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6352 SAYILI KANUNLA KURULAN ÖZEL YETKİLİ BÖLGE
AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN YAPISI, YETKİLERİ VE
UYGULANACAK OLAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA
USULLERİ
Prof. Dr. Faruk TURHAN *
Arş. Gör. Meliha AKGÜL ALTIKAT **
Arş. Gör. Abdurrahim ALTIKAT ***
****
Öğr. Gör. Tarık SÖYLEMİŞ
ÖZET
Bu çalışmada, 6352 sayılı Kanunla kurulan özel yetkili bölge ağır ceza
mahkemeleri ele alınmıştır. Bu kapsamda, özel nitelikteki bazı suçların
yargılanmasının tarihi sürecine yer verildikten sonra, yeni kurulan özel yetkili
bölge ağır ceza mahkemelerinin görev ve yetkisi, önceki düzenlemelerle
karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Bu çalışmanın esaslı kısmını ise, özel yetkili
ağır ceza mahkemeleri ile yeni kurulan özel yetkili bölge ağır ceza
mahkemelerinin soruşturma ve kovuşturma usullerindeki benzerlik ve
farklılıkların ayrıntılı ve eleştirel olarak ele alıp karşılaştırılması
oluşturmaktadır. Özellikle de, 6352 sayılı Kanun öncesinde özel yetkili ağır
ceza mahkemelerinin görevine giren suçlara ilişkin olarak yapılan soruşturma
ve kovuşturmalarda sanık hakları açısından kısıtlama getiren ve savunma
hakkını önemli ölçüde sınırlayan bu nedenle de AİHM içtihatları ile uyuşmayan
ve doktrinde sıkça eleştiri konusu yapılmış hükümler ayrıntılı olarak
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: 6352 sayılı Kanun, Özel Yetkili Bölge Ağır Ceza
Mahkemesi, Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi, Terörle Mücadele Kanunu
(TMK) md. 10, Bölge Ağır Ceza Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)
md. 250-252, Özgürlükler Hakimi, Özel Yetkili Savcı.

*
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THE STRUCTURE, AUTHORIZATIONS AND APPLIED
INVESTIGATION AND PROSECUTION PROCEDURES OF
THE SPECIAL AUTHORIZED REGIONAL CRIMINAL
COURTS’ CONSTITUTED BY CODE OF NUMBERED 6352
ABSTRACT
In this article, special authorized regional criminal courts which are
constituted byCode of numbered 6352 are discussed. In this context, after giving
place to the historical process of judgement of certain specific crimes, the task
and authorization of recently constituted special authorized regional criminal
courts’ are discussed in comparison with previous arrangements. The detailed
critical discussion and comparison of the similarities and differences of the
special authorized criminal courts’ and recently constituted special authorized
regional criminalcourts’ investigation and prosecution procedures constitutes
the main part of this article. Particularly, the provisions bring ingrestriction to
the accused rights and limiting the right of defence in the investigation and
prosecutions related to the crimes of jurisdiction of the special authorized
criminal courts before the enactment of the Code of numbered 6352, which are
incompatible with judgments of ECHR and frequently have been the subject of
criticism in doctrineare evaluated in detail.
Key Words: Code of numbered 6352, Special Authorized Regional
Criminal Court, Special Authorized Criminal Court, Code of Counter Terrorism
(CCT) art.10, Regional Criminal Court, Code of Criminal Procedure (CCP) art.
250-252, Judge of Liberties, Special Authorized PublicProsecutor.
GİRİŞ
15 Mart 1973 tarihinde ilk kez Devlet Güvenlik Mahkemeleri olarak
Türk hukukuna giren, özel bazı suçlara ilişkin olarak özel soruşturma ve
kovuşturma usulü ile çalışan mahkemeler bugün Terörle Mücadele Kanununda
(TMK) özel yetkili bölge ağır ceza mahkemeleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
1973 yılında kurulduğundan beri birçok konuda eleştiriye maruz kalan bu
mahkemeler, birçok defa değişikliğe uğramıştır. Ceza Muhakemesi Kanunu
(CMK) 250 ila 252 maddeleri arasında düzenlenen mahkemeler, soruşturma ve
kovuşturma usulüne ilişkin önemli değişikliklerle beraber 6352 sayılı Kanunla,
kanun yapma tekniği açısından sıkıntılı bir şekilde TMK’nın 10. maddesine
alınmıştır. Bu değişiklikle CMK’nın yürürlüğe girdiği dönemde ceza
muhakemesine ilişkin hususları tek bir kanunla düzenleme çalışmaları tersine
dönmüştür. Ayrıca bu değişiklikle birlikte ortaya üç farklı mahkeme çıkmıştır.
2
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Yetkileri ve Uygulanacak Olan Soruşturma ve Kovuşturma Usulleri

CMK mülga md. 250/1 ile kurulmuş özel yetkili ağır ceza mahkemeleri hali
hazırda görülmekte olan kovuşturma aşamasındaki davaları kesin hükümle
sonuçlanıncaya kadar bakmaya devam etmekle birlikte, iş yüklerinin
hafiflemesiyle genel yetkili ağır ceza mahkemesi olarak görevlerine devam
edecektir. Diğer taraftan bu değişiklikle özel yetkili bölge ağır ceza mahkemesi
olarak adlandırılabilecek olan ve bu çalışmanın da konusunu oluşturan yeni
mahkemeler kurulmuştur.
Ceza muhakemesinin amacı maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır. 1 Özel
bazı suçlara ilişkin yapılacak soruşturma ve kovuşturmalarda özel usullere
ihtiyaç duyulabilmektedir. Zira özel suçlarla mücadele ederken daha titiz, daha
dikkatli ve daha hızlı işleyen bir soruşturma usulünün varlığı gereklidir. Bu
manada CMK md. 250-252’nin yürürlükte olduğu dönemde özel yetkili ağır
ceza mahkemelerinin görevine giren suçlar bakımından yapılan soruşturmalarda
genel soruşturma usullerine göre istisnai usuller kabul edilmiş, ancak bu istisnai
soruşturma usulleri doktrinde eleştiri konusu olmuştu. Örneğin; müdafiin dosya
içeriğini incelemesine sınırlama getirilebilmesi, terör suçlarında şüphelinin
gözaltı süresince tek bir müdafiden yararlanılabilmesi gibi savunma hakkını
önemli ölçüde sınırladığı için eleştirilen birçok soruşturma usulü bu
düzenlemelerde yer almaktaydı. Soruşturmaya ilişkin olarak eleştiri konusu olan
birçok usul 6352 sayılı Kanunla değiştirilmiş veya kaldırılmıştır. Ayrıca
soruşturmaya ilişkin olarak hâkim kararı gereken hallerde karar vermek üzere
özgürlükler hâkimi olarak anılan hakimlerin görevlendirilmesi gibi bazı yeni
usuller getirilmiştir.
Kovuşturma evresinde ise yargılamanın sağlıklı bir şekilde
yürüyebilmesi hatta bazen sadece yürüyebilmesi için hâkimlere istisna bazı
yetkiler tanınmıştı. Örneğin; çok failli suçlarda sanıkların bir kısmının
duruşmayla ilgisi olmaması halinde duruşmadan çıkarılabilmesi, müdafi ve
sanığın duruşmanın düzen ve disiplinini bozdukları için ileriki oturumları da
kapsayacak şekilde duruşmadan çıkarılabilmesi gibi savunma hakkını önemli
ölçüde sınırladığı için eleştirilen birçok kovuşturma usulü yer almaktaydı. Bu
yetkilerden dolayı da bu mahkemelerde görevli hâkimlerin eleştiri konusu
olduğu görülmekteydi. 6352 sayılı Kanunla, kovuşturmaya ilişkin istisnai özel
usuller kaldırılmış, yalnızca davanın nakli ve adli tatile ilişkin hükümler
korunmuştur. Bu iki hüküm dışında özel yetkili bölge ağır ceza mahkemeleri ile
genel yetkili ağır ceza mahkemeler arasında kovuşturma usulü bakımından
herhangi bir fark kalmamıştır.

1
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Bu çalışmanın öncelikli amacı, 6352 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen
bu mahkemeler ve bu mahkemelerin görevine giren suçlarla ilgili getirilen
değişiklikleri ayrıntılı olarak açıklayarak değerlendirmesini yapmaktır. Bu
kapsamda, yürürlükten kaldırılan soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin
hükümlerin neler olduğu, bu değişikliklerin adil yargılanma hakkı açısından
nasıl sonuçları olduğu konuları ele alınacaktır. Çalışmada, ilk olarak özel yetkili
ağır ceza mahkemelerinin 1961 ve 1982 Anayasaları döneminde hangi süreçten
geçtikleri özetlendikten sonra yeni adlandırmalarının nasıl olması gerektiği,
yapısı ve yargı yetkisi üzerinde durulacaktır. Arkasından da 6352 sayılı Kanunla
kaldırılan, değiştirilen ya da aynı şekilde TMK’ya alınan soruşturma ve
kovuşturma usulleri ayrıntılı ve eleştirel olarak incelenecektir.
I. 6352 SAYILI KANUNLA KURULAN ÖZEL YETKİLİ BÖLGE
AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN TARİHÇESİ, YAPISI VE
YETKİSİ
A. Devlet Güvenlik Mahkemelerinden Özel Yetkili Bölge Ağır Ceza
Mahkemelerine Kadar Tarihi Sürece Kısa Bir Bakış
1. 6352 Sayılı Kanundan Önceki Durum
1961 Anayasası döneminde devletin güvenliğine karşı işlenen suçları
yargılamak amacıyla özel statülü mahkemeler kurulması yönündeki çalışmalar
Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) ile başlamıştır. 1961 Anayasası’nın 136.
maddesine 15 Mart 1973 tarih ve 1699 sayılı Kanunla eklenen hükümle; Devlet
güvenliği ve Cumhuriyet aleyhine işlenecek suçları yargılamak amacıyla
DGM’lerin kurulduğu belirtilmiştir. 2 1961 Anayasası’nda DGM’lerin
kurulmasına yönelik yapılan değişikliğe istinaden hazırlanan, 11 Temmuz 1973
tarih ve 1773 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama
Usulleri Hakkında Kanunla (1773 sayılı DGM Kanunu) özel statülü DGM’ler
göreve başlamıştır. Ancak, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 1773
sayılı DGM Kanunu’nun 1. ve 6. maddelerinin şekil ve esas yönünden
Anayasa’ya aykırı olduğuna dair Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruya
istinaden, Anayasa Mahkemesi bu Kanun’u şekil yönünden iptal etmiştir. 3
2

3

4

Türkiye Cumhuriyeti 1961 Anayasası, 20 Temmuz 1961 tarih ve 10859 sayılı Resmi Gazete,
<http://www.anayasa.gen.tr/1961ay.htm>, (23.7.2012); Hamide ZAFER , “Özel Yetkili Ağır Ceza
Mahkemelerinin
Görevine
Giren
Suçlarda
Muhakeme
Usulü”,
s.
1-2,
<http://hamidezafer.com/category/makaleler/>, (23.7.2012).
Anayasa Mahkemesi kararı, 06 Mayıs 1975 tarih ve E. 1974/35, K. 1975/126,
<http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=449&content=
>, (24.7.2012); ZAFER, s. 2; Fikriye ŞENTÜRK, “CMK 250. Madde Kapsamında Görev
Sorunu”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Yıl: 4, Sayı, 32, Seçkin, Temmuz 2012, s. 23.
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1982 Anayasası’nın 143. maddesinde DGM’lerin kurulmasına yönelik
düzenleme yapılmış ve buna istinaden 16 Haziran 1983 tarih ve 2845 sayılı
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun 4 (2845 sayılı DGM Kanunu) yürürlüğe girmiştir. 1982 Anayasası’nın
143. maddesi ve 2845 sayılı DGM Kanunu’nun 1. maddesinde ülkenin
bölünmez bütünlüğü, demokratik düzen ve Anayasa’da belirtilen Cumhuriyet
aleyhine işlenen ve devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suçları yargılamak
amacıyla DGM’lerin kurulduğu belirtilmiştir. 5 DGM’lerin kuruluş amacına
ilişkin 1982 Anayasası’ndaki hükümlerin 1961 Anayasası’ndaki hükümlerle
benzerlik taşıdığı görülmektedir.
1982 Anayasası’nın 143. maddesi ve 2845 sayılı DGM Kanunu’nun 5.
maddesine göre, bu mahkemelerin bir asıl ve bir yedek üyesi birinci sınıf askeri
hâkimler arasından atanıyordu. Cumhuriyet savcı yardımcıları ise, askeri
hâkimler arasından atanabilmekteydi. Ancak, DGM’de yargılanan İncal’ın
Türkiye aleyhine yaptığı başvuruda AİHM, DGM’lerde askeri hâkimlerin görev
yapmasını adil yargılanma hakkına aykırı bulmuştur. AİHM’nin 1998 tarihli
kararına göre, DGM’lerin en belirgin özelliği askeri mahkemeler olmamalarına
rağmen, askeri hâkimin üye olarak bu mahkemelerde görev almasıdır. Ayrıca,
AİHM, bir sivilin kısmen de olsa silahlı kuvvetler üyelerinden oluşan bir
mahkemede yargılanmasına dikkat çekerek, DGM’lerin bağımsız ve
tarafsızlığından kuşku duyulacak haklı nedenlerinin bulunduğunu belirtmiştir.
Belirtilen nedenlerle AİHM, DGM’lerde askeri hâkimlerin görev yapmasını,
AİHS’nin 6. maddesinin 1. fıkrasında güvence altına alınmış olan bağımsız ve
tarafsız mahkeme önünde yargılanma hakkının ihlali olarak karar vermiştir. 6
Yine DGM’de yargılanan Çıraklar/Türkiye ve Ağaoğlu/Türkiye kararlarında da
AİHM, aynı gerekçelerle Türkiye’nin AİHS md. 6/1’i ihlal ettiğine karar
vermiştir. 7
4

5
6

7

16 Haziran 1983 tarih ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama
Usulleri Hakkında Kanun, <http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/622.html>, (24.7.2012).
ZAFER, s. 2.
Mahkeme ayrıca,askeri hakimlerin statülerinin bazı yönlerinin de bu hakimlerin tarafsızlık ve
bağımsızlığı açısından sorun teşkil ettiğini tespit etmiştir. Mahkemeye göre (paragraf 68); ilk olarak
bu hakimler, hala yürütme organından emir alan orduya mensup birer askerdirler. İkinci olarak, askeri
yargıçlar askeri disipline tabi olmaya devam etmekte olup, bu amaçla ordu tarafından haklarında sicil
verilmektedir. Göreve atanmalarıyla ilgili kararlar, büyük çoğunluğu ordunun idari görevlerinde
bulunan yetkililer tarafından alınmaktadır. Son olarak, Devlet Güvenlik Mahkemesi üyeleri olarak
görevleri sadece dört yıldır ve yenilenebilmektedir.
Bu konuda ayrıca bkz. Zafer, s. 3; Nurullah KUNTER/Feridun YENİSEY/Ayşe NUHOĞLU,
Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta, 15. Baskı, İstanbul, 2006, s. 160;
TURHAN, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 61.
AİHM Çıraklar/Türkiye kararı, Karar Tarihi: 28.10.1998, Başvuru No: 19601/92, Türkçe özet karar
metni için bkz. <https://aihm.anadolu.edu.tr/>, İngilizce karar metni için bkz.
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AİHM’nin bu kararları üzerine devam eden süreçte, 18 Haziran 1999
tarih ve 4388 sayılı Kanunla 8 Anayasa’nın 143. maddesinde ve 22 Haziran 1999
tarih ve 4390 sayılı Kanunla 9 2845 sayılı DGM Kanunu’nun 5. maddesinde
yapılan değişiklikle askeri hâkim ve savcıların DGM’lerde görev yapmalarına
son verilerek, bu mahkemelerin sivilleştirilmesi sağlanmıştır. 10
Nihayet DGM’lerin kurulmasına yönelik anayasal düzenlemeyi içeren
Anayasa’nın 143. maddesi, 5170 sayılı Kanunla 11 07 Mayıs 2004 tarihinde
yürürlükten kaldırılmıştır. Bu düzenleme sonrasında, 5190 sayılı Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik
Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanunla 12 (5190 sayılı Kanun) DGM’ler,
30 Haziran 2004 tarihinde kaldırılmıştır. 13
5190 sayılı Kanunla sadece DGM’lerin kaldırılmasına yönelik
düzenlemeler yapılmamıştır. Özellikle, gelişen teknolojiye bağlı olarak terör ve
organize suçlardaki artış ve bu suçların işleniş şekillerindeki karmaşık yapı
nedeniyle, bu suçların hızlı bir şekilde soruşturularak yargılanabilmesi amacıyla,
bu suç alanlarında uzmanlaşmış hâkim ve savcıların görev yaptığı ihtisas
mahkemelerine ihtiyaç olduğundan hareketle, 14 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunu’na 15 (CMUK) 394. maddeden sonra gelmek üzere “Bazı Suçlara
İlişkin Muhakeme Usulü” başlığı altında 394/a-394/d maddeleri eklenerek,

8

9

10
11

12

13

14

15

6

<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58253>, (24.7.2012); Zafer, s. 3; AİHM
Ağaoğlu/Türkiye kararı, karar tarihi: 06.12.2005, Başvuru No: 27310/95,Türkçe özet karar metni için
bkz. <http://www.kararara.com/aihm/turkce/aihm10648.htm>, İngilizce karar metni için bkz.
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-71486>, (24.7.2012).
18 Haziran 1999 tarih ve 4388 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 143üncü Maddesinin
Değiştirilmesine Dair Kanun, <http://www.resmigazete.gov.tr>, (24.7.2012).
22 Haziran 1999 tarih ve 4390 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama
Usulleri Hakkında Kanun ile Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun,
<http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4390.html>, (24.7.2012).
ZAFER, s. 3.
07 Mayıs 2004 tarih ve 5170 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun, <http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1365.html>, (24.7.2012).
16 Haziran 2004 tarih ve 5190 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve
Devlet
Güvenlik
Mahkemelerinin
Kaldırılmasına
Dair
Kanun,
<http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1384.html>, (24.7.2012).
ZAFER, s. 3; Erdener YURTCAN, Ceza Yargılaması Hukuku, 12. Bası, Beta, İstanbul, 2007, s. 620621.
16 Haziran 2004 tarih ve 5190 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu
(1/824),
Dönem:
22,
Yasama
Yılı:
2,
<http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss582m.htm>, (24.7.2012); Hasan ERBİL, “Türk
Ceza Hukuku Reformu 7. Yıl Etkinlikleri”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Yıl: 4, Sayı, 32, Seçkin,
Temmuz 2012, s. 7; Cumhur ÖZER, “CMK md. 252 Gereğince Özel Soruşturma ve Kovuşturma
Usulleri”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Yıl: 4, Sayı, 32, Seçkin, Temmuz 2012, s. 18.
04 Nisan 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu,
<http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/467.html>, (24.7.2012).
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kaldırılan DGM’lerin yerine Ağır Ceza Mahkemeleri’nin kurulmasına yönelik
düzenlemeler yapılmıştır. Bu yeni düzenleme ile “yargı çevresi birden çok ili
kapsayacak şekilde” ağır ceza mahkemelerinin kurulması kabul edilmiştir.
Kurulan bu yeni ağır ceza mahkemelerinin görevine giren suçların da büyük
oranda kaldırılan DGM’lerin görevine giren suçlarla aynı olduğu görülmektedir.
Ancak, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’da 16
düzenlenen suçlar, yeni mahkemenin görevi kapsamı dışına çıkarılmıştır. 2004
yılında yapılan bu düzenlemeyi kısaca belirtmek gerekirse; CMUK’a eklenen
md. 394/a)’da, katalog halinde düzenlenen ve genel olarak Terörle Mücadele
Kanunu ve Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu (ÇASÖMK)
kapsamındaki suçların yargılanmasında yeni kurulan ağır ceza mahkemelerinin
görevli olduğu belirtilmiştir. CMUK’un 394/b - 394/d) maddelerinde ise bu
mahkemelerin görev alanına giren suçlarda uygulanacak soruşturma ve
kovuşturma usulü düzenlenmiştir. Söz konusu bu yeni düzenleme büyük oranda
DGM- Kanunda yer alan düzenleme ile paralellik taşımaktadır.
CMUK’nın, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanun 17 ile 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlükten
kaldırılması üzerine de 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK), CMUK
md. 394/a- 394/d hükümlerini önemli bir değişiklik yapmadan CMK md. 250
vd. yeniden düzenlemiştir. CMK md. 250’de CMUK’un 394/a fıkrasında ise
düzenlenen ağır ceza mahkemelerinin kuruluşuna tekrar yer verilmiştir.
CMK md. 250’de bu ağır ceza mahkemelerinin görev ve yargı
çevresinin belirlenmesine yer verilmiş, 251. maddede bu mahkemelerin görev
alanına giren suçların soruşturulması ve 252. maddede ise kovuşturma usulleri
düzenlenmiştir.
CMUK’da, ağır ceza mahkemeleri için 394/a-394/d
maddelerinde yapılan düzenlemelere, CMK’nın 250-252. maddelerinde benzer
şekilde yer verilmiş, yeni düzenlemede bu mahkemelerin özel yetkileri
korunmuş ve mahkemenin görevine gire suçlar bakımından herhangi bir
değişiklik yapılmamıştır. Mahkemenin yapısı bakımından da CMUK ve
CMK’daki düzenlemeler büyük oranda benzerlik taşımaktadır.
Ne CMUK md. 394/a vd.’da ne de CMK md. 250’de bu mahkemelerin
“Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi” olarak tanımlandığına dair bir ifadeye
rastlanılmadığı gibi, bu mahkemeler için “özel yetkili” ifadesine yer veren başka
bir düzenleme de bulunmamaktadır. 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri
16

