kişi
lerin, birinci ağızdan bu yapılanları hem duymaları hem tartışmaları faydalı 
olabilecektir.

Değerli dostlar, Anayasamız etkin olmalıdır, Anayasamız dinamik olmalıdır, 
Anayasamız, toplumun ruhuna uygun olmalıdır. Kanunların bile ruhu vardır. 
Kanunları alırsınız, kanunları değiştirirsiniz; ama, şikâyetler bitmez. Siz, onun 
içerisine hukuku koymak zorundasınız. Kanun başka şeydir, hukuk başka şeydir.

Polis devleti gerilerde kaldı, kanun devleti de gerilerde kaldı. Şimdi, hukuk 
devleti içindeyiz; ama, hukukun üstünlüğü de var. Dünya, buna doğru gidiyor, 
bireysel hak ve özgürlükler buna doğru gidiyor; hiç, bundan kendinizi soyut- 
layamazsınız. Hukukun üstünlüğü ilkesi, bizim de düşündüğümüz ve kabul et
tiğimiz bir ilkedir.

Dolayısıyla, temel hak ve özgürlüklerin ve bu özgürlüklerin bileşkesi olan 
ifade özgürlüğünün, mutlak anlamda tanınmasına ihtiyaç var. Bunun mutlak an
lamda tanınması, elbette, 1954'ten beri altına imza attığımız Avrupa İnsan Hak
ları Sözleşmesine uymakla olur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uyum 
amacıyla yapılan bu değişikliklerde, hâlâ, eksikliklerimiz olabilir; bunları da ger
çekçi olarak görmeliyiz ve kabul etmeliyiz.
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Anayasa temel kurallar içerir. Anayasa tek başına yürürlük ifade etmez; o, 
kanunlarla yürür. Kanunların Anayasaya aykırı olamayacağı kuralı, bir normlar 
hiyerarşisi kuralıdır. Hepsi, kademe kademe ve birbiriyle çelişmeyecek şekilde 
olmalıdır.

Değerli dostlar, bu sempozyumun, Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde olumlu yankıları olacağını düşünüyorum, önümüzde büyük bir açılımın 
meydana geleceğini düşünüyorum. Bunun devam edeceğini, bu tür çalışmaların 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin koruyuculuğu ve şemsiyesi altında bundan son
ra da devam edeceğini, sizlere iftiharla ifade ediyorum ve bu çalışmalarda, he
pinizin yardımlarını ve desteklerini bekliyorum; bu çalışmalara, özellikle 
basınımızın ilgi göstermesini arzu ediyorum. Bu Anayasa Hukuku Sempozyumu, 
bilesiniz ki, Pascal Nouma'nın ülkesine gönderilmesinden çok daha hayırlıdır, 
çok daha önemlidir.

Değerli basınımızın çok değerli mensuplarına, bu sempozyuma biraz da bu 
gözle bakmalarını ve bu çabaları desteklerlerse, arkasının daha güzel geleceğini 
ifade ederek, sizleri tekrar saygılarla, sevgilerle selamlıyorum. (A lk ış la r )

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. NEVZAT YALÇINTAŞ - Sempozyum kapan
mıştır; herkese teşekkür ediyorum.

SUNUCU - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Arınç'a
konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Sayın Başkan, sayın bakanlar ve milletvekillerimiz, saygıdeğer katılımcılar ve 
kıymetli misafirlerimiz; Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Hukuku I. Ulus
lararası Sempozyumuna şeref verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz.

Sayın Başkanım, değerli katılımcılarımız; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Başmüşaviri Sayın Prof. Dr. Zafer Gören adına, sempozyuma katıldığınız için 
hepinize teşekkür ediyorum, önümüzdeki yıl, inşallah, II. Uluslararası Anayasa 
Sempozyumunda sağlık, mutluluk ve barış içerisinde tekrar bir araya gelmeyi 
umuyorum.

Kapanma Saati: 17.04
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Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Başkanı Sayın M. Handan Surlu
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Sağda : TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Burhan Kuzu
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Soldan sağa : Sayın Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu, 
Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek
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Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek

465



466



Îİ.Sf5&sn«TI<

Soldan sağa : Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek, Sayın Doç. Dr. Yavuz Atar

467



468



Soldan sağa : Sayın Prof. Dr. Turan Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili 
Sayın Haşim Kılıç, Sayın Doç. Dr. Demet Özdamar
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
ANAYASA HUKUKU I. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY
Ist INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONSTITUTIONAL LAW

22-24 NİSAN/APRIL 2003

Soldan sağa : Sayın Prof. Dr. Füsun Arsava, Sayın Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, 
Sayın Doç. Dr. İlyas Doğan

471



472



Avrupa Parlamentosu Üyesi Sayın Matti VVuori'nin değerlendirme konuşmasının ardından 
TBMM Başkanı kapanış konuşmasını yaparken.

Arka sıra, Soldan sağa : Sayın Matti VVuori, Sayın Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş,
Ön sıra : Sempozyum sunucuları Handan Kaplan, Şener Mete,

TBMM Başkanı Sayın Bülent Arınç
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TBMM Başkanı Sayın Bülent Arınç, TBMM Başkanvekili Sayın Nevzat Pakdil
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Soldan sağa birinci sıra : Avrupa Parlamentosu Üyesi Sayın Matti Wuori, 
TBMM Genel Sekreter Vekili Sayın Rauf Bozkurt, Milletvekili Sayın Nimet Çubukçu
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Doç. Dr. Demet Özdamar ödülünü AK Parti Grup Başkanvekili 
Sayın Faruk Çelik’ten alırken 

Soldan sağan : Prof. Dr. Füsun Arsava, Sayın Faruk Çelik, Doç. Dr. Demet Özdamar
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TBMM Başkanı Danışmanı Fuat Küçükaydın, ödülünü 
TBMM Başkanı Sayın Bülent Arınç’tan alırken
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Sayın Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, TBMM Başkanvekili Sayın Nevzat Pakdil’den
ödülünü alırken
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Sayın Prof. Dr. Füsun Arsava, ödülünü 

AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Faruk Çelik’ten alırken
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Milletvekili Sayın Nimet Çubukçu, ödülünü 
AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Faruk Çelik’ten alırken
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Doç. Dr. Sayın Ömer Özyılmaz, ödülünü 
AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Eyüp Fatsa’dan alırken
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