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ÖN SÖZ 

Demokratik hukuk devletinde yargu; bağımsızllğı, güvenilir 
adaletin gerçekleşmesi ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin 
en büyük güvencesidir. 

Çağdaş anayasalarda olduğu gibi, anayasamızda da, yargı
nın bağımsız olduğu ve hiç bir organ, makam, merci veya kişinin 
yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve yargu;lara emir 
ve talimat veremeyeceği; genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve tel
kinde .bulunamayacağı belirtilmiştir. 

Ancak, sadece bu anayasal güvence gerçek adaletin oluşma
sında yeterli midir? Ülkemizde yargıcın yetişmesine özel bir önem 
ve değer verilmekte midir? Y argu;lık aşamalarında· verilen eğitim ve 
öğretim doyurucu mudur? Bir baskı aracı olarak kullanılabilecek 
meslekı ilerleme, yükselme ve tayinlerde her türlü baskı aracından 
arındırılmış yargu; bağımsızllğı tam olarak sağlanmış mıdır? Yar
gu;lann çalıştıkları ortam ve kendilerine en büyük yardımcı olan 
savcı ve avukatıann önemli sıkıntı ve sorunlan var mıdır? 

Parlamenter demokraside yasama organının, ülkenin diğer so
runlan gibi, yargının tüm sorun ve ihtiyaçlanyla da yakından ilgi
lenmek zorunda olduğu kuşkusuzdur. Yasa bolluğunun yol açtığı 
mevzuat karmaşası ve üstelik önündeki dosya ylğıiıı içinde yete
nekli bir yargıcın adaleti yerine getirmeye çalışması oldukça güç 
bir iştir. 

Bu nedenle, yargının etkin bir şekilde işlemesi, adaletin hızla 
ve yansız olarak gerçekleştirilmesinde yargı erkine olduğu kadar, 
yasama ve yürütme organlanna da önemli görev ve sorumluluk 
düşmektedir. Bu amaç birliği, kaçınılmaz olarak, üç organ arasın
da ülke yaranna yönelik sürekli bir işbirliğini zorunlu kılmaktadır. 

Doç. Dr. Şeref Ünal'ın, yargı erkinin devlet yapısı içindeki yeri
ni, organıann birbirleriyle ilişkilerini ve yargı bağımsızlığını sağla
yıcı kurum ve kurallan hukuk verilerine göre incelerneye çalışan bu 
eserinin,' değerli meslektaşlarıma ve ilgililere yararlı olmasını dili
yorum.· 

Hüsamettin CİNDORUK 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 



SUNU Ş 

Mahkemeler, demokratik ve sosyal bir hukuk devletinde, bireyin hak 
ve özgürlüklerinin ve toplwn.urı temel değerlerinin koruyucusu ve teminatı

dır. Mahkemelerin bu görevlerini gereği gibi yapabilmelerini sağlamak için · 

onlan di{Jer devlet organlarınuı müdahalesi ve her türlü dış etkilere karşı 

bağunsızlığa kavuşturmak zonuıludur. Çünkü hukuk devleti wıcak bu 

şekilde, mahkemelerin bağunsızlığı ilkesinin kabul edUip sağlamlaştırılma

sı ölçüsünde gelişecektir. 

Mahkemelerin bağunsızlığci kavuşturulması yolunda, liberal demokra

sinin tarihi gelişim sürecinde olumlu adımlar atılmıştır. Yüzyıluruzda ve 

özellikle II. Dünya Savaşından sonra. temsUi parlamenter demokrasUerin 

öngörüldÜğü modem anayasalarda.. konuya Uişkin olarak yeni düzenle

meler yapılmış ve mahkemelerin bağımsızlığuıı sağlamak üzere yeni ana

yasal kurumlar oluşturulmuştur. Böylece, başka amaçlar güden hiçbir 

yabwıcı müdahale olmaksızın, hukuka sıkı sikıya bağlı bir şekilde karar 

vermek i.mkCuu sağlamak amacıyla. mahkemelerin bağımsız ve hiı.kimlerin 

de yalnızca hukukla bağlı oldukları, hukuk devletinin en önemli bir Ukesi

olarak kabul edilmiştir. 

Mahkemelerin bağımsızlığı, ötedenberi üzerinde tartışma dahi yapıl

maksızuı olduğu gibi kabul edUen bir ilke, bir d.ogma halini almıştır. Ancak 

bağımsızlık ilkesinin tam anlarruyla. niteliği. muhtevası ve suıırlannuı ne 

olduğu da, her zaman üzerinde en çok konuşulan ve· tartışılan konular 

olarak süregelmiş ve buna tam anlamıyla açıklık gettrUememişttr. 

Nitekim bu konular, 1961 Anayasasından önce olduğu kadar, bu ana

!Jasanuı yürürlük döneminde ve özellikle de 1982 Anayasasuıuı kabulün

ien sonra. sürekli olarak ülkemiz gündeminde kalmış ve yoğwı bir şekU

de tartışılmıştır. 

1961 Anayasası, önceki döneme bir reaksiyon olarak, hiı.kimlerin 

5zlük işleri Ue görevli, salt hakimlerden oluşan bağımsız bir Yüksek 

fldkimler Kurulwıwı oluşturulmasuıı öngönniıştür. Bu kurulwı 12 Eylül 

iöneminde, 13.5.1981 tarih ve 2461 Sayılı Kanwıla kaldırılarak, yerine 

!Jürütme organı mensuplaruıuı da temsU edUdi{Ji yeni bir kurulwı kurulma
;ı ve konwıwı 1982 Anayasasuıda yeniden düzenlenmesi üzerine, bazı 
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meslek çevrelerinde, yapılan yeni düzenlernelerin yargı bağunsızlığı. ile 

bağd.aşma.d.ığı. ve hukuk devleti ilkesini zedelediği iddia edUmiş ve bunlar 

günümüze kadar süregelmiştir. Çok duyarlı olap. bu konuda ideal bir 

düzenleme yapılması ve bunun bütün ilgili çevrelerce itirazsız kabul gör

mesi elbette beklenemez. Bu bakundan bir türlü dinmeyen bu tür eleştiri

ler doğal sayılmalı ve kamu oyunun yargı bağunsızlıgı gibi çok önemli bir 

konuyla yakından ilgilenmesi., toplurrum demokratik değerlere sahip çık

masuwı bir göstergesi olarak, memnuniyetle karşılanmalıdır. Ancak, bu 

konuda öne sürülen görüşler ve yapılan eleştirllerin haklılık derecesinin ve 

gerçeklik payının ne olduğu da, doğmatik sapıantı ve önyargıya kapılma

dan rruıtlaka açıklıga kavuşturulmalı ve gereken düzenlemeler ona göre 

yapılmalıdır. Hukuk politikasının amacı. hürriyetleri teminat altına almak 

ve toplumun huzur ve banşını sağlamaktır. Hukuk, toplumsal gelişmelere 

ayak uydunnalı. ancak toplumu zorlamamalıdır. 

Biz bu incelemernizde, Anayasa hukuku açısından ve karşılaştırmalı 

hukuk verilerine göre, mahkemelerin bağunsızzını ve hdkim.lik teminatı 

kavramlarıyla yargı erkinin devlet yapısındaki yerinin ne olması gerektiği

ni, bir bilim ad.anu olarak objektif ölçüler içinde ve aynı zamanda bir 

hiıkim olarak, meslek taassubu içinde değil. bu sifatın gerektirdiği tarafsız 

bir yaklaşımla incelemeye çalıştık. Ülkernizdeki yargı bağunsızlı{Jına iliş
kin kuralların milletlerarası standartlar karşısında yeterli olup olmadını

nın ve bu konuda yeni bir düzenleme yaprlacaksa., bunun ideal şeklinin 

ne olması gerektiğinin daha kolay anlaşılabilmesi için, incelemenin sonu-. 

na "Birleşmiş Milletler Yargı Bağunsızzını Kuralları" da eklenmiştir. 

Köklü bir Anayasa değişikliğinin söz konusu olduğu bu dönemde, 

hukuk devletinin temel taşı olan yargı erkinin devletin anayasal düzeni 

içerisindeki yeri ve işlevinin belirlenmesine küçük bir katkımız olur ve için

de bulundukları statünün daha iyi anlaşılması bakımından değerli mes

lektaşlarımızı aydınlatabilirsek, kendimizi mutlu sayacağız. 

Şeref Ünal, Ankara, Şubat ı 994 
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I. KUVVETLER AYlRIMI İLKESi 

A. ILKENİN TARİHİ GELişiMI 

Tarihi süreç içinde yargı görevi, orta çaglara kadar yürütme organı
nın görevleri arasında sayılmış ve bu organ tarafından üstlenilmiştir. 
Yargı erkinin organik açıdan yürütme organından ayrılması, devlet işleri
ninartmasıyla ortaya çıkan bir ihtlyaçtır. Bumeyanda adli işler de öyle
sine artmış ve karmaşık hale gelmiştir ki, yürütme organı özel uyuşmaz
lıklarla ugraşacak zaman bulamadıgı için bunları kendi yerine karar 
verecek özel görevlilere devretmek zorunda kalmıştır. Örnegtn Roma 
lmparatorhigu'nun büyüme çaginda, Konsüt devlet işleriyle öylesine 
meşguldt1 ki, adli işlerle ugraşacak zamanı olmadıgından yerine bir Pra
etor atamıştır. Roma lmparatorlugtı'nun yıkintılan üzerine kurulan 
Avrupa monarşllerinde de kral ve prensler, adli işleri atadıklan yardımci
larına ve hakimlere bırakmışlardır. m 

Aynı şekilde, Osmanlı lmparatorlugunda da bu görevler padtşahın 
atadıgı kadılar tarafından üstlenllmiştir. 

Tarihi süreçte, fonksiyonel açıdan da, yargı erkinin yürütme orga
nından ayrılması gerekmiştir. Çünkü, yargı erkt yürütme organı ile bir
leşttgı takdirde, zayıf bir ihtimal de olsa, adaletin siyasete kurban edil
mesi mümkündür. Devletin yüksek menfaatlerini gerçekleştirmekle 

görevli olanlar, kasten olmasa da. bazan bunları özel menfaatlere tercih 
etmeyi düşünebilirler. Bireyin hürriyet ve güvenligı, yargı görevinin taraf
sız bir şekilde yerine getirllmestne baglıdır. Bireyi sahip oldugu haklar 
açısından güvenlige kavuşturmak için, yalnız yargı erkinin yürutmeden 
ayrılması yeterli degildir; ayrıca, kararların da bu organdan bagimsız 
olarak alınabilmesi gerekir. Bu bakımdan, hcikim yürütme organının 
keyfine göre görevden alınmamalı ve aylıgı onun iyi niyetine veya ülke 
ekonomistnin durumuna· baglı bulunmamalıdır. 121 

Günümüzde, parlamenter demokratik rejimle yönetilen hemen 
bütün devletlerin anayasalarında, kuvvetler ayırımı ilkesi kabul edilmiş
tir. Ilk kez Aristo, fonksiyonel açıdan yasama, yürütme ve yargı erkleri 
arasındaki farka işaret etmiş ve onun bu ögrettsi daha sonra Polybus, 

(1} Smith. A. The Wealth ofNatiDns, S. 565 

(2) Smith. A. a.g.e. S. 566 
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Cicero ve Machiavelli tarafından "karİşık anayasa" kavramı altında, bir 
anayasanın monarşik, aristokratik ve demokratik unsurlan incelenerek 
geliştirilmişttr.l3l Daha sonra John Locke'da (1690) bu ayırım üzerinde 
durmuşsa da, kuvvetler ayırımı ilkesi klasik anlamla ilk kez Montesqui
eu'da ifadesini bulmuştur. Montesql.ıieu'ya göre her devlette üç kuvvet 
vardır.l4l 

'Yasama kuvveti, devletler hukukuna ait işlere bakan yürütme kuvve
ti ve yurttaşlık yararına olan işleri görmekle görevli yürütme kuvvetidir. 
Prens veya yönetici yasama kuvvetine dayanarak süreli veya süresiz 
kanun çıkarır, mevcutlan tashih eder veya yürürlükten kaldınr. İkinci 
ku vv ete göre savaş yapar veya barış andiaşması akdeder, elçi gönderir 
kabul eder, güveni saglar ve istihilara karşı koyar. Üçüncü kuvvete daya
narak ise, suçlulan cezalandınr, kişiler arasındaki uyuşmazlıklar konu
sunda karar verir." Montesquieu üçüncü kuvveti"yargı kuvveti", digerini 
ise, devletin "yürütme kuvveti" olarak nitelendirmektedir." 

'Yasama ve yürütme kuvvetlerinin aynı kişi veya aynı hükümet 
makamlarında birleşmesi haıınde hürriyet yoktur. Çünkü aynı hüküm
dar veya meclis zalimane bir şekilde uygulamak için istibdat kanunlan 
yapar. Ayrıca yargı kuvvetinin yasama ve yürütme kuvvetlerinden ayrı 
olmaması halinde de hürriyet yoktur. Yargı kuvvetinin yasama kuvvetine 
baglı olması durumunda, hakim aynı zamanda kanun koyucu da olaca
gından, vatandaşların hayat ve hürriyeti üzerindeki iktidan keyfi, yürüt
me kuvvetine baglı olması halinde ise, hakiın bir müstebitln iktidarına 
sahip olacaktır." 

"Aynı kişinin, aristokratların veya halkın mensup oldugu bir kuru
mun bu üç kuvvete birlikte sahip olması halinde herŞey kaybolurdu; 
Kanun koyma, kararlan icra etme, bireylerin suç ve uyuşmazlıkları 
konusunda karar verme iktidarı." 

"Avrupa krallıklarının çogunlugunda anayasa ılımlıdır. Çünkü kral 
ilk iki kuvveti elinde tutarak üçüncüsünü tebanın uygulamasına terket
miştir. Her üç kuvvetin sultanda toplandıgı Türklerde ise korkunç bir 

. despotizm hüküm sünnektedir."ı5l 
(3) Das. F1scher Lextkon, Staat wui Politik, S. ll 7 
(4) W eber-Fas, R. Der Staat, Dolcumente des Staatsdenkens von der Antike bis zıu Gegenwart, S. 493 vd. 
(5) Montesquleu'nu bu tddlasUWl aksine, 1üric tar1hi. hükümdar-Mkim iUşktst açısından son derece zengin 
örneklerle doludur. Bun1an:lan Fatlhle Istanbul kadı.sı arasında geçen bir örnek: "lstanbul'u aldıktan sonra 
Fatih Sultan Mehmet. bir Btzansh mimarla bir yapı yaptırmak üzere anlaşma yapar ve binaya konulacak 
direkierin boyu üzerine mtmara talimat verir. Mimar, talimata uygun davranmanınfen bakımından sakıncah 
old.ugunu anlar ve direkiert biraz kestirdikten sonra btnnya koyar. Binayı ~ sırada talimata aykın dav
ranmayı ögrenen padişa1ı, öjlreye kapıbr mtmann koUanru kesttrlr. Mimar hemen Istanbul kadı.suıa gider ve 
padtşaha karşı dava açar. Kadı padlşahı ma1ıJcerneye çabrnr. Fatih. hfıkimin karşısına çıkınca ayn bir yere 
otumıak ister. Htikim kendisinin duruşma için geldigini. bu sebeple ancak daoocuun yanında dunnası gerek
~ ona söyler. Dwı.ışrna sonwu:la padlşahın haksız oldugu sonucuna varnn kadı, Fatih'in de i.kt eUnin 

kesUmestne karar verir. Bu karann adalete uygıın/uOımdan memnun kalan davacı el kesme yerine kendist

ne panı ödenmeslnt ister ve bu istek üzerle işlem yapılır." Seçktn R. Yaıyı Yıh Konuşmalan, 5.195 
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B. KUVVETLER AYRlMI İLKESINiN ANAYASALARDA 

GERÇEKLEŞThHLMEsİ 

İlk kez Oliver Cromwel, 1653 tarihli "Instrument of Government" 
kanunuyla bir tür kuvvetler ayınını kabul etmiş, daha sonra Locke ve 
Montesquieu'nun bu ögretisi ilk modern anayasalann yapımında önemli 
rol oynamıştır. Örnegtn 1787 tarihli Amerika Birleşik Devletleri federal 
anayasası ve Fransız ihtilalinde kabul edilen çeşitli Fransız anayasaları, 
bu kavramdan mülhem olmuşlardır. Kuvvetler ayınını ilkesi, çagımızda 
bab dünyasında bütün devletlerin anayasalannda yer almaktadır. Yal
nızca otoriter bir hükümet şekli kabul eden devletler ise bu ilkeyi reddet
mektedir. 161 

Devletin görevini yapabilmesiiçin daima birçok devlet organının bir
likte hareket .etmesi gerekir. Yasama Fonksiyonunun bir sonucu olarak 
devlet, genel, objektif ve soyut kurallar koyar; yürütme kuvveti ile bunla
n uygular ve yargı erki ile de çıkacak uyuşmazlıklan çözümler. Buna 
göre modern anlamda kuvvetler ayınmını, devlet fonksiyonlannın maddi 
anlamda birbirinden aynlarak, birbirlerine baglı olmayan devlet organ 
veya organ guruplanna anayasal olarak payiaştırma şeklinde tanımla
mak mümkündür. m 

Devlet faaliyetlerinin bu şekilde çeşitli devlet organ veya organ 
guruplarına verilmesi, "fonksiyon aynlıgına" müncer olacak ve bu organ
ların birbirleriyle olan ilişkileri de yerine göre ortaya çıkacak olan hükü
metin tipini belirleyecektir. Örnegtn yasama görevini bir meclise ve 
yürütme görevini bir başkana vererek bunları birbirinden tamamen 
bagımsız kılmış bir anayasa "başkanlık sistemini", bütün yetkileri bir 
mecliste toplayarak yürütme organını yasama organına tabi kılmış ol~ 
başka bir anayasa "konvansiyonal sistemi" ve son olarak her iki fonksi
yonu da ayrı organiara vermekle beraber, siyasi sorumluluk, fesih hakkı 
gibi müesseselerle her iki organ arasında bir denge kurmuş anayasalar 
da "parlamenter sistemi" kabul etmiş sayılacaktır.ıaı 

Devlet fonksiyonlan arasındaki bu ayının, devlet organlannın huku
ki yetkilerini gösterir. Dolayısıyla kuvvetler aynlıgı, hukuki anlamda dev
let organlannın yetkilerini tespit etmekten ibarettir. Ancak devlet fonksi
yonlannın maddi anlamda üçe ayniması ve bunların tamamen birbirle-

(6) Lenin, 29 Nisan 1918 tarihli Sovyet kongresinde, yargıfaaliyetini idarenin görevleri arasuıda nttelendtr

mişttr. De Wtth. H. Gustav Radbruch der Reichsrrıinlster der Justlz, S. 63 vd. 

(7) Küdıenlwff G. wıd E. Algemelne Struıtslehre, S. 114; Balta, T. Bekir, ldtue Hukuku I Gene!~. S. 1 O 

(8) Güneş, T. Parlamenter reyimin bugünkü manası ue işleyişi. S. 12 vd. 
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rtnden bagımsız üç organa verilmiş olması, hemen hemen hiç bir anaya
sada gerçekleştırtlmemişttr.19l Ömegtn kuvvetler ayırımı ilkesini en katı 
şekliyle kabul edeİı Amedkan anayasında bile, savaş ilanma kongre yet
kilidir; ayrıca senato, başkanın atama, uluslararası sözleşmelere katılma 
gibi tasarruflarını onaylama ve başkanı yargılama yetkisini haiz bir 
organ olarak her üç yetkiyi de bünyesinde toplamıştır.11°l Aynı şekilde 

İngiltere'de adale~ teşkilatının başı olan Lord Chancellor, hükümetin 
saygın bir üyesi olarak çok yönlü bir rol oynamaktadır. Kendisi hükümet 
üyesi olarak önemli sorumlulugu olan bir bölüınün başkanıdır. Aynı 
zamanda Lordlar Kamarasının başkanı olarak yasama faAliyetine katıl
maktadır. Başlıca görevi ise, Lordlar Karnarası ile İstinaf Mahkemesinin 
baş hakimi olmasıdır. Böylece yargı görevine de katılan Lord Chancellor 
her üç görevi de şahsında toplamıştır.ıııı 

Modem kamu hukuku, kuvvetlerin mutlak olarak birbirlerinden 
ayrılmasını reddetmektedii. Çünkü devlet fonksiyonlarının şekli ve mad
di anlamda birbirinden aynlmasıyla, kuvvetler ayırımı Ukesi felsefi özü
nü kaybetmiş ve devlet organlan arasında iş bölümünü düzenleyen bir 
anayasa ilkesi olarak kalmıştır. Öte yandan bugünkü devlet, gerek şekil 
ve gerekse amacı yönünden kuvvetler ayırımı ilkesine dayanan liberal 
devletten farklıdır. Kamu yararına ·bireylerin özel hayatını sürekli olarak 
kısıtlama egıliıninde olan modem devletin sosyalleştirme sürecinde, bire
yin devlet tahakkümüne karşı güvenligini saglama şek1ilıdeki liberal bir 
düşüneeye yer yoktur.112l 

c. KUVVE'l'LERİN BİRBİRİNİ SINIRLAMASI GEREÖİ 

Kuvvetler ayırımı ilkesinin temelinde yatan neden, bu yetkilerin tek 
elde toplanması halinde, bunların kötüye kullanılabilecegt ve dolayısıyla 
hürrtyetlerln tehlikeye düşebilecegt endişesidir. Esasen Montesquieu'da 
bu amaçla devletin sınırsız gücünü savunanlara karşıliberalizmi savun
maya çalışmış ve devletteki güçlerin aralarında karşılıklı bir sınırlama ve 
frenlerneyi gerçekleştirecek şekilde birbirinden ayrılmasını özgürlük ve 
güvenin en önemli şartı saymıştır.114l 

Gerçekten Nawiasky'nin115l isabetli bir şekilde belirttigı gibi, "devlet 
hayatında birden fazla yetkilinin karar verme durumunda olması halin

(9J Güneş, T. a.g.e. S. 12; Forstlwff, E. Lehrbuch des Verwaltwıgsrechts, S. 2 

(10) Jelirıek, G. Allgemeine Staat/ehre, S. 608 

(ll) Eddey, K.J. The EngUshl..egal System. S. 18 vd. 

(12) Horıegger, P. Die Amtsentsetzurıg des Richters, S. 16 

(13) Okandan, R. Galip. UmumiAmme Hukukı.ı. S. 575 

( 14) Küı::herılıDlf G. und e, a.g.e. S. 117 

(15) Nawiaslcy, H. AUgemetne staatslehre, S. 108 
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de, ortaya fikir aynlıklan çıkması olagandır. Bu durum karariann 
bütünlügünü felç etmedigi ölçüde düşündürücü degildir. Ancak istisnai 
olarak da olsa, karşılıklı olarak çarpışan karariann öldürücü oldugu hal
ler de vardır. Böyle olaylar devlet hayatında da ortaya çıkabilecegtnden, 
devleti batırmamak ve nihai karar birligini saglamak için gerekli önlem
lerin alınması da aklın bir emridir. Bu nederiıe, son çare olarak bu gibi 
durumlarda kuvvetler ayınınını hertaraf ederek son söz söyleme yetkisi
ni tek bir organa tevdi etmek, kaçınılmaz hale gelecektir. Bu, hiçbir. ana
yasanın öngörmekten kaçınamayacagı ve vazgeçilmez bir müessese olan 
"fevkalade hal"dir." 

Böyle durumlarla karşılaşmamak için modem anayasalarda gerekli 
ve zorunlu önlemlerin alınmasına çalışılmışbr. Ömegtn organiann bir
birlerine karşı bagımsızlıklan korunınakla beraber, faaliyetlerini geniş 
ölçüde birbirlerine baglayıcı şekilde hükümler sevkedilmiştir. Böylece 
devlet organlannın karşılıklı olarak birbirini denetlemesi,. birbirlerinin 
faaliyetlerini ı1ımlı hale getirmesi ve birbirlerine yardımcı olarak aynı 
amaca yönelik bir şekilde işlemesinin saglanmasına çalışılmışbr.usı Kuv
vetler ayınını ilkesinin en geniş anlamıyla uygulandıgı parlamenter 
demokrasilerde öngörülen, bakanlar kurulunun meclise karşı siyasi 
sorumlulugu, buna karşılık kendisine tanınan meclisi feshetme yetkisi, 
devlet başkanına verilmiş olan veto hakkı ve yargı kuvvetine ilişkin ola
rak, hakimierin devlet başkanı tarafından atanması ve !>enzeri önlemler 
bu arada sayılabilir. · 

(16) KüchenholfG. wıdE. a.g.e. S. 116 vd. 
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n. MAHKEMELERİN BAGIMSIZLIGI 

A. GENEL OLARAK 

Bagımsızlık, iki organ arasındaki ilişkinin niteligtni açıklayan bir 
kavram olup, bundan bir organın fonksiyonel açıdan diger organ ve 
organ guruplarının etki ve müdahalesi olmaksızın faaliyet gösterebilmesi 
imkarn anlaşılır.! 1 7l 

Kuvvetler ayırımı Ukesinin dogal bir sonucu olarak, parlamenter 
demokratik rejimlerde malıkernelerin yasama ve yürütme organlarına 
karşı bagımsızlıklan korunmuştur. Yasama ve özellikle yürütme organı, 
mahkemelere yargı görevlerinin ifasi. dolayısıyla ve görevlerine ilişkin ola
rak emir ve talimat veremezler, kararlarını degtştlrip kaldıramazlar.ıısı 

Bireyin, özel yaşam ve hürriyetine gerek diger bireyler ve gerekse 
devlet organlarının temsilcileri tarafından vaki olacak haksız ve kanuna 
aykırı müdahalelere karşı geregi gibi korunabtlmesi, ancak bagi.msız 
mahkemeler aracılıgıyla mümkündür.ııgı Böylece malıkernelerin diger 
devlet organlarından organik olarak ayrılması ve bagtmsızlıklarının sag
lanması, yargı görevinin her türlü etkiden arınmış bir şekilde yerine geti
rilebilmesinin temel şartı sayılmaktadır. 

Malıkernelerin b<ıgımsızlıgı, genellikle haktmlerin bagımsızlıgı kavra
mı ile eş anlamlı olarak kullanılmakta ve birincisinden ikincisi anlaşıl
maktadır.!20l Nitekim Anayasanın 9 uncu maddestıide, 'Yargı yetkisi, 
Türk Milleti adına bagi.msız mahkemelerce kullanılır." denildigt halde, 
malıkernelerin bagımsızlıgı başlıgı altındaki 138 inci maddede, "hakimler 
görevlerinde bagtmsızdır" ifadesi yer almaktadır. Böylece mahkemeler 
kurum olarak ele alınmış ve onların bagımsızlıgıru gerçekleştirmek içtıi 
yargı erkinin en önemli unsuru!2ll ve temsilcileri olan haktmlerin bagım
sız oldugu ifade edilmiştir. Aslında, hakim kişi olarak bagımsız olamaz. 
Çünkü bagımsızlık, hakime tamnmış bir ayrıcalık ve bizatlhi bir amaç 
degil, onun her türlü yabancı etkiden arınmış olarak, adil karar vermesi
ni saglayacak bir araçtır. (22l 

(17} Eichenberger, K. Die richteliche Unabhaenglgkeit als staatsrechtllches Problem, S. 23 

(18) Guldener, M. Schwetzerisches Zivtlprozessrecht, S. 3 

(19) Honegger, P. a.g.e. S. 30 

(20) Bilge, N. -Ergun. Ö. Medeni Yargı/amaHulcukı.ı, S. 82 

(21) Postacıaglu, E. tıhan- Medeni Usül Hukuku Dersleri, S. 82 

(22) Schmldt-R"autsch, DR: G, 4 A4fl. 1988, 3, 350, N. 7 
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Haktmlerin bağ;ımsızlıgı konusunda, öğ;retide haktmlerin görevlerine 
ilişkin objektif bağ;ımsızlığ;ıyla kişisel bagımsızlıgı arasında ikili bir ayının 
yapılmakta ve çogu kez kişisel bağ;ımsızlık, göreve ilişkin bagımsızlığ;ın 
teminatı olar* nitelendirilmektedir.l23l Aynı şekilde Türk hukukunda da 
bu ayınma uygun olarak hakimin bağ;ımsızlığ;l ve hakimlik teminatı 
terimleri kullanılmaktadır ._1241 

B. IlAKiMLERiN BAGIMSIZLIGI 

Malıkernelerin başka amaçlar güden hiçbir yabancı müdahale 
olmaksızın, hukuka baglı bir şekilde karar ~erebilmeleri, yargı erkinin 
temsilcileri durumundaki hakimierin bağ;ımsızlıklanmn sağ;lanmasına 
bağ;lıdır. Objektif anlamdaki bu bağ;ımsızlık, hakimiere sağ;lanan bir ayn
calık olmayıp, kenclilerinin görevlerini gereğ;i gibi ve amaca uygun bir 
şekilde yapabilmeleri için tamnmıştır. Çünkü yargı görevinin her türlü 
müdahale dışında bağ;ımsız haktmlerce yerine getirilmesi, hukuk devleti
nin temel ilkelerinden birisi olarak kişi hak ve hürriyetlerinin bir temina
tıdır. 

Hakimin hukuk kurallan ve vicdanı yerine, diğ;er devlet organlan 
temsilcilerinin veya dava taraflanridan birisinin etki ve telkini altında 

1 

kalarak k8-rar vermesi halinde, bu durum haksızlığ;a uğ;rayanın oldugu 
kadar bütün toplumun adalete olan inancını sarsar ve devlet hayatında 
hukuki güvensizlik yaratır. (251 

Montesquieu'nun kuvvetler ayınını ilkesi, çağ;ında (ı 7 48) büyük bir 
yankı uyandırmıştır. İlkeye ilk kez ı 787 tarihli Amerika Birleşik Devlet
leri federal anayasasında yer verilerek yargı erki yasama ve yürütme 
organlarından aynlmış126l ve böylece haktmlerin bağ;ımsızlığ;ı yolunda ilk 
gerçek ve kapsamlı adım atılmıştır. Osmanlı İmparatorluğ;u .döneminde 
kısa bir süre yürürlükte kalan ı 876 tarihli I. Meşrutiyet Anayasasımn 
86 ncı maddesinde de, "mahkemelerin hertürlü müdahaleden masun" 
olduklan öngörülerek yargı erkinin devlet teşkilatı içindeki önemi belir
tilmiştir. 

23) Kem. E. Gerichtsverjassungsrecht, S. 56; NawtasJw. H.a.g.e. S. 60; Baur, F. Justizaıifsicht wıd richter
iche Unabhaengigkett, S. 9; Honegger, P. a.g.e., S. 31; Eichenberger, K. a.g.e., S. 53 

24) Bilge, N.-önen. E.a.g.e. S.70; B. Heddm ve Savcıların Bagımsızfıbı ve teminatı, S. 1 Krıpani. M. tera 
)rganı Karşısuıda Haıctmlerin lsttklali, S. 83; Kuru. B. Hı:ıkuk Muhakemeleri Usulü, S. 70 

25} Seçkin. R. Yargı Yıh Konuşmaları. S. 190 

26) Eddey, K.J. a.g.e. S. 14 
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Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini teşkil eden ilk belge olan 20 
Nisan 1924 tarihli Anayasada hakim olan ilke kuvvetler birligidir. Ger
çekten bu Anayasada, hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait oldugu ve 
kurulan hükümetin meclis hükümeti oldugu, yasama ve yürütme kuv
vetlerinin Büyük Millet Meclisine ait oldugu belirtilıniştir.127l 

Ancak, 1924 Anayasasında kuvvetlerin bölünemeyecegi ilkesinin 
hakim olmasına ragıtıen, yargı kuvvetine özel bir önem verilmiş ve yargı 
görevine ilişkin hükümler ayn bir bölümde ve "kazai kuvvet" başlıgı 
altında düzenlenmiştir. Bununla beraber bu düzenlemeden, kuvvetler 
ayırum ilkesine uygun olarak yargı görevinin bagımsız mahkemelere 
verilmiş oldugu sonucunu çıkarmak güçtür.(28l 1924 Anayasasında 
yasama ve yürütme erkleri hakkında ''vazife" tertminin kullanılmış olma
sına ragmen, yargı erki hakkında "kuvvet" deyiminin kullanılmış olması
nı, "sadece mahkemelerin ve hakimierin teşri ve tera organları karşısın
da istiklallertni tebarüz ettirmek gayesine atfetmek, en dogru ve makul 
izah tarzı olsa gerektir. "(29! 

9 Temmuz 1961 tarihli Anayasa da eskiden oldugu gibi egemenligin 
kayıtsız şartsız millete ait oldugunu öngörmekle beraber, yasama, yürüt
me ve yargı yetkilerini kullanma görevlerini bagımsız organiara bırak

mıştır. 

ı 96 ı Anayasasıyla, şekli anlamdaki hukuk devleti yerine, maddi 
anlamdaki hukuk devleti geçmiş ve hakimierin bagımsızlıgı ilkesi geniş
letilerek bunu saglayacak müesseseler kurulmakla beraber, idare de 
istisnasız olarak yargı denetimine tabi tutulmuştur. "Öyle ki, seçimlerin 
yönetim ve denetimi de mahkemelere verildigtne göre, biraz mübalaga 
lle, Türkiye'de siyasi hayatın tamamının hı1kinılerin denetimi altında 
oldugunu ifade etmek mümkündür."(30l 

1961 Anayasasında: hukuk devleti, ifadesini özellikle hakimierin 
hukuki durumu ve görev alanlarında bulmuştur. Çünkü 1924 Anayasa
sındaki yetersiz hükümler yerine Anayasa koyucu, 132-160 ncı madde
ler arasında bfıtün siyasi ve sosyal hayatı, anayasa, kanun, hukuk ve 

' 
(27) Arsel. 1. Constftutional Develapement ofThrkey since Republic, AHFD C. 18, S. 1-4, S. 59; Öztürk. K. 
1ürldye Cwnhwiyeti Anayasası. Anayasa Komlsyonu Raporu, C. I, S. 599 

(28} Nitekim bu dönemde mevcut sosyal şartiann bir gere(Ji olarok. üyeleri TBMM üyesi olan lstildal Mahke
meleri de görev yaprruştır. 

(29} Kapani, M. a.g.e. S. 22 

(30} Hirsch. E.E. Die Staatsverjasswıgen der Welt, Bd. 71ürkei, S. 47 
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kendi vicdan ve inançlanna göre hüküm verecek bagımsız hakimierin 
denetimine tabi tutmuştur.13ll, 1961 Anayasasındaki bu düzenlemeye 
bazı degişikliklerle 1982 Anayasasının 138-160 ıncı maddeleri arasında 
da aynen yer verilmiştir. Özellikle anayasanın 138 inci maddesiyle 
hakimierin parlamento veya diger devlet orga.I).].an tarafıdan şu veya bu 
şekilde etkilenmeleri önlenmiş ve mutlak bagımsızlıklan saglanmıştır. 
Anılan maddeye göre bagımsızlıgı saglayan unsurlar şunlardır : 

ı. Kanuna baiJwlık 

Anayasanın 138 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre, "Hakimler 
görevlerinde bagımsızdırlar; anayasaya, kanuna, hukuka uygun olarak 
vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler." Hakiınlerin ba.gımsızlıgının 
niteligi ikinci cüınlede açıklanmaktadır. Buna göre hakim, kendi hukuk 
hissi ve anlayışı veya keyfine ··göre degil, kanuna baglı olarak hüküm 
verecektir. Yani hakimin bagımsızlıgının karşılıgı, kanuna baglılıktır.l32l 
Söz konusu fıkrada kanun yanında hukukta belirtilmiştir ki, bunu genel 
hukuk ilkeleri ve teamüli hukuk şeklinde anlamak yerinde olur. Böylece 
hakim, anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler gibi her türlü yazılı 
pozitif hukuk kurallarıyla baglı oldugu gibi, yazılı olmayan teamüli 
hukuk kurallanyl~ da baglıdır. 

Anayasanın 138 inci maddesindeki bu hüküm, ifade bakımından 
küçük, fakat anlam bakımından büyük bir degtşiklikle 1961 Anayasası
nın 132 nci maddesindeki hükmüıl. bir tekran niteligindedir. Söz konu
su hüküm 1961 Anayasasının 132 nci maddesinde: "Hakimler görevle
rinde bagımsızdırlar: anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdani kanaatleri
ne göre hüküm verirler" şeklinde yer almıştır. 

Hakimin vıcdani kanaatlerini, 1961 . Anayasasında oldugu gibi 
bagı.msız bir unsur olarak degıl, ancak anayasaya, kaıiuna ve hukuka 
uygun olarak kullanılabilecegine ilişkin yeni anayasa hükmü eleştiriye 
ugramışl33l ve "hakimin vicdanını, gerekçesini de belirterek öbür yasal 
ögeler gibi bagımsız bir öge olarak kullanılmasında adalet adına büyük 
yararlar" oldugu ifade edilmiştir. Ancak, hukukun üstünlügü ilkesine 

(31} Hirsch, E.E. a.g.e. S. 52; ''Hukuk Devleti anlayışı. adaletin temel bir WlSUTU olarak. mahkemelerin ve 
hiildmlerln bagımsızlıguu gerektirir. Bugünkü Anayasamız bu konudaki güVen wısurlaruu Ileri bir düzeye 
ulaştımuştır. Fakat adalete yaraşır şeldlde tam ve objektif lş1e!Jerı bir yargı düzeninin gerçekleşmesi için 

sadece şelcU wısurfar yeterli deglldtr. Hliktmln dürüst. bUgtl.l.. olgwı ve .fazUetlt oluşu bu lwsusta en önemli 
etkendir.· Balta. T. Bekir, a.g.e. S. ı 08 

(32} Zöller. R. 2ivtlprazessordnwıg, GVG. m ı. S. 792 

(33} Saçlıoglu. N. Cwrıhwiyet 7 Ekim 1991 
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dayalı bir hukuk devletinde bu görüşe katılmak mümkün degildir. Öme
gin Almalı Anayasasının 97 nci maddesinde de vicdandan hiç bahsedil
meyerek sadece hakimin kanunla baglı oldugu öngörülmüştür. İtalyan 
anayasasında da durum aynıdır. Sayın Mumcuoglu'nun da belirtllgi 
gibi:134) 

"Bu kurallar yargıçlara hüküm verirken baglı olacakları hiyerarşik 
sırayı da göstermektedir. Buna göre yargıç önüne gelen somut olayı 
çözerken önce anayasaya, sonra yasalara ve diger mevzuata ve hukukun 
genel ilkelerine uyacaktır. Bunları bir yana bırakıp tek başına vıcdani 
kanaatine göre hüküm vermesi mümkün degildir. Vicdani kanaat ölçü
tü, ancak kuralların kesin bir yanıt getirmedlgi durumlarda kullanılabi
lir. Bunun aksini düşünmek yargıç bagtmsızlıgınt keyfi, subjektif takdir
Iere baglı kılar ki, bu da hukuk devletinin'kabul etmedigi bir tutumdur." 

Hakim kanun ilişkisi devlet şekline, bütün konuların kanunla 
düzenlenip düzenlemedigine, yargı erkine olan güvene ve hakimin keyfi
ligine karşı korunma endişesine baglı olarak toplumdan topluma degi
şiklik göstertr.l35l Ömegin Angio-Amerikan sisteminde, hakime ceza 
türünün belirlenmesi ve ceza miktarının tayininde, normatif sistemin 
daha agır bastıgı kıta Avrupası hukuk düzenine orapla daha geniş bir 
takdir yetkisi verilmişttr.l36l 

Hakim, haksız, aşırı sert ve hatta hukuka aykırı oldugu hissine 
kapılsa dahi,l37l kanunları göz önüne alarak uygulamak zorundadır. 
Ömegin kendi inancıyla bagdaşmadıgı gerekçesiyle boşanma kararı ver
mekten kaçınamaz,l381 Hakim keza kanun boşluklarının doldurulmasın
da da hukuka baglı kalmalıdır. Bu konudaki_asıl görev yasama organına 
ait oldugundan, hakimin hukuk yaratma yetkisi sınırlandırılmış ve sıkı 
şartlara baglanmıştır.l39l Hakim bu boşlukları kendisini kanun koyucu 
yerine koyarak, kanunun amacına ve hukuk düzeninin genel dogrultu
suna uygun olarak doldurmak zorunda olup, bu yetkisinden kanuna 

(34) MlU11CIJD{jlu, M. Hukuk Devleti ve Yargıç Güvencesi Cumhuriyet. 29, 30, 31 Ocak 1989 

(35) Kem. E. a.g.e. S. 59 

(36) Böclcenfarde, W. Die allgemeine Gleicbheitssatz wıd die Aufgabe des Richters, S. 88 

(37) Kanunların muJıtevalanna önem vertlmeden. uygulanmasuıut en azından huJcuk i/üvenli!1ini safilama 
gibi bir yaran vardu. Bununla beraber pozitivizmin "kanım kcınuıı.dw'' anlayışı içinde katı bir şekUde 
degerlendirilmest. keyfi hatta muhtevcılan suç olan karnınlan uygulamak dıuıunwı.da kalan Abnan hulcuk
çulannı çaresiz bırakmıştır. De With, H. a.g.e. S. 116 

(38) Gemer-Decker-Kaqfinann. Deutsches Richtergesetz, S. 161 vd. 

(39) Schneider, H.P. Richterrecht Gesetzesrecht wıd Verjasswıgsrecht. S. 32 
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aykın (contra-legem) sonuç çıkaramaz.l40l Nitekim M.K. nun ı inci mad
desinde de hakimimin bu yetkisi sınırlandınlnıış ve sırasıyla kanun, örf 
ve adetln göz önüne alınacagı ve bu konularda hüküm bulunmaması 
halinde de kanun koyucu gibi hareket edilerek boşlugun doldurulacagı 
belirtilmiştir. 

Hakim kanunla baglı olmakla beraber, kanunlarda geçen, "kamu 
yararı", "kamu huzuru, güvenligt ve düzeni" "iyi niyet", "adil ücret" gibi 
zamana ve mekana göre yorumlanabilecek genel kavramlar, kendisine 
çok geniş bir takdir hakkı vermektedir. Ancak, hakim takdir hakkını 
kullanırken, hür demokratik toplumda hakiQl olan ve birbirleriyle rakip 
olarak yanşan görüş ve deger yargılarını, ölçülü ve dengeleyici bir şekil
de göz önüne almak zorundadır. Hür bir toplumda, bireyler, bazı aşırı v'e 
eksantrik görüşleri savunma lüksüne sahip olabilirler; fakat hakimin, 
toplumun geniş kesimleri tarafından desteklenmeyen bu tür görüşleri 
benimseyerek deger atfetmesi ve bunları kararlannda yansıtması kendi
sinin tarafsızlık ve saygınlıgını tehlikeye düşürecek hatalı bir davranış 
olur. 

Hakim, çagının koşullarını ve gününün gerçeklerini bilmek ve pozitif 
hukukun üzerinde yer alan adalet, hakkaniyet, ahlak, siyaset ve kültür 
degerierinden hangilerinin somut olayda uygulanabilecek plgunlukta 
oldugunu kestirrnek zorundadır. Bu tür bir işlemi yapabilmek, kişisel ön 
yargılardan arınmayı, toplumsal düzenin sosyal, ahlaki ve kültürel deger 
ve görüşlerini hissederek algılamayı ve hepsinden önemlisi, reaksiyoner 
ve devrimci bir tavır takınmamayı gerektlrtr.I40/al 

Hakimin kanuna baglılıgı ilkesinden kendisinin hiçbir nitellgt bulun
madıgı ve 'yalnızca kanunun sözcüsü oldugu anlamı çıkarılmamalıdır. 
Çünkü hakim yalnızca kanunu oldugu gibi uygulayan ve yansıtan bir 
makina degildir. Hakimin bagımsızlıgı, toplumun ona degersiz bir bedi
yesi olmayıp aynı zamanda hakimi kendi kendine düşünmeye zorlayan
bir yüktür. Düşünmek ise, herhalde matematik bir işlem yapmaktan çok 
fazla şey ifade eder.14ll Bu nedenle hakimin dellllerin degerlendirilmesin
de, aşagı ~e yukarı sınırlar arasında ceza tayininde ve kanunların yoru
munda, soyut kurallan somut olaya uydurmak için çok düşünmesi ve 
takdir hakkını kullanması gerekir. Gerçekten hakimin başlıca görevi, 
soyut hukuk normlarına somut bir muhteva vermek ve kararlarıyla 

'40) Meier-Haydz. A. Der Richter als Gesetgeber, S. 124 

'40/a) Engisch, K. Einjühnuıg in das Jwistische Denken. S. 191 vd. 

'41) Maric, R. Vom Gezetzesstaat zum Richterstaat. S. 275 
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kanun boşluklannı doldurmaktır. Kanunu, arzu edllen bir hukuk d~
nini planlayan bir tasan olarak nitelendirmek mümkündür. Yasama 
organı tarafından başiablan bu eser hakimin yargı faaliyetiyle devam 
eder ve kesin hüküm müessesesinden aldıgı güçle de şekillenmiş olur. l42l 
Hukuk yaratma görevi şüphesiz yasama organırundır. Yasa koyucu 
kanun boşluklannı önlemek amacıyla toplumsal yaşamın her alanını 
kazuistik bir yöntemle düzenlemek isteyebilir. Ancak, bu yöntem tercih 
edildigt takdirde, yasalar çok geniş kapsamlı olacagtndan uygulayıcının 
bunlann içinden çıkması çok güçleşir. Kaldı ki, yasa koyucumin her 
toplumsal olayı önceden görüp kestirerek düzenleme yapması, gerçekçi 
ve mümkün degildir. Bu nedenledir ki, yasalarda genel ilkelerin belirlen
mesiyle yetlnilerek, hakime oyun alanı bırakılmakta ve hakim, hukuk 
normunu yorumlayarak takdir hakkını kullanmak suretiyle soyut norm
lan somut olaylara uygulayabilmekte ve gerektigtnde yasal boşluklan 
daldurarak hukuk yaratmaktadır. 

1 

Kanuna baglılık ilkesi muhtevası olmayan boş sözler degıldir. Çünkü 
Anayasanın 141 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca mahkeme 
kararlarının yazılı gerekçeye dayandırılması zorunlulugu öngörülerek, 
herkese kararların kanuna uygunlugunu kontrol etmek 1ın.kanı saglan
mıştır.l43l Ayrıca, kanuna baglılık ilkesi, duruşmaların kamuya açık 
olması, kararların yüksek dereceli mahkemeler tarafından denetlenmesi, 
hakimin hukuki ve cezai sorumlulugu gibi müesseselerle teminat altına 
alınmıştır. 

2. Yürütme orgamna kaqı baJunsızbk 

Anayasanın 138 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre, hiçbir organ, 
makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere 
ve hakimiere emir ve talimat veremez. Bu hüküınle yürütme ve idare 
organlarına karşı hakime yargı görevinde geniş bir hareket serbestisi 
saglanarak, kararını verirken herhangi bir şekilde engellenmesi veya etki 
altına alınması önlenmek istenmiştir. 

Keza, Türk Ceza Kanununun 232 nci maddesinde, görülmekte olan 
bir davanın taraflarından biri hakkında kayırma, garez ve çıkara dayalı 
olarak hakimiere emir veren, baskı yapan, nüfuz kullanan ya da Uti
masta bulunan kimselerin cezalandınlacagı öngörülmüştür. 

'42} Merz, H. Dauer wıd Wandel des Rechts. ZSR, Bd. 92, 1973, S. 325 vd. 

'43} HITsch, E.E. a.g.e. S. 168: "Hdkimlerin de yanılmalan ve usUl ve kanwıa aylan Iceuarlar vermeleri 

niımkiuıd:ür. Bu sakınca. mahkeme kararianna karşı ya biZZat kaTan veren mahkemeye veya bir üst mah

Ceıneye ve Yargı1ıı!Ja başvumıa imkiiru sa{1lant.ırak önlemek istenmiştir." Anayasa Yaryı.sı M. 132, n. 165, 
5. 7 
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Emir ve talimat yasagının bir sonucu olarak hiçbir makam veya 
kişi, hakime somut bir olay hakkında nasıl karar verecegt yolunda her
hangibir telkin veya tavsiyede bulunamaz. Aynı şekilde hakimden bir 
olayda beltrli gerçeklerin varlıgı veya yoklugunun tespiti ve beltrli bir 
yönde karar vermesi istenemez. Çünkü hakim kendisine telkin edilen 
yabancı bir kararı degil, kendi verecegt kararı ilan etmek durumundadır. 

Yürütme organı ve idare tarafından vaki olabilecek müdahale aktif 
olabilecegt gibi, pasifte olabilir. Örnegtn, dava dolayısıyla gerekli olan bil
gi ve belgelerin mahkemeye verilmemesi, alıkonulması veya iade edilme
mesi gibi şekillerde de, yargı görevi pasif olarak engellenebilir. Bu neden
ledir ki, idarenin bu tür pasif tutum ve davranışlarını önlemek amacıyla 
çeşitli kanunlara buna uygun hükümler konulmuştur.1441 

Mahkemelere emir ve talimat yasagı, herşeyden önce yürütme orga
nını ve özellikle Adalet Bakanligını ilgilendirmektedtr. 1451 Genel adalet 
politikasının yürütülmesinden sorumlu olarak Adalet Bakanlıgi, adli hiz
metlerin görülmesi dolayısıyla mahkemelerle sıkı bir işbirligi içerisinde 
olmak durumundadır. Bu münasebetle Adalet Bakanlıgı, görülmekte 
olan bir davaya şu veya bu şekilde müdahale edernemekle beraber, idari 
işler dolayısıyla mahkemelere genelge ve talimat gönderebilir. Ayrıca, 
bakanlık bazı teknik konularda, şekil ve ntteligt yönünden hakimin fikri
nin belirli bir dogrultuda oluşmasını etkilemeyecek şekilde, özellikle dev
letin taraf oldugu sözleşmelerin uygulanması ve yorumu, yabancı unsur 
taşıyan uyuşmazlıklarda uygulanacak yabancı hukuk konusunda bilgi 
ve genelge gönderebilir.l46l Çünkü, bu gibi durumlarda hakime sadece, 
kendi serbest takdirine göre kullanabilecegt malzeme saglanmaktadır. 
Kaldı ki, kendisi bunlardan yararlanıp yararlanmamakta da tamamen 
serbesttir.141l 

Anayasa 138 inci maddesindeki açık ifadeye göre, emir ve talimat 
yasagı yalnızca ''yargı yetkisinin kullanılması" konusunu kapsamakta
dır. Gerçekten, hcikimler yargı görevleri yanında "kalem işlerinin yürü-

(44) ömegın. 1587 sayılı Nüfus Kanununun 62 nci maddesine göre niifus dalreleli. adalet mercileıinden 
istenilenbilgi ve kopyalan ivedi olarak vermek zorundadır. Aynı şekilde C.M.U.K. nıın 154 üncü maddesi 
uyarınca bütün zabıta makam ve menuulan "Cwnhurlyet Savcısının adliyeye müteai1ik işlerdeki emirlerini 

ifa ile mükel/eftirler." 

(45) Htrsclı. E.E. a.g.e. S. 168 

(46) Gemer-Declcer-Kaığrrıann. a.g.e., "S. 158 

(47) Anayasa Ycuyısı M. 132, N. 165, S. 3 'Vd. 
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tülmesi ve personelin yönetimi için de işler yaparlar. Ancak bu işlemler
de hakim sıfatıyla degıl, idari bir makam olarak hareket ederler. Bunlar 
Adalet Bakanlıgı adına yapılır ve bu işlemlerin hakimlik sıfatıyla hiçbir 
ilgisi yoktur. Anayasa koyucu bu gibi işlemler dışında hakimierin ve 
malıkernelerin her çeşit hukuki tasarruflarını 132 nci maddenin kapsa
mı içinde görmüştür." Ancak Anayasa Mahkemesi bir karannda, yukan
daki ifadeleri kullanmış olmasına ve 132 nci maddenin, "yargı yetkisinin 
kullanılması" şeklinde münhasır .ve açık ifadesine ragmen, çok geniş bir 
yorumla, hakimierin her çeşit tasarruflarını anılan madde kapsamında 
mütalaa etmekte, maddi anlamda yargı tasarrufu olarak nitelendirilmesi 
mümkün olmayan bu tür idari işlemler dolayısıyla bakanlıgın genelge 
göndermesini yargı bagımsızlıgını zedeleyici bir davranış olarak nitelen
dirmektedir.149l Oysa Bakanlıgın bu tür işlemlerini yargı görevine müda
hale olarak degerlendirmek mümkün degıldir.(50l Çünkü, 1961 Anayasa
sının 132 nci maddesinin gerekçesinde de belirtlldigi gibi buradaki ölçü, 
"yargı yetkisinin kullanılması ile nazara alınmalıdır. Malıkernelerin idari 
işlerinin tanziminde Adalet Bakanlıgının tamim göndermesi veya tedbir 
alma selahiyetl mevcuttur." 

3. Yasama organına karşı bapmsızhk 

Hrud.mlerin bagımsızlıgı konusundaki 138 inci maddenin 2 nci fıkra
sı, yürütme organı ve idarenin dogiudan dogıuya müdahalesini engelle
mek amacını güttügü halde, 3 üncü fıkra yasama organının dolaylı 
müdahalesini hertaraf etmek amacıyla sevkedilmiştlr. Anılan fıkraya 

göre, "görülmekte olan bir dava dolayısıyla yasama meclisinde yargı yet
kisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz veya herhangi bir beyanda 
bulunulamaz." 

Kuvvetler ayırımı ilkesinin dogal bir sonucu olan bu kural ile, "geç
mişte edinilen acı tecrübelerin ışıgı altında",l5ıl yasama organının dolaylı 
müdahaİesine set çekilmek istenmiş ve yasama organlarında soru sorul
ması, görüşme yapılması veya herhangibir açıklama yapılması yasaklan
mıştır. 

48)Anay~ Yargısı M. 132, N. 165, S. 3 vd. 

49) Bakuuz ayrıca. Anayasa Yargısı M. 132, N. 165, S. 18 vd. 

50) Bilge, N. • önen, E. a.g.e. S. 84; Kı.ıru. B. BCJ!jımsızlık. S. 9 

51) Hirsch. E. E. A.g.e. S. 168 
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"Görülmekte olan dava" deyiminden, dava konusu olayın yargı orga
nına intikal etmiş olması aniaşılmak gerekir. Böylece, ceza davalarında 
hazırlık soruşturması da dahil olmak üzere ilk soruşturma, son soruş
turma ve nihayet hüküm kesinleşinceye kadar Yargıtay incelemesi saf
halarında, somut bir dava hakkında soru sormak, görüşme yapmak 
veya herhangibir beyanda bulunmak anılan madde kapsamına gtrmekte
dir.152l Hukuk davalannda ise bu süre, davanın açılmasından hükmün 
kesinleşmesine kadar devam edecektir. 

Hükmün amacı. hakimleri kararlarında etki altında bırakacak mad
di beyanların yapılmasını ve hükme tesir edici nitelikteki soru sorulma
sını önlemektir. Yoksa komisyon sözcüsünün de açıkladıgı gibi,153l haki
min görevini kötüye kullanmış olması, sanıgın gereksiz yere uzun süre 
tutuklu bırakılması, davanın sürüncemede kalmasına sebep olunması 
ve ilk soruşturma esnasında belirli bir olay hakkında dava açılıp açılma
dıgı gibi konularda yasama meclislerinde soru sorulabilecektir. 

Kuvvetler ayırımı ilkesine dayalı parlamenter demokrasiile yönetilen 
bir ülkede, yargıya ilişkin olanlar da dahil, ülkeyi ilgilendiren bütün 
sorunların ya.sama meclisinde tartışılması ve hizmetlerin iyi bir şekilde 
görülmesi için gereken yasal düzenlernelerin yapılması, yürütme organı
nın denetlenerek ona gerekli telkin ve tavsiyelerde bulunulması. temsili 
demokrasinin temel bir ilkesidir. Ancak, yargı yetkisinin her türlü etki
den arınmış olarak tarafsız bir şekilde kullanılması için sevkedilmiş 
olan, anayasanın 138 inci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki bu kural, 
yargı çevrelerince çok geniş bir şekilde yorumlanmakta ve yasama orga
m da bu yetkisini kullanmakta çok çekingen davranınaktadır. Yasama 
organın bu tutumu, yargıya gösterilen saygının bir ifadesi olarak her 
türlü takdirin üzerinde olmakla beraber, bu konuda biraz daha inisiyatif 
alması son derece duyarlı olan bu hizmetin iyileştirilmesi açısından 

zorunludur. Çünkü. ülkemizde yargıya ilişkin sorunlar TBMM'ce ancak 
yılda bir kez periyodik olarak Adalet Bakanlıgı bütçesinin görüşülmesi 
sırasında ve çok yetersiz bir şekilde ve hiçbir sorunun ayrıntısına giril
meden yüzeysel olarak ele alınmakta ve sadece bazı temennilerde bulu
nulmaktadır. Oysa ülkede uyuşmazlıkların ve dava sayısının süratle art-

(52) ÖZtürk. K. T.C. Anayasası. Temsilciler Meclisi komisyon sözcüsünün beyanı C. III. S. 3490 

(53) Öztürk, K. a.g.e. C. III, S. 3496 
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ması, davalann sürfuncemede kalarak adaletin geç tecelli etmesi, malı
kernelerin büyük bir iş yükü altında ezilmesi, mahkeme binalarının peri
şan halll54) gibi yargıya ilişkin bir yıgın temel sorun acilen çözülmek üze
re sıra beklemektedir. Bu gibi sorunlann, velevki görülmekte olan bir 
dava vesilesiyle olsun, zaman zaman TBMM gündemine alınarak müza
kere edilmesi, nedenlerinin araştırılarak gereken yasal düzenlernelerin 
yapılması, hükümete telkin ve tavsiyelerde bulunulması, temsili demok
rasinin bir geregtdir ve bunun yargı yetkisinin kullanılmasıyla herhangi
bir ilgisi yoktur. Anayasanın söz konusu hükmü ''yalnız yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili olarak Yasama Meclisine bazı yasaklar getirmekte
dir. Yasama meclisi, yargıçlann önüne getirilen bir sorunun yargısal 
çözüm sürecine kanşmadıkça, yargıçlann o sorunun görülmesindeki 
tutumlarını inceleme konusu yapmadıkça söz konusu yasak işlemez. 
Başka bir deyişle, görülmekte olan bir dava hakkında yargı yetkisinin 
kullanılışma -şu ya da bu biçimde- girilmedikçe, Yasama meclisinde 
soru sorulabilir, görüşme yapılabilir, beyanda bulunulabilir. Zaten, Ana
yasa koyucu başka tfirlü düşünseydi, yasaklan "yargı yetkisinin kulla
nılması ile ilgili olarak" koşuluna baglamaz," görülmekte olan bir dava 
hakkında soni sorulamaz, görüşme yapılamaz" demekle yetinirdi".l55l 

Yasama organınınkine benzer bir kısıtlama, basın ve yayın organlan 
açısından da öngörülmüştür. Anayasanın 26 ncı maddesinin 2 nci fıkra
sı, basın hürriyetinin, digerleri meyanında, "yargılama görevinin geregine 
uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla" sınırlanabilecegtni belirt
miştir. Basın Kanununun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası da buna 
paralel olarak, ceza kovuşturulmasının başlamasından hükmün kesin
leşmesine kadar geçen sürede, hakim ve mahkemenin hüküm, karar ve 
işlemlerine ilişkin görüş yayınianmasını yasaklamıştır. · 

(54) ·~ bir kapı önünde bekleşen miibaşir. avukat, davacı, d.avah ve tanıklar. Kapının pervazırıa toplu 

I{Jne Ue tutturulmuş duruşma Ustesi. Tam 65 dava, bir günde saat 9-12 arasında görülecek. Duruşmaya 
bakan hiiJdm ayaoım biraz daha uzatsa karşısında oturan d.avah ya1wt davaetiardan birisinin ayaklanna 
~k. Ytnnt metrekare genişliginde bir oda avukatlara ancak ayakta durabilecek kadar bir yer var. 
Hem hiiJdm odası, hem duruşma salonu. hem kitaplık hem arşiv. 7ürk milleti adına karar verecek MJdm, 
masasının ortasına kadar egUmiş tcuuga soruyor; 

- Do{jru söyleyece{Jine AUalun ve nanuısun Uzerine yemin eder misin? 