17

10 Temmuz 1953 tarih ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun,
<http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/963.html>, (24.7.2012).
23 Mart 2005 tarih ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanun, <http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1459.html>, (24.7.2012).
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Hakkında Kanun’un (Adli Teşkilat Kanunu) 8. maddesinde ceza
mahkemelerinin sulh ceza, asliye ceza, ağır ceza ve özel kanunlarla kurulan
diğer ceza mahkemeleri olduğu belirtilmiştir. Adli Teşkilat Kanunu md. 9 fık.
1’de ceza mahkemelerinin, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş
yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu’nun (HSYK) olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı’nca
kurulacağı, fık. 4’te özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin
kuruluşuna ilişkin hükümler saklı olduğu belirtilmiştir. Yine aynı kanunun 12.
maddesinde ağır ceza mahkemelerinin görevleri belirtildikten sonra 13.
maddede ise, “Diğer ceza mahkemeleri, özel kanunlarla belirlenen dava ve işleri
görür” hükmüne yer vermiştir. Bu düzenlemeler karşısında, Adli Teşkilat
Kanunu md. 9 vd. ile 12. maddede belirtilen ağır ceza mahkemelerinin genel
yetkili, md. 9 fık. 4 ile md. 13’te belirtilen ceza mahkemelerinin ise özel yetkili
mahkeme niteliğine sahip olduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu bu
hükümler ve CMK md. 250’deki düzenlemeden hareketle bu mahkemelerin özel
düzenlemelere dayanılarak kurulmuş “özel yetkili” mahkemeler olduğu sonucu
çıkmaktadır. İlgili mevzuatta özel yetki ve özel yetkili mahkemeden
bahsedilmese de uygulamada belirttiğimiz hükümlerden de hareketle, bu
mahkemeler “özel yetkili ağır ceza mahkemeleri” olarak tanımlanmış, doktrin ve
uygulamada da bu şekilde ifade edilegelmiştir.
2. 6352 Sayılı Kanundan Sonraki Durum
02 Temmuz 2012 tarih ve 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin
Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın
Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında
Kanun’un 18 105. maddesinin 6. fıkrası ile CMK md. 250-252 hükümleri, 05
Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, Yargı
Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Kanunu’nun 75. maddesi ile TMK md. 10
hükmü de yeniden düzenlenmiştir. Yeniden düzenlenen TMK md. 10/1’de;
TMK kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davaların, Adalet Bakanlığı’nın
teklifi üzerine HSYK tarafından, yargı çevresi birden çok ili kapsayabilecek
şekilde belirlenecek illerde görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinde
görüleceği belirtilmiştir. Buna göre, Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi
Kanunu ile daha önce görevde olan özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin özel
yetkileri kaldırılırken, aynı zamanda yeni bir düzenleme ile yeni ağır ceza
mahkemeleri kurulmuştur.

18

02 Temmuz 2012 tarih ve 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların
Ertelenmesi Hakkında Kanun, <http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6352.html>, (24.7.2012).
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TBMM’ye sunulan Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara
İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’ında CMK md.
250-252’nin yürürlükten kaldırılarak, konunun TMK md. 10’da yeniden
düzenlenmesine ilişkin herhangi bir madde yer almıyordu. Tasarıda, CMK md.
251 ve 252’de sanık ve savunma hakkını kısıtlayan bazı düzenlemelerin
kaldırılması, soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin önemli bazı değişiklik
teklifleri yer almaktaydı. 19 CMK md. 250-252’nin tamamen kaldırılarak özel
yetkili ağır ceza mahkemelerinin TMK md. 10’da yeninden düzenlenmesi ilk
defa Meclis Genel Kurulu’nda gündeme gelerek kabul edilmiştir. Yeni kurulan
bu ağır ceza mahkemeleri için TMK md. 10’da “Ağır Ceza Mahkemesi”
kavramı kullanılmış olmasına karşın, kamuoyunda “Bölge Ağır Ceza
Mahkemeleri” olarak anılmaya başlanmıştır. 20
6352 sayılı kanunla birlikte özel nitelikteki suçların yargılanması
bakımından karşımıza üç tip ağır ceza mahkemesi çıkmaktadır. 21 Bunlardan ilki
6352 sayılı Kanunla özel yetkileri kaldırılan “özel yetkili ağır ceza
mahkemeleri” dir. CMK md. 250/1 ile kurulmuş olan bu mahkemelerde
görülmeye başlanmış olan davalara devam olunacak ve yargılamalar bu
mahkemelerde sonlandırılacaktır (6352 sayılı Kanun Geçici madde 2 fık.4). Bu
durum doğal hâkim ilkesinin bir gereğidir. Ancak bu mahkemeler özel
yetkilerinden arındırıldığı için yargılamalara, TMK md. 10/3’de yer alan
kurallara göre devam edilecektir.
Diğer mahkemeler ise “ağır ceza mahkemeleri” dir. CMK md. 250/1 ile
kurulmuş olup özel yetkili ağır ceza mahkemeleri olarak görev yapan
mahkemeler, geçici madde 2 fık.4 hükmü gereği yargılanması devam edilen
19

20

21

Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın
Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı,
Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 278, 30.01.2012, s. 168, 175, 188,
<http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=100560>,
(21.9.2012).
Hürriyet Gazetesi, “Yetki Verilmedi”, <http://www.hurriyet.com.tr/gundem/20961966.asp>,
(25.07.2012); Milliyet Gazetesi, “MİT Savcıları Artık Yetkisiz”, <http://gundem.milliyet.com.tr/mitsavcilari-artik-yetkisiz-/gundem/gundemdetay/12.07.2012/1565961/default.htm>, (25.7.2012), Yeni
Bölge Ağır Ceza Mahkemeleri, <http://www.ankarastrateji.org/haber/yeni-bolge-agir-cezamahkemeleri-175/>, (25.7.2012); Yeni Kurulan Terör Mahkemelerine İlk İddianameler Gönderildi,
<http://www.haberler.com/yeni-kurulan-teror-mahkemelerine-ilk-iddianameler-3812879-haberi/>,
(25.7.2012); Özel Yetkili Mahkemeler Yerini Bölge Ağır Ceza Mahkemelerine Bıraktı,
<http://www.avrupagazete.com/haberler/5704-hsyk-ve-yeni-bolge-agir-ceza-mahkemeleri.html>,
(25.7.2012);
HSYK’dan
Ağır
Ceza
Mahkemelerine
Atama,
<http://www.ntvmsnbc.com/id/25365779/>, (25.7.2012).
Bahri ÖZTÜRK/Durmuş TEZCAN/Mustafa Ruhan ERDEM /Özge SIRMA/Yasemin F. Saygılar
KIRIT/Özlem ÖZAYDIN/Esra Alan AKCAN/Efser ERDEM, Nazari ve Uygulamalı Ceza
Muhakemesi Hukuku, 4. Bası, Seçkin, Ankara, 2012, s. 736-737.
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davaların yanında genel ağır ceza mahkemesi olarak yeni davalara bakacaktır.
CMK md. 250/1’de yer alan özel yetkili ağır ceza mahkemesi hakimlerinin bu
mahkemelerden başka işlerle görevlendirilemeyeceğine ilişkin kural yürürlükten
kalkmıştır. Ancak özel yetkili ağır ceza mahkemeleri kaldırılmamış, sadece yeni
davalar açısından bu mahkemelerin özel yetkileri kaldırılmıştır. Bu nedenle özel
yetkilerinden arındırılan bu mahkemeler, özel yetkili ağır ceza mahkemesi
sıfatıyla yürütmeye devam ettiği davalar yanında, ağır ceza mahkemesi olarak
da yargılama yapacaktır.
Son mahkemeler ise 6352 sayılı Kanunla yeni kurulan mahkemelerdir.
Bu mahkemeler 6352 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra işlenen
suçlar bakımından yetkilidir. Ayrıca henüz kavuşturma aşamasına geçilmediği
durumlarda da davalar bu yeni mahkemelerde açılacak ve bu mahkemeler TMK
md. 10/3’de yer alan kovuşturma usullerine göre yargılama yapacaktır. 22 Henüz
kovuşturma aşamasına geçilmediği durumlarda davanın bu yeni mahkemelerde
açılacak olması, doğal hakim ilkesine aykırılık oluşturacaktır. Doğal hakim
ilkesine göre; suçun işlenmesinden önce davayı görecek mahkemenin belirli
olması gerekir. 23 Özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin yürürlüğe girdikleri
tarihten önce işlendiği iddia edilen suçlar için yetkili kılınması bu ilkeye
aykırıdır.
6352 sayılı Kanunla kurulan mahkemelerin ismi konusunda doktrinde
bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bu mahkemeler Şahin/Göktürk tarafından,
“TMK’nın
10.
maddesiyle
Kurulan
Ağır Ceza Mahkemesi” 24;
Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe
tarafından,
“Özel
Ağır
Ceza
Mahkemesi” 25; Centel/Zafer tarafından “Bölge Ağır Ceza Mahkemesi” 26;
Öztürk tarafından “Terör Mahkemeleri” 27olarak nitelendirilmiştir.
Biz çalışmamızda bu mahkemeler için, özel yetkili bölge ağır ceza
mahkemeleri kavramını kullanacağız. HSYK tarafından özel olarak
görevlendirilen bu mahkemelerin “özel yetkili mahkeme” olarak tanımlana
gelmesi ve kanunda özel olarak sayılmış olan bazı suçlar bakımından yetkili
olmaları nedeniyle bu mahkemelerin “özel yetkili” olduğuna ilişkin bir ifadeyi
mahkemelerin isminde de yer vermek yerinde olacaktır. Ayrıca mahkemelerin
22

23
24

25

26
27
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6352 sayılı Kanun Geçici madde 2 fık.4’de özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin kovuşturmasına
geçilmiş olan davalarda yetkisinin devam ettiği belirtilmiştir. Dolayısıyla soruşturması
tamamlanmamış suçlar hakkında, soruşturması bittikten sonra ÖYBACM’de dava açılacaktır.
Yener ÜNVER/Hakan HAKERİ, Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. Bası, Adalet, Ankara, 2012, s. 38.
Cumhur ŞAHİN/Neslihan GÖKTÜRK, Ceza Muhakemesi Hukuku II, 2. Bası, Seçkin, Ankara,
2013,s. 174
Veli Özer ÖZBEK/Mehmet Nihat KANBUR/Koray DOĞAN/Pınar BACAKSIZ/İlker TEPE, Ceza
Muhakemesi Hukuku, 3. Bası, Seçkin, Ankara, 2012, s. 850.
Nur CENTEL/Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. Bası, Beta, İstanbul, 2012, s. 809.
ÖZTÜRK/TEZCAN/ERDEM/SIRMA/KIRIT/ÖZAYDIN/AKCAN/ERDEM, s. 736-737.
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bölge bazında kurulmuş olmalarını da dikkate alarak çalışmamızda bu
mahkemeler için özel yetkili bölge ağır ceza mahkemesi (ÖYBACM) ifadesini
kullanacağız. Değişiklik öncesi CMK md. 250’de yer almış olan mahkemeler
için de “özel yetkili ağır ceza mahkemesi” ifadesini kullanacağız.
B. Özel Yetkili Bölge Ağır Ceza Mahkemelerinin Yapısı
6352 Sayılı Kanun’la TMK md. 10’da yapılan değişiklikle
ÖYBACM’nin kuruluşu, yapısı, soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bazı
hususlar düzenlenmiştir. TMK md. 10/1’de, TMK kapsamına giren suçlar
dolayısıyla açılan davaların, yargı çevresi birden çok ili kapsayan ağır ceza
mahkemelerinde görüleceği belirtilmiştir. Bu mahkemelerin hangi illerde
kurulacağına ise Adalet Bakanlığı’nın teklifi üzerine HSYK tarafından karar
verilecektir. Mahkemelerin bir başkan ve üyelerden oluşacağı ifade edilmiş,
ancak üye sayısının kaç olacağı belirtilmemiştir. Mahkemelerin kurulmasına
yönelik olarak, 09 Temmuz 2012 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından
HSYK’ya yapılan teklif üzerine HSYK Genel Kurulu, teklifi aynı gün görüşerek
karara bağlamıştır. HSYK Genel Kurul kararında, TMK md. 10 kapsamında 11
ilde 13 ağır ceza mahkemesi kurulmasına karar verilmiştir. HSYK Birinci
Dairesi’nin 10 Temmuz 2012 tarih ve 1888 sayılı kararı ile bu mahkemelerde
görev yapmak üzere, 13 ağır ceza mahkemesi başkanı, 26 üye hâkim ve
kamuoyunda özgürlükler hâkimi olarak adlandırılan TMK md. 10/3-c)
kapsamında görev yapacak 26 hâkimin görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Yine Genel Kurul tarafından, bu mahkemelerde görev yapmak üzere 11
Cumhuriyet başsavcı vekili ve 69 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. 28
TMK md. 10/3-c’de, bu kanun kapsamında yürütülecek soruşturmalarda
hâkim tarafından verilmesi gereken kararları almak, bu kararlara karşı yapılacak
itirazları incelemek ve sadece bu işlere bakmak üzere yeteri kadar hâkim
görevlendirileceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda görev yapacak hâkimler,
mahkeme heyetinde görev alamayacaktır. Bu hâkimlerin, ÖYBACM’nin yargı
yetki alanına giren suçlar bakımından yapılacak olan soruşturmalarla ilgili
hâkim tarafından verilmesi gereken tüm kararları vermek konusunda yetkili
olduğu görülmektedir. TMK md. 10’da bu hâkimlerle ilgili herhangi bir
adlandırma yer almamakla birlikte, basın ve kamuoyunda özgürlükler hâkimi
olarak adlandırılmıştır.
Özgürlükler hâkiminin başlıca yetkileri, tutuklama kararı vermek,
tutuklama kararına itirazları incelemek, gözaltındaki şüphelinin ilk yirmidört
28

HSYK Birinci Dairesi’nin TMK md. 10 kapsamında yapılan görevlendirmelerle ilgili basın duyurusu
için bkz. <http://www.hsyk.gov.tr/duyurular/2012/temmuz/TMK-10Madde-basin-duyurusu.html>,
(25.7.2012).
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saat içerisinde müdafii ile görüşmesinin kısıtlanmasına, aramaya, iletişimin
denetlenmesine, teknik araçlarla izlemeye ve gizli soruşturmacı
görevlendirmeye karar vermektir. Bu konuya aşağıda ayrıntılı olarak
incelenecektir.
C. Özel Yetkili Bölge Ağır Ceza Mahkemelerinin Yetkileri Ve Özel
Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin Yetkileri İle Karşılaştırılması
1. Madde Bakımında Yetki Açısından
TMK md. 10/1’de, bu Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan
davaların bu madde ile kurulan ağır ceza mahkemelerinde görüleceği
belirtilmiştir. TMK kapsamına giren suçlar ise, md. 3’de düzenlenen mutlak
terör suçları ile md. 4’de düzenlenen terör amacı ile işlenen suçlardır. TMK md.
9’da, TMK md. 3 ve 4’de düzenlenen terör suçlarının özel yetkili mahkemelerde
yargılanacağına dair düzenleme Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Kanunu
yürürlüğe girmeden önce de mevcuttu. Ancak TMK md. 3 ve 4 kapsamındaki
suçların ÖYBACM’nde yargılanacağına dair TMK md. 10/1’deki bu düzenleme
karşısında, TMK md. 9 hükmüne gerek kalmadığından dolayı, Yargı
Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Kanunu md. 105/2-b fıkrası ile TMK md. 9’un
yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu suçlara ilave olarak, TMK md. 10’da yapılan değişiklikle daha önce
CMK md. 250/1’de katalog halinde düzenlenen ve özel yetkili ağır ceza
mahkemelerinin yargılama yetkisi kapsamında olan örgüt suçları, herhangi bir
değişiklik yapılmadan TMK md. 10/4’e alınarak ÖYBACM’nin yargılama
yetkisine dâhil edilmiştir. Buna göre, bu mahkemelerin bakımından yargılama
yetkisine giren suçlar, TMK md. 3 29, 4 30 ve 10/4 31’da yer alan suçlardır. Bu