-Ederim. 

Su odada adaletin yürel@t Ue tanının bellef)inde yer edecek. lçtif1i. arıdut önemini kendisine duyurocak 
ne uar? 

Bu dı.ıruşmamn yapıldı{Jı. yer, Türkiye'nin üçüncü büyük kenti tzrnli-ın Adalet &uayı/ Iki metre gerıişU
{Jindeki koridorlanndan yiıriuıemeyen. yirmi metre kareUk hiikim odalarında duruşma yapılan Sosyal 
Sigortalar Kıuwnundan kirı:ılannuş Adalet Sarayı. H Taşan. Berirı. Kimhk handan dağıtıl(uı adalet. cı.unhuri
yei. 7.9.1990 

(55) Mwnı:uoglu. M. a.g.g. 
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Aynı şekilde. geniş olarak yorumlanmaması gereken bu hükümden 
de amaç, basının somut bir dava dolayısıyla hakimi etkileyerek belirli 
dog:rultuda karar vermeye yönlendirmesini engellemektir. Yoksa basın, 
kanıuyu aydınlatma görevinin bir geregt ve halkın ögi'enme hakkının 
(right to know) bir sonucu olarak, görülmekte olan herhangibir davayla 
ilgili haber nitellgtnde yayın yapabilmelidir. 

4. Dava taratıanna killll bqunsızlık 

Hakim, dava taraflarını ayıran uyuşmazlıgı büyük bir dikkat ve 
tarafsızlıkla çözümlemelidir. Çünkü şekli anlamda da olsa, her iki tara
fin hakim önünde eşit şansa sahip olmayı ve eşit muameleye tabi tutul
mayı isteme haklan vardırl56l. Anayasanın 10 uncu maddesinde öngörü
len kanun önünde eşitlik ilkesi de bunu gerektirir. 

Hakimin tarafsızlıgı konusunda dava taraflarında uyanınası muhte
mel olan şüpheyi gidermek için, hakimin taratlara karşı da bagımsızlıgı 
saglanmalıdır. Hakimin taraflara karşı bagımsızlıgıru ve tarafsızlıgıru 

koruyacak olan müesseseler H.U.M.K. nun 28 ve onu izleyen maddele
rinde düzenlenmiş olan, hakimin davaya bakmaktan memnutyetl ve 
hakimin reddi müesseseleridir. 

Anayasanın 36 ncı maddesinin ? nci fıkrasına göre hiçbir mahkeme, 
görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. Ancak hakimin 
davaya bakmaktan memnuiyetl dogrudan dog:ruya kanundan kaynak
lanmakta olup, bu haller H.U.M.K. nun 28 inci maddesinde açık olarak 
sayılmıştır. Kanunda öngörülen bu hallerin gerçekleşmesi halinde haki
min kendiligtnden davaya bakmaktan çekinmesi gerekfr'J57l Çünkü ken
disi de bir insan olan hakimden bizzat kendisi ve yakınlarını ilgilendiren 
bir dava tarafsız kalmasını beklemek mümkün degıldir. 

Hakimin reddinde ise, H.U.M.K.nun 29 uncu maddesinde belirtilen 
bazı hallerin varlıgı dolayısıyla, tarafların hakimin bagımsızlıgına olan 
güveni sarsılacagından, onlara hakimi reddetme hakkı tanınmaktadır. 
Kanun önünde eşitlik ilkesi taratlara bu hakkı vermektedir. 

5. Mahkeme kararlannın bajlayıcılıjı 

Anayasanın 138 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre, "yasama ve 
yürütme organlan ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu 
organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette degtştlremez ve 
bunların yerine getirilmesi geciktlremez." 

(56) Habscheld. J. W. Droit Judidaire prive Suisse · S. 41 

(57) Postcıı:ıDglu, 1lhan, E. a.g.e. S. 75 vd. 
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Bir toplumda hukuki güvenligtn saglana~ilmesi için, mahkeme 
kararlarına herkesin uyması zorunludur. Bir mahkemenin herhangibir 
konuda karar vermesinden sonra, hala o kararın geçerliliginin tartışıla
bilmesi, hukuki güvenligt zedeleyici bir durum olarak toplum hayatında 
kargaşalık yaratır. Bir mahkeme kararının uyuşmazlıgı kesin olarak 
çözümledigtnin kabulü, çekişmeleri sona erdirmek ve toplumsal huzuru 
saglamak bakımından zorunludur.I5Bl 

Bununla beraber mahkeme kararlarının eleştirisi ve onun sonucu 
olarak ortaya çıkan tartışma ortamı, hataların tespitine yardımcı olması 
ve yeni alternatiflerin bulunmasının saglanması bakımından şüphesiz 
yararlıdır. Ancak eleştiriise bile, mahkeme kararlarının oldugu gibi 
kabulü, hukuk güvenligı açısından :şarttır,l59l / 

Yargı organlarında hak arayan herkes genellikle kendi hakiılıgina 
inanmaktadır. Bu sebeple dava taraflarından herbiri hakimden kendi 
lehine bir karar vermesini beklemektedir. Kararın aleyhte olması dolayı
sıyla bu beklentisinin boşa çıkması halinde ise. kolaylıkla kararın yanlış 
oldugunu iddia ve hakimi de taraf tutmakla itharn edecektir. Bu, gerçek 
kişiler için oldugu kadar, yasama ve özellikle yürütme organı temsilcileri 
için de geçerlidir. Örnegtn Almanya'da, Federal Anayasa Mahkemesinde 
görülmüş olan bir televizyon davası dolayısıyla zam~ başbakanı Ada
nauer, 8.3.1961 tarihindeparlamentoda aşagıdaki konuşmayı yapmıştır: 
"Kararı elde eder etmez özel uzmanianınıza incelettirdikten sonra, hükü-

, met bu televizyon davasını görüşmek üzere toplanmıştır. Oturumda 
hükümetin kararları oybirligt ile alınmıştır. Hükümet, kararın yanlış 
oldugunda mutabıktır. Ancak Anayasa Mahkemesinin bu Imr:arı hukuka 
uygunmuş gibi geçerli sayılmalıdır." Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi 
15.3.1961 tarihli basın bildirisinde, "anayasa! düzende hiçbir anayasa 
organının, Anayasa Mahkemesinin kararının hukuka aykırı oldugunu 
kararlaştırıp resmen açıklamaya yetkili olmadıgıru" açıklamıştır.ısoı 

Yasama ve yürütme organlarıyla idarenin mahkeme kararlarına 
mutlak olarak uymak zorunda oldukları ve hiçbir şekilde degtştiremeye
cekleri kuralı, daha kesin ve geniş kapsamlı bir ifadeyle Anayasanın 153 
üncü maddesinin son fıkrasında tekrarlanmıştır. Anılan fıkra ya göre 

(58) Bilge, N. - önen, E. a.g.e. S. 687; Uler Yıldınm, Idari Yargıda lpttıl Karorlannuı Sonuçları. B. 79 vd. 

(59} Glessen, G. K. ZAu Reaktfon von Parll,ıment wıd Exelcutfve aıif"wıerwünschte" Urtelle .. JIVW, H. 17, 2~ 

April1981, S. 890 

(60) Glessen, G.K. a.g.e. S. 891 
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Anayasa Mahkemesi karadan, yasama, yürütme ve yargı organlanm, 
idare makamlanm ve gerçek ve tüzel kişileri baglar. 

Anayasa Mahkemesinin bütün kararıarım tam bir isabetle aldıgını 
iddia etmek elbette mümkün degildir. Nitekim, zamanın hükümeti ve 
siyasi çevrelerce begenilmeyen, yabancıların Türkiye'de taşınmaz mal 
edinmelerini saglayan kanunun iptali, Anayasa Mahkemesinin yetkileri
ni aştıgı gerekçesiyle basında da eleştiriye ugramıştır.16ıl Ancak, kararın 
hatalı olması, onun baglayıcılık niteligini ortadan kaldırmaz. Buna aykın 
davramş anayasamn açık hükmüne aykın oldugu gibi, hukuk devleti 
ilkesiyle de bagdaşmaz. 1621 

Anayasa Mahkemesi ile yasama ve yürütme organlan arasındaki söz 
konusu gerilim ve çekişme, ülkemizde aynca idari yargı alanında da 
yaşanmaktadır. Bizzat Damştay Başkam Sayın Ekrem İspir, bu konuda
ki şikayetlerini aşagıdaki şekilde dile getirmektedir. 1631 

"Belirtilen, anayasal ve yasal duruma karşılık uygulamada idarenin 
özellikle kamu personeli ile ilgili konularda hukuk devleti ilkesi ile bag
daşmayan uygulamalar içine girdigl gözlenmektedir. Görevine son veri
len veya naklen bir başka yere atanan kamu personelinin açtıgı davalar
da verilen yürütmenin durdurulması veya iptal kararıarım idarenin 
bazen uygulamaktan kaçarak tam yargı davalanmn açılmasına sebebi
yet verdigt, bazen geçerli hukuki bir neden olmaksızın bu kararların 
yerine getirilmesini geciktirdigi veyahutta karan uyguladıktan çok kısa 
bir süre sonra,·hatta bazen bir kaç gün sonra, yeni bir işlemle ilgiliyi bir 
başka yere veya göreve atayarak yargı kararım şeklen uygulama yoluna 
gittigt açılan davalardan belli olmaktadır. Idarenin, ihtiyaç bulunmadıgı 
ve kadro durumu elverişli olmadıgı halde salt yürütmenin durdurulması 

(61) ·~nayasa Mahkemesinin karan bazı önemlt kavram lıatalarına dayarımaktadır. Bu kavram hatalan 
yüzünden, Anayasa Malıkemest. yapılması kendisine ait obnayan bir takun siyasi tercihlerde bulunmuş 
ve bunu yaparken gü.t:tiJOü am.acın, kendisinin katı1madıgı siyasi tercthler! önlemek ol.dı$ı da meydana 
çıkmıştır ... Anayasa Malıkemesintn, bu siyasi terclhlertn yaswna ve yürütme organlan tarajuıdan kötü 
yapılacagı varsayınun hareket ederek. yabcıncılann 1ürlc ülkesinde .taşınmaz mallar üzerinde özel mülki· 
yet hakkı. elde etmeleri konusunda beUrli bir çözüm şekUnt begerımemeye yetkisi yoktur." Kırca. Coşkun, 

Hürriyet. 9 Şubat 1987 

(62) "Ne varid, ülkemizde. özeUikle son yıllarda Anayasa Malıkemesinin iptal kararlanndan sonra iptal edi
lenle aynı nitelikte yasalann çıkanldıgı ve lTıatiaşmaya gidiltl.ibi gözlenmektedir. !stanbul Bo{1azı.run yaban

cılara satılması, miUetvekUt aylık ve yoUuklannın yeniden düzenlenmesi... gibi yasalar buruın ömeklertdir. 
Bu uygulama önceUkle "hukuk devleti" Ukesine aykındır. Çünkü hukuk devletinde kuraUar egemendir. 
"Sen öyle yaparsan ben de böyle yapanm" gibi zıtlaşmalar, başına buyruk davranışlar hukuk devleti Ue 
bagdaşmaz." özturanlı, lskender, Anayasa Yargısı ve Siyasal Iktidar, Cumhurfyet. 3 Ocak 1991 

(63) /spir, Danıştay'ın 123 üncü Kuruluş Yıh Kutlama Törent Konuşmaları, Ankara, 1 O Mayıs 1991 S. 8 vd. 
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müessesesinin işletilmesini engellemek amacıyla kamu personelini ola
ganüstü hal bölgesine naklen ataması ise sorunun bir başka yönünü 
oluşturmaktadır. 

\ 

İdari işlemlerden ötürü Danıştayca ittihaz olunan kararların aksatıl
madan süratle yerine getirilmesinde mutlak zamret vardır. Zira "uygu
lanmayan bir yargı kararı adalete kesilmiş bir aciz vesikasıdır." 

İşte bu nedenlerle idari yargı kararlarına karşı yürütmede vukubula
cak keyfi ve haksız bir direnişin hukuki tazminat sorumlulugu kadar 
ilgilisinin cezai bir yaptınma da çarptınlınasını öngören yasal düzenie
melerin getirUmesinde ayrıca zorunluluk görüyoruz." 

Mahkeme kararlarının degiştirUmesi yasa.gı ve aynen uygulanması 
zorunlulugunun, yine bizzat Anayasada öngörülen bazı istisnaları var
dır. Ömegin 87 nci maddede belirtilen genel ve özel af yetkisi ve mahke
melerce verilen ölüm cezalarının tasdiki zorunlulugu, 104 üncü madde
de öngörülen, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişi
lerin cezalarının hafifletilip kaldırılması konusunda Cumhurb~şkanının 
yetkisi ve 83 ve 112 nci maddelerde öngörülen milletvekilleri ve bakanla
rın dokunulmazlık hakları bu arada sayılabilir. 
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m. BAKiMLiK TEMiNATI 

A. GENEL OLARAK 

Mahkemelertn bagımsızlıgı ancak, hakiınlere kendi meslek ve varlık
lannı tehlikeye atmaksızın her türlü korku ve endişeden azade olarak 
görev yapma imkanı yaratacak şekilde kişisel teminat tanımakla sa.gla
nabilir.!64l Haktmlere görevlerinin ifasında yalnızCa kanun ve vicdanlan
na göre hareket etme imkarn tanımak, onların bagımsızlıklannı sagla
mak için yeterli degildir. Hakimlik teminatı denilen bir takım güvenceler 
de kendisine tanınmalıdır ki, görevini geregı gibi yapabilsin. Vermiş 
oldugu herhangibir karar yüzünden başka bir göreve atanması veya 
aziedilmesi halinde hakimin bagımsızlıgından söz etmenin hiçbir anlamı 
kalmayacaktır. Bunun içindir ki hür demokratik batı ülkelerinde kanun 
ve çogu kez anayasa düzeyinde hükümlerle hakimlik teminatı müessese
si düzenlenmiştir. 

Hakimin bagımsızlıgı ve hakimlik teminatı birbirini tamamlayan iki 
kavram olup, birini digerinden ayırmak veya birisi olmaksızın digerini 
düşünmek mümkün degıldir. Kavramlardan her ikisi bagımsızlık mües
sesesinin birer yüzünü teşkil etmektedir. Haktmlerin bagımsızlıgı ile 
onların objektif bagımsızlıgı, hakimlik teminatı ile de kendilerinin kişisel 
bagımsızlıgı ifade edilmektedir.!65l Hakim özel statüde bir kamu görevlisi 
olarak her iki niteligi şahsında toplamaktadır. Kendisinin fizik varlıgını 
ikiye bölerek objektif anlamda bagımsız hakim veya kişisel olarak bagım
sız hakim ayınını yapmak mümkün degildir. Esasen bagımsızlık kavra
mının tarihi gelişimi de göstermektedir ki. her iki kavram birlikte geliş
miş ve bagımsız hakim statüsü kendisinin kişisel bagımsızlıgıru kazan
masında başlıca etken olmuştur.l66l 

Hakim, toplumsal yaşam ve devlet faaliyetlerinin her alanında son 
sözü söylemek yetldsiyle donatılmış bir kamu görevlisi olarak son derece 
agır ve sorumlu bir görev üstlenmiştir. Bu agır sorumluluk kendisine 
özel bir statü saglanmasını zorunlu kılmaktadır. Hakimin bu agır görevi 
geregi gibi başarmasında başlıca teminat kendisinin, ahlak, vicdan ve 
yüksek karakteri olmalıdır. Ancak hakimin bagımsızlıgı gibi kişi güvenli
gi ve hukuk devletinin temeli olan bir ilkeyi, yalnızca ilgililerin faziletleri-

(64) Hirsch. E.E. a.g.e. S. 168 vd. 

(65) Kıuu. B. Bagunsızlık. S. 29 

(66) Emst, F. Lebend.ige Justlz, S. 27 
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ne olan ümide baglamak yeterli olmayıp, hukuki ve organik birtakım 
düzenlemelere ihtiyaç vardır.167l Bu maksatla kanunlara konulacak 
uygun hükümlerle, hakimierin görev, yetki ve sorumluluklan ile kişisel 
haklannın açık seçik belirtilmesi, kendisinin tutum ve davranışı üzerin
de gerekli titizlik ve özeni göstermesini ve beklenen görevi geregt gibi 
yapmasını saglayacaktır.ıssı · 

Hakimlik teminatı için öngörülen ve diger kamu görevlilerine oranla 
hakimiere bazı önemli ayrıcalıklar saglayarak onlan çok özel bir statüye 
kavuşturan kuralların amacı, "yargıçların kişisel güçlerini, saygınlıklan
m yükseltip başına buyruk bir kast yaratmak degildir. Tam aksine, onla
nn serbest, özgün ve yansız yargılama yapabilecekleri maddi ve manevi 
ortam yaratmak suretiyle halka, adaletin her türlü baskı ve etkiden 
uzak olarak dagıtıldıgı konusunda güven ve inanç vermektir. Özetle, yar
gıçlık güvencesi denilen kurum, yargıçların kişisel yararından çok, 
kamunun yarar ve çıkarına hizmet eden bir kurumdur. Ne yazık ki, bu 
gerçeklik bizde pek anlaşılamamakta ya da anlamazlıktan gelinmekte
dir."(69l 

B. BAKİMLİK TEMiNATININ TARIHI GELİŞİMİ 

Hakimlik teminatımn batı demokrasilerinde ne şekilde geliştlgi ve 
bugünkü durumuna nasıl geldigt konusundaki karşılaştırmalı hukuk 
verileri göstermektedir ki. gelişmeler her ülkede ayn yönlerde dahi olsa, 
hepsinde amaç ortak olup, hakimierin bagımsızlıgını sagiayarak bagım
sız bir yargı erkine kavuşmaktır. 

ı. İngtltere 

İngiliz hakimleri başlangıçta krala baglı ve onun temsilcileri olarak 
yargı görevlerini ifade ediyorlardı. Bu durumda kral, hakimleri kendi 
istek ve keyfine göre (durante bene placüo nostro) atayıp azledebiliyordu. 
Yargı faaliyeti tamamen kralın denetiminde oldugundan, kralın ilgilendi
gl davalarda kararların onun istek ve telkini dogrultusunda çıkması nor
maldi. ı 7 nci asırda iç savaştan ve I inci Charles'ın idamından sonra, 
hakimiere teminat tanındı ve hareket tarzlan şikayetlere sebebiyet ver
medlgi sürece görevde kalabilecekleri kabul edildi. Daha sonra II nci 
Charles tekrar eski uygulamaya dönmek istediyse de ı 700'de kabul edi-

(67} Etchenberger. K. a.g.e. S. 215; Pıiepke. V. Richteramt wıd Bejörderungs system, DRlZ.Jwıi 1978. S. 

171 

(68) Seçkin. R. Yargı Yılı,Konuşmalan, S. 225 

(69) Mt1111t:tJDglu, M. a.g.g. 
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len ve hakimlik teminatı konusunda ilk yazılı belge olan Act of Settle
ment kanunu kesin olarak, hakimlerin, hareket tarzlan şikayetlere sebe
biyet vermedigt sürece (quamdiu se bene gesserint) görevlerini muhafaza 
edeceklerini tespit ve ilan etti. Bu kural daha sonra çıkanlan ı875 ve 
ı 925 tarihli mahkemeler kuruluş kanunlanyla teyit edilmiş olup, halen 
yürürlüktedir_!70l Söz konusu kanunlarla İngiltere'de hakimierin statüsü 
belirlenmiş ve yürütme organına karşı bagı.msızlıklan saglanmıştır. Hak
larında azil talebi olmadıgı sürece kendileri parlamentoda tenkit dahi 
edilmediklerinden, bagı.msızlıklan geleneksel olarak yasama organına 
karşı da saglanmıştır. ını 

Yargı erki İngiltere'de' sınırsız denebilecek bir güvene sahiptir. Hak 
arayanların, bir hakim veya yargıda görevli diger bir memurun kasti ve 
keyfi işlemlerine maruz kalabilecekleri endişesine kapılmalan düşünüle
mez. Bu tür bir tehlike söz konusu olmayınca, hakimin görev ve yetkile
rini önceden en ince ayrıntılarına kadar yazılı olarak düzenlemeye gerek 
kalmamıştır. Hakimierin sorumluluk bilinci ve yetenekleri, kamu oyu 
açısından yeterli bir güvence sayılmaktadır. 1721 

İngiltere'yi örnek alan Amerika Birleşik Devletleri de, ı 787 tarihli 
Anayasalarında, hakimlik teminatı ile ilgili hükmü aynen kabul etmiş ve 
hakimlerin, hareket tarzlan şiayetlere sebebiyet vermedlgi ve "iyi tutum
larını sürdürdükleri sürece" (during good behaviour) aziedilemeyecekleri 
kuralını tekrarlamıştır. 173! 

2. Fransa 

Fransa'da 1789 ihtilaline kadar hakimlik makami kral tarafından 

satılıyordu. Satın alınan hakimlik kadrosu bir yatınm aracı olarak zama
nın telakkısine göre tekrar satılabiliyordu. Böylece büyük mebaglar öde
yerek hakim olan bir kimse, ödedigt parayı en kısa zamanda geri alabil
mek ve kar etmek için yüksek fiatlarla tekrar satmak imkanına sahipti. 
Ayrıca hakimligtn satım konusu olması, birçok hakimlik makamının tek 

(70) Eddey, K. J. a.g.e. S. 13 

(71) Jackson. R. M. The Machinery of Justice in England. S. 233 

(72) Henkel. J. England Rechtsstaat ohne gesetzUchen Richter, S. 70 

(73) Kaparıl. M. a.g.e. S. 91 
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bir kişide toplanmasına ve dolayısıyla işlerin sürüncemede kalmasına 
sebep oluyordu. Ancak bütün bu yönlerine ragmen, hakimler para öde
dikleri için krala karşı oldukça bagımsız bir statüye salıipierdi ve azilleri 
ancak ender durumlarda söz konusu oluyordu. Bununla beraber krallar 
"letters des cachets" ve "letters des patentes"lerle hcikiınlerin görevlerine 
sık sık müdahale edebiliyorlardı.l741 

Ihtilal, bu duruma son vermiş ve kısa bir süre için haktmlerin halk 
tarafından seçilmesi sistemi benimsenmiştir. Ihtilalden beri yargı erkinin 
devlet hayatındaki rolü ve hcikiınlerin statüsü büyük degişiklik ve dalga
larunalar göstermiştir. Ihtilalden önce oldukça önemli bir görev lfa eden 
·yargı, ancak 19 uncu asırda eskiden sahip oldugu yetkilerin büyük bir 
kısmına yeniden kavuşabilmiş ve kuvvetler ayırımı ilkesine uygun bir 
Şekilde üçüncü kuvvet olarak telakki edilmeye başlanmıştır. Ancak yargı· 
erkinin bu rolü, III üncü Cumhuriyet döneminde basite indirgenerek, 
adiiye bir idari servis durumuna getirilmiştir. Kuvvetler ayırımı ilkesi ise 
o dönemde yalnızca, fonksiyonel açıdan devlet hayatındaki yetki ve 
gOrevierin dagılımında esas teşkil eden bir kural olarak kabul edilmiştir. 
Nihayet 27 Ekim 1946 tar1hl1 IV üncü Cumhuriyet Anayasası, yargı erki
ne yeni bir veçhe verip konuyu yeniden düzenleyerek yargı erkinin diger 
organiara karşı bagımsızlıgını kabul etmiş ve onun manevi şahsiyetini 
temsil etmek üzere Hakimlik Yüksek Konseyini kurmuştur.1751 

H8.k1mlerin kendi istekleri dışında görevden alınamayacakları, azle
dilemeyecekleri, Fransız kamu hukukunun eski bir kuralıdır. 30 Agus
tos 1883 ve 17 Temmuz 1940 tar1hl1 kanunlarda öngörülmüş olan bu 
kural, 13 Nisan 1945 tar1hl1 Tüzük ve sonradan kabul edilen her iki 
Anayasada da teyit edilmiştir.l76l 

1958 tarihli yeni Fransız Anayasasında yargı bagıiDsızlıgı konusu 
genel bir ifadeyle ve tek bir maddeyle düzenlenmiştir. Söz konusu Ana
yasanın 64 üncü maddesine göre, devlet başkanı adli otoritenin bagım
sızlıgının kefilidir. Aynı maddenin 3 üncü fıkrasında ise, hcikiınlerin sta
tülerinin özel bir kanuna bırakılmasıyla yetinllmiş ve konunun ayrınWa
rına girilmemiş tir. 

\ .1 

3. Almanya Federal Cumhuriyeti 

Diger ülkelerde oldugu gibi, Almanya'da da malıkernelerin bagtmsız-

(74) Honegger, P. a.g.e. S. 22 

(75) Erben. E. Fransa'da Yüksek Hökimler Kurulu. AD, 1965/3, S.322 vd. 

(76) Verpraet, G. Le Juge et Inconnu. S. 72 
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Iıgı ve hakimlik teminatı, hakimlerin ülke yöneticilertyle uzun süren sert 
mücadelelert sonucu kazarulmıştır. Bu konuda ilk adım hükümdann 
mahkemelere müdahalesini men eden 1495 tarihli Imparatorluk Mahke
meler Teşkilatı Kanunuyla atılmakla beraber,1771 hakimlik teminatı kav
ramı mutlakiyet dönemine yabancıdır. Çünkü ülkenin mutlak hakimi 
olan hükümdar, kararları veya tutum ve davranışı hoşuna gitmeyen her
hangibir hakimi derhal azledebiliyordu. Almanya'da malıkernelerin 

bagımsızlıgı ve hakimlik teminatı ancak liberalizm akımı ile birlikte 
önem kazanmış ve 1818'de Bavyera ve 1819'da da Würtemberg Krallık
ları bu konuda ilk giıişimlert yapmışlardır. 1849'da Frankfurt'ta topla
nan meclis ise, ''Temel Hak ve Hürriyetler Bildirisi" ile malıkernelerin 
bagımsızlıgı ve hakimlik teminatı kavramlarının esaslarını belirlemiş ve 
bunu 1850 tarihli Prnsya Anayasası izlemiştir. Bununla beraber 1871 
tarihli Imparatorluk Anayasası, malıkernelerin baginısızlıgı ve hakimlik 
teminatı konulaniıda herhangibir hüküm ihtiva etmemektedir PB! 

Nihayet, degtşikliklertyle birlikte halen yürürlükte olan 1877 tarihli 
Mahkemeler Teşkilatı Kanunu, bu konuda aynntılı hükümler koymuş
tur. Söz konusu kanunun 8 inci maddesine göre, hakimler ancak mah
keme kuruluşlannda yapılacak degişiklikler dolayısıyla ve tam aylık ve 
ödenekiert ödenmek şartıyla görevden uzaklaştırılabilir veya başka bir 
göreve atanabilirler. Mesleki yetersizlik sebebiyle emekliye sevketme ise 
ancşk mahkeme kararıyla mümkün olup, yürütme organınca mecburi 
izinle görevden uzaklaştırılmaları imkansızdır. Bu hükümler daha sonra 
hemen hemen hiçbir degtşikl.ige ugramadan 1919 tarihli·Weimar Anaya
sanın 104 üncü maddesine aktarılmıştır. (791 

Almanya'da Nasyonal Sosyalizm dönemi bütün devlet memurlannda 
oldugu gibi, hakimler için de gayet agır şartlar getirmiştir. Bu dönemin 
başlangıcında çıkarılan Meslek Memurları Kanununda, hakimlerin de 
azledilebileceklert öngörülmüştür. Bu kanunu degiştiren 1937 tarihli 
Memurlar Kanunu, ilke olarak hakiınlerin aziedilemeyeceklerini kabul 
etmekle beraber, mahkeme teşkilatı degtşikligi, siyasi güvensizlik ve 
nihayet çok esnek bir kavram olan, "hizmetin geregt" gibi istisnai 
hükümlerde hakimlerin görevden uzaklaştırılmasına başlanmıştır. 1942 
yılında ise malıkernelerin bagımsızlıgı ve hakimlik teminatı müesseselert 
tamamen kaldırılmış ve hakimler de görevi ihlal gerekçesiyle aziedilip 
cezalandırılmışlardır. 1801 

(77) Emst. F. Lebendlge Justiz, S. 24; Baıır, F. a.g.e. S. 5 

(78} Kem. E. a.g.e. S. 68 

(79} Honegger, P. a.g.e. S. 24 

{80) Kem. E. a.g.e. S. 69 
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Almanya'da savaştan sonra yürürlüge giren ve birçok degişiklige 
ugrayan ı 949 tarihli Anayasa da, hakimlik teminatı konusunda genel 
kurallar ihtiva etmektedir. Söz konusu Anayasanın 97 nci maddesinde, 
hakimlerin azil ve nakillerinin şartlan sayılınamış, ancak "hizmetin gere
gi'' gibi genel bir ifade ile yetlnilerek konunun ayrıntılannın özel bir 
kanunla düzenlenecegı belirtilmiştir. Nitekim bu maddeye istinaden 
çıkanlan 8 Eylül ı96ı tarihli Alman Hakimler Kanunu ile federal hakim
lerin statüleri federal düzeyde yeknesak bir şekilde düzenlenmiştir. Eya
let hakimleri için ise, bu kanumin verdigi yetkiye dayanılarak özel 
kanunlar çıkanlmıştır. 126 maddelik Alman Hakimler Kanununun 4 
üncü bölümü, 25-45 inci maddeler arasında hakimlerin bagtınsızlıgı, 
hakimlik teminatı ve hakimlerin denetimi konularında gayet ayrıntılı 
hükümler ihtiva etmektedir. 

4. İtalya 

İtalya'da mahkemeler teşkilatı ve hakimler hukuku, Napolyon döne
mi Fransız hukukunun etkisi altında kalarak gelişmiştir. İtalyan huku
ku da bu konuda, hakimlerin objektif ve kişisel bagtmsızlıklan, mahke
meler yönetiminde özerklik, istisnai mahkem~lerin kurulması yasagı gibi 
temel ilkeleri kabul etmiştir. Ömegin 1848 tarihli Sardunya Krallıgı Ana
yasasına göre yargı erkinin kaynagı kral olup, bu yet:J:d onun adına ken
disi tarafından atanan hakimler tarafından kullanılır. Hakimler görevle
rinde bagımsızdırlar ve atanmalarından üç yıl geçtikten sonra aziedilme
leri mümkün degildir. Mevcut mahkeme teşkilatı ancak kanunla degişti
rilebilir ve hiç kimse tabü hakimi önünde yargılanmaktan alıkonulamaz. 
Bu te~el ilkeler İtalyan Birliginin kurulmasından sonra bütün ülkede 
geçerli hukuk kurallan olarak kabul edilmiştir.ısıı 

ı Ocak 1948 tarihli 1 talyan Anayasası, hakimleriri bagtmsızlıgı ve 
özellikle teminatı konularında Fransız ve Alman Anayasalarına oranla 
daha ayrıntılı hükÜmler ihtiva etmektedir. Anayasanın ıoı inci maddesi 
hakimleı::in kanuna göre hüküm vereceklerini ifadeyle objektlfbagtmsızlı
gı, 104 üncü maddesi ise hakimlerin statüsünü belirlemektedir. Anılan 
son maddeye göre, "hakimlik diger kuvvetlerden bagtmsız olarak, kendi 
kendini idare eden muhtar bir sınıf teşkil eder." 107 nci maddede ise 
Adalet Bakanının yetkisi konusunda bakanın hakimler hakkında disip
lin soruşturması açtırabilecegi hükmü öngörülmektedir. Adalet Bakanlı
grnın mahkemeler ve hakimlerle ilişkisi ve yetkileri bir çerçeve hükmüyle 

(81) Kem. E. a.g.e. S. 269 
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110 uncu maddede düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre, adli hizmetle
rin ifası, teşkilatlandırılması ve çalışma tarzı, Hakimlik Yüksek Konseyi
nin yetkileri saklı kalmak şartıyla, Adalet Bakanına aittir. 

5. Osmanlı İmparatorl$ Dönemi 

İslam dininde "kaza" denilen yargının özel bir yeri vardır. Amacı 
insanlıgın selameti olan islamiyet, kazaya layık oldugu mertebe ve önemi 
vermiş ve "onu imandan sonra efdal-i ibadet" saymıştır. Hazreti Muham
met'in "bir saat adalet altmış sene nafile ibadetten hayırlıdır" hadisi meş
hurdur.IB2l 

Osmanlı İmparatorlugunda yargı ile görevli kadılar, başlangıçtan iti
baren hukuk ve ceza davalarına bakmak, vakıf ve kasırlara ait malların 
idare ve muhafazasına nezaret etmek ve noterlik (katib-i adi) işlerine 
bakmak üzere görevlendirilmişlerdir. Kadıların ayrıca belde işlerine ait 
idari görevleri de vardır.IB3l Osmanlı İmparatorlugunda hakkın yerine 
getirilmesi anlamına gelen kaza hakkı padişaha aittir. Padişah bu,yetki
sini kendisine vekaleten tayin ettigt kadılar aracılıgiyla kullanıyordu. 
Kadılar gerek devletle fertler arasında ve gerekse fertler arasındaki uyuş
mazlıklan şeriat hukuku hükümlerine göre çözümlüyorlardı. 1841 Tayin ve 
azilleri başlangıçta padişaha ait olan kadılar, daha sonra I. Murat döne
minden itibaren atanmaya başlanan Kadıl-Kuzat, yani Kadıaskerler 
tarafından atanmaya başlanmışlardır. Kadıaskerin en önemli görevi 
padişabın kanuni müşavirligtni yapmaktı. Bundan başka Kadıaskerler 
merkezde hakimlik görevi yapar ve İstanbul ve "mevleviiyetlerden" başka· 
merkez ve kazalara gidecek hakimler kendisi tarafından tayin edilirdi. 
Naib denilen bu hakimlerin denetim ve azilleri de Kadıaskerlik makamı
na aitti. Başlangıçta kadılar Kadıaskerlere ve Kadıaskerler de Sadrazama 
baglı idi. Tanzimattan sonra ise kadıl~ şeyhülislamlık makamına bag
lanmışlardır. l85l 

İlk kez II nci Mahmut döneminde idare işleriyle yargı işlerinin birbi
rinden ayrılarak ayrı organlar tarafından yapılması için yenilikler getiril
miş ve bir yargı organı olarak kurulan Meclis Alıkarnı Adiiye aynı zaman
da kanun tasarılarını da hazırlamakla göreviendirilmiştir. 186) Daha sonra 

(82} Berkt, A.H. lslam Şeriatında Kaza. S. 6 

(83} Berkt, A.H. a.g.e. S. 55 

(84} Belgesay, M.R. Teorik ve Pratik adllye Hukuku. I. ci/t, S. 49 

(85} Berkt, A.H. a.g.e. S. 64 vd. 

(86} Okandan. R.G. a.g.e. S. 312 
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şeriat hukukunu kocliftye eden Mecelle'de de yargıya gereken önem veril
miştir. Mecellenin kitabül kazza bölümü, ı 792-1799 uncu maddeleri 
arasında hakiııılerin nitelikleri, tutum ve davranışlan ve özellikle taraf
sızlıklan konusunda veciz ifadelerle il~ç hükümler ihtiva etmektedir. 
Aynı şekilde kısa bir süre yürürlükte kalan ı876 Anayasasının 8ı inci 
maddesinde, özel bir kanuna istinaden devlet tarafından tayin edilen 
hakiııılerin azilden masun olduklan, azillerinin ancak bir suçtan dolayı 
mahküm olmalan halinde mümkün oldugu belirtilmiştir. 

ı9 uncu asnn ikinci yansında şeriat mahkemelerinin yanında Niza
miye Mahkemelerinin kuruluşu ile, mahkemeler teşkilatı bakımından 
yargıda bir düalizm yaratılmıştır. Nizarniye Mahkemelerinin şeriat huku
kuna göre çözümlenecek uyuşmazlıklar bakımından yargı yetkisi yoktur. 
Bu malıkernelerin kurulmasıyla müslümanlar şeriat hakiııılertlıin, müs
lüman olmayanlar da kendi ruhani reisierinin seçtigt hakiııılerin yargısı
na tabi tutulmuşlardır. ı878 (1295) yılında kabul edilen, 'Teşkilatı 

Mehakim" geçici kanunu, Nizarniye mahkemelerini yeniden düzenlemiş-, 
tir. 

Kanunda, Anayasanın 8 ı inci maddesindeki, hakiııılerin görevlerine 
son verilemeyecegtne ilişkin hüküm tekrarlanmış ve ayrıca ek güvenceler 
de getirilmiştir. Ömegtn hakimlerin istekleri dışında başka görevlere ata
namayacaklan, ancak kendi talepleri üzerine aynı derecedeki başka bir 
mahkemeye nakledilecekleri öngörülmüştür.187J Bu kanun aynı zaman
da, hakimierin tayini ve haklarında verilecek disiplin cezalan konusun
da hükümler de ihtiva ediyordu. Söz konusu kanun, Cumhuriyet döne
minde çıkarılan 8 Mart ı926 tarihli 'ilk Hakimler Kanunu ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. (SS) 

Osmanlı lmparatorlugu adalet tarihi, yargı yetkisinin kullanılması ve 
özellikle hakimlerin tarafsız tutum ve davranışlan konusunda zengin 
örneklerle doludur. l89l 

(87} Mı.ımc:uoglu, M. a.g.g. 

(88) Belgesay, M.R. a.g.e. S. 51 vd. 

(89) "lldrıci Abdül1ırimid't tahtuıdan tndtrmeye kalkışma suçuruJan cinayet mahkemesine verilen büyük bir 
siyaset adanunın davası başlamazdan önce padişa1un damadı Mahmut Celalettin Paşa, mahkeme baş
kanı Abdü11tıttj SUphl Paşa'ya gider ve (siZden şanı sadarete layık bir karar belcl1yon.ız) der. Davaya bakı
lır, saruk beroat eder. Padişahın yolladıgı haber! bilen başkaıun kızı kararı öj)renince hayretlere düşer ve 
babasına (kxıran verirken şaru saclarete layık karar bekleyen hiınlcardan korkmadınız mı?) diye sorar. 

Paşanın karşı1ıgı şudur: (Öyle bir hlıJdm öyle bir sultan var Id. huzuruna yaruı hünkiir da. ben de beraber 

çıkacagu:. lşte ben yalnız o lıiınkludan korkarım.)" Seçldn. R. a.g.e. S. 195 
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C. HAKiMLiK TEMiNATININ UNSURLARI 

Hakimierin her türlü dış etkilerden korunmuş olarak görevlerini 
bagı.msızlık ve tam bir tarafsızlık içinde yapmalannı saglamak üzere dev
letler, Anayasa ve kanunlarla gerekli düzenlemeleri yapmakta ve yerine 
göre yeni kurumlar oluşturmaktadır. Ülkemizde hakimlik teminatı ile 
ilgili kurallar, Anayasa, Hakimler ve Savcılar Kanunu, Hakimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulu Kanunu ve H.U.M.K. da yer almaktadır. 

Hakimlik teminatı, hakimierin bagımsızlıgıru sa.glamak üzere kabul 
edilmiş kurallar ile devlet yapısında oluşturulan kurumları ihtiva eden 
bir önlemler paketidir. 1961 Anayasasının 133 üncü maddesinin gerek
çesinde, 1982 Anayasasına oranla çok daha ayrıntılı olarak belirtlldigt 
gibi, kabul edilen teminat sistemi ana hatlarıyla şudur: "134 üncü mad
dede işaret edilen ve hakimlik meslegtni ve hakimierin özlük işlerini 
düzenieyecek olan kanundaki bütün konularda karar vermek yetkisi yal
nız ve yalnız Yüksek Hakimler Kuruluna verilmiştir. Bu suretle yürütme 
organının hakimlerin atanması, meslekte yükseltllmelert, görev yeriep
nin degiştirilmesi veya görevlerine kanunda belli edilen hallerde son 
verilmesi konularında veya hakimin meslek ve hayatıyla ilgili sa1r konu
larda herhangibir tasarrufta bulunabilme yolu kapatılmıştır. Yargı orga
nının bagı.msızlıgı. ve hakimlik teminatının sa.glanması yolunda kurulan 
bu sistemin içinde, diger taraftan Yüksek Hakimler Kurulunun tasarruf
ları da Anayasa hükümlertyle kayıt ve şartlara baglanmıştır. Hakimler 
meslekten çıkarmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olma
dıkça veya meslekte kalmalarının caiz olmadıgına karar verilmedikçe 
azlolunamayacaktır. Hakimler kendileri istemedikçe Anayasada gösteri
len yaştan önce emekliye ayrılamayacaklardır. Mahkemenin veya kadro
nun kaldırılması hallerinde dahi maaşlarından yoksun kılınamayacakla
n hakkındaki hükümler ile yaşı hakkındaki hüküm de Anayasaca kon
muş teminat sisteminin tamamlayıcı hükümleridir. "(90) 

1924 Anayasasında hakimierin "kanunda muayyen olan usül ve 
ahval" haricinde aziedilemeyecekleri bel1rtllmiştir. Aynı ilke Anayasası-

(90) ÖZtürk, K. ci.g.e. C.m, 5.3516; Yürürliıkteld 1982 Anayasasının 139 uncu maddesinin ayru konudt.ıki 

gerekçesi ise çok daha kısa olarak şöyledir: "Hlildmlik ve Savcılık teminatı hlUcim ve savcı1ann göreıılerin· 
de herhangi. bir dıişünce vejütura kapılmadan tamamen vicdan rahatlıgı Içerisinde görevlerini yapabilme
lerinin gamntisidir. Azloluronazlılc, Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılmazlılc, aylıklcuuıdan 

her ne surette ohusa olsun yoksun bırakılmazlılc, hep htzmetlerint tarafsız bir surette kanunlı:ua uygun 
olarak !JOI)Qbilmelerini sanlamaya rnaııgtur." 
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nın 139 uncu maddesinde daha genel bir deyimle, "hakimler azloluna
maz" şeklinde ifade edilmiştir. Dar anlamda hakimlik tem)natının karşı
ııgı olan aziedilmezlik ilkesinin19 ll istisnaları ise aynı maddenin 2 nci fık
rasında belirtilmiştir. Buna göre, "meslekten çıkarılmayı gerektiren bir 
suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini saglık bakımından yerine 
getiremeyecegi kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının caiz 
olmadıgına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır." 

Bu hüküm aynı ifadelerle 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu
nun 44 üncü maddesinde tekrarlanmıştır. 

Hakimierin azledilmezligi ilkesi, kendilerinin hiçbir sebep olmadan 
ve usulsüz olarak görevden alınamayacaklarını ifade eder ve mutlak 
degildir. Hakimierin azledilememesi, "onların her hareketine kayıtsız 

şartsız göz yumulması" anlamım taşımaz. Meslek ve sıfatlarıyla bagdaş
mayan belirli tutum ve davramşlarının gerçekleşmesi halinde, hakimie
rin de azilleri mümkündür.l921 Nitekim bu ilkenin· kabul edildigi bütün 
batı demokrasilerinde, meslekten çıkarılmayı gerektiren hallerin tespiti
ne çalışılmış ve kanunlara bu konuda hükümler konulmuştur. Ülkemiz
de konu, Hakimler ve Savcılar Kanununun 69 uncu maddesiyle düzenle
miştir. Anılan maddeye göre, "agır hapis veya kasdi suçlardan dolayı üç 
ay veya daha yukarı hapis cezalarından biriyle kesin olarak hüküm giy
rnek veya maddenin (E) bendinde yazılı hallerden1931 dolayı bir derecede 
iki veya derece ve sımf kaydı olmaksızın üç defa yer degiştlrme veya 
derece yükselmesinin durdurulması cezası almış olmak meslekten çıka
nlmayı gerektirir." 

Uygulamada· soruşturma ve disiplin işlemleri çok agır yürüdügün
den, aynı derecede iki kez yer degiştlrme şartı ancak ender durumlarda 
gerçekleşmektedir. 

Söz konusu maddenin 4 üncü fıkrasında, işlenen suçun hakimlik ve 
savcılık mesleginde olanların şeref ve onurunu bozucu, hakimlige olan 
genel saygı ve güveni sarsıcı nitelikte olması halinde, hüküm giymiş 
olanların ceza ı:piktaruıa bakılmaksızın meslekten çıkarılmasına karar 
yerilecegi belirtilmek suretiyle, hakimlik mesleginin saygınlıgım koruyu
cu bir hüküm sevkedilmiştlr. 

(91} Kıuu. B. Bagımsızlık. S. 30; Postacıoglu. tıhan. E. Seminer. S. 117 

(92} Belgesay. M.R. a.g.e. S. 160 

(93} Madde tayin ve deliller elde edilmemiş olsa bile rüşvet aJdıOı veya tıtikapta bı.ılı.ındugu kanısını uyan

d.ımıak. 
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Kurula tanınan en geniş yetki, 69 uncu maddenin son fıkrasında yer 
almıştır. Buna göre disiplin cezasının uyulanmasını gerektiren ftil suç 
teşkil etmese ve hükümlülügü gerektirmese bile yargıçlık şeref ve onuru
nu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte görüldügü takdirde 
meslekten çıkarma kararı verilebilecektir. Dikkat edilirse diger fıkralarda 
meslekten çıkarma kararı verebilmek için ön şart olarak ilgili hakkında 
mahkeme kararı arandıgı halde, anılan son fıkrada karar aranmaksızın 
Yüksek Hc1kimler Kuruluna meslekten çıkarma yetkisi verilmiştir. Böyle
ce kurul, azil gibi son derece hassas bir konuda çok geniş bir takdir yet
kisiyle donatılmış olmaktadır. Hc1kimlik meslegtnin şeref ve haysiyetinin 
kohınması için, bu tür tutum ve davranışta bulunanların meslekten 
uzaklaştırılmalan yerinde olmakla beraber, bu yetkinin ancak çok istis
nai hallerde, dikkatle ve yerinde kullanılması zorunludur. Aksi halde, 
hertürlü yorumlamaya açık olan bu hükümle hc1kimlik teminatının en 
önemli unsuru olan aziedilmezlik ilkesini kolayca zedelemek mümkün 
olacak ve söz konusu ilke nispi bir muhtevaya indirgenecektir.(94l Öte 
yandan maddede öngörülen takdir hakkı geniş olmakla birlikte, hakiın
ler bakımından en önemli teminat, çıkarma kararının yüksek dereceli 
hc1kimlerden oluşan ve bagtınsiz bir organ olan, Hc1kimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca verilebilmesidir. Nitekim Hc1kimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunun takdir yetkisi başlıklı 13 üncü maddesinde de disiplin 
cezalannın uygulanmasında hc1kimlik ve savcılık şeref ve itibarının koru
nacagı ifadeyle, kurula aynı konuda geniş bir takdir yetkisi tanınmıştır. 

Görevden azil, hakimin meslekle ilgisinin kesilmesi sonucunu 
dogurmaktadır. Yeni HSYK Kanunu, önlem niteligtnde olmak üzere geçi
ci olarak görevden uzaklaşbrma imkanİnı da öngörmektedir. Görevden 
uzaklaşbrma başlıgı allındaki 21 inci maddeye göre, "hakkında soruş
turma yapılan hakim veya savcının göreve devamının, soruşturmanın 
selametine yahut yargı yetkisinin itlbarına zarar verecegtne kanaat getl
rilirse, geçici tedbir olarak görevden uzaklaşbrılmasına veya soruştur
manın sonuçlandırılmasına kadar, geçici yetki ile başka yargı çevresinde 
görevlendirilmesine kurulca karar verilebilir." Görüldügü ·gibi bu 
hükümde de geçici olarak görevden uzaklaşbrma sebepleri sayılmamış 
ve takdir yetkisi kurula bırakılmıştır. 

(94} Karş. Post:ı;u:wglu. l.E. a.g.e. S. 59 
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Bu vesileyle HSYK Kanununun 20 nci maddesinde öngörülen ve 
eleştiri konusu yapılan!95l geçici yetki lle görevlendirme konusunu kısaca 
incelemekte yarar vardır. 

Söz konusu maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan bu kurala göre; 
''gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, hizmetin aksamaması için 
Adalet Bakanı kadro durumu müsait bulunan bir yargı çerçevesindeki 
hakim veya savcıyı ihtiyaç duyulan başka bir yargı çevresinde görev yap
mak üzere geçici olarak yetkili kılabllir. Bu takdirde verilen karar kuru
lun Uk toplantısında onaya sunulur. Geçici olarak görev yapan hakim 
veya savcının kurulca degiştirUmesi halinde, kurulun yetkili kılacagı 
hakim veya savcının gidip göreve başlamasına kadar, önceki yetkilinin 
yapmış oldugu işlemler geçerlidir." 

Görüldügü gibi madde gayet açık bir dille kaleme alınmış olup, geçi
cl yetki lle görevlendirmeyi, Adalet Bakanınca hakimi görevden uzaklaş
tırmak için bir bahane olarak degerlendirmek mümkün degildir. Baka
nın yetkisi, "gecikmesinde sakınca bulunması" gibi pozitif hukukça 
kabul edilın.ış istisnai bir hale inhisar etmekte ve bütün yetki bagtmsız 
olan kurula ait bulunmaktadır. Ayrıca geçici görevlendirme dört aylık bir 
süre lle sınırlandırıldıgı gibi, "hizmetin geregi", "kadro durumun müsait 
olması" gibi objektif ölçüler öngörülmüştür. Bütün bu şartların degerlen
dirtlmesi ve bakanın tasarrufunun onaylanıp onaylanmaması, çogunlu
gunu hakimlerin teşkil ettlgt bagtmsız kurula aittir. Kaldı ki, kurulun 
geçici olarak görev yapan hakim veya savcıyı degtştlrme yetkisi· de 
bulunmaktadır. Nitekim Alman Hakimler Kanununun 37 nci maddesin
de de uzun süreli geçici görevlendirme için Uke olarak hakimin rızası 
arandıgı halde, yürütme organı herhangibir hakim veya savcıyı rızasını 
almaksızın bir yılda toplam üç ayı geçmeyecek şekilde idari görevler de 
dahtl, teşkilatın herhangibir biriminde geçici olarak görevlendirebllmek
tedir. 

Anayasa Mahkemesinin, hakimiere esas görevleri dışındaki işlere 
bakmak üzere geçici yetki verllmesini saglayan, 1.11.1939 tarih ve 367 
sayılı kanunun 1lnci maddesinin, sorgu hakimlertne de, tapulama mah
kemelerinin görev alanına giren davalara bakma yetkisi verilmesine yol 
açması nedeniyle Anayasanın 31 ve 32 nci maddelerine aykırı oldugu 

(95) Karahasan, M. Reşit, Yargı Bagımsızlıgı, Cwrı1wıiyet. 28 Mayıs 1981; Dogcuıay,l. Yargıç ve savcılar

la ilgili yeni düzenlemeler, Milliyet. 15 Haziran 1981; Mengü Şahin, Yargıçların Güvencesi Kaldırıhyor 
mu? Arayış, 23 Mayıs 1981, S. 17; Bingöl irfan. AnoyasadegtşikliOt ve yargı, MtlUyet. 14.2.1991 
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iddiasıyla açılan iptal davasını reddetmiş olması da görüşümüzü doguı;a
lamaktadır. 196l 

Hakimlik teminatının selameti için azil sebeplerinin kanunlarda açık 
seçik ve tahelieli olarak sayılması, şüphesiz büyük bir güvence saglar. 
Ancak bu çok güçtür. Karşılaştırma yapmak açısından diger batı demok
rasilerinin hakiınlerin azli konusunu nasıl düzenledikleri kısaca belirtil
melidir. 

a)Fransa 

Fransa'da hakiınlerin azledilmezligı ilkesinin istisnaları şunlardır: 
Hakim, agır bir suç işlemesi halinde Hakimlik Yüksek Konseyi tarafın
dan görevden azledilebilir. Aynı şekilde agır ve sürekli bir· hastalık 
yüzünden görevini yapmakta acze düşmesi halinde emekliye sevkedilebi
lir.!97l Ayrıca hakimlik şereftyle bagdaşmayacak tutum ve davranış da 
azil sebebi olarak öngörülmüş ve azil sebepleri kazuistlk olarak sayılma
yarak Konseyin takdirine bırakılmıştır. 

Fransa'da hakimin görevden azli, 22 Aralık 1958 tarih ve 58-1271 
sayılı Kanunun 45 inci maddesinin 6 ve 7 nci bendierine göre, bakanlık 
emrine alma, emeklilik hakkı etkilenmeksizin görevden uzaklaştırma 
veya emeklilik hakkından mahrum. edilerek görevden uzaklaştırma şek
linde gerçekleştirilmektedfr.l98l Adalet Bakanı, bir hakim hakkında şika
yet olunması veya kendisine kavuşturmayı haklı gösterecek bir ihbarın 
yapılması halinde, üst. dereceli hakimin önerisi üzerine, zaruret halinde 
·şikayet olunan hakimi soruşturmanın sonuçlandırılmasına kadar görev
den uzaklaştırabilir ve sonışturma dosyasını Konseye gönderir. Konsey, 
üyelerinden birisini raportör olarak görevlendirir. Raportör soruşturmayı 
bizzat yapabilecegı gibi, bir naib hakimi, de bu işle görevlendirebilir. 
Ancak ilgili hakimin mutlaka savunması alınmalıdır. Hakim yeterli bir 

(96} Anayasa Mahkemesi bu karoruıda aynen şunlan ifade etmelctedlr: "Kanuı h1zmetlerinin düzenli ve 
sürekU biçimde yiufıtü/mest. hukuk ilkelerine baglı bir devletin başta gelen göreul.erirıdendlr. Ywttaşlann 

hak ve hüniyetleıi. mal ve can giivenlilderiyle UgUi adalet ve yargı işiertnin ise, cfiOer!erinderı jarlclı ve 
büyük bir önemi oldugu; özeWkle bu hizmetlerin görülmesinde ve yiufıtü/mesinde, hiçbir kaygı ve kuşkuya 
yer verfbnemesi gerektlgt tartışmasız kabul edilen gerekçelerdendlr. 

Hastcılık, izin gibi türlü nedenlerle görevinden aynlan bir Mkimin görevine d6rurıesine veya hdktmli

gın boş olmast hal1nde o yere bir başkasının atanmasına kadar beklemenlrı, hizmetin önem ve niteli!Ji ile 

bagdaşanuyacajJı, duraklamanın sakıru:alı sorıuçltu ~ meydarıdac.lır. O halde geçici atama yetki
si veren bir kanuna dayarularok boşluklann doldıuulmasırula zorunluk vardır." Anayasa Mahkemesi 
Kartın, 4.11.1969, E. 1969/32, K. 1969/59, AMKD, 1970, 5.7, S. 445. vd. 

(97) Veıpraet, G. a.g.e. S. 72 

{98) Erben. E. a.g.e. S. 341: Postacıo!1lu. 1. E. Seminer. S. 119 

33 



mazereti bulunroadıkça Konseyde bizzat bulunmak zorundadır. Gelme
mesi halinde karar kendi huzurunda verilmiş sayılır. Konseytn disiplin 
kurulu olarak verdigi kararlar kesin olup, bunlar hakkında başka hiçbir 
yargı organına başvurmak mümkün degildirJ99l 

b) Almanya Federal Cwnhu.riyeti. 

Alınanya Federal Cumhuriyeti Anayasasının 97 nci maddesinin 2 
nci fıkrasına göre, "hakimler arzulan hihifina ancak hakim hükmüyle ve 
yalnız kanunların belirttigi sebep ve şekillerle, görev sürelerinin sona 
ermesinden önce aziedilebilir ve sürekli veya geçici olarak işten el çekti
rilebilir, başka bir göreve tayin ve emekli edilebilirler." 98 inci maddenin 
2 nci fıkrası ise, federal hakimierin görevlerinde veya görev dışında, ana
yasanın temel ilkelerine veya bir eyaletin anayasal düzenine aykırı hare
ket etmeleri halinde, Federal Millet Meclisinin talebi üzerine, Anayasa 
Mahkemesinin üçte iki çogunlukla hakimin başka bir göreve veya emek
liye sevkine karar verebilecegini öngörmektedir. 

8 Eylül 1961 tarihli Alınan Hakimler Kanununun 24 üncü maddesi
ne göre, bir hakim hakkında herhangi bir Alınan mahkemesince aşagı
daki konularda hüküm verilmesi halinde, hakim kararla birlikte_ görevini 
kaybetmektedir. 

-Agır hapis cezası, 

- Kasten işlenmiş bir flil dolayısıyla bir yıl ve daha fazla hapis ceza-
sı, 

-Vatana ihanet dolayısıyla hapis cezası, 

- Kamu haklarından yasaklanma cezası, 

- Memur olma hakkından mahrumiyet cezası, 

' f 

- Anayasanın 18 inci maddesi uyarınca temel haklardan birinin 
kaybedilmesine karar verilmesi. UO?l 

Madde tahdidi bir şekilde ve bütün hakimler bakımından görevin 
hangi hallerde kaybedilecegtni belirtmektedir. Başka herhangibir karara 
gerek kalmaksızın mahkümiyet hükmüyle birlikte görev sona ermekte-

(99} Erben, e. a.g.e. S. 343 

(1 00} Anayasanın 18 Inci maddesi şöyledir; "Her kim. hür denwkratlk temel düzene karşı ıniu:adele ama
cıyla. jikir. özeWkle basuı hüniyettnt (m of. 3}, toplanma lıiiTrlyetint (m 8}, demek la.ımıa hürriyetini (m 
9}, mektup, posta ve haberleşmenin gizliligini (m 10}, mülkiyet haldeını (m 14} veya sıguuna haldeını (m 

16 f 2) kötiıye kullanırsa. bu temel haklan kaybeder. Hakkuı kaybuıa ve biJ1Ul!l ölçüsüne Anayasa Mah

lcemest karar verir. 
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dir. Ilgili hakime görevinin sona ereliginin bildirilmesi ancak bir beyan 
niteligtndedir ve aleyhine yargı yoluna başvurulamaz.ııoıı 

Hakimierin disiplin soruşturması sonucu azilleri ise, 30 uncu mad
dede düzenlemiştir. Buna göre bir hakim yazılı nzası olmaksızın ancak 
aşagıdaki hallerde başka bir yere nakil veya görevinden aziedilebilir. 

-Hakkında dava açılması (Anayasa m. 97 /2), 

- Hakkında disiplin soruşturması yapılması, 

-Yargının selameti bakımindan, 

- Mahkeme teşkilatındaki degişiklik dolayısıyla. 

, Yer degtştlrme veya azil, son hal dışında ancak mahkeme kararıyla 
mümkündür. Kararverecek mahkeme birinci halde Anayasa Mahkeme
si, digerlerinde ise kanunun 62 nci maddesine göre özel olarak bu mak
satla görevtendirilmiş olan bir hizmet mahkemesidir. Disiplin soruştur
ması 63 üncü madde uyarınca en yüksek denetim makamı olarak Adalet 
Bakanının talebi üzerine açılmaktadır. 

Yargının selameti bakımından yer degtştlrme ile geçici veya sürekli 
olarak emekliye sevk ise, 31 inci maddede düzenlenmiştir. Anılan hük
me göre emekliye sevk için, yargı erkinin agır bir şekilde zedelenmemesi 
bakımından, hakimin yargı faaliyeti ile ilgili olmayan gerçeklerin zorunlu 
olarak bu tür bir tedbiri haklı göstermesi lazımdır. Bu konuda hakimin 
kusurlu olup olmamasının önemi yoktur. ,Kusurlu olması halinde zaten 
30 uncu maddeye göre hakkında disiplin işlemi yapılacaktır.U02l Bu 
hüküm de göstermektedir ki hakimlik teminatı hakimin kişisel menfaati 
için ona tanınmış bir hak olmayıp, görevin selameti için kurum olarak 
yargı erkine tanınmıştır. Çünkü halkın hakimin şahsına ve onun yargı 
görevini lfasına olan güveninin aşırı derecede sarsılmış olması veya böyle 
bir tehlikenin var olması halinde, kendisinin hala o görevde kalması, 
halkın adil, tarafsız ve bagimsız bir yargıya olan güvenini sarsacak ve 
bundan yargı er ki zarar görecektir. Bu şartların gerçekleşip gerçekleşme.,. 
digt her somut:. olayda bölgesel verilere göre degerlendirilmelidir.'ıosı 

Alman Hakimler Kanununun söz konusu 31 inci maddesi, sebepler 
bakımından Hakimler Kanunumuzun 69 uncu maddesiyle tam bir uyum 
halindedir. Ancak 69 uncu maddeye göre bu gibi durumlarda sadece 

(101) Gemer-Decker-Kmıjinarın. a.g.e. S. 155 

(102) Wiedow, A. Deutsches Rlchtergesetz, S. 26 

(103) Gemer-Decker-Kaujinarın. a.g.e. S. 186 vd. 

:• 
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hı1k1ınlerin görev yeriert degtştlrildigt halde, Alman Kanununa göre yer 
degtştlrme yanında hı1k1ınlerin geçici veya sürekli olarak emekliye sevke
dilmelert de mümkündür. 

c) Ingiltere 

Uygulamada herhangibir hakiınin azli söz konusu olmamakla bera
ber, İngiltere'de azil konusu, yüksek mahkeme hı1k1ınlert ve diger mah
keme hakimiert bakımından ayn olarak ele alınınalıdır. 

Bu konuda 1925 tarthli Mahkemeler Kuruluş Kanunu aynen aşagı
dald hükmü ihtiva etmektedir: "Lord Chancellor'dan başka bütün yük
sek mahkeme hakimlert, iyi davranışlannı sürdürdüklert sürece görevle
rtni muhafaza edebilirler ve fakat her iki meclisin talebi üzerine kral 
tarafından aziedilebilirler." 

Söz konusu kanun, yürütme organına karşı yüksek mahkeme 
hakimiertnin bagı.msızlıklannı saglamış ve azillertnin ise ancak her iki 
meclis tarafından kabul edilerek krala sunulacak bir kararla mümkün 
oldugunu belirtmiştir. Azil talebi her iki mecliste de üyeler tarafından 
yapılabilir. ligili hakiınin suçu belirtllmek S41'etiyle, kendisine savunma
sını yapmak için fırsat vertlmelidir. Hemen belirtmek gerekir ki, 1700 
tarihli Act of Settlement kanunundan bert bir tek hakim hakkında dahi 
azil talebinde bul unulmamıştır. 11041 

Diger hı1k1ınler ise, mesleki yetersizlik ve kötü hallert dolayısıyla 
Lord Chancellor tarafından, Sulh hakimlert de kralın talebi üzerine baglı 
oldukları komisyonlar tarafıdan her zaman görevden azledilebilirler.U05J 
Hakimlik yetkilertnin kötüye kullanılması, kasten veya ihmalle görevin 
savsaklanması ve agır suç işlernek gibi haller, İngiliz yazarlar tarafından 
azil sebebi olarak sayılmaktadır.tıooı 

d) !talya 

1 Ocak 1948 taı1hli İtalyan Anayasasının 104 üncü maddesine göre, 
"hakimler azledilemez." Kendilert ancak kanunda belirtilen sebepler ve 
savunmaları alınmak suretiyle Hakimlik Yüksek Konseyinin kararı ile 
görevden affedilebilir, geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir veya rıza
ları ile başka bir göreve nakledilebilir.II07l 

(104)Jackson. R.M. a.g.e. S. 233; Eddey, K.J. a.g.e. S. 13 

(1 05) Radcijffe and Cross, The EngUsh Legal System. S. 388 

(106) Honegger, P. a.g.e. S. 57 

(107] CouncU ojEurope, Commltt.ee ofExperts on the Working oftheJudictalSystem 
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Azil sebeplert, 1923 tarih ve 2786 sayılı İtalyan Mahkemeler Teşkila
tı ve Hakimler Kanununda gayet aynntılı bir şekilde sayılmış olup, Türk 
hukukuyla çok büyük benzerlikler göstermektedir. Çünkü daha sonra 
yapılan degişikliklertyle birlikte halen yürürlükte olan İtalyan Hakimler 
Kanunu, 2556 sayılı Hakimler Kanunumuzun hazırlanmasında esas 
tutulmuş ve uygunlugu ölçüsünde Alman ve Fransız kanunlarından da 
yarçı.rlanılmıştır. ıı osı 

Azil prosedürünün işletllebilmesi için Adalet Bakanının talebi üzeli
ne ilgili hakim hakkında disiplin soruşturması açılmalıdır. Azil konusun
da kesin karar verme yetkisi ise, tamamen hakimlerden oluşan ve 
bağ;ımsız bir kurul olan Hakimlik Yüksek Konseyine aittir. Konsey karar
ları kesin olup, aleyhinde başka herhangi bir yargı orgarıına başvurmak 
mümkün degildir. 

2. Dikimler emekUye sevk olunamaz. 

Hakimielin belirli bir yaştan önce emekliye sevkedilemeyeceklert, 
önceki döneme bir reaksiyon olarak ilk kez i 961 Anayasasında belirtll
miştir. Söz konusu anayasarım 134 üncü maddesi hakimielin 65 yaşını 
dolduruncayakadar görevde kalabilecekielini öngörmüştür. Aynı şekil
de, yürürlükteki 1982 Anayasasının 139 uncu maddesi de, hakimielin 
"anayasada qngörülen yaştan önce emekliye ayrılamayacağ;ını", 140 ıncı 
maddesi de bu yaş sınırının 65 oldugunu belirtmektedir. 

Anayasanın 139 uncu maddesi hükmü, 2802 Sayılı Hakimler ve 
Savcılar Kanunuun 44 üncü maddesinde aynen tekrarlanmıştır. Buna 
göre, "Hakimler ve Savcılar kendilert istemedikçe 65 yaşından önce 
emekliye sevkolunamazlar. Meslekten çıkarmayı gerektiren bir suçtan 
dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağ;lık bakımından yeline getire
meyecegi kesin olarak anlaşılanlar ve meslekte kalmalarının uygun 
olmadığ;ına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır." 

Kanunumuzda hastalık emekli sebebi sayıldıgı halde, mesleki yetenek
sizlik konusunda herhangibir hüküm yoktur. Alman Hakimler Kanunu
nun 34 üncü maddesine göre, bir hakimin görevini ifada acze düşmesi 
halinde, mahkeme kararıyla kendisinin emekliye sevkine karar verilebi
lir. Benzer bir hüküm Fransız kanununda da yer almaktadır. Ülkemizde 
de, bu durumdaki bir hakimin, kanundaki ifadesiyle, "meslekte kalması
nın uygun olmadığ;ına" karar verilebilmelidir. Bu konudaki karar yetkisi, 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna aittir. 

(1 08} Hilkimler Karııuıu. Esbabı Mucibe Layilıası. Adiiye V elealeti Neşrtyatı. S. 5 
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Hakimierin yaşam boyu göreve atandıgı batı demokrasilerinde de 
kendilerinin yaş hadleri konusunda farklı sınırlar öngörülmüştür. 

a) Almanya Federal Cwrıhuriyeti • 

Alman Hakimler Kanununun 12 nci maddesine göre, hakim olmak 
isteyenler başlangıçta hakim yardımcısı (Gerichtsassesor) olarak atan
maktadırlar. Altı yıl görevde kalanlar ve tecrübe dönemi geçirenler ise, 
yaşam boyu hakim veya savcı olarak atanabilmektedirler. Hakim yar
dımcılan ancak, bu süre zarfında kişilik ve mesleki yetenekleri bakımın
dart hakim olmaya layık görüldükleri takdirde kesin olarak atanabil
mektedir.U091 Aynı Kanunun 22 nci maddesi ise, hakim yardımcılannın 
4 yıl geçineeye kadar kademeli olarak ve çeşitli sebeplerle görevlerine 
son verilebilecegtni öngörmektedir. 

Kesin olarak ve yaşam boyu atanan hakimierin yaş sınırları, görevli 
olduklan malıkernelerin derecelerine göre birbirinden farklıdır. Bütün ilk 
derece mahkemeleri hakimleri için genellikle 65 yaş sınır olarak kabul 
edilmiştir. Federal Yüksek Mahkemeler hakimleriyle Federal Anayasa 
Mahkemesi üyeleri için ise sınır 68 yaştır. Ancak Federal Anayasa Mah
kemesi üyeleri 12 yıllık bir süre için seçilmektedir.ıııoı 

b) FrWlSa 

Fransa'da hakim adayları, hukuk tahsllinden sonra Milli Hakimlik 
Okulu (L'ecole National de la Magistrature) ve mahkemelerde 28 aylık bir 
staj döneminden sonra hakim olarak atanmaktadır lar. uııı 

Aziedilmezlik ilkesinin bir sonucu olarak Fransa'da hakimler 1852 
yılına kadar yaşam boyu görevde kalabiliyorlardı. Halen bütün alt dere
celi mahkeme hakimleri için geçerli olmak üzere, 67 yıllık bir yaş sınırı 
uygulanmaktadır. Yargıtay üyeleri ise 70 yaşın bitimine kadar görevde 
kalabilmektedir. Bir hakim ancak 60 yaşını bitirdikten sonra kendi rıza
sıyla emekliye sevkedilmesini isteyebilmektedir. Haktmlerin emekliligtn
deki yaş haddi konusundaki bu düzenleme, diger devlet memurlan için 
de aynıdır. Denizaşın ülkelerde görevli hakimleri e askeri hakimler hak
kında ayrı hükümler öngörülmüştür. Aynı şekilde sakatlık veya hastalık 
halinde ayrı bir rejim uygulanmaktadır.l112l 

(109} Wiedow, A. a.g.e. S. II 

(110} Heyde, W. Die Rechtspjlege in der Bundesrepubllk Deutschland. S. 101 

(lll} Verpraet. G. a.g.e. S. 72 
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c) lngatere 

İngiltere'de parl~ento 1959 tarihli Adli Emekli Kanununu kabul 
eelineeye kadar hakimler yaşam boyu görevde kalabiliyorlardı. Yeni 
kanun, Yüksek Mahkemeler ve lstinaf Mahkemeleri hakimlerinin 75 
yaşına ulaşmaları halinde zorunlu olarak emekliye sevkedileceklerini 
öngörmüştür. Bu hakimler 15 yıllık bir görev süresinden sonra emekli 
aylıklarının yarısına hak kazaı;ıdıklarından bu süreyi doldurmaları şar
tıyla emeklilik yaşından önce istekleriyle emekliye aynlabilirler. Bölge 
Mahkemeleri hakimleri için ise yaş sının 72'dir. Ancak Lord Chancellor 
kendilerinden 75 yaşına kadar görevde kalmalarını isteyebilir.l1131 Sulh 
hakimlerinin yaş sınırları ise, 1968 tarihli Sulh Hakimleri Kanunuyla 75 
yaştan 70 yaşa indirilmiştir. 

d) Di(jer Ülkeler 

Hollanda'da hakimler kral tarafından kaydı hayatla atanırlar ve azie
dilmeleri mümkün degildir. Norveç'te de hakimlik teminatı anayasal 
hükümlerle garanti altına alınmıştır. Hakimler, kendileri istemedikçe 70 
yaşını dolduruncaya kadar görev yaparlar. İsviçre'de de, kantondan kan
tona degişiklik göstermekle beraber, hakimler için genelde 65-70 arasın
da bir emeklilik yaş sının öngörülmüştür.lll4l 

3. RAkimler 1D8af ve ödeneklerinden yoksun kıhnamaz 

Hakimierin aylık ve ödenekleri konusundaki en önemli husus, ken
dilerinin yaptıkları yüksek göreve mütenasip bir hayat düzeyine kavuş
turulmalarıdır. Onlardan kendilerini tam anlamıyla bu yüce görevlerine 
adamalarını bekleyebilmek için, kendilerini her türlü ekonomik sıkıntı
dan kurtarmak zorunludur. Mali yükümlülükler altında ezilen, ailesinin 
günlük nafakasını düşünerek makamına giden bir hakimden olgun, 
tarafsız ve adil bir karar beklemek mümkün degildir. Bundan da öte, 
hakimin bilgi ve görgüsünü arttırması, araştırma yapmasının saglanma
sı için kendisine her türlü iınkfuı ve elverişli ortam saglanmalıdır.(11 51 

Hakimin böylece elde edecegi bilgi ve görgüden yargı ve dolayısıyla mah
keme önünde hak arayanlar yararianmış olacaktır. 

Öte yandan hakimierin aylık ve ödeneklerinin tespiti konusu, yasa
ma ve yürütme organlarınca yargı organına karşı bir baskı aracı olarak 
kullanılmaya elverişlidir. Nitekim bu maksatla İngiltere'de Yüksek Mah-

(113) Eddey, K.J. a.g.e. S. 14 

(114) CouncU.ofEurope, 5.12.1983, CJ-FJ (84) 1, S. 20 vd. 

ll 151 H~he- A.E. Das Rechtsnefiihl inJustiz und Politik. S. 61 

39 



k erne Hakimleriyle İstinaf Mahkemeleri Hakimlerinin aylıkları, par la
mentoda yıllık bütçe müzakerelerine konu olmaktan çıkarılmıştır. Bu 
hakimierin aylıkları bütün zamanlar içinde geçerli olmak üzere konsoli
de bir fondan ödenmektedir.ııısı 

Dar anlamda hakimlik teminatı olan görevden azil yasagı ne kadar 
mükemmel bir şekilde saglanmış olursa olsun, tek başına yeterli bir 
önlem degildir. Çünkü görevli bir hakimin aylık ve ödenegtni kesrnek 
veya kısmak suretiyle dolaylı yoldan kendisini istlfaya zorlamak müm
kündür. Böyle bir tehlikenin varlıgı bile malıkernelerin bagtmsızlığ;ını ve 
hakimlik teminatını tehlikeye atabileceğ;i için, hakimierin aylıkları şu 
veya bu şekilde güvence altına alınmıştır. 

Hakimler ve Savcılar Kanununun 44 üncü maddesi, hakim ve savcı
ların 'bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması nedeniyle <fe olsa 
aylık ve ödeneklerinden yoksun kılınamayacaklarını" belirtmiştir. 1961 

Anayasasından önce Adalet Bakanına ait olan, bir mahkemenin görev 
alanının değ;iştirilmesi veya hakimlik kadrosunun kaldırılması, yetkilerin 
kötüye kullanılması sebebiyle, hakimierin aylık ve ödeneklerinden yok
sun bırakılamayacagı ilkesini zedelediğ;inden11ı71, bu yetkinin kullanıl
ması, 1961 Anayasasının 144 üncü maddesinin 4 üncü bendi ile Yüksek 
Hakimler Kurulunun uygun görmesi şartına bağ;lanmıştır. Yürürlükteki 
1982 Anayasası 142 nci maddede genel bir ifadeyle, malıkernelerin 

kuruluşu görev ve yetkilerinin kanunla düzenlenecegtni belirtmekle 
beraber, "bir mahkemenin veya hakim veya savcının kadrosunun kaldı
nlması"na ilişkin Adalet Bakanlıgı önerisinin karara baglanması yetkisi
nin 2461 Sayılı Hakimler ve Savcılar- Yüksek Kurulu Kanunu ile bu 
kurula verilmesi, hakimlerimiz bakımından büyük bir güvencedir. 

Hakimler Kanununun 44 üncü maddesi, olumlu ifade edilmek iste
nirse, kadronun daraltılıp kaldırılabilecegtni. ancak bu hallerde dahi 
hakim ve savcıların aylık ve ödeneklerinden yoksun bırakılamayacağ;ını 
belirtmektedir. Nitekim bu ihtimal kanunun hemen onu izleyen 45 inci 
maddesinde öngörülmüştür. Anılan hükme göre, "bir mahkemenin veya 
kadronun kaldırılması sebebiyle görevsiz kalanlara, mahkemenin veya 
kadronun kaldınlma zamanında açık bulunan veya ilk açılacak olan 
aylık ve derecesine eşit hakimlik veya savcılık görevi teklif olunur. İlgili 
birinci teklifll reddedebilir. İkinci teklifi kabul etmeyen meslekten çekil
miş sayılır." 

(116) Eddey, K.J. a.g.e. S.15; Bunlan:lan Yüksek Mahkeme HaJdmlert 18 675 Ingiliz Urası oe lstiru:.if Mah
kemesi Hdldmieri 19 425 Ingiliz Lirosı yıllık alnıakiadırlar. Aynı eser, S. 20; The engUsh Legal System, S. 
21 
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Hakimler Kanununun söz konusu 45 inci maddesi hakkındaki eleş
tirelereııısı kablmak mümkün degildir. Hemen belirtmek gerekir ki, söz 
konusu hüküm eski Hakimler Kanununda zaten mevcut olan bir hük
mün aynen tekrandır. Sadece savcılan da kapsayacak şekilde zorunlu 
kelime degtş1k11kleri yapılmış ve böylece savcılar da bu teminattan yarar
landırılarak madde kapsamı genişletllmiştir. Ayrıca mahkeme teşkilatı
nın toplumdaki gelişmelere ayak uydurması zorunludur. Bu amaçla, 
yargının daha iyiişlemesi ve hizmetin rasyonel, süratle ve ucuz ·bir şekil
de yapılabilmesi için, gerekli durumlarda uygun degtş1k11kler yapılabil
ıneli ve yeni mahkemeler kurulup kaldırılabilmelidir. Aksi halde yersiz 
endişeler sebebiyle adli teşkilat zamana ayak uyduramayarak dondurul
muş olacak ve hizmet aksayacaktır. Nitekim bunun geregtne inanan 
Alman Hakimler Kanunu, "mahkemeler teşkilatının degtştirilmesi" başlı
gı altındaki 32 nci maddesinde daha aşırı ve akılcı bir düzenlemeye git
miştir. Söz konusu hükme göre, malıkernelerin kuruluşunda veya görev 
alanlarında degişiklik yapılması halinde, görevsiz kalan hakim başka bir 
mahkemeye atanmaktadır. Hakimin aynı dereceli bir mahkemede görev
.lendirilmesinin mümkün olmaması halinde ise, kendisine daha düşük 
aylıklı başka bir görev verilebilir. Söz konusu maddenin 2 nci fıkrasına 
göre ise, hakimin başka bir mahkemede görevlendirilmesinin mümkün 
olmaması halinde, kendisinin emekliye sevkedilecegt ifadeyle, kendisine 
her zaman düşük aylıklı da olsa yeni hakimlik görevi önerilebilecegt 
belirtilmektedir. 

4. Hiktmler başka hiçbir görev yapamaz 

Hakim, atanmasıyla birlikte yargı erki içinde, yasama ve yürütme 
organlarından ayrı olarak özel bir statü içine girmektedir. Hakimin faali
yetinin sıkı bir şekilde yargı görevi ile sınırlandırılması ve başka görev 
kabul etmesinin yasaklanmasıyla kendisinin bagımsızlıgı teminat altına 
alınmakta ve ayrıca kuvvetler ayırımı ilkesinin gereklerine de uyulmak-:
tadırJ119l 

Anayasanın 140 ıncı maddesinin 5 inci fıkrasında hakimlerin 
"kanunda belirtilenlerden başka genel ve özel hiçbir görev alamayacakla
n" belirt1lmiştir. Herşeyden önce hakimlik, niteligt icabı, devlet memur
lugu, milletvekilligt ve belediye meclisi üyeligt gibi görevlerle bagdaşa
maz. Aynı şekilde hakimler, bagımsızlıklarını zedeleyecek ve başkaları-

(118) Karahasan, M.R. a.g. Gazete; Doganay, 1. a.g. Gazete 

(119) Gemer-Decker-Kaujmanrı. a.g.e. S. 58 
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na tabi olacak şekilde sürekli gelir getiren herhangibir görevi kabul ede
mezler. Fıkradaki görev kelimesi başkası hesabına çalışma şeklinde 
yorumlanmalıdır. Yoksa hakimierin sürekli olmamak, başkalan hesabı
na yükümlülük altına girmernek şartıyla boş zamanlannda özel çalışma
lar yapmasına örnegtn tanmla ugraşmasına herhangibir engel yoktur. 
11201 Profesyonelce ve sürekli olmamak şartıyla bir gazete veya dergiye 
yazı yazmak da aynı şekilde degerlendirilmelidfr.ll21l Ancak bu son hal
de, gazete veya derginin izledigl politika ve dünya görüşü dolayısıyla 
kamu oyunda hakimin tarafsızlıgına olan güvenin sarsılabilecegt gözardı 
edilmemelidir. ' 

Hakimin siyasi partilere üye olmasının sadece şeklen yasaklanması, 
yargının siyasi etkiden anndırılması için yeterli degildir. Bu daha çok 
hakimin karakter özelliklerine, kişiligine ve bagımsız düşünme yetenegt
ne baglıdır. Şüphesiz her insan gibi hakimin de bir siyasi dünya görüşü 
olacaktır. Ancak bunlan kararlarına konu yapıp yasıtaınaz. Aksi halde 
siyasete kanşmış olur ki, bu yüzden topluma karşı tarafsızlıgını yitirdigi 
gibi, yargıya karşı olan güven de sarsılır. 

Bagdaşmazlık ancompatibilites) denilen, hakimin başka bir görev 
yapamayacagı hususu, batı demokrasilerinde bir anayasa hukuku ilkesi 
olarak degerlendirilmektedir. Buna göre kuvvetler ayırımı ilkesi uyarınca 
kuvvetlerin birbirinden açık ve kesin olarak ayrılması Jçin fonksiyonel -
organik bir ayırım yeterli olmayıp, bu ayırımın organların görevlileri açı
sından da gerçekleştirilmesi zorunludur.1122l Nitekim Alman Hakimler 
Kanununun 4 üncü maddesi, bir hakimin aynı zamanda yargı, yasama 
ve yürütme organlarının görevlerini gerçekleştiremeyecegtni belirtmekte
dir. Maddenin 2 nci fıkrasında bu kuralın istisnalan sayılmaktadır. 
Buna göre bir hakim aynı zamanda mahkemenin idari işlerine, kanun 
hükmüyle mahkeme veya hakime verilmiş diger işlere bakabilir. Hakim 
ayrıca yüksek okul veya resmi bir ögi-etlm kurumunda ders verebilir 
veya bilimsel araştırma yapabilir. 

Ülkemizde konu, 2802 Sayılı H.S.K.nun 48 inci maddesinde düzen
lenmiştir. Söz konusu maddenin son fıkrasında anayasanın 140 ıncı 
maddesindeki hüküriı aynen tekrarlalıdıktan sonra ilave olarak, hakim
lerin kazanç getirtel faaliyetlerde bulunamayacaklan ve ayrıca eşleri ve 
çocuklannın kazanç getiren sürekli faaliyetlerini de 15 gün. içinde Adalet 

(120} Belgesay, M.R. a.g.e. S. 157 

(121} Postacıoglu, a.g.e. S. 

(122} Gemer-Decker-Kaıghıann. a.g.e. S. 78 
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Bakanlıgına bildirmek zorunda oldukları belirtilmiştir. Kanunun 67 nci 
maddesinde de bu yasaga uymayaniara derece yükseltilmesi cezası 

uygulanacagı öngörülmüştür. Böyl~ce, ailesi efradının kazanç getirtel 
faaliyetleri bakımından da beyan zorunlulugu getirilerek vaki olabilecek 
her türlü dedikodu ve şüpheler önlenmek ve hakimlik meslegi korumak 
istenmiştir. 

Kanunun 48 inci maddesinin 2 nci fıkrası. hakim ve savcıların ögre
tlm üyeligi açısından kısıtlayıcı bir hüküm ihtiva etmektedir. Buna göre, 
hakim ve savcılar ancak Adalet Bakanının izniyle, sadece Adalet Yüksek 
Okulu ve' hizmet içi egitim programlarında ders verebilirler. Başka bir 
ifadeyle, kendilerinin üniversite ve baglı enstitülerde ders vermeleri 
mümkün degildir. Ülkemizde bugün, akademik unvan sahibi ve tecrübe
leriyle hukuk fakültelerinde ders verebilecek nitelik ve düzeyde degerli 
birçok meslektaşıınız bulunmaktadır. Bilindigi gibi batı ülkelerinde 
hukuk fakültelerindeki ögi"etlm üyelerinin büyük bir çogunlugu hakim
lerden oluşmaktadır. Çünkü hakimlik ve ögretim üyeligi birbiriyle çok iyi. 
bagdaşan ideal birer meslektir. Ülkemizde de, Adalet Bakanının izniyle 
de olsa, yetenekli hakim ve savcılarımıza asıl görevlerinin elverdigt ölçü
de bu imkarun saglanması ve genç ögrencilerin onların büyük deneyim
lerinden yararlandırılmasında şüphesiz çok yarar vardır. Böylece, egitim 
kurumlarıyla yargı erki arasında bag kurularak, uygulama ile ögi"eti ara
sındaki derin uçurum da ortadan kaldırılmış olacak ve dolayısıyla bun
dan bütün ülke yararlanacaktır. 

Fransız hukuku da konuya anayasa hukuku açısından yaklaşmakta 
ve hakimligtn milletvekilligi. diger bütün kamu görev~eri ve ücretli mes
leklerle bB.gdaşamayacagıru belirtmektedir. Bununla beraber hakim 
önceden izin almaksızın ilmi, edebi ve sanat çalışmaları yapabilir. Baglı 
oldugu mahkeme başkanından izin almak suretiyle hukuk dersleri vere
bilir ve bagımsızlık ve hakimlik şerefini zedelemeyecek faaliyetlere girişe
bilir. Ayrıca hakimierin kamulaştırma, savaş tazminatı, milletvekilligt 
seçim komisyonu gibi hukuki ve idari komisyonlarda görevlendirilmeleri 
mümkündür. U23l 

Öte yandan Fransız hukukunda, bir bölgede beş yıldan fazla avukat
lık ve noterlik yapmış veya adiiye görevlisi olarak çalışmış olanların o 
bölgede hakim olarak görevlendirilmeleri yasaklanmıştır. ıı24l Hukuku
muzda bir bölgede avukatlık veya noterlik yapmış bir kimsenin aynı böl-

(123) Verpraet. G. a.g.e. S. 74. 

(124) Verpraet. G. a.g.e. S. 74 
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geye hakim olarak atanmasını yasakl~yan herhangibir hüküm yoktur. 
Bununla beraber, H.U.M.K. nun 28 inci maddesinin 3 üncü bendi uya
nnca hakim, daha önce "iki taraftan birinin vekili" olarak hareket ettlgi 
davalarda çekilmek zorundadır. 

19 Mart 1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 14 üncü 
maddesine göre ise, emeklilik ve istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayn
lan hakimler ve Cumhuriyet Savcılarırun, "hizmet gördükleri mahkeme 
veya dairelerde, buralardan ayrılmalan tarihinden itibaren iki yıl süre ile 
avukatlık yapmalan" yasaklanınıştır. Ancak yasaklama sadece daha 
önce görev yapılan mahkemeler bakımından olup, o bölgede görevli diger 
mahkemeler yasak kapsamına girmemektedir. Avukatlıktan hakimlige 
veya hakimlikten avukatlıga geçiş konularındaki yasaklamaların açık ve 
kesin bir şekilde düzenlenmesi, malıkernelerin bagımsızlıgı ve tarafsızlı
gina olan güvenin sarsılmaması için zorunludur. 

Bir karlyer meslegt olan hakiınlige dışandan atanacak avukat ve 
hukuk profesörlerinin atanmalarında uygulanacak esaslar, HSYK nun 
kabul ettlgt, 14 Temmuz 1981 tarihli, Atama ve Nakil Yönetmeligtiıdell251 
gösterilmiştir. Ancak yönetmeligin 22 nci maddesinde sadece dışandan 
atanacakların nitelikleri tespit edilmekte ve görev alanı dolayısıyla her
hangibir yasaklama öngörülmemektedir. 

(125) 14 Temmuz 1981 tarih ve 17400 sayılıResmi Gazete 
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IV. IIAKİMLERİN ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİNDE 
ÇEŞİTLİ SİSTEMLER 

A. GENEL OLARAK 

Hakiınl.erin meslege ne şekilde kabul edildikleri, bagımsızlıklanyla 
yakından ilgilidir. Çünkü deneyler göstermiştir ki, herhangi bir kimseyi 
bir göreve getiren organ veya kişi o görevlinin faaliyeti üzerinde dolayısıy
la etkili olabilmekterdir. Görevlinin atama organına karşı olan teşekkür 
borcu şu veya bu şekilde kararlarına yansımaktadır. Bu durum hakiın
lik meslegi için özellikle sakıncalıdır. Hakiınl.erin peşin hükümlü olduk
lan kanısı uyandırıldıgı takdirde, gerek dava taraflan ve gerekse kamu 
oyunda kendilerinin tarafsızlıgına olan güven sarsılacak ve yargı erkinin 
etkinligi zedelenecektlr. 1261 

Diger bütün devlet görevlilerinde oldugu gibi. hakim de atanmasıyla 
birlikte kendisini atayan organ ve bu organı yaratan güçlere karşı kaçı
nılmaz bir şekilde bir bagımlılık ilişkisine girmektedir. Bu bagimlılık, 
hakimin göreve süreli veya süresiz olarak atanmasına göre farklılıklar 
göstermektedir. Yaşam boyu görevlendirilmesi halinde söz konusu 
bagımlılık az ve önemsiz, belirli bir süre için atanması halinde ise çok 
daha sıkı olmaktadır. Ancak bu bagımlılık ilişkisinin derecesini herşey
den önce atama organının hukuki niteligi ve devlet yapısındaki yeri 
belirlemektedir.ll27J Bu ilişkide ayrıca, atayan ve atanan kişinin tutum ve 
davranışı ile ahlak ve karakterinin de rol oynadıginda kuşku yoktur. 

Hclkimlerin meslege ne şekilde kabul edildikleri, rejimlerine göre 

devletten devlete farklılıklar göstermektedir. Parlamenter, başkanlık ve 
yan başkanlık sistemlerinin kabul edildigi batı demokrasilerinde hakim
lerin meslege alınmalannda başlıca beş yöntem gözlenmekt~dir. Halk 
tarafından seçim, yasama organı tarafından seçim, bizzat hakimler tara
fından seçim, yürütme organı tarafından atama ve son olarak özel ve 
bagımsız kurullar tarafından atama. 

Hakimierin yasama veya yürütme organlan tarafından seçilmesi 
halinde, siyasi anlamda kuvvetlerin birbirini frenlernesi söz konusudur 
ki, ön yargıyla bunun mutlaka hukuk devleti kavramına aykırı oldugunu 
ve yargı bagımsızlıgım zedeledigini iddia etmek dogru degildir. Bununla 
beraber hclkimlerin temsil edilmedigi organlar tarafından atanmalarının 

(126) Oprermann. D. Richterbenifung wıd richterliche Unablıaengigkeit, S. 41 
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Ancak seçimlerin tamamen hakimlerin mensup oldugu kurullar tarafın
dan yapılması halinde dahi, başka sakıncalar ortaya çıkmaktadır. Her 
sistemin kendine göre iyi ve kötü yönleri oldugundan, bu sorunu çözüm
Iemek ve malıkernelerin bagımsızlıgı açısından ideal sistemi bulmak son 
derece güçtür.112BI Sistemlerin hepsinde ortak olan nokta, atama hangi 
organ tarafından yapılırsa yapılsın, mutlaka ve kaçınılması mümkün . 
olmayan bir bagımlılık ilişkisi yaratmasıdır. Bununla beraber salt bu 
bagımlılık ilişkisi dolayısıyla yargı bagımsızlıgının ihlal edildigt söylem~
mez. Her atama organı aynı etkinlikte bir bagımlılık ilişkisi yaratmadı
gından, durum her devletin kendine özgü yapısı ve verilerine göre deger
lendirilmelidir. Çünkü bir devlette başarılı bir şekilde uygulanan ve 
olumlu sonuçlar alınan bir sistem, çeşitli nedenlerle diger bir devlette 
tam tersine gayet kötü sonuçlar verebilmektedir. Aslında hangi sistem 
kabul edilirse edilsin yargı bagımsızlıgıru saglama ve onu muhafazada en 
büyük sorumluluk başta bizzat hakimler olmak üzere, diger kuvvetlerin 
temsilcilerine düşmektedir. , 

B. IIAKİMI.ERİN HALK TARAFINDAN SEÇILMESI 

Haktmlerin halk. tarafından seçilmesi düşüncesi, milli hakimiyet 
ilkesinden kaynaklanmaktadır. Hakimler de milli tradenin temsilcileri 
olduklarından ve millet adına karar verdiklerinden, diger devlet organla- · 
rına karşı meşruiyet kazanmak ve onlara karşı bagımsızlıklarını saglaya
bilmek için kendilerinin de dogrudan dogruya halk tarafından seçilmele
ri gerekir.U291 Halk tarafından seçim aynı zamanda kuvvetler ayırımı 
ilkesinin de dogal bir sonucudur. Çünkü bu ilkeye göre yargı erkidiger 
kuvvetlerden ayrı ve bagımsız bir kuvvet oldugundan, onun temsilcileri 
durumundaki haktmlerin de diger' kuvvet temsilcileri gibi halk tarafın
dan seçilmeleri dogaldır. Hakimlerin diger organlar tarafından atanması 
halinde, bunu kuvvetler ayırımı ilkesiyle bagdaştırmak mümkün degil
cijr.U30I 

Halk tarafından seçim sisteminin asıl gerekçesi, haktmlerin yürüt
me organına karşi bagimsızlıklarını saglama düşüncesidir. Halk tarafın
dan seçilerek göreve gelmiş bir hakim, yürütme organına karşı tamamen 
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bagımsız olacagından, tayin, terfi gibi özlük işlerinde ondan çekinmesi 
için herhangibir neden kalmayacak ve görevini her türlü etkiden korun
muş birşekilde ve huzur içinde yapmak imkanına kavuşmuş olacaktır. 
113 ll Ayrıca halk tarafından seçimde yargı yetkisi dogrudan dogruya halk
tan kaynaklanacagı için, halk ile hakimler arasında iyi bir karşılıklı 
güven ilişkisi kurulmuş olacaktır_ll32l 

Ancak bütün bu yönlerine ragmen hakimierin dogrudan dogruya 
halk tarafından seçilmesi sistemi, özellikle adalete siyaset karışacagı 
endişesiyle tenkit edilmektedir. Buna göre, her türlü seçimde oldugu gibi 
hakim seçimlerinde de siyasi partilerin müdahalesi kaçınılmazdır. Bu 
durumda adayların gösterilmesinde parti politikası ilkelert hakim olaca
gından, bu sistem boş hakim kadrolarının tarafsız hakimler tarafından 
doldurulmasına imkan vermemekte, aksine yeteneksiz ve belirli bir siya
si görüşü temsil eden hakimierin seçilmesi tehlikesini birlikte getirmek
tedir. Öte yandan seçim bölgesinin geniş olması halinde, seçilecek haki
min kişiligı hakkında bir fikir edinmek mümkün olamayacagından, seç
men tercihin1 ister istemez siyasi parti parolalarının etkisi altında kala
rak yapacak ve dolayısıyla adalete siyaset karışacaktır.l1 33l 

Hakiınlerin halk tarafıdan seçim sistemi ayrıca birçok teknik güç
lükleri de birlikte getirmektedir. Özellikle demokrasi gelenegt olmayan 
geniş ülkelere sahip büyük devletlerde bu sistemi uygulamak son derece 
güç ve hatta mümkün degıldir. Aslında bu yöntemin uygulandıgı devlet
lerde de seçime ilgi ve katılına çok az olmakta ve seçimin düzenlenmesi 
ve sonuçlandınlması az sayıdaki parti politikacılarının eline geçmekte
dir. Ayrıca kendi adaylarını seçtiremeyen azınlık partisine mensup kim

seler seçilen hakime güven duymadıklarından, seçim sisteminin iyi yönü 
olarak gösterilen, halkla hakimler arasındaki karşılıklı güven ilişkisi, 

aksine zedelenmektedir.ll34l 

ı. Amerika Birietik Devletleri 

Hakiınierin halk tarafından seçilmesi sistemi günümüzde en yaygın 
bir şekilde Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanmaktadır. Federal 
Yüksek Mahkeme h8kimlertyle sayıları 225 olan bölge mahkemeleri 
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hakimleri ise, Senatonun onayı ile başkan tarafından atanmaktadır 

Eyaletlerde adli yargıda görevli hakimler ya vali tarafından atanmak
ta ya da eyalet parlamentolan veya dogrudan dogruya halk tarafından 
seçilmektedir. 50 eyaletten 38 inde seçim halk tarafından yapılmaktadır. 
Bu eyaletlerden 2 1 inde hakim adaylannın isimleri, başka görevlere talip 
olan diger adayların isimleriyle birlikte normal seçimler dolayısıyla hazır
lanan parti listelerinde gösterilmektedir. Hatta bazı eyaletlerde bir ada
yın ismi iki parti listesinde dahi yer alabilmektedir. Diger eyaletlerde ise 
adayların isimleri yine parti listelerinde yer almakla beraber. bu adaylar 
partinin adayları degildir.U35l 

Seçimlerde adaylar genellikle eyalet valisi tarafından gösterilmekte
dir. Vali, ölüm, istifa, emekliye ayrılma ve azil gibi nedenlerle bir hakiın
lik kadrosu boşaldıgı zaman görevi icabı adaylan seçmektedir. 6 eyalette 
valinin gösterdigi adaylar geleneksel olarak hiçbir muhale(et olmaksızın 
seçilmektedir. Görev süresi eyaJetten eyalete degişmekle beraber, ortala
ma 4-6 yıldır. Eyalet valisi kendi partisine mensup bir hukukçuyu aday 
olarak göstermektedir. Hatta bazan bu konuda kendisinin tercih hakkı 
da olmayıp. partisinin gösterdigt. adaylan onaylamak zorundadır. Partide 
aktif politika yapmamış bir hukukçunun seçilmesi enderdir. Esasen 
başka birisinin seçtlmemesi için de gerekli önlemler alınmıştır. 

Amerika'daki bu seçim sistemi eleştirilere ugramıştır,lı36l "Lord 
Bryce'a göre halk tarafından seçim, fiiliyatta hakim olacak kimselerin 
intlhabının siyasi partiler, daha dogrusu nüfuzlu guruplar ve profesyo
nel politikacılar tarafından yapılması demektir. Bu nüfuzlu zümreler, 
bütün mevkileri mesbuk siyasi hizmetleri mükafatlandırmak için bir 
vasıta olarak kullanmak ve siyasi bir ehemmiyeti haiz olabilecek mevki
lere, sadık ve minnettar partizanlarını getirmek temayülündedirler. Bazı 
devletlerde hakimleitn zaman zaman seçim hilelerine kanştıklan ve her 
türlü vasıtayı meşru sayan politika "patron"lannın oyuncagı haline gel
dikleri görülmüştür. Diger taraftan seçim devrelerinin kısa oluşu, 

hakimierin manevi huzur içinde çalışmalarına ve kendilerinde istiklal 
hissinin teessüs etmesine mani olmaktadır. Filhakika sık sık tekrarla
nan seçimler, hakimi daima şüphe ve endişe içinde tutmakta ve kendisi
ne mevkiini temin etmiş olanlarla her zaman iyi geçinmesi lazım geldigl
ni hatırlatmaktadır. Nihayet maaşların yüksek olmaması, hakimlik mes-

(135) Mayers, L. a.g.e. S. 375 
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legini, serbest çalışan kıymetli hukukçular için cazip kılmamaktadır. Bu 
şartlar altında birçok devletlerde hakimlerin, zeka, bilgi ve ehliyet bakı
mından buzurlanna çıkan birinci sınıf avukatlara nispetle aşagı ve hatta 
bazen çok aşagı olmalanna hayret etmemek lazımdır." Ancak bütün bu 
agır eleştirilere ragmen Amerika'da eyalet ha.ki_mlerinin yalnızca siyasi 
partilere mensup hukukçular arasından seçilmesi fazla sakinealı görül
memektedir. Bunlar arasında gerçekten politize olmuş kimseler bulun
makla beraber, hizmetin bundan bir zarar görmedigt, hakiınlerin büyük 
bir çogunlugunun hakimlik meslegi için gerekli olan niteliklere fazlasıyla 
sahip oldukları ifade edilmektedir.ll37l 

2. İsviçre 

Hakiınlerin halk tarafından seçildigt diger bir devlet İsviçre'dir. 

Ancak İsviçre'de bunun yanında diger yöntemler de uygulanmaktadır. 
Genel olarak sulh mahkemeleri hakimleriyle bidayet mahkemeleri 
hakimleri halk tarafından seçilmektedir.ll381 Halk tarafından seçimde 
mutlak çogunluk sistemi uygulanmaktadır. Ancak Zug ve Tessin Kan
tonlannda nisbi çogunluk sistemine de yer verilmiştir. Seçilebilmek için 
oy verme hakkına sahip olmak yeterlidir. Waadt ve Basel Şehir Kanton
lannda kadıniannda hakim olarak seçilmeleri mümkündür.11391 

İsviçre'de seçilebilmek için genellikle hukuk tahsili yapmış olmak 
şartı aranmamaktadır. Özellikle kırsal kesimde, meslekten olmayan sag
lıklı ve makul insaniann adalet tevziinde çok önemli hizmetlerde bulun
dukları inancı hakim oldugundan, bu bölgelerde sulh hakimleri gelenek
sel olarak meslekten olmayan kimseler arasından seçilmektedir.ll401 

Bununla beraber bazı kantonlar adaylarda özel nitelikler aramaktadır. 
Ömegın Tessin Kantonunda baş hakim olabilmek için hukuk lisans 
ögretlmi yanında doktora da yapmış olmak şarttır. Fereiburg Kantonun
da bölge mahkemesi başkanı. Cenevre'de hakim olabilmek için hukuk 
lisans ögrenimi görmüş olmak yeterlidir. Bem'de ise, mahkeme başkan
Iıgı ve baş hakimlik, yalnızca Bem Kantonu'nda avukatlık ve noterlik 
ruhsatı almış olanlara ayrılmıştır. Aynı şekilde Basel Şehir ve Eyalet 
Kantonlannda hukukçuluk şartı aranmaktadır. Aargau Kantonu ise 
hukuk tahsilinden başka 4 yıl süreyle hukuk alanında veya kanton 
yönetiminde çalışma şartı aramaktadır.ll411 
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Seçilen hakiıııin görev süresi kalıtonlara göre farklılıklar göstermek
le beraber, seçim ortalama 4 yıliçin yapılmakta ve bu süre sonunda 
genellikle sessiz bir şekilde yenilenerek hakim görevde kalmaktadır. 
Özellikle seçim bölgelerinin çok dar oluşu, seçmeniere adaylan çok iyi 
tanıma fırsatı verdigtnden, gerçekten çok yetenekli kimseler hakim ola
rak seçilmekte ve seçimlerde adayın bir partiye mensubiyeti genellikle 
göz önüne alınmakla beraber, parti politikası fazla etkili olmamaktadır. 
Bu sebeple halk tarafından seçim sistemi İsviçre'de Amerika'ya oranla 
daha iyi sonuçlar vermiştir. İsviçre'de hakimlik meslegtne akli, fiziki ve 
ahlaki bakımlardan gerçe~ten seçkin kimseler getirilmekted1r.ll42l 

Hakimierin halk tarafından seçilmesi sistemi ülkemizde de önertl
mişttr.ll43l 

C. IIAKİMI.ERİN YASAMA ORGANI TARAFINDAN SEÇiLMESi 

Hakimierin parlamento tarafından seçilmesi sistemi, başlıca İsviç
re'de Federal Mahkeme üyeleriyle, kantonların çogunda İstinaf Mahke
meleri Hakimlerinin seçiminde uygulanan bir yöntemdir.l144l Aynı şekil
de Amerika Birleşik Devletlerinde bazı eyaletlerin hakimleri ile, Almanya 
Federal Cumhuriyetinde Federal Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış
tay gibi bütün yüksek mahkeme üyeleri ile eyaletlerde Anayasa Mahke
mesi hakimleri parlamento tarafından seçilmektedir.ll~l 

Hakimlerin yasama organınca seçilmesi, kuvvetlerin birbirini sınırla
ması düşüncesine dayanmaktadır. Temsili demokrasinin dogal bir sonu
cu olarak bütün iktidar bölünmez bir şekilde milletin temsilcisi olan 
ya~ama organında toplanmıştır. Hakimierin parlamento tarafından seçil
mesiyle, yargı erki dolayısıyla milli iradeden kaynaklanmış ve durumu 
diger organiara karşı daha kuvvetle~ş olacaktır. Öte yandan halk 
tarafından dogrudan dogruya seçimde, yüksek hakimlerde bulunması 
gereken niteliklere yeterince dikkat edilmemektedir,ll46l 

Bu sisteme karşı olan eleştiriler de şu noktalarda toplanmaktadır: 
Hakiıııin uygulamak zorunda oldugu kanunlar yasama organınca yapıl
dıgından, parlamento tarafından seçim, zaten mevcut ve kaçınılmaz olan 
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bagunhıık ilişkisini daha da artırdıgı. gibi, yasama organının da aşın bir 
şekilde güçlenınesine sebep olacaktır. Parlamento aynca bütçe konusun
daki yetkilertyle bu bagımiılık ilişkisini daha da geliştirmek imkanına 
sahip olacaktır. Aynca yasama organı tarafından seçim, mahkemelerin 
siyasi partil mensuplan tarafından doldurolması sonucunu doguracak
tır.1147l Çünkü siyasi partller bu imkanı partiden uzaklaştırmak istedik
leri, partlye hizmeti geçmiş politikacılan yüksek hakimlik makamlanyla 
mükafatlandırmak için kullanabilirler.I14Bl 

Öte yandan halk tarafından seçim sisteminin aksine, hakim adaylan 
parlamentoda ancak parti gruplan ve siyasi partller tarafından aday gös
terilmektedir. Adayın parti üyeligt şart olmartıakla beraber, bu durumda 
her parti tercihini en azından kendi siyasi görüşüne yakın olan aday için 
kullanacak ve dolayısıyla seçilen hakimin tarafsızlıgı konusundaki inanç 
sarsılacaktır. Bu sebeple yargı kuvvetinin, çogunluga sahip iktidar partl
sinin bir aleti olmasını önlemek için, parlamentodaki azınlık partilert de 
düşünülerek gerekli önlemler alınmalıdır. Ömegtn bu sakınca, seçimde 
mevsufbir çogunluk öngörülmek suretiyle giderilebilir.1149l 

Bütün bu eleştirilere ragmen İsviçre parlamentosu, Federal Mahke
me üyelerinin seçiminde gerek adayların kişilikleri ve g~rekse hukuki 
yetenekleri konusunda büyük bir titizlik göstermekte ve gerçekten layık 
olan şahsiyetleri seçmektedir. Aynı şekilde kanton yüksek mahkemeleri
ne de son derece yetenekli ve tarafsız kimseler seçilmektedir. Sistemin 
Almanya'daki uygulaması da son derece başarılı olmakta ve başta Ana
yasa Mahkemesi olmak üzere, Federal Mahkeme, Danıştay, Sayış~y ve 
diger bütün yüksek mahkemelere, saglam karakterli, seçkin ve yetenekli 
hukukçular seçilmektedir. Söz konusu devletlerde bu mahkemelerin 
kararlarındaki düzey, hakiınlerin seçimindeki isabeti açıkça gösterdigtn
den, hakiınlerin yasama organı tarafından seçimine karşı yapılan eleşti
riler muhtevadan yoksun kalmaktadır. 

D. IIAKİMI.ERİN YÜRÖTME ORGANI TARAFINDAN ATANMASI 

İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar birçok ülkede hakimierin atan
ması yürütme organı tarafından yapılmış olup, bu sistem günümüzde de 
batı demokrasilerinde yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bir hukuk 
devletinde yürütme organının başlıca görevi . kanun ve diger hukuk 
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kurallannı uygulamaktır. Yargıerkide kanunlarla baglı olduguna göre, 
her iki organın faaliyeti büyük benzerlikler göstermektedir. Aradaki fark 
yargıda kanunun amaç, yürütmede ise onun yetkilerinin sınırlannı gös
teren bir araç olmasıdır.11501 Bu nedenle yürütme organı görevi geregi 
yargı erki ile sıkı bir ilişki içindedir ve faaliyeti çogu kez yargı organları
nın kararları çerçevesinde cereyan etmektedir.usıı Bu bakımdan yargı 
erkinin ılıınlı görevliler tarafından ifasında yürütme organının menfaatı 
vardır. 

Yürütme organının yargı erki ile ilişkisi, malıkernelerin türü ve görev 
alanlarına göre degişmektedir. İdarenin eylem ve işlemleri genellikle idari 
yargının denetiminde bulundugundan,!l521 yürütme organı en fazla idare 
mahkemelerinin faaliyeti ile ilgilenmektedir. Günümüzde yürütme orga
m üzerine düşen görevleri geregi gibi yapabilmek, amacına bir an önce 
ulaşabilmek için özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş bir çok kurum 
ve kuruluştan yararlanmaktadır. Bu kurumlarla diger gerçek ve tüzel 
kişiler arasında çıkan ve yürütme organının dolayısıyla taraf oldugu 
uyuşmazlıklar ise hukuk mahkemelerinde çözümlenmektedir. Yürütme 
organı keza, kamu düzeninin savunulmasıyla yükümlü bir organ olarak, 
devlet kuvveti aleyhine işlenen suçların takibi dolayısıyla ceza mahkeme
lerinin faaliyetleriyle de yakından ilgilenmek zorundadır. Durum böyle 
olunca yürütme organı mahkemelere hakim atarken, ister istemez bir 
çatışma çıkmamasıU53l içtn, kendnerinden anlayış veya en az itiraz gele
cek kimseleri hakim olarak atamaya özen gösterecektir. Aynı şey Anaya
sa Mahkemesi gibi diger yüksek yargı organları için de söz konusudur. 
Çünkü bakanlar ve idarenin yüksek görevlilerinin çogu, görevleri dolayı
sııyla işlenen suçlarda Anayasa Mahkemestnde yargılanmakta ve ayrıca 
bu mahkemede görülen diger davalar şu veya bu şekilde yürütme orga
mm da etkilemektedir. !154! 

Öte yandan parlamenter demokrasilerde iktidarda olan çogunluk 
partisine mensip milletvekillerinin, sorumlu bakan üzerinden hükümet 

(150} ForsthDJ, E. Lehrbuch des Verwalturıgsrechts, S.3; "Aslında hak amyaniann yargı organından bekle

dlgt. yasama ve herşeyden önce yürütme organından tstedi{Jt şeylerd1r. Yaryı bu organiann görevlerini 
gere{)t gtbt yapmaması sebebiyle olaya el koymaktadır." Werner, F. Das Problem des Rtchterstaates. S. 24 

(151) Von Unruh, G.C. Rtchteramt und polUisches Mandııt, S. 9 

(152)AnayasaM. 125 

(153) Anayasanın 114 üncü rrıaddest (/.1) Idare mahkemeler! tarajindan idarenin tııkdtr yetkisini mahke
melerin serbestçe denetleyebt.lecegt ve yerindelik denetimi yapılabilecegi şeklinde yonımlanır ve Anayasa

dan çıkartılan bu yetki tatbikatta tarafsız ve tsabetU biT şekUde kuUanılamazsa bu dwum -Anayasanın 
"yürütme oı-ganlcın ve Idare mahkeme kararlanna uymak zonuıdadır" hükmü (m. 132f3 c. 2) Jcarşısında

Tfuldye'ntn Idare ve siyaset hayatını biT hukuk, Idare ve siyaset çılcmazuıa götürebflir." Karayalçın. Y. 

Yüksek Memurlar Meselesi ve Yürütmeyi Durdunna Kararları, S. 26 · 

(154) Oppemıann. D. a.g.e .. S. 46 vd. 
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işlerine kanşmalan mümkündür. Milletvekilleri tarafından yapılan bu 
müdahale, özellikle uzun pazarlıklar sonunda kurulmuş olan koalisyon 
hükümetleri döneminde daha da kolaylaşmaktadır. Böylece hakimlik 
kadrolannın siyasi parti politikası dogrultusunda daldurulması veya en 
azından yargı organianna görevlerinde müdahale tehlikesi ortaya çık
maktadır. Siyasi partilerin bu müdahalesi ilgili bakan veya bakanlıgın 
uzman kadrolan tarafından zayıflatılabilirse de, bakanın istifa etniedikce 
bu tür haskılara uzun süre dayaiıması mümkün degildir. Esasen millet
vekilleri genellikle sadakatinden emin olduklan kimselerin bakan adaylı
gını destekiernekte ve nü~ edecekleri kimseleri tercih etmektedirler.ll55l 

Hakimierin yürütme organı tarafından atanması sisteminde, 
memur devleti düşüncesi hakimdir. Bu yöntemle özellikle halk tarafın
dan seçimin başlıca sakıncası olan, hakimin kendisini seçtiren siyasi 
partiye bagımlılıgı hertaraf edilmek istenmektedir. Ancak böylece diger 
bir bagımlılık, üstelik kaçınılmaz bir şekilde bu kez yürütme organına 
karşı ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber, bu son sakıncanın gideril
mesi için atama objektif esaslara baglanmakta, ayrıca yaşam boyu 
görevde kalma ve azilden masuniyet gibi teminat müesseseleriyle haki
min durumu yürütme organına karşı saglamlaştırılmaktadır.lıssı 

ı. Almanya Federal Cumhuriyeti 

Almanya'da hakimierin atanması federal devlet ve eyaletlere göre 
farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Federal hakimlerinin çogu yasama 
organlannca seçilmekte ve eyalet hakimlerinin% 75'i yürütme organla
rınca atanmaktadır.lı57l Eyalet mahkemeleri hakimlerinin atanmasında, 
hakim seçim kurnilanna da sö_z hakkı tanımakla beraber, atama konu
sunda son söz, eyaletlne göre ya yürütme ya da yasama organianna ait
tlr.ııssı 

a) Federal hakimler 

Almanya'da Anayasa Mahkemesinin sekizer üyelik iki senatodan 
oluşan 16 üyesinin yansı Federal Millet Meclisi, diger yansı da Federal 
Senato tarafından 12 yıllık bir süre için seçilmektedir. Üyelerin seçimi 
için Federal Millet Meclisi 12 kişilik bir seçim komisyonu oluşturmakta 
ve bu komisyon üçte iki çogunlukla üyeleri seçmektedir. Aynı şekilde 

(155} Oppemıann. D. cı..g.e. S. 45 

(156} Honegger, P. cı..g.e. S. 49; Elchenberger. K. cı..g.e. S. 221 

(157} 1.11.1977 tarihi ıtibaıiyle Almanya'da adli yargıdagörevU 14765 hiıldm bulunmaktadır. Pıiepke. W. 

Richteramt und Befordenuıgssystem. DRIZ. 1978 Junt. S. 169 

(158} Kem, E. cı..g.e. S. 115 
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Senatoda da, üyeler üçte iki çogunlukla seçilmektedir. Federal Anayasa 
Mahkemesi bir anayasal kurum olarak kararlanyla siyasi hayatı etkiledi
gi için, üyelerinin seçimi de bir siyasi organ olan yasama meclislerince 
gerçekleştirilmektedir. Aynca üyelerin seçiminde üçte iki çogunluk 
öngörülmek suretiyle yasama organlannda çogunluga sahip belirli bir 
siyasi partinin, mahkemenin kompozisyonunu tek yönlü olarak etkile
rnesi engellenmiştir. 1159) 

Federal düzeydeki, Yargıtay, Danıştay, Sosyal Mahkeme ve Maliye 
Mahkemesi gibi yüksek mahkemelerde görevli 220 üyenin atanması, ilgi
li federal ve eyalet bakanlannın da katıldıgı bir hakim seçim komisyonu 
tarafından yapılmaktadır. Komisyon, federal bakanla birlikte ı 1 eyaletin 
ilgili bakaplan ve diger ı ı üyeden oluşmaktadır. Komiyyonun seçimle 
gelen ı ı üyesi Federal Millet Meclisi tarafından seçilmektedir. Hakim 
sınıfı ise komisyonda temsil edilmemektedir. Örnegtn Federal Yargıtay 
üyelerinin seçimi söz konusu oldugunda komisyon, Federal Adalet Baka
nı ve ı ı eyaletin Adalet Bakanıyla Federal Millet Meclisi· tarafından seçi
len diger ı ı üye ile toplanmaktadır.!l60l 

b) Eyalet Hakimleri 

Almanya'da eyalet mahkemeleri hakimlerinin atanmalan yeknesak 
bir düzenlemeye kavuşturulamamış olup, eyaletten eyalete farklılıklar 
göstermektedir. Eyalet hakimleri genellikle eyalet başbakanı veya ilgili 
bakan tarafından atanmaktadır. Eyaletlerin çogunda hakimierin atan
masından önce; adaylar hakim seçim komisyonlannca belirlenmektedir. 
Bu komisyonlar milletvekilleri, hakimler ve avukatlardan oluşmaktadır. 
Eyalet hakimlerinlıı kesin olarak a4U1malan ise, eyalet hükümetinin ata
ma işlemini onaylaması ile gerçekleşmektedir.ıısu 

Alman sisteminde hakim seçim komisyonlan, siyasi parti guruplan 
tarafından oluşturuldugu, komisyon çalışmalarında siyasi parti görüşle
riyle bölge çıkarlannın ön plana alındıgı ve komisyon üyele[inin konuya 
yabancı olduklan gibi gerekçelerle eleştirilmektedir. Meslek mensuplan
nın komisyonlarda ya hiç veya yeterince temsil edilmemeleri ise, hakim
lertarafından büyük bir eksiklik olarak nitelendirilmektedir.!162l 

Bu eleştirilere ragmen Almanya'da hakim atamalan büyük bir titiz
lik ve ciddiyetle yapılmakta ve kişilik ve mesleki yetenekleri açısından en 
seçkin adaylar en uygun hakimlik makamianna getirilmektedir. 

rıs9) Heyde. W. a.g.e. S. 87 

r160) Wagner, A. Der Richter, S. 149 

r161) Heyde, W. a.g.e. S. 100 

r162) Wagner. A. a.g.e. S. 148 
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2. Amerika Birietik Devletleri 

Amerika'da eyalet mahkemeleri haldmieri çogunlukla halk tarafın
dan seçilmektedir. Ancak eyaletlerin bazılannda bu hakimler ve federal 
düzeyde görevli bütün hakimler yürütme organı tarafından atanmakta
dır. 

a) Federal Bölge Mahkemeleri {District Cowts). 

Önemli davalara bakan bölge mahkemelerinin hakimleri Senatonun 
tasvibiyle Başkan tarafından atanmaktadır. Hakimlik kadrosunun boşal
dlgi eyalet senatörü ile başkanın aynı partiden olması halinde, atanacak 
hakimi başkana o eyaletln senatörü önermektedir. Başkan, senatörün 
önerdigt hakimden başka adayın onayını senatoya sundugu takdirde, 
uzun süredir uygulanan ve senato nezaketl (senatorial courtesy) denilen 
bir gelenege göre, bütün senato üyeleri oybirligi ile başkanın önerisine 
karşı çıkmaktadırlar.ll63l Atanacakhakimin eyaletlndeki senatörün, baş
kanın partisinden olmaması halinde ise, aday o eyaletteki başkanın 
mensup oldugu siyasi parti teşkilalı tarafından tespit edilmektedir, Ada
yın ismi genellikle başkan adına Federal Adalet Bakanlıgı tarafından 
yapılan bir araşbrma sonucu tespit edilmektedir. Aday belli olduktan 
sonra, kişiligt eyalet baro teşkilalı ve basın tarafından eleştirildigi takdir
de, kendisinin atanmasından vazgeçilmektedir. Her halde aday tespitin
de en son söz, kadronun boşaldıgı eyaletteki başkanın mensup oldugu 
parti teşkilalıdır. 

Bu şartlar allında tayin edilen Federal Bölge Mahkemeleri hakimleri
nin kişilik ve mesleki yetenekleri eyaletine göre degtşmekle beraber, ken
dileri görevlerinde ister istemez parti politikasının etkisi allında kalmak
tadır.(l64) 

b) Federallsti.naf Mahkemesi (Court of Appeal) 

Amerika'da federal düzeyde kurulmuş olan ll İstinaf Mahkemesi 
bulunmaktadır. Sayılan 59 olan bu mahkeme hakimlerinin büyük bir 
kısmı, genellikle federal bölge mahkemeleri hakimleri arasından seçil
mektedir. Ancak son yıllarda bu yöntemden yavaş yavaş vazgeçilmekte 
ve dışandan kimseler istlnaf mahkemelerine atanmaktadır. Hakimierin 
atanması ise aynen bölge mahkemeleri hakimleri gibi başkan tarafından 
yapılmaktadır. 0 651 

(163) Mayers. L. a.g.e. S. 384 

(164) Mayers. L. a.g.e. S. 385 

(165) Mayers. L. a.g.e. S. 387 

,_ 
55 



c) Federal Yüksek Mahkeme (Supreme Court) 

1893 yılında kurulmuş olan Federal Yüksek Mahkeme hakimlerinin 
atamalan, anayasa uyannca senatonun onayı ile keza başkan tarafın
dan yapılmaktadır. Ancak Federal Senato bu konuda çok duygusal dav
ranmakta ve başkan tarafından önerilen adalan, özel ve mesleki hayatla
n açısından titiz bir soruşturmaya tabi tutm~tadır.U66J 

Amerika'da geleneksel olarak terfi sistemi bulunmadıgından, yüksek 
mahkemeye hakim atanmasında diger federal mahkemelerde görevli 
hakimler gözönüne alınmakta ve hakimler dışandan ve bazan hukukçu 
olmayan kimseler arasından atanmaktadır. 

Amerika tarihi, yüksek mahkeme hakimlerinin atamalannda ideoloji 
ve siyasi parti mülahazalanyla cografi faktörlerin rol oynadıgını göster
mektedir. Söz konusu mahkemenin haiz oldugu büyük siyasi güç, üyele
rinin seçiminde yalnızca hukuki yetenek ve şöhretin göz önüne alınması
m imkansız kılmakta ve üyeler genellikle siyasi temayülleri gözönüne alı
narak tercih edilmektedir.!l67l 

Amerika'da federal hakimierin atanmasında yürütme organının bu 
sımrsız yetkisi, geleneksel olarak terfi sistemi olmadıgından, hakimlerin 
bagıiDsızlıgını fazla etkilememektedir. Ancak genellikle hukukçu olma
:yan ve belirli bir siyasi görüşü temsil eden kimseler hakim olarak atan
dıklanndan, verdikleri kararlarda önceki egilimleri hissedilmekte ve 
tarafsız~an konusunda kamu oyunda şüphe uyandırııiaktadırlar.ussı 

3. İngiltere 

Hakimierin yürütme orgam tarafından atanması yönteminin en katı 
şekilde uygulandıgı ülke İngiltere'dir. İngiliz yargı sistemi kara Avrupası
na oranla çok büyük degişiklikler göstermektedir. İngiltere'de davalann 
büyük bir kısmı Sulh Hakimleri (peace of Justice) tarafından görülmekte
dir. Hukukçu olmalan şart olmayan sulh hakimleri ceza davalannda çok 
önemli bir rol oynamakta ve bu tür davalann% 98'ine bakmaktadırlar. 
Aynca fazla önemi olmayan hukuk davalan da kendilerinin görev alania
nna girmektedir. Fahri olarak görev yapan sulh hakimlerinin tayini kral 
tarafından yapılmakla beraber asıl yetki, adalet bakarn olarak nitelendi-

(166} "ABD Başkanı George Bush tarcifından ülken1n en yüksek malılcenıesi olan Anayasa Mahkemesi 
üyeligine aday gösterilen Clcuence Thomas ile UgUt olaTak önceki gün ortaya atılan "cinsel saldırganlık" 
iddialan ortaLını kanştırdı. önceki gün. konuyu görüşen.. Senato Adalet Komitesi. Iddialan ortaya atan 

. Prof Anita Hill ve Yargıç Clcuence Thomas'ı yaklaşık 12 saat sorguya çekti. Oturum. ABD'nin tüm büyük 
televizyon kanallan tarafından naklen yayınlandı." Milliyet. 13 Ekim 1991 

(167} Mayers, L. a.g.e. S. 388 

(168} KapcınL M. a.g.e. S. 71 
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rilmesi mümkün olan Lord Chancellor'a aittir. Lord Chancellor sulh 
hclkimlerini seçerken genellikle bölge lordunun tavsiyelerini dinlemekte, 
Lord ise, bölge danışma komitesinin görüşünü almaktadır. İngiltere'de 
bugün 85 kontluk ve idari özerk1.igi olan 227 bölgede 25.000 kadar Sulh 
Hci.kimi görev yapmaktadır.11591 Son yıllarda Londra ve diger büyük şehir
lerde sulh hclkimlerilıin hukukçular arasından seçilmesine başlanmıştır. 
Sulh hclkimlerinin atanmasında siyasi görüşleri rol oynamakta beraber, 
atanmak için mutlaka belirli bir siyasi tutuma sahip olmalan şart degil
dir. Sulh hclkimleri arasında ıgıo yılında yapılan bir araştırma, Lordun 
etkisiyle bunların çok büyük bir çoguniugunun muhafazakar kimseler 
oldugunu ortaya koymuştur.!1701 Sulh hclkimlerine görevlerinde cl.erk 
denilen ve hukukçu olan adiiye personeli yardımcı olmaktadır. Sulh 
hakimleri tam gün degil, ihtiyaca göre görev yapmaktadır. 

İngiliz adalet sisteminde meslekten hakim sayısı çok az olup sayılan 
ancak 373'tür. u nı Bunlar aşagtdaki mahkemelerde görevlidirler: 

a) Lordlnr Karnarası RdJcimleri (The Lords of Appeal in Ordinary) 

Sayılan ı ı olan Lordlar Karnarası Hclkimleri, Lordlar Kaınarasının 
mahkeme olarak toplanması halinde, son merci olarak davalara bak
maktadırlar. Siyasi tartışma ortamına kanşmamak için kendileri ancak 
sınırlı bir şekilde yasama faaliyetine katılırlar. ı 5 yıl avukatlık yapmış 
olanlar bu göreve atanmaktadırlar. Ancak çogunlugu istlnaf mahkeme
sinde hakimlik y~pmış olanlar arasından seçilmektedir. 

b) lstinaf Mahkemeleri RdJcimleri (Lord Justices of Appeal) 

Bunların sayılı ı 6 dır. En az ı 5 yıl avukatlık yapmış kimseler ara
smdan seçilmekle beraber, adaylar genellikle yüksek mahkeme hakimle
ri arasından tespit edilmektedir. 

c) Yüksek Mahkeme RdJcimleri {High Court Judges) 

Yüksek Mahkeme Hclkimlerinin sayılı 75'tlr. Kendileri en az 10 yıl 
avukatlık yapmış kimseler arasından atanır. Ancak bölge mahkemeleri 
hakimleri arasından da seçilmektedirler. 

d) Bölge Mahkemeleri RdJcimleri (Circuit Judges) 

Sayılan 272 olan Bölge Ma)ıkemeleri Hakimleri de en az ıo yıl avu
katlık yapmış kimselerle, Kontluk Mahkemelerinde hakim yardımcılıgı ve 
zabıt katlpligt yapmış kişller arasından seçtlirler.U721 

(169) Radcq[fe and Cross. a.g.e. S. 334 vd. Bu sayı. 5 Şubat 1994 tcuih1 ttibanyla 30.000'e yüksebniştir. 

Le Flgaro, 5 F'eıJrler 1994 

(1 70) Jackson. R.M. a.g.e. S. 150 

(171} Eddey. K. J. a.g.e. S.l!i vd. 

(172) Eddey, K. J. a.g.e. S. 12 
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Bu hakimlerden Lordlar Karnarası Hakimleri lle İstinaf Mahkemesi 
Hakimleri, başbakanın tavsiyesi üzerine kral tarafından atanmaktadır. 
Diger bütün hakimler ise, Lord Chancellor'un tavsiyesi üzerine keza kral 
tarafından atanmaktadır. ·· .. 

İngiltere'de bir kimsenin sırf belirli bir siyasi görüşü benimsernesi 
sebebiyle hakim seçilmesi enderdir. Ancak adayların fazlalıgı halinde 
aralarındaki tercihi siyasi görüşleri ve parti politikası belirlemektedir. 
Bununla beraber seçimde kamuoyu son derece önemli bir etkendir. Asıl 
olan atanan hakimin siyasi bir ödüllendirme sonucu degll, hakkıyla o 
makama geldigt ve tarafsızlıgı konusundaki halkın güvenidir.!ı731 

Son yıllarda uygulamada bazı istisnalar görülmekle beraber, İngilte
re de hakimlik bir kartyer meslegt olmadıgmdan, genellikle hakimierin 
terfii söz konusu degildir. Herhangibir avukatın dogrudan dogruya en 
yüksek dereceli bir mahkemeye atanması her zaman mümkün ve nor
mal bir yoldur. Bir kere atanan hakim genellikle yaş sınırına kadar aynı 
görevde kaldıgmdan, kendisini atayan organla hiçbir ilişkisi kalmamak
tadır. Bu nedenle İngiltere'de yürütme organının malıkernelerin bagım
sızlıgıru ihlal edebilmesi için elinde hiçbir imkanı bulunmamakta, esasen 
ihlal keyfiyeti söz konusu dahi olmamaktadır.ll74l 

İngiltere'de yargı siyasetten arındırılmıştır. Siyasi iktidar bir avukata 
hakim olarak atanması için yardımcı olabilir. Ancak ondan bekliyebilece
gı fazla bir şey yoktur. Çünkü artık onun terfli söz konusu olmadıgı gibi, 
kendisinin azli de hemen hemen mümkün degildir. Hakimin yeterli bir 
aylıgı ve toplumda saygın ve yüksek bir mevkii vardır. Kendisi gelepek
lerle saglamlaştırılmış, şerefli ve bagimsız bir meslegt tera etmektedir.U751 

4. İskandinavya Olkeleri 

İskandinavya devletlerinde 
orgaiılan söz sahibidir. 

a) lsveç 

1 

de hakimierin atanmasında yürütme 

İsveç'te bütün hakimler kral tarafından atanmaktadır. Uygulamada 
hakimler tecrübeli avukatlar arasından seçllmektedir. Bununla beraber 
hukuk lisans egitimini bitirmiş genç hukukçular, bazı m~emelerde 
hakimiere yardımcı olarak görevlendirilmekte ve bu mahkemelerde tec-

(173) Nitekim hlUdmler öldügünde, London Times'ta çıkan ölüm haberlerinde baro, merhwnun. lrendi mes
leki yeterıegt sonucu mu, yoksa siyasi başansı dolayısıyla nu a.taru:lıgıru açıklanıcılctad. Jackson, R.M. 
a.g.e. S. 238 

(174) Jackson, R.M. a.g.e. S. 238 vd; Kapani. M. a.g.e. S. 60 

(175) Radcijffe and Cross, a.g.e. S. 398 

l 
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rübeli hakimler yanında iki üç yıl çalıştıktan sonra mahkemelere hakim 
olarak atanmaktadırlar. Yargıtay ve yüksek idare mahkemeleri üyeleri 
ise genellikle istlnaf mahkemeleri hakimleri, yüksek memurlar ve üni
versite profesörleri arasından seçilmektedir. Anayasa bunların, "hukuki 
bakımdan yetenekli, tecrübeli ve şerefli" kişiler olmasını öngörmüştür. 
(176) 

' 
b) Noroeç 

Norveç'te bagımsızlıklan saglanmakla beraber, bütün hakimler 
memur sayılmaktadır. Hakimler adalet bakanının tavsiyesi üzerine kral 
tarafından yaşam boyu görevde kalmak üzere·atanırlar. Bununla bera
ber emeklilik için 70 yaş sınır olarak kabul edilmiştir. U77l 

c) Finlandiya 

Finlandiya'da yargıtay ve yüksek idare mahkemesi başkanlannın 
seçimi anayasaya göre devlet başkanına aittir. Devlet başkanı keza yar
gıtayın tavsiyesi üzerine Yargıtay üyelerini ve istlnaf mahkemeleri baş
kanlarını, yüksek idare mahkemelerinin tavsiyesi üzerine bu malıkerne
lerin üyelerini ve nihayet istlnaf mahkemelerinin tavsiyesi üzerine de 
istlnaf mahkemeleri hakimlerini atamaktadır. ıı7Bl 

E. IlAKiMLERiN IlAKİMLER TARAFINDAN SEÇİLMESİ 

Hakimierin atanmasında diger bir yöntem, "cooptation" denilen, 
hakimierin bizzat hakimler tarafından seçilmesidir. Bu sistemde hakim
ler ya yüksek dereceli malıkernelerin hakimleri, ya görev yapacaklan 
malıkernelerin hakimleri, ya da en çok uygulanan şekliyle hakimierin 
agırlıklı olarak temsil edildikleri özel olarak oluşturulan kurullar tarafın
dan atanmaktadır. İtalya ve Fransa'da uygulanan yöntemler de bu 
bakımdan kooptasyon sistemine yaklaşmaktadır. 

Kooptasyon sisteminde kuvvetler ayırımı ilkesi en aşırı bir şekilde 
gerçekleştirilmekte ve yargı erki personel politikası bakımından da diger 
kuvvetlerden tamamen ayrılmaktadır. U79l Bu bakımdan sistemin çok 
aşırı oldugu kabul edilmekle beraber,ıısoı hakimierin bagımsızlıgını en iyi 

bir şekilde saglayacagı düşünülmektedir. Gerçekten bizzat kendi meslek
taşlannın mensup oldugu organlar tarafından atanan, terfi ve diger 

(176} Law And Judlclal Systems Of Nat1Dns, S. 12 

(177} Law And Judicial Systems Of Nat1Dns, S. I O 

(178} LawAndJudlclalSystems OfNat1Dns, S. 13 

(179} Oppermann, D. a.g.e. S. 83 

(180} Honegger, P. a.g.e. S. 38 
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özlük işlerinde yasama ve özellikle yürütme organının söz sahibi olmadı
gı bu sistemde, h8.kimlerin tam bir bagımsızlıga sahip olduklan ve adale
tin ideal bir şekilde gerçekleşecegt ifade edilmektedir. Kaldı ki bu sistem
de halk tarafindan seçim sisteminin birlikte getirdigt, adalete. siyaset 
karışması ve mesleki yetertekten yoksun kimselerin seçilmesi gibi sakın
calar da .söz konusu olmayacaktır.U811 Çünkü bizzat hakimierin halk 
nezdinde kendi otorite ve saygınlıklarını saglamakta büyük menfaati var
dır. Bu nedenle boşalan hakimlik kadrolarına en uygun ve yetenekli 
adayı bulup atamak zorundadırlar. Hakimierin tutum ve davranışlan 
kamuoyunca yakından izlendigtnden, buna uymadıklan takdirde top
lumdaki saygınlıklan kaybolacak ve bundan kendileri kadar yargı da 
zarar görecektir.l182l 

Kooptasyon sistemi yargı bag:tmsızlıgını en iyi saglayan yöntem ola
rak savunulmakla be!aber, birçok yönden de agır eleştirilere ugramakta
dır.083l "Bilhassa idareye karşı adiiyenin bagımsızlıgını koruyabilmek 
hususunda hakimleri terfi ettirmek yetkisinitcra organına vermek dogru 
degıldir. Mamafih adalet meslegtnin sadece belirli içtihatta olan kişilerin 
inhisarında kalarak kalıplaşmasının sakıncalan dolayısıyla, terfi yetkisi
nin dogrudan dogruya hakimiere veya hakimlerden teşekkül eden kurul
lara verilmesi ve onların kendi kendilerini terfi ettirmeleri de dogru ola- . 
maz." Geniş anlamda bir kooptasyon sistemi, hakimin kendi kendine 
karar verebilme yetenegini azaltmakta, atama ve terfii aynı yargı dalında 
yetkili olan h8.kimlerden oluşan bir kurulun elinde oldugu için, alt dere
celi hakimi bu kurula karşı dog:t"udan dogruya ve dolayısıyla bir bagımıı
lık ilişkisine itmektedir. Böylece görev dolayısıyla zaten mevcut olan 
bagımiılık kişisel açıdan da tamainlanmaktadır. Öte yandan her seçimin 
siyasi bir tasarruf niteligtnde oldugu ve hakimierin bizzat hakimler tara
findan atanması halinde, seçici kurulun, personel politikası şeklinde de 
olsa, yargı bag:tmsızJ.ıgı üzerinde olumsuz etki yapacak şekilde politikaya , 
meyledecegt öne sü.ıiilmektedir.(ıB4) Bununla beraber hcikimlerle, kendi- · 
lerini atayan ve zamanla kompozisyonu degtşen kurul arasındaki söz 
konusu bagımlılık ilişkisi, diger atama organlarına oranla daha önemsiz- . 
dir. Ömegtn İyi ve düzenli bir şekilde organize olmuş ve geniş yetkilerle 
donatılmış bir bakanlıga oranla, farklı kişilige sahip hakimlerden oluşaiı 

(181) Kapan!. M. a.g.e. S. 52; Posta.cıoglu.l.E. a.g.e. S. 34 

(182) Oppemıaruı. D. a.g.e. S. 86 

(183) Berkin. N.M. Hdldmler ve Savcılar Hukukuna Getirilen Yenilikler. lmM. 1973. CUt 38. S. 355 

(184) Elchenberger. K. a.g.e. S. 225; Oppemıaruı. D. a.g.e. S. BS 
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bir kurula karşı bagımiılık ilişkisi şüphesiz daha zayıf olacaktır.ussı 

Kooptasyon sisteminin asıl zayıf yönü, halk tarafından seçim sistemi 
ile karşılaştırıldıgında ortaya çıkmaktadır. Hakimierin halk tarafından 
seçilmesi, milli irade karşısında bir sorumluluk getirdlgi gibi, yargı erki
ne meşruiyet kazandırmaktadır. Hakimierin yalnızca hakimierin mensup 
oldugu kurullar tarafından seçilmesi halinde ise, bu meşruiyet söz 
kÔnusu olmayacak ve halkla hakimlik makamı arasında hiçbir bag 
kurulamayacaktır. Ayrıca bu sistemde hakim atamalan ve malıkernele
rin faaliyeti dolayısıyla hiçbir devlet organı parlamentoya karşı sorumlu 
degildir. Çünkü atamalan yapan kurul yalnızca hakimlerden oluştugun
dan, parlamentoyakarşı herhangi bir sorumluluk söz konusu olmamak
tadır.ussı Oysa, bir parlamenter demokraside, yürütme organının yargı 
erki de dahil her türlü devlet fonksiyonu dolayısıyla yasama organına 
karşı siyasi sorumlulugu vardır. 

Hakimierin bizzat hakimler tarafından seçilmesi sistemi, yukandaki 
sakıncalan yanında, bir zümre hakimiyetine yol açtıgı için özellikle eleş
tirilmektedir.ıısn "Bu sistem içinde zümre (caste) zihniyetinin hakim 
bulundugu hayata ve içtimal hareketlere kapalı ve her türlü ıslahata ve 
yenilige mukavemet eden imtiyazlı bir hakimler sınıfının vücut bulması
na sebebiyet verir. Böyle bir zümre içinde kendini göstermesi ve gelişme
si tabii olan, akraba ve eş dost kayırma temayülü neticesinde, hakimlik 
çok geçmeden, sadece muayyen ailelere ve onlann mensuplarına tahsis 
edilmiş bir meslek, kapalı bir teşekkül halini alır. Bu teşekküle intisap 
için ehliyet derecesinden ziyade karabet derecesinin rol oynamasını nor
mal telakki etmek lazımdır. Hakimligtn bu şekilde muayyen ailelerin 
inhisarında bir meslek haline girdigini gören halk arasında, adaletin tev
zi işinin evvelemirde bu ailelerin yararına olarak yapılmakta oldugu şüp
hesi hasıl olur ki, bu şüphe, bütün hakimler camiasının itibarını düşür
ınege kafidir. Bir cemiyette adaletin mümessilleri olan hakimlerin, hal
kın itimadını kaybetmeleri kadar o cemiyet için endişe verici bir keyfiyet 
tasavvur etmek güçtür." 

Nitekim hakinilerin tamamen hakimlerden oluşan kurullar veya 
mahkemeler tarafından seçilmesi yöntemi, hiçbir zaman ve hiçbir devlet
te geniş ve kapsamlı bir uygulama alanı bulamamıştır. Tespit edebildigi-

(185) Oppenruınn. D. a.g.e. S. 86 

(186) Elchenberger, K. a.g.e. S. 226; Oppenruınn. D. a.g.e. S. 84 

(187) Kapani. M. a.g.e. S. 53 ue orada adı geçen yazarlar. 
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miz kadanyla bu sistem günümüzde sadece İsviçre'de bazı kantaniann
da ve Finlandiya'da bazı malıkernelerin hakimlerinin seçiminde uygulan
maktadır. Örnegin Vaud Kantonunda, sulh hakimleriyle bidayet mahke
mesi hakimleri kanton mahkemesi tarafından seçilmektedir. Fribourg 
Kantonunda hakimler, Kanton Yüksek İdare Mahkemesi ve Kanton Mah
kemesi. üyelerinden oluşan bir kurul tarafından seçilmektedir. Zürih 
Kantonunda da İstlnaf Mahkemesi kooptasyon sistemine göre, kendi 
yedek üyeleriyle bidayet mahkemesi hakimlerini seçmektedir.ııssı Aynı 
şekilde, istinaf ve yüksek mahkeme hakimlerinin atanma yetkisinin dev
let başkanına ait oldugu Finlandiya'da, bazı mahkeme h8kımıerinin 
seçilmesi görevi yüksek mahkemeye verilmiştir. Buna göre, bölge mah
kemeleri hakimleri, şehir mahkemeleri başkanlan, sulh mahkemeleri 
hakimleri ve kadastro mahkemeleri başkanlan, yüksek mahkeme tara
fından atanmaktadır.PB9l 

F. IIAKiMI.ERİN ÖZEL KURULLAR TARAFINDAN ATANMASI 

Hakimierin atanmasında son ve önemli bir yöntem olarak, hakimie
rin özel şekilde oluşturulan kurullar tarafından atanması sistemi ince
lenmelidir. Söz konusu kurullar farklı şekillerde ve türlü kompozisyon
larda oluşturolmakta ve genellikle iki veya her üç kuvvet kurullarda 
temsil edilmektedir. Özellikle her üç kuvvet temsilcilerinin kurula kahl
malan halinde, hukuk devletinin geregt olarak kuvvetler ölçülü bir şekil
de birbirini dengelemektedir. 

Söz konusu kurullar meşruiyetlerini milletten dogrudan dogruya 
degil, dolayısıyla almaktadır. Kurula mensup milletvekilleri bu haklarını 
millet tarafından milletvekili seçilmelerine degil, parti guruplannın öneri
si üzerine parlamento tarafından kurula seçilmelerine borçludurlar. 
Keza yürütme organının temsilcileri ile yargı erkini temsil eden kurul 
üyesi hakimler de ancak dolayısıyla milli iradeye dayanabilirler. Ancak 
bu durum temsili demokrasinin dogal bir sonucudur. Kaldı ki, bu tür 
kurullar birer milli konsensüs metni olan anayasalarda düzenledigt için, 
yargı erki temsilcilerinin meşruiyeti dogrudan onayasadan da kaynak
lanmaktadır. Ayrıca kurula millet tarafından seçilen yasama organı tem
silcilerinin de katılmasıyla, kurulun atadıgı hakimlerle halk arasında iyi 
bir güven ilişkisi kurulmaktadır.ll90l Bu son durum, yani kurulun bir 
kısım üyelerinin yasama organınca seçilmiş olması, bu üyelerin belirli 

(188) Habscheid, J. a.g.e. S. 52 

(189) Law And Judicial Systems Of Nations. S. 13 

(190) Oppemıann. D. a.g.e. S. 92 vd. 
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bir siyasi görüşü temsil etmesi nedeniyle bir sakınca olarak belirtilmelde 
beraber, bu sistemde hakimierin kişilik ve mesleki yetenekleri ön plana 
çıkmaktadır. ııgıı 

ı. Fransa 

Fransa'da Hakiınlik Yüksek Konseyi (Le Conseü Su.perieur de la 

MagtstratureJ 4 ekim ı958 tarihli yeni Fransız Anayasasının 65 inci 
maddesine göre kurulmuştur. 

a)Kuruluş 

Konseyln kuruluş ve üyelerinin seçim tarzı, 22 Aralık 1958 tarihli 
kanunda!ı92) gösterilmiştir. Anayasanın 65 inci maddesinin ı inci fıkra
sına göre, konseyin başkanı devlet başkanı ve başbakanvekili de adalet 
bakanıdır. Anılan kanunun ı inci maddesi uyarınca konsey, devlet baş
kanının seçecegı 9 üyeden oluşmaktadır. 

Bu 9 üyeden üçü, birisi Yargıtay savcılarından olmak üzere Yargıtay 
üyeleri arasından, üçü mahkemeler hakimlertnden, ikisi hakim sınıfın
dan olmayan kimseler arasından ve biri de Danıştay üyeleri arasından 
seçllmektedir. 

Yargıtay üyeleri ve mahkeme hakimleri arasından seçilecek toplam 6 
üye için Yargıtay Başkanlık Bürosu bir liste hazırlamakta ve bu listede 
Yargıtay Üyeleri ve mahkeme hakimleri arasından seçilecek üçer üye 
için ayrı ayrı dokuzar kişilik aday gösterilmektedir. Aynı şekilde Danış
tay üyeleri arasından seçilecek bir üye için, Danıştay Genel Kurulu, üç 
kişinin Ismini ihtiva eden bir liste hazırlamaktadır. Hukukçu olmakla 
beraber, hakinıl1k meslegı mensubu olmayan diger iki üyenin seçimiii de 
ise, kendilerinin mesleki yetenekleri göz önüne alınmaktadır. 

Söz konusu kanunun 2 nci maddesine göre, konsey üyeleri 4 yıl için 
seçllmektedir ve yeniden seçilmeleri mümkündür. 

b) Konseyingörevleri 

Konseyin başlıca görevi, hakimleri atamak ve haklarındaki şikayetle
ri inceleyerek disiplin işlemlerini yürütmektir. Konsey ayrıca hükümlüle
rln af taleplerini de incelemektedir. 

Anayasanın 65 inci maddesinin 3. üncü fıkrası uyarınca, konsey yal
nızca Yargıtay üyeleriyle İstlnaf Mahkemeleri Başkanlıkları için aday 
göstermektedir. Kanunun ı2 nci maddesine göre konsey, Yargıtay veya 

(191) Elchenberger. K. a.g.e. S. 226 

(192) Ordonance No: 58-1271 du 22 Decembre 1958 portant lot organlque 
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lstlnaf Mahkemeleri Başkanlıklanİıda bir kadro boşaldıgı zaman, üyeleri 
arasından bir raportörün raporuna dayanarak bir aday listesi hazırla
makta ve tasdik edilmek üzere devlet başkanına sunmaktadır. 

Adli yargıda görevli diger hakimlerin atama önerisi ise, Adalet 
Bakanlıgınca hazırlanmakta ve konseyin tasvibine sunulmaktadır. 

Gerektigtnde, konsey üyelerinden birisinin atanacak hakimierin kişisel 
sicil dosyalannı inceleyerek bir rapor düzenlemesi mümkündür. Daha 
sonra Adalet Bakanlıgının önerisi ve raportör üyenin hazırladıgı rapor 
konseyce incelenmekte ve aday listesi düzenlenerek devlet başkanının 
onayına sunulmaktadır. 

Kurul üyelerinin bagımsızlıklarının saglanması bakımından görevle
rinin devamı süresince kendilerinin terfileri söz konusu degildir. Ayrıca 
üyeler meslek sırrı yükümlülügü altında olup, konsey işlemleri hakkın
da bilgi veremezler.II93l. 

Fransa'da 1958 Anayasası, konseyin kuruluş tarzı ve görevleri bakı
mından esaslı degişiklikler getirmiştir. Gerçekten konsey üyeleri 14'ten 
9'a indirilmiş ve konsey üyelerinin parlamento tarafından seçiıİıi usulü 
terkedilmiştir. Ayrıca yalnız Yargıtay üyeleri ile İstlnaf Mahkemeleri Baş
kanlarının seçimleri konseye verilerek, görev alanı daraltılmıştır. Adli 
yargıda görevli diger hakimlerin atanma ve terfileri ise Adalet Bakanlıgı:.. 
nın eline geçmiştir. Ancak konseyin, bu konuda Adalet Bakanlıgmca 
hazırlanacak atama taslagıru gözden geçirme hakkı vardır.l194l 

Yeni Anayasadan sonra çıkarılan 22 Aralık 1958 tarihli kanunla 
hiik1mlik meslegtne uygulanacak yeknesak kurallar tespit edilmiş ve 
hakimlerin meslege giriş, yükselme şartları ve meslekte s1mflar yeniden 
düzenlenmiştir. Bu yönlerden 1958 reformu eski sistemi tamamen degtş
tirmiş, özellikle staj konusunda yenilikler getirilmiştir. Buna göre hakim 
adayları bir sınavla hakim adayı (audüeurs de Justice) unvanıyla meslege 
alınmakta ve Milli Hakimlik Okulunda (L'ecol National de la Magistrature) 
28 aylık bir staja tabi tutulmaktadır.!I95l 

Fransa'da Hc1kimlik Yüksek Konseyi brrçok aşamalardan sonra 
bugünkü yapısına kavuşmuş ve özellikle konseyin kuruluş tarzı en geliş
miş şeklini almıştır: Bugün için konsey üyelerinin seçimlerinin devlet 
başkanı tarafından yapılması fazla sakıncalı görülmemektedir. Çünkü 

(193) Chatelain. J. La rwuvel/e Constitutton et regtme polittque de la France, S. 139 

(194) Duverger. M. Dro1t Publ.lc. S. 155; Raynal. J. Histolre des Instituttons Judlclatres, S. 213 

(195) Raynal, J. a.g.e. S. 213 
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devlet başkanı seçimini yetkili kurullar tarafından hazırlanmış listedeki 
adaylar arasından yapmak zorundadır. Kaldı ki, devlet başkanı kendisi
ne tanınan iki kişilik kontenjanı da yetenekli kimseleri seçmek suretiyle 
daldurmakta ve bunlan genellikle mesleklerinde şöhret sahibi hukuk 
profesörleri arasından seçmektedir.ll96l Öte yandan 1946 Anayasasında 
öngörülmüş olan, parlamentonun konseye üye seçmesi usulünün terke
dilmiş olması ile,l197l yargı erkinin siyasi tesir altında kalması sakıncası 
da hertaraf edilmiştir. 

2. İtalya 

İtalya'da da Fransa'da oldugu gibi 1948 Anayasası ile, hakiınlertn 
atama terfi ve diger özlükişlerinde görevli olmak üzere Hakimlik Yüksek 
Konseyi (Consiglio Superiore deUa Magistratura) kurulmuştur. Söz konu
su kurul, Anayasanın 104 üncü maddesine ve 24.3.1958 tarihli Hakim
lik Yüksek Konseyinin kuruluş ve işleyişi hakkındaki kanuna dayan
maktadır. 

İtalyan Hcikimlik. Yüksek Konseyi Fransız modeline oranla daha 
geniş yetkilerle donatılmış olup, kararlan devlet başkanının onayına 
baglı degildir. 

Söz konusu konsey kuruluş tarzı bakımından da Fransız Hakimlik 
Yüksek Konseyinden farklılıklar göstermektedir. Konsey 23 üyeden oluş
maktadır. Bunlardan 14'ü hakim sınıfından olan kimseler arasından 7'si 
parlamento tarafından hukukçular arasından seçilmektedir. Ayrıca Yar
gıtay Başkanı ile Başsavcı kurulun tabii üyesidirler. Hakim sınıfından 
seçilen 14 üye, guruplara göre Yargıtay, Vilayet Yüksek Mahkemeleri ve 
Sulh Mahkemeleri hakimleri arasından seçilmektedir. Parlamentonun 7 
kişilik kontenjanı ise, uzun süre avukatlık yapmış mesleki tecrübesi · 
olan avukatlarla hukuk profesörleri arasından doldurulmaktadır. 

Görüldügü gibi İtalyan Hakimlik Yüksek Konseyinde, hakim sınıfı 
Fransa' dakine oranla daha agırlıklı olarak temsil edilmektedir. İtalya'da 
konseyin kurulmasının ba.şlıca sebebi, yargı bagımsızlıguu saglama 
düşüncesidir. Uygulama orada da göstermiştir ki, hakimin Anayasa ile 
teminat altına alınmış olan azilden masuniyetl, hakiınlerin ve dolayısıyla 
malıkernelerin tam bagtmsızlıgını saglamaya yetmemiştir. Çünkü hükü
metin elinde olan terfi yetkisi ve bakanların kişisel tutum ve siyasi 
görüşleri dolayısıyla belirli bir bagımiılık ilişkisi dogmakta ve yargı erki 
bundan etkilenmektedir. !198) 

(196) Erbe, E. a.g.e. S. 349 

(197] 14 klştUk Konseyin 6 üyes~ parlamento tarafından dışandan ve meslekten olmayan ldinseler ara· 

sından seçiliyordiL 

(198) Oppermarın. D. a.g.e. S. 117 
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İtalya'da halk tarafından seçilmiş olan milletvekilleline, kendi 
güvendigt kimseleri konseye seçme imkarn sagladıgı için, İtalyan siste
minde milli hakimiyet ilkesine de yer verilmiştir. Her ne kadar konsey 
parlamentoya karşı sorumlu degılse de, Parlamento her seçim dönemin
de kendi seçtigt üyeler aracılıgıyla konseyin çalışmalan üzelinde etkili 
olabilmektedir: 

Ancak İtalyan sisteminde, yürütme organı konseyde temsil edilmedi
gl için, kuvvetler ayırımı ilkesinin bir sonucu olan, üç kuvvet arasında 
denge kurulamamıştır. Aynı şeyi Fransız sistemi için de söylemek müm
kündür. Çünkü orada da yasama organı.konseyde temsil edilmemekte
dir. İtalyan sisteminde konseyin çogtınlugu hakimlerden oluştugtından, 
kendilerinin oylamada her zaman parlamento temsilcileline üstün gel
meleri mümkündür. Bu bakımdan İtalyan sistemi saf bir kooptasyon 
sistemine yaklaşmaktadır. 

İtalya'da Hakimlik Yüksek Konseyi çalışmalan iyi sonuçlar vermiş ve 
uzmanlardan oluşan konseyin verdigt kararlar, yargı bagunsızlıgının 

gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.l 199l · 

(199} Oppemıann, D. a.g.e. S. 118 
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. V. TÜRKİYE'DE IIAKİML~R REJiMi 

Hakiınlerin meslege kabul ve özlükişlerinde çeşitli iı.lkelerde uygula
manan sistemleri gördükten sonra, ülkemizde uygulanan rejimi ayn bir 
başlık altında incelemek, karşılaştırma yapll!_ak bakımından amaca 
daha uygun olacaktır. Konuyu tarihi gelişim süreci içinde dört bölüme 
ayırmak mümkündür. 1924 Anayasası, 196J Anayasası, 1971 Anayasa 
degtşikligt, 2461 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ve 
1982 Anayasası. 

A. 1924 Anayasası 

Milli hakimiyet ilkesine dayalı 20 Nisan 1924 tarihli ilk Cumhuriyet 
Anayasası kuvvetler birligtnden hareket etmekle beraber, yargı erkine 
özel bir önem vermiş ve yargı bagtmsızlıgınt saglayıcı hükümler sevket
miştir. Söz konusu Anayasanın 54 üncü maddesine göre, "hakimler bil
cümle davaların mahkemesinde ve hükmünde müstakil ve her türlü 
müdahelattan azadedir." Aynı şekilde, Anayasanın 55 ve 56 ncı maddele
rinde hakimlik teminatından bahisle, Jıakimlerin.. kanunda öngörülen 
haller dışında görevlerine son verilemeyecegt, nitelikleri, hakları, görevle
ri, aylık ve ödenekleri, atama ve görevlerine son verme şartlannın özel 
bir kanunla düzenlenecegt belirtilmiştir. Daha sonra hakimierin statüsü 
1926 yılında kabul edilen 766 sayılı kanunla düzenlenmiş, ancak bu 
kanun yetersiz bulunarak 4.7.1934 tarih ve 2556 sayılı Hakimler Kanu
nu ile yüıprlükten kaldırılmıştır. 

Hakimler Kanunun kabulü sırasında, hakimierin atama ve özlük 
işleri bakımından batı demokrasilerinde uygulanan sistemler gözden 
geçirilmiş. ve fayda ve mahzurları ayrıntılı bir şekilde tartışılmıştır. 

Günümüzde de süregiden bu tartışmalara ışık tutmak açısından, kanu
nun gerekçesinden1200l ilgili bölümü o günkü diliyle aynen nakletmekte 
büyük yarar vardır: 

"Seçilmenin halk tarafından yapılması Amerika Birleşik Devletleri ile 
İsviçre'de tatbik edilen usuldür. Bu usülün milletin hakimiyeti prensibi
nin zaruri bir icabı oldugunu iddia edenler de olmuştur. Onlara göre: "Mil

letin hakimiyetini kabul eden devletlerde kaza hakkı mmiyyen bir müddet 
için dogrudan dogruya veya iki dereceli intihap yolu ile halk tarafından 
teftlz edilmelidir. Bu suretle seçilecek haktmlerin istiklalinden ve kendile
rinde zümre ve sınıf zihniyetinin nemalanmasından endişe edilemez." 

(200} Hlıklmler Kanunu esbabı nwctbe laylhası, S. 2 vd. 
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"Bu usül, teşkilatı esasiye kanunumuzun "Hakkı kaza.nın, millet 
narnma müstakil mehakim tarafından istimal olunacagı" hakkında ihti
va eyledigt hüküm muvacehesinde mantıki ve cazip görünürse pe fiiliyat 
sahasında aynı kıymeti muhafaza edemez. Filvaki bütün intlhaplarda 
oldugu gibi bu intlhapta da siyasi ihtirasların mühim bir rol oynayacagı 
aşikardır. lntihap hakkını haiz olanlar. reylerini daha ziyade kendi tlkiT 
ve kanaatlerini taşıyaniara vermege meyyaldirler. Gerçi Amerika'da 
bazan birbirine muhalif fırkaların aynı namzetleri tavsiyede ittifat ettikle
ri görülmemiş degildir. Ancak tatbikatın daima böyle cereyan edecegt 
iddia edilemez. Fiiliyatın o veçhile tecellisi kabul edilse bile netlee yine 
degtşmez. Çünkü 20-30 bin kişilik bir kitlenin kendi arasında kaza vazi
fesine ehil ,.olaBları bilmesine imkan yoktur, Bu takdirde siyasi ihtiraslar 
yerine umumi bir alakasızlık kaim olur ve seçilen intihabıru muayyen bir 
zünireye medyun kalır." 

"İntlhap ne şekilde cereyan ederse etsin, ekseriyetln namzedi olmak 
itibaoyla hakikatte bitaraf olsa dahi ekalliyet nezdinde bir şüphe ve itl
matsızlık uyandırır. Kaldı ki muayyen bir müddet için seçilen hakimin 
yeniden seçilmesini temin etmek istedigt takdirde müntehiplertne karşı 
istiklalini muhafaza edip edemeyecegt de cayi sualdir. Diger taraftan, 
h~ vazifesi mesleki teknik bilgiye icap ettirir ki, bu evsafın efkarı 
amme tarafından layıkile tetkik ve takdiri fiilen mümkün olamaz." 

"Hakimlertn, hakimler tarafından intlhabı sistemi teşkilatı esasiye 
kanunumuzun dayandıgı prensipler muvacehesinde aynı kuvvetle 
müdafaa edilemez." 

"Millet narnma kullanılacak bir hakkı ve belki de hakların en mühi
mini istimal edecekleri tayin selahiyetinin dogrudan dogruya veya bil va
sıta halk tarafından intlhap edilmemiş olan teşekküllere verilip verilme
yecegt hususu, üzerinde ehemmiyetle durolmaya deger bir cihettlr. Bun
dan başka bu sistemin neden dolayı kabule şayan görülmemekte oldu
gunu tetkik edenler, aynen aşagıdaki cümleleri yazmaktadırlar: "Böyle 
bir sistemle içinde zümre zihniyeti hakim olan, hayata ve içtimat hare
ketlere kapalı bulunan ve bu itlbarla temakül ve ısicihata mukavemet 
eden bir hakimler teşekkülü vücut bulur. Akraba ve eş dost kayırmak 
gayreti orada son haddine varır ve adeta hakimlik muayyen ailelere ve 
onların mensuplarına tahsis edilmiş bir meslek halini alır. Bu sistem, 
teşkilatlan tetkik edilmiş olan devletlerin hiçbirinde tatbit sahası bulma
mış oldugundan bu bapta kati bir fikir dermeyanına imkan görüleme
miştlr." 
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"Layihada, hakimiere müteallik mevzuatı örnek tutulmuş olan dev
letlerin katfesinde cari olan tayin sistemi aşagıda arzolundugu farklada 
kabul edilmiştir." 

"Bu sisteme göre hakim ve müddeiumumilerin tayini icrai kuvvete 
ait olmakla beraber, gerek hakimlik gerek müddeiumumilik mesleklerine 
kabul olunacak namzetlerin bilgi ve çalışkanlık derecelerini tespit ve 

· gerek terlle liyakat kesbedenleri tefrik salıaliyeti her iki meslegtn en yük
sek derecesini ibraz etmiş olanlardan müteşekkil heyetiere tevdi olun
muştur." 

"Hakimlerin ıcra kuvveti tarafından seçilmesi sisteminin belli başlı 
mahzuru, idarenin tayin ve terfilerde haiz oldugu salahiyetin genişligidir. 
Haddizatinde, bu salahiyet ne derece isabetle kullanılmış olursa olsun 
tercih sebepleri maddi ve müspet esaslara istinat ettlrilmedigi takdirde 
münakaşa ve mukayeseye yol açan unsurlan ihtiva eder." 

"Layihada, tayin ve terfi mekanizmasının yegane nazımı hakimlerin, 
ehliyet, bilgi ve çalışkanlık derecesine nazaran tabi tutulduklan sıradır. 
Bu sırayı ihtiva eden defterleri tanzim ve tertip vazifesiyle mükellef olan 
heyetierin terfie liyakat kazanan hakim ve müddeiumumileri tasnifte 
istinat edecekleri esaslar bütün şümulile derpiş olunmuş ve bu suretle 
şahsi takdiriere yer bırakılmamıştır. Bu izahattanda anlaşılacagı veçhile 
idarenin salahiyeti sadece kadroda inhilal vukubuldukça her hakimin 
kazandıgı sıraya göre terfiini i cra ya inhisar ettirilmiştir." 

Hakimler Kanunu bu düşüncelerden hareketle, hakim ve savcıların 
terfi işleriyle görevli olmak üzere bir ayırma meclisinin kurulmasını 
öngörmüştür. Söz konusu meclis Yargıtay Başkanının başkanlıginda 
Cumhuriyet Başsavcısı ve 4 yargıtay üyesiyle, Adalet Bakanlıgı Teftiş 
Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Hukuk İşleri Genel Müdürü 
ve Özlükİşleri Genel Müdüründen oluşmaktadır. Ayırma meclisi görevi
ni iki gurup halinde yapmıştır. Yargıtay Başkanının başkanlıgindaki 
birinci gurup hakimiere ait terfi defterini, Cumhuriyet Başsavcısının 
başkanlıgındaki diger gurup ise, savcılara ait terfi defterini hazırlamıştır. 
Hakim ve savcıların defterlerdeki sıralara göre atanmalan ise Adalet 
Bakanına aittir. 

Görüldügü gibi, ayırma meclisinde hakim sınıfı Adalet Bakanlıgına 
oranla daha agırlıklı olarak temsil edilmektedir. Ancak, defterlerdeki 
sıralama ile baglı olmakla beraber, atamalarda tek yetkili Adalet Bakanı
dır. Öte yandan H.K. na göre birinci sınıfa ayrılmış birisini Yargıtay üye
ligine seçmek yetkisi Adalet Bakanına verilmiştir. Aynı şekilde Yargıtay 
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Daire başkanlan ile Cumhuriyet Başsavcısının seçimi de Adalet Bakanı-
na aittir. Yargıtay Başkanının seçimi ise Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 

Bu durumda 1924 Anayasasının yürürlükte oldugu dönemde, 
hakimlerinatama ve diger özlükişlerinde yürütme organının kesin ola
rak söz sahibi oldugu açıktır. Ayırma meclisinde hakim sınıfının daha 
agrrlıklı olarak temsil edilmesi de fazla bir deger taşımamıştır. Çünkü 
ayırma meclisinde hakim sınıfım temsil eden Yargıtay başkan ve üyeleri
Iiin seçimi de yürütme orgamna ait oldugundan, onların da istenilen 
yönde etki altına alınmalan mümkün olmuştur. Bu dönemde hakimler 
özel H.K. na ragmen devlet memuru durumundadır. Devlet memurlan
nın baglı olduklan aylık ve ödenek hükümlerine göre maaş almaktadır
lar. Anayasamn p6 ncı maddesi haktmlerin aylık ve ödenekleri konusun
da özel bir kanun çıkanlacagını öngörmüşse de, söz konusu kanun çıka
nlmadıgmdan, hakimler de bu konuda diger devlet memurlan hakkında
ki genel hükümlere tabi tutulmuştur.12oıı 

Bu dönemin Yargıtay Başkanlarından H.İ. Özyörük, yargı erkinin ve 
onun temsilcisi olan hakimin devlet yapısı içindeki rolünü şu ·şekilde 
dile getirmektedir. 12021 

'Yargıç devlet kuruluşundaki kuvvetlerden' birini temsil etmekte 
oldugunu asla gözden uzak tutmamalıdır. Yargı erki başlı başın~ mevcut 
ve bagtmsız bir kuvvettir. Onun bu bagımsızlıgı, devlet içi mevcut diger 
kuvvetiere zıd bir varlık olması demek degıJ,dir. Bilakis diger kuvvetlerin • geregt gibi iş görmesini kolaylaştıracak bir istikrar unsuru olacagı 

demektir." 
1 

Devlet içindeki bütün güçlerin, devletin, bireylerin refah ve mutlulu-
gunu saglama görevini gerçekleştirmek üzere, belirli bir amaca yönelik 
olarak uyum içinde hareket etmeleri ideal bir durumdur. Başkan Özyö
rük yukandaki konuşmasında bu gerçegi vurgulayarak ve 1924 Anaya
sasının dayandıgı kuvvetler birilgi ilkesinden esinlenmek suretiyle, yargı 
erkinin diger kuvvetlerle çatışmamasını ve onlann görevlerini yapmalan
m kolaylaştırmasını önermektedir. Diger kuvvetlerin yetkilerini kötüye 
kullanmamalan halinde, bu sözlerde yadırganacak bir husus yoktur. 
Esasen kuvvetler ayırımı ilkesi dahi kuvvetlerin ılımlı ve dengeli bir şekil
de ve birbirleriyle uyum içinde kullanılmasını gerektirir. Ancak yetkilerin 
kötüye kullanılması ve yargı organlarının buna göz yumması halinde, 
yargı erki hükümet politlkasınıll: bir aleti seviyesine düşecektir. Ancak 
heı:nen belirtilmelidir ki, yetkiterin gerçekten kötüye kullanılmış olup 

(201} ÖZyörük, H.l. Yargı yıh konuşmalan. S. 52 

(202} ÖZyörük, H.l. Yargı yıh konuşmalan. S. 121 
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olmadıgının takdiıinde yargı erkine çok büyük bir otokontrol görevi ve 
sorumluluk düştügü de gözden uzak tutulmamalıdır. 

1924 Anayasasının yürürlükte oldugu dönell}in özellikle sonlarına 
dogru, yargı erki ile yürütme kuvveti arasındaki gerilim iyice artmış ve 
doruk noktasına ulaşmıştır. Bu dönemde hakiinler özlükişleri bakımın
dan diger devlet memurlan gibi 5434 asyılı Emekli Sandıgı Kanununa 
tabi olduklarından, hakimlik teminatının en önemli unsuru olan emekli
ye · sevk yasagı işlememiş, aksine hükümetin elinde hcikimlere karşı 
etkin bir şekilde kullanılmıştır. Gerçekten, zamanın siyasi iktidan 1953 
yılında Emekli Sandıgı Kanununun 39 (b) maddesinde 7242 sayılı 

Kanunla yaptıgı bir degtşiklikle, 30 hizmet yılım taıİıamlamış olan devlet 
memurlarını yaş kaydı aranmaksızın "görülen lüzum üzerine" resen 
emekliye sevkedileceklerine ilişkin bir degişiklik yapmış ve bu hükme 
dayaiıarak birçok bidayet mahkemesi hılkimini emekliye sevketmiştir. 
(203) 

. . 

Yürütme orgamyla yargı erki arasındaki çatışma, 1954 yıİında daha 
da tırmanarak yüksek mahkemelere. de sıçramış ve o yıl Emekli Sandıgı 
Kanunumuzcia yapılan başka bir degtşiklikle 25 hizmet yılım dolduran 
Yargıtay başkan ve üyeleri de 65 yaşından önce emekli edilebilir duruma 
getirilmiş ve böylece yüksek mahkeme üyelerinin yaş teminatı da berta
raf edilmiştir. Zamanın iktidarı, bu kanunun uygulanması çerçevesinde 
bir dizi yüksek mahkeme üyesini "görülen lüzum üzerine" keyfi bir şekil
de emekliye sevkederek yetkisini kötüye kullanmıştır. Söz konusu 
kanun emekliye ayırma işlemlerine karşı ilgililerin yargı yoluna başvur
malarını da yasakladıgından, bu uygulama ile sadece "azledilmezlik" gibi 
hakimlik teminatının temel unsurlarından birisi yok edilmekle kalınma
mış, hukukun en temel ilkesi olan hak ~ama özgürlügü de ortadan kal
dırılmıştır. 12041 

(203) 1961 Anayasasının kabulıinden sonra bu hülcmün Anayasaya aylan oldugu gerekçesiyle açılan 

davada. Anayasa Mahkemes~ söz konusu hülcmün sadece hiiJdm1eri hedef a1nıadJOuu, esasen anayasa
nın yürürlüge girmesiyle hiıldm1er hakkında uygularıamaycu:agından bahisle, konusu bulwımayarı dava
nın reddine karar vermiştir: "Davaıun açılmasındaki amcıç, dava hülcmün hiıktm1er hakkında uygulanma

sını ve hdkimlerin 65 yaşını bitinneden emekUye çıkanlmalanru önlemektir. HCıkimlik teminatını gerçekleş
tiren Anayasa. birçok konular arasında yaş konusunu da ele almış, memurlann yaş haddi hakkında 

lıilküm koymadıgı ve askeri hiikimlerin yaş haddinin beW edilmesini yasaya bırcıktı9ı halde, hiiJdm1erin 
65 yaşını bitirinceye kadar hizmet göreceklerini 134 üncü maddede, kendileri isterruıdikçe bu yaştan önce 
emekUye aynlamayacaklannı da 133 üncü maddede düzenlemiştir. Hangi yönden bakılırsa bakılsın dava 

konusu kuralın hdkimlere uygulanması olanaksızdu. Yani bu dava ile güdülen amcıç Anayasanın yürürlü
ge girdigi anda ha.sıl olmuştur. Yukanda açıklanan nedenlerle konus~ bulwımayan davanın reddine 
karar verilmiştir." Anayasa Yargısı, M. 133, N.166, S.2 vd. 

(204) MurrıctJDglu, M. a.g.g. 
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B. 1961 ANAYASASI 

Kuvvetler ayınını ilkesinden hareket eden ı 96 ı Anayasası. çogulcu 
demokrasi ilkelerine uygun olarak baskı guruplan şeklinde birçok özerk 
kurum ve kuruluş yaratmış ve bu arada yargı erki açısından saf bir 
kooptasyon sistemi kabul edilerek YHK oluşturulmuştur. 

Yabancı ülkelerde fazla bir uygulama alanı bulmamakla beraber, 
ülkemizde ilgi ile karşılanan, hakimierin h<Udmler tarafından .seçilme
si sis.temi, ı950 lerde yürürlükte olan hakimler rejimine bir tepki ola
rak ortaya çıkmıştır. Nitekim zamanın Yargıtay Başkanı M. Fevzi 
Bozer, ı950-ı95ı yargı yılı açış konuşmasında aynen şunları söyle
mektedir. 12051 

"Gerçi Hakimler Kanunu hükümlertyle zahirde yargıçlara teminat 
verilmiş ve fakat hakikatte umumiyetle yargıçlar ve Yargıtay üyeleri, hat
ta Yargıtay başkanlan icra kuvvetinin bir rüknü olan Adalet Bakanlıgı 
tarafından tayin olunmakta bulunmuştur. Yargıçlık istlklali ile telifi 
kabil olmayan bu tayin usulüne artık son vermek lazımdır." 

"Bütün yargıçlan ve onların mesaisini kontrol yetkisini haiz olan 
Yargıtay, yargıçlarm yükselmege layık olup olmadıklarını takdir husu
sunda oldugu gibi tayinlerinde de yegane yetkili makam olmalıdır. Yargı
taydan seçilecek bir komisyon tarafından birinci sınıf dışındaki yargıçla
rm tayini ve Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından Yargıtay üyelikleri
ne birinci sınıfa ayrılmış yargıçlar arasından ve başkanlıklarma da 'kendi 

· aralarmdan münasip birinin seçilmesi, yargıçlık teminatıyla bagdaşabi
lecek yegane tayin tarzı olsa gerektir." 

Diger bir Yargıtay Başkanı s. Nafiz Akyollu, ı952-ı953 yargı yılı 
açış konuşmasında, Yargıtay üyelerinin seçimi açısından yukandaki 
görüşü teyit etmekle beraber, mahkeme hakimlerinin özlük işlerinde 
Yargıtay'ın da söz sahibi olmasını isteyerek karma bir sistem önermekte
dir.l206l 

(205) Bozer, M. Fevzi, Yargı yıh konuşmaları, S. 135 

(206) AlcyoUu, S. Nqfiz Yargı yılı konuşmaları. S. 165 "Bugün Ywyıtay Başkan ve üyelerinin tayini icra 
kuvvetine aittir. Cari olan bu usuliin adalet dhazınuzın bagımsızlıgı ile ve hlıkim temtnatı ile teUf edilmest
ne iinlaln yoktur. Ywyıtay üyelerinin birtnci suıifa yükselmegelayık olduklan tespıt edilen hlıkimler ara
SUldan Ywyıtay tıuqfindcın seçtlmelert, daire başkanlaııyla birinci başkan lntihtıbuıuı da Yargıtaya bıra
kılması teminatln ve bagımsızlıgın tabii btr icabı olarak kabul edibneUdtr. tık mahkemelerde vazife gören 
hiıkimlertn kazat rııuatrıelelerlnt kontrol ve nwrakabe ile mükellefbulunan Yruyıtayuı, bu hiıktmlerin teıjile
rinde o'Jdunu gtbi tayin ve nakillerine müteal1lk muamelelerde de btr teminat unsuru olarak tşttrakini soora
mak lazımdır." 
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Aynı şekilde Yargıtay Başkanı Recai Seçkin, ı96ı Anayasasının 

hazırlık çalışmaları dönemine rastlayan ı 960- ı 96 ı yargı yılı açış konuş
masında, yürütme organının etkisinden arındırılmış bagımsız bir kurul 
önermektedir. !2071 

"Bütün bu işlerin yönetimle, Adalet Bakanlıgı ile ilgisi olmayan taraf
sız bir kurulca görülmesi gerekecektir ki, bu kurul dahi, ikinci cihan 
savaşından sonra kabul edilen birçok anayasalardaki Yüksek Hakimler 
Kurulu olabilir. Böyle bir kurulun en yüksek mahkemenin başkanım 
başkanlıgı altında, hakimler arasından hakimlerce ve üniversiteler 
hukuk profesörleri arasından profesörlerce belli devreler için seçilecek 
bir ku~l olması ihtiyaca en elverişli bir şekil olarak düşünülebilir. İşin 
mahiyeti, kurulun üyelerinin 2/3 ünün hakl.mlerden, ı/3 ünün profe
sörlerden olmasını gerektirecektir. Anayasaya bu kurulun nasıl kurula
cagını gösteren hükümlerden başka, kurul üyelerininhukuki durumları
na ve husustyle alacakları paraya ilişkin esasların dahi yazılması gereke-
cektir." · 

Görüldügü gibi başkan Seçkin'in önerisi safbir kooptasyon sistemi
ne yaklaşmaktadır. 

YHK, ı96ı Anayasasının ı43 üncü maddesi uyarınca ve 25.4.ı962 
tarih ve 45 sayılı kanuna göre kurulmuştur. Söz konusu kanunun 5 inci 
maddesine göre kurul 23 asıl ve yedek üyeden oluşmuştur. Bu üyeler
den 8 inin Yargıtay tarafından, 7 sinin ı inci sınıfa ayrılmış hakimlerce 
ve 8 inin de yasama meclisleri tarafından seçilmeleri öngörülmüştür. 

Kanun koyucu YHK'nu tam bagımsızlıga kavuşturma amacı yanın

da, temsili demokrasinin temel ilkesine uygun olarak, kurulun oluşu
munda yasama meclislerine de söz hakkı tanımak suretiyle, onu halkın 
temsilcilerinden büsbütün koparmak istememiştir. (2081 

Kurulun görev ve yetkilerini düzenleyen 45 sayılı kanun, kurulun 
diger organlar ve özellikle yürütme organıyla ilişkileri konusırnda da 
hükümler ihtiva etmektedir. Söz konusu kanunun 3 üncü maddesine 
göre ''YHK bagımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, bu kurula 
görevleri ile ilgili işlerde emir ve talimat veremez: tavsiye ve telkinde 
bulunamaz; kanuna dayanan sebep~er dışında kurul kararlannın yerine 
getirilmesini geciktiremez." Kanunun 4 üncü maddesi ise,' kurulun Ada
let Bakanlıgı ile ilişkilerini düzenlemektedir. Adalet Bakanı gerekli gör-

(207) Seçkin. R. Yargı yılı konuşmalan, S. 190 

(208) Murncııoglu, M. a.g.g. 
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dügü hallerde kurul toplantıianna katılabilmekle beraber, oy verme hak
kı yoktur. Adalet Bakanı aynca 47 nci maddeye göre, kendisine ulaşan 
kanuna aykın davranış iddiasının şekline göre gerekli gördügü hallerde, 
bir hakim, hakim yardımcısı hakkında disiplin işlemi yapılması için 
YHK'na başvurabilir. (2091 

Böylece Anayasa, "hakimlerln özlük işleri ile ilgili bütün konularda 
karar vermek yetkisini yürütme organından alarak yargı organı içinde 
yer alan YHK'na vermiştir. Hakimierin özlük işleri hakkında YHK'nca 
verilen kararlar, hiçbir makam ve merciin onayına gerek kalmadan 
sonuç doguran, yerine getirilmesi gerekli kararlardandır.ıııoı 

YHK üyelerinin bir kısmının yasama mederince seçilmeleri eleştiril
miştir. Çünkü parlamento tarafından yapılan seçime karşı yapılan eleşti
rilerinen önemlisi, malıkernelerin siyasi parti mensuplan tarafından dol
durulacagı veya hakimierin siyasi görüşleri dolayısıyla bu makama geti
rilecegi endişesidir. Zira yasama meclislerinde çogunluga sahip olan bir 
iktidar partisinin kendi siyasi görüşleri dogrultusundaki hakimleri kuru
la seçeceginde şüphe yoktur. Böylece kurulun 8 sandalyesi siyasi partl
lere ayrılmış ve kurul çalışmalan parti politikası dogrultusunda etkilen
miş olacaktır.l2111 

Bu sakıncalanna ragmen kurulun oluşumuna yasama meclislerinin 
de katkıda bulunması, temsili parlamenter demokrasinin bir geregidir. 
Aynca seçimleri parlamentoda basit çogunlukla degil, mevsuf çogunluk
la yaparak azınlıga da söz hakkı tanımak suretiyle bu sakıncalan gider
mek kabildir. 

(209) YHK kanwı tasansutın gerekçesi. S.5: "Bu arada Adalet BaJcaru da herhangi bir kimse veya merci 
gibi "gerekU görc:füOü haUerde" bir hlıldm hakkında distpUn kovuştumıası QÇL!nıası için YHK'na başvıuabUe
cekiir. Demek ki. bu hitkümle Adalet Bakaruna bir görev yükletilmiş degildir. Anayasanın 144 ürıcı1 mad
desinin 3 ürıcüjıkrasındald "Adalet BaJcaru gerekU gördügü haUerde bir hlıldm hakkında distpUn kavuştur
ması açılması için YHK'na başvıuabiUr." şekUndeki hiikmü aksi şekilde anlamak. Adalet Bakanına distpUn 
kovuştumıası açılıp açılmamasını takdir etmek. bu amaca ulaşabUnıek için de soruşturma ve inceleme 
yaptınnak yetkisini tanunak ve sonucu itibariyle de hlıldmler üzerinde nezaret ve murakabe yani denetle
me hakkuu kabul etmek demek olur. Bunun Anayasanın metnine ve YHK'nun ieşkiUndeki amaca aykınlıgı 

aşiklırdır. Mamqfih Anayasanın 144 ürıcı1 maddesinin 3 ürıcüjıkrası hiikmü olmasaydı dahi, Adalet Bqka
nuun kurula başvurobilecegt şüphesiz Idi. Bu hiikmü ileride bir tereddüte, yanlış anlamaya engel olmak 

için, Adalet Bakanınuı yetkisini suurlayan bir hüküm niieligirıde kabul etmek gerekir." Yargı oryanuunfaa

Uyeti konusunda şu veya bu şekilde söz sahibi olması gereken Adalet Bakanuu. "herhangibir kimse" dere
cesine indlrgeyen aşuı yorum biçimine katılmak miuııkün degUdir. 

(210) Anayasa Yargısı, M. 144. N.177, S.3 

(211) Kuru, B. a.g.e. S. 23: Aynca M. Aksoy bu konuda şu görüşü ileri sürmektedir: "Yüksek Hiikimler 

Ktuuluna olsun Anayasa Mahkemesine olsun yaswna meclislerinin üye seçmelerinin tamamen aleyhinde· 

yim. Bizim siyaset seviyemiz maalesef buna müsait degildir. Şayet buna karşı "Mkimlerimizin kendilerini 

filan heyet seçti diye bitarajlıktan aynlacak karakterde cJeitUlerdir." şekünde bir mütalaa ileri sü.rüliuse 
demagoji yapılmış olur. Zira lıatırlatayun ki. aym müt.a1ayı hlıldmler hakkında emekUUk maddesi get:irildi{Ji 

zaman maalesef iki lu.ıkuk profesörü ileri sümıiişlerdir." Aksoy, M. Seminer, S. 130 
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YHK'na yasama meclislerince üye seçilmesinin ülkemize özgü diger 
bir sakıncası da seçimlerin zamanında yapılamamış olmasıdır. Gerçek
ten YHK 2.5.1962 t:arihiiıde kuroldugu halde, ilk YHK'na üye seçimi, 
yasama meclisierindeki gecikmeler nedeniyle ancak 30.11.1962 tarihin
de mümkün olabilmiş ve kurul ilk toplantısını 22.12.1962 tarihinde 
yaparak göreve başlayabilmiştir.12 ı2l İki yıl sonra yenilenmesi gereken 
üyelerin seçiminde yasama meclisleri kendi açılarından seçimleri yine 
zamanında yapamadıklan için kurul çalışmalan aksamıştır. Durum böy
lece 1967 yılına kadar sünnüş ve her seferinde yasama meclislerince 
üye seçilememesi nedeniyle, kurul üyelerinin yansının iki yılda bir yeni
lenmesi yolundaki Anayasa ve özel kanun hükümleri yerİne getirileme
miştir. Bu sebeple kurula işlerlik kazandırmak için, 12 Mayıs 1967 tarih 

ve 868 sayılı kanunla durumu islah eden hükümler konulmuş, ayrıca 
kanunda bu kuruluşa üye seçmesi gereken kuruluşlardan birinin seçimi 
zamanında yapamaması halinde, diger kuruluşların seçtikleri üyelerin 
göreve başlama şekli konusunda da degişiklikler yapılmıştır.1213l öte 
yandan Anayasa Mahkemesi de buna uygun olarak, ''YHK için yapılacak 
seçimlerde birkaç üyenin seçilmemiş olmasının seçilen üyelerin işe baş
lamalarına engel sayılmaması ve ~erlerine seçim yapılmayan üyelerin de 
öteki üyelerle birlikte görevden ayrılmalan ve boşlugun yedek üyelerle 
doldurulmasına" karar vermiştır.l214) , 

Ayrıca hakimierin kurulda daha iyi temsil edilmesi amacıyla ve iyi 
niyetle konuldugu düşünülen, birinci sınıfa ayrılmış hakiınlerin kendi 
aralarından kurula üye seçmeleri usulü uygulamada beklenilen sonucu 
verememiştir. Birinci sınıfa ayrılmış olan hakiınlerle diger hakimler ara
sında ayırım yapmayı haklı gösterecek makul bir gerekçe bulmak müm
kün degildir. Kaldı ki, temelinde demokrasi prensibi yatan temsil siste
mi, seçmen tabanının daha geniş olmasını ve dolayısıyla pasif te olsa 
bütün hakimierin seçime katılmalarını gerektirir. 

Aslında birinci sınıfa ayrılmış olan hakimierin kendi aralarından 
kurula üye .seçmeleri isabetsiz olmuştur. Çünkü yurdun degişik bölgele
rinde türlü şartlar altında görev yapan hakimierin birbirlerini gerçekten 
tanımalan ve yetenekli kimseleri kurula üye seçmeleri mümkün degildir. 
Bu durumda seçimlerde, "bölgecilik ve tavizeilik gibi hakimler için hiç te, 
iyi olmayan cerey~ galip gelir ki, bundan fayda beklenemeyecegı. 

(212} Kuru. B. a.g.e. s. 21 

(213} Öktem, 1. Yargı YıhKonuşmalan. S. 256 

(214}Anayasa Yargısı. M. 143, N. 176, S. 4 
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açıkbr."l2 ı 51 Nitekim bu sabriann yazan, yurdun uzak bölgelerinden 
gelerek ayagının tozuyla seçim turuna çıkmış birinci sınıf hakiınlerin, 
kuruıa· seçilebilmek için nasıl hemşehri, tanıdık ve aracı peşinde koştuk
lanın üzüntü ile gözlemiştir. 

Ayrıca kurul üyelerinin görev sürelerinin 4 yıl ile sınırlandınlmış 
olması, kurul üyeleriyle hakimler arasındaki karşılıklı bagimlılık ilişkile
rini artbrmışbr. Çünkü 4 yıliçin görev yapan ve diger meslektaşı hak
kında iyi veya kötü bir karara iştirak eden kurul üyesi hakim, o meslek
taşının kendinden sonra kurula seçilmesi halinde, onun da kendisi hak
kında aynı nitelikli kararlarına muhatap olacakbr.ı2ı6J Bu durumun 
hakimler arasında karşılıklı olarak kayırma veya istenmeyecek şekilde 
kas tl davranışlara yol açması kabildir. 

"Hukuki hüviyetl bakımından YHK'nun, garpteki emsaline nazaran 
daha ileri ve mütekamil bir görüşü temsil ettlgtni ve hatta yasama ve 
yürütme organlan karşısında tamamiyle bagimsız oldugunu"l2 ı 71 söyle
mek mümkündür. Ancak kuvvetler ayırımı ilkesine uygun olarak her üç 
kuvvetin kurulda temsil edilmesi gerektlgi halde, önceki döneme bir tep
ki olarak yürütme organına kurulda yer verilmemiş ve sadece yasama 
organı, o da başansız bir şekilde kurulda temsil edilmiştir. Bu bakımdan 
YHK'nun, saf kooptasyon sistemine yaklaşan İtalyan Hakimlik Yüksek 
Konseyini model olarak aldıgi söylenebilir.ı2 ısı Ancak YHK üyelerinin 
tamamı hakimlerden oluştugu için, Anayasanın getirdigi sistem İtalyan 
modelinden çok daha ileri ve saf bir kooptasyon sistemidir. Bununla 
beraber her iki kurul, gerek üye sayısı ve gerekse kuvvetlerin kurulda 
temsil oranı bakımından tam bir benzerlik göstermektedir. 

C. 1971 ANAYASA DEÖİŞİKLİÖİ 

YHK'nun kuruluş ve işleyişindeki bu aksaklıklar eleştiriimiş ve 
gerekli önlemlerin alınması önerilmiştir: "Bu sebeple yapılacak bir Ana
yasa degişikligi ile, Yüksek Hakimler Kuruluna üye seçmek ha.klrn)ı, 
münhasıran, hakimierin ilmi liyakatlarını tespit için kendilerine her tem
yiz edilen karar hakkında not veren (H.K. m.35) ve bu sebeple bütün 
hakimleri en yakından tanıyan, Yargıtay'a (kendi üyeleri arasından) 

(215} Kuru, B. a.g.e. S. 23 

(216} Arsel, 1. 1ürk Anayasa Hukukunun Umıuni Esaslan, S. 450. Yazar bu sakırıcanın hiüdmin olgun bir 

yaşta kurula seçilmesi ve yaş haddine kadar da orada görev yapmasuıuı sanlanması suretiyle giderilebile· 
cegtni ifade etmektedir. . 

(217) YHK Kanun tasarısının gerekçes( S. 6 

(218} "Buna mukabil bizim Yüksek Hakimler Kwulwnuzun leuruluşuna dahafazla benzerlik arzeden ltal· 

yan Hakimler Kuruluna. .. " YHK kanun tasansuıuı gerekçesi, S. 4 
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bırakmak en dogru hal çaresi olacaktır. O vakit Yüksek Hakimler Kuru
lu her bakımdan bagımsızlıga kavuşacak ve böyle bagimsız bir kurul 
elinde hakim bagimsızlıgı da tam manası ile garanti albna alınmış ola
caktır."l~l9l 

Sonuçta Anayasanın 143 üncü maddesi 1488 sayılı kanunla degiştl
rilerek YHK'nun kuruluş tarzı yeniden düzenlenmiştir. Buna uygun ola
rak Yüksek Hakimler ve Yüksek Savcılar kanununda da gerekli degişik
likler yapılmış ve YHK üyelerinin tamamının seçimi Yargıtay'a verilerek 
saf bir kooptasyon sistemi kabul edilmiştir. 

Anayasada yapılan bu degişiklikler sırasında, Adalet Bakanlıgı tara
fından gönderilen degişiklik tasarısı hakkında görüşü sorulan Türkiye 
Barolar Birligi. kurul üyelerinin tamamının Yargıtay tarafından seçilme
sine karşı çıkarak aşagıdaki görüşü bildirmiştir. 12201 

"1) Siyasal organlar tarafından Yüksek Hakimler Kuruluna seçim 
usulünün kaldırılmasını isabetli bulmaktayız. Yalnız Yüksek Hakimler 
Kurulu üyelerinin münhasıran Yargıtay tarafından, kendi üyeleri arasın
dan seçilmesi yolunda getirilmek isterten usulün sakıncaları üzerinde de 
durmakta yarar vardır. Bu sakıncaların varit görülmesi halinde, bütün 
hclkimlerin katılması ile bulundukları yerden seçimlere iştirak şeklinde 
bir usül daha isabetli olacakbr. 

· a) Yargıtay üyelerince, kendi aralarından Yüksek Hakimler Kurulu~ 
na seçim bu kurulu Yargıtay'ın bir. dairesi haline getirecektir. Halbuki 
bu usül memleketimizde denenmişti. Fayda saglamadı, tekrar denemek 
için sebep yoktur. 

b) Diger taraftan yargısal görevi olan Yargıtaya özlük işlerinde yetki. 
tanımak sakıncalı olacaktır. Zira Y~gıtayın özlükişlerinde verdigi karar
lar Danıştayın denetimine tabi olmak gerekecektir. Kaldı ki, özlük işle
rinde yetki, hakimierin yargı özgürlügüne etkili olabilecegi intibaını 

uyandıracak, bundan sayısız huzursuzluklar dogabilecektir. 

Türkiye'de 3500 hakim vardır. Yargıtay üyeleri 150 civarındadır. Her 
biri yüksek okul mezunu hakimlerin. kıdemleri ne olursa olsun belli 
sayıdakilerin iradesine tabi kılınması yersizdir. Bir çeşit 'Yargıtay vesa
yeti" kurulması, ilerletici ve yarabcı içtihabn kurulmasına engel cılabile
cek. diger bir deyişle özlük hakları üzerindeki yetki adalete tesir edebile
cektir. 

(219) Kwu, B. a.g.e. S. 24 vd; Bkz. aynca Öktem.l. Yargı yılı konuşmalan S. 256 

(220) Anayasa deglşiklfOtn ön tasansı hakkında 1ürldye Barolar BirlfOtnin görüşmeleri. S. 65 rxL 
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2) Seçim tertiplerinin meslegt zayıflattıgı, kurulun etkili kararlar 
almasına engel oldugu ve benzert bcun tenkitlere rastlanmıştır. Fakat bu 
hiçbir zaman seçme· hakkının ortadan kaldınlmasını gerektirmez. 
Hukuk fakültelerini bitirmiş kimselelin, kıdemlert ne olursa olsun, ken
dilerini yöneteceklert seçmek yeterligtnden yoksun olduklarını savunma
ya imkan yoktur. Bütün Türkiye'de hclkimlelin bulunduklan yerden seç
me haklarını kullanmalarını saglayacak bir usül, seçim çevresini bütün 
Türkiye sathına yayacak ve şikayetlelin hemen hepsinin hertaraf edilme
sini saglayabilecektir." 

1ürkiye Barolar Birliginin görüşünde, kooptasyon sisteminin sakın
cası olan, hakimlelin aynı yargı dalında görevli olan diger hakimielin ira
deleline tabi olmalannın, onların bagımWıgıru arttırarak bir çeşit "ve sa
yete" yol açacagı hususu açıkça ifade edilmektedir. Öte yandan Barolar 
Birligi, seçme hakkının sadece Yargıtay üyeleline degil, yaygınlaştınla
rak sınıf farkı gözetmeden bütün hclkimlere tanınmasını ve onlara 
bulunduklan yerden oy verme imkanı saglanmasını önermektedir. 
Ancak yukandaki sakineayı gidermek için, diger hclkimlere sadece seç
me hakkının vertimesi yeterli olmayıp. bunun seçilme hakkıyla da 
tamamlanması gerekir. Aksi halde kurul üye adaylan sadece Yargıtay 
üyelert arasından gösterilecegtnden, diger hakimielin hiçbirisi kurula 
seçilemeyecekse "iradeye tabi olma" keyfiyeti devam edecektir. 

Yapılan yeni düzenlemede, Anayasanın 1488 sayılı Kanunla degişti
rilen 143 üncü maddesine göre, kurul üyeleri 23'den ll asil ve 3 yedek 
üyeye indirilmiştir. Üyeler Yargıtay Genel Kurulunca, kendi üyeleri ata

sından ve üye tam sayısının salt çogunluguyla 4 yıl için seçilir. Bu kez 
Adalet Bakanının yetkileri biraz attırılarak, gerekli gördügü hallerde 
kurul toplantılarına katılmak ve başkanlık yapmak imkarn verilmiştir. 
Aynca 45 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde yapılan degişiklikle Adalet 
Bakanına katıldıgı toplantılarda oy verme hakkı da tanınmıştır. Aynı 
maddenin son fıkrasına göre, Adalet Bakanına katılma imkarn saglamak 
üzere, YHK Genel Kurulunun toplantı günü, saati ve yeri ile gündemi, 
toplantı gününden en az 48 saat önce Adalet Bakanına duyurulacaktır. 
Ancak bilebildigtmiz kadanyla Adalet Bakanlan bu haklarını geregt gibi 
kullanmamışlardır. Esasen Adalet Bakanının kurul toplantılarına katıla
bilme yetkisini, yürütme organının kurulda temsil edilmesi anlamında 
degerlendirmek mümkün degildir. Çünkü 143 üncü maddenin lafzın
dan, bakanın sürekli olarak kurulun her toplantısına degil, ancak kendi 
istegtne göre gerekli gördügü toplantılarına katılabilecegt anlaşılmakta
dır. Ayrıca Anayasanın 143 üncü maddesinde ayırım yapılmadan "kurul 
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toplantılan" ifadesi kullanıldıgı halde, 45 sayılı kanunun 4 üncü madde-· 
si, bilerek veya bilmeyerek bunu "genel kurul" toplantılarına inhisar 
ettlrmiştlr. Sonuç olarak Adalet Bakanının kurul toplantılarına katılabil
mesini sembolik bir temsil şeklinde degerlendirmek. yerinde olacaktır. 
Zira kendisinin katıldıgı toplantılarda tek başına kurul kararlarını belirli 
yönde etkilernesi söz konusu degildir. 

Anayasa ve diger kanunlarda yapılan bu degişikliklerle, malıkernele
rin bagımsızlıgı en aşırı bir şekllde!22ll gerçekleştirilmiş ve yargı erki per
sonel politikası bakıillJildan da diger kuvvetlerden tamamen ayrılarak 
kuvvetler ayırımı ilkesi en geniş anlamda uygulama alanı bulmuştur. Bu 
arada yasama organlarınca kurula üye seçilmesi usulü de terkedllerek, 
yürütme organına sadece bazı durumlarda sembolik bir temsil hakkı 
tanınmıştır. 

Yukanda da belirtildigi gibi b':l sistemi milli hakimiyet kavramı ile 
bagdaştırmak güçtür:!2221 Hakiınlerin, yalnızca hakiınlerin mensup oldu
gu bagımsız kurullar tarafından atanmalan halinde, milli irade lle 
hakimlik makamı arasında dogrudan dogruya veya dolayısıyla herhangi
bir bag kurulamamaktadır. Oysa hakiınlerin dogrudan dogıuya halk 
veya temsili demokrasi ilkelerine göre onun temsilelleri tarafından seçil
meleri halinde bu bag kurulabllmekte ve hakimlik makamı meşruiyet 
kazanmaktadır .. öte yandan, bu sistemde atayan kurul yalnızc~ hakim
ler tarafından seçlldigi için, kurulun tasarruflan dolayısıyla hiçbir devlet 
organı parlamentoyakarşı sorumlu olmadıgından, parlamenter demok
rasinin temel ilkesi olan, yürütme organının yasama organına karşı siya
si sorumlulugu, yargı erkinin işleyişi açısından gerçekleşmemektedir. 
Anayasa hukuku açısından bu sakıncalan yanında, imtlyazlı bir hakim
ler sınıfının oluşumuna neden olması, atamalarda kişilik, mesleki yete
nek ve makama uygunluk gibi objektif ölçüler yerine, subjektif verller
den hareket edilmesi gibi diger sakıncalan yüzünden, hakimlerin, yalnız
ca haktmlerin mensup oldugu bagımsız kurullar tarafından atanması 
sistemi bu saf şekliyle rejimi ne olursa olsun, hiçbir devlette denenme
miş, yerine Fransa ve İtalya örneklerinde oldugu gibi, hakiınlerin de 
agırlıklı olarak temsil edlldigi kurullar uygulama alanı bulmuş veya 
Alman sisteminde oldugu gibi, atamalarda hakim sınıfına öneride bulun
ma hakkı veren sistemler kabul edilmiştir. !2231 

(221) Posta.cwglu, E.l. a.g.e. S.34 

(222) Bkz. yukarıda. S. 64 vd; ayrıca Hü.ktmler Kanwu.ı Esbabı Muctbe Layihası, S. 2 ıxL 

(223) Oppermann, D. a.g.e. S. 84 vd. 
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12 Mart Dönemi olarak nitelendirtlen bu dönemde, hc1kiınlerin özlük 
işleri saf kooptasyon sistemine uygun olarak salt hc1kiınlerden oluşan 
YHK'na verilmekle beraber, 15.3.1973 tarih ve 1699 sayılı Kanuna daya
narak yapılan Anayasa degtşikligt sonucu Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin kurulmasıyla, bu mahkemelere atanacak sivil hakimler bakımından 
Bakanlar Kuruluna öneride bulunma hakkı tanınarak kurulun münha
sır yetkisi ortadan kaldırılmış ve sistemin bütünlügü bozulmuştur. 

Yine bu dönemde .yapılan Anayasa degişiklikleriyle Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesinin kurulmasıyla çok köklü bir gelenege sahip idari 
yarw., alanındaki yargı birligt de bozulmuştur. Askeri yüksek mahkeme
ler bir yana, tamamen adli yargı alanında yetkili olan Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinde askeri hakim ve savcıların da görev yapmalarını ve 
üstelik atanmalarının kendi kanuniarına göre .emir komuta zinciri çerçe
vesinde askeri makamlara bırakılmasını yargı bagımsızlıgı ilkesiyle bag
daştırmak mümkün degildir. 

Devlet düzeni aleyhine işlenen suçlarla ilgili davalara bakınakla 
görevli ve yetkili olan Devlet Güvenlik Mahkemeleri parlamenter demok
rasi ile yönetilen ülkelerden yalnızca Fransa'da ülkemizdeki gibi müsta
kil bir mahkeme olarak 70 li yıllarda kurulmuş ve birkaç yıllık bir dene
meden sonra kaldırılarak, görevi normal adli mahkemelere devredilmiştir. 

İsviçre'de devlet düzeni aleyhine işlenen suçlarla ilgili davalarda ilk 
ve son derece mahkemesi olarak tek yetkili mahkeme, Federal Mahke
medir. Alınanya da ise bu tür davalar açısınd~ her eyalet, bir Eyalet 
Yüksek Mahkemesini yetkili kılmıştır. Ancak dava açma yetkisi Bonn'da 
bulunan Federal Başsavcılıga aittir. Federal Başsavcı veya yardımcılan, 
suçun işlendigt eyaletin yetkili yüksek. mahkemesinde davayı açarak 
sonuçlandırmaktadır. 

Halen müstakil Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev yaptıgı tek 
demokratik ülke olarak agır eleştirilere ugrayan, uyulamada da başarılı 
olamamış ve kendisinden beklenem verememiş olan!224l bu malıkernele
rin bir an önce kaldırılarak, bu görevin Alınanya'da oldugu gibi her böl-

(224) Bu mahkeme/erin nasıl meşgul edildiklert konuswıda Altan Öymen şunlan yazmaktadır: "Son tşe 
gUmeme olayında olan bitene bakınız: Türle-Iş bunu da blldiglnre yumuşak bir uyan hareleeti olarak ilan 
etti, ktmseyt zorlamadı. Ne sendikalann yönettmlerlnL.. ne serıdikalı l.şçlleri... sa() duyulu bir yönetim 
bwıa karşı tutwıuuıu makul bir çerçeve Içinde tutar. Yasalara aylan yaru varsa. elbet belirU önlemleıi ala· 
calctır. Ama onları, olayın sınırlanyla orantısız şekilde abartmanın ve hele "DGM konusu" yapmanın alemi 
var mıdır? Devlet Güvenlik Mahkerneler11n görevi belli; kendi yasasında yazılmış; "Devletin ülkesi ve mille

ttyle bölünmez bütüıılıil)ü"ne. "Cıunhwiyet Ukelert"ne. "Devleti iç ve dış güııenligt:'ne karşı Işlenen ve daha 
başlqı niteUkler de taşımasıgereken sayılı suçlann soruştunnasuu yapacak. .. Bir günlük •tşe gitmeme" ola
yının o mahkemelerle ne ilgisi vardı? Ortı:ıda bir kamu hukuku konusu varsa ona normal savcılar bakar. 
Bir iş hukuku !htilqfı çıkarsa, ona da iş mahkernelerl." Milliyet, 6.1.1991 
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gede bir Agır Ceza Mahkemesine devredilmesi ve istendigt takdirde dava 
açma ve izleme yetkisinin Cumhuriyet Başsavcılıgına verilmesi, bu eleş
tirilere son verecegt gibi, yargı bagunsızlıgı ve tabü hakim ilkeleri açısın
dan daha uygun olacaktır. 

Prof. Dr. Hıfzı v. Velidedeoglu, bu konuda aşagtdaki çarpıcı gözlem
lerde bulunmaktadır:!225l ''Türkiye bu 20 yılda hukuk devleti, insan hak
lan, yargısal ve sosyal adalet, düşünce ve vicdan özgürlügü ve çagdaş 
Cumhurtyetlm1zin temel ilkesi olan laiklik yönlerinden çok degerler yttire 
yi tire geriye gitmiştir. Kısacası, bu 20 'yıl, çagdaş demokrasi, insan hak
lan ve hukuka baglı devlet yönünden kayıp yıllar olmuştur. Yine bu 20 
yılda Türkiye'de militarizm kurumlaşmış, sıkıyönetim mahkemelerinin 
zaman zaman baskı ve kıyıma kadar varan uygulamalan bir yana bıra
kllsa bile, bir kanadı askerlerden oluşan Devlet Güvenlik Mahkemeleri, 

" her türlü kademelerdeki askeri mahkemeler, birçok daireye ayrılan 

Askeri Yargıtay ve en son Askeri İdare Mahkemeleri, devletin hukuk sis
temi içinde sivil mahkemelere paralel olarak geniş kadrolanyla yerleş
miştir. Askeri personelin boşanma, miras, mülkiyet, alacak verecek gibi 
özel hukukla ilgili iş ve işlemleri dışında kalan hemen hemen kamusal 
hukuka ilişkin işlemlerine sivil mahkemeler bakamaz. Buna karşılık 
askeri mahkemeler sivilleri geniş boyutlarda yargılama yetkisine sahip 
bulunmaktadır. Batının hiçbir çagdaş demokrasisinde askeri yargının 
sivilleri de yargılayan geniş kapsamlı kurumsallaşmasına rastlanmaz." 

D. HAKiMI-ER VE SAVCILAR Y'ÜKSEK KURULU KANUNU 

Yüksek Hakimler Kurulu, 14.5.1981 tarih ve 2461 sayılı Hakimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu!226l ile kaldırılmış ve Yüksek Savcılar 
Kurulu ile birleştirilerek yerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
oluşturulmuştur. 

ı. Kurulutu 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Adalet Bakanının baş
kanlıgmda, Yargıtay ve Danıştay genel kurullarınca gösterilecek adaylar 
arasından Devlet Başkanınca seçilecek ikişer asıl ve ikişer yedek üye ile, 
Adalet Bakanlıgı Müsteşarı ve Özlükİşleri Genel Müdüründen oluşmak
tadır. (m. 2) Kanunun 5 inci maddesine göre, Yargıtay ve Danıştay, ken
di kontenjanlarından Devlet Başkanı tarafindan seçilecek ikişer asıl ve 
ikişer yedek üye için üç katı, yani 12 aday göstereceklerdir. Geçici ı inci 

(225} 20. Yılında 12 Mart, Cumlu.uiyet. 10 Mart 1991 

(226} Haldmler ve Savcılar Yüksek Kunılu Kanunu ve 2556 sayili Haldmler Kanununun bazı maddeleri
nin degiştirUmesine ve bu karıuna üç ek madde ilavesine dair kanurL 
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madde uyannca kurulu oluşturacak ilk asıl ve yedek üyelerin seçimi, 
aday gösterilmeksizin Devlet Başkanı tarafından· seçilecektir. 

Kurula seçilen asıl ve yedek üyelerin görev süreleri 4 yıl olup, yeni
den seçilmeleri mümkündür (m. 7). Adalet Bakanlıgı Müsteşarı ile Özlük 
İşleri Genel Müdürü memuriyetleri dolayısıyla {ex o.fficio) kurul üyesi 
sayıldıklanndan, bunlann görev süreleri asli görevleri süresince devam 
etmektedir. (m. 10). Aynı şekilde Adalet Bakanı da görevi süresince 
kurul başkanıdır. Adalet Bakanının yoklugunda kurula başkanlık yap
mak üzere, asıl üyeler arasından bir başkanvekili seçilecektir. (m. 8) 

Kanunun 3 üncü maddesine göre, HSYK bagımsız olup, kurulu tem
sil ve kurul adına beyanda bulunmak yetkisi, 9 uncu madde ile kurul 
başkanı olan Adalet Bakanına verilmiştir. Ayrıca Fransız Hakimlik Yük
sek Konseyinde oldugu gibi. kurulda yapılan işlemler ve bunlarla ilgili 
görüşmelerde gizlilik esası kabul edilmiştir. (m. ı 6) 

2. Kurulun görevleri 

HSYK, başta Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi üyeleri
nin seçimleri olmak üzere, diger bütün hakim ve savcilann atama, nakil, 
terfi ve disiplin gibi bütün özlük işleriyle görevlendirilmiştir. (m. 4) Kurul 
bu görevini karar organı ve itirazlan inceleme kurulu olarak yerine geti
recektir. 

a) Karar organı olarak 

Kurul, başkanın, onun yoklugunda da başkanvekilinin daveti üzeri
ne üye tamsayıst ile toplanır. Kurulun başkanvekilinin başkanlıgında 
toplanması veya asıl üyelerin toplantıya kahlamaması hallerinde, üye 
tam sayısınui saglanması için, kıdemlerine göre yedek üyeler kurula 
davet edilir. Kurul kararlan salt çogunlukla alınır (m. ıo). Kurul karan
nın tebligtnden itibaren ı O gün içinde, Adalet Bakanı veya diger ilgilile
rin, kurul kararının yeniden incelenmesini isteme haklan vardır. (m. ı ı). 

b) Itiraz mercü olarak 

Kurulca yeniden incelenerek verilen karara karşı, ilgililer teblig tart
hinden itibaren ıo gün içinde itirazda bulunabilirler. Bu tür itirazlar 
Adalet Bakanının, kendisinin yoklugunda başkan vekilinin başkanlıgtn
da seçimle gelen asıl ve yedek üyelerden oluşan "Itirazları inceleme 
kurulu"nda incelenerek sonuçlandırılır. Bu kurulun toplantıianna baş
kan hariç en az 8 üyenin kahlması ve karann, kahlan üyelerin oy çoklu
gu ile alınması şarttır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, Fransız 
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Hak1ml1k Yüksek Konseyinin disiplin konusundaki kararlan gibi, bunlar 
aleyhine başka hiçbir idari veya yargı merciine başvuruhimaz. (m. 12). 

HSYK, atama ve nakillerde uygulanacak objektif ilkeleri bir yönetme
likle tespit eder ve bu yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanır. 1227l Adalet 
Bakanlıgı Özlükİşleri Genel Müdürlügü, atama ve nakil isteyen hakim 
ve savcılann taleplelini, sicillerini ve diger durumlannı inceleyerek, 
kanuna, Atama ve Nakil Yönetmeligine uygun olarak bir taslak hazırlar 
ve HSYK'na sunar. 

Söz konusu taslak, ilgililerin gizli ve açık sicilieri ve diger belgelerle 
birlikte kurul tarafından bir ay içinde incelenerek ve gerekirse degişiklik
ler de yapılmak suretiyle kesin şeklini alır ve Adalet Bakanlıgına tevdi 
edilir. (m. 19). Bakanlık ise kurul karanna uygun olarak düzenleyecegt 
kararnarneyi Devlet Başkanının onayına sunar. 

Görüldügü gibi HSYK bir karar organı olarak görev yapmakta, verdi
gl karariann uygulanması ise, 10 uncu maddeye göre kurulun sekreter
ya görevini yapacak olan Adalet Bakanlıgına ait bulunmaktadır. 

E. 1982 ANAYASASI 

Salt hakimlerden oluşan Yüksek Hakimler Kurulunun 14.5.1981 
tarih ve 2461 sayılı kanunla kaldırılarak, yerine Adalet Bakanlıgı Müste
şan ve Özlük İşleri Genel Müdüfünün de temsil edildigt yeni HSYK'nun 
oluşturulması, özellikle meslek çevrelerinde yo~un eleştirilere konu 
olmuştur. Bir yıl sonra kabul edilen 1982 Anayasasında bu eleştiriler 
gözönüne alınmış ve Adalet Bakanlıgı Özlük İşleri Genel Müdürü kurul 
üyeligtnden çıkarılmıştır. Daha sonra kabul edilen 2835 sayılı kanunla, 
HSYK Kanunu anayasaya uygun olarak degtştlrilmiş ve yeni kurulda 
yürütme organından Adalet Bakanı dışında sadece Adalet Bakanlıgı 
Müsteşanna yer verilmiştir. 

Anayasanın 139 uncu maddesinin gerekçesinde de belirtildigt gibi: 
"Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu malıkernelerin bagımsızlıgı ve 
hakimlik teminalı esasianna göre kurulmuş ve görevini bu esaslar dahi
linde yapmakla görevlendirilmiştir. Kurulun çogunlugu hak1ml1k temi
nalına haiz olanlardan meydana gelmektedir." 

Anayasanın 139 uncu ve HSYK Kanununun 2 nci maddesine göre, 
yeni Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanının başkanlıgın
da, Yargıtaydan 3 asıl ve 3 yedek, Danıştaydan 2 asıl ve 2 yedek. üye ile 

(227) Söz korwsu yörıetmeUk kurulca hazırlanarak 14 Temmuz 1981 tarih ve 17 400 sayılı Resmi Gazete· 
de yayınlanmıştır. 
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Adalet Bakanlıgı Müsteşanndan oluşmuştur. Adalet Bakanlıgı Müsteşa
n, görevi dolayısıyla (ex oiftciD) kurulun tabü üyesidir. 

Yeni düzenlemede, hcikiın sınıfından olan kurul üyelerinin seçimin
de, Fransa'da oldugu gibi, yürütme organının temsilcisi olan Cumhur
başkanına da!22BJ söz hakkı tanınmıştır. Ancak Cumhurbaşkanına tanı
nan bu yetki sınırlıdır. Çünkü Cumhurbaşkanı seçimini Yargıtay ve 
Danıştayın her üyelik için gösterecegt üçer aday arasından yapmak 
zorundadır. Batı ülkelerinde, ömegtn Fransa'da bu tür seçimlerde bir 
gelenek oluşmuştur. Buna göre Cumhurbaşkanı, tercih1niistlsnasız ola
rak liste başındaki üye adayı için kullanmaktadır. Son zamanlarda bu 
kuraldan sapmalar gösterilen ülkemizde de, bu dogrultuda bir gelenek 
oluşması, yüksek malıkernelerin saygınlıgı açısından Şüphesiz çok yarar
lı olacaktır. 

F. YENİ REJiMIN TAHLİL VE ELEŞTİRİSİ 

HSYK'nu kuran 2461 sayılı kanundaki düzenleme ve 1982 Anayasa
sının konuya ilişkin hükümleri, başından beri basında ve bazı meslek 
çevrelerinde agır eleştirilere ugram.ıştır.C229J Bu eleştirileri aşagıdaki ortak 
noktalarda toplamak mümkündür: 

- Hcikiınler ve Savcılar Yüksek Kurulunda yürütme organı temsilelle
rine karşı yargı erki lehine "kıl payı" bir çogunluk vardır. Oylardan birisi
ni kendi tarafına çekebilen partlzan bir siyasal iktidar, hukuk devletinin 
temel ilkesi olan yargı bagtmsızlıgını işlemez hale getlrebllir. 

- Kuvvetler aynlıgı ilkesinin yerleşttgı ülkemizde yürütme organının 
temsilciligini yargı er ki üzerinden ilke olarak kaldırmak gerekir. 

- HSYK lle idari-adli yargı ayınınma son verllmiş ve Danıştay üyeleri
nin seçimi de bu kurula verilmiştir. Yürütme organını denetleyecek bir 
yargı kurumunun üyelerinin seçiminin, yürütme organının etkin oldugu 
bir kurula bırakılması sakıncalıdır. 

- HSYK'nun sekreteıyası Adalet Bakanlıgı tarafından yürütülmekte
l228J Anayasanın "yürütnıe" başlıgını taşıyan iJdnct bölümünde, Cumhurbaşkanı yCuütnıe orgaru arasında 

sayılmıştır. 

{229) Eleştirller için bkz. Aras, N. Yeni yasalar ve Danıştay, MUUyet, 4.6.1981; Aşçıoglu. Ç. Yeni düzenle
meler ve yargı lxıOurısızl$. MUUyet, 21.5.1981; IJo{Jana!J. ı. Yargıç ve savcı/arla i/gat yeni düzenlemeler, 

Milliyet. 15.6.1981; Karahtlsaıı. M.R. Yargı BanunsızlıO~ Cwnhuıiyet. 28.5.1981; Menteş, C. Yargı lxıOım
sızlıgı kalkmayacak. Yankı 8.6.1981; Sav Atilla. Anayasanın temel taş~ Cwnhuriyet, 13.6.1981; Ayrıca.· 
1981-82 yargı yılı konuşması, S.4; Şelcerctoglu. M. Yrum Güvencesi. Cwnhuriyet, 16.6.1981; ÖZden, Y.G. 

Yargı bagırnlı olamaz, Cwnhuriyet. 24.5.1981; Özturanlı,ı.ıxıounsız yarg~ Cwnhuriyet. 26.5.1981 Taylan. 
M. Yargı !xıOUJ1SızlıO~ Cwnhuriyet. 1.6.1981; Thrhan. D. 1981-82 Yargı yılı açış konuşması S. 8; Mıuncuo{J
Iu. M. Hulruk Devleti ve yargıçlık güvencesi. CıunJıwiyet, 29-31 Ocak 1989; Agaç, B. Yargının YÖK'ü Cwn
hıutyet. 16 Kasım 1989; Yılmaz, T. Yargı lxıOunsızlıOuıa tupan. Cwnhuriyet, 6 E!Jiül 1990: Gökçe, A. 
BaDunsızfıOa düşen gölge, MUUyet, 6 E!Jiül1990; BlngPI. ı. Anayasa degişOcligi ve y~ Milliyet, 14 Şubat 
1991. 
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dir. Kurulun ayn bir binası da olmadıgından, bütün görevler Adalet 
Bakanlıgı bünyesinde ve bu bakanlıgın ''vesayeti" altında yapılmaktadır. 

- Yeni kanuna göre hakim ve savcıların atama ve nakil talepleri, 
Özlük İşleri Genel Müdürlügü tarafından hazırlanacak bir kararname 
taslagı üzerinde görüşülerek kararlaştırılacaktır. Kurul üyelerinin söz 
konusu taslagı degiştirmesi ve taslaga dahil olmayan bir hakimin atan
masını önermesi mümkün olmayacaktır. 

- İdari tasarruf niteliginde olan kurul kararlarına karşı itiraz yolu 
önlenerek Danıştay'a başvurma yolunun kapatılması dogru degildir. 

- Tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanlıgı ve Adalet Bakanlıgı 
niakamlarına gelecekte hangi siyasi artt mensuplarının oturacagı şimdi
den kestirilemez. Özellikle partlzan siyasal iktidarlar döneminde yürüt
me organının kurul üzerindeki etkinligi dolayısıyla yargı bagımsızlıgı 
ilkesi zedelenebilir. 

Yöneticilerin bugün için tarafsız kişiler oldukları ve gelecekte bu 
makamlara hangi siyasi parti mensuplarının oturacaklarının kestirile
meyecegtnden bahisle, onlar hakkında peşinen kuşku beslemek ve siyasi 
iktidarı her an için yargı bagımsızlıgıru zedelemeye hazır görmek, kanı
mızca ön yargılı ve demokrasi anlayışıyla bagdaştırılması güç bir deger
lendirmedir. 

Türkiye, kurtuluş savaşından sonra devlet yönetimi konusunda 
siyasi tercihini yapmış ve egemenligtn kayıtsız şartsız millete ait oldugu 
demokrasi rejimini benimsemiştir. Anayasanın 2 nci maddesıiıe göre, 
Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anla
yışı içinde, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
.devletidir. Demokratik rejimlerde siyasi iktidarlar temsil esaslarına 
uygun olarak kurulduguna göre, gelecekte de milletin hür iradesiyle 
seçimleri kazanacak herhangibir siyasi partinin, tahakküm için degil, 
ülkeye hizmet etmek üzere iktidara gelecegi muhakkak olup, bunda 
yadırganacak bir taraf yoktur. Öte yandan düzenli işleyen demokrasiler
de siyasi iktidarlar gerek parlamento içinde ve gerekse parlamento dışın-

' da sürekli olarak denetim altındadırlar. Partlzan tutumuyla yargı bagım-
sızlıgıru hiçe sayan bir adalet bakanından, soru, meclis araştırması, 
genel görüşme ve meclis soruşturması gibi denetim mekanizmalarının 
işletilmesiyle, yasama organı tarafından hesap sorulması her zaman 
mümkündür. Siyasi iktidarların özellikle kamuoyu tarafından denetimi 
ise diger bir etkin araçtır. Nitekim şimdiye kadarki uygulamada Türk 
Millet!, ülkeye hizmet etmeyen partlzan siyasi iktidarları bir daha seçme-
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rnek suretiyle cezalandırabilme olgunlugunu gösterebilmiştlr. Milletin bu 
objektif hakemligi, demokratik rejimin gelecegi açısından en büyük temi
nattır. 

Yapılan eleştirilerin hemen hepsinde, görevi sona eren YHK'nun 
çalışmalarında aksaklıklar görüldügü, yaptıgı isabetsiz atamaların özel
likle meslek çevrelerinde tartışıldıgıkabul edilmekle beraber, yeni düzen
leme geriye dönüş· olarak nitelendirilmektedir. Hemen belirtmek gerekir 
ki, eski . YHK'nun yapısında degişiklik yapmak geregini kabul ettikten 
sonra, söz konusu kurulda kuruluş veteşekkül tarzı bakımından yapıla
cak her yeni düzenleme, kaçınılması mümkün olmayacak şekilde ve 
zorunlu olarak geriye dönüş olacaktır. Zira saf kooptasyon sistemine 
göre ve sırf hcikiınlerden oluşturulan eski kurul zaten en aşırı uçta olup, 
ondan öteye başka bir yöntem yoktur. Bu sistem, bir tepki Anayasası 
olan 1961 Anayasası ile, "hukuk tekniginin en son buluşlarından yarar
lanarak" ve adeta her türlü tınkanı zorlarcasına kabul edilmiştir.!230l 

Hcikiınlerin atama ve diger özlükişlerinin bagımsız kurullar tarafın
dan yapılması fikri, batı demokrasilerinde ikinci dünya savaşından son
ra gündeme gelmiş bir konudur. Ömegin bu fikir 1946 tarihli Fransız 
Anayasası ile 1948 tarihli İtalyan Anayasaları tarafından benimsenmekle 
beraber, kurucu meclislerde oluşturulacak kurulun teşekkül tarzı bakı
mından şiddetli müzakereler cereyan etmiştir. Halen ülkemizde güncel 
olan bu konuyu daha iyi aydınlatma ve yukandaki eleştirilere cevap 
olmak üzere, bu ülkelerde cereyan etmiş olan müzakereleri ana hatlarıy
la belirlemekte yarar vardır. 

Fransa'da 27 Ekim 1946 tarihli IV. Cumhuriyet Anayasasını hazırla
yan kurucu mecliste, yargı bagımsızlıgı üzerinde önemle durolan bir 
konu olmuştur. Söz konusu mecliste, yargı bagımsızlıgıru gerçekleştir
mek için bagımsız bir kurul oluşturulması üzerinde görüş birligi saglan
makla beraber, kurulun teşekkül tarzı bakımından görüşler birbirinden 
ayrılmıştır. !23Il 

Bir kısım temsilciler kurulda hcikiınlerin çogunıugu teşkil etmesi fik
rini savunurken, karşı gurup bu görüşe, Fransa'da ihtilalden önceki 
"adli korporasyonların" yeniden canlanması endişesi ile şiddetle karşı 
çıkmış ve "adalet tevzi işinin" milletin temsilcileri tarafından kontrol edil
mesi gerektigi ve dolayısıyla yeni oluşturulacak kurulda çogunlugun 
yasama organı tarafindan seçilecek temsilcilere ait olması gerektigi görü-

(230) Uler, Y. a.g.e. S. 85 

(231) Kaparıi, M. a.g.e. S. 136 
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şünü savunmuştur.1232l Sonuçta bir uzlaşma saglanınış ve devlet başka
nının başkanligında oluşturulan 14 kişilik kurulun 6 üyesinin yasama 
organına ve 4 üyesinin de hakim sınıfına ayniması kararlaştırılmıştır. 
Yürütme organını adalet bakanı tek başına temsil edecektir. Diger iki 
üyenin seçimi ise devlet başkanına bırakılmıştır. 

Fransız Hakimlik Yüksek Konseyinde yargı erki temsilcilerinin azın
lıkta kalması özellikle meslek çevrelerinde eleşttriliİliş ve bu durum, 
1958 Anayasası ile oluşturulan ve hakimlerin çogunluga sahip oldugu 
yeni kuruila düzeltilmiştlr. Yeni kurulun başkanı, devlet başkanı, başba
kanvekili ise adalet bakanıdır. Bunların dışında 9 üyeden oluşan kurul
da yargı erki 7 üye ile temsil edilmektedir. Diger iki üye ise meslekten 
olmayan kişilerdir. ' 

Aynı şekilde, 1 Ocak 1948 tarihli yeni İtalyan Anayasasının hazırlan
masında, Fransa'daki modelden yararlanılarak bir Hakimlik Yüksek 
Konseyi oluşturulması dogrultusunda görüş birligt saglanınıştır. Kurucu 
Mecliste yapılan müzakerelerde, yeni kurulun münhasıran hakimlerden 
oluşturulması önerisi, "kapalı bir zümrenin, bir hakimler aristokrasisi
nin teessüsüne yol açabilecegi ve bu zümrerin siyasi bir rol. oynamak 
istidadında olabilecegi mülahazasıyla kabule mazhar olmamıştır."(233l 
Sonuçta kurul üyelerinin üçte ikisinin, muhtelif sınıflara mensup 
hakimlerin kendi aralarında seçeceklert" üyelere ~ynlması, üçte birinin 
de yasama organınca seçilmesi kararlaştırılmıştır. Başlangıçta 27 üye
den oluşan İtalyan Hakimlik Yüksek Konseyinde üye sayısı, 24.3.1958 
tarihli Hakimlik Yüksek Konseyinin kuruluşu ve faaliyeti hakkındaki 
kanunla, yukandaki oran muhafaza edUerek 23'e indtrUmişttr. 

Ülkemizde, 2461 sayılı kanunla oluşturulan HSYK üzerindeki tartış
malarda, İtalyan ve Fransız örneklerinin geçirdigi evrimler mutlaka göz 
önüne alınmalıdır. Yabancı ülkelerde denenmiş ve başarılı sonuçlar ver
miş modellerden yararlanmamak için ortada hiçbir neden olmayıp, bu, 
taklit manasma alınmamalıdır. Bu konuda özellikle Fransız modeli, 
geçirdigi aşamalar bakımından tam bir örnek teşkil edecek niteliktedir. 

Yeni düzenlemeye karşı en büyük eleştiri, çalışmalarında aksaklık
lar oldugu kabul edilen eski YHK'nun görevine son verilerek kaldırılması 
sebebiyle yapılmaktadır. Hemen işaret edilmelidir ki, eski kurulun göre
vine son verilmiş olmakla beraber, hakimlerin özlük işlerinin ayrı ve 

(232) Kapanl. M. a.g.e. S. 136 ud. 

(233) Kapanl. M. a.g.e. S. 145 

88 



bagımsız bir kurul tarafından üstlenilmesi ftkıi . asla terkedilmemiş ve 
aynen Fransa ve İtalya'da oldugu gibi teşekkül tarzı degiştirilerek yeni 
bir kurul oluşturulmuştur. Bu durumda, eski kurul ortadan kaldınl
makla beraber, hakimierin özlük işleri tamamen Adalet Bakanlıgına 
verilmedlgi için, katı anlamda reaksiyoner bir düzeniemeçten söz etmek 
mümkün degildir. ·' 

Kurul sekreteryasının Adalet Bakanlıgı tarafından üstlenilınesi ve 
atama kararname taslaklarının bu bakanlık tarafından hazırlanması ise 
bit zorunluluktur. Adalet Bakanı, yürütme organının bir unsuru olarak 
adli hizmetlerin aksamadan, kesintisiz bir şekilde yürütülmesi bakımın
dan yasama organına karşı siyasi sorumluluk taşıdıgından, bir hı:ikimlik 
kadrosu boşaldıgı zaman o görevi yapabilecek en uygun adayların, teşki
latı en iyi bilebilecek durumda olan Adalet Bakanlıgı tarafından belirlen
mesi dogal sayılınaktadır. Kaldı ki, bakanlık atama konusunda kesin 
aday tespit etniemekte, sadece muhtemel adayları gösteren bir kararna
me taslagı hazırlayarak bunu kurulun onayına sunmaktadır. Ayrıca, 
kurul üyelerinin topluca veya aralarından birisini görevlendirerek, ata
ma taslagındaki h8kiııılerin kişisel sicil dosyalarını incelemesi ve uygun 
görmedikleri adaylar yerine başkasını önermeleri her zaman mümkün
dür. Fransa'daki uygulama da bu merkezdedir.(234l Esasen ülkemizde de 
uygulama bu şekilde cereyan etmekte ve aday listesine kesin şekil, bu 
konuda son söz ~ahibi, çogunıugu hakimlerden oluşan kurul tarafından 
verilmektedir. 

HSYK Kartununun 19 uncu maddesi, çok açıktır. Adalet Bakanlıgı 
tarafından hazırlanan "bu taslak, ilgililerin gizli ve açık sicilieri ve diger 
evrakı ile birlikte Kurul tarafından en geç bir ay içinde incelenir, aynen 
veya gerekli görülen degişiklikler yapılarak karara baglanır ve Adalet 
Bakanlıgma tevdi edilir. Adalet Bakanlıgı Kurul kararına uygun ·olarak 
hazırlayacagı kararnarneyi yüksek tasdike sunar." Eger uygulama bu 
şekilde yapılmıyorsa, çare Kurulun oluşum tarzını degiştirmek degıl, bu 
kuralın işletilmesini saglayacak pratik tedbirleri almaktır. 

Yeni kurula bu kez hakimler yanında Cumhuriyet Savcılarının özlük 
işleri konusunda da yetki verilmişl235l kurul ayrıca Danıştay ve Uyuş

(234} Bkz. Yuk. S. 68 vd. 

(235} "Hangi yargı kuruluşunda olursa olsun yargL görevini !/(!rl1ıe getiren hlıldm ve savaların bütün özlük 
işlerinin birfigi ve beraberUgt sagkıyacak, ayncalıgl ve eşitsizligt ortadan kaldıracak ayru Ukeler dogrultu
sunda da uygukuna yapacak bir kunılun oluşturulmas~ büyük bir zamret olarak ortaya çılaruştu." HSYK 
Kanunu Tasansl Adalet Komisyonu Raporu. · 
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mazlık. Mahkemesi üyelerinin seçimi görevini de üstlenmiştir. Kurultın 
görev alanının bu şekilde genişletilerek yeniden düzenlenmesi kanımızca 
isabetli olmuştur. Zira Adalet Bakanının da belirttlgt gibi!236l: "Yüksek 
Hakimler Kurulu lle Yüksek Savcılar Kurulunun y.ıllardır süregelen ve 
birbirine ters düşen Uke kararlan almalan, ayn ayn atama planlan yap
malan, kaynaklan ve bir ölçüde görevleri aynı olan hakim ve savcı sınıf
lannın dondurulmasına ve aradaki dengenin tamamen bozulmasına yol 
açmıştır. Hakimler ve Savcılar· Y~sek Kurulunun oluşturulmasının 
gerekçesi, aynı ilkeler dogrultusunda ve eşitlik prensiplerine dayalı 

uygulama yapılarak hakim ve savcıların özlük işlerinin en iyi biçimde 
yürütülmesinin saglanmasıdır." 

Kurula Danıştay üyelerinin seçimi görevinin de verilmesinde kanı
mızca bir sakınca olmamak gerekir. Zira, yeni düzenlernede Danıştay'ın 
görev alanına dokunulmamış ve yargı birligt kabul edilmemiştir. Dolayı
sıyla ülkemizde bu görevin HSYK mi. vertlmesi, bütün hakim ve savcıla
rın özlük işlerinde yeknesak bir uygulamaya imkan saglanması bakımın
dan yerinde olmuştur. Ancak adli yargı lle idari yargıda görevli hakiınie
rin sayılan arasındaki çok büyük farka ragmen, her iki yargı dalının 
kurulda ikişer üye lle temsil edilmeleri, adli yargı aleyhine bir durum 
yaratmıştır. Bu bakımdan bu konudaki eleştlrtlere katılmamak mümkün 
degildir. Nitekim, bu konudaki eleştirtlerin haklılıgının bir göstergesi 
olmak üzere, HSYK Kanunun 2 nci maddesi 2835 sayılı Kanunla bu 
dogrultuda degtştlrtlerek, Adalet Bakanlıgı Özlük İşleri Genel Müdürün
den boşalan kurul üyeligt Yargıtay temsilcisine tahsis edilmiştir. Böyle
ce, yeni düzenlernede kurulun yargı erki kanadı halen oldugu gibi, 3 
Yargıtay ve 2 Danıştay temsilcisinden oluşturularak, adli ve idari yargı 
arasındaki oransal denge saglanmıştır. 

Kurul kararlarına karşı Danıştay başvurma yolunun kapatılması 
ise, yapılan düzenlemenin mantıki bir sonucudur. Bir kurulun kararlan
m, üyelerini bizzat aynı kurulun seçtlgt Danıştayın denetimine tabi tut
mak yargı sistemi içindeki hiyerarşi anlayışına ters duştügü gibi, isteni
len sonucun alınması da mümkün degıldir. Çünkü bu takdirde HSYK 
Danıştay üyelerini kendi düşünceleri dogrultusunda karar verecek kişi
ler arasından seçme egıiiminde olacaktır. Kaldı ki, kurul kararlarına 
karşı yargı yolunun tam olarak kapatıldıgı da iddia edilemez. Zira kurul 
kararlarına karşı, yüksek hakimlerden oluşan ve bagımsız bir. mahkeme 

(236} Menteş C. Açıklama. Yankı. 8.6.1981 
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gibi çalışacak olan itirazlan inceleme kuruluna başvurmak mümkün~ 
dür.l237l Aynca, HSYK Kanunun 12 nci maddesine göre, itirazlan incele
me kurulu asıl ve yedek üyelerin tümüyle birlikte toplandıgı ve kararlan
m basit çogunlukla aldıgı için, yürütme orgam temsilcilerinin kuruldaki 
etkinligt iyice azaltılmıştır. Bununla beraber, bir yasa degişikligiyle, Ada
let Bakarn ve bakanlık müsteşanmn itirazlan lııceleme kuruluna katıi
mamalan saglandıgı takdirde, kurul salt hakimlerden oluşan bir yüksek 
mahkeme niteligtne kavuşacagınd,an bu konudaki eleştirileri büyük 
ölçüde ortadan kaldırmak mümkün olabilir. 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görev ve teşekkül tarzı 
konusundaki bu düşüncelerimizden sonra anayasa hukuku açısından 
kurulun devlet yapısındaki yeri ve diger devlet organlanyla ilişkisi açı
sından aşagıdaki hususlan ifade etmek mümkündür. Bunlar aym 
zamanda yukarıdaki eleştirilere cevap teşkil edecektir. 

Anayasamu 9 uncu maddesinde de belirtildigt gibi yargı yetkisi ege
menlik hakkının dogal bir sonucu ve özel bir tezahür şekli olup, hakim
ler bu yetkiyi egemenligtn sahibi olan millet adına kullanmaktadırlar. Bu 
sebeple yargı yetkisinin kendisine meşruiyet kazandırabilmesi için dog
rudan dogruya veya dolayısıyla milli iradeden kaynaklanması gerekir. 
Nitekim bunun geregtne ve adaletin halka daha yakın olmasının saglaya
cagı büyük yarara inanan bazı devletlerde, yasama ve yürütme organlan 
temsiletleri gibi hakimler de dogrudan dogniya halk tarafından seçilmek
tedir. Halk tarafından seçim sisteminin teknik ve diger nedenlerle müm
kün olmadıgı devletlerde ise, atama işlemi temsili demokrasi ilkelerine 
uygun olarak yasama ve çogunlukla yürütme organlarınca yapılmakta
dır. Diger bazı devletlerde de atamalarda hakimiere söz hakkı tamnmak
ta veya bu işler için milletin temsiletleri olan yasama ve yürütme organ
lan temsilcileriyle birlikte haktmlerin de katıldıgı özel kurullar oluşturul
maktadır. Ülkemizde de, 2461 sayılı kanunla kurulan HSYK nda, yürüt
me orgam da temsil edilmek suretiyle, milli hakimiyet ilkesine gereken 
önem verilmiştir. 

Görevine son verilen YHK nda, gerek kurul üyelerinin ve gerekse bir 
bütün olarak kurulun yasama orgamna karşı herhangibir sorumlulugu 
söz konusu olmadıgı halde, yeni kurulda Adalet Bakam, haktmlerin 
özlük işlerinin görülmesi ve dolayısıyla yargı hizmetinin geregi gibi yapıl
ması konusunda yasama orgamna karşı sorumlu tutulabilir. Aksi halde, 

(237) Nitekim Fıunsız ve !talyan örneklerinde de kurul kamrlan kesin olup, yargı yoluna başvurulama~ 
maktadır. Bkz. Yuk. S. 36 ve S. 39 
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Adalet Bakanının mensubu olmadıgı bir kurulun tasarruflan dolayısıyla 
yasama organına karşı siyasi sorumlu tutulmasını, hiçbir haklı gerekçe
ye dayandırmak mümkün olamayacaktır. Kurul üyelerinin görevlerini 
layıkıyla yapabilmelerine imkan saglamak için, kanunun 3 üncü madde
sinde kurulun bagımsız oldugu belirttlmiştir. Bu sebeple görevi dolayı
sıyla kurul üyesi olan bakanlık müsteşan dışındaki kurul üyelerinin 
dört yıl süresince aziedilmeleri mümkün degildir ki, bu, yargı erki tem
siletleri ve dolayısıyla yargı bagımsızlıgı için büyük bir güvencedir. 

Kurulda yargı erkine "tanınan sayı üstünlügü kıl payı denecek kadar 
az"l238l olmakla beraber, asıl olan kuvvetlerin birbirini· dengelernesi ve 
her iki kuvvetin görüşünü de yansıtacak çözüm şekilleri üzerinde uzlaş
ma saglanmasıdır. Bu bakımdan, ''bunların bir arada uyum içinde çalış
malannın eşyanın tabiatma aykırı oldugu" şeklindeki görüşel2391 katılmı

yoruz. Çünkü demokrasi bir uzlaşma rejimi olup bunun saglanamadıgı 
ortamda demokrasiden söz etmek mümkün degildir. Esasen kuvvetlerin 
uyum içinde bulunmalan ve yerine göre birbirini frenlemeleri, kuvvetler 
ayırımı ilkesinin de bir geregtdir. Nitekim, 1982 Anayasasının başlangıç 
bölümünde bu husus teyit edilerek, "kuvvetler ayınmının, devlet organ
lan arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki
lerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü 
ve işbirligı oldugu ve üstünlügün ancak Anayasa ve kanunlarda bulun
dugu" bel1.rtilın1ştir. Kaldı ki, kurulun teşekkül tarzı bakımından yargı 
kuvveti temsilcileri, çogunluklan dolayısıyla, yürütme organı temsiletle
rinin tek taraflı ve maksatlı girişimlerini önleyebtlecek durumda oldukla
n halde, aksi, yani yargı erki temsilcilerinin katı ve anlayışsız tutumlan
nı önlemek mümkün degildir. Aslında her iki gurup temsiletleri birbirle
rine taban tabana zıt bir tutum ve davranış içinde tasavvur etmekte dog
ru degildir. Çünkü yargı erki temsilcisi olarak nitelendirilen, bakanlık 
müsteşan da hakimlikten yetişmiş, birinci sınıf hakim · statüsünde olan 
bir meslek mensubudur.l240l · 

Yapılan eleştlrilerin aksine, yeni düzenleme hakiııılerin bagımsızlıgı
nı geregt gibi saglamaktadır. Yeni düzenlernede hakimler atanma ve terfi
lerini eski kurulda oldugu gibi yalnızca aynı yargı dalında görevli hakiın
lerden oluşan bir kurula degil, yürütme organın da temsil edtldigt yeni 
bir kurula borçludurlar. Böylece saf kooptasyon yönteminin eleştirilen 

(238} Taylan. M. Yargı bagımsızlı!Jı. Cumlwriyet. 1.6.1981 

(239} Aş~lu, Ç. Yenidılzenlemeler ve yargı. bagımsızlı!Jı. Milliyet, 21.5.1981 

(240} Zeyneloı!Jiıı; A Yargıç ve mahkemeleıin bagımsızlıgı. Milliyet, 10.6.1981 
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bir yönü, alt derecedeki hakimierin kurul üyesi yüksek hakimiere karşı 
bagımlılık ilişkisine itilmesi sakıncası giderilmiştir. Gerçi bu sistemde de 
herhangibir hakimin belirli bir göreve atanması için kurulda temsil edi
len kuvvetlerden birisi, örnegtn yürütme organı temsilcileri, yani Adalet 
Bakanlıgı agırlıgıru koyacaktır. Zira atama planı Adalet Bakanlıgı tarafın
dan yapılarak kurula sunulmaktadır. Ancak atanan hakim yeni görevini 
kime, yani hangi kuvvete borçlu oldugunu bilemeyecektir. Çünkü kuru
lun yargı organı temsilcileri olan diger üyelerinin de onayı olmaksızın 
kendisinin yeni görevine getirilm~si · mümkün degildir. Böylece sırf 
hakimlerden oluşan bagımsız bir kurula veya teşkilatıanmış bir bakanlı
ga oranla, her iki kuvvetin de temsil edildigi heterogen bir kurula karşı 
olan bagımlılık ilişkisi zayıflayacaktır. 

Ayrıca yeni HSYK'nun, kurul başkanı olan Adalet Bakanı dışındaki 
bütün üyeleri birinci sınıf hakim statüsündeki uzman kişiler oldukların
dan, kişilik ve mesleki yetenekleri açısından en uygun adayların meslege 
atanmaları güvence altına alınmıştır. 

Yürütme organına, daha dogrusu Adalet Bakanlıgına karşı duyulan 
bu aşırı endişe kanımızca abartılmaktadır ve makul gerekçeden yoksun
dur. adalet Bakanlıgının yürütme organının bir parçası oldugunda şüp
he yoktur. Ancak Adalet Bakanlıgının diger bakanlıklara göre bir özelligi 
bulunmaktadır ki, o da bakanlık kadrolarının tamamen, fiilen hakimlik 
ve savcılık yapmış ve yargı bagımsızlıgının öneminin bilinci içinde olması 
gereken görevlilerden oluşmasıdır. Gerçi bakanlıgın başında hükümetin 
bir üyesi ve dolayısıyla yürütme organının bir temsilcisi bulunmaktadır. 
Parlameı:;ıter demokrasilerde bunun bir siyasi parti mensubu olması da 
dogaldır. Fakat bundan bakanın mutlaka yetkilerini kötüye kullanacagı 
ve yargı bagımsızlıgıru zedeleyecegi sonucunu çıkarmak olumlu bir 
düşünce tarzı degildir. Adalet politikasının genel gidişinden sorumlu 
olan bakanın başlıca görev ve amacı, yargı erkinin iyi bir şekilde işleme
sini saglamaktlr. Bu görevindeki başarı veya başarısızlıgı kendisinin 
siyasi gelecegini tayin edecegtnden, makul düşünce tarzına göre asıl 

oıiın· adli hizmetlerin iyi bir şekilde yürütülmesidir. Bir an için, özellikle 
demokratik rejimin bunalımlı dönemlerinde pakanın partizan bir tutum 
izleyerek siyasi bakımdan maksatlı tasarruflara girişebilecegi ihtimali 
düşünüise bile, yasama organındaki denetim mekanizmaları işletilerek 
bunun önüne geçilebilir. Ayrıca, bu gibi durumlarda bakanlık uzmanla
nnın tutum ve davı:anışlarıyla bu tür tasarrufların önlenmesi ve ılımlı · 

(240) Zeyneloglu, A. Yargıç ve maJıkemeleıin bagurısızlıg~ MUUyet, 10.6.1981 
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hale getirilmesi mümkün olabilir. Hc1k1mltk ve savcılık niteligtni kazan
mış bakanlık görevlilerinden meslek çevrelerince beklenen de budur. 

Bu tür eleştirilere en iyi cevabı sayın Hakkı Ketenoglu, 45 sayılı 
kanunun savcıların görev yerlerinin degtştirilmesine ilişkin 77 nci mad
desinin 1 inci fıkrası hükmü ile 2556 sayılı H.K. nun 63 üncü maddesi 
hükmünün, Anayasanın savcılık terninatını düzenleyen 137 nci madde
sine aykırılıgından ötürü Anayasa Mahkemesinde açılan iptal davası 
dolayısıyla yazdıgı karşı oy yazısında verrnektedir,l24ll 

"Anayasarnızda genel esaslara ait gerekçesinde (iktidar yapısının 
temel unsurlanndan biri de yürütmedir. Yürütme, esas itibariyle yasa
rnanın gösterdigt alanda hareket eden tabii bir organdır ... Bakanlar 
Kurulu ise, yasama organının çizdigt alan içerisinde hükümet etme. fonk
siyonunu faal ve rnüessir bir şekilde yürütecek bir organ seviyesine çıka
rılmıştır ... } denmektedir. Böylece yürütmenin, iktidarın temel unsurla
rından bir oldugu, yasarnanın gösterdigt alanda hareket edecegı 've dev
let iktidarını, milli hakimiyeti kullanan 3 temel organdan biri bulundu
gu, hükümet etme fonksiyonunu faal ve müessir bir şekilde yürütmesi 
gerektigt açıklanmış bulunmaktadır. Devlet iktidarını, milli hakimiyeti, 
kendi alanında kullanmakta olan, demokratik sistemin, milli hakimiyet 
rejiminin en çok işleyen ve kamu düzenini kamu yararını koruma yetkisi 
kendisine bırakılmış bir organı bulunan yürütmeye, siyasi güç olması 
nedeniyle bu kadar endişeli davranılması, isabetli olmasa gerek. Kanun
ları uygulama, hukuk kurallarını, faal ve müessir hale getirme göreviyle 
yükümlü bir devlet organını, çogu zaman hukuku çignerneye hazır gör
rnek, realiteye ve Anayasanın yürütmeye gösterdigi itimada aykırı düşer. 
Çok uzak ihtimaller veender suistimal vakıaları ele alınarak (Hükümet 
etme fonksiyonunu faal ve rnüessir bir şekilde yürütme} görevini yapa
maz hale getirmekte, Anayasanın yürütmeye verdigt görev gereklertyle 
bagdaşrnaz." 

"Savcılık müessesesine ve savcilara gelince; bunlardan bir kısmının, 
tam teminat olmayınca siyasi güç karşısında fayda veya zarar düşünce
siyle kanun ve adalet icapları dışına çıkabilecekleri ihtimali, milli bir teh
like işaretidir. Bununla beraber cumhuriyet adliyesinin cumhuriyet sav
cıları, dünleri ve bugünleriile bu ihtlrnale hak kazandırrnazlar. Çünkü 
Anayasalarda savcı terninatı diye bir hüküm yokken ve bütünü ile özlük 
işlerine ilişkin tasarruflar Adalet Bakanına bırakılmışken savcılar, yarar 

(241) Ketenoglu, H. AMKD. S. 5, 1968 S. 232 vd. 
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veya zarar düşüncesine kapılmadan adalet ve hukukun gereklerini cesa
retle yerine getirmişlerdir. Bunun yanında kurallann istisnalan, iyiler ve: 
çok iyiler yanında bir kaç zayıf karakterin belirmesi her zaman müm
kündür. Bunlardan sosyal yapıyı koruyacak, teminat hükümleri degil, 
ancak güçlü bir denetim kurulunu harekete getirmektir ve cezalı 

kanunlardır. Kanunlann, görevlerine tanıdıgı yetkileri, kamu yaranna 
degıl de kendi yararlanna, kamu zarannı önlemek için degıl de kendisl 
için vehmettigi zararlan önlemek için kullanabilecek kadar küçülmüş 
savcılar varsa bunlann meslekte .tutulmamaları, böylelerin meslege gir
memeleri için mesleki tedbirler alınması ve yine bu çeşit insanlardan 
topyekün sosyal hayatı korumak için gayet esaslı egitim çabalan har
canması gerekir. Bunlar kamusal idareyi kanunlar çerçevesi içinde 
yürütmekle görevli yürütmenin, çok nadir görülebllecek suistiınallerine 
karşı teminat altına alınsalar bile görevlerine konu olacak zorbalann, 
eşkiyanın, kan~a kötü işleri arasına, insaniann kötü meyillerine cevap 
veren sahnelerden paravanlar koymaya çalışan kaçakçılann ve yurt 
düzenini bozmaya ugraşan bazı aşırı sag ve sol teşekküllerin olumsuz 
güçleri karşısında bir tüy gibi kalacaklardir." 

"Kamu hizmeti görenlerin en büyük teminatı, vazife aşidan, milli ve 
mesleki duyguları lle vicdanlandır. Bunlara sahip olmayan insan ruhen 
cılız, korkak veya faydacı olur. Bunlann bazı cepheleri teminat altına 
alınsa bile pek çok cepheleri yıkık ve perişan kalır. Övünülebilecek bir 
gerçektir ki savcılar kadrosuna bu cılız ruhlar ya girmemiş veyahut kısa 
zamanda ayıklanıp gitmişlerdir. Bunun içindir ki karann gerekçe kısmı
nın 3 üncü bölümünde öne sürülenler, vakıalardan ziyade uzak ihtimal
leri ve istisnalan dile getirmekte ve endişeyi gerektirmemektedir. Kanun
lar ve kurallar orta tip insanlar içindir. En iyinin, iyi hareketi için hiç bir 
teminata ihtiyaç yoktur. En kötüyü iyi hareket ettirebilecek bir teminatı 
ise, Anayasalar ve Adalet tarihi kaydetmemlştir. Bunun içindir ki belirtil
miş olan Anayasa sistematigini ve onunla açıkça ortaya çıktıgı arzolunan 
Anayasa ruhunu zorlarcasına, zarar ve fayda ölçülerinden başka insani 
ve mesleki degerierden yoksun bir savcı tipi gözde tutularak ve Anayasa
dan çok "Gerekir" mantıgına dayanılarak savcılık düzeninden sorumlu 
bulunan Bakanın tek yetkisini gösteren 63 ve 77 nci maddelerinin iptali
ne katılmamaktayım. Sönük ruhlu bir kaç savcıya cesaret vermek 
düşüncesiyle mahkememizce aşırı teminata luzüm görülmesi, insanlar
da çogu zaman görülebilen ihmal, yılgınlık zihniyeti temayülü, yeni 
beliren vazife koşullanna sahip olmayış, beklenen liyakat ve kudreti gös
teremeyiş hallerinde savcılık hizmetini, kamu hizmeti gerekleriyle denge-
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leştlrmeye mecbur olan yürütmeyi bu imkandan yoksun hale getirmek 
sonucunu dogurur." 

"Savcılar teminatının kamu görevinin yolunda ve düzeninde yürütül
·mesi geregtni ifade ettigtni kabul huyuran mahkememiz karannda, daha 
geniş ölçüde kamu hizmeti gördügünde şüphe olmayan Adalet Bakanlı
gının bu hizmeti üzerinde de durulması gerekirdi." 
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VI. YARGlNIN DENETİMİ 

A. GENEL OLARAK 

Anayasanın 36 ncı maddesine göre herkes meşru bütün vasıta ve 
yollardan yararlanarak yargı merciieri önünde hak arama hürriyetine 
scihıptlr. Vatandaşların bu temel haklarını kullanabilmeleri için, devlet 
gerekli yerlerde mahkemeler kurmak ve onların görevlerini yapmalarını 
saglamakla yükümlüdür. Malıkernelerin iyi ve düzenli bir şekilde işleme
si ve h8.kimlerin üzerlerine düşen görevleri geregi gibi yapmaları ise 
ancak etkin bir denetimle saglanabilir. 

Yargı görevinin tarafsız, adil, gecikmesiz ve kanuna uygun bir şekil
de gerçekleşmesini saglamak devletin başlıca görevlerindendir. Bizzat 
devletin, vatandaşların ve toplumun menfaatl bunu gerektlrmektedir.l242l 
Şüphesiz burada en büyük görev, millet adına karar veren h8.kimlere 
düşmektedir. Bu son derece güç görevi başarabilmeleri için h8.kinİlere 
özel statü tanınmış, gerekli imkanlar saglanmış ve kendileri her türlü 
yetkiyle donatılmıştır. AlleSk hakimiere saglanan haklar ve tanınan 
geniş yetkiler sadece yargının iyi bir şekilde işlemesi için verilmiştir. 

Devlet kudretini temsil eden her devlet organının denetim altında 
bulundurulması demokrasinin geregi oldugundan, millet adına karar 
veren h8.kimlerin de görevlerini geregi gibi yapıp yapmadıklarını ve yargı
nın nasıl işledigini, görevlerini kötüye kullanıp kullanmadıklarını den et
lemek zorunludur. Çünkü devlet temsilcileri, egemenligin asıl sahibi 
olan millete karşı faaliyetlelinden dolayı hesap vermekle yükümlüdürler. 
Ancak bu denetlmlıi bizzat millet tarafından yapılması mümkün olmadı
gından, denetim yetkisi onun adına çeşitli devlet organları tarafından 
kullanılmaktadır. l243l 

H8.kimlerin görevlerini kanuna uygun bir şekilde yapmaları ve görev
lerinin gerektlrdigi tutum ve davranışta bulunmaları çeşitli yollardan 
saglanabilir. , 

ı. Kanun yollan 

Hakimin bagımsızlıgı, pozitif hukukta onun kanuna bagJ.ılıgı ilkesiyle 
birlikte kullanılmaktadır. Kanuna baglılık olmaksızın bagımsızlıgm sag
lanması, hakimin keyfi karar vermesinin kabulü demektir. Bu sebeple 
bagımsız yargı organlarda hak arayan vatandaşların, hakimden kanuna 

(242) Rudolph, K. Rlchterllche Urıabhaerıglgkelt wıd Dlenstaıifslcht. DRiz. 4/1979. S. 97 

(243} Honegger. P. a.g.e. S. 42 
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uygun karar vermesini isteme haklan vardır. Anayasanın 141 inci mad
desinde öngörülen, duruşmalann açık ve kararların gerekçeli olması 
kuralı, hclkimin kanuna uygun davranmasını saglama amacına yönelik 
önlemlerdir. Ancak hclkim de bir insandır,l244l somut bir olay dolayısıyla 
buldugu çözüm şeklin1n her zaman kanuna uygun olması beklenemez. 
Bu maksatladır ki, dava taraflarına hclkimin kararını kanuna uygunluk 
açısından gözden geçirtmek üzere üst mahkemelere başvurma hakkı 
tanınmıştır. Böylece yanlış olan veya dava taraflannca yanlış oldugu 
iddia edilen hüküm ve kararların l;>ir daha gözden geçirilmesi imkarn 
saglanarak adaletin gerçekleşmesine çalışılmıştır. 

Burada, ülkemize özgü ve kanun yolu sayılabilecek iki önemli konu
ya degtnlnekte büyük yarar vardır. HUMK'nun 427 nci maddesinin 6 ncı 
fıkrasına göre, "kesin olarak verilen hükümlerle niteligt bakımından 
yürürlükteki hukuka aykın bir sonucu ifade eden ve Yargıtayca incelen
meksizin kesinleşmiş bulunan hükümler •. Adalet Bakanligının gösterece
gı lüztım üzerine Cumhuriyet Başsavcısı tarafıdan kanun yararına tem
ytz olunur. Temytz ıstegı Yargıtayca yerinde görüldügü takdirde, hüküm 
kanun yararına bozulur. Bu bozma hükmün hukuki sonuçlarını ortadan 
kaldırmaz. Bozma kararının bir örnegt Adalet Bakanlıgıııa gönderUir ve 
Bakaniıkça Resmi Gazetede yayınlanır". Bu müessesenin ceza hukukun
daki karşı1ıgı ise, "yazılı emirle bozma"dır. Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunun konuya ilişkin 343 üncü maddesinde, yukandaki hükme 
paralel olarak, "mahkemelerce verilen ve Y argıtayca tetkik edilmeksizin 
katlleşen karar ve hükümlerde kanuna muhalefet edildigtni haber" alan 
Adalet Bakanının, o karann bozulması için C. Başsavcılıgıııa yazılı emir 
verebilecegt öngörülmüştür. 

Her iki mekanizmanın işletUmesi çerçevesinde Adalet Bakanlıgı her 
yıl binlerce dosya hakkında kanun yaranna veya yazılı emirle bozma 
yoluna başvurmaktadır. Başvuru oranı ceza davalannda çok daha yük
sek olmaktadır. 

Bir mahkeme karannın hukuka uygunlugu nonpal kanun yollanyla 
ve bir üst mahkemece denetlenir. Batıda bu denetimden, istlnaf (appella~ 
tion) ve temytz (Revision) olmak üzere ikili bir denetim sistemi vardır. 

(244) "lyt ııe kusurlu yönlertyle sorrwt bir tnsarıdan. soyut bir ldsııe. Mldm yaratılıyor. Insan onlan şah
sen tanunasa mahkemede bulunan cU{Jer tnsanlardan asla ayıramaz. Ama cübbelertnt giymiş geUrken 
yüzlerinde bir vakar ifadesi. hareketleri ölçülü ııe yiırüyıi.şleıi haşmetlldir. Ruhlannda bir degfştklik olmuş 

ııe bir maske takmışlardır. Taşıdıklan maske kendilertnt öngörülen oyunu oynaİnaya zorlamaktadır." Lin
denberg, W. Rldıter Staatsanwaelte Rechtsbrecher. S. 20 

98 



Hatta bazı ülkelerde üç dereceli denetim de yapılmaktadır. Hepsi de 
bagJ.msız mahkemeler olan bu denetimde idarenin yeri yoktur. Ülkemiz
de ise tek dereceli bir kanun yolu olarak bidayet mahkemelerinde verilen 
kararlar Yargıtay'ca denetlenmektedir. Bazı durumlarda karann, karar 
düzeltmesi yoluyla yeniden incelenmesi ise bab ülkelerindeki Revizyon 
müessesesiyle eşdegerde sayılabilir. 

Bildigiıniz kadanyla hiçbir bab ülkesinde, yazılı emirle bozma veya 
kanun yararına bozma diye bir uygulama yoktur. Bu sorun mahkemeler 
silsilesi içerisinde halledilmekte, idare hiçbir şekilde bu işe kanşbrılma
maktadır. Ülkemizde uygulandıgı şekliyle yazılı emir yoluyla bozma, 
sanıgın aleyhine etki dogurmamakta ve ancak karar lehe oldugu takdir
de sanık bundan yararlanmaktadır. Kanun yararına bozma ise tarafların 
leyh veya aleyhlerinde hiçbir hukuki sonuç dogurmamaktadır. 

Her iki müessesenin ortak yönü hakimin bilerek veya bilmeyerek 
yürürlükteki hukuka aykırı karar vermiş olmasıdır. Bir hakim nasıl olup 

. da yürürlükteki hukuka aykırı sonuç doguran kararlar verebilmektedir? 
Gerek anayasa ve gerekse hakimler kanunu, hakimin anayasaya, · 
kanunlara ve hukuka baglı oldugunu açıklıkla ve kesinlikle ifade etmek
tedir. Buna ragmen Adalet Bakanlıgına yapılan başvurular, b~ tür 
hukuka aykırı kararların çok düşündürücü boyutlara ulaşbgını açıklıkla 
göstermektedir. 

Adalet Bakanlıgı uygulamada, yazılı emir ve kanun yararına bozma 
ı 

yoluyla idare olarak bir karar istlhsal edip bunu Resmi Gazetede yayın-
latbrarak, hakimierin dikkatini çekmeye ve bir daha bu tür kararlar 
verilmesini engellemeye çalışmaktadır. Ancak, olayların buna ragmen 
tevali edip gitmesi, bu yöntemlerin bir çözüm şekli olmadıgını açıklıkla 
ortaya koymaktadır. Her şeyden önce, bu tür bir denetim sisteminde 
Adalet Bakanlıgırun bir yeri olmaması gerekir. Bu uygulamayı kuvvetler 
ayırımı ve yargı bagımsızlıgı ilkeleriyle bagdaşbrmak m\imkün degildir. 
Bununla beraber, yürütme organı olarak yargı mekanizmasının iyi bir 
şekilde işlemesinden sorumlu olan Adalet Bakanlıgı, şikayet yoluyla bilgi 
sahibi oldugu ve ciddi buldugu olaylan kurula intikal ettirerek onu dik
katini çekebilir. Kurul, bu tür kararlar veren hakimler hakkında disiplin 
işlemi uygulamalı ve ısrar edenleri meslekten uzaklaşbrmalıdır. Öte yan-· 
dan, kanuna aykırı karar vermek hakimin hukuki sorumlulugunu da 
gerektirir. HUMK'nun 573 üncü maddesinde, bu gibi durumlarda zarara 
ugrayan ilgili tarafa tazminat davası açmak hakkı t:anınlnıştır. 
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2. Mahkemelerln denetimi 

Hakimin kanuna uygun davranmasını saglama amacına yönelik 
diger bir yol, mahkemelelin denetim organlarınca denetlenmesidir. 
Denetim organlan mahkemeleri işlelin genel gidişi, hakimielin davalar
da tutum ve daVranışlan ve görevlerini geregı gibi yapıp yapmadıklan, 
göreve devam ve bagiılıklan ve diger konularda denetlemekte ve yaptıgı 
degerlendirmeyi disiplin organına bildirmektedir. Disiplin organı ise 
duruma göre, en hafift ihtar ve en agın azil olmak üzere çeşitli cezalar 
vermektedir. Mahkemelelin bagıiDsızlıgı dolayısıyla hakime yargı yetkisi
nin kullanılması konusunda emir vermek veya mahkemenin vermiş 
oldugu herhangibir karan degiştirtmek söz konusu degildir.l245l Denetim 
organlan, toplu mahkemelerde mahkeme başkanı, yüksek dereceli bir 
mahkeme ve yeline göre yasama veya yürütme organlarınca görevlendi
rilmiş diger makamlar olabilir. 

3. JUktmJerin hukuki ve cezai sorumluluju 

Hakimiere diger devlet memurlarına oranla özel ve daha yüksek bir 
statü tanınmakla beraber, hukuki ve ceza.i sorumluluklan öngörülmek 
suretiyle kendilerinin yargı görevini tarafsız ve kanuna uygun bir şekilde 
yapmalan saglanmak istenmiştir. 

Ancak hakimleri yerli yersiz ve haksız isnatlardan korumak için, 
haklarında görevleri dolayısıyla açılacak olan ceza davalan özel bir takip 
şekline tabi tutulmuş ve soruşturma ve davaya bakmalda kendileline 
oranla daha yüksek dereceli hakimler görevlendirilmiştir. Örnegin 
Hakimler Kanununun 90 ıncı maddesine göre "haklarında son soruştur
ma açılmasına karar verilenlerden birinci sınıfa ayrılmış olanlarla agır 
ceza mahkemeleri heyetleline dahil bulunan hakim ve savcıların son 
soruşturmalan Yargıtay'ın yetkili ceza cl~esinde görülür". Bunun dışın
daki hakim ve savcıların son soruşturmalan ise yargı çevresi içinde 
bulunduklan agır ceza mahkemesinde yapılır. Hakim ve savcıların kişi
sel suçlan dolayısıyla görevli ve yetkili mahkeme ise 93 uncu .maddede 
gösterilmiştir. 1246l . 

(245) Creux. Die SteUwıg des Richters im genferlschen Zlvtlprozess. S. 33 

(246) ''Yarg;tay Cıyeleri ile kanunen onlar dıuumunda olup 2556 sayılı Hlildmler Kanunwıun 18 inci mad

desine ekU 2 sayılı cetveUn son sıralarında yazıh ve Cıunhwiyet Savcılıgının birinet sırufını oluşturan C. 
Başsavcısı. Adalet BaJcan1ıOı Müsteşan, Müsteşar ycudımcılan. Teftiş Kıuulu Başkanı ve genell'1liıdürlerln 
dışuıda kalan Mklm ve C. Scwcıiannın şahsi suçlaruıa U1şkin davalarm Yargıtayda görülmesine yasa 
hükiim1erinln milsait olmaması nedeniyle, sanık C. Savcı Yarduncısuun şahsi suçu ile ilgflt yargılamanın 

Tokat Agır Ceza Mahkemesinde yapılması gerekttgtnden anılan maJıkemenin görevsizlik karannın kaldınl
masına karar verilmeUdir." Yargıtay Ceza Genel Kurulu. 2.3.1981, E 1980/9-333, K. 1981/72 YKD, 1981, 

8.5,8.628 
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Hakimleriiı cezai sorumlulugu degişik şartlada da olsa genellikle 
kabul edildigı halde1247l hukuki sorumluluklan konusundaki görüşler 
birbirinden aynlmaktadır. Hakimin hukuki sorumlulugunu reddeden 
görüşe göre, hakimin hukuka aykın karar vermesi halinde, söz konusu 
karar kanun yoUanna başvurmak suretiyle nasıl olsa düzeltilebilir. Vere
cegı karar vo/a alacagı bir tedbir dolayısıyla ileride sorumlu tutulacagıru 
düşünen bir hakim. karar verme yetenegini kaybeder ve meslegı için 
gerekli huzur ve güvenden mahrum olur. Hakimin hukuki sorumlulugu
nu kabul edenler ise, hakimin ceza hukukuna göre sorumlulugunu 
kabul ettikten sonra hukuki sorumlulugunun da kabul edilmesinin bir 
çelişki olmayacagıru, hakimierin fertlerin can, mal ve hürriyetlerini tehli
keye düşüren agır hatalannın müeyyidesiz bırakılamayacagıru, hukuken 
sorumlu tutulacagıru bilen hakimin karar ve tedbirlerinde gerekli dikkat 
ve özeni gös~erecegini ifade etmektedirler. !2481 

Fransız Hukukunda, 5 Temmuz 1972 tarihli Kanunun '10 uncu 
maddesi uyannca, devlet adli hizmetlerin kötü ifasından dagan zararlan 
tazminle yükümlüdür. Bu sorumluluk ancak agır bir kusur veya adaleti 
yerine getirmekten çekinme hallerinde mümkündür. Hakimierin şahsi 
kusurlanndan dolayı sorumluluklanyla ilgili hükümler hakimlik statü
sünü düzenleyen kanunlarda yer almaktadır. Hakimierin şahsi kusurla
rından dagan zarariann tazmininde de devlet birinci derecede sorumlu
dur. J3u halde ilgilinin zararını tazmin eden devlet zarar veren hakime 
karşı rücu hakkını kullanır. !2491 

Alman hukukunda hakimin sebebiyet verdigi zararlar dolayısıyla 
devletin sınırlı sorumlulu~ kabul edilmiştir. Alman Medeni Kanununun 
839 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre, hakimin kararı dolayısıyla 
sebebiyet verdigı zararlar için, görevini ihmal keyfiyetinin aynı zamanda 
suç teşkil etmesi halinde, devletin sorumlu oldugu kabul edilmiştir. 

İsviçre'de, kantaniann çogunıugunda hakimler kast ve agır ihmalleri 
dolayısıyla sebebiyet verdikleri zararlardan dolayı sorumludurlar. Bazı 

(247) ÖTne{Pn: 

T.C.K. nun 216 ncı maddesine göre "Nefsine veya gayre menjaat temini veya garaz ve huswnet veya 
nefsant heves ve thtiraslanrun tatmini maksadıyla maswn ve suçsuz kimseyi velev cerh ve tadtl ve rıakzı 
kabU bir hüküm Ue müsiehak olrrıadı[jı mücazaia kasten mahkum etmek" çok agır bir suç sayılmıştır. 
Alman lıukukwıda ise Ceza Kanurumun 336 ncı maddesine göre, hakkı yerine getirrnekten kaçınmak 
veya Anayasanın 98 inci maddesine göre, Anayasa Ukelerine veya biT eyaletin anayasal düzenine aykırı 
dcwmnmak suç sayılmıştır. 

(248) Kılıçlıoglu AM. Hökimlerin hukuki sorıuıılu1u0u AÜHFD, C. 30, 1973. S. 1-4 S. 233 ıxi. 

(249) Verpraet G. a.g.e. s. 76 
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kaiıtonlarda hakimler hakkında dava açmak izin alma şartına baghdır. 
14 Mart 1958 taıihli federal bir kanun, kusurlu olsun olmasın bütün 
memurlann görevlerini ifa sırasında üçüncü şahıslara verdikleri zarar 
dolayısıyla devletin objektif sorumlulugunu kabul etmiştir. Ancak bu 
kanunun uygulanmasında mahkemenin, şekli bakımından kesinleşmiş 
bir mahkeme kararını inceleme yetkisi olmadıgmdan, karann kasten 
;verilmiş olması ve hukuka aykın olması hallerinde dahi, bu kanuı'lun 
hakimierin hukuki sorumlulugu bakımından uygulanması mümkün 
degildir.l250l 

Türk hukukunda 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 13 üncü 
maddesine göre, devlet memurlannın görevlerini ifa sırasında üçüncü 
kişilere verdikleri zararlardan rücu hakkı saklı kalmak üzere birinci 
derecede devlet sorumludur. Ancak hakimierin statülerinin bizzat ana
yasa ve dzel kanunlarla aynntılı olarak düzenlenmiş olması ve bagımsız
lıklan dolayısıyla idari bir hiyerarşiye tabi olmamalan, bu hükmün ken
dileri hakkında uygulanmasını engellemektedir. Hukukumuzda hakimie
rin hukuki sorumlulugu, H.U.M.K. nun 573-576 uncu maddelerinde 
düzenlenmiştir. Buna göre, hakimin karar ve tedbirinin kanuna ve ada
lete uymaması ve hakimiri davanın sevk ve idaresi sırasında gerekli 
önlemleri ihmal etmesi veyahut kanuna ve adalete uymayan lüzumsuz 
tedbirler alması sonucu bir zarar dogması halinde, hakim dogan zarar
lardan kişisel olarak sorumludur.l25ll 

Hakimin cezai sorumlulugunda oldugu gibi, hukuki sorumlulugun
da da görevli ve yetkili mahkeme, hakimin görevli oldugu mahkemeye 
oranla bir üstdereceli mahkemedir. H.U.M.K. nun 575 inci maddesinin 
2 nci fıkrasına göre, "tazminat davası, sulh hakimleri hakkında asliye 
mahkemesinde, kaza asliye mahkemeleri hakimleri hakkında da asıl 
davanin tabi oldugu ilgili Yargıtay dairesinde görülür. Yargıtay üyeleri 
aleyhinde açılacak tazminat davalarında ise bu yetki, 1730 sayılı Yargı
tay Kanununun 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, hukuk veya 
ceza genel kurullarına aittir. 

Hakimierin cezai sorumlulugu ise Hakimler Kanununda düzenlen
miştir. Kanun 82 nci maddesine göre, "hakim ve savcıların görevden 
dogan veya görev sırasında işlenen suçlan, sıfat ve görevleri geregtne 
uymayan tutum ve davranışlan nedeniyle haklarında soruşturma yapıl-

(250} Guldener, M. a.g.e. S. 6 vd. 

(251) Belgesay, E. Tiirk Hukı.ıkıuu:la lıaktmin hukuki mesuHyetı. S. 12 
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ması Adalet Bakanlıgının iznine tabidir. Adalet Bakanı inceleme ve 
soruşturmayı, adalet müfettişleri veya hakkında soruşturma yapılacak 
olandan daha kıdemli hakim eliyle yaptırabillr. Söz konusu kanunun 87 
nci maddesi geregtnce, hakim ve savcı hakkında tamamlanan soruştur
ma evrakı Adalet Bakanlıgı Ceza İşleri Genel Müdürlügüne gönderilir ve 
burada yapılacak inceleme ve degerlendirme sonucu düzenlenen düşün
ce yazısı üzerine, ilgili hakkında kovuşturma yapılmasına veya disiplin 
cezası uygulanmasına gerek olup olmadıgı, Bakaniıkça takdir edilerek 
evrak yetkili merciiere tevdi edilir veya işlemden kaldırılır. 

Hakiınler Kanununun 88 inci maddesi bu konuda hiikipılere, hiçbir 
batı ülkesinde görülmemiş şekilde çok önemli bir ayrıcalık tanımış ve 
onları milletvekilleri gibi adete "dokunulmazlık" zırhına bürümüştür. 
Şüphesiz yargı bagımsızlıgı endişesiyle sevkedilen bu hükme göre, "agır 
cezayı gerektiren suçüstü hallert dışında suç işledigt ileri sürülen hakim 
ve savcılar yakalanamaz, üzerieri ve konutlan aranamaz, sorguya çekile
mez. Ancak, durum Adalet Bakanlıgına derhal bildirilir." 

Konumuzia yakın ilgisi açısından, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 
Yargıtay üyelerinin kişisel sorumluluklan konusunda vermiş oldugu 
ayrıntılı bir karan1252l incelemekte yarar vardır: 

"Hakimlerin Anayasa güvencesi altında bulunan bagımsızlıgı, idare 
hukukunda devletin ajanların faaliyetinden dolayı sorumlulugunu tayin 
eden hizmet kusuru ölçüsünün hakimler yönünden uygulanmasına ola
nak vermez; Türk Pozitif Hukuku ilke olarak yargı fonksiyonunun ifa 
edilmesi dolayısıyla devletin sorumlu tutulamayacagı esasını benimse
miştir." 

"Hakimlerin kişisel sorumlulugunda, yargı yetkisinin özellikleri özel 
bir sorumluluk düzeninin uygulanmasını zorunlu kılar. Zira yargı göre
vinin bagımsızlık ve tarafsızlık içinde aksatılmadan yerine getirilmesi 
esastır. Gerçekten onların diger devlet memurlannın tabi olduklan 
sorumluluk esaslarına baglanmalan yaptıklan her işlemin aleyhlerine 
bir tazminat davasına yol açacagıru düşünmelerine ve bunun sonucu 
olarak karar verirken tereddüt içinde kalmalarına yol açabilir. Şu husus 
belirt1lmelidir ki, Adaletin gerçekleştirilmesi hakim hakkında sorumsuz
luk müessesesinin kabulünü gerektirmez. Haktmlerin verdikleri karar
lardan dolayı ilke olarak sorumlu. tutulamayacaklan esas olmakla bera
ber, ceza hukuku açısından sorumlu olan hakiınlerin hukuki sorumlu
luklannın benimsenmesi de hukuk mantıgının zorunlu sonucudur. 

(252) YHGK. 14.1.1976, E.1975/5, K.1976/4, YKD, 1976, S.6, S.787 vd. 
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H.U.M.K. muz bu düşüncelerin ışıgi altında hakimin bagımsızlıgı kadar 
tarafsızlıgını da güvence altına almak amacıyla onun1 hukuki sorumlulu
gunu sınırlı hallerde kabul etmiş ve aynı zamanda sorumlulugun tespiti
ni özel bir usule tabi tutmuştur. Uygar ülkelerde hakimierin hukuki 
sorumluluklan sınırlı ve belirli hallerde kabul edilmiş, bazı memleketler
de genel hukuk kurallarına göre hatalarından sorumlu tutulmuşlardır. 
Fransa'da önceleri hile nedeniyle sebebiyet verilen zarardan sorumluluk 
esası benimsenmişken, 7.2.1973 günlü kanunla agır kusurdan sorum
luluk esası benimsenmiş ve bu halde devletin de sorumlulugu kabul 
edilmiştir." 

'Yargıtay üyeleri ile kanunen onlar durumunda bulunanların da 
geniş anlamıyla ve genel olarak "hakim" kavramının kapsamına girdigm
de tereddüt olunamaz ve yukanda hakimierin hukuki sorumluluklan 
açısından degtnilen temel esasların Yargıtay Üyeleri ile kanunen onların 
durumunda olanlar için de geçerli oldugu ve onların da diger devlet 
memurlannın tabi olduklan görevden sorumluluk hakkındaki genel 
kurallara tabi tutulamayacaklan tartışmayı gerektirmeyecek kadar açık
tır. O halde Yargıtay Üyeleri ile kanunen onlar durumunda bulunanların 
da yasada açıkça gösterilecek belirli hallerde hukuken görevlerinden 
dolayı sorumlu olduklannın kabulü gerekir." 

"1730 sayılı Yargıtay Kanunu 3/2 nci maddesi, Yargıtay Üyeleri ile 
kanunen onlar durumunda bulunanlar aleyhindeki görevden dogan taz

minat davalarına bakmayı Yargıtay'ın görevleri arasında göstermiş, aynı 
kanunun 17/3 üncü maddeside 'Yargıtay üyeleri ile, kanunen onlar 
durumunda bulunan kimselere ait davalan ilk mahkeme olarak, özel 
dairelerce verilecek hüküm ve kararların temyiz ve itiraz yoluyla incelen
mesini yapmak" demek suretiyle Yargıtay Üyeleri hakkındaki davalara 
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarında bakılacagı öngörülmüştür. Yargıtay 
Kanunu bu hükümlerle Yargıtay Üyeleri hakkındaki davalara bakacak 
mercii göstermiş ancak onların hangi hallerde sorumlu tutulacaklarını 
özel olarak tespit etmemiş ve diger hakimler hakkındaki kurallara da 
gönderme yapmamıştır." 

"Bu konuda bidayet mahkemesi hakimleri hakkında düzenlernede 
bulunan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 573 ve müteakip 
maddelerindeki sorumluluk hallerinin Yargıtay Üyeleri ile kanunen onlar 
durumunda bulunanlar hakkında uygulanıp uygulanmayacagı incelen

melidir. Bu maddelerde Yargıtay Üyelerinden söz edilmediginden 573 
üncü maddesindeki "hakim" sözünün de sorumluluk açısından sadece 
575/2 nci maddede sayılanlan hedef tuttugunun kabulü gerekir. Zira 

1 
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573 ve' bunu izleyen maddelerin tedvini sırasında hakiınlerin sorumlu
luklan sistemi içerisinde Yargıtay Üyelerine deginilmedigt ve onlar hak
kında düzenlernede bulunulmadıgı halde 573 üncü maddedeki "hakim" 
sözünün Yargıtay Üyeleri ile kanunen onlar durumunda bulunanlan da 
kapsamına aldlginın düşünülmesi yorum kurallan ile bagdaştınlamaz. 
Bu açıklamalardan HUMK nundaki sorumluluk hallerinin Yargıtay Üye
lerini kapsamadıgıru sonuca varmak gerekir. Aşagida da degtnilecegt 
üzere Anayasanın Yargıtay Üyelerinin görevden dolayı cezai sorumluluk
lannın tespitini bir Anayasa müessesesine baglamış olması da bu 
düşünceyi aynca dogrular. Diger taraftan usulün 573 üncü ve müteakip 
maddeleri. istisnai ve sınırlı bir alanda düzenlernede buliuıdugundan 
kıyas yolu ile uygulama alanının genişletilmesi de mümkün degildir. O 
halde Yargıtay Üyeleri hakkında hangi hallerde görevden dolayı tazminat 
davası açılacagının yasa ile belirlendigtnden söz edilemez. Bu durum 
karşısında sorun temel düzeni oluşturan an~yasa ve ilkeler esas alına
rak çözümlenmelidir." 

"Yasaların uygulanmasında, T.C. Anayasasının 8 inci maddesinde 
öngörülen Anayasasının üstünlügü ilkesinin sonucu olarak, onların 

Anayasa ilkelerinin ışıgınd~ degerlendirilmeleri, yorumlanmalan zorun
ludur. T.C. Anayasasının 147/2 nci maddesi hükmünce Yargıtay üyeleri 
ile kanunen onlar durumunda olanların görevleriyle ilgili suçlarından 
dolayı yargılanmalan Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesine bırakı
larak sözü edilen maddede aynen şöyle denilmiştir. "Anayasa Mahkeme
si... Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyelerini, Yargıtay, Danıştay. 
Askeri Yargıtay, Yüksek Hakimler Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyeleri
ni, cumhuriyet Başsavcısını, Başkanın sözcüsünü, Askeri Yargıtay Baş
savcısını ve kendi üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan 
sıfatıyla yargılar ve Anayasa ile verilen diger görevleri yerine getirir." Bu 
hükümle güdülen amaç, kuşkusuz yargılanacak kişinin gördügü işin 
önem ve özelligt itibanyla özel bir Anayasa güvencesi saglamak ve kişileri 
degil müesseseyi korumak olup dogrudan dogruya kamu düzenini ilgi
lendirmesi nedeniyle Yüce Divanda yargılanması gereken kişinin bundan 
feragatl de hukuki sonuç dogurmaz." 

"Bu açıklamaların sonucu olarak usulen görevli merci tarafından 
görevle ilgili suçtan dolayı cezai sorumluluk yönünden bir karar verilme
den, Yargıtay üyeleri ile kanunen onlar durumunda bulunanlar hakkın
da Hukuk Genel Kurulunda açılan tazminat davasının reddi gerekir. 
Aksi halde Anayasanın Yargıtay Üyeleri ile kanunen onlar durumunda 
bulunanların cezai sorumluluklaruun tespitini Yüce Divan sıfatıyla Ana-
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yasa Mahkemesine bırakınakla güttügü amaç zedelenmiş olur. Bu ne
denlerle işbu dava esasa girilmeden reddedilmelidir." 

"Sonuç: Yukanda açıklanan nedenlerle davanın reddine, (60) lira red 
harcının davacıdan alınmasına 14. 1.1976 gününde oybirligiyle ka.raT 
verildi." 

Çok ender durumlarda başvurulması gereken hakimin hukuki 
sorumlulugu müessesenin ülkemizde istismar edildigi bir gerçektir. 
Davayı kaybetmekten endişe duyan veya uzatmak isteyen kimseler, 
hakim hakkında tazıninat davası açmak suretiyle onu davaya bakmak
tan alıkoyabilmektedir. Aleyhine dava açılan hakimlerin Yargıtay üyeleri 
olması halinde durum daha da güçleşmekte ve çogunlukla heyetler oluş
turulamamaktadır. Yargı erkinin en yüksek düzeydeki temsilcileri olan 
Yargıtay üyeleri aleyhine gelişi güzel tazminat davalan açılması engelle
nerek kendileri rahat ve huzurlu bir çalışma ortamına kavuşturulmalı
dır. Bu bakımdan kararın gerekçesinin büyük bir kısmına tamamen 
katılmakla beraber, vardıgı sonucu paylaşamıyoruz. Çünkü kararda, 
Yargıtay üyelerinin görevleriyle ilgili suçlarından dolayı Anayasa Mahke
meşinde yargılanıp cezai yönden bir karar alınmadan haklarında tazmi
nat davası açılamayacagı belirtilmek suretiyle, aleyhlerine tazminat 
davası açmak iınk8.nı hemen, hemen ortadan kaldırılmıştır. Zira Yargıtay 
Kanununun 42 nci maddesine göre Yargıtay üyeleri hakkındaAnayasa 
Mahkemesinde dava açılahilmesi için zaten·Yargıtay·Başkanlık Divanı
nın izni gereklidir. Böylece bir kısır döngü içerisinde, ceza.davası dolayı-

. sıyla mahkum olma ön şartı, ancak çok güç şartlar altında ve belki de 
hiç gerçekleşmeyecektir. Öte yandan tazminat davasına konu olabilecek 
her fiilin suç teşkil etmesi şart degildir. Nitekim 573 üncü maddede 
belirtilen hallerin içinde tazminat hukukunun temeli olan hukuka aykı
rılık unsuru gerçekleşmekle beraber suç teşkil etmeyenler de vardır. Bu 
durumda hukuka aykırı olmakla beraber, suç teşkil etmeyen bu haller
de, Yargıtay üyeleri hakkında hiçbir şekilde tazminat davası açılamaya
caktır ki, bunu sorumluluk hukuku ilkeleriyle bagdaştırmak mümkün 
degildir. 

Bu nedenle Yargıtay üyeleri hakkında, ceza davası gibi bir ön şart 
aranmaksızın Yargıtay'da dava açılması kabul edilmelidir. Ancak· mak
satlı davciıan engellemek için de gerekli önlemler de alınmalıdır. Ömegin 
42 nci maddeye uygun olarak, ceza davalarında oldugu gibi tazminat 
davalarını.da Yargıtay Başkanlık Divanının iznine tabi tutmak ve böylece 
hiç degilse Anayasa Mahkemesini devreden çıkarmak bir önlem olarak 
düşünülebilir. Ayrıca H.U.M.K. nun 576 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 
etkin bir şekilde uygulanması, bu tür davalar bakımından caydırıcı bir 

,. · unsur olabilir. 
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B. DENETİM KONUSU VE SINIRLARI 

Hakimin bagimsızlıgı ilkesinin temelinde olumlu bir beklenti yat
maktadır. Görevli hakimin kendisine duyulan güveni hak ettigi ve dışan
dan herhangibir müdahale olmadıgı takdirde bu görevini en iyi şekilde 
yapacagı varsayılmaktadır. Denetimin gerekllligi ise, tam tersine hakime 
karşı güvensizlik duygusundan kaynaklanmaktadır. Hatalı davranış her 
zaman mümkün, denetim ise her zaman gereklidir. Yargının iyi işlemesi
ne deger veren bir hukuk düzeni, bu hatalı davranışlan engellemek için 
gerekli önlemleri almalıdır. Bu bakımdan idari hiyerarşiye baglı Devlet 
organlannın denetiminden farklılıklar gösterse de, mutlaka haktmlerin 
denetimi de zorunludur.1253l 

Yargı organı diger organiara karşı bagımsızlıgıru kazandıkça deneti
min bagımsızlıkla bagdaşmadıgı, denetim araçlannın özellikle yürütme 
organına yargıya dogıudan dogruya veya dolayısıyla müdahale imkanı 
sagladıgı ve bu organın yargı erkini etki altına aldıgı, bunun ise Anayasa 
ile teminat altına alınmış olan bagımsızlık ilkesini zedeledigi ve adalete 
siyaset kanştıgı iddia edilmiştfr.l254l 

Yargının denetimini istiyenler ise, yargı erkinin devlet yapısı içinde 
üçüncü kuvvet olarak kabul edilip, Hukuk Devletini gerçekleştirmek için 
ona devletin bütün tasarruflarını kontrol yetkisi verildigini, hakimin dev
lette hakim olan güç ve ideolojilerle uyum içinde olması, narnma karar 
verdigt ve kendisine meşruiyet kazandıran millete tabi olması için gere
ken önlemlerin alınması gerektigi görüşünü savunmaktadırlar. Bu görü
şe göre, ~etin teqısilcisi olan yasama organı, haktmlerin atanmasında, 
kendilerinin Anayasada belirtilen genel çizgiden sapmalan halinde de, 
azledilebilmelert konusunda söz sahibi olmalı ve yargı organının faaliyeti 
genel bir gözetim ve denetim altında bulundurulmalıdır. 1255) 

Hakimierin denetimini yargı bagımsızlıgıru zedeleyemeyecek şekilde 
düzenlemek ve aradaki sınırı çizmek gerçekten güç olmakla beraber, 
dozu ne olursa olsun, her türlü denetimin şeklen hakimierin bagıiDsızlı
gıru ihlal ettigt görüşüne katılmıyoruz. Yetkilerini kötüye kullanan 
hakimierin yargı bagımsızlıgı bahanesiyle sorumluluktan kurtulmalarını 
önlemek için dikkatli bir denetim sistemi kurulmalıdır. Yargı bagıiDsızlı
~. hakimin bagımsızlıkla ba~daşmayacak tutum ve davranışlardan ken-

(253} Emst, F. a.g.e. S. 34 

(254} Baur, F. a.g.e. S. I 

(255) Baur, F. a.g.e. S. 2 
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diliginden kaçınmasını gerektirir. Hakim karar verme aşamasına gelmiş 
davalan süratle sonuçlandırınak, çalışma saatiert içinde görevi başında 
bulunarak hak arayanlarla mahkeme personelinin ihtiyaçlarına cevap 
vermek ve dava taraflan ve diger ilgililere karşı iyi davranmak zorunda
dır. Yargı bagımsızlıgı ilkesi arkasına sıginarak bu ve benzer davranışla
ra kalkışması halinde, denetim organlannın raporu sonucu disiplin 
organlannın eleştlıi ve ikazına ve hatta ciddi durumlarda disiplin cezala
rına çarptınldıgı takdirde, buna şaşırınamalıdır. Hakim olarak kendile
Iinden beklenen tutum ve davranışı göstermeyenler bu tür önlemlert 
hesaba katmalıdırlar. Bu arada meslek dayanışması çerçevesinde bazıla
rının yargı bagımsızlıgının zedelendigtni iddia etmesi mümkündür. 
Ancak bu gibi durumlarda bagımsızlık ihlal edilmemiştir. Yargı ba.gım
sızlıgının zedelendigtni öne sürenler bu bagımsızlıgın sadece uyuşmazlık
ların çözümlenmesi için verildigini unutup, bagımsızlıgın kendilertne 
keyfi davranış ve sınırsız hareket serbestisi verd!gt sonucunu çıkaranlar
dır.l256l 

Denetimde, hakimin genel olarak yükümlülükleıini ihlali ile, yargı 
yetkisinin kullanılmasına ilişkin ihlal hallert birbilinden ayrılmalıdır. 
Somut bir olayda kanunun uygulanış biçimi ile ilgili olmayan genel ihlal 
hallert denetime tabi olup, bunların hakimlik bagımsızlıgiyla ilgisi yok
tur. Hakimin görevini özenli ve titiz bir şekilde yapıp yapmadıgı, göreve 
devam ve ba.giılıgt.. tarafsızlıgı bu arada sayılabilir. Ayrıca kendisinin çok 
az duruşma yapması ve dolayısıyla davalan uzatması ve duruşmalarda 
dava taraflarına karşı olan tutum ve davranışı da denetim ve dolasıyla 
eleştlıi konusu yapılabilir. Duruşmada herhangi biline veya dava taraf
Ianna hakaret eden veya kötü davranışta bulunan bir hakimin bagt.msız
lık ilkesine dayanması mümkün degildir. Aynı şekilde hakim, mahkeme
ler arasındaki iş bölümünü hatalı buldugu gerekçesiyle kendisine düşen 
davalara bakmaktan kaçınamaz, hatalıda olsa, bunun düzeltilmesine 
kadar iş bölümü planına uymak ve davaya bakmak zorundadır.l257l 

Denetimingözleme ve düzeltme olmak üzere iki işlevi vardır. Bilinci
si ile denetim organı yargı erkinin faaliyetini izleyerek aksaklık ve eksik
likleıini tespit etmekte, ikincisi ile de bunlan düzeltme çarelert aramak
tadır. Ancak düzeltme çarelert aranırken yapılacak tavsiye ve telkinlerle 
yargı bagımsızlıgının zedelenmemesine özen gösterilmelidir. Bu önlemle-

r255} Baur. F. a.g.e. S. 2 

r256} Gelger. W. Die Unabhaengigkeit Des Rlchters, DRlZ. 1979/3, S. 65 

r257} Arandt. H. Die Dienstaıifsldıt über Richter In der Rechtssprechıuıg des Bwıdesgerichtshojs, DRlZ. 

IVowember 1978, S. 301 
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rin yargı yetkisinin kullanılmasını etkilernesi halinde bunlan yargı 
bagmısızlıgı ile bagdaştırmak mümkün degildir. (258! 

Hakimin ancak dogru karar verdigi sürece bagımsız ve kendisinin 
dogru karar verip vermediginin tespitinin ise denetim organına ait oldu
gunun kabulü mümkün degildir. Bu. kuvvetler ayırımı ilkesine aykın 
oldugu gibi. bagımsızlık ilkesini de muhtevadan yoksun bırakır. Bagım
sızlık ilkesi, iyi kötü ayırımı yapmadan sıfatlan dolayısıyla bütün hakim
lere tanınmış oldugundan, her hakim kendi inancı ve vicdani kanaatı 
dogrultusunda olayı degerlendirerek kanuna uygun bir karar vermek · 
durumundadır. Verdigi kararların bazılan tarafıdan begenilmemesi dokt
rin ve yerleşmiş mahkeme içtihatlarına aykın olması, sonucu degiştir
mez. Çünkü yargı yetkisinin kullanılması sonucu verilen kararlar dene
tim organımn ~celenmesine konu teşkil etmeyip. yanlış olmalan veya 
öyle sanılmalan halinde kanun yollarına başvurularak bunların düzeltil
mesi her zaman mümkündür.l259l Bununla beraber kararların açık seçik · 
hatalı oldugu anlaşılması halinde. yargı yetkisinin kullanılması konu
sunda da müdahale etmek mümkündür. Olaya yürürlükten kalkmış bir 
kanun uygulanması, şeklen yürürlükte olan bir kanunun uygulanma
ması ve yerleşmiş yüksek mahkeme kararlannın göz önüne alınmamış 
olması gibi hallerde, denetim organı hakimin dikkatini çekebilir.l260l 

C. TÜRK HUKUKUNDA IIAKİMLERİN DENETİMİ 

Türkiye'de hakimierin denetim rejimini hclkimlerin statülerindeki 
- degişikliklere paralel bir şekilde dört döneme ayırarak incelemek müm-

• kündür. 

ı. 1924 Anayasası 

1924 Anayasasının yürürlükte oldugu dönemde hakimierin deneti
mi, 7 Temmuz 1934 tarih ve 2556 sayılı Hclkimler Kanunu çerçevesinde 
yapılmıştır. Söz konusu kanunun 1961 Anayasası ve 45 sayılı kanun 
hükümlerine göre geçersiz kalan 83 üncü maddesine göre, "adliye vekili 
bütün hakimler üzerindenezaret hakkına haizdir. Adiiye vekili herhangi
bir hakimi kendisine isnat olunan fıiller hakkında cevap vermek üzere 
nezdine çagrrabilir. Hakim tayin olunan müddet içinde gelmeye mecbur
dur." 

(258] Funk. W. Grenzen der Dienstaııfsicht über Richter in Hinblick auf eleren verjasswıgrechtlich gesc· 

hützte Urıablıangigkeit, DRlZ. Dezember 1978. S. 358 vd. 

(259] Rudolph, K. a.g.e. S. 100 

(260] Amdt. H. a.g.e. S. 302 
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Bu dönemde Yargıtay üyeleridışİildaki hclkimlerin denetimi, Adalet 
Bakanlıgı Teftiş Kurulu tarafından yapılmıştır. Teftiş Kurulu, 16 Kanu
nuevvel 1331 tarihli, "Adliye Nezareti Heyeti Teftişiye Nizamnamesi" ile 
kurulmuştur. Kurul aynı zamanda ka.tip, mübaşir ve noter gibi yardımcı 
meslek memurlarını da denetlemiştir. Müfettişler Yargıtay dışındaki 

bütün hakimierin idari işlemlerini, durumlarının hakimlik şeref ve hay- . 
siyeti ile bagdaşıp bagdaşmadıgını, çalışma ve iş çıkarma yeteneklerini 
denetleyerek rapor vermiş ve bu raporlar hakimlerin terfi ve nakillerinde 
esas teşkfi etmişttr.126ll 

Adliye encümeni mazbatasınd~. 12621 "bütün hakimler üzerinde adiiye 
vektlinin nezaret hakkını haiz· oldugu esas olarak kabul edUmiş olup bu 
selahiyelin hakimlertn istlklaline dokunur bir mahiyette olmadıgı" belir
ttlmekle beraber, bu tür bir gözetim hakkını, özellikle Adalet Bakanının 
herhangibir hakimi çagırarak bir nevi hesap sormasını, kanımızca yargı 
bagımsızlıgıyla bagdaştırmak mümkün degildir. Çünkü yargı bagımsızlı
gı, yalnızca gözetim ve denetim organının emir, talimat gibi dogrudan 
dogruya tasarrufları dolayısıyla degtl, hakimin tutum ve davranışını eleş
ttren diger tasarrufları dolayısıyla da zedelenebtlir. Hakime soru sormak, 
kendisinde rapor isternek veya bir olay dolayısıyla ifadesine başvurmak 
kendisini psikolojik olarak etkileyecek ve bu durum hakimin kararlarına 
yansıyacaktır. 12631 

Adalet Bakanı ihbar, şikayet veya herhangibir şekfide hakimlerin 
görevlerinde veya görevleri dolayısıyla suç işlediklerini veya hakimlik 
şeref ve meslegt ile bagdaşmayan tutum ve davranışta bulunduklarını 
ögrenmesi halinde, adalet müfettişleri aracılıgıyla durumu incelettlrir, 
ilgili hakimden bilgi aldıktan veya buna lüzum görmeden hakim hakkın
da soruşturma yapılmasını emredebilir. 

Yapılan tahkikat sonucu Adalet Bakanligının disiplin işlemleindeki 
yetkisi, birinci ve ikinci sınıf hakimler hakkında farklı bir şekfide düzen
lenmiştir. Eski 2556 sayılı Hakimler Kanununun 96 ncı maddesine göre, 
birinci sınıftaki hakimler hakkında disiplin işlemi, Yargıtay birinci baş
kanının Başkanlıgında Başsavcı ve Yargıtay Daire Başkanlarıyla her dai
reden kura ile seçilecek birer üyeden oluşan Haysiyet Divanı tarafından 
yapılır. Divan suçu sabit gördügü takdtrde ilgili hakime tavsiyede bulu-

(261) Karafakih. I.A. Hukuk Muhakemeleri Usulü. S. 30 

(262) Hôldmler Kanunu. AdUye Velcalett neşrtyatı. Ankara, 1934 

(263) Rudolph. K. a.g.e. S. 99 
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nur veya onu istlfaya davet edebilir. Diger hakimler hakkındaki disiplin 
cezalan ise 94 üncü maddeye göre kurulan, İnzibat Meclisi tarafından 
verilir. İnzibat Meclisi, Adalet Bakanının ~argıtay Daire Başkanlan ara
sından seçecegi beş üye ile, bakanlık Ceza İşleri Genel Müdürü ve Teftiş 
Kurulu başkanından oluşur. 

Hakiniler Kanununun 84 üncü maddesi ayrıca, hiyerarşik bir göze
tim şekli de öngörmüştür. Söz konusu maddeye göre, Yargıtayın bütün 
mahkemeler üzerinde gözetim hakkı vardır. Aynı şekilde Yargıtay Daire 
Başkanlanyla, Agır Ceza Başkanları, mahkeme ve müzakerelerin sela
rnet ve düzeni ile ilgili olan konularda, kendi mahkeme üyeleri üzerinde 
gözetim hakkına sahiptir. 

2. 1961 A. Anayasası 

1961 Anayasasının yürürlüge girmesiyle, Adalet Bakanlıgma ait olan 
hakiınlerin Özlük İşleriyle ilgili bütün görevler, bu arada denetim görvi, 
143 üncü maddeyle kurulmuş olan Y.H.K. na verilmiştir. Anayasanın 
1971 yılında yapılan degişiklikten önceki 144 üncü maddesinde, hakim
lerin denetimlerinin Y.H.K. nca görevlendirilecek üst dereceli hakimler 
aracılıgıyla yapılacagı belirtilmiştir. Ayrıca Y.H.K. Kanununun 42 nci 
maddesinde de bu denetim şekli teyit edilmiştir. Anılan hükme göre, 
denetim görevi üst dereceli hakime YHK tarafından verilecektir. Ayrıca 
kurul gerekli gôrdügü hallerde denetleme görevini kurul üyesi olan üst 
dereceli bir hakime de verebilir. 

Soruşturmayla görevlendirilen üst dereceli hakim, soruşturma bel
gelerini· bu konudaki düşüncesi ile birlikte YHK nun ikinci bölümüne 
sunar. Bölüm soruşturmanın genişletilmesine karar verecegi gibi, eyle
min niteligtne göre işlem yapılmamasına da karar verebilir. Bölümün 
ilgili hakim hakkında ceza ve disiplin yönünden işlem yapılmasına karar 
vermesi halinde ise, dosya geregi yapılmak üzere üçüncü bölüme gönde
rilir. 

Haktmlerin üst dereceli hakimler aracılıgıyla denetlenmesi yöntemi, 
YHK nun göreve başladıgı. 22. 12.1962 tarihinden Müfettişi Hakimler 
Kurulunun oluşturdugu 1973 yılına kadar uygulanmıştır. Ancak hiye
rarşik veya yerinden denetim olarak nitelendirilebilecek bu yöntemden 
beklenen sonuç alınamamıştır. Nitekim bu amaçla YHK Kanununda 
degişiklik yapılmak üzere hazırlanan tasarı da, !264! denetimin sadece 
ihbar ve şikayetler üzerinde yapıldıgı ve dogrudan dogruya sistematik bir 

(264) 45 sayılı YHK Kanwıwuut bazı maddelerlrıin deglştirllmestİıe dair kanun tasansı, S. 4 
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denetime girişilemedigt, denetimi yapacak üst dereceli bir hakim bulma
nın her zaman mümkün olmadıgı ve görevlendirilen hakimin kendi işle
rinin agırlıgı dolayısıyla görev yerinden ayrılammasının soruşturma işini · 
sürüncemede bıraktıgı ve malıallinde üst dereceli hakimler tarafından 
soruşturma yapılmasının meslek dayanışmasını bozdugu ifade edilmiş
tir. 

3. 1971 yılı Anayasa dejişikllkleri 

Hakimierin denetiminde görülen bu aksaklıklar üzerine, Anayasanın 
144 üncü maddesi 1488 sayılı Kanunla degiştirtlerek Müfettiş Hakimler 
Kurulu kurulmuştur. Söz konusu maddenin son fıkrasına göre: "Hakiriı
lerin denetimi ve haklarında soruşturma YHK na baglı ve sürekli olarak 
görevli müfettiş Hakimler eliyle yapılır. Müfettiş hakimler, hakim ve 
Cumhuriyet Savcılanyla bu meslekten sayılanlar arasında YHK nca ata
nır." Anayasadaki bu degtşiklige uygun olarak YHK Kanununda da 
gerekli degişiklik yapılmıştır. Söz konusu Kanunun 42 nci maddesi, ana
yasanın ifadesine uygun olarak hakimlerin denetimi ve haklarında ince
leme ve soruşturma yapılması gibi görevlerin YHK na baglı müfettiş 
hakimler eliyle yapılacagını belirtmiştir. Müfettiş Hakimler Kun.tlu 
sürekli olarak atanmış bir başkan ve yeteri kadar müfettiş hakimden 
oluşmaktadır. 12651 

Söz konusu kanunun 42 nci maddesinin son fıkrasına göre. müfet
tiş hakimierin inceleme ve soruşturmayla görevlendirilmeleri ikinci bölü
mün önerisi üzerine, YHK Başkanı tarafından Müfettiş Hakimler Kurulu 
Başkanından istenir. Denetim görevini vermek ve Q.üzenlemek yetkisi, 
YHK Genel Kurulunun onayı alınmak şartıyla Müfettiş Hakimler Kurulu 
Başkanına aittir. 

Müfettiş Hakimler 43 üncü maddeye göre, hakimierin görevleriyle 
ilgili konulan, kanun, tüzük, yönetmelik. genelge ve tavsiyelere uygun 
olarak yapıp yapmadıklarını, hclkimlerin görevlerinden dolayı veya görev
leri sırasında işledikleri suçlarını, hakimlik sıfat ve görevleri icaplarına 
uymayan tutum ve davranışlarını tespit ve gerektigtnde inceleme ve 
soruşturma yapmakla görevlidir. Müfettiş Hakimler ayrıca yaptıklan 
genel denetim sırasında hakimler hakkında inceleme veya soruşturma 
yapılmasını gerektiren yeni bir konunun ortaya çıkması halinde, duru
mu YHK'na bildirir. 

(264) 45 sayılı YHK Kanununun bazı nıaddelerinin deljiştirilmesine dair kanwt tasansı, S. 4 

(265) Kurul biT başkan, 49 müfettiş lıiıkim. biT kalem şefi ve 9 memurla göreu yapmıştır. 
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Denetim, inceleme ve soruşturma sonunda müfettiş hakimierin 
düzenleyecekleri raporlar Müfettiş Hakimler Kurul Başkanlıgınca ikinci 
bölüme ve diger ilgililer hakkında düzenlenen hal kağ;ıtlan da, gizli sicil 
dosyasına konulmak üzere birinci bölüme gönderilir. İkinci bölüm rapor
lar üzerine ilgili hakim hakkında soruşturma yapılmasına gerek olup 
olmadıgıru takdir eder. Hakimler hakkında yapılan ihbar ve şikayetlerin 
ciddi olmaması veya adres ve kimlik belirtilmeden yapılması halinde, 
soruşturmaya yer olmadıgına karar verir. 

Ancak beslenen büyük ümitlere ragmen Müfettiş Hakimler Kurulu
nun denetim görevini etkinlikle yapbgım iddia etmek güçtür. Nitekim bu 
konuda en yetkili kişi olan, Müfettiş Hakimler Kurulu Başkanlıgı da yap
mış bir yüksek hakim şunlan ifade etmektedir.!2661 "Denetimin söz konu
su oldugu yerde tenkit ve tavsiye işin tabi neticesi olarak düşünülür. 
Ama hakimiere yapılacak tavsiye Anayasanın yukanda belirtilen ilkesine 
(M. 132) aykırı olmayacak mıdır?" Dikkat edilirse metinde "yargı yetkisi
nin kullanılmasında" mahkemelere ve hakimiere emir verilemez, tavsiye . 
ve telkinde bulunulamaz ibaresi vardır. Yargı yetkisinin kullanılmasın
dan neyi anlamak lazımdır? Örnegıı{ saat 9'da başlayacagı duruşmaya 
11'de başlayan, intaç ettigı davaların gerekçeli kararlarını aylarca yaz
mayan, keşifleri sudan sebeple yıllarca yapmayan, dosyayı tetkik vesilesi 
ile duruşmalan · defaatı e talik eden hakimlerin bu davranışlarını "yargı · 
yetkisinin kullanılması" ile ilgili görmek mümkün müdür? Düşünüşü
müze göre bunlar hakimin yargı yetkisi dışında kalan ve sonunda bu 
husustarla ilgili tavsiyeterin yapılması icap eden konulardır ... Ancak 
sonradan YHK Genel Kurulu, Anayasanın 132 nci maddesini genış ve 
mutlak manada yorumlayarak hakimlere hiç bir surette tavsiye yapıla
mayacagı görüşünü benimsediginden, denetimler sonunda hakimiere 
yargı yetkisinin kullanılması dışında kalan hususlarda bile, tavsiyeterin 
gönderilmesinden vazgeçilmiş, 45 sayılı Kanunun 63 üncü son maddesi
ne göre 'Yüksek Hakimler Kurulunun görevlerine giren işlerde uyarmak· 
amacıyla ilgilllere tebligat yapma" yetkisinin kullanılabilecegi esası . 
benimsenmiştir. Halen uygulama bu esas dairesinde yürütülmektedir." 

Hakimierin Özlük İşlerinin yürütme organından alınarak meslegin 
inceliklerine vakıf ve tamamen Yüksek Hakimlerden oluşan bir kurula 
bırakılmasından ve denetimlerinin de kendilerine baglı Müfettiş Hakim
lere verilmesinden sonra, ku~lun tavsiye yapılması konusundaki bu 

(266) Yalman. M. Miifettiş Hakimler Kurulu. A.D. 1974,. 5.3, S. 114 vd. 
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duyarhlık ve çekingenligtni anlamak güçtür. Kanımızca YHK bu tutu
muyla denetimden beklenen yararlan hertaraf etmiş ve bu görevi bir 
amaç ve muhtevadan yoksun bürokratik bir ugraş haline indirgemiştlr. 

Müfettiş Hakimler Kurulunun görevini etkinlikle yapamamasının 
diger bir nedeni de, yargı denetiminin ayrıca Adalet Bakanlıgma baglı 
Teftiş Kurulu tarafından yapılması ~lmuştur. Aynı teşkilatı denetlemekle 
görevli iki ayrı teftiş kuruluna gerek olup olmadıgı hususu, doyurucu 
cevap bekleyen bir sorudur. Aynı soruyu kendisine soran sayın Yairnan 
bunu şu şekilde cevaplandırmaktadir.12!>1l: "Hem hıikiıııler hakkında, 
hem de cumhuriyet savcılan ve bu sınıftan sayılanlarla adalet dairelerin
de görevli personel hakkında tek bir kurul tarafından inceleme ve soruş
turma yapılmasına olanak yok mudur? Aslına bakılırsa hakimlik ve sav
cılık mesleklerinin kesin hatlarla birbirinden ayrılması, yerinde olmamış
tır. Bir yandan, hakimlik ve savcılık mesleklerinin birbirine eşit oldugu 
kanunen kabul edilirken öte yandan Yüksek Hıikiıııler Kuruluna karşı 
Yüksek Savcılar Kurulu, Yüksek Hakimler Kurulu Müfettiş Hıikiıııler 

Kuruluna mukabil Adalet B~gı Teftiş Kurulunun bulunması, tek 
metin halinde bir hıikiıııler kanunu yerine, bu kanunun bir çok madde
lerini ilga eden veya degiştiren yahutta yeni hükümler getiren 45 sayılı 
kanunun tedvini, ayrıca bir Yargıtay Kanunu çıkartılması mahzurlu 
olmuş, Adalet camiası içinde bulunması gereken ahenk bozulmuş, mes
lek tesanüdü zedelenmiş, müşterek davalarda birlik içinde hareket ede
bilme imkcim b ırakılmamıştır ... " 

Bu görüşlere katılmamak mümkün degildir. 

4. lUkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Dönemi ( 1 

Milli Güvenlik Konseyinc~ kabul edilen 2461 sayılı kanunla YHK 
nun görevine son verilerek HSYK adı altında yeni bir kurul oluşturulmuş 
ve 2462 sayılı kanunla dal268l Hakimler Kanununda gerekli degişiklikler 
yapılmıştır. Hakimler Kanununa eklenen 4 üncü madde ile hakim ve 
savcıların denetim görevi Adalet Bakanlıgı Teftiş Kuruluna verilmiştir. 
Söz konusu maddeye göre, "Hakim ve savcıların görevlerini; Kanun, 
Tüzük, Yönetmeliklere ve genelgelere (hakimler için idari nitelikteki 
genelgelerel uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; bu hakim ve 
savcılarla Yargıtay ve Danıştay üyeleri dışındaki hakim ve savcıların 
görevlerinden dolayı veya görevleri icaplarına uyup uymadıgıru araştırma 
ve gerekliginde haklarında _inceleme ve soruşturma, Adalet Bakanının 

(26n Yalman. M. a.g.e. s. 120 
. . 

(268} 2556 sayılı Hlıkfmler Kanununun bazı maddelerlntn deglşttrilmeslne ııe kanuna üç ek madde Ilave-

sine dair kanun. 
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izniyle adalet müfettişleri tarafından yapılır. Adalet Bakanı soruşturma 
işlemlerini, hakkında soruşturma yapılacak olandan daha kıdemli 

hakim ve savcı eliyle de yaptırabilir." 

Bu kural ı982 Anayasasının ı44 üncü maddesinde de ayrıca tek
rarlanmış ve konu daha sonra kabul edilen 2802 sayılı yeni Hakimler 
Kanununda da buna uygun olarak düzenlenmiştir. Söz konusu kanun 5 
inci maddesinde teftiş kurulu dışında bir gözetim ve denetim yöntemi 
öngörülmüştür. Buna göre Adalet Bakanı, kural olarak yargı yetkisinin 
kullanılmasına ilişkin görevler dışında bütün hakim ve savcılar üzerinde 
denetim hakkına sahiptir. Aynı şekilde, Yargıtayın bütün mahkemeler 
üzerinde, Cumhuriyet başsavcısının 'yardımcıları, Danıştay Başsavcısı
nın kendi yardımcıları, agırceza Cumhuriyet savcılarının diger savcılar 
üzerinde genel bir denetim hakları bulundugu bel1rtllmiştir. 

Yargıtay ve Danıştay üyelerinin denetimi ise kendi özel kanunları 
çerçevesinde yapılacaktır. Bu durumda Yargıtay üyeleri hakkında Yargı
tay Kanununun ı9 uncu maddesi uygulanacaktır. Kendilerinin hakimlik 
vakar ve şerefine dokunan veya görev icaplarına uymayan fiil ve hareket
lerinden dolayı disiplin cezalan uygulayacak makam, ı ı inci maddeye 
göre kurulmuş olan haysiyet divanıdır. Danıştay üyeleri bakımından ise 
konu Danıştay Kanunu ile düzenlenmiştir. Söz konusu kanunun ı31. ve 
onu izleyen maddeleri Danıştay üyelerinin "yüksek hakimlik vakar ve 
şerefi ile bagdaşmayan" tutum ve davranışları hakkında yapılacak 

kovuşturma ve uygulanacak disiplin cezalan konusunda ayrıntılı 

hükümler ihtiva etmektedir. 

Hakimler Kanununun ı 00 üncü maddesine göre, Adalet Bakanlığ;ı . 
Teftiş Kurulu aracılıgıyla yapılacak aktif denetim üç konuyu kapsaya
caktır: 

a) Görevin Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve genelgelere uygun olarak 
yapılıp yapılmadığ;ı. Kanun tüzük ve yönetmelik deyimlerinden kanımız
ca yargının düzenli ve iyi bir şekilde işlemesi için kabul edilmiş olan 
özellikle usul hukukuna ilişkin hükümleri anlamak gerekir. Çünkü 
mahkeme kararları hukuka uygunluk açısından kanun yollarına baş
vurmak suretiyle üst mahkemelerce zaten denetlenmektedir. 

b) Hakim ve savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında 
suç işleyip işlemedikleri. Bu tür suçlar ilgilller hakkında ceza ~ovuştur
masını gerektiren suçlardır. Kovuşturina şartları ve yöntemi H.K. nun 
82 ve onu izleyen maddelerinde gayet ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş
tir. 
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c) Hakim ve savcı1ann "hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icapları
na uyup uymadıgı." Hakim ve savcı1ann tutum ve davranışları konu
sundaki bu hüküm, aykın davranışta bulunan ilgili hakkında disiplin 
cezası uygulanmasını gerektiren eylemlerdir. Disiplin işlemlerinde uygu
lanacak yöntem ve verilecek disiplin cezaları, hakimler kanununun 89 
ve onu izleyen maddelerinde düZenlenmiştir. Haktmlerin hal ve eylemle
rinin sıfat ve görevleri icaplanna uymadıgı hususu son derece dikkatle 
degeriendirilmesi gereken bir konudur. Zira hakimler de birer vatandaş 
olarak Anayasada yazılı temel hak ve hürriyetlere sahiptirler. Ancak özel 
statüleri dolayısıyla kanunlarla kendileri hakkında bazı kısıtlamalar geti
rilmiş olup, bu temel hak ve hürriyetlerini kullanmaları bu çerçevede 
sınırlanmış tır. 

Denetim kural olarak Adalet Bakanlıgı Teftiş Kurulunda görevli 
müfettişler aracılıgıyla yapılacakl269l 82 nci maddeye göre, müfettişierin 
kendiliklerinden degil, Adalet Bakanı tarafından görevlendirilmeleri üze
rine denetime başlayacakları anlaşı1maktadır. Bu kısıtlama yargı bagım
sızlıgı açısından önem taşımakla beraber, Adalet Bakanı müfettişler 
tarafından tahrik edileceginden, uygulamada inceleme ve soruşturma 
izni almak herhalde güç olmayacaktır. Kaldı ki, 83 üncü maddede Adalet 
müfettişlerinin denetim sırasında ögrendikleri ve gecikmesinde sakınca 
olan durumlarda önceden izin alınalanna gerek olmadıgı belirtilmiştir. 

Müfettişierin bizzat bakan tarafından görevlendirilmesi halinde, bu 
görevlendirilmede bazan siyasi mülahazalann rol oynaması mümkün
dür. Mahkemede davalarını kaybeden kimseler çogunlukla hakimi taraf
sızlıkla suçlamak ve onu şikayet etmek egilimindedir. Ayrıca davanın 
kaybedilecegtnin anlaşı1ması halinde bunu engellemek ve kazanmak için' 
her yol denenmekte, siyasi parti teşkilatları ve özellikle milletvekilleri 
aracılıgıyla hakim üzerinde baskı kurulmaya çalışı1maktadır. Bu arada 
taleplerin Adalet Bakanlıgı üzerinde yogunlaşması sonucu rejim bakı
ınından nazik dönemlerde yerli yersiz müfettiş gönderilmesi, hakimin iç 
ve çalışma huzurunu bozdugu gibi, görev yaptıgı bölgede halk üzerindeki 
saygınlıgını yitirmesine yol açmakta ve bundan ayrıca yargı otoritesi de 
büyük zarar görmektedir. Bu durum ayrıca halk arasında, Adalet 
Bakanligının mahkemeler üzerinde hertürlü söz sahibi oldugu ve istedigi 
kararı verdirebilecegt şeklinde yanlış bir izienim uyandırmaktadır. Bu 
nedenle denetimde siyasi müdahalelerin hertaraf edilebilmesi için, Teftiş 
Kurulunun HSYK na baglanmasının ve müfettişierin gerekli durumlarda 

(269} Kurul halen 1 Başkan ve 100 Adalet Mi.ıfettişl ile görev yapmaktadır . . 
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dogrudan dogruya bu kurul tarafından görevlendirilınesinin ülkemiz 
şartıanna daha .uygun olacagı kanısındayız. 

82 nci maddede aynca yerinden soruşturma iınkanı da öngörülmüş
tür. Adalet Bakanı gerekli gördügü durumlarda soruşturma işlemini, 
hakkında soruşturma yapılacak hakim veya savcıdan daha kıdemli bir 
hakim ve savcı eliyle yaptırabilecektir. Ancak hakim sayısındaki yetersiz
lik ve işlerin yogunlugu dolayısıyla bu denetim şeklinin 1960'dan sonra
ki uygulanmasında olumlu sonuçlar alınamamıştır. 

Hakimler Kanununun 5 inci maddesinin son fıkrasında, hakim ve 
savcılann idari görevleri yönünden Adalet Bakanlıgına baglı oldugu 
belirtilmiştir. 100 üncü maddede ise, hakim ve savcılann görevlerinin 
genelgelere uygunluk açısından da denetlenecegi ifade edilmiş, ancak 
"hakimler için idari nitelikteki g_enelgelere" dizisi ilave edilmek suretiyle, 
hakimiere ancak yargı hizmetinin aksaksız ve düzenli bir şekilde işleme
si için idari nitelikte genelge gönderilebilecegi belirtilmiştir. Bu kural, 
Anayasanın 144 üncü maddesi hükmünün bir tekrandır. Bu ifadeden, 
yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin konularda genelge gönderilemeye
cegi ve yargı yetkisinin kullanılması şeklinin denetim konusu yapılama
yacagı anlaşılmaktadır ki, yargı bagtmsızlıgı ilkesi de bunu gerektirmek
tedir. 

D. KARŞILAŞTIRiıfALI HUKUK 

Karşılaştırmalı hukuk açısından incelenen, Almanya Federal Cum
huriyeti, Fransa, Finlandiya ve İsviçre gibi devletlerde, genellikle yertn
den denetim yöntemi uygulanmakta ve denetimle yüksek dereceli 
hakimler görevlendirilmektedir. Bu arada yargı bagtmsızlıgının zedelen
me!llesi için her türlü önlem alınmıştır. 

ı. Almanya Federal Cumhuriyeti 

Alman Hakimler Kanununun 26 ncı maddesine göre, hakimler 
bagtmsızlıkları ihlal edilmedigi sürece hizmet denetimine tabidir. Dene- · 
tim makamı hakime görevini düzenli yapmaması sebebiyle ihtarda bulu
nabilecegi gibi, kendisini işleri çabuk bitirmesi için ikaz da edebilir. 
Denetim makamının aldıgı herhangi bir önlemin, bagımsızlıgını ihlal etti
gini iddia eden hakim, bu iş için özel olarak görevlendirilmiş olan bir 
mahkemeye başvurabilir. 62 nci maddeye göre federal hakimler için, r 

Yargıtay'ın bir dairesi özel olarak bu tür davalarabakmalda görevlendi-

rilmiştir. ' 

Almanya'da malıkernelerin gözetim ve denetim konusu yeknesak bir 
şekilde düzenlenmiştir. Federal düzeydeki adli yargının denetiminde. 20 
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Mart 1935 tarihli malıkernelerin kuruluşunu düzenleyen kararnamenin 

kısmen hala yürürlükte oldugu kabul edilmektedir. EyaJetlerde ise dene-· 
., 

tim, yerine göre Adalet Bakanı, Eyalet Yüksek Mahkemesi Başkanı veya . · 

Eyalet Mahkemesi Başkanı tarafından yapılmaktadır.I270I 

Alman Hukukunda hakimler, yargı yetkilerini kullanmalan dışında 

memurlara benzer bir hizmet denetimine tabi tutulmuşlardır. Örnegtn 

hakimin görevi dışındaki tutum ve davranışlanyla halkın kendisinin 

tarafsızlıgına olan güvenini kaybetmesi gibi, görev dışındaki durumu . · • 

denetime tabi oldugu gibi, mahkemenin idari işlemleri dolayısıyla görevi-

ni yapıp yapmadıgı da denetim konusudur. Bu bakımlardan hakim .. , 

aynen hiyerarşiye baglı bir devlet memuru gibi, üstlerinin emir ve tali

matıarına uygun hareket etmek zorundadır. Aykırı davranması halinde 

ikaz ve yerine göre hesap vermeye davet edilebiltr.l27ll 

Gözetim ve denetim üst dereceli hakimler ve en üst denetim mak<pnı 

olan Adalet Bakanlıgı tarafından yapılmaktadır. Hakim kendisine göste

rilen hürmet ve güveni kaybetmemek için mesleginin gerekttrdigi şekilde 

davranmalıdır. Kendisinin siyasi düşünce ve tutumu, halkın kendisinin 

bagimsızlık ve tarafsızlıgına olan inancını sarsmamalıdır. Bu gibi konu

lar denetime tabidir. Öte yandan hakime görev yapacagı odanın tahsisi, 

mahkeme kalem personelinin atanması, kendisine izin verilmesi, görev 

seyahatlerinin düzenlenmesi ve hasta bir hakimin yerine geçici olarak 

görevlendirilmesi gibi konularda da, yetki denetim organına aittir. 12721 

Yargı yetkisinin kullanılması, olayın nitelendirilmesi, kanunların 

yorum ve uygulanması ve hakimin takdir hakkı gibi konular denetime 

tabi degildir. Bununla beraber bir hakimin kusurlu bir şekilde mevcut 

kanunlan uygulamayıp yürürlükten kalkmış kanunlan uygulaması, 

rahatlık ve ihmalle ısrarlı bir şekilde doktrindeki görüşlerle yerleşmiş üst 

mahkeme kararlarını gözönüne almaması gibi hususlar, denetim ve 

dolayısıyla disiplin işlemine konu yapılabiltr.l2731 .. 

(270) Baur. F. a.g.e. S. 54 vd. 

(271) Wiedow, A. a.g.e. S. 22 

(272) Wledow, A. a.g.e. S.22 

(273) Gemer·Decker·Kaıifmann. a.g.e. S. 165 
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Üst dereceli gözetim ve denetim makamı, bu gibi durumlarda kural 

olarak ilgili hak.imi itharn ve ikaz edebilir. Daha agır disiplin cezalan ver

me yetkisi yoktur. Diger disiplin cezalan ancak şekli anlamda bir disip

lin soruşturması yapıldıktan sonra verilebilir. 

26 ncı maddenin 3 üncü fıkrası hakime, denetim organının aldıgı 
somut bir önlernin bagımsızlıgıru zedeledigt gerekçesiyle mahkemeye 
başvurma imkarn saglamaktadır. Alınan önlernin denetim yetkisinin 
sınırlannı aşması ve hak.imin bagımsızlıgını ihlal etmesi halinde, davaya 
bakmalda görevli olan Yargıtay'ın ilgili dairesi, alınan önlernin caiz olma
dıgina ve dolayısıyla kaldınlmasına karar verebilecegt gibi, ilgili hakimin 
talebini de reddedebilir. 26 ncı maddeye göre mahkemenin verdigt karar
lar kesin olup, aleyhinde başka hiç bir merciye başvurulamaz. 

Yargıtay'ın yerleşmiş kararlarına göre, denetim organının aldıgı her
hangibir önlemin, somut bir davanın nasıl çözümlenecegt konusunda bir 
tavsiye veya telkin ihtiva etmemesi halinde, yargı bagJ.msızlıgının ihlali 
söz konusu degildir. Ömegtn yüksek dereceli hakim, hakkında şikayet 
veya ihbar yapılan bir hakimden rapor isteyebilir, hakimin ifadesine baş
vurabilir ve davanın bir duruşmasına gözlemci olarak katılabilir. Böylece 
hakimin görevini nasıl yaptıgı, hukuki bilgisi ve diger özellikleri konu
sunda fikir edinebilir.l275l 

2._ FiDlandlya 

Finlandiya'da mahkemelerin ve hakimierin denetimleri Anayasa uya-
, nnca hem yürütme hem de yasama organınca yapılmaktadır. Denetim 
yetkisi, yürütme organının temsilcisi sıfatıyla bir taraftan Adalet Bakanı 
olarak nitelendirilebilen Chancellor of Justlce, diger taraftan da parla
mento tarafından seçilerek özel olarak yargı teşkilatı ve idarenin denetl
mi ile görevlendirilen bir komisyon tarafından kullanılmaktadır. Adalet 
Bakanı devlet başkanı tarafından atanır ve adli yargının iyi bir şekilde 
işlemesinden ve hakimierin görevlerini kanunlara uygun olarak yapma
sından sorumludur. Adalet Bakanı aynı zamanda savcı sıfatıyla Yargıtay 
ve Danıştay'da görülen davalara katılabilir, diger bütün mahkemelerde 
dava açabilir ve duruşmalarda hazır bulunabilir. Bir vatandaşın, hakkı
nın yendigtne dair şikayetl veya kendisinin herhangibir şekilde hukukun -
ihlal edildigtni ögenınesi üzerine, soruşturma yapmak ve gerekli müey
yideleri uygulamakla yükümlüdür.l276l 

(275} Amdt, H. a.g.e. S. 299 vd. 

(276) LawAndJudidalSystems Of Nations, S. 12 
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Parlamento Hukuk Komisyonu ise parlamento tarafından seçilmek
tedir. Görevi, idare ve yargı organlannın görevlerini kanuna uygun bir 
şekilde yapıp yapmadıklarını denetlemektir. Komisyon Adalet Bakanlı
gıyla aynı yetkilere sahip olup, dava açabilir, malıkernelerin duruşmala
rında hazır bulunabilir ve idari makamlar ve mahkemelerden somut bir 
konu hakkında bilgi isteyebilir. Denetimierin sonuçları ve elde edilen 
bulgular konusunda, Adalet Bakanı, Devlet Başkanı ve Parlamentoya; 
parlamento hukuk komisyonu ise, yalnızca parlamentoya yıllık çalışma 
raporları vermek zorundadır.l277l 

3. Fransa 

Fransa'da hakimierin disiplin denetlıni, 1958 Anayasasım 84 üncü 
maddesine uygun olarak Hakimlik Yüksek Konseyi'ne aittir. Bununla 
beraber hıikiınler, konseyin oldugu kadar, baglı oldukları mahkeme Baş
kanları ve Adalet Bakanının da gözetim ve denetlıni altındadır. Son iki 
denetim organı hakimler hakkında ancak önemsiz disiplin cezaları uygu
layabilir. 

Hakimierin disiplin cezasını gerektiren hatalı tutum ve davranışları, 
22 Aralık 1958 tarih ve 58-1271 sayılı kanunun 43 üncü maddesinde 
belirtilmiştir. Buna göre hald.m ve savcının üzerine düşen görevleri ihmal 
etmesi, hakimlik şeref ve haysiyetl ile bagdaşmayacak tutum ve davranı
şa girmesi, denetim ve dolayısıyla disiplin işlemine konu yapılabilir. 

Hakimlik Yüksek Konseyinin disiplin kurulu olarak toplanması 
halinde bu kurula Devlet Başkanı ve Adalet Bakanı katılmamakta ve 
kurul, Yargıtay Birinci Başkanının Başkanilginda toplanmaktadır. 47 
nci maddeye göre Yargıtay Birinci Başkanı kendisine isnatta bulunulan 
hakim ve savcı hakkında soruşturma açtırabilir veya bir önlem olarak 
kendisini geçici olarak görevden alabilir. Soruşturma genellikle bir 
raportör hakim veya yerinden bir naip hald.m aracılıgıyla yapılmaktadır. 
Adalet Bakanının da savcılan geçici olarak görevden alma yetkisi olmak
la beraber mahkeme üyesi olan hald.mler hakkında bu yetkisini ancak 
konseyin görüşünü aldıktan sonra kullanabilir.I278J 

Konseyin verebilecegi disiplin cezalan 45 inci maddeye göre şunlar-
dır: . 

- Sicile işlernek suretiyle ihtar, 

- Görev degtştirme, 

(277} Law And Judictal System.s of Nations, S. 13 vd. 

(278) Erben, E. a.g.e. S. 342 vd. 
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- Bazı görevlerin alınması, 

- Derece ve maaş indirilmesi, 

- Rütbe iİldirilmesi, 

- Görevden alma, 

- Emeklilik hakkını kazanmamış olanın görevine son verme, 

- Emeklilik. hakkıyla veya onsuz göreve son verme, 

Öte yandan 20 Şubat 1967 tarihli kararname uyarınca, Adalet 
Bakanlıgt Merkez Teşkilatındaki idari görevlerde çalışan hakim ve savcı
lar hakkındal279l Birim Başkanı olan genel müdürler, disiplin kavuştur
ması dışında basit uyarı cezaları verebilir. 

4. İsviçre 

İsviçre'de disiplin organları tarafından hakimierin denetimi, malıke
rnelerin idari işleri ve yargı yetkisinin dışında kalan konularla sınırlandı
rılmıştır. 

Denetim yetkisi memur hukukundan kaynaklanmakta olup,I2BOJ 
amaç hakimin yargı görevini geregt gibi yapmasını sa.glamaktır. Hakimin 
tutum ve davranışının ger,ektirmesi halinde, denetim organı ihtar ve dav
ranışın suç teşkil etmesi halinde de hakim hakkında dava açabilir. 
Denetim organının bizzat halk olması halinde ise, yeniden seçilm~mek 
bu konudaki en büyük inüeyyidedir.I2Bll 

Hakimler üzerinde disiplin cezası uygulayan denetim organları fede
rasyon ve kantonlara göre farklılıklar göstermektedir. Federal mahkeme 
üyelerinin denetimi, federal parlamentoya aittir. Keza Vaud, Valais, 
Zürih ve Fribourg Kantonlarında bu görev kanton parlamentoianna 
verilmiştir. Cenevre ve Graubünden kantonlarında ise denetim görevini 
kanton hükümetleri üstlenmişlerdir. 12821 

Bundan başka yerinden denetim ve öngörülmüştür. Kantonal düzey
deki bir mahkeme teşkilatında, kendisine baglı mahkemeleri denetiemek 
yetkisi, kanton yüksek mahkemesine verilmiş olabilir. (2831 

İsviçre'de denetim yetkisi kantonal düzeyde ele alınmıştır. Bir çok 
kantonların kanunlarında hakkı yerine getirmekten kaçınılması, görevin 
savsaklanarak davaların sürüncemede bırakılması ve dava taraflarına 

(279) Fransa'daki bütün hiıklm sayısı4500'dür. Ve bunlardan 160'ı merkez teşkilatında görevUdir. Verp
raet. G. a.g.e. S. 44 

(280) Habschetd, J. a.g.e. S. 56 

(281) Guldener, M. a.g.e. S. 4 

(282) Habschefd.j. a.g.e. S. 55 

(283) Guldener, M. a.g.e. S. 4 

121 



karşı kötü davranılması, qenetlm organlannı harekete geçirecek konular 
olarak öngörülmüştür. Aynı şekilde özellikle görevin kötüye kullanılma
sı, dava taraflanndan birisinin hukuka aykın olarak kayınlması ve keyfi
lik, disiplin cezası gerektiren davranışlar olarak nitelendirilmektedir. 
Ancak olayın nitelendirilmesi, uygulanacak hukuk kuralının tespit ve 
yorumu ve hakimin takdir hakkı gibi hususlar tamamen yargı bagimsız
lıgı çerçevesinde değ;erlendirildiğ;inden bu konularda hiç bir denetim söz 
konusu degıldir. Bununla beraber, hakimin tasavvur edilemeyecek bir 
karar vermesi, kasten veya ihmal lle yürürlükte olan kanunlan uygula
maması, görevi kötüye kullanma şe~de nitelendirilmektedfr.I2B4l 

İsviçre'de federal mahkeme federal parlamentoya, kanton mahkeme
leri ise kanton parlamentolarına yıllık faaliyet raporlan vermek zorunda
dırlar. Her ne kadar parlamento, hukuka aykınlık veya görevi ihmal gibi 
hallerde hakime ikazda bulunmak ve gelecek için baglayıcı olmayan tali
mat gönderme yetkisine haiz ise de, İsviçre'de mahkemeler üzerindeki 
bütün denetimin, yıllık kuru faaliyet raporlannın incelenmesine hasre
dlldigi söylenebilir. 12851 
- i 

(284) Guldener, M. a.g.e. S. 5 

(285) Elchenberger, K. a.g.e. S. 265 
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VDI. SONUÇ VE ÖNERİLER 

A. SONUÇ 

Yargı erkinin diger kuvvetlerle ilişkisinde, tarihi gelişim sürecinde 
gittikçe artan bir sürtı:işme ve gerilim hakim olmuş ve yargı sürekli ola-· 
rak diger kuvvetlerden ayrılma egilimi içinde bulunmuştur. Sonuçta 
organik açıdan diger organlardan ayrılan ve bagımsızlıgı saglanan yargı 
organının, hukuka ve dolayısıyla yasama organına baglılıgı gittikçe zayıf
lamıştır. Çagdaş kanunların artık gerçek hukuku yansıtmadıgı, yalnızca 
toplumdaki baskı guruplarının menfaatlerini ~e tek yönlü sosyal çıkarla
n temsil ettlgi bilinci, hcikimle kanun arasındaki bagları gevşetmiştir. Bu 
gevşeme, temel hak ve hürriyetler karşısında kanunların anayasaya 
uygunlugnun denetimi, geniş ve serbest yorumlama yöntemlerinin uygu
lanması ve kanun boşluklarının hakim tarafından daldurulması gibi 
imkantarla son haddine varmıştır. Ayrıca bu durum tam kooptasyon sis
teminin kabulü ve yasama organının yargı erki üzerindeki gözetim hak
kının kısıtlanması gibi husustarla tamamlandıgı takdirde, yargı erkinin 
yasama organı ve ona etkili olan güçlerle baglan tamamen kopmaktadır. 
!286! Sonuçta yasama organı yargı erkinin aldıgı kararlarla dogrudan dog
ruya etkilenmekte ve faaliyeti bazı hallerde aşın bir şekilde sınıriandıni-
maktadır .!281l · 

Yargı erkinin yürütme organı ile Qlan ilişkileri de bundan farklı 
degildir. Kuvvetli ve organik açıdan bagımsızlıgı saglanmış bir idari yar
gının, idarenin görev alanına müdahale etmesi mümkündür.1288l 

Öte yandan, bir taraftan hakimin diger kuvvetleri frenleyici fonksiyo
nu, diger taraftan yargının organik olarak diger kuvvetlerden aynlmış 
olması, yargı erkini ister istemez siyasi mücadele alanının içine çekmek
tedir. l289l 

(286) Elchenberger, K. a.g.e. S. 69 

(287) Amerika'da oldugu gibi, kuıJvetler ayınnu ilkesine uygun olarak kanun1ann Anayasaya uygıutlufju 
açısUldan ·sınırsız bir denetim yetkisi verildlgi takdirde, önemU konulardaki yasama faaliyetinin felce 
ugratılabllecegint teçriibeler göstemı1şt!r. Nitekim eyaletleriİı çogunda sosyal muhteuah bir çok kanunlar. 
bUl of rlghts'a aylan of.duOu gerekçesiyle anayasaya aylan Uan edilmtşt!r. JeUnek, G. a.g.e. S. 615, N.2 

(288) ''Yürütmeyi dwı:1umıa kararlan tatbikatta Idari faaliyete mıidahale şeklini alabibnektedJr. Yüksek 
memt1Tiar hakkında verilen dı.ırdumıa kararlan dolayısıyla idareye mıidahale tehlikesi daha genişlemtş. 
lıükUmete mıidahale tehlikesi ortaya çılanıştır." Karayalçın, Y. a.g.e. S. 16 

(289) Elchenberger, K. a.g.e. S. 71 
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Bu gibi hallerde, asıl görevi koruyuculuk olan yargı erkinin, bagım
sız bir iktidar sahibi olarak, aktif, şekillendirici ve yön verici bir biçimde 
yönetime müdahale etmesi mümkündür ki, bunun sakıncaları yargının 
bagımlı olmasının sakıncalarından daha fazladır. Bu nedenledir ki, Mon
tesquieu bagımsız yargı erkinden ürkerek onu, "korkunç yargı kuvveti" 
olarak nitelemiş ve onun görevinin yalnızca kanunları uygulamak oldu
gunu belirtmiştir.l290l 

Bireyin temel hak ve hürriyetlerinin korunması açısından tiı.şıdıgı 

büyük öneme ragmen, kuvvetler ayınını ilkesinde amaç yalnızca devlet 
kuvvetinin sınırlandırılması olup, devlet birliginin ortadan kaldırılması 
degıldir. Bu bakımdan devlet birliginin korunması için kuvvetler arasın
da bazı bagların muhafazası zorunludur. Fren ve denge, (freins et contre
poids veya chedes and balances) olarak nitelendirilen bu baglar, organla
rm fonksiyonlarını-ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemektedir. 
Ömegtn fonksiyonel açıdan, yürütme ve yargı organları, yasama orga
nınca kabul edilen kanunlarla baglıdır. İdarenin hukuka baglı oldugu 
ilkesinin bir sonucu olarak idarenin faaliyetleri hukuk kuralları çerçeve
sinde cereyan edecek ve çıkan uyuşmazlıklarda, idare yargı kararlarını 
uygulayacaktır. Böylece kuvvetler arasındaki farazi eşitlik ilkesi hertaraf 
edilmiş ve yerine karşılıklı bagmıiılık ilişkisi geçmiştirJ29ıl 

organların birbiriyle olan ilişkileri açısından ise, yasama organı 
diger organiara tabi degıldir. Bununla beraber yürütme ve yargı organla
rına karşı kısmi bir bagımlılık söz konusu olabilir. Ömegin kanunların 
anayasaya uygunlugu açısından soyut ve somut norm denetiminin 
kabJ edudigi devletlerde, yasama organı yargı erkine tabi tutulmuştur. 

1 
Aynı şekilde, yas~a organının toplanması ve feshi konularında yürüt-
me organının söz sahibi olması veya ona kabul edilen kanunlara karşı 
veto hakkı tanınınası halinde, yürütme organına karşı da bir bagımlılık 
ilişkisi dogıtıaktadır. Yargı organı, malıkernelerin bagımsızlıgı ilkesiyle 
yasama ve yürütme organlarına karşı, yargı · yetkisinin kullanılması 
konusunda her türlü müdahaleden korunmuş ve hakimierin azilden 
masuniyetleri saglanmış olmakla beraber, hakimierin atama ve özlük 
işlerinde yasama ve yürütme organlarının söz sahibi olmasıyla keza bir 
bagımlılık ilişkisi kurulmuştur. Öte yandan hükümetin kuruluş ve göre-

(289) Elcherıbfıırger. K. a.g.e. S. 71 

(290) Etclıeılberger, K. a.g.e. S. 70 

(291) Nawiaslcy, H. a.g.e. S. 10 
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vinin sona ermesinde yasama organı geniş yetkilerle donaWmıştır. Özel
likle parlamenter rejimlerde yürütme organı sıkı bir şekilde yasama 
organına tabı tutulmuş olup, yasama organına karşı sorumluluk ve 
hesap verme yükümlülügü aşırı bir bagımlılık ilişkisi yaratmaktadır.(292l 

Kuvvetlerin karşılıklı olarak dengelendir1ldigt bu sistemde, kuvvetler 
birbiri içine kenetlenmiş dişliler gibi digerinin çalışmasını düzenlemekte
dir. Böylece kuvvetlerden biris1n1n digerlerine tahakkümü, kanunların , 
kendisine tanıdıgı yetkileri aşması veya kötüye kullanması engellenmiş 
olmaktadır. 1293! 

Yargı erki ıÇınde anayasa mahkemeleri, günümüzde özel ve tartış
malı bir konuma sahiptir. Yargı erki, devlet tekelindeki anayasal bir 
kurum olarak, bireylerin birbirleriyle ve bireyle devlet arasındaki uyuş
mazlıklan çözmekle görevlidir. Ayrıca, hukukun üstünlügüne dayalı bir 
hukuk devletinde yasama ve yürütme organı tasarruflannın hukuk çer
çevesinde gerçekleştirlUp gerçekleştirilmedigtnin denetimi de yargı erkine 
verilmiştir. Kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü fazla bir sorun 
yaratmamakla beraber, idarenin hukuka baglılıgı ve özellikle yasama ve ~ 

yürütme organının denetiminde yargıya söz hakkı tanınmasının, kuvvet
ler ~yırımı ilkesindeki dengeyi yargı lehine bozdugu ve hc1kiınler yönetimi 
tehlikesine (risk of _govemment by judges) yol açtıgı iddia edilmektedir. 
(294) 

Gerçekten, bu söylenti giderek yaygınlaşmış ve anayasa mahkemele
ri üyelerinin atanmalarının demokratik olmayan yöntemlerle yapıldıgı 
iddiası ile bu malıkernelerin görevlerini kötüye kullanarak yasama orga
nının yetkilerini gasbettigi öne sürülmüş ve meşruiyetlerini tartışılır hale 
getirnıişttr.l295l Anayasa mahkemeleri siyasetin hukuki sınırlarını çizmek 
ve bunu denetlemekle görevli anayasal kuruluşlardır. Anayasa kendisi
ne, "siyaseti yargılama" (Justizia.bilisierung der Politik) görevi verdigi için, 
mahkeme ile yasama ve yürütme organlan arasındaki gerilim ve sürtüş
me olagan sayılmalıdır.l296l Anayasa mahkemelerinin genelde kendiligin
den degil, ülkemizde oldugu gibi somut norm denetimi açısından vatan
daşların yerel mahkemeleri harekete geçirmesiyle, soyut norm deneti
minde ise Cumhurbaşkanı, iktidar veya muhalefet partilerinin başvuru- . 

(292) Nawiasky, H. a.g.e. S. 10 vd. 

(293) JeUnek, G. a.g.e. S. 615 

(294) Krıııub, G. CoUoquy on the Concept of Democmcy, Strasbourg, 1983, S. B 

(295) Krıııub G. a.g.e. S. B 

(296) Bulletin, Presse wıd lrifomıatlonsdfenst. Bonn 22.12.1983 N. 142. S. 12B1 vd. 

125 



suyla harekete geçtigt gerçegt1297l de kendilerine karşı yapılan eleştirileri 
sona erdirememiştir. 

Örnegtn Alınanya'da Anayasa Mahkemesi, çok güçlü oldugu ve 
hükümetin önüne engeller çıkardıgı gerekçesiyle yogun bir şekilde eleşti
rilmekte, mahkeme kararlarından bazıları, yasama organının faaliyet 
alanına müdahale teşkil eden mübalagalı kararlar olarak nitelendiril
mektedir. Mahkeme kararlarının "İncilin kelamı" (words from the Bible) 
oldugu ve mutlaka uyulması gerektigt yolunda mahkeme içinden de bazı 
sesler yükselmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Weizsacker, Anayasa Mah
kemesi üyelerinin havari (apostle) olmadıklarına işaret etmek ihtiyacını 
hissetmiştir. 12981 

Anayasa Mahkemeler!, siyasi görevler ifa eden anayasal kuruluşlar
dır. "Alman Federal Anayasa Mahkemesi, hükümetin parlamenter 
sorumlulugunun ortadan kalkması karşısında bu fonksiyonu, çogunlu
gun etkili denetimi adına yüklenmiş, Avustuıya Anayasa Mahkemesi de 
eksik temsil edilen ya da hiç temsil edilmeyen sosyolojik ve politik azın
lıkların korunması yolu ile siyasi tartışmanın büyük formasyonlarca 
monopolleşmesini engellemiştir".l2991 Aynı şekilde, ülkemizde de, "1982 
Anayasasında Anayasa Mahkemesi yüksek mahkemeler arasında göste
rilmiş olmasına ragmen ... bir yüksek mahkeme degildir. Anayasa Mah
kemesi bir Anayasal kuruluştur ama, bir mahkeme degildir ... Anayasa 
Mahkemesi dikkat edersek 1961 Anayasasından bu yana, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin egemenligt kullanan yegane organ olmaktan 
çıkarılmasının bir sonucu olarak Türk Anayasa hukukunda yer almıştır. 
Yani, milli egemenlik kullanan organa karşı, bir karşı agırlıktır."ısooı 

Egemenligtn ~ayıtsız şartsız millete ait oldugu ilkesinin bir sonucu 
olarak Anayasa Mahkemesi üyelerinin de halk tarafından seçilmesi gere
kirse de, bu günümüz şartlarında mümkün olmayabilir. Ancak bu seçim 
hiç bir şekilde, demokratik meşruiyete (d.emokratisch legi.ti.miert) sahip 
olmayan kurumlara da devredilmemelidir.1301l Bu düşüncelerle, Anayasa 
Mahkemesi üyelerinin seçimi genelde siyasi telakki edilmekte ve atama
lar yasama veya yürütme organı tarafından yapılmaktadır. Alınanya'da 

(297} Knaub. a.g.e. S. 9 .·, 
(298) The Gennan Tribwıe. changes on the bench of the Constftutlonal Cowt. 29 November 1987. N. 1301 

(299) Canlar. B. Anayasa Mahkemesi Kararlannda Demokrasi. Anayasa Yargıs~ 28. Kuruluş Sempozyu
mu. Ank. 1990. S. 123 

(300) Teziç, E. Kanun ve 1BMM K~ Anayasa Yargıs~ 26. Kuruluş Sempozyumu, Ank. 1989, S. 48 

(301) Hesselberger. D. Das Gnuıdgesetz. 5. Aı.ıflnge, Neuwted 1988, S. 281 
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16 üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi üyeleı1n1n yansı Federal Meclis, 
diger yansı da Federal Senato tarafından 2/3 çogunlukla ve 12 yıliçin 
seçilir ve yeniden seçtlmek mümkün degtldtr. Mahkeme başkanı ve baş
kanvekili tse her defasında meclislerden btrtsi tarafından dönüşümlü 
olarak seçtlmektedtr.!302l Avusturya'da ise 14 üyeden oluşan mahkeme 
haktmleı1n1n yansı, Federal Hükümet, yansı da Federal Senato ve Fede
ral Meclisin önerisi üzerine Federal Cuumhurbaşkanı tarafından atanır. 
Dolayısıyla asıl seçim hükümet ve yasama organı tarafından yapılmakta 
ve Cumhurbaşkanı bu seçimi onaylayarak atamayı yapmaktadır. ABD 
de tse, somut norm denetimi açısından anayasa mahkemesi yetkileriyle 
donatılmış olan Yüksek Mahkeme {Supreme Cowt) üyeleı1ntn seçimi, 
Başkanın önerisi üzerine Federal Senato tarafından gerçekleşttrtlmekte 
ve adaylar mesleki ve özel hayatlan yönünden çok sıkı bir sorgulamaya 
tabi tutulmaktadır. Almanya'da da Yeşiller Partisi tarafından Anayasa 
Mahkemesine üye olmak isteyen adayların bu şekilde bir sorgulamaya 
çektlmesi önerilmelde beraber, seçimlerin kamuoyunda bir gösteriye 
{public spectacle) dönüştürülerek dejenere edilecegt endişesiyle reddedil
mekte ve mevcut yöntemin Almanya'nın seçtlgt temsili demokrasi esasla
rına uygun oldugu kabu1 edtlmektedir.l303l 

Ülkemizde de Anayasa Mahkemesi üyeleı1n1n seçimi, kamuoyunu 
her zaman çok yakından ilgilendtrm1ş ve yapılan tercihler, gerek aday 
gösteren kurumlar, gerek önerilen adaylar ve gerekse ata.ıpayı gerçekleş
tiren makam açısından yogun eleşttrtlere konu olmuştur.!304l Keza, siya
si iktidar ile Anayasa Mahkemesi arasındaki gerilim ve çatışma o kadar 
yüksek boyutlara tırmandırılmıştır ki, sonuçta zamanın başbakanı bir 
Anayasa Mahkemesi üyesini reddedebilmtşttr.l305l Oldukça eski ve say
gın bir gelecege sahip olan Türk Anayasa Mahkemesi, somut ve soyut _ 
norm denetimi yoluyla kanunların anayasaya uygunlugu, temel insan 
hak ve özgürlükleı1n1n korunması, anayasal organların, sorumluluk ve 
görev sınırlannın çtztlmest gibi konu1arda, çok önemlt ve siyasi hayatı 
yönlendtrici bir rol oynamıştır. Geçen sürede, Anayasa Mahkemesi 
kararlan başta siyasi çevreler olmak üzere kamu oyunda geniş bir şekp-

(302)Anayasa Yargıs~ 4, 25. YılSempozywnu. Ank. 9-10Haztmn 1987, S. 37 

(303) The Gennan Tribwıe, 29 November 1987 

(304) Kıra:ı. C. Hukuk, Ahlak ve Gelenek MUityet. 4 Kasun 1990; Özturanlı. M. lskender, Anayasa Yargısı 
ve Siyasallkt1dar. CumJu.ırlyet. 3 Ocak 1991; Aşçıoglu. C. Cumhurbaşkanı ve Yargı. Milliyet 12 Ektm 

1990 

(305} 2lrvede hukuk savaşı sertleşiyor, Hürriyet 4 Kasun 1990; Ekşi, O. Tartışılan nedır? Hiuiyet 4 Kasun 

1990; Mtlliyet. 21 Şubat 1991 
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de tartışılmış, degerlendirilıniş ve yerine göre de eleştlrilmiştlr. Son 
zamanlarda bu kuruma karşı yapılan eleştiriler, daha ziyade mahkeme 
üyelerinin seçim yöntemi üzerine yogunlaşmıştır. Ayrıca bu konu yalnız 
ülkemizde degtl, diger bütün batı demokrasilerinde de güncelligini koru
maktadır. 

Bu nedenle, bu konuda bir anayasa degtşikligt düşünüldügü takdir
de, Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiıninin, mahkemenin üstlenmiş 
oldugu siyasi ınisyonun, siyasetin hukuki sınırlarının çizilmesi görevinin 
(der Politik rechtliche Grenzen zu ziehen) dogal hir sonucu olarak, · 
Almanya'da oldugu gibi yasama organına verilmesi, konuya ilişkin tar- . 
tışmalan büyük ölçüde sona erdirebilir. Ayrıca bu şekilde bir seçim yön-' 
teıni, demokratik meşruiyet kazanmış olarak, Anayasa Mahkemesinin 
konumunu diger yüksek mahkemelere oranla çlaha da yüceltecegi gibi, 
mahkemenin anayasal bir kurum olma niteligtni de vurgulamış olacak-
tır. . 1. 

. . . 

Öte yandan her türlü siyasi yetkinin belirli bir süre için verilmesi, · 
demokrasinin temel bir ilkesi oldugu için, Anayasa Mahkemesi üyeleri
nin ülkemizdeki gibi emeklilik yaşına kadar degtl, yine Almanya'da oldu
gu gibi belirli bir süre görev yapmalarında büyük yararlar vardır. Mahke
me üyelerinin belirli bir süre için seçilmesi halinde, farklı siyasi görüşle
re sahip partilerin iktidara gelmesine ragmen, aynı siyasi görüş ve temü- · 
yüle sahip belirli bir heyetin uzun süre görevde kalması gibi bir sakınca 
da ortadan kalkacak ve mahkeme heyeti ülkenin o andaki siyasi degişik
lik ve egtlimlerine uygun bir kompozisyonda oluşacagı için, mahkeme ile 
diger devlet organları birbirleriyle daha uyumlu bir çalışma ortamına ' 
kavuşmuş olacaktır. Anayasa mahkemesine, üstün yetenekli ve kişilik ' 
sahibi şahsiyetler seçildigt için görevleri sonunda kendilerinin kısa bir 
sürede, bilim, siyaset veya durumlarına uygun başka bir alanda kolayca · 
yeni bir çalışma ortamı bulmaları mümkündür. Ayrıca, ifa ettikleri şeref-
li göreve uygun olarak, kendilerine almakta olduklan aylık üzerinden 
emekli olma hakkı tanınabilir. 

Üyeler yasama organı tarafından seçilirse, Anayasa M;ahkemesinin 
çoğ;unluga sahip iktidar partisinin siyasi görüşlerine yatkın kimseler 
tarafından doldurulacagı endişesi de abartılmamalıdır. Üyeler belirli bir 
süre için seçildigt takdirde, bu tehlike büyük ölçüde ortadan kalkacagı 
gibi, seçim için Almanya'da olduğ;u gibi üçte iki çogunluk aranırsa, par- · 
lamentoda temsil edilen bütün siyasi görüşler arasında zorunlu bir 
mutabakat gerekeceginden, uygun adayları bulmak herhalde güç olma
yacaktır. 

128 



Ülkemizde 1961 Anayasası, öngördügü birçok anayasal kurum ve 
kuruluşlarla, çogulcu demokrasi esaslarından hareket etmiş ve kuvvet
ler ayırımı ilkesi en aşırı ve katı şekliyle gerçekleştirilmiştir. Bu arada 
yargı erkine yasama ve yürütme organlarına oranla daha üstün bir mev
ki verilerek, Montesquieu'nun eşit kuvvetler şeklinde ve birbirini frenle
yici güçler olarak kabul ve tasavvur ettigi kuvvetler ayırımı ilkesine nisbi 
bir muhteva verilmişttr.1306l Yeni anayasada hakiınlerin görev alanı ve 
statüleri o kadar vurgulanmıştır ki, Hirsch'in deyimi lle yeni düzende 
artık "bir hukuk veya kanun devletinden bahsetmek yerine, bir hakim 
devletinden söz etmek daha dogru olur.130~l Gerçekten bir taraftan Ana

yasanın 114 üncü maddesine göre idarenin bütün eylem ve işlemleri 
mutlak bir yargı denetimine tabi tutulmuş, diger taraftan yeni kurulan 
Anayasa Mahkemesiyle kanunların anayasaya uygunlugunu denetim 
açısından çok geniş yetkiler tanınmıştır.I30Bl 

Adli yargı alanında ise, oluşturulan YHK ile hakiınlerin atama ve 
özlük işlerinde .en aşırı yöntem olan, kooptasyon sistemi benimsenerek 
l309l, yargının diger devlet organlarıyla olan bütün baglan kopanlmıştır. 
Böylece devlet hayatında "son söz söyleme yetkisi" yürütme ve yasama 
organlarından yargı erkine geçmişttr.13ıoı 

Malıkernelerin bagımsızlıgı ilkesi, diger devlet organlarına karşı yar
gı organına kaçınılmaz bir şekilde özel bir yer verilmesini gerektirmekle 
beraber, kuvvetlerin bu şekilde ve kesin çizgilerle birbirinden ayrılması · 
mümkün degildir. Hür Avrupa'nın geliştirdigi çogulcu demokrasi tipi, 
artık yasama ve yürütme organlan arasında gerçek anlamda bir kuvvet
ler ayırımını tanımamaktadır. Demokratik rejimlerde vukubulan yapı 
degişiklikleri dolayısıyla, bu kuvvetler tamamen veya kısmen aynı ellerde 
toplanmıştır. Bunlar siyasi partiler, sendikalar ve diger çeşitli baskı 

(306) Fbrsthoj. E. a.g.e. S. 475 

(307) Hirsch. E.E. a.g.e. S. 52, N. 51 

(308) • Anayasamızda kanun yapma süreci. Iki mecliste güçleştirlldigtnden ve etldn bir yargıç güvenlif1i 
gerçekleştirtldi!Jinden ve de özeiUkle. yargı orgarılanrıa siyasal gücün yetkilerint sınulama ve denetleme 
görevi yüklerımi.ş oldugundan yönetit:Uerin begenmedikleri yargı kararlarına dogrudan karşı çıkmalann· 
dan başka yol kalmamıştv. Idare Danıştaydan; Yasama Orgaru tse Anayasa Mahkemesinin denetimin· 
den ve hatta ııarlıgından rahatsız olt1u!1unu çeşltlt biçimlerde orkıya koynuış, uygulanmayan Danıştay 
kararları artmış, Iptal olıırıdugu hcı1de bazı kanwılann yeniden aynen kabul eı:lildlgi ve bir kanun Iptal 
edUdtkten sonra ortaya çıkan boşıunwt doldıuulmasının uzun süre savsaklandıgı gönibnüştür." Uler, Y. 

a.g.e. S. 85 vd. 

(309) Ayru görüş, Postlll::ıD{1lu, I.E. a.g.e. S. 34; Ayrıca Hirsch diger bir eserinde ywılan söylemektedir: 
"Anayasada yasama ve yıirübne organianna karşı mahkemeler1n baj)unsızlı(jı ve hlddmlilc teminatı bildi· 
gtm kadarıyla başka hiçbir anayasada görülemeyecek şeldlde gerçekleşttrlbniştir." Hirsch. E.E. Mens· 
clıenrechte wıd Grwıd.freiheiten im Ausnahmezustand. S. 118 

(310) Forstlwj. E. a.g.e. S. 476 
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gurubu ve menfaat birlikleridir.!31 ll Öte yandan çagınıızda hukuk, artık'. 
gözü kapalı bir şekilde itaat edilen bir devlet buyrugu olmaktan çıkarak . 
yaratıcı bir işbirligt içinde, toplum yararına uygulanan bir kurallar dizisi · 
niteligınt kazanmış ve yargı görevi bit tür sosyal yardım şekline dönüş- . 
müştür .!3121 

Günümüzün modem parlamenter demokrasilerinde, kuvvetler ayırı
mı ilkesi şeklen muhafaza edilmekle beraber, yargı erki dışında, yasama. 
ve yürütme organları kesin·çizgilerle birbirinden ayrılmış degtldir. Örne
gm yürütme organı, yasama yetkisinin devri yoluyla yogun bir şekilde 
yasama faaliyetinde bulunabilmektedir. Ayrİca, devlet işleri anayasal 
kurallarla yasama ve yürütme organlan arasında paylaştınlmış olsa bile, 
bunlar gerçekte parlamentodaki çogunluk partisinin elindedir ve bu 
çogunluk da hükümet tarafından belirlenmiş politikalan her zaman des
teklemektedir. !3I3l 

1961 Anı,ıyasasının yargı bagımsızlıgına ilişkin kuralları, 1982 Ana- · 
yasasında aynen tekrar edilmiştir. Dolayısıyla yargı hagımsızlıgını · 
düzenleyen maddi hukuk kurallan açısından, temelde iki Anayasa ara
sında hiçbir fark yoktur. Şekli hukuk açısından ise, tek fark, eski düzen
lernede kurula sadece Adalet Bakanı iştirak ederken, yeni kompozisyon
da Bakanlık Müsteşarına da kurul üyeligt statüsü tanınmış olmasıdır. 

Öte yandan, I 982 Anayasası da kural olarak kuvvetler ayırımı ilkesi
ni benimsemiş olmakla beraber, 1961 Anayasasına oranla yürütme 
organı diger kuvvetiere karşı daha güçlendirilmiştir. Bu amaçla idari 
yargı ve anayasa yargısının görev alanlarında yeni düzenlemeler yapılmış . 
ve bu organların yargı denetimi açısından bazı kısıtlamalar get1rilmiştir. 
Ancak bunlar yargı bagimsızlıgı ile karıştırılmamalıdır. Çünkü idari yargı 
ve anayasa yargısı yeni düzenlernede de, denetim alanlan eskiye oranla · 
kısıtlı d~ olsa, tam bir bagımsızlıkla görev yapma imkanına sahiptir .. 
Dolayısıyla, bu konu ancak idarenin hukuka baglılıgı ve hukuk devleti . 
ilkesi açısından degerlend1rilmeli ve gerekiyorsa yeni düzenlemeler yapıl- . 
malıdır. 

Yargı er ki ile diger kuvvetler arasında ortaya çıkabilecek gerilim ve · 
sürtüşpıeler ancak organlar arasında toplum yararına yönelmiş bir işbir-

(311} Marctc. R.a.g.e. S. 338 

(312} De with, H. a.g.e. S. 63 

(313} Knaub, C. a.g.e. S. 5 
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ligt kurularak gtderilebilir.l3141 Aslında milli iradenin açıga vurma şekille
ri olan yasama ve yargı organlannın tasarruflan arasında büyük fark 
yoktur. Aradaki fark yalnızca faaliyetin boyutlan bakımındandır. Yasa
ma organı genel ve objektif kurallar koymakta ve yargı organı da bu 
kurallan uygulayarak somutlaştırmaktadır. Yargı organı kanuni sınırlar 
içerisinde kalarak yasama organının iradesi olan kanunv. geliştirmek ve 
onu olgunlaştırmakla yükümlüdür. Bu arada ilgili kanunun kal{ul sebe-· 
bi olan, yasama organının gerçekleştirmek istedigt meşru siyasi amaç 
herhalde gözönüne alınmak zorundadır. Siyasi amacı olmayan bir 
kanun düşünmek mümkün olmadıgından, rargı erki kararlarıyla, bu 
amacın gerçekleştirilmesi bakımından yasama organına ve millete karşı 
sorumlu olmalıdır.!3ISI Çünkü mahkemeler millet adına karar vermekle 
beraber, kanunlar da millet adına kabul edilmektedir.!316l 

Demokratik bir toplumda bütün siyasi güçler yargının tarafsızlıgıru 
tanımak ve saygı duymak zorundadır. Bu durum, yargı erkinin bütün 
diger devlet organlannın üzerinde oldu~u ve keyfine göre davranabilecegt 
şekltnde algılanmamalıdır. Tam tersine, diger devlet görevlerinde oldugu 
gibi, hakimin de üzerinde anayasa ve kanunlar vardır. Milleti temsil 
eden yasama organınca kabul edilen kanun, yargı ve idare üzerinde milli 
egemenligt kurmaya yarayan bir araçtır. Demokratik bir hukuk devletin
de milli irade; anayasaya uygun olarak çıkanlan kanunlarda ifadesini 
bulur ve hakim de milli iradenin icracısıdır. Ancak, modem parlamenter 
demokrasilerde yasama ve yürütme organı arasındaki baglar kuvvetlene
rek, kuvvetler ayırımı ilkesi eski organik ayırım ve önemtni yittrqikçe, 
bagımsız yargının önemi de giderek artmakta ve yargı erki diger iki erki 
dengeleyen bagımsız bir kuvvet olarak adeta onların üzerinde bu görü
nüm kazanmaktadır. 

Görevine son verilen YHK döneniinde, yargı bagımsızlıgı aşırı bir 
şekilde vurguianmış ve yargı erkinin işleyişi iyi ve kötü yönlertyle hakim
lerin kendi sorumluluguna terkedilmiştir. Oysa asıl sorumluluk millete 
karşı olmalıdır. Millet anayasa ile hakimlerine memurlardan ayrı ve 
daha yüksek bir bir mevki saglamışsa, yargı erki de bunun karşılıgında 

(314) ömegın Frwısa'da Danıştay Cıyelert geleneksel olamk karlyerden yettşmektedir. Bunlar meslege 
önce yardurıcı okırak girmekte daha sonra kanun sözcüsı1 ve üye olmaktadırlar. Ayrıca üyelerin1n üçte 

btrt tle kanun sözcülerln1n dörtte biri. yüksek Idari makamlarda bulunmuş devlet memurlan arasından 
c.logrudan c.logruya hükümet tarcifından atarımaktadırlar. Böylece yürii1me orgaru tle yiLksek Idare malıke
mest arasındaki sıkı tşblrligt dolayısıyla. Idarenin normalişlemesi sekteye ugmtılmaksızuı yargı derıetlmt 
başanh bir şekilde yürütülmektedir. Letoumeur, M. Fmnsöztscher Consetl D'etat, Joıunal der Intemattona
len Jurlsterı-Korrunissfon. 1968 I. S. 106 

(315) Amdt. A. a.g.e. S. 16 vd. 

(316} Eichenberger, K. a.g.e. S. 106 
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adına karar verdigt millete karşı çok agır bir sorumluluk üstlenmiştir. 
Yeni oluşturulan HSYK'na yürütme organı temsilcilerinin de katılması 
saglanarak, yargı erki ile egemenligtn asıl sahibi olan millet arasında 
dolayısıyla da olsa bir bag kurulmuştur. Bundan böyle yasama organla
rmda hiçbir engelle karşılanmaksızın, yargının genel işleyişi, uyuşmaz
lıkların nasıl çözüınlendigt ve diger konuların açıkça tartışılıp gerekli 
önlemlerin alınması temenni edilii. Kurul başkanı olan Adalet Bakanı, 
bu sıfatıyla artık yargı erkinin de temsilcisi olarak yasama organına kar
şı büyük bir sorumluluk taşımakta ve hesap vermek durumundadır. 

B. ÖNERİLER 

1) Anayasa degtşikligt yapıldıgı takdirde, diger demokratik batı 
ülkelerinde oldugu gibi anayasa da sadece yargı bagımsızlıgına ilişkin 
temel ilkelere yer verilmekle beraber, toplum yapısının sürekli olarak 
degtştigt de gözönüne alınarak, yargı bagımsızlıgıru saglayacak kurum ve 
kuruluşları katı kalıplam dökmekten kaçınılınalı ve esnek bir tutum 
izlenmelidir. Bu nedenle Anayasada yargı bagıiDsızlıgı ve hakimlik temi
natı gibi konularda genel ilkelert belirttikten sonra, konunun ayrıntılan
nı özel kanunlara bırakmak, toplumsal gelişmelere ayak uydurmak ve 
gerekli yeni düzenlemelere imkan saglamak bakımından amaca daha 
uygun olacaktır. 

2) Yeni düzenlernede temsili parlamenter demokrasi esaslarına 

uygun olarak Adalet Bakanlıgına gereken önem verilmiş ve kurul başka
nı olan Adalet Bakanının kişiligt son derece önem kazanmıştır. Anayasa
da hangi sistem kabul edilirse edilsin, bundan böyle hükümette yer ala
cak Adalet Bakanla.nrlln kişilikleri üzerinde titizlikle durolmalı ve bu 
makama siyasi düşünceler bir tarafa bırakılarak, meslek çevrelerinin 
saygı ve sevgisini kazanmış bilgili ve yetenekli hukukçuların getirilmesi
ne özen gösterilmelidir. Hiç şüphesiz, aynı temenniler kurul üyesi olan 
Bakanlık Müsteşarı için de geçerlidir. Yargı erki ile yürütme organı ara
sında etkin ve olumlu bir işbirligt ve verimli bir çalışma ortamı,ancak bu 
şekilde saglanabilir. 

3) Mevzuatlarını inceledigtmiz devletlerde, hcikiınlerin denetimi 
genellikle yerinden ve yüksek dereceli hakimler aracılıgıyla yapılmakta 
olup, hiçbir demokratik batı ülkesinde ülkemizdekine benzer bir dene
tim sistemi bulunmamaktadır. 

Yargı denetiminin bizzat Adalet Bakanı tarafından görevlendirilen 
müfettişler eliyle yapılması halinde, özellikle toplumsal huzursuzluk ve 
demokratik rejimin iyi işlemedlgi dönemlerde, müfettişierin görevlendirtl-
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melerinde siyasi mülahazalann rol oynaması mümkündür. Ayrıca yerli 
yersiz teftiş, hakimin iç ve çalışma huzurunu bozdugu için meslek çevre
lerinde çok eleştirilen bir konudur. Öte yandan sık sık müfettiş gönderil
mesi, ilgili hakimin görev yaptıgı bölgede halk üzerindeki saygınlıgıru 
zedelemekte ve :kamu oyunda Adalet Bakanlıgının bagımsız mahkemeler 
üzerinde bir etkisi oldugu ve istedigt kararları aldırabilecegt şeklinde 
yanlış bir kanı ya yol açmaktadır. 

Bu nedenlerle ülkemizde de yargı denetiminin yerinden ve üst dere
celi hakimler aracılıgıyla yapılması için gerekli önlemler alınmalıdır. Esa
sen, Anayasanın 144 üncü maddesi ve Hak.imler Kanununun 82 nci · 
maddesinde bu imkan zaten öngörülmüştür. Böylece meslektaşlar ara
sında sorunlar daha iyi ve her türlü etkiden arınmış bir şekilde çözümle
nebilecektir. Kadro yetersizligi ve diger nedenlerle bunun hemen müm
kün olamaması halinde ise, bir geçiş dönemi olmak üzere Teftiş Kurulu . 
HSYK na baglanmalı ve müfettişler bu kurul tarafından birer naib 
hakim gibi görevlendirilmelidir. 

4) HSYK itirazlan inceleme ve disiplin kurulu olarak toplandıgı 
zaman Adalet Bakanı çekilerek yerine Yargıtay birinci başkanının geç
mesini saglayacak bir degişiklik yapılabilir. Nitekim, eski uygulamada 
H.K. nun 94 üncü maddesine göre kurulan İnzibat Meclisinde bu görev 
Yargıtay ikinci başkanına aitti. İnzibat Meclisinin kararianna itiraz 
haliİıde ise, daha demokratik bir yöntem izlenmiş ve itirazlann, Yargıtay 
birinci başkanının başkanlıgında, İnzibat Komisyonunda bulunanlar 
hariç olmak üzere, Yargıtay daire başkanlanndan altısının katılmasıyla 
oluşturulan bir kurulda incelenmesi öngörülmüştür. 

İtirazları incelemek üzere yeniden ve kuruluş tarzı karmaşık olan bir 
kurul oluşturulmasına gerek olmayıp, kurul başkanının Adalet Bakanı 
yerine Yargıtay birinci başkanı olması kanımızca yeterlidir. Nitekim 
Fransa'daki uygulama da bu yoldadır. Bu yöntem uygun görülmedigi 
takdirde, yürütme organının temsilcisi olan Adalet Bakanı veya onunla 
birlikte Bakanlık Müsteşarının da kurula katılmamaları saglanarak iti
razları İnceleme Kurulunun, Başkanvekilinin başkanlıgında asıl ve 
yedek üyelerin tümünün iştirakiyle toplanması saglanabilir. Böyle bir 
düzenleme yapıldıgı takdirde, kurul tamainen yüksek hakimlerden olu
şan bir mahkeme gibi çalışacagından, kurul kararlarına karşı kanun 
yoUanna başvurulmaması nedeniyle yapılan eleştiriler de büyük ölçüde 
dayanaktan yoksun kalacaktır. Bu tür düzenlemeler yapılmadıgı takdir
de, kurul kararlarına karşı yargı yolu açılmalıdır. 

5} Mevcut düzenlemede, HSYK 5 yüksek dereceli hakim ve Adalet 
Bakanı ve Bakanlık Müsteşanndan oluşmaktadır. Bu sonuncuların 
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kurulda yer alması temsili parlamenter demokrasinin bir geregt oldu
gundan, kurulun oluşumunda degişiklik yaparak tekrar eski hale dön
meye ve denenmiş olan eski modeli yeniden.canlandırmaya gerek olıpa
dıgı kanısındayız. Esasen, eski ile yeni kurul arasındaki tek fark, yeni 
kurula bu kez Bakanlık Müsteşarının da iştirak etmesidir. Yürürlükteki 
sistemde yargı erki kurulda yogun bir agırlıkla temsil edilmektedir. Yargı 
erkinin kuruldaki bu temsil oranı, bu tür kurulların görev yaptıgı Fran
sa ve İtalya'daki oranlada eş degerdedir. Ancak bu ülkelerdeki kurullar
da yıilnız Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek mahkeme hakimleri degil, 
bidayet mahkemesi hakimlerine de yer verilmiş ve böylece bu haktmlere 
de dogrudan kendilerini ilgilendiren konulardaki kararlarda söz hakkı 
tanınmıştır. Ülkemizde de, bidayet mahkemesi hakimlerinin kurulda 
temsil edilmeleri düşünülmüş ve 1ürkiye Barolar Birligince önerilmiş 
olmakla beraber, aday tespitinde bölgeeilik gibi egılimlerin rol oynayabi
lecegı ve üye sayısının artmasıyla kurulun mevcut denge ve karar alma 
yetenegıntn bozulacagı endişesi, ülkemiz şartlarında bunun uygulamaya 
konulmasını engellemiştir. 

Bu endişelerde gerçek payı olmakla beraber, bidayet mahkemesinin 
hakimlerine kendi mukadderatlarını ilgilendiren konularda hiçbir söz 
hakkı tanınmamış olması çok büyük bir eksiklik oldugu kadar, bu 
hakimlerle, halen kurul üyesi olan 5 yüksek dereceli hakim arasında 
çok sık bir bagimlılık ilişkisi yaratmaktadır. Bu sakıncanın giderilmesi 
ve demokrasinin temeli olan temsil ilkesinin teaplannın yerine getirilme
si için, bidayet mahkemesi hakimleri de kendi aralanndan seçecekleri 
aynı sayıdaki temsilcileri aracılıgıyla kurulda temsil edilmelidir. Ancak, 
yeni anayasa degişikliginde sadece kurulun üye sayısı ve bagımsız niteli
gl vurgulanmalı ve üyelerin niteligt, seçim yöntemi ve görev süresi gibi 
ayrıntılar, esneklik ve çıkacak yeni durumlara çabuk ve kolayca uyum 
saglamak açısından özel kanunlara bırakılmalıdır. 

Bu konuda yeni bir düzenleme düşünüldügü takdirde, kurulun, 
savcıların özlük işleriyle de görevli oldugu gözönüne alınarak, onları 

temsilen Cumhuriyet Başsavcısının da kurula katılması saglanabilir. 
Böylece yargı erki kurulda daha da agırlıklı olarak temsil edilmiş olacak- . 
tır. Ayrıca, kurulun yargı kanadını temsil eden üyelerinin, seçilmiş 

olduklan 4 yıl süresince asıl mahkemelerindeki üyelikleri dondurularak, 
kendilerinin kuruldaki görevleriyle daha yakından ilgilenmelerine ortam 
hazırlandıgı takdirde, kurul tasarruflarına ilişkin şikayetterin büyük 
ölçüde azalacagında kuşku yoktur. 
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öte yandan, Fransa ve İtalya'da, bu kurullarda mesleklerinde çok 
tecrübeli avukatlar ve hukuk profesörlerine de yer verilmiştir. Ömegin, 
Fransa'da 9 kişilik kurulun 2 üyesi, İtalya'da da 23 üyelikurulun 7 üye-· 
si, mesleki tecrübeleriyle tanınmış avukat veya hukuk profesörleridir. 
Böyle bir düzenleme ülkemizde de düşünülebilir ve Türkiye Barolar Bir
ligiİıi temsilen, yargı teşkilatını çok iyi tanıyan, saygın ve mesleginde tec
rübeli bir avukat ile üniversiteyi temsilen, ülkenin hukukçularını yetişti
ren hukuk fakültelerinden kıdemli ve tecrübeli bir hukuk profesörüne · 
kurulda yer verilebilir. Böylece, ülkedeki hukuk ve yargı ile ilgili bütün 
çevreler kurulda temsil edilme imkanına kavuşacagı gibi, kurul kapalı . 
bir kutu olmaktan çıkarak saydamlaşrriış olacak ve hakkındaki şikayet
ler de azalacaktır. 

6) Anayasanın "demek kurma hürriyeti" başlıgt altındaki 33 üncü 
maddesinde, "kamu hizmeti görevlilerinin" demek kurma hürriyetlerinin 
kısıtlanabilecegi belirtilmiştir. Gerçekten de, 2908 sayılı Demekler 
Kanununun 4 üncü maddesinde. hakim ve savcıların demek kurmalan 
yasaklanmıştır. Söz konusu kanunun 16 ncı maddesine göre hakim ve 
savcılar sadece kurulmuş olan bir demege üye olabilirler. Ancak bunun 

. için de Hakimler ve Savcılar Kurulundan izin almak şarttır. 

Hakim ve savcıların siyasi partilere üye olabilmeleri ise. Anayasanın 
68 inci maddesi ile açıkça yasaklanmış, Hakimler Kanununun 51 inci 
maddesinde de siyasi partilere girenierin meslekten çekilmiş sayıla c akla
n belirtilmiştir. Hakimierin siyasi partilere üyeligt ile siyasi görüşlerini 
açıklama hakkını birbirinden ayırmak gerekir. Bazı ülkeler hakimierin 
siyasi partilere üye olma hakkını kabul etmekle beraber, hakimin kamu 
oyu önünde siyasi görüşlerini açıkça belirtmesini benimsememektedir. 
Bununla beraber, hakimin siyasi hayata katılmasının kabul edildigt 
bütün ülkelerde herkesin üzerinde ittifak ettigi tek husus, hakimin siya
si fıkirlerini, vatandaşların kendisinin bagtmsızlık ve tarafsızlıgtna olan 
güvenini sarsınadan açıklayabilmesidir. 

Ülkemizde ise, siyasi partller bir yana, hakimierin demek üyeligt 
dahi iyice kısıtlanmıştır. Oysa, bu incelemeye ekli, Birleşmiş Milletler 
Yargı Bagtmsızlıgt kurallannda da öngörüldügü gibi, hakimierin de diger 
vatandaşlar gibi düşünce ve ifade ile toplantı ve demek kurma hürriyet
lerine sahip olmalan gerekir. Kendileri aynca, mesleki egitimlerini geliş
tirmek ve bagtmsızlık ve tarafsızlıklannı korumak amacıyla serbest bir 
şekilde mesleki demek kurmak ve kurulmuş olan bir demege üye olmak 
hakkına kavuşturulmalıdır. Yargı bagtmsızlıgtna ilişkin Türk mevzuatı 
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ile B.M. Yargı Bagimsızlıgı Kurallan karşılaştınldıgında, ülkemizde, 
hakimierin dernek kurma hakkı hariç, bütün diger konulann yeterli, bu 
kurallara uygun ve hatta bazı konularda yargı bagimsızlıgını daha ~azla 
gözetir bir şekilde düzenlendigt açıklıkla ortaya çıkmaktadır. / · 

Öte yandan ülkemizde de hakimiere dernek kurma hakkı tanındıgı 
takdirde, Türk Hakimler Dernegtnin, ekte statüsünün çeviiisini sundu- ; 
gumuz, Dünya Hakimler Birligine üye olması imkan dahiline girecektir. 
Böylece, bütün büyük devletler bir yana, beş kıtadan Tanzania'ya kadar . 
34 devletin üye oldugu Birlikte, Türk hakimleri de şeretle temsil edilebil
me imkanma kavuşabileceklerdir. 

7) Mevzuatlarını inceledigtmiz devletlerin, çogunda, Yargıtay, 

Danıştay, Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi gibi yüksek mahkeme üyele
rtyle Hakimler Kurulu üyelerinin yasama organlannca seçüdigt görül
mektedir. Özellikle Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi siyasi tercih· 
olarak nitelendirilmekte ve mutlaka yasama organlannca gerçekleştiril
mektedir. Ayrıca, Almanya gibi bazı ülkelerde Anayasa Mahkemesi üye-
leri yaşam boyu degil, belirli bir süre için seç~ktedir. · 

Hakimierin özlükişlerinin ülkemizdeki Wbi özel kurullara tevdi edil- · 
mesi sistemi, sadece Fransa ve İtalya'da uygulanmaktadır. Kurul üyeleri 

· Fransa'da, Yargıtay ve Danıştay'ın her üyelik için üç misli aday göstere
rek hazırladıklan bir liste üzerinden Devlet Başkanı tarafın~an seçilmek
tedir. Bu ülkede, devlet başkanının tercihini liste başındaki aday lehinde 
kullanması gibi bir gelenek oluşmuştur. Yüksek malıkernelerin saygınlı- . 
gı ve adayiann kişiliklerinin korunması bakımından, benzer bir gelene
gın ülkemizde de oluşması temenni edüir.(l37) 

. \ 
Kuruluş kanununun gerekçesinde de belirtildigt gibi, ülkemizdeki 

HSYK daha ziyade İtalyan modeline benzemektedir. Kurul üyeleri bu.· 
· ülkede yasama organınca seçilmektedir. Aynı yöntem 196 ı Anayasası- · 
nın ı43 üncü maddesi çerçevesinde ülkemizde de uygulanmış ve 23' 
kişilik kurulan 8 üyesinin yasama meclislerince seçilmesi benimsenmiş- . 
tir. Ancak, seçimlerin bir türlü zamanında gerçekleştirilememesi yüzün-· 
den kurul görev yapamaz duruma düşmüş ve bunun sonucu, ı 971 yılı 
anayasa degişiklikleriyle en radikal yöntem olarak kurul üyelerinin 1 

tümünün seçimi Yargıtaya bırakılmıştır. Bu nedenle, tekrar kurulun ilk · 

{317) Nitekim zamarun Cwnluubaşkanuun Askeri Yargıtay üye~ liste soruurda gösterilen bir adayı 
seçmesi üzerine, öndeki adaylardan birisi konuyu Yıiksek Aslcert Idare Mahkemesine götürmüş ve Cum· 
hurbaşkarurun yetkilerini tartışma konusu yapnuştır. Dava halen mahkemenin Daireler Kurulı.ında görü· 
şülmektedir. Cumhuriyet. 10.2.1994. 
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modeline dönilierek üye seçiminde yasama organına görev verilmesinin 
ülkemiz şartıanna uygun olmayacagı açıktır. 

8) Batı demokrasilerinde bütün yüksek mahkemelerin, yasama 
organianna yıllık faaliyet raporlan vermeleri bir gelenek halindedir. Ayn
ca, İsveç, Norveç ve Danimarka gibi İskandinav ülkelerinde, idare ve yar
gı teşkilatı denetimiyle görevli Ombudsman'lar yargının işleyişi ve şika- · 
yetlere ilişkin olarak parlamentoyayıllık raporlar sunmaktadır. Bu tür 
bir gelenek ülkemizde de yerleştigt takdirde, bu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yargıya ilişkin bütün sorunlar hakkında bilgi sahibi olması ve 
bunlan çözüme kavuşturması açısından yararlı olabilir. 

9) Hakim ve savcıların bütün özlük işlerinin HSYK tarafından 

yapılması çok büyük bir güvencedir. Ancak, bütün bu görevlerin merke
ziyetçi bir anlayışla kurul tarafından üstlenilmesi, kurula karşı çok· aşın 
bir bagımlılık ilişkisi yarattıgı gibi, başka sakıncalan da birlikte getir
mekte ve özellikle hizmetin gere gl gibi yürümesini aksatmaktadır. Bu 
nedenle, yeni düzenlernede kurulun, hakim ve savcıların karlyerlerini ve 
terfilerini dogrudan etkllemeyen ve yargı erkinin akıcı bir şekilde işleme- . 
sine ilişkin bazı yetkilerinin yerel adalet komisyonlanna devredilmesi 
uygun olacaktır. Komisyonlar her ilde, o ilin yargı çevresindeki ilçeleri de 
kapsayacak şekilde görev yapmak üzere oluşturulmalı ve komisyon üye
leri Avrupa ülkelerinde oldugu gibi, o U ve ilçelerde görevU bütün hakim 
ve savcıların katılmasıyla kendi aralanndan seçilmelidir. Ko misyona. o U 
ve ilçelerdeki mahkemeler arasındaki işbölümü, geçici görevle yetkllen- . 
dirme, hakim ve savcıların yıllık izinleri gibi, hizmetin aksamadan yürü
tilimesini saglayacak ve iyi düşünülmüş diger bazı görevler verilebilir. 
Böyle bir demokratik yöntem benimsendigt takdirde, hakim ve savcıların 
kurula ve Adalet Bakantıgina karşı olan bagımidık ilişkisi zayıflayacagı , 
gibi, hizmetlerin rasyonel bir şekilde, yerinde ve süratle gerçekleştirilme
sine ortam hazırlanmış olacaktır. 

10) Son olarak adli yıl açılış törenlerindeki hatalı bir uygulamaya 
dikkati çekmek istiyoruz. Her yıl Eylül ayının ilk haftasında yapılan bu 
törenlere, konuşmacı olarak Yargıtay Başkanı lle '!ürkiye Barolar Birllgt 
Başkanı katılmaktadır. Diger bir ifadeyle, törene yargının iki ayagıru 
oluşturan yargı ve savunma meslegt temsiletleri kaWdıgı ve konuşma 
yaptıgı halde, ülkenin adalet politikasından ve adli mekanizmasının işle
yişinden sorumlu olan Adalet Bakanı veya görevlendirecegi kişinin 

konuşma hakkı bulunmamaktadır. Bu uygulamayla yargı erki ve yürüt-. 
me erki gereksiz yere kesin çizgilerle birbirinden ayrılmış ve aralarındaki 
baglar kopanlmıştır. Adalet Bakanının konuşmasıyla ne yargı bagımsızlı- . 
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gına müdahale, ne de yargıya siyaset karışması söz konusu olabilecegin
den, bu aşın duyarlılık ve çekingenligin sebebini anlamak mümkün 
degildir. Kaldı ki, Yargıtay'la Türkiye Barolar Birligi arasında çıkan bir 
anlaşmazlık yüzünden son iki yıldır her iki kurum ayrı toplantılar 

düzenlemektedir. Bu yanlış uygulamaya bundan böyle son verilerek yal
nız Adalet Bakanı degil, diger bütün batı demokrasilerinde oldugu gibi, 
yargı ile ilgili diger bütün kuruluşların, ömegtn hukuk fakülteleri dekan
larının da, bu tür töreniere katılması saglanmalıdır. Böylece yargı ile ilgi
li çeşitli kesimler, ülkenin yargıya ilişkin b~tün sorunlarını ve birbirle
rinden beklentilerini açıklık ve cesaretle ortaya koymak ve bunlara ortak 
çözümler bulmak imkanına kavuşmuş olacaklardır. 

Sonuç olarak, HSYK'nun kuruluş tarzında yapılacak bazı küçük 
degişiklik ve denetleme yöntemlerinde yapılacak bazı iyileştirmelerle sis
temin daha iyi işleyecegtne inanıyoruz. Devletin varlıgınt ve birligtni sür
dürebilmesi, devlet kudretinin birlik, beraberlik, uyum içerisinde ve top
lum yararına kullanılabilmesine baglıdır. Yoksa yargı herhalde devlet 
içerisinde devlet olmak iddiasında degildir. Yargı bagımsızlıgına çok 
önem verilen batı demokrasilerinde de kimse böyle düşünmemektedir. 
Yargı bagtmsızlıgınt bir ideolojiye dönüştürerek konuyu gerçek boyutla
rından saptırmanın, sorunun çözümünde bir yarar saglıyacagınt sanmı
yoruz. Temel hak ve hürriyetlerin korunması, zayıfın kuvvetliye karşı 
himayesi, gerçek ve adaletin bulunması, yargı erkinin en büyük ideali~ 
dir. Bu idealise ancak bagtmsız bir yargı erki ile·gerçekleştirilebilir. Sta
jını tamamlayarak göreve atanan genç bir hakimin bugünden yarına 
bagımsız olması düşünülemez. Belki doguştan bazıları bu yetenege 
sahiptir; fakat bunların da sayısı çok azdır. Yargı bagtmsızlıgt büyük ve 
yüce bir düşüncedir. Ancak, hayatın acı gerçekleri karşısında bu düşün
cenin tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi çok güçtür. Sadece baştan itl- · 
baren her türlü terfi ve tefeyyüz düşüncesini bir tarafa bırakarak bun-

• 1 

lardan peşinen vazgeçmiş olan bir hakim gerçek anlamda bagtmsız sayı-
labilir.!3ıaı Aslında yargı bagtmsızlıgını, anayasa düzeyinde de olsa, sade
ce kanunlarda öngörülecek teminat müesseseleriyle saglamak mümkün 
degildir. Bu bagımsızlık ancak, başta bizzat hakimler olmak üzere, 
bütün ilgili çevrelerin onu muhafazada gösterecekleri titizlik ve özenle 
saglanacaktır. Modem bir devlette kurumlar, kendilerine hayat veren 
hukuk kuralları çerçevesinde hareket etmek zorundadır. Kurumlaşma
nın sonucu, devlet gücü, onu kullanan ve uygulayan kişiden ayrılmıştır. 
Görevli kişi artık devlet gücünün sahibi degil, onu kullanan bir araç 

(318) Schrıelder. E. Recht und Gesetz. S. 149 
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oldugundan kararlannda, tutum ve davranışlannda bunu daima gözö
nünde bulundurmakla yüküml(idür. 

Hukuk devletinin temel taşı olan yargı erkinde görevli kurum ve kişi
lere ne kadar önem ve deger verilse azdır. Ancak, gerçekçi olmak ve ken-. 
dilerinden beklentilerimiz tam anlamıyla gerçekleşmedigt takdirde hayal 
kırıklıgına düşmernek durumundayız. 

Montesquieu lle başladıgımız incelememizi yine onun sözleriyle bitir
mek istiyoruz: 

"Devletin kurallan bir kere bozulmaya görsün, en iyi kanunlar dahi 
kötü hale gellr ve devlete karşı işlemeye başlar; eger kurallar saglıklı ise 
kötüler de iyilerin etkisinde kalır; kuralın gücü herkesi birlikte sürük
ler."!3ı9) 

(319) Honegger, P. a.g.e. S. 34, N. 20 
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A- BİRLEŞMiŞ MiLLETLER YARGI BAGIMSIZLIGININ 

TEMEL İLKELERi 

Birleşmiş Milletler 7 nci Suç Sorunlan Kongresi, 28 Agustos - 6 
Eylül 1985 tarihleri arasında Milana'da yaptıgı toplantıda, 'Yargı Bagım
sızlıgının Temel Ilkeleri" başlıgı altında bir kurallar dizisi kabul etmiştir. 
Söz konusu kurallar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 13 Aralık 
1985 tarih ve 401 146 sayılı karanyla onaylanmış ve Genel Kurul üye 
devletleri, milli mevzuatlan ve uygulamalarında bu kurallara uymaya ve 
Genel Sekretere 5 yılda bir uygulama sonuçlan hakkında rapor vermeye 
davet etmiştir. 

Temel ilkeler, devletin yargı bagımsızlıguu sagi.amasını ve bunun 
için, öngörülen ilkelere anayasalar da veya kanunlarda yer verilmesini 
öngörmektedir. Adalet, herkesin yetkili, bagımsız ve tarafsız bir mahke
mede adil bir şekilde yargılanmasını gerektlrtr. Nitekim, bu husus İnsan 
Haklan Evrensel Beyannamesinin 1 O uncu, Meden1 ve Siyasi Haklar 
Sözleşmesinin 14 üncü ve Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 6 ncı 
maddelerinde de belirtilmiştir. Bagımsız bir yargı. adil yargılama hakkı
nın vazgeçilmez bir teminatıdır. 

Söz konusu kongre bu konuda aşagıda tam çevirisi verilen kurallan 
kabul etmiştir.!320l 

Yargı Batıms•zhiJn•n temelilkelert 
Birleşmiş Milletler Şartının, adaletin ancak, insan haklan ve temel 

hürrtyetlertn ayırım gözetmeden uygulanmasının teşvik edilmesi maksa
dıyla işbirligt yapılarak muhafaza edilebilecegı görüşünü teyit ettigt, 
gözönüne alınarak, 

İnsan Hakları -Evrensel Beyannamesinde, özellikle kanun önünde 
eşitlik, masumluk kartnesi ve kişinin kanunla kurulmuş, yetkili, bagım
sız ve tarafsız bir mahkeme kamuya açık olarak adil bir şekilde yargılan
ma hakkına yer verildigtn1 tespit ederek, -

Yargının her ülkede bu ilkelere uygun olarak teşkilatlanması ve -
bunların tam olarak gerçekleştirilmesi için bütün çabaların gösterilmesi 
gerektigtne inanarak, 

.( 

(320) Basic Pıincip/es, on the Indeperıderıce oftlıejudidary. U.N. Department ofPubllc Irifomıation. August 
1988 
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Yargı görevinin ifasını düzenleyen kurallann, hakimlerin bu ,ilkelere 
uygun davranmasını saglama amacına yönelik olması gerekligine işaret 
ederek, 

Hakiınlerin, vatandaşlarm hayatı, hürriyeti, hak ve görevleri ve mal
lan hakkında nihai karar verme göreviyle yükümlü olduklan düşünüle
rek, 

B.M. 6 ncı Suç Sorunlan Kongresinin 16 sayılı karannda, Suç 
Sorunlan Komitesini, hakim ve savcılarm bagtmsızlıgı, seçimi, mesleki 
egttimi ve statüleri konusunda rehber kurallar hazırlamaya davet ettigtni 
not ederek, 

İlk önce hakimierin yargı sistemindeki rolleri, seçimleri ve egttimi 
konulanna önem verilmesi gerekligini düşünerek, 

Üye devletlere yardımcı olmak amacıyla aşagıdaki temel ilkeleri 
kabul etmiştir. Bu ilkeler, özellikle profesyonel hakimler düşünülerek 
hazırlanmıştır. Ancak elverdikleri ölçüde meslekten olmayan hakimler 
hakkında da uygulanabilir. 

Yargı bapmsızhp 

ı. Yargı bagımsızlıgı, ülkenin anayasa veya kanununda yer veril
mek suretiyle devlet tarafından teminat altına alınacaktır. Yargı bagım
sızlıgına riayet ve onu gözetm~k. bütün resmi ve diger ktirumlann göre
vidir. 

2. Yargı, önündeki işler hakkında, tarafsız, olayın özelliklerine ve 
hukuka uygun olarak, hiçbir kısıtlamaya, etkiye, baskıya, tehdite ve her 
ne sebeple olursa olsun hiçbir taraftan müdahaleye maruz kalmadan, 
karar verecektir. 

3. Yargı, adli nitelikteki bütün konular hakkında yargı yetkisine ve 
karar verilmek üzere kendisine sunulan bir davanın, kanun çerçevesin
de kendi yetkisine girip girmedlgi konusunda münhasır karar verme yet
kisine sahip olacaktır. 

4. Davaya yetkisiz veya uygunsuz olarak müdahale edilemeyecek 
ve adli kararlar yeniden gözden geçirilemeyecektir. Bu ilke, yetkili 
makamlarm kanunlara uygun olarak karann gözden geçirilmesi için 
kanun yollanna başvurabilme hakkını etkilemez. 

5. Herkes, yerleşmiş muhakeme usulü kurallarını uygulayan 
düzenli mahkemelere başvurma hakkına sahiptir. Düzenli malıkernele
rin yargı yetkisine giren konularda bu yetki hertaraf edilerek başka mah
keme kurulumayacaktır. 
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6. Yargı bagımsızlıgı ilkesi, yargılamanın adil bir şekilde yapılması
nı ve tarafların haklarına riayet edilmesini gerektirir. 

7. Yargının görevini amacına uygun bir şekilde yapabilmesi için 
uygun kaynakların saglanması, her üye devletin görevidir. 

ifade ve demek kurma hürrlyeti 

8. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun olarak, hcikimler 
de diger vatandaşlar gibi, düşünce ve ifade hürriyeti ve toplanma ve der
nek kurma hürriyetine sahiptir. Ancak, bu hakların kullanılmasında, 
hcikimler daima görevleıinin fazilet ve tarafsızlıgıru ve yargı bagımsızlıgı- · 
nı muhafaza edecek şekilde davranmak zorundadır. 

9. Hcikimler, menfaatleıini savunmak, mesleki egttimleıini geliştir
mek ve bagımsızlıklarını korumak amacıyla serbest bir şekilde dernek 
kurmak veya k~uş bir demege üye olmak hakkına sahip olacaklar
dır. 

YeterUk, seçim ve elitim 

10. Hakimlik meslegtne, yeterli hukuk egttimi görmüş yetenekli ve 
kişilikli bireyler seçilecektir. Seçim' yönteminde, amaca aykırı düşüncele
lin rol oynamasını engelleyecek tedbirler alınmalıdır. Hakimleıin seçi
minde, bir kişiye karşı, ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi veya diger fikirler. 
milli veya sosyal menşe ve malvarlıgı gibi düşüncelerle hiçbir ayının 
yapılmayacak; Ancak, hakim adayının ülke vatandaşı olması şartı, ayı
nıncılık olarak nitelendirilemeyecektir. 

Görev tartlan ve süresi 
ll. Hakimleıin görev süreleri, bagımsızlıkları, güvenlikleri, aylıkla

n, görev şartları, emeklilik yaşı ve aylıkları, amacına uygun bir şekilde 
kanunla teminat altına alınacaktır. · 

12. Seçilmiş veya atanmış olsun hakimleıin zorunlu bir emeklilik 
yaşına veya süreleıinin dolmasına kadar görevde kalmaları teminat altı
na alınacaktır. 

13. Hakimlik sıfatının kazanılması, objektif esaslara, özellikle kişi
lik, yetenek ve tecrübeye dayanmalıdır. 

14. Bir mahkeme içinde bakacakları davalar açısından hakimler 
arasındaki işbölümü yargının kendi iç işidir. 

Meslek sırrı ve teminat 

15. Yargı, kamuya kapalı olarak görülen davalar ve bu sırada edi
nilen gizli bilgiler bakımından meslek sım ile baglı kalacak ve bunları 
açıklamaya zorlanmayacaktır. 
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16. Milli hukuk uyannca, disiplin soruşturması, kanun yoluna 
başvurma veya devletten tazminat talep etme hakkı saklı kalmak üzere, 
hakimler hakkında görevlerini ifa sırasında almış olduklan yanlış karar
lar dolayısıyla maddi tazminat davası açılamamalıdır. 

DtslpUn soruttmması görevi durdurma ve göreve son verme 

17. Bir hakim hakkında adli veya mesleki yetenegt konusunda 
yapılan herhangibir itharn veya şikayet, uygun bir yöntemle, süratle ve 
adil birşekilde çözümlenecektir. Hakim kendisini savunma hakkına 
sahip olacaktır. Olayın incelenmesi, hakim tarafından aksi talep edilme
dikçe başlangıçta gizli tutulacaktır. 

18. Hakimler ancak ehliyetsizlik veya kendilerini görevlerini yap
maktan alıkoyabilecek davranışlan sebebiyle geçici veya sürekli olarak 
görevden alınabilir. 

19. Geçici olarak görevden alma veya göreve son vermeye ilişkin 
işlemler,' kökleşmiş yargı ilkelert çerçevesinde yapılacaktır. , 

20. Disiplin işlemleri veya geçici olarak görevden alma veya göreve 
son vermeye ilişkin kararlar hakkında, bagımsız yargı organlannda 
kanun yoluna başvurulabllmelidir. Bu ilke, yüksek mahkemelertn karar
lan, yasama organının yüce divana sevk ve benzeri kararlan hakkında 
uygulanmaz. 
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B - MiLLETLERARASI BAKİMLER BİRLİGİ 

Milletlerarası Haidmler Birligt 1953 yılında bir meslek kuruluşu ola
rak Roma'da kurulmuştur. Hiçbir siyasi amacı olmayan Birl@n üyeleri 
bireysel olarak haidmler degıl, Merkez Konseyinin kararıyla birlige alı
nan milli hakimierin kurdukları birliklerdir. 

Birlige halen, beş kıta 34 ülkeden milli birlikler veya temsili gurup
lar üye bulunmaktadır. 

Birligtn karar organı olan, Merkez Konseyinde her üye birlik, iki 
delege ile temsil edilmektedir. Konsey her yıl tercihan degişik bir ülkede 
toplanb yapmaktadır. 

Birligtn 1988 yılı Agustos ayında Berlin'de yapbgı toplanbsında, 
Viyana İstinaf Mahkemesi Başkanı Gunther Woratsch başkan ve İtalyan 
Yüksek Temyiz Mahkemesi üyesi E. Longo Genel Sekreter olarak seçil
mişlerdir. 

Birlik, Avrupa Konseyi, Milletlerarası Çalışma Teşkilalı ve B.M. Eko
nomik ve Sosyal Konseyi ile sıkı bir işbirligı ve dayanışma içinde çalış

, maktadır. 

Birlik, kendisine baglı üç komisyon kurmuştur. Bunlar, yargı bagım
sızlıgı, hususi hukuk ve usul hukuku ve ceza hukuku ve ceza usul 
hukuku alanlarında araşbrma ve incelemeler yapmaktadır. Milli birlikler 
bu komisyonlarda ikişer üye ile temsil edilmekte ve komisyonlar her yıl 
Merkez Konseyinin toplandıgı ülkede toplanmaktadır. 

Komisyon üyeleri, önceden hazırlanarak gönderilen milli raporlar 
üzerine, bütün ülkeler yargı kurumlarını ilgilendiren konularda karşılaş
brmalı hukuk verilerine göre çalışmalar yapmakta ve sonuçlarını üye 
ülkelerin Istifadesine sunmaktadır. 

Birlik ayrıca periy~ olarak milletlerarası kongreler de düzenle
mektedir. 1978'de Rio de Janeiro da düzenlenen dünya kongresinde, 
"hakim ve kozmopolitan toplumun sorunları" konusu tarbşılınıştır. 

Bunu izleyen ve 1980'de Rimini'de (İtalyan) toplanan kongrede, "İnsan 
haklan ve bu hakların mahkemede korunması" konusu tarbşılmıştır. 
Macao'da (Çin) 1989'da yapılan son kongrede ise, "Modern çogulcu top
lumda hakimin rolü ve durumu" konusu ele alınmıştır. 

Birligtn Merkez Konseyi ve Komisyonlannın son yıllardaki toplantıla
n ise, 1979 Stockholm, 1980 Tunus, 1981 Viyana, 1982 Madeire (Porte
kiz), 1983 Dakar (Senegal), 1984 Vaduz (Uechtenstein), 1985 Oslo, 1986 
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Roma, ı987 Dublln (İrlanda). ı987 Macao (Çin) ve son toplanblar ise.·· .. 
18-20 Haziran ı990'da Helsinki'de yapılmıştır. 

Milletlerarası Hclkimler Birliginin kuruluş belgesi ve statüsünün tam . 
çevirisi aşagidaki gtbidfr.l32ıJ 

KURULUŞ BELGESi VE STATÜSÜ 

Madde ı 

1. Bir Milletlerarası Hakimler Birligi kurulmuştur. 

2. Birligtn merkezi Roma'dır. 

Madde2 

ı. Birlik ne siyasi, ne de sendikal bir karaktere sahiptir. 

2. Birligtn düzenli üyeleri (6 Eylül 1953'de Kuruluş Belgesi ve Sta
tüyü imzalamış bulunan milli birlikler ve birliklerin geçici komitelerin
den başka) Merkez Konseyinin kararıyla kabul edilen, milli birlikler ve 
temsili milli guruplardır. 

3. Merkez Konseyi, bazı birlikler veya milli guruplan fevkalade üye 
olarak kabul edebilir. 

4. Üyeler siyasi amaç güdemezler. 

Madde3 

ı. Birllgtn amacı şunlardır: 

a) Yargı görevinin temel şartı olarak, yargı bagımsızlıgıru sayUilillak 
ve insan hak ve hürriyetlerini teminat altına almak; 

b) Yargı erkinin anayasal konumu ve manevi degerierini korumak; 

c) Degişik ülkeler hakimlerinin birbirleriyle ve yabancı hukuk kuru~ 
luşlanyla temas kurmasını saglayarak. onlara yabancı hukukun uygu
lanması, bilgilerinin geliştirilmesi olgunlaştırılması ve birbirlerini anla-. 
maları konularında yardımcı olmak; 

d) Milli, bölgesel veya evrensel kurumlan ilgilendiren hukuki sorun- ' · 
lan daha iyi bir çözüme kavuşturmak üzere birlikte çalışmalar yapmak; 

2. Bu amaçlara aşagıdaki vasıtalarla ulaşılır: 

a) Çalışma konferans ve toplantılan düzenleyerek; 

b) Karşılıklı kültürel ilişkiler kurarak; 
i 

c) Degişik ülkeler hakimleri arasında kuvvetli ve dostça ilişkiler 

kurulmasını cesaretlendirip teşvik ederek; 

(321} Intemat1Dnal Assocfatlon of Judges, Roma. 1988; 2 Ekim 1986'da kabul edilen şekH. 
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d) Milli birlik ve guruplar arasında karşılıklı yardım ve bilgi alışveri
şini teşvikle, özellikle tatilde hakimierin yabancı ülkelerde karşılıklı ziya
retlerini kolaylaştırarak; 

e) ve Merkez Konseyinin onayladıgı başka herhangibir yolla. 

Madde4 

1. Merkez Konseyi Birligin karar organıdır. Her düzenli üye Merkez 
Konseyinde bir veya iki temsilci ile temsil. edilir. 

2. Her temsilcinin bir oyu vardır. Bir üye ülkenin tek temsilci gön
dermesi halinde, o, iki oy kullanabilir. 

3. Bir üye, Merkez Konseyinin bir toplanbsında, adına oy vermek 
üzere başka bir üyeye tevkil edebilir. Bu vekalet, üyenin mensup oldugu 
ülkenin diger temsilcisi için de geçerlidir. 

4. Üyelerin çogunlugu hazır bulunmadıgı veya temsil edilmedikçe 
geçerli karar alınamaz. Istisnai olarak taahhütlü mektupla da oy verile
bilir. 

5. Kararlar oyların çogunlugu ile alınabilir. Yeni, düzenli veya fev
kalade üye kabulü için oyların dörtte üçü gereklidir. 

6. Fevkalade üyeler Merkez Konseyinde bir üye ile temsil edilir. Bu 
temsilci otururnlara katılabilir, fakat islişart nitelikte oya sahiptir. Birli
gın bütün diger komisyonlarında da aynı kural geçerlidir. 

7. Merkez Konseyi, başkanın çagrısı üzerine, tercihan dönüşümlü 
olarak degişik üyelerin merkezlerinde, en az iki yılda bir toplanır. 

Madde 5 

ı. Milletlerarası Hakimler Birligini dışarıya karşı Başkan temsil 
eder. Birligt o yönelir. Kendisinin ·beş Başkan Yardımcısı vardır; onlarla 
birlikte mümkünse en az yılda bir kez toplanacak Başkanlık Komitesini 
oluşturur. 

2. Başkan Yardımcılarından biri, Birinci Başkan Yardımcısı ünva
nını alabilir. 

3. Birligin icra organı Genel Sekreterliktlr. Merkezi Roma'dadır. 
Genel Sekreterin bir veya daha fazla Genel Sekreter Yardımcısı yardımcı 
olur. 

4. Yukarıdaki görevliler iki yılda bir Merkez Konseyi tarafından· 
seçilir. 

5. Birligtn Başkanı kendisine yardımcı olmak üzere, kendi ülkesi 
hakimleri arasından bir Genel Temsilci seçme yetkisine sahiptir. Bu 
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temsilci, Birlik tarafından, Başkanın dogrudan ve kişisel çalışma arka
daşı olarak kabul edilir ve Birligin bütün toplantılarına katılır. 

Madde 6 

Birllgin İçtüziigü Merkez Konseyi tarafından onaylanır. 

Madde 7 

ı. Merkez Konseyi, Birllgin faaliyetlerinden kaynaklanan giderlerin 
karşılanması için, düzenli üyelerin Genel Sekreterllge ödeyecekleri yıllık 
aidatı tespit eder. Konsey keza fevkalade üyelerin yıllık aidatiarını da 
belirler. 

2. Genel Sekreterlik Merkez Konseyine her yıl fonların kullanılması 
hakkında hesap verir. Merkez Konseyinin toplanmadıgı bir yılda, bu 
hesap başkana verilir. 

3. Her türlü harcamalar Başkanın onayqıa tabidir. 

Madde B 

ı. Tüzük, başkaılın veya en az üç düzenli üyenin önerisi üzerine, 
Merkez Konseyi tarafından degtştirilebilir. Öneri, Merkez Konseyi topl~
tısından en az üç ay önce Genel Sekreterlig e verilmiş olmalıdır. Genel 
Sekreterlik öneriyi bir ay içinde Birllgtn bütün üyelerine gönderir. 

2. Merkez Konseyi tüzügü ancak, Birligtn düzenli üyelerinin oylan
nın üçte iki çogunlugu ile degtştirebilir. 

3. Her üyenin bir oyu vardır. Bir üye iki delege ile temsil ediliyorsa, 
oyu kullanacak delegenin ismi başkana bildirilmelidir. 

4. Bir üye, Merkez Konseyinin toplantısında hazır bulunan başka 
bir üyeye, kendi narnma oy kullanmak üzere vekalet verebilir. Bu veka
let, üyenin mensup oldugu ülkenin diger temsilcisi için de geçerlidir. 

Madde9 

ı. Işbu tüzük, Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca olmak 
üzere dört oıjinal metin halinde kabul edilmiştir. 

2. Yorum güçlükleri halinde Fransızca metin esas alınacaktır. 

Geçici Hüküm 

6 Eylül1953'de kabul edUmiş olan geçici statü iptal edilmiştir. 
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