TMK md. 3: “26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302, 307, 309, 311, 312, 313,
314, 315 ve 320 nci maddeleri ile 310 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlar, terör
suçlarıdır.”
30
TMK md. 4: “Aşağıdaki suçlar 1 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda suç işlemek üzere
kurulmuş bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiği takdirde, terör suçu sayılır:
a) Türk Ceza Kanununun 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 96, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 142, 148, 149, 151, 152, 170, 172, 173, 174, 185, 188, 199, 200, 202, 204, 210, 213, 214,
215, 223, 224, 243, 244, 265, 294, 300, 316, 317, 318 ve 319 uncu maddeleri ile 310 uncu
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar.
b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda
tanımlanan suçlar.
c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci
fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.
ç) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını
gerektiren suçlar.
d) Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde, olağanüstü halin ilanına
neden olan olaylara ilişkin suçlar.
29
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suçları, terör suçları (TMK md. 3 ve 4) ve TMK md. 10/4’de yer alan suçlar
olarak iki grup altında toplamak da mümkündür.
TMK md. 10/4’de sayılan katalog suçlar, 6352 sayılı Kanun ile CMK
md. 250-252 yürürlükten kaldırılmadan önce, CMK md. 250/1’de aynı şekilde
yer alıyordu. TMK md. 10’da yapılan değişiklikle aynı şekilde 4. fıkra içerisine
dâhil edilmiştir. CMK md. 250/1’de yer alan suçlar, terör suçları değil, geneli
itibariyle ekonomik çıkar elde etmek için kurulan örgütlerin işlediği suçlardı.
Terör örgütlerinin dışındaki suç örgütleri tarafından işlenebilecek suçların
yargılanmasının, terörle mücadele için çıkarılmış özel nitelikteki TMK’da
düzenlenmesi yerinde olmamıştır. 32 TMK içinde niçin böyle bir düzenlemeye
yer verildiğine ilişkin ilgili tasarı metninde ve gerekçesinde herhangi bir
açıklamaya yer verilmemiştir. 33
Terör örgütleri dışında kalan diğer suç örgütlerinin faaliyeti kapsamında
işlenen suçların özel soruşturma ve kovuşturma usulüne, TMK içerisinde yer
verilmesi kanun yapım tekniği bakımından da isabetli olmamıştır. 34 Doktrinde,
2005 yılında ceza kanunlarında yapılan düzenlemelerden önce örgütlü suçluluk
ve bu suçların muhakeme usulünün TMK, ÇASÖMK ve TCK’nın hükümleri
kapsamında yapıldığı ve bu dağınık mevzuatın farklı uygulamalara neden
olduğu yönündeki eleştirilerin, 2005 yılında yürürlüğe giren CMK ve TCK ile
giderildiği ifade edilmiştir. 35 Terör suçlarının soruşturulma ve kovuşturulmasına
ilişkin özel hükümlerin TMK’da ve diğer örgütlü suçların muhakeme usulünün
ise CMK’da düzenlenmesiyle örgütlü suçların soruşturulması ve
kovuşturulmasına yönelik kanunlarda oluşturulan sadelik ve ihtisaslaşmanın,
Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Kanunu ile TMK md. 10’da yapılan

e) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 inci maddesinde
tanımlanan suç.”
31
TMK md. 10/4: “Türk Ceza Kanununda yer alan;
a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçu veya
suçtankaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu,
b) Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit
uygulanarak işlenen suçlar,
c) İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (305, 318,
319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç).”
32
ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 175.
33
02 Temmuz 2012 tarih ve 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların
Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, madde gerekçeleri ve Komisyon raporları için bkz.
<http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=100560>,
(29.7.2012).
34
ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 175.
35
Veli Özer ÖZBEK, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin, Ankara, 2006, s. 402.
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değişiklik ve CMK m 250-252’nin kaldırılmasıyla tekrar ortadan kaldırıldığı
görülmektedir.
Aşağıda ele alınacağı üzere bu mahkemelerin görevine giren suçların
soruşturulması ve kovuşturulmasında söz konusu olan özel usuller ile sanık ve
savunma haklarını sınırlayan birçok düzenleme 6352 sayılı Kanunla
kaldırılmıştır. Ancak soruşturma ve kovuşturma usulüne ilişkin bu değişiklikler,
özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin CMK içinden çıkarılıp TMK’da yeniden
düzenlenmesini gerektirecek bir durum ortaya çıkarmamıştır.
2. Yer Yönünden Yetki Açısından
ÖYBACM’nin yer yönünden yetkisi TMK md. 10/1’de düzenlemiştir.
Buna göre, terör suçları ve TMK md. 10/4’de yer alan suçlar bakımından
açılacak davalar, Adalet Bakanlığı’nın teklifi üzerine HSYK tarafından yargı
çevresi birden çok ili kapsayabilecek şekilde belirlenecek illerde
görevlendirilecek mahkemelerde görülecektir. Bu mahkemelerin hangi illerde
kurulacağı ve yargı çevrelerinin hangi illeri kapsayacağına dair düzenleme, 09
Temmuz 2012 tarihinde HSYK Genel Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Bu
karara göre, mahkemelerin kurulduğu il ve yetkisi kapsamındaki iller
şunlardır: 36
1) Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi: Adana, Aksaray, Gaziantep,
Hatay, Karaman, Kilis, Mersin, Niğde ve Osmaniye.
2) Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi: Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı,
Düzce, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve
Zonguldak.
3) Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi: Antalya, Afyonkarahisar, Burdur,
Isparta ve Konya.
4) Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi: Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale,
Eskişehir, Kütahya ve Yalova.
5) Diyarbakır 8. ve 9. Ağır Ceza Mahkemeleri: Diyarbakır, Batman,
Bingöl, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa.
6) Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi: Erzurum, Ağrı, Ardahan, Artvin,
Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize, Trabzon ve Tunceli ili
Pülümür ilçesi.
7) İstanbul 22. ve 23. Ağır Ceza Mahkemeleri: İstanbul, Edirne,
Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ.

36
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HSYK Genel Kurul kararı için bkz. <http://www.hsyk.gov.tr/duyurular/2012/temmuz/TMK10Madde-basin-duyurusu.html>, (29.7.2012).
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8) İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi: İzmir, Aydın Denizli, Manisa,
Muğla ve Uşak.
9) Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi: Malatya, Adıyaman, Elazığ,
Kahramanmaraş, Sivas ve Tunceli ili (Pülümür ilçesi hariç).
10) Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi: Samsun, Amasya, Çorum,
Giresun, Ordu, Sinop ve Tokat.
11) Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi: Van, Bitlis, Hakkari ve Muş.
CMK md. 250 kapsamında kurulan özel yetkili ağır ceza
mahkemelerinin sayısı 11 iken, ÖYBACM’lerin sayısı 13’e çıkartılmıştır. Özel
yetkili ağır ceza mahkemelerinden farklı olarak İstanbul ve Diyarbakır illerine
birer tane daha ÖYBACM kurularak bu illerdeki mahkeme sayısı ikiye
çıkarılmıştır.
3. Kişi Yönünden Yetki Açısından
CMK md. 250/3’de, md. 250/1’de belirtilen suçları işleyenlerin sıfat ve
memuriyetleri ne olursa olsun özel yetkili ağır ceza mahkemeleri tarafından
yargılanması kabul edilerek, kanunlardaki kişi bakımından özel yetki
kurallarının uygulanmaması kabul edilmişti. Ancak, Anayasa Mahkemesi ve
Yargıtay tarafından yargılanması kabul edilen kişiler ile savaş ve sıkıyönetim
hali dâhil olmak üzere, askeri mahkemelerin görevlerine ilişkin davaların özel
yetkili ağır ceza mahkemelerinin görevine girmediği belirtilmişti.
5918 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un 37 7. maddesiyle CMK md. 250/3’ün son
cümlesinde geçen “hali dâhil” ibaresi “halinde” şeklinde değiştirilmiştir.
Böylelikle, asker kişiler CMK md. 250/1’de düzenlenen suçları işlemeleri
halinde askeri mahkemeler yerine özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde
yargılanacaklar ve CMK md. 251 ve 252’de düzenlenen soruşturma ve
kovuşturma usulüne tabi olacaklardır. Asker kişiler, savaş ve sıkıyönetim
halinde askeri mahkemelerin yargı yetkisine giren ve CMK md. 250/1’de
düzenlenen katalog suçların haricindeki suçlarda askeri mahkemelerde
yargılanacaklardır.
Diğer taraftan 5918 sayılı Kanun’la CMK md. 250/3’de yapılan
değişikliğe paralel olarak 5982 sayılı Kanun’la Anayasa md. 145/1’e eklenen
son cümle ile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlara ilişkin davaların, askeri mahkemeler yerine sivil mahkemelerde
37

5918 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kabul
Tarihi: 26 Haziran 2009, 09Temmuz 2009 tarih ve 27283 sayılı Resmi Gazete,
<http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx>, (11.4.2013).
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görüleceği belirtilmiştir. Söz konusu suçlar ise, özel yetkili ağır ceza
mahkemelerinin yargı yetkisinde bulunan CMK md. 250/1’de düzenlenen
suçlardandır ve asker kişilerin bu suçları işlemeleri halinde, askeri mahkemeler
yerine özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanacaklardır.
Asker kişilerin CMK md. 250/1’de düzenlenen katalog suçlar açısından
özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanmalarının önünü açan, CMK md.
250/3’de yapılan değişikliğin iptali istemiyle dönemin ana muhalefet partisi
tarafından Anayasa Mahkemesi’nde dava açılmıştır.
Anayasa Mahkemesi, “Anayasa’da tesis edilmiş olan yargı düzeninde
adlî, idarî ve askeri olmak üzere farklı yargı mercileri bulunmakta olup askeri
mahkemelerin görev alanı 145. maddede açıkça gösterilmiştir. Bu maddede
askeri mahkemelerin asker kişilerin, askerî olan suçları ile bunların asker kişiler
aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili
olarak işledikleri suçlara bakmakla görevli oldukları belirtilmiştir. Ceza
Muhakemesi Kanunu’nun 250. maddesinin (1) numaralı fıkrasında üç bent
hâlinde belirtilen suçlarda asker kişiler bakımından Anayasa’nın 145.
maddesiyle getirilen ölçütler dikkate alınmaksızın yapılan düzenleme
Anayasa’ya aykırıdır.” gerekçesiyle, 5918 sayılı Kanun’la CMK md. 250/3’de
yapılan değişikliği iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi aynı kararında, 5918
sayılı Kanun’la CMK md. 250/3’ün değiştirilen son tümcesinde yer alan “…
halinde…” sözcüğünün iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan aynı
tümcedeki “…savaş ve sıkıyönetim …” ibaresini de iptal etmiştir. 38
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonucunda CMK md. 250/3’ün son
cümlesi “Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın yargılayacağı kişilere ilişkin
hükümler ile askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler saklıdır.”
şeklinde oluşmuştur. 39
6352 sayılı Kanun’la CMK md. 250’nin yürürlükten kaldırılmasıyla
birlikte, TMK md. 10 kapsamında yeni kurulan Özel Yetkili Bölge Ağır Ceza
Mahkemeleri’nin kişi bakımından yetkisi TMK md. 10/2’de düzenlenmiştir.
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonucunda yeniden şekillenen CMK md.
250/3 hükmünün TMK md. 10/2’de aynı şekilde düzenlendiği görülmektedir.
Bu düzenleme şekliyle, kaldırılan özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin kişi

38
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Anayasa Mahkemesi Kararı, E. 2009/52, K. 2010/16, Karar Tarihi: 21 Ocak 2010, Resmi Gazete
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bakımından yargılama yetkisi ile yeni kurulan bölge ağır ceza mahkemelerinin
yargı yetkisi arasında bir farklılık görülmemektedir.
4. Zaman Yönünden Yetki Açısından
6352 sayılı Kanun’un105/6. maddesi ile CMK’ın 250-252. maddeleri
yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı kanunun106/b maddesinde, 105/6. maddesinin,
Kanun’un yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlendiğinden dolayı, özel
yetkili ağır ceza mahkemelerinin soruşturma ve kovuşturmalardaki özel yetkileri
6352 sayılı Kanun’un Resmi Gazete yayım tarihi olan 05 Temmuz 2012 tarihi
itibariyle kaldırılmış ve bu tarih itibariyle TMK md. 10/1’e göre ÖYBACM
kurulmuştur.
6352 sayılı Kanun ile daha önceden özel yetkili ağır ceza
mahkemelerinde açılmış ve görülmeye devam eden davaların durumu hakkında
da düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. 6352 sayılı Kanun’un Geçici 2.
maddesinin 4. fıkrasına göre, CMK’nın yürürlükten kaldırılan özel yetkili ağır
ceza mahkemelerinde açılmış olan davalara, kesin hükümle sonuçlandırılıncaya
kadar bu mahkemelerce bakmaya devam edilecek ve bu davalarda, yetkisizlik
veya görevsizlik kararı verilemeyecektir.
D. Özel Yetkili Bölge Ağır Ceza Mahkemelerinde Görevli
Cumhuriyet Savcılarının Zaman Yönünden Yetkileri
6352 sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesinin 5. fıkrasına göre, CMK md.
251/1’e göre görevlendirilen Cumhuriyet savcıları yürütmekte oldukları
soruşturmalara, HSYK tarafından TMK md. 10 uyarınca görevlendirilen
Cumhuriyet savcıları göreve başlayıncaya kadar devam edeceklerdir. Bu geçiş
aşamasında, soruşturmasına başlanmış ve halen devam etmekte olan dosyalarla
ilgili yetki, CMK md. 251/1 kapsamında görevli Cumhuriyet savcılarında olacak
ve TMK md. 10 uyarınca görevlendirilen Cumhuriyet savcıları görevlerine
başlayınca, yürütmekte oldukları soruşturma dosyalarını bu savcılara
devredecekleridir.
HSYK Birinci Dairesi’nin 10 Temmuz 2012 tarih ve 1888 sayılı kararı
ile TMK md. 10 kapsamında görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ile ilgili
yaptığı açıklamada, yürütülmekte olan soruşturmaların kesintiye uğramaması ve
süreçlerin uzamaması için mevcut soruşturmaları yürüten savcıların bir kısmının
TMK md. 10 kapsamında yeniden görevlendirmiştir. 40 Böylelikle, bu geçiş
sürecinde oluşacak aksaklıklar önlenmeye çalışılmıştır.

40

HSYK Birinci Dairesi’nin kararı için bkz. <http://www.hsyk.gov.tr/duyurular/2012/temmuz/TMK10Madde-basin-duyurusu.html>, (26.9.2012).
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ÖYBACM hakkındaki bu genel açıklamalardan sonra bu mahkemelerin
yargı yetkisine giren suçlarla ilgili yapılacak olan soruşturma ve
kovuşturmalarda uygulanacak usul kurallarının ayrıntılı olarak incelenmesi ve
tartışılması yapılacaktır.
II. 6352 SAYILI KANUNLA KURULAN ÖZEL YETKİLİ BÖLGE
AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN
SUÇLARDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULLERİ
A. Genel Olarak
6352 sayılı Kanunla, ÖYBACM’nin görev alanına giren suçlarda
yapılacak olan soruşturma ve kovuşturma konularında, özel yetkili ağır ceza
mahkemelerine göre önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda, soruşturma
ve kovuşturma evrelerine ilişkin olarak CMK md. 251 ve 252’de yer alan
düzenlemelerin bir kısmı tamamen yürürlükten kaldırılmış, bir kısmında önemli
değişiklikler yapılmış, bir kısmında ise herhangi bir değişiklik yapılmadan TMK
md. 10’a aynen alınmıştır. Tüm bunlar yapılırken eski düzenleme zamanında da
eleştiri konusu olan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) ile Türkiye
arasında çıkabilecek olan muhtemel ihtilaflara ilişkin endişelerin giderilmesi
amacıyla hareket edildiği görülmektedir. 6352 sayılı Kanunla kaldırılan
hükümler yerine artık ceza muhakemesindeki genel soruşturma ve kovuşturma
kuralları uygulanacaktır.
5271 Sayılı CMK md. 251 ve 252’de ayrı ayrı düzenlenmiş olan
soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin hususlar, TMK md. 10 içerisinde tek başlık
altında toplanmıştır.
Öncelikle TMK md. 10/4’de yer alan suçlar
bakımından 10. maddenin üçüncü fıkrasında yer alan usullerin bütünüyle
uygulanmayacağının belirtilmesi gerekir. Yani üçüncü fıkrada belirtilen
soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin usullerin tamamı terör suçlarında
uygulanmakla birlikte, özel yetkili bölge ağır ceza mahkemesinin görevine giren
diğer suçlarda ise kısmen uygulama alanı bulacaktır. Bu düzenleme ile terör
suçlarına ilişkin özgürlükleri aşırı ölçüde kısıtlayan bazı hükümlerin md. 10/4’de
yer alan diğer suçlar açısından uygulanmasının önüne geçilmiştir.
CMK md. 250/1’de düzenlenmiş olan suçların TMK md. 10/4’e
alınması, uygulama açısından bazı sıkıntıları beraberinde getirmiştir. Çünkü
TMK md. 10/3’de yer alan soruşturma usullerinden bazıları sadece terör suçları
bakımından uygulanacaktır (TMK md. 10/3-d,e,f,h). TMK md. 10/4’de yer alan
suçlar bakımından ise bu konularda genel muhakeme kuralları uygulanacaktır. 41
41
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Ancak, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçu (TCK md. 302) gibi
bazı suçlar örgütlü olarak işlendiğinde terör suçu sayılmakla beraber, TMK md.
10/4’de de yer almaktadır. Bu noktada hem terör suçu hem de TMK md. 10/4’de
yer alan suçlar arasında olan bu suçlar için terör suçlarına özgü olarak uygulanan
soruşturma kurallarının uygulanıp uygulanmayacağı sorunu ortaya çıkmaktadır.
Örneğin; terör suçu işlediği iddia olunan ve gözaltına alınan bir şüphelinin
müdafi ile görüşmesi 24 saat süreyle kısıtlanabilir (TMK md. 10/3-e). TCK md.
302’de yer alan suç terör suçu sayılırsa, bu suçtan dolayı hakkında yapılan
soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında 24 saatlik kısıtlama
getirilebilecekken, bu suç TMK md. 10/4 kapsamında sayılırsa, böyle bir
kısıtlama getirilemeyecektir. Uygulamada, TCK md. 302’den gözaltına alınan
bir şüphelinin fiilinin ne zaman terör suçu, ne zaman TMK md. 10/4 kapsamında
nitelendirileceğini belirlemek güçlük arz edecektir. Bu nedenle ortaya
çıkabilecek sorunları önlemek için TMK md. 10/4’ün yürürlükten kaldırılması
önerilmektedir. 42
B. Özel Yetkili Bölge Ağır Ceza Mahkemelerinde Tmk Md. 10
Gereği Uygulanacak Soruşturma Usulleri
1. 6352 sayılı Kanunla Uygulanacak Olan Yeni Soruşturma Usulleri
6352 sayılı kanunla birlikte özel yetkili bölge ağır ceza mahkemelerinin
yetki alanına giren suçlarla ilgili olarak yapılacak olan soruşturmalarda şimdiye
kadar uygulana gelmiş usullerden farklı olarak ilk kez uygulanacak bazı usuller
getirilmiştir. Bu yeni hükümler, savcının doğrudan soruşturma yetkisini
kısıtlamaya, hakim kararı gereken işlerde sadece bu işlere bakacak hakimlerin
görevlendirilmesine ve terör suçlarında görev alacak kolluk görevlilerinin
deşifre olmasını önlemeye yöneliktir.
a. Özel Yetkili Bölge Ağır Ceza Mahkemesi Savcısının Doğrudan
Soruşturma Yapması ve İzin Sistemi
Bilindiği üzere ceza muhakemesinde kural olarak suç haberini alan
Cumhuriyet savcısı derhal soruşturma işlemlerine başlar. Ancak bazı
durumlarda soruşturma yapmak yetkili merciden izin alma gibi bazı muhakeme
şartlarının gerçekleşmiş olmasını gerekli kılabilir. Bunlardan biri de kamu
görevlilerinin görevleri ile ilgili olarak işlemiş oldukları suçlar bakımından
yapılacak olan soruşturmalarda karşımıza çıkmaktadır. Anayasa md. 129/6 ve
4483 sayılı Kanun hükümlerine göre, kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle
işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi
yetkili merciin iznine bağlıdır.
42
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ÖYBACM’nin görevine giren suçlarla ilgili olarak Cumhuriyet
savcısının soruşturma başlatması TMK md. 10/3-b’de düzenlenmiştir. Bu hükme
göre; Türk Ceza Kanununun 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316’ncı
maddelerinde düzenlenen suçlar hakkında, görev sırasında veya görevden dolayı
işlenmiş olsa bile, Cumhuriyet savcısı doğrudan soruşturma yapacaktır. Sayılan
bu suçlar dışında yer alan ve TMK md. 3 ve 4’teki suçlar ile örgüt faaliyeti
çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçu veya
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu ile haksız ekonomik çıkar
sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit
uygulanarak işlenen suçlar açısından ise ceza muhakemesindeki soruşturmaya
ilişkin genel kurallar geçerli olacak ve bu suçların failleri kamu görevlisi ise
haklarında soruşturma izni alındıktan sonra, değilse doğrudan soruşturma
yapılabilecektir. 43 Yeni düzenleme ile Cumhuriyet savcısının doğrudan
soruşturma yapabileceği suçların kapsamının oldukça sınırlandırıldığı
görülmektedir. Halbuki 6352 sayılı kanunla yapılan değişiklik öncesinde CMK
md. 251 fık.1 uyarınca, Cumhuriyet savcısı özel yetkili ağır ceza
mahkemelerinin görev alanındaki suçlar bakımından doğrudan doğruya
soruşturma yapabiliyordu.
Özellikle haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla cebir ve tehdit
uygulanarak işlenen örgütlü suçlara katıldığı ileri sürülen kamu görevlileri
hakkında doğrudan soruşturma yapılamayacak olması eleştirilmelidir. Kamu
görevlilerinin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlarda bir nevi koruma teşkil
eden izin sistemine özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin görevine giren
suçlarda yer verilmemesi geçmiş dönemde bu suçlarla mücadele açısından
önemli bir hukuki araçtı. Yeni düzenleme ile bu suçlar açısından izin sistemine
yer verilmesi mafya tipi çıkar amaçlı örgütlü suçlarla mücadele açısından zafiyet
oluşturacaktır.
TMK md. 10/3-b’de, Cumhuriyet savcısının doğrudan soruşturma
yapmasına getirilen başka bir sınırlamaya yer verilmiştir. Bu düzenleme ile
Cumhuriyet savcısına MİT mensupları hakkında doğrudan soruşturma yapma
yetkisi verilmemiştir. Bu hükmün atıfta bulunduğu 2937 sayılıDevlet İstihbarat
Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 26. maddesine göre, 44 MİT
mensubu kişilerin veya Başbakan tarafından belirli bir görevi ifa etmek üzere
gönderilen kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken, görevin
43
44
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niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlar ile
6352 sayılı Kanun öncesi adıyla özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin görev
alanına giren suçlarda yapılacak olan soruşturmalarda Başbakanın izni
alınacaktır. Değişiklik öncesinde,Cumhuriyet savcısı özel yetkili ağır ceza
mahkemelerinin yargı yetkisine giren suçlar açısından MİT mensupları hakkında
da doğrudan soruşturma yapabiliyordu.
İzin sistemi kapsamında son olarak 6352 sayılı Kanunun geçici
maddesinde yer alan bir düzenlemeye değinmek gerekir. Geçici madde 2/6’ya
göre, değişiklik öncesinde görülmeye başlanmış olan davalarda sanığın kamu
görevlisi sıfatına haiz olmasından bahisle yargılamaya devam olunmayıp ilgili
makamdan izin alınması gerektiği belirtilerek düşme ya da durma kararı
verilemeyecektir. Geçici maddedeki bu düzenleme, kovuşturma aşamasına
geçilmiş olan olaylarla ilgilidir. Henüz kovuşturma aşamasına geçilmemiş ise,
soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, şüpheli durumundaki kamu görevlileri
bakımından TMK md. 10/3-b gereği olarak izne tabi bir suç varsa izin şartının
gerçekleşmesini beklemelidir.
b. Hakim Kararı Gereken Hallerde Kararı Verecek Olan Mercii
Soruşturma sırasında hâkim kararı gereken hallerde nasıl bir yol
izleneceği TMK md. 10/3-c’de 45 belirtilmiştir. Buna göre, hâkim tarafından
verilmesi gereken kararları sadece bu işle HSYK tarafından özel olarak
görevlendirilmiş hâkimler verebilecektir. Örneğin, tutuklama, adli kontrol,
taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma, bilgisayarlarda, bilgisayar
programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma gibi kararlar, bu
işle özel olarak görevlendirilmiş hâkimler tarafından verilecektir.
Burada dikkat edilmesi gereken ilk nokta, eski düzenlemede olduğu
gibi 46 bu işlerle görevlendirilmiş hâkimin bulunmaması durumunda yetkili adli
yargı hâkimlerinden (Sulh Ceza Hakimi) 47 bu kararın verilmesinin
istenemeyeceği hususudur. Buna göre, ÖYBACM’nin yer bakımından yetki
alanında işlenen bütün suçlarda hâkim kararı gerektiren işlerde sadece TMK md.
10/3-c ile görevlendirilen hâkimler karar verebilecektir. Örneğin, Antalya
45

46

47

TMK md. 10/3-c: “Yürütülen soruşturmalarda hâkim tarafından verilmesi gerekli kararları almak, bu
kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve sadece bu işlere bakmak üzere yeteri kadar hâkim
görevlendirilir.”
CMK mülga md.251/2: “250 nci madde kapsamına giren suçların soruşturması ve kovuşturması
sırasında Cumhuriyet savcıları, hâkim tarafından verilmesi gerekli kararları, varsa Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunca bu işlerle görevlendirilen ağır ceza mahkemesi üyesinden, aksi halde
yetkili adlî yargı hâkimlerinden isteyebilirler.”
Nur CENTEL/Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku, 5. Bası, Beta, İstanbul, 2008, s. 825;
Nusret Alper PAZARCIKCI, “Ceza Muhakemesinin İstisnai Usullerini Barındıran Özel Yetki
(CMK md. 250)” , Terazi Hukuk Dergisi, Sa. 70, Seçkin, 2012, s. 64.
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ÖYBACM’nin yer bakımından yetki kapsamında olan Isparta’da bir suç
işlenmesi halinde, hâkim tarafından alınması gereken kararlar için Isparta Sulh
Ceza Mahkemesinin herhangi bir yetkisi söz konusu olmayacaktır. Bu durum,
söz konusu mahkemelerin bölge ağır ceza mahkemesi şeklinde
nitelendirilmesine de bir gerekçe olmaktadır.
Bir diğer önemli nokta ise eski düzenleme zamanında özel yetkili ağır
ceza mahkemesi üyelerinin soruşturma aşamasında hâkim kararı gereken işlerde
karar vermesi ile ilgilidir. 6352 sayılı Kanunla yapılan değişiklik öncesinde
soruşturma evresinde karar veren hâkimlerin kovuşturma evresinde yapılan
yargılamalara katılması mümkündü. Bu düzenleme, soruşturma evresinde,
tutuklama kararı gibi suçun şüpheli tarafından işlendiği konusunda belirli bir
kanaati ifade eden kararları vermiş bir hâkimin, aynı işin kovuşturma evresinde
de görev alması sonucunu doğuruyordu. Bu da hâkimin önceki işlemlerinin
etkisinde kalmasına neden olabilmekteydi. 6352 sayılı Kanunla birlikte
uygulama ve doktrinde “özgürlük hâkimliği” olarak adlandırılan ve TMK md.
10/3-c ile getirilen düzenlemenin hâkimin tarafsızlığını sağlama ve uzmanlaşma
açısından önemli bir ilerleme olduğunu söylemek gerekir.
c. Kolluk İle İlgili İşler
Kolluğun soruşturma işlemleri sırasında tuttuğu tutanaklarda; bu
işlemler sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile ifade veren veya
sorguya çekilen kişinin açık kimliği yazılmalıdır. 48 Bu kural, TMK md.10/4’de
yer alan suçlar bakımından da uygulanacaktır. Ancak terör suçlarında, terörle
mücadelede görev yapan kolluk görevlilerinin can, mal ve aile bireylerinin
güvenliğinin korumak adına bu kurala istisna getirilmiştir. TMK md. 10/3-f’de
yer alan istisnaya göre, terörle mücadelede görev yapan kolluk görevlilerinin
düzenlenen tutanaklara ancak sicil numarası yazılacak, isim ve sıfatları ifade
eden açık kimlik bilgileri yazılmayacaktır. 49 Bunun amacı, bu kolluk
görevlilerinin kimlik bilgilerinin deşifre edilmesini önlemektir. 50 TMK md.
10/3-f’de yer alan düzenleme 6352 sayılı kanun öncesinde de aynı şekilde TMK
md. 10/-ç’de yer almaktaydı. Bu bakımdan iki düzenleme arasında bir fark
bulunmamaktadır.
Ancak TMK md. 10/3-f ile daha önce TMK’da yer almayan yeni bir
hüküm getirilmiştir. Söz konusu düzenlemede; kolluk görevlilerinin ifadesine
başvurulması gerektiği hallerde çıkarılan davetiye veya çağrı kâğıdının, kolluk
görevlisinin iş adresine tebliğ edileceği, bu kişilere ait ifade ve duruşma
tutanaklarında adres olarak iş yeri adreslerinin gösterileceği belirtilmektedir.
48
49
50
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Bkz. CMK md. 147/1-h
ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 178.
Mehmet TAŞTAN, Açıklamalı- İçtihatlı Terörle Mücadele Kanunu, Adalet, Ankara, 2009, s. 194.
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6352 sayılı Kanunla getirilen bu yeni düzenleme kolluk görevlilerinin can, mal
ve aile bireylerinin güvenliği için kişinin kimlik bilgilerinin deşifre edilmesini
önleme amacını taşımaktadır. Diğer taraftan CMK md. 58 ve Tanık Koruma
Kanunu kapsamında terör ve örgütlü suçların soruşturmasında görev alan kolluk
görevlilerinin korunması mümkündür. Çünkü TKK md. 5 kapsamında tanık
olarak ifadesine başvurulan kolluk görevlilerinin “Kimlik ve adres bilgilerinin
kayda alınarak gizli tutulması ve kendisine yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir
adres tespit edilmesi” mümkündür. 51 Bu nedenle, TMK md. 10 fık. 4 ile
getirilen yeni düzenleme olmadan da ifadesine başvurulacak kolluk
görevlilerinin kimlik ve adres bilgilerinin gizliliğinin sağlanması mümkündür.
2. 6352 Sayılı Kanun Sonrası Değişen Soruşturma Usulleri
Özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin görevine giren suçlar bakımından
uygulanmış olan bazı soruşturma usulleri 6352 sayılı kanunla birlikte
ÖYBACM’nin görev alanına giren suçlarda uygulanmayacaktır. Soruşturma
usullerindeki bu değişiklikler; eski düzenlemelerin tamamen veya kısmen
yürürlükten kaldırılması neticesinde oluşmuştur. Değişiklikler; gözaltı süresi,
şüphelinin müdafiden yararlanma hakkı, zorla getirme, diğer kurumlardan
soruşturma kapsamında yardım talebi, şüphelinin müdafi ile görüşmesi konuları
ile ilgilidir. Değişiklikle birlikte yapılacak olan yeni soruşturmalarda genel
muhakeme kurallarına göre hareket edilecektir.
a. Gözaltı Süresi
CMK md. 91’de, gözaltı süresi yirmi dört saat olarak belirlenmiştir.
ÖYBACM’nin görevine giren suçlar hakkında yapılacak soruşturmalarda bu
süre, 48 saat olarak uygulanacaktır (TMK md. 10/3-ç). Toplu olarak işlenen
suçlarda ise gözaltı süresi, CMK md. 91/3’e göre dört güne kadar
uzatılabilecektir. Bu kural, ÖYBACM’nin görevine giren suçlar için de
geçerlidir.
Gözaltı süresine ilişkin buraya kadar anlatılanlar CMK md. 251/5’de de
aynı şekilde yer almaktaydı. Ancak eski düzenlemede ayrıca olağanüstü hallerde
toplu suçlar için öngörülen dört günlük sürenin, Cumhuriyet savcısının istemi ve
hâkim kararıyla yedi güne kadar uzatılabileceği de kabul edilmişti.
6352 sayılı Kanunla gözaltı süresinin yedi güne kadar uzatılmasına
ilişkin hükmün yer almaması yerinde olmuştur. Her ne kadar, CMK md. 251/5’e
göre, gözaltı süresinin dört günden yedi güne kadar uzatılmasına karar vermeden
51

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Faruk TURHAN, Faruk, Ceza Muhakemesinde Tehlike İçindeki
Tanıkların Korunması, Türk Alman ve Avusturya Hukuklarında Karşılaştırmalı Olarak, Seçkin,
Ankara, 2009, s. 96 vd.
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önce hâkimin, yakalanan kişiyi dinlemesi gerekiyorsa da, bu dinlemenin yeterli
güvence teşkil edeceğini söylemek mümkün değildir. Yeni düzenleme
AİHM’nin gözaltı sürelerine ilişkin içtihatlarına da paralellik arz
etmektedir. 5204-258.Önüne Çıkarma ve Gözaltı Süreleri", Gazi Üniversitesi
b. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı
Soruşturma evresinin etkin süjelerinden bir diğeri de müdafidir.
Soruşturma ve kovuşturmanın her evresinde müdafi yardımından yararlanabilme
adil yargılama ilkesinin gereğidir. Ancak terör suçları gibi bazı istisnai hallerde
şüphelinin müdafi yardımından yararlanmasına sınırlamalar getirilebilmektedir.
Bu bağlamda aşağıda müdafi yardımından yararlanma hakkı kapsamında;
şüpheli ve sanığın hukuki yardımından yararlanabileceği müdafi sayısı, müdafi
ile görüşmeye ilişkin sınırlamalar ve müdafiin dosyayı inceleme yetkisi
incelenecektir.
aa. Müdafi Sayısı
TMK md. 10/4’de sayılan suçlarla ilgili olarak özel yetkili bölge ağır
ceza mahkemesinde yapılacak olan soruşturma ve kovuşturmada şüpheli ve
sanığın yararlanabileceği müdafi sayısı hakkında CMK md. 149’da yer alan
genel kural uygulanacaktır. Maddeye göre; şüpheli ve sanık soruşturma ve
kovuşturma evresinde kural olarak herhangi bir sayı sınırlaması olmadan
müdafiden yararlanabilir. Ancak CMK md. 149/2’ye göre, soruşturma
evresinde, ifade almada en çok üç müdafi hazır bulunabilir. 53
6352 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce terör suçları bakımından
geçerli olan, gözaltı süresince tek bir müdafiden yararlanabilir demek suretiyle
şüphelinin müdafiden yararlanma hakkına, sınırlama getiren TMK md. 10/1-b
hükmü 54 değişiklikle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Artık terör suçlarından
şüpheli olan kişi de, soruşturma evresinde CMK md. 149 uyarınca, ifade almaya
ilişkin sınırlama hariç, istediği kadar müdafiden yararlanabilecektir.
Gözaltı sırasında sadece bir müdafiden yararlanmayı düzenleyen ve
TMK md. 10/1-b’de yer alan bu hüküm savunma hakkını zedelediği gibi
52

53
54
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Gözaltı sürelerine ilişkin önceki dönemlerdeki düzenlemeler ve bu sürelerin AİHM içtihatları ışığında
eleştirisi hakkında bkz. Faruk TURHAN, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararları
Işığında Kişi Özgürlüğü ve Türkiye/Gözaltında Kayıplar, Hakim Önüne Çıkarma ve Gözaltı
Süreleri", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran- Aralık 2000, Cilt IV, Sayı: 1-2, s.
204-258.
Bu konuda bkz. TURHAN, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 119.
TMK mülga md. 10/1-b: “Şüpheli gözaltı süresince yalnız bir müdafiin hukuki yardımından
yararlanabilir. Gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı, Cumhuriyet savcısının istemi
üzerine, hakim kararıyla yirmidört saat süre ile kısıtlanabilir; ancak bu süre içerisinde ifade
alınamaz.”
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Anayasa’da yer alan eşitlik ilkesine de aykırıydı. Nitekim TBMM İçişleri
Komisyonunun hazırladığı raporda; “Bu kapsama giren bir suçtan dolayı
soruşturmaya tabi tutulan kişiyle ilgili olarak müdafi sayısı 1 ile
sınırlandırılmakla birlikte 3713 sayılı Kanunun 11. maddesinde yapılan
değişiklikle bu suçla mücadele kapsamında suç işleyen kolluk görevlilerinin
belirlediği üç müdafinin ücretinin avukatlık ücretine bağlı olmaksızın devlet
bütçesinden ödeneceği belirtilmektedir. Suç işleyen kişiler arasında bu tür ayrım
yapılmasının hiçbir dayanağı bulunmamaktadır ve bu şekildeki bir düzenleme
Anayasanın eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır.” 55 denilerek, hükmün Anayasaya
aykırılığına dikkat çekilmiştir.
bb. Şüphelinin Müdafii ile Görüşmesine İlişkin Sınırlamalar
CMK md. 149’da şüphelinin savunma hakkını daha etkin şekilde
kullanılması adına müdafi ile görüşmesine sınır konulmayacağı ve bu
görüşmenin engellenmeyeceği belirtilmiştir. Hatta görüşmelerde müdafiden
vekâletnamesini ibraz etmesi de istenmeyecektir. Savunma hakkını koruyan bu
düzenleme, TMK md. 10/4’de yer alan suçlar bakımından da uygulanacaktır.
Terör suçlarından dolayı yapılan soruşturmalarda ise, 6352 sayılı Kanunla
yapılan değişiklik öncesinde müdafiin savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve
tutuklu olan şüpheli ile yaptığı görüşmelerinin incelenemeyeceği
düzenlenmekteydi (TMK mülga md. 10/1-e) 56. Ancak yine bu hükme göre
müdafiin de örgütsel haberleşmeye aracılık ettiğine ilişkin bulgu yahut belge
mevcut olursa, bu durumda görüşmelerde bir görevli hazır bulundurulabileceği
gibi müdafi ile şüpheli arasındaki belgeler hâkim tarafından
incelenebilmekteydi. Görüldüğü üzere müdafiin soruşturma evresinde şüpheli ile
görüşme hakkına getirilen kısıtlama yalnızca terör suçlarında mevcuttu ve
müdafiin şüpheli ile örgüt arasındaki haberleşmeye aracılık etmesi haline
özgüydü. Ayrıca müdafiin aracılık ettiğine dair belge veya bulgu bulunması da
kanuni bir şarttı. Sadece aracılık edildiğine dair şüphe yeterli görülmemekteydi.
Şüphelinin müdafi ile görüşme hakkına getirilen bu ve benzeri
sınırlamaların AİHS md. 6’ya aykırı olduğu iddialarına karşın AİHM, özellikle
terör suçları gibi kamu güvenliğini tehdit eden olaylarda müdafi için getirilen bu
55
56

TBMM İçişleri Komisyonu 27.04.2006 gün ve E. 1994/1 K. 40 sayılı raporu.
TMK mülga md.10/1-e: “Bu Kanun kapsamında yer alan suçlardan dolayı yapılan soruşturmada
müdafiin savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve tutuklu bulunan şüpheli ile yaptığı konuşmaların
kayıtları incelemeye tâbi tutulamaz. Ancak müdafiin terör örgütü mensuplarının örgütsel amaçlı
haberleşmelerine aracılık ettiğine ilişkin bulgu veya belge elde edilmesi halinde, Cumhuriyet
savcısının istemi ve hâkim kararıyla, bir görevli görüşmede hazır bulundurulabileceği gibi bu
kişilerin müdafiine verdiği veya müdafiince bu kişiye verilen belgeler hâkim tarafından incelenebilir.
Hâkim, belgenin kısmen veya tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu karara karşı
ilgililer itiraz edebilirler.”
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yöndeki sınırlandırmalarda Sözleşmeye aykırılık görmemektedir. Örneğin,
Selahattin Erdem/Almanya kararında Mahkeme, sanığın avukatı aracılığı ile
terör örgütüne bilgi aktarmaya devam etmesi üzerine sanık Selahattin Erdem’in
avukatıyla olan görüşmesi sırasında bir baskın düzenlenmesini, terör suçlarında
müdafiin yetkilerinin sınırlandırılabileceğini gerekçe göstererek, Sözleşmeye
aykırı bulmamıştır. 57
6352 sayılı Kanunla TMK mülga md. 10/1-e ile soruşturma evresinde
müdafi ile görüşme hakkına getirilen sınırlamanın kaldırılması ile birlikte terör
suçları bakımından da CMK md. 149 ve devamı maddeler uygulama alanı
bulacaktır. Değişiklik ile şüpheli ile müdafi yalnız olarak görüşebilecek ve
savunmaya ilişkin belgelerde de inceleme yapılamayacaktır. Söz konusu
sınırlamanın kaldırılması, savunma hakkının kullanılması açısından olumlu bir
değişikliktir.
Müdafi yardımından yararlanma hakkına dair bir diğer husus da müdafi
ile görüşmeye getirilen zaman sınırına ilişkindir. CMK md. 149/3’e göre,
soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya
sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî
yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz. Bu kapsamda şüpheli ve
sanığın
müdafi
ile
görüşme
hakkı
engellenemeyecektir
veya
sınırlanamayacaktır. Bu hüküm, TMK md. 10/4’de sayılan suçlar için
uygulanacakken, TMK md. 10/3-e’de yer alan istisna gereği terör suçlarında
uygulama alanı bulmayacaktır. 58 Buna göre, terör suçlarında, özel yetkili bölge
ağır ceza mahkemesi savcısının istemi üzerine, hakim kararı ile şüpheli veya
sanığın müdafi ile görüşme hakkı yirmi dört saat süre ile kısıtlanabilir. Ancak
müdafii ile görüştürülmeyen şüphelinin bu süre içerisinde ifadesi
alınamayacaktır. Terör suçlarına ilişkin bu istisna, 6352 sayılı değişiklik
öncesinde TMK md. 10/1-b’de aynı şekilde yer almaktaydı.
cc. Müdafiin Dosyayı İnceleme Yetkisi
Müdafiin etkin şekilde hukuki yardımda bulunabilmesi, şüpheli
hakkındaki iddialara ne kadar vakıf olduğuyla yakından ilgilidir. Bu nedenle
müdafi, şüpheli ile görüşmenin yanında şüpheli hakkında düzenlenen dosya
içeriğini de inceleyebilmelidir. Bu husus yasal bir hak olarak düzenlenmiştir. 59
Bu hakkın mutlak şekilde kullanılması söz konusu olamamakta, gerek CMK’da
57
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59
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Ş. Cankat TAŞKIN, “Müdafiin ve Vekilin Hukuki Yardımı, Sınırları ile Uygulamada
Karşılaşılan Sorunların AİHM İçtihatları Işığında Değerlendirilmesi”, TBB Dergisi, S.69,
Y.2007, s. 235
ŞAHİN/GÖKTÜK, s. 177.
CMK md. 153/1: “Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin
bir örneğini harçsız olarak alabilir.”
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gerekse özel kanunlarda müdafiin dosya içeriğini incelemesine bazı koşullar
dairesinde istisnalar getirilmektedir. CMK md. 153/2’de, müdafiin dosya
içeriğini incelemesi ve bunlardan örnek alması soruşturmanın amacını tehlikeye
düşürecek nitelikte olması halinde Cumhuriyet savcısının talebi üzerine hakim
tarafından bu yetkinin kısıtlanabilmesi kabul edilmiştir. Ancak bu halde dahi,
yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları
ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî işlemlere ilişkin
tutanaklar hakkında herhangi bir kısıtlama getirilemez (CMK md. 153/3).
Müdafiin dosyayı incelemesi bakımından TMK md. 10/1-d’de de bir
düzenleme mevcuttu. Maddeye göre; müdafiin dosya içeriğini inceleme ve
ondan örnek alma yetkisine soruşturma amacını tehlikeye düşürmesi halinde
kısıtlama getirilebileceği öngörülmüştü. Ancak CMK md. 153/3’de yer aldığı
gibi bu sınırlamanın bir istisnası bulunmamaktaydı ve özel yetkili ağır ceza
mahkemelerinin görevine giren suçlardaki soruşturmalarda soruşturmanın
amacının tehlikeye düştüğü gerekçesi ile müdafiin, yakalanan kişinin veya
şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır
bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî işlemlere ilişkin tutanakları incelemesine
dahi sınırlama getirilebiliyordu. TMK’da yer alan bu hükmün yürürlükten
kaldırılmasıyla savunma hakkı açısından olumlu bir adım atılmıştır. Çünkü artık
ÖYBACM’nin görevine giren suçlar bakımından da genel kural olan CMK md.
153 fık. 2 ve 3 uygulanacaktır.
CMK md. 153/2’de yer alan ve müdafiin dosyayı inceleme yetkisine
getirilen sınırlama doktrinde eleştirilmektedir. Bu sınırlamanın Anayasa’nın
36.maddesinde yer alan hak arama hürriyetine, AİHS md. 6’da yer alan adil
yargılanma hakkı ile md. 13’de yer alan etkili başvuru hakkına aykırı olduğu
ileri sürülmektedir. Kovuşturma evresine kadar müdafiin bu yetkiden mahrum
bırakılması soruşturma evresinde müdafiden yararlanma hakkına getirilen
önemli bir sınırlama olarak görülmektedir. 60
AİHM, müdafiin dosya içeriğini incelemesine getirilen sınırlamanın
savunma hakkını önemli ölçüde kısıtladığı görüşündedir. Adamkiewicz/Polonya
Kararında Mahkeme; “başvurucunun avukatının soruşturma boyunca,
soruşturma açıldıktan yaklaşık üç ay sonra ve sadece bir defa soruşturma
dosyası hakkında bilgi alabilmesinin soruşturma sırasında başvurucunun
savunma haklarının önemli ölçüde kısıtlandığı çok açıktır” diyerek, AİHS’nin 6.
maddesinin 3/c fıkrası birlikte ele alınan 6. maddenin 1. fıkrasının ihlal
edildiğine karar vermiştir. 61
60
61

Bu konuda bkz. TAŞKIN, s. 224-225.
<http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/aihm/13_ADAMKIEWICZ-POLONYA.pdf>
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Diğer taraftan AİHM, tutuklu şüpheli veya müdafiin dosyayı
incelemesine aykırı hareket edilmesini de Sözleşmeye aykırı görmektedir.
Ancak Mahkeme, tutuklu bulunan şüphelinin müdafiinin dosyayı incelemesine
getirilen sınırlama konusunda, AİHS md. 6’ya değil, özgürlük ve güvenlik
hakkı ile ilgili md. 5’e dayanmaktadır. Tutukluluk durumunun hukuka
uygunluğunun denetlenmesi için en önemli ve bir hukuk devletinde vazgeçilmez
olan haklardan birisi tutuklu sanık ve/veya müdafi tarafından soruşturması
dosyasının incelenebilmesidir. Mahkemeye göre bu durumun göz ardı edilmesi
AİHS md. 5/4’e aykırılık oluşturacaktır. 62
b. Zorla Getirme
Mahkeme, hâkim ya da savcı tarafından verilen kararla kolluğun sanık,
tanık, bilirkişi, mağdur veya şikayetçiyi, mahkeme, hâkim ya da savcının önüne
getirmesi işlemine zorla getirme denir. Mahkeme, hâkim ya da savcı tarafından
usulüne uygun olarak çağrı kâğıdı ile çağrıldığı halde kendiliğinden gelmeyen
sanık, tanık, bilirkişi mağdur ve şikâyetçi CMK md. 146/4 gereğince zorla
getirilirler. 63
6352 sayılı Kanunla kaldırılmadan önce CMK md. 250/1’de yer alan
suçlar ile terör suçları bakımından ise zorla getirme konusunda farklı bir usul
uygulanmaktaydı. Bu usulü düzenleyen CMK md. 251/6’ya 64 göre kişiler,
usulüne uygun olarak çağrılmaya gerek olmaksızın zorla getirilebilmekteydi.
Ayrıca bu suçlar bakımından zorla getirme kararı verebilecek kişilerin kapsamı
da geniş tutulmuştu. Ağır ceza mahkemesi veya başkanı ile cumhuriyet
savcısından başka mahkeme naibine ve istinabe olunan hâkime de zorla getirme
kararı ya da emri verme yetkisi tanınmıştı. Bu düzenlemenin amacının da
soruşturma veya kovuşturmanın daha hızlı şekilde sürdürülmesini sağlamak
olduğu söylenmekteydi. 65

62

63
64

65
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Mustafa Ruhan ERDEM, “AİHM Kararları Işığında Tutuklu Sanık Bakımından Hazırlık
Soruşturması Dosyasını İnceleme Hakkı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt :
6, Sayı : 1, 2004, s. 69.
TURHAN, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 284.
CMK mülga md.251/6: “250 nci madde kapsamına giren suçlarla ilgili soruşturma ve
kovuşturmalarda kolluk; soruşturma ve kovuşturma sebebiyle şüpheli veya sanığı, tanığı, bilirkişiyi
ve suçtan zarar gören şahsı, ağır ceza mahkemesi veya başkanının, Cumhuriyet savcısının, mahkeme
naibinin veya istinabe olunan hâkimin emirleriyle belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulundurmaya
mecburdur.”
Mehmet Ali ŞELLİ, “CMK 251 Kapsamında Özel Yetkili Bölge Ağır Ceza Mahkemesinin Görev
Alanına Giren Suçlarda Soruşturma ve Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılarının Yetkileri”,
Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, S.32, Seçkin, Ankara, Temmuz 2012, s. 31; Veli Özer
ÖZBEK/Mehmet Nihat KANBUR/Koray DOĞAN/Pınar BACAKSIZ/İlker TEPE, Ceza
Muhakemesi Hukuku, 2. Bası, Seçkin, 2011, s. 826.
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6352 sayılı Kanunla bu hükmün kaldırılması, uygulamada önemli
sonuçlar doğuracaktır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, terör suçlarına ve TMK
md. 10/4’deki suçlara ilişkin olarak artık CMK md. 146 ve bu maddeye binaen
CMK md. 43, 62, 145 ve 233 uygulanacaktır. Buna göre, zorla getirme ancak
usulüne göre gönderilmiş çağrı kâğıdına rağmen kendiliğinden gelmeyen sanık,
tanık, mağdur, bilirkişi veya şikâyetçi hakkında uygulanabilecektir. Yani artık
bu suçlar bakımında da diğer suçlarda olduğu gibi kural olarak zorla getirme için
çağrı kâğıdı gönderme zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca zorla getirmeye karar
verecek olan kişilerin kapsamı da daraltılmıştır. ÖYBACM’nin görevi
kapsamındaki suçlar bakımından zorla getirme kararı Cumhuriyet savcısı ile
birlikte, soruşturma aşamasında TMK md. 10/3-c ile hâkim kararı gereken
hallerde sadece bu işle görevlendirilen hâkimler, kovuşturma aşamasında ise
mahkemenin kendisi tarafından verilebilecektir.
c. Kamu Kurumlarının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Bina,
Araç, Gereç ve Personelinden Yararlanma Talebi
6352 sayılı Kanunla yapılan değişiklik öncesinde Cumhuriyet savcısı,
soruşturma için gerek gördüğü durumlarda geçici süreliğine mahkemelerin yargı
çevresi içinde bulunan diğer kamu kurumlarından bina, araç, gereç ve personel
yardımı için talepte bulunabiliyordu (CMK mülga md. 251/7). 66 Aynı talebi
TSK kıt’a, karargâh ve kurumlarına da yöneltebilmekteydi CMK mülga md.
251/8). 67 Ancak TSK’ya yöneltilen talebin yerine getirilmesi yetkili amirin
takdir yetkisine bırakılmıştı. Diğer kamu kurumlarının bu yardım talebini yerine
getirmesi o kurumların takdir yetkisine bırakılmamışken, TSK’ya yöneltilen
yardım taleplerinin yerine getirilmesinin yetkili amirin takdirine bırakılmış
olması doktrinde eleştirilmekteydi. 68
6352 sayılı Kanunla bu iki hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. Bununla
birlikte artık özel yetkili bölge ağır ceza mahkemesi savcılarının yaptıkları
soruşturmalarda diğer kurum ve kamu görevlilerinden ne şekilde yardım talep
edebileceği genel hükümlere göre belirlenecektir. CMK md. 161 fık.1 ve 4’e
göre Cumhuriyet savcısı, soruşturma için gerekli görmesi halinde bütün kamu
66

67

68

CMK mülga md.251/7: “250 nci maddede belirtilen suçlar nedeniyle Cumhuriyet savcıları,
soruşturmanın gerekli kılması halinde geçici olarak, bu mahkemelerin yargı çevresi içindeki genel ve
özel bütçeli idarelere, kamu iktisadi teşebbüslerine, il özel idarelerine ve belediyelere ait bina, araç,
gereç ve personelden yararlanmak için istemde bulunabilirler.”
CMK mülga md.251/8: “Türk Silahlı Kuvvetleri kıt'a, karargâh ve kurumlarından istemde
bulunulması hâlinde istem, yetkili amirlikçe değerlendirilerek yerine getirilebilir.”
ÖZBEK/KANBUR/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE, 2. Bası, s. 827-828; Diğer bir görüş de, TSK
amirine verilen bu yetkinin güvenlik ve gizlilik bakımından yerinde olduğu belirtilmesine karşın,
MİT gibi aynı endişelerin oluşabileceği kurumlara takdir yetkisinin verilmemesini eleştirmektedir,
PAZARCIKCI, s. 66.
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görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir. Kamu görevlileri de gecikmeksizin
savcının talep etiği bilgi ve belgeleri ona sunmak zorundadır. Ayrıca CMK md.
332’ye göre; suçların soruşturma ve kovuşturması sırasında Cumhuriyet savcısı,
hâkim veya mahkeme tarafından yazılı olarak istenilen bilgilere on gün içinde
cevap verilmesi zorunludur. Süresi içinde istenen bilgilere cevap vermeyen
kamu görevlilerinin bu fiilleri TCK md. 257 gereği görevi kötüye kullanma
suçunu oluşturabilecektir.
CMK md. 251/7-8’deki Cumhuriyet savcısının diğer kurum ve
kuruluşların araç gereç ve personelinden yararlanabilmesi, CMK’nin genel
soruşturma usulleri içerisinde mevcuttur. Bu konudaki hüküm bulunmamasının
uygulamada buna ilişkin bir ihtiyacın olmamasından ileri geldiği düşünülebilir.
3. 6352 Sayılı Kanundan Sonra da Devam Eden Soruşturma
Usulleri
Özel yetkili ağır ceza mahkemelerin yetki alanına giren suçlar
bakımından yapılan soruşturmalarda uygulanan bazı soruşturma usulleri, 6352
sayılı kanunla ÖYBACM’nin yetki alanına giren suçlar hakkında da
uygulanmak üzere aynı şekilde TMK md. 10 kapsamına alınmıştır. Bunlar; özel
yetkili Cumhuriyet savcısının soruşturmayı bizzat yapması, koruma tedbirlerine
ilişkin TMK mülga md. 10/1-f de yer alan düzenleme, tutukluluk süresi ve
yakınların bilgilendirilmesi konularına ilişkindir. 6352 sayılı Kanun öncesinde
uygulanan bazı soruşturma usulleri ise tamamen yürürlükten kaldırılmıştır;
ancak genel muhakeme kurallarının uygulanılmasıyla da aynı sonuca ulaşmak
mümkündür. Aslında görünüşte yürürlükten kalkmış gibi görünen bu
hükümlerin muadili düzenleme zaten genel muhakeme kuralları içinde yer aldığı
için uygulamada bir farklılık oluşmamaktadır. Bu nedenle biz de; aşağıda e, f ve
g başlıkları altında incelediğimiz bu değişikliklere devam eden soruşturma
usulleri altında yer vermeyi uygun gördük.
a. Cumhuriyet Savcısının Bizzat Soruşturma Yapması
ÖYBACM’nin yargılama yetkisine giren suçlara ilişkin soruşturmayı
yürütecek olan Cumhuriyet savcıları HSYK tarafından özel olarak
görevlendirilmektedir. Bu soruşturmalar, görevlendirilen Cumhuriyet savcısınca
bizzat yapılır (TMK md. 10/3-a). 69 Bu mahkemelerin kurulma amacı, görevine
giren sınırlı sayıdaki suçlara ilişkin daha etkin bir soruşturma ve kovuşturma
yapılmasını sağlamaktır. Gerek toplum düzeninin, gerekse demokratik devletin

69

30

TMK md.10/3-a: “Soruşturma, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu suçların soruşturma ve
kovuşturmasında görevlendirilen Cumhuriyet savcılarınca bizzat yapılır. Bu Cumhuriyet savcıları,
Cumhuriyet başsavcılığınca başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez.”
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bu suçlardan mümkün olduğunca az etkilenmemesi için yargılamanın hızlı ve
etkin bir şekilde yapılmasında yarar görülmüştür. 70
HSYK tarafından örgütlü suçlarla mücadelede uygun görülen ve ihtisas
sahibi olan bu savcılar, emrindeki adli kolluktan yardım almak suretiyle
soruşturmayı bizzat yaparak bu etkinliği sağlayacaklardır. Ayrıca bu etkinliğin
sağlanabilmesi için özel yetkili bölge ağır ceza mahkemesi savcılarının bu özel
görevleri dışında başka bir soruşturma işiyle görevlendirilmemesi kabul
edilmiştir. Bu açıdan, TMK md. 10/3-a hükmü ile CMK mülga md. 251 aynı
düzenlemeyi içermektedir.
Örgütlü suçlar bakımından, özel yetkili bölge ağır ceza mahkemesi
savcısının elinde, ortada henüz şüpheli olmadan suça ilişkin delil
bulunabilmektedir. Bu delillerin hem hukuki açıdan hem de stratejik açıdan
doğru değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira stratejik anlamda elde edilen
delillerin doğru değerlendirilerek işlenmiş olan suçların cezasız kalması
önlenirken diğer taraftan da masumluk karinesine saygı gösterilmesi
sağlanmalıdır.
Özel yetkili bölge ağır ceza mahkemesi savcısının soruşturmayı bizzat
yürütmesiyle, hem kolluk birimlerine göre daha isabetli bir hukuki
değerlendirme yaparak mahkemenin iş yükünün hafifletilmesi sağlanacak;71
hem de özgürlükleri normal usullere göre daha çok sınırlandıran bazı özel
soruşturma usullerinin, bu suçları işlemeyen kişilere karşı gerekli olmadan
uygulanması önlenmiş olacaktır.
b. Koruma Tedbirlerine İlişkin İstisnai Durum
Terör suçları ile ilgili olarak TMK md. 10/3’de yer alan soruşturma ve
kovuşturma kuralları uygulanacak, burada hüküm bulunmaması halinde ise
genel esaslar geçerli olacaktır. Ancak terör suçlarının niteliği gereği bazı
hususlarda diğer suçlar bakımından uygulama alanı bulmayan istisnai
uygulamalar da söz konusu olabilmektedir. Bunlardan biri de TMK mülga md.

70

71

Bahri ÖZTÜRK, “CMK md.250 ile Yetkilendirilen İhtisas Mahkemeleri Kaldırılabilir mi?
Kaldırılırsa Ne Olur?”,Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, S.32, Seçkin, Ankara, Temmuz 2012, s. 9.
Soruşturmanın savcı tarafından bizzat yapılmaması suçun hukuki nitelendirmesinin yanlış
yapılmasına yol açabilecektir. Bu da aslında özel yetkili mahkemelerin görevine girmeyen suçların bu
mahkemelerde görülmesi sonucu doğabilecektir. Yargılama sırasında suçun özel yargılamayı
gerektiren suç olmadığının anlaşılması halinde dosyanın alt dereceli mahkemelere gönderilemeyeceği
kuralının istisnasını değişiklikten önce özel yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri oluştururken, değişiklik
ile bu istisna ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenle özel yetkili bölge ağır ceza mahkemesi suçun görev
alanına girmediğinden bahisle görevsizlik kararı veremeyecek, kendisi yargılama yapacaktır.
Soruşturma aşamasında yapılan yanlış nitelendirme, sadece özel suçlar için yargılama yapmak için
kurulan bu mahkemelerin iş yükünün artmasına neden olabilecektir.
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10/1-f’de de aynı şekilde yer almış olan TMK md. 10/3-h’daki 72 düzenlemedir.
Bu hükümde; iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı
görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme kurumları ile ilgilidir. Bu tedbirler
katalog suçlar için uygulanmaktadır. TCK md. 220’de düzenlenen ‘suç işlemek
amacıyla örgüt kurma’ suçu da katalog suçlardan biridir. Ancak suç işlemek
amacıyla örgüt kurma suçunda bu tedbirlerin uygulanmasına CMK md. 135,139
ve 140’da istisna getirilmiştir. Buna göre, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir
örgüte üye olan, yardım eden veya örgütün veya amacının propagandasını yapan
kişiler hakkında belirtilen tedbirler uygulanmayacaktır. Genel suçlar bakımından
uygulanacak olan bu kural, terör suçları bakımından uygulanmayacaktır. Diğer
bir ifade ile TMK md. 10/3-h gereği, terör suçlarında, örgüte üye olan, yardım
eden veya örgütün veya amacının propagandasını yapan kişiler hakkında da
iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı
görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme yapılabilecektir.
c. Tutukluluk Süresi
Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bunun işleyişine
karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk suçlarında (TCK md. 305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 hariç olmak
üzere) CMK’daki tutukluluk sürelerinin iki kat olarak uygulanacağı TMK md.
10/5’de belirtilmiştir. Tutukluluk süresine ilişkin bu düzenleme, CMK mülga
md. 252/2’den TMK’ya aktarılmıştır. CMK’ya göre tutukluluk süresi; kural
olarak ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde 1 yıldır ve 6 ay daha
uzatılabilir (CMK md. 102/1). Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde
tutululuk süresi 2 yıldır; bu süre zorunlu hallerde gerekçe gösterilerek
uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçemez (CMK md. 102/2).
Özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin görevine giren suçlarda
tutukluluk süresine ilişkin CMK mülga md. 252/2 hükmünün nasıl anlaşılması
gerektiği konusunda doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır. Aynı tartışma yeni
düzenleme olan TMK md. 10/5 için de geçerlidir.
Doktrindeki bir görüşe göre 73; ağır ceza mahkemesinin görevine giren
işlerde 2 yıllık tutukluluk süresi özel yetkili ağır ceza mahkemeleri için iki kat
olarak uygulanacak ve toplam süre 4 yıl olabilecektir; 3 yıl olan uzatma süresi
ise aynı kalacaktır. Çünkü bu görüşe göre, sürelerin iki kat uygulanması sadece
72

73
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TMK md. 10/3-h: “Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a)
bendinin (8) numaralı alt bendindeki, 139 uncu maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinin (2)
numaralı alt bendindeki ve 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt
bendindeki istisnalar uygulanmaz.”
Ümit KOCASAKAL, “Özel yetkili Mahkemeler (CMK md.250)”, Panel, TBB, Ankara, 2010, s.
86; PAZARCIKCI, s. 68.
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tutukluluk için öngörülen esas süreyi kapsar, uzatma süresi iki kat olarak
uygulanmaz. Sonuç olarak tutukluluk süresi en fazla 7 yıla kadar
uzatılabilecektir. Özbek’e göre; 74 ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren
suçlarda tutuklama süresi 2 yıl, uzatmayla birlikte bu süre en çok 3 yıldır.
Özbek, CMK md. 102’de yer alan “uzatma süresi 3 yılı geçemez” ifadesini,
tutuklamanın toplam süresi 3 yılı geçemez olarak anlamaktadır. Bu görüşe göre,
özel yetkili ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda tutuklama süresi en
fazla 6 yıl olabilecektir. 75 Doktrindeki çoğunluk görüşü ise, CMK md. 102’de
yer alan “uzatma süresi 3 yılı geçemez” ifadesinin sadece uzatma süresi için
geçerli bir sınırlama olduğunu ifade ederek, tutuklamanın maksimum 2+3=5 yıl
olacağını belirtmektedir. Bu görüşün sonucu olarak da özel yetkili ağır ceza
mahkemesindeki tutukluluk süresi en fazla 10 yıl olabilecektir. 76 Bizim de
katıldığımız bu son görüşe göre, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin (ve yeni
kurulan ÖYBACM) görevine giren suçlarda tutukluluk süresi en fazla 10 yıla
kadar uzatılabilecektir. Ancak; hakkında henüz mahkûmiyet kararı verilmemiş
olan kişiler hakkında verilen koruma tedbiriyle özgürlükten yoksun bırakmanın
bu denli uzun sürmesinin bir nevi erken cezalandırma olarak
nitelendirilebileceği açıktır. Ayrıca bu denli uzun tutukluluk süresini, tutuklama
tedbirinin geçici niteliği ve tutukluluğun makul süreyi aşmamasını öngören
AİHS’nin 5. maddesi ile de bağdaştırmak mümkün değildir. 77
Tutuklulukta makul süreden ne anlaşılması gerektiği konusunda AİHM,
her somut olaya göre ayrı değerlendirme yapılması gerektiğini belirtmektedir.
Ancak Mahkeme, makul süreye ilişkin kesin bir kural koymamakla beraber, bu
konuda bazı kriterler getirmiştir. AİHM’ye göre; suç işlendiğine ilişkin makul
şüphenin devam ediyor olması, tutukluluk süresinin uzatılması için tek başına
yeterli değildir. Tutukluluk süresinin uzatılmasında makul süre yanında
uzatmayı haklı kılacak geçerli ve yeterli gerekçe olmalıdır. Suçun terör suçu
olması tek başına tutukluluk halinin devamı için yeterli bir sebep olamaz. 78
Suçun cezasının ağır olması da tek başına tutukluluğun devamına gerekçe olarak
gösterilemez. 79 ÖYBACM’nin görevine giren suçlar bakımından uygulanacak
74
75
76

77

78
79

ÖZBEK/KANBUR/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE, 2. Bası, s. 838.
Aynı yönde görüş için Bkz. DONAY, s. 411.
Metin FEYZİOĞLU/Güneş OKUYUCU ERGÜN, “Türk Hukukunda Tutuklulukta Azami Süre”,
AÜHFD, Sayı: 59 (1), 2010, s. 44; CENTEL/ZAFER, 9. Bası, s. 816; TURHAN, Ceza Muhakemesi
Hukuku, s. 228.
Bu konuda bkz. AİHM’nin makul tutukluluk süresine ilişkin kriterleri hakkında bkz. Faruk
TURHAN, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararlarına Göre Makul Tutukluluk
Süresi ve Türk Hukuku", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, yıl:2001, sayı: 3-4, s.
77-110; TURHAN, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 229; Tuğrul KATOĞLU, “Özel yetkili
Mahkemeler (CMK md.250)”, Panel, TBB, Ankara, 2010, s. 50.
Bkz. TURHAN, Makul Tutukluluk Süresi, s. 77-110.
Bkz. FEYZİOĞLU/OKUYUCU ERGÜN, s. 39-40.
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olan uzun tutukluluk sürelerinin AİHM’nin tutuklamada makul süreye ilişkin
kriterlerine aykırılık teşkil edecektir. Yapılmış olan kanun değişikliği ile en
azından kanunda öngörülen bu sürelerin sonuna kadar kullanılmasını engelleyici
ve zorlaştırıcı bazı kriterler getirilmesi beklenirdi.
d. Yakınların Bilgilendirilmesi
CMK md. 95 gereği; şüpheli veya sanık yakalandığında, gözaltına
alındığında veya gözaltı süresi uzatıldığında, Cumhuriyet savcısının emriyle bir
yakınına veya belirlediği bir kişiye gecikmeksizin haber verilir. Genel
soruşturma usulleri için uygulanan bu düzenleme TMK md. 10/4’de yer alan
suçlar bakımından da uygulanacaktır. Terör suçları bakımından ise yakınların
bilgilendirilmesine ilişkin olarak TMK mülga md. 10/1-a’da yer alan ve 6352
sayılı kanunla yapılan değişiklikle aynen TMK md. 10/3-d’ye aktarılan hüküm
uygulama alanı bulacaktır. Maddeye göre; soruşturmanın amacı tehlikeye
düşebilecek ise yakalanan veya gözaltına alınan veya gözaltı süresi uzatılan
kişinin durumu hakkında Cumhuriyet savcısının emriyle sadece bir yakınına
bilgi verilecektir. TMK md. 10/4’de yer alan suçlar bakımından yapılacak olan
bilgilendirmenin terör suçlarındaki bilgilendirmeden farkı, şüpheli ve sanığın
belirlediği bir kişiye bilgi verilmesini isteme hakkının olmasıdır. 80
e. Özel Yetkili Bölge Ağır Ceza Mahkemesinin Bulunduğu Yer
Dışında veya Askeri Mahalde İşlenmiş Suçlarda Soruşturma
CMK md. 251/3 ve md. 251/4’de, 81 özel yetkili ağır ceza mahkemesi
savcısının özel yetkili ağır ceza mahkemesinin yargı yetki alanı dışında kalan
veya askeri mahalde işlenen suçlar bakımından, bu yerlerdeki savcılardan
soruşturma ile ilgili gerekli gördüğü işlerin yapılmasını isteyebileceği hükme
bağlanmıştı. Ancak bu iki hüküm 6352 sayılı Kanunla ÖYBACM’nin yargı
yetkisine giren suçlarla ilgili olarak yapılacak olan soruşturma usulüne
alınmamıştır. Aslında ihtisas sahibi olan ÖYBACM’de görevli savcıların
soruşturmayı bizzat yapması gerekir. Soruşturmanın bizzat yapılmasından
anlaşılması gereken, bu suçların soruşturmasının HSYK tarafından özel olarak
görevlendirilen savcılar tarafından yapılmasıdır. Bu yüzden diğer suçların
soruşturma usulündeki gibi istinabe yoluna gidilmesi ihtisas sahibi olmayı
Vahit BALTACI, Yeni TCK ve CMK’da Terör Suçları ve Yargılaması, Seçkin, Ankara, 2007, s.
339
CMK mülga md.251/3-4: “3) Soruşturmanın gerekli kıldığı hâllerde suç mahalli ile delillerin
bulunduğu yerlere gidilerek soruşturma yapılabilir. Suç, ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yer
dışında işlenmiş ise Cumhuriyet savcısı, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruşturmanın
yapılmasını isteyebilir.
(4) Suç askerî bir mahalde işlenmiş ise, Cumhuriyet savcısı ilgili askerî savcılıktan soruşturmanın
yapılmasını isteyebilir. Üçüncü fıkraya göre soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Cumhuriyet
savcıları ile askerî savcılıklar, bu soruşturmayı öncelikle ve ivedilikle yaparlar.”
80
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34

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.1, Yıl 2012

6352 Sayılı Kanunla Kurulan Özel Yetkili Bölge Ağır Ceza Mahkemelerinin Yapısı,
Yetkileri ve Uygulanacak Olan Soruşturma ve Kovuşturma Usulleri

anlamsız kılan bir durum olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bu açıdan bakıldığında
bu hükümlerin özel yetkili bölge ağır ceza mahkemesinin yetki alanına giren
suçlarla ilgili olarak yapılacak olan soruşturma usulünde yer almaması gerektiği
doktrinde de ileri sürülmüştür . 82 Ancak doktrinde de eleştirilen bu hükmün yeni
düzenlemeye alınmaması endişeleri ortadan kaldırmaya yetmeyecektir. Nitekim
kaldırılan hükmün muadili bir düzenleme CMK md. 161/1’de de mevcuttur.
İlgili maddeye göre; Cumhuriyet savcısı, adlî görevi gereğince nezdinde görev
yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında bir işlem yapmak ihtiyacı ortaya
çıkınca, bu hususta o yer Cumhuriyet savcısından söz konusu işlemin
yapılmasını isteyebilir. CMK md. 251fık. 3 ve 4, bütün suçlar için geçerli olan
genel kuralın bir tekrarı niteliğindeydi. Bu sebeple kaldırılması da uygulama
açısından herhangi bir farklılığa neden olmayacak, HSYK tarafından özel olarak
görevlendirilen Cumhuriyet savcısı ihtisas sahibi olmayan savcılardan CMK md.
161/1 gereği istinabe yoluyla yardım alabilecektir. 83
f. Tutuklunun Tutukevinden Çıkarılması
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu (CGTİHK)
md. 92/2’de, tutuklunun kapalı ceza infaz kurumundan Cumhuriyet savcısının
talebi ve hakim kararı ile geçici sürelerle çıkarılmasına yer verilmiştir. Dışarı
çıkarma durumu, ancak CMK mülga md. 250/1’de yer alan suçlarla ilgili olarak
alınan bilgilerin doğruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen
hâllerde söz konusu olacaktır. Buna göre tutuklu, tutuk evinden çıkarılmadan
alınan bilgilerin doğruluğu veya yanlışlığı tespit edilebiliyorsa bu fıkra hükmü
uygulanmayacaktır.
CGTİHK md. 92/2 hükmünün CMK md. 250’de yer alan suçların
soruşturma ve kovuşturmasında uygulanacağı belirtilmiştir. TMK mülga md.
10/1-g’de 84 ise, belirtilen bu usulün terör suçlarına ilişkin olarak da
uygulanacağı düzenlenmişti. Terör suçlarından birini işlediği iddiasıyla
hakkında soruşturma ya da kovuşturma başlatılan kişiler hakkında da
tutukevinden çıkarma kararı verilebilmekteydi. TMK’daki bu hükmün
kaldırılması, terör suçları bakımından bu kararın verilmesinde bir değişiklik
oluşturmayacaktır. Çünkü 6352 sayılı Kanun Geçici madde 2’de; mevzuatta
Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan
ağır ceza mahkemelerine yapılmış olan atıflar, Terörle Mücadele Kanununun 10.
82

83
84

Yurtcan, bir savcının diğer bir savcıyı görevlendirmesini hukuk sistemimize aykırı bulmaktadır.
Böyle bir görevlendirme yetki kargaşasına sebep olacağı için CMK mülga md.251/3’ün çıkarılması
gerekmektedir. YURTCAN, s. 626.
ŞAHİN/GÖKTÜRK, s. 181.
TMK mülga md.10/1-g: “13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanunun 92 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü bu Kanun kapsamında yer alan suçlar
bakımından da uygulanır.”
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maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ağır ceza mahkemelerine yapılmış
sayılacağı belirtilmiştir. Yani CGTİHK md. 92/2’de özel yetkili ağır ceza
mahkemelerine yapılan atıf, bu mahkemelerin kaldırılması nedeniyle özel yetkili
bölge ağır ceza mahkemelerine yapılmış sayılacaktır. Özel yetkili bölge ağır
ceza mahkemelerinde görülecek olan terör suçları bakımından da yine CGTİHK
md. 92/2’deki hükmü uygulanabilecektir.
C. Özel Yetkili Bölge Ağır Ceza Mahkemelerinde Tmk Md. 10
Gereği Uygulanacak Kovuşturma Usulleri
1. 6352 Sayılı Kanundan Sonra da Devam Eden Kovuşturma
Usulleri
6352 sayılı Kanunla birlikte özel yetkili ağır ceza mahkemelerin yetki
alanına giren suçlar bakımından yapılan yargılamalarda uygulanan kovuşturma
usulleri büyük oranda yürürlükten kalkmıştır. Yürürlüğü devam eden usuller,
davanın nakli ve adli tatile ilişkindir.
a. Davanın Nakli
Davanın nakli kurumu CMK md. 19’da genel olarak düzenlenmiştir. Bu
hükme göre, davanın nakli, hukuku sebepler, fiili sebepler ve kamu güvenliği
sebebiyle olmak üzere üç şekilde söz konusu olabilecektir. CMK md. 19/2’de,
duruşmanın görevli ve yetkili mahkemenin bulunduğu yerde yapılmasının kamu
güvenliği için tehlike oluşturması halinde davanın naklinin Adalet Bakanlığınca
Yargıtay’dan istenebileceği belirtilmiştir. Kamu güvenliği nedeniyle nakil
konusunda TMK md. 10/3-g’de, CMK md. 19/2’deki nakil usulüne bir istisna
getirilmiştir. Maddeye göre; özel yetkili bölge ağır ceza mahkemesi, güvenliğin
sağlanması bakımından duruşmanın başka bir yerde yapılmasına re’sen karar
verebilecektir. Genel kural olan CMK md. 19/2’de yer alan nakle, Adalet
Bakanlığının talebi üzerine Yargıtay tarafından karar verilebilecekken, özel
yetkili bölge ağır ceza mahkemesinin yargı yetkine giren suçlarda bu yetki
tamamen mahkemenin kendisine aittir. Bu düzenleme, TMK md. 10/3-g’ye,
CMK mülga md. 252/1-c’den aynı şekilde alınmıştır. 85
b. Adli Tatil
TMK md. 10/3-ğ gereği ÖYBACM’nin görev alanına giren suçlarla
ilgili davalara adli tatilde de bakılacaktır. Davaların adli tatilde de bakılmaya
devam edileceği konusunda CMK md. 252/1-a’da da benzer bir düzenleme
mevcuttu. Bu maddede; CMK md. 250’de yer alan suçların acele işlerden
85
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Kamu güvenliği nedeni ile yapılan bu nakle, o bölgede büyük gösteriler yapılması ve yeni suçların
işlenmesi gibi gerekçelerle başvurulmaktadır, bkz. ÖZBEK/KANBUR/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE,
2. Bası, s. 831.
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sayıldığı ve adli tatilde de bakılacağı düzenlenmekteydi. TMK md. 10/3-ğ’de
ÖYBACM’nin yargı yetkisindeki suçların acele işlerden sayılacağına ilişkin bir
düzenleme yer almamaktadır. Ancak adli tatilde yapılacak olan işlerin ve
görülecek olan davaların, acele işlerden sayılacağı konusunda CMK md.
331/2’de zaten bir düzenleme bulunmaktadır. TMK md. 10/3-ğ’de bu
mahkemelerin görevine giren davalarına acele işlerden sayılacağına ilişkin bir
düzenleme yer almamasına rağmen, bu davalar adli tatilde de bakılacaktır.
2. 6352 Sayılı Kanun Sonrası Değişen Kovuşturma Usulleri
6352 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu, ÖYBACM’nin görevine
giren suçlar bakımından uygulanacak kovuşturma usulleri, özel yetkili ağır ceza
mahkemelerindeki usullerden birçok noktada ayrılmıştır. Çünkü özel yetkili ağır
ceza mahkemelerinde uygulanan kovuşturma usulleri büyük oranda yürürlükten
kaldırılmıştır. Tamamen yürürlükten kaldırılan hükümler yerine, ÖYBACM’de
yapılacak yargılamalar bakımından CMK’da yer alan genel kovuşturma usulleri
uygulanacaktır. 6352 sayılı Kanunla tamamen yürürlükten kaldırıldığı için
değişikliğe uğrayan usuller; sanıkların yokluğunda duruşma yapılması, iddia ve
savunma için makul süre verilmesi, duruşma hakkında yayım yasağı koyulması,
müdafi ve sanığın duruşmadan çıkarılması, dosyanın alt dereceli mahkemeye
gönderilmesi yasağına getirilen istisna ve tebligat konularına ilişkindir.
a. Sanıkların Yokluğunda Duruşma Yapılması
CMK md. 252/1-b’de 86 sanık sayısının çok fazla olması halinde
sanıkların bir kısmının duruşmanın kendisiyle ilgili bulunmaması halinde
duruşmadan bağışık tutulabileceği ifade edilmişti. Yürürlükten kalkan bu
düzenleme, delillerin tartışılması bakımından oldukça yanlış uygulamalara
neden olabilecek nitelikteydi. Nitekim mahkeme ancak duruşma sırasında ileri
sürülen ve tartışılan delillere dayanarak karar verecektir. Birlikte suç işledikleri
iddia olunan kişilerle ilgili birleştirilerek görülen davalarda delillerin tartışılması
bakımından sanıkların sorgularının hepsinin bir arada bulunduğu oturumda
yapılması gerekir. Bir sanığın yanlış ya da eksik bir beyanda bulunmasına diğer
bir sanık tarafından yapılan itiraz, duruşmanın seyrini etkileyebilecekken,
ilgisinin bulunmadığı gerekçesiyle bazı sanıkların yokluğunda duruşma
yapılması bu durumun oluşmasını etkisiz kılabilecektir.

86

CMK Mülga md. 252/1-b: “Sanık sayısının çok fazla olması durumunda, sanıkların bir kısmının
duruşmanın bazı oturumları ile ilgileri bulunmuyor ise duruşmanın bu oturumlarının, yokluklarında
yapılmasına mahkemece karar verilebilir. Ancak, bu sanıkların yokluklarında yapılan oturumlarda
kendilerini etkileyen bir hâl ortaya çıktığı takdirde buna ilişkin söz ve işlerin esaslı noktaları sonraki
oturumlarda kendilerine bildirilir.”
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Sanığın duruşmada hazır bulunması ve duruşmadan bağışık tutulmasına
ilişkin genel kurala CMK md. 193 ve devamı maddelerde yer verilmiştir. İstisnai
durumlar hariç olmak üzere sanığın yokluğunda duruşma yapılması maddi
gerçeğin ortaya çıkarılmasını önler. Nitekim CMK md. 200’de birden fazla
sanığın bulunduğu bir duruşmada sanıklardan bazılarının hangi şartlarda
duruşmadan çıkarılacağına ilişkin bir düzenleme getirilmiştir. Maddeye göre;
sanığın yüzüne karşı suç ortaklarından birinin gerçeği söylemeyeceğinden
endişe edilirse, mahkeme, o sanığın duruşma salonundan çıkarılmasına karar
verebilir. Sanığın, diğer sanık/sanıklar yanında gerçeği söylemeyeceği
endişesinin varlığı dışında bir nedenle bu yola başvurulmaması gerekir. Bu
nedenle, mahkemede tartışılan hususla ilgisi olmayan sanıkları duruşmadan
çıkarma yetkisi tanıyan ve CMK md. 252/1-b’de yer alan bu düzenlemenin
yürürlükten kaldırılması hem maddi gerçeğin ortaya çıkarılması hem de sanık
hakları bakımından oldukça yerinde bir adım olmuştur.
b. İddia ve Savunma İçin Makul Süre Verilmesi
CMK md. 252/1-d’de mahkemenin Cumhuriyet savcısına, katılan ya da
vekiline, sanık ya da müdafiine iddia ve savunmalarını yapmaları için makul
süre verebileceğinden bahsedilmekteydi. Adil yargılanma hakkının da bir gereği
olarak, yapılan muhakeme işlemlerinde makul süre ölçütüne uyulması
gerekmektedir. Gerek soruşturma, gerekse kovuşturma evresinde yapılacak olan
işlemlerde makul süreye dikkat edilmesi kanunun birçok maddesinde de
belirtilmiştir. Bu nedenle, ceza muhakemesinin genel bir kuralı olan makul
süreye CMK md. 252/1-d’de özel olarak yer verilmesine gerek yoktu.
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun’un 20. maddesinde de benzer bir düzenleme yer almaktaydı.
Ancak mahkemeler iddia ve savunmaların sunulmasına ilişkin 15 günlük bir
sınırlama getirebilmekteydi. CMK düzenlemesinde bu 15 günlük sürenin üst
sınırla belirlenmesi yerinde görülmemiş ve makul süreden bahsedilmiştir. Genel
olarak ceza muhakemesi ilkeleri (savunma hakkı, makul sürede yargılanma
hakkı vb.) bir arada düşünüldüğü zaman CMK mülga md. 252/1-d’nin
düzenlenmesine gerek olmadan da aynı bir sonuca varılmaktadır. 87 Bu fıkranın
yürürlükten kaldırılması ile birlikte özel yetkili bölge ağır ceza mahkemelerinde
görev yapan hâkimler, CMK md. 207, 215 ve 216’da yer aldığı gibi, genel
kurallara göre, iddia ve savunmaların ileri sürülmesine imkan sağlayacaktır. Bu
kurallara göre mahkemeler, delillerin geç ibraz edildiği gerekçesi ile iddia ve
savunma makamlarının ileri sürdüğü delilleri reddedemeyecek, delillerin ileri
sürülmesinde iddia ve savunma makamlarına sırası ile söz verecek, birbirlerinin
iddialarına cevap verme hakkı tanıyacak, dolayısıyla iddia ve savunma hakkını
87
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ihlal etmeden muhakemeyi yürütecektir. Ayrıca mahkemenin, adil yargılanma
hakkı bakımından da yargılamanın makul bir sürede tamamlanmasına dikkat
etmesi gerekir. 88
c. Duruşma Hakkında Yayım Yasağı Konulması
Ceza muhakemesinde duruşmanın aleniliği ilkesi geçerlidir (CMK md.
182/1). Bu ilke, hem herkesin duruşmaya katılabilmesi hem de duruşmada
öğrenilenlerin duruşma dışında açıklanabilmesini kapsar. 89 Ancak adliye binası
içinde ve duruşma başladıktan sonra duruşma salonunda her türlü sesli veya
görüntülü kayıt veya nakil imkânı sağlayan aletler kullanılamaz (CMK md.
183).
Genel kural bu olmakla birlikte, bazı kanuni istisnalara da yer
verilmiştir. CMK md. 252/1-e’de de bu ilkeye getirilen bir istisna yer
almaktaydı. Bu düzenlemeye göre mahkeme;
1) duruşmanın düzen
ve disiplinini bozan sözlü veya yazılı beyan ve davranışlar ve 2) mahkemeye,
mahkeme başkanı veya üyelerden birine, Cumhuriyet savcısına, müdafie,
tutanak kâtibine ya da görevlilere (mübaşir veya kolluk görevlileri) tahkir veya
hakaret oluşturan söz ve davranışlarla ilgili olarak yayım yasağı
koyabilmekteydi. Mahkeme, bu iki durumdan herhangi birisinin mevcut olması
halinde duruşmanın içeriğinin kısmen ya da tamamen yayımlanmasını
yasaklayabiliyordu. 90 Yayım yasağı, hem görsel ve işitsel yayınlarla hem de
basılı eserle ilgili yayın yapmayı kapsamaktaydı. 91
Diğer taraftan CMK md. 252/1-e’de belirtilen kişilerin arasında katılan
ve vekilinin bulunmaması doktrinde eleştirilmekteydi. 92 Bu görüşün yanında,
doktrinde özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yapılan yargılamalarda,
katılanın pek fazla yer almaması dolayısı ile katılan ve vekilin CMK md. 252/1e’de düzenlenmemiş olmasını eksiklik olarak görmeyen görüş de mevcuttu. Bu
görüşe göre; özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yapılan yargılamalarda
genellikle örgüt üyesi olan sanıklar, savunmalarını yaparken devletin ve
mahkemenin yargı yetkisini tanımadıklarını ifade ederek hakaret ve tehdit
cümleleri beyan edebilmektedirler. Yani bu hüküm, aslında devleti ve devletin
yargı yetkisini kullanan süjeleri korumaya yöneliktir. Uygulamada genel olarak

88
89

90
91
92

ÜNVER/HAKERİ, 6. Bası, s. 26.
CENTEL/ZAFER, 9. Bası, s. 628; Nurullah KUNTER/Feridun YENİSEY/Ayşe NUHOĞLU,
Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 1. Kitap, 17. Bası, Beta, İstanbul, 2009,
s. 517.; TURHAN, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 348.
ÖZBEK/KANBUR/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE, 2.Bası, s. 833.
PAZARCIKÇI, s. 66.
YURTCAN, s. 626; ÖZBEK/KANBUR/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE, 2. Bası, s. 833.

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.1, Yıl 2012

39

Faruk TURHAN – Meliha AKGÜL ALTIKAT– Abdurrahim ALTIKAT– Tarık SÖYLEMİŞ

da devlete ve bu süjelere hakaret edilmektedir. Bu yüzden katılan ve vekilinin
ilgili hükümde yer verilmemiş olması önemli bir eksiklik teşkil etmemekteydi. 93
CMK md. 252/1-e’de yer alan düzenlemeye, TMK md. 10’da yer
verilmemesi neticesinde özel yetkili bölge ağır ceza mahkemelerinde yapılan
yargılamalarda, mahkeme, yayım yasağı ile ilgili olarak CMK md. 187/3’ü
uygulayacaktır. CMK md. 187/3’deki düzenlemeye göre, duruşma içeriği ile
ilgili olarak mahkemenin yayım yasağı koyabileceği haller şunlardır: 1)milli
güvenliğe dokunan söz ve davranışlar, 2) genel ahlaka dokunan söz ve
davranışlar, 3) kişilerin saygınlık, onur ve haklarına dokunan söz ve davranışlar
ve 4) suç işlemeye teşvik niteliğindeki söz ve davranışlardır. Görüldüğü üzere,
CMK mülga md. 252/1-e’deki duruşmanın düzenini bozan söz ve davranışların
yayımına ilişkin yasak, md. 187/3’de öngörülmemiştir. Dolayısı ile özel yetkili
bölge ağır ceza mahkemesi artık duruşmanın düzenini bozan söz ve davranışlara
ilişkin olarak yayım yasağı getiremeyecektir. Ancak bu davranışlarda bulunan
kişilerle ile ilgili olarak CMK md. 203 ve md. 204’de yer alan hükümlere göre
duruşma salonundan çıkarma kararı verebilir.
Eski düzenlemede mahkemeye, mahkeme başkanı veya üyelerden
birine, Cumhuriyet savcısına, müdafiye, tutanak kâtibine ya da görevlilere
(mübaşir veya kolluk görevlileri) tahkir veya hakaret oluşturan söz ve
davranışlarla ilgili olarak yayım yasağı koyulması bakımından ise, değişiklik
sonrasında CMK md. 187/3’de yer alan kişilerin saygınlık, onur ve haklarına
dokunan söz ve davranışlar hakkında yayım yasağı koyulması kuralı
uygulanabilecektir. Yani; yargılamaya katılan kişilere hakaret oluşturan söz ve
davranışlar, kişilerin saygınlık, onur ve haklarına dokunduğu takdirde CMK md.
187/3’e göre bu söz ve davranışlar hakkında 6352 sayılı Kanunla yapılan
değişiklik sonrasında da yayım yasağı koyulabilecektir.
d. Müdafi ve Sanığın Duruşmadan Çıkarılması
Özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde duruşmanın düzen ve
disiplininin sağlanması bakımından CMK md. 252/1-f’de özel bir hüküm yer
almaktaydı. Bu hükme göre mahkeme başkanı, duruşmanın düzenini bozan
sanık veya müdafii duruşma salonundan çıkarabilmekteydi. Bu şekilde
duruşmadan çıkarılan kişiler hakkında, bundan sonraki duruşmaların da disiplini
bozacağı kanaatine varılır ve bu kişilerin duruşmada hazır bulunmaları gerekli
görülmezse, mahkeme tarafından yokluklarında duruşmaya devam olunmasına
karar verilebiliyordu. Yani mahkeme başkanına, duruşmanın düzenini bozan
sanık veya müdafii hakkında o günkü bütün oturumlardan çıkarma yetkisi
verilmişken, duruşmanın düzenli şekilde işleyişini bu şekilde etkisiz hale
93
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getireceği endişesi ile ilerleyen duruşmalarda da bu kişilerin duruşmaya
katılmamasına karar verme yetkisi mahkemedeydi. Ancak bu karar, esasa ilişkin
iddia ve savunmanın yapılmasına engel olacak şekilde uygulanamayacak ve
müdafiin bu şekilde duruşmaya katılmaktan yasaklanması ihtimalinde sanığa
başka bir müdafii seçme imkânı verilecekti. Sanık ve müdafii tekrar duruşmaya
alındıklarında, yokluklarında yapılan iş ve işlemlerin esaslı noktaları kendilerine
bildirilmekteydi. 94
Bu düzenleme, savunma hakkını kısıtlayıcı niteliği dolaysıyla doktrinde
eleştirilmiştir. Soyaslan’a göre bu hüküm, duruşmanın yüzyüzeliği ilkesine
aykırıdır. Çünkü sanık veya müdafi, dava oturumlarından tamamen veya kısmen
çıkarılması durumunda, kendileri ile ilgili bilgi ve iddiaları cevaplandırma ve
soru sorma imkânlarından yoksun bırakılmış olurlar. Yokluklarında yapılan
işlemlerin esaslı noktalarının bu kişilere bildirilmesi veya tutanak örneğinin bu
kişilere verilmesi, duruşmanın yüzyüzeliği ilkesinin ihlal edilmesini önleyici
düzeyde önlemler değildir. 95 Yine Yurtcan, maddede yer alan bu sınırlamaların
savunma hakkını ortadan kaldırması nedeniyle anayasanın adil yargılanma,
hukuk devleti, eşitlik ilkelerine aykırı olduğunu ileri sürmüştür. 96
CMK md. 252/1-f’nin yürürlükten kaldırılması ile birlikte, özel yetkili
bölge ağır ceza mahkemelerindeki duruşmalarda CMK md. 203 ve md. 204
hükümleri uygulanacaktır. CMK md. 203’de, duruşmanın düzenini bozan
kişinin, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından duruşma salonundan
çıkarılması düzenlenmiştir. CMK md. 203’e göre, mahkeme başkanı veya
hâkim, duruşmanın düzenin bozan kişinin savunma hakkının kullanılmasını
engellemeyecek şekilde duruşma salonundan çıkarılmasını emreder. CMK md.
204’de ise, yalnızca sanık hakkında uygulanabilecek bir düzenleme yer
almaktadır. Sanığın davranışları duruşmanın düzenli bir şekilde yürütülmesini
tehlikeye sokacak nitelikte ise mahkeme sanığın duruşma salonundan
çıkarılmasına karar verebilir. Sanığın bulunması, savunması bakımından zorunlu
görülmezse oturum yokluğunda sürdürülüp bitirilebilir. Bu durumda sanığın
müdafi yoksa baro tarafından sanığa müdafi görevlendirilir ve oturuma yeniden
alınan sanığa yokluğunda yapılan işlemler açıklanır.
CMK md. 252/1-f’deki duruşma düzenini bozma konusunda ısrar eden
sanık veya müdafiin o dava ile ilgili oturumların tamamından veya bir
kısmından bağışık tutulmalarına ilişkin kural artık geçerli değildir. Doktrinde
yapılan eleştirilere paralel olarak yapılan değişiklikle özel yetkili bölge ağır ceza
mahkemelerinde yapılan yargılamalarda duruşmanın yüzyüzeliği ilkesine
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aykırılık oluşturan bu durum ortadan kaldırılmıştır. Sanık veya müdafiin, dava
ile ilgili oturumların tamamından veya ileride yapılacak bir oturumdan
çıkarılmasına karar verilemeyecektir. Bu değişikliği adil yargılanma hakkının
gerçekleştirilmesi açısından önemli bir ilerleme olarak nitelendirmek gerekir.
e. Dosyanın Alt Dereceli Mahkemeye Gönderilmesi Yasağına
Getirilen İstisna
Ceza muhakemesinde davaya bakan mahkemeler yargılama süresince,
önündeki dosyayla ilgili kural olarak her zaman görevsizlik kararı verebilirler.
Çünkü ceza muhakemesinde görev, kamu düzenindendir. Ancak CMK md. 6’da
bu kurala bir istisna getirilmiştir. Maddede yer alan bu istisnaya göre,
mahkemelerin duruşma sırasında suçun hukuki mahiyetinin değiştiğinden
bahisle dosyayı alt dereceli mahkemeye göndermesi mümkün değildir. Alt
dereceli mahkemeye gönderme yasağı usul ekonomisinin bir gereği olarak
görülmüş ve çoğun içerisinde azında bulunduğu ilkesinin bir yansıması olarak
kabul edilmiştir. 97
Özel yetkili ağır ceza mahkemeleri için ise alt dereceli mahkemeye
gönderme yasağı kabul edilmemişti. Kanunda sınırlı olarak sayılmış olan suçlar
bakımından görevli olan özel yetkili mahkemelerin bir suçun görev alanına
girmediği kanaatine varması halinde duruşmaya başlanmış olsa bile her zaman
görevsizlik kararı vermesi gerekmekteydi. Bu husus CMK md. 252/1-g’de
açıkça düzenlenmişti.
CMK md. 252/1-g’de yer alan bu düzenleme özel yetkili ağır ceza
mahkemelerinin birer ihtisas mahkemesi olduğu yönündeki düşüncelerin de
esaslı bir dayanağını oluşturmaktaydı. Bu görüşe göre; ihtisas mahkemeleri özel
işlere bakarlar ve baktıkları davalar, belli konular veya belli kişiler bakımından
sınırlı tutulmuştur. İhtisas mahkemeleri bu konu veya kişiler dışında başka
herhangi bir davaya bakamazlar. Asıl olan, davaların genel mahkemede
görülmesidir. Ancak bir suçla ilgili özel bir mahkemenin görevli olduğu
belirtilmişse artık o suçun yargılamasının ilgili ihtisas mahkemesinde yapılması
gerekir. Hem CMK md. 250’de özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin
bakabileceği suçların sınırlandırılmış olması hem de CMK md. 252/1-g’de,
CMK md. 6’nın uygulanmayacağına ilişkin düzenleme, özel yetkili
mahkemelerin bir ihtisas mahkemesi olduğuna gerekçe olabilecek ciddi
ibarelerdi. Yani özel yetkili mahkemeler kendi yetki alanına girmeyen bir
davaya CMK md. 252/1-g gereği bakamıyordu. Hatta özel yetkili mahkemeler
yargılamanın hangi aşamasında olursa olsun davayı görevli olan mahkemeye
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göndermek zorundaydı. 98 Bu husus, ihtisas mahkemelerinin, kendi ihtisas
alanına girmeyen davalara bakamayacağı özelliğinin bir yansıması olarak
gösterilmekteydi.
CMK md. 252/1-g hükmü 6352 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle
TMK md. 10’a alınmamıştır. Dolayısı ile özel yetkili bölge ağır ceza
mahkemeleri, iddianamenin okunmasından sonra davanın kendi yetkisine giren
suçlardan olmadığı kanaatine varırsa, davayı görevli olan mahkemeye
gönderemeyecek, kendisi sonuçlandıracaktır. Yani özel yetkili bölge ağır ceza
mahkemesi CMK md. 6 hükmünü, önüne gelen davalarda uygulamak
durumundadır. Bu durum ise özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin bir ihtisas
mahkemesi olduğuna ilişkin görüşün, özel yetkili bölge ağır ceza mahkemeleri
için de ileri sürülmesi ihtimalini zayıflatmaktadır.
Yargılamaya konu olan suçun, TMK md. 10/4’de yer alan suçlardan
veya terör suçlarından olmamasına rağmen yanlış nitelendirme neticesinde
soruşturmaya devamla dava açılması ihtimalinde, özel yetkili bölge ağır ceza
mahkemesi, duruşmada görevsizlik kararı veremeyecek olsa dahi soruşturma
evresinde uygulanan ve sanık bakımından ağır neticeler doğuran uygulamalara
son vermelidir. Örnek verilecek olursa; şüphelinin işlemiş olduğu iddia edilen
suçun yanlış nitelendirilmesi neticesinde yapılan soruşturma kapsamında TMK
md. 10/5 gereği tutuklama süresi iki kat olarak uygulanmış ve bu durum devam
ediyor ise, mahkeme suçun doğru şekilde nitelendirmesini yaptıktan sonra
derhal kişinin salıverilmesine karar vermelidir.
CMK md. 252/1-g’nin kaldırılması ile oluşan yeni durumun
uygulamadaki sonuçlarına da kısaca yer vermek gerekir. 6352 sayılı Kanunla
yapılan değişiklikle birlikte artık TMK md.10/1’e göre kurulan özel yetkili
bölge ağır ceza mahkemelerinin görevine giren suçlar hakkında özel yetkili ağır
ceza mahkemeleri döneminde uygulanan özel kovuşturma usullerinin büyük bir
bölümü uygulanmayacaktır. Yukarıda açıklandığı üzere kovuşturma evresi
açısından özel yetkili bölge ağır ceza mahkemeleri ile genel yetkili ağır ceza
mahkemeleri arasında yargılama usulüne ilişkin önemli bir fark yoktur. Özel
yetkili bölge ağır ceza mahkemelerinin kovuşturma evresi için kendine özgü
usulleri bulunmadığı için genel usullere göre yapılan yargılama, suçun hukuki
98
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mahiyeti değişse de aynı usullerle devam edecektir. Ancak sadece özel
nitelikteki bazı suçlar bakımından görevli bir mahkemenin genel mahkemelerde
görülebilecek olan suçlara da bakmak zorunda kalması iş yükünü artıracağı için,
özel nitelikteki suçlar hakkında gecikmeden yargılama yapmayı engelleyecektir.
f. Tebligat
Özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yapılan yargılamalar bakımından
CMK md. 252/1-h’de tebligata ilişkin özel bir hüküm yer almaktaydı. Maddeye
göre, tebligatın ilgilisine yapılamaması halinde işin ivediliğine göre basın veya
kitle iletişim araçları yoluyla tebligat yapılabilmekteydi. Yani CMK md. 252/1h, ilanen tebligatın özel bir şeklini içermekteydi. Bildirimin aciliyet gerektirdiği
ve ilgili kişiye de tebligat yapılamaması halinde bu yola başvurulmaktaydı. 99 Bu
düzenlemenin 6352 sayılı Kanunla yürürlükten kalkması ile birlikte özel yetkili
bölge ağır ceza mahkemelerinde ilanen tebligat, Tebligat Kanunu (TK) md. 28’e
göre yapılacaktır. Maddeye göre ilanen tebligat, ancak adresi meçhul olana
yapılabilecektir. TK md. 28/2’ye göre, kendisine tebligat yapılamayan ve
ikametgahı, meskeni veya işyeri de bulunamayan kimsenin adresi meçhul
sayılır. Görüldüğü üzere CMK md. 252/1-h’de özel yetkili ağır ceza
mahkemelerinde görülen suçlar bakımından ilanen tebliğ yapılabilmesi için
ilgilinin adresinin meçhul olması şart değildi. İlgilinin adresi bilinse de
tebligatın yapılamaması durumunda, işin ivediliğine göre ilanen tebligat
yapılabilecekti. Bu düzenlemenin yürürlükten kalkması nedeniyle, artık ilanen
tebliğ yapılabilmesi için TK md. 28’e göre ilgilinin adresinin meçhul olması
gerekmektedir.

SONUÇ
1973 yılında Türk yargı sistemine giren özel yetkilerle donatılmış
mahkemeler kurulduğu tarihten beri her zaman tartışma konusu olmuş ve
kaldırılması talep edilmiştir. Birçok defa kuruluşunu düzenleyen kanunlarda
değişiklik yapılıp, bir kanun içinden alınıp başka bir kanun içinde yeniden
düzenlenmesine rağmen özellikle terör suçlarının yargılanması açısından bir
gereklilik olarak görülerek kaldırılması mümkün olmamıştır. 6352 sayılı
kanunla yapılan değişiklikle bu mahkemelerin genel ceza muhakeme kanunu
olan CMK’dan çıkarılarak, özel bir alan olan terör suçlarının yer aldığı TMK
içinde düzenlenmesi isabetli olmamıştır. Özellikle haksız ekonomik çıkar elde
etmek için kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçların terör
suçlarının tanımlandığı ve terör suçlarına ilişkin özel soruşturma ve kovuşturma
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usullerinin yer aldığı bir kanunda düzenlenmiş olması kanun yapma tekniği
açısından da yerinde olmamıştır.
6352 sayılı Kanun, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin görev
alanında yapılan soruşturma ve kovuşturmalar bakımından çok önemli
değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Örneğin; savcıların doğrudan
soruşturma yapması kuralına büyük oranda sınırlama getirilmesi önemli bir
değişikliktir. Doğrudan soruşturma yapılacak suçların kapsamı büyük oranda
daraltılmıştır. Özellikle haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla cebir ve
tehdit uygulanarak işlenen örgütlü suçlara katıldığı ileri sürülen kamu görevlileri
hakkında doğrudan soruşturma yapılamayacak olması eleştirilmelidir. Geçmiş
dönemde bu suçlarla mücadele açısından savcının doğrudan soruşturma yapması
önemli bir hukuki araçken, yeni düzenlemeyle izin sistemine yer verilmesi
mafya tipi çıkar amaçlı örgütlü suçlarla mücadele açısından zafiyet
oluşturacaktır.
Soruşturma evresindeki bir diğer önemli değişim de hakim kararı
gereken hallerde karar vermek üzere ve sadece bu işle görevli hakimler
atanmasıdır. “Özgürlükler hakimliği” olarak adlandırılan ve TMK md. 10/3-c ile
getirilen bu düzenleme, hakimin tarafsızlığını sağlama ve uzmanlaşma açısından
önemli bir ilerlemedir.
ÖYBACM’nin, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde olduğu gibi,
duruşma aşamasında suçun hukuki mahiyetinin değiştiğinden bahisle dosyayı alt
dereceli mahkemeye gönderme yetkisi de bulunmamaktadır. Bu yeni durum özel
nitelikteki bazı suçlar bakımından görevli bir mahkemenin genel mahkemelerde
görülebilecek olan suçlara da bakmak zorunda kalması sonucunu doğurduğu için
ÖYBACM’nin iş yükünü artırmaktadır.
Ayrıca özel yetkili ağır ceza mahkemelerine özgü kişi hak ve
özgürlükleriyle çelişen, savunma hakkını da önemli oranda zedelediği için
eleştirilere konu olan terör suçlarından dolayı gözaltında olanların gözaltı
süresince sadece bir müdafiden yararlanabilmesi, müdafi ve sanığın bazı
hallerde duruşmanın tamamından çıkarılması gibi birçok soruşturma ve
kovuşturma usulü de yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılacak olan yeni soruşturma
ve kovuşturmalarda kaldırılan bu hükümler yerine CMK’da yer alan genel
muhakeme kuralları uygulanacaktır.
Özel yetkili bölge ağır ceza mahkemelerinin, özel yetkili ağır ceza
mahkemelerinin bir devamı niteliğinde olup olmadığı sorusuna ise yapılan
değişiklikleri bir bütün olarak ele alarak yaklaşmak yerinde olacaktır. Özel
yetkili bölge ağır ceza mahkemelerinin, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin
devamı olarak değerlendirilmesinin altında bazı suçlar bakımından genel
S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.1, Yıl 2012
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mahkemeler dışında özel yetkilerle donatılmış mahkemelerde yargılama
yapılması düşüncesi yatmaktadır. Ancak bu mahkemelerin birbirinin devamı
niteliğinde olduğu ya da olmadığını söylemek için iki mahkeme arasındaki
benzerlik ve farklılıkları birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Özel yetkili
ağır ceza mahkemelerinde, diğer mahkemelerde uygulanmayan bazı özel
soruşturma ve kovuşturma kuralları yer almaktaydı. Oysa 6352 sayılı Kanun,
özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin kişi özgürlükleriyle çelişen bu
düzenlemelerini büyük oranda ortadan kaldırmıştır. Bu değişikliklerle de özel
yetkili bölge ağır ceza mahkemeleri ile genel ağır ceza mahkemelerinde
uygulanan soruşturma ve kovuşturma usulleri büyük oranda benzerlik
göstermektedir. 100 Oysa özel yetkili ağır ceza mahkemeleri için aynı husus söz
konusu değildi. Nitekim bu mahkemeler, diğer mahkemelerden soruşturma ve
kovuşturma kuralları bakımından büyük farklılıklar içermekteydi. Tüm bu
anlatılanlar ışığında; 6352 sayılı Kanunla yapılan önemli değişiklikler nazara
alındığında özel yetkili bölge ağır ceza mahkemelerini, özel yetkili ağır ceza
mahkemelerinin bir devamı olarak kabul etmek yerinde olmayacaktır.
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Hakemli Makale

TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN
VE BU BELEDİYELERİN YAPILARINDAKİ YENİ
DEĞİŞİKLİKLERİN ANAYASAYA UYUMU SORUNU
Prof. Dr. R.Cengiz DERDİMAN*
ÖZET
Türkiye’de büyükşehir belediyesi özel yönetim biçiminde bir mahallî
idaredir. Büyükşehir belediyeleri yakın bir tarihi sürece sahiptir. Büyükşehir
belediyelerinin yapıları kısa bir süre önce değiştirilmiştir. Bu makalede
büyükşehir belediyelerinin yapılarının ve bu yapıdaki değişikliklerin Anayasaya
aykırı olduğu dile getirilmekte ve iddia edilmektedir. Bu aykırılık, belediye
meclisinin ve encümeninin teşekkül biçimlerinde görülmektedir. Büyükşehir
belediyelerinde yeni değişiklik yapan 6360 sayılı kanun da birçok yönden
Anayasaya aykırıdır. Anayasaya aykırılık iddialarının gerekçeleri hukukî
metodla açıklanmış ve Anayasaya uygun büyükşehir yapısı önerilmiştir.
Anahtar kelimeler: büyükşehir belediyesi, anayasa, ilçe belediyeleri,
köy, il özel idaresi

COMPLIANCE PROBLEM WITH THE CONSTITUTION
OF METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN TURKEY
AND RECENT CHANGES IN THE STRUCTURE
OF THESE MUNICIPALITIES
ABSTRACT
The metropolitan municipality is a kind of local government in the form
of a special administration in Turkey. The metropolitan municipalities have
brand new phenomenon in Turkish administrative system. The structure of the
metropolitan municipalities was amended recently. In this paper, it is claimed
that the certain structures of the metropolitan municipalities and new legal
framework are contrary to the Constitution. This contradiction may be related to
formation of the municipal council and the town council. Also according to the
law No. 6360, which has just amended the structure of the metropolitan
S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.1, Yıl 2012
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municipalities is seen contrary again to the Constitution. The reasons for the
claims tried to evaluated of certain contradiction with the Constitution are
explained in a legal method and the model structure of metropolitan
municipalities in accordance with the constitution is proposed in the article.
Key Words: metropolitan municipality,
municipality, village, special provincial administration

constitution,

district

GİRİŞ
Türk kamu yönetimi ve hukuk sisteminde yakın bir tarihsel geçmişe
sahip olan ve 1982 Anayasası’nın 127. Maddesinde geçen ifadeyle “büyük
yerleşim merkezleri” için “özel yönetim biçimi” olarak kurulan büyükşehir
belediyelerinin teşkilatlanma şekilleri, bünyesinde yer alan belediyelerle
ilişkileri ve görev ve yetkileri, kanaatimizce bir kısım noktalarda Anayasaya
aykırılık taşımaktadır. Diğer taraftan, 6360 sayılı Kanunun 1 büyükşehir
belediyelerini güçlendirici ve radikal nitelikli değişikliklerinin de birçok yönü
ile Anayasaya aykırı olduğu düşünülmektedir.
Büyükşehir belediyelerinin büyük yerleşim merkezlerinde kurulması
öngörülen özel yönetim biçimi olması, bu belediyelerin vasıfları ve üstlendikleri
görevlerin niteliklerinin belirlenmesini de gerektirmektedir. Bu arada, bu
belediyelerin adı, dayanağını teşkil eden hükmün Anayasanın mahallî idareleri
düzenleyen 127. maddesi olması gibi gerekçeler, büyükşehir belediyelerinin,
büyükşehir belediye sınırları içindeki halkın mahallî ve müşterek ihtiyaçlarını
karşılayan bir mahallî idare teşkilâtı addedilmesine ilişkin dayanaklar olarak
göze çarpmaktadır.
Bu makalede, büyükşehir belediyeleri hakkında kısa bilgi verilmekte,
bu belediyelerin özel bir yönetim biçimi de olsa, hukuken, diğer mahallî idareler
gibi, mahallî ve müşterek ihtiyaçları karşılamakla görevli bir mahallî idare
teşkilâtı olduğu belirlenmektedir. Çalışmanın devam eden kısımlarında,
büyükşehir belediyelerinin meclisi ve encümeninin yapılandırılma usulünün ve
6360 sayılı kanunla büyükşehir belediye yapılanması üzerindeki değişikliklerin
Anayasaya aykırı olduğu “düşüncemiz” dayanaklarıyla anlatılmaktadır. Sonuç
kısmında ise, Büyükşehir belediye yapılanmasında Anayasaya aykırılıkları
giderici birçok modelin öngörülebileceğini belirttikten sonra, üzerinde çalışılıp
geliştirilebilecek ya da alternatifleri önerilebilecek modelleri tahrik edebilmesi
cihetiyle kısa süreli bir düşünce ürünü olan örnek bir model önerilmiştir.
1
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Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin ve Bu Belediyelerin Yapılarındaki
Yeni Değişikliklerin Anayasaya Uyumu Sorunu

Yerel yönetimlerin ve dolayısıyla büyükşehir belediye yapılanmasının
ülke kalkınmasında önemli rol oynadıkları çoğu kez dile getirilmiştir. Bu
yönden büyükşehir belediye yapılanmasının kamu hizmetlerinde etkinliği artırıcı
rolünü incelemek kamu yönetiminin konusunu teşkil etmektedir. Bunun gibi,
konunun kamu yönetimini ilgilendiren yerel yönetimlere ve dolayısıyla
büyükşehir belediyelerine üstlendiği görevlerin finansmanının sağlanmasına
ilişkin yöntemler de mahallî idareler maliyesi konusu olup, üzerinde ayrıca
araştırmalar yapılması gereken konudur. Bu makalede ise, büyükşehir belediye
yapılanmasının ve bu yapılanmada 6360 sayılı kanunla yapılan en son
değişikliklerin Anayasaya uyumu sorununa odaklanıldığı için, salt mahallî
idareler yönetimi ve maliyesine ilişkin konular kapsam dışında tutulmaya
çalışılmıştır.
BÜYÜKŞEHİR
GÖREVLERİ

BELEDİYELERİNİN

YAPILARI

VE

1. Mahallî İdare Olarak “Büyükşehir Belediyesi”
1.1. Büyükşehir Belediyeleri Hakkında Genel Bilgi, Konumları ve
Terminoloji
Ülkemizde büyükşehir belediyeleri, Anayasanın 127/3. maddesinin
deyimiyle “özel yönetim biçimi”ndeki mahallî idarelerdir. Anayasanın 127/3.
maddesinin son cümlesi “kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim
biçimleri getirebilir” demiştir. Aynı maddenin birinci fıkrası, il, belediye ve köy
halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, özerkliğe
sahip kamu tüzel kişiliklerini “mahallî idare” teşkilâtları olarak adlandırmıştır.
Günday’ın da dediği gibi; 2 Anayasal ifadeye göre, esasen üç tür mahallî
idare birimi mevcuttur. Dolayısıyla, hâlihazırdaki büyükşehir belediye
teşkilatlanması, Anayasada açıkça yazılı bir “mahallî idare” değildir. Anayasada
yer alan “özel bir yönetim biçimi” olarak, kanunla “kurulan” ve adı da kanuna
dayanan “büyükşehir belediyeleri”, “yasal” bir mahallî idare birimi olarak
nitelendirilebilir. Anayasa Mahkemesi (AYM), 2007/35 karar sayılı kararında,
bunlardan “mahallî idareler” olarak bahsetmiştir.
Büyükşehir belediyeleri, literatürde, Anayasada yazılan diğer “mahallî
idare” kuruluşları gibi, “yer yönünden yerinden yönetim kuruluşu” ya da “yerel
yönetimler” olarak da anılırlar.

2

GÜNDAY, Metin, İdare Hukuku, 10. Baskı, Ankara: İmaj Yayınevi, Ankara, 2011, s. 471.
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Doktrinde “yerinden yönetim”, kamu hizmet ve faaliyetlerinin yerinden
yürütülmesidir. Siyasî yönden yerinden yönetimi benimseyen ülkelerde bile her
bir eyalet bazında ya da federal düzeyde idarî yönden yerinden yönetim ilkesine
uygun kuruluşlar bulunmaktadır. 3 Ülkemizde “yerinden yönetim” ya da “adem-i
merkeziyet” dendiğinde, kamu hizmetleri ve idarî faaliyetlerin “merkezden
yönetim” dışında kalan ve kendi organlarını oluşturan kuruluşlarca kendi
sorumlulukları altında 4 yürütülmesi ve bu yöndeki yapılanma anlatılmış
olmaktadır. Ülkemizdeki ulus-devlet yapısına uygun bir yerinden yönetim, ülke
ya da belli bir yöre düzeyinde yürütülecek belirli bir ya da benzer küme teşkil
eden birkaç kamu hizmetinin ya da belli bir yerdeki yöre halkının mahallî ve
müşterek ihtiyaçlarını karşılayıcı kamu hizmetlerinin; yerinde, merkezden
yönetim teşkilâtıyla hiyerarşik bağı olmayan ve “idarî” teşkilât şeması içinde
yer alan idarî kuruluşlarca plânlanması, yürütülmesi, finanse edilmesi ve
yönetilmesi anlamına gelmektedir.
Büyükşehir belediyeleri; il özel idareleri, belediyeler ve köyler gibi,
belli bir mekânda, coğrafi sınırları belirlenmiş mahalde (alanda) yaşayanların,
müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevli ve özerkliğe sahip yer
yönünden yerinden yönetim kategorisine girmiş olmaktadırlar.
1.2. Büyükşehir Belediyelerinin Ortaya Çıkış Sebepleri
Büyükşehir belediyelerine ihtiyaç duyulmasının sebepleri arasında,
şehirleşme süreçlerinde yaşanılan gelişmeler önemli bir yer tutmaktadır.
Şehirlerin büyümesi ve eski komşu belediyelerin birbirlerine yaklaşması yeni
sorunlar çıkarmış ve bu sorunların birlikte ele alınması zorunlu hale gelmiştir. 5
Bu şekilde ortaya çıkan küçüklü büyüklü belediyelerin aralarında işbirliği
gerekmiştir. 6

3

4

5

6
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Örneğin, Merkez ile eyaletler arasında siyasal iktidarın paylaşılması şeklinde siyasî yönden yerinden
yönetimi yani federalizmi benimseyen Almanya’da, eyaletler ölçeğinde idarî nitelikli faaliyet ve
hizmetlerin bir kısmı, yerel yönetim birimlerine yaptırılmakta, bu hali ile eyalet bazında idari yönden
yerinden yönetim bulunmaktadır. Bakınız: LAUFER, Heinz-MÜNCH, Ursula, Das föderative System
der Bundesrepublik Deutschland, Lizenz Ausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung,
Bonn, 1997, s. 103.
KENT, Bülent, Die Finanzhoheit der Gemeinden im deutsch-türkischen Vergleich, (Doktoratarbeit)
Logos Verlag Berlin 2005, s. 56.
TORTOP, Nuri-AYKAÇ, Burhan-YAYMAN, Hüseyin-ÖZER, Mehmet Akif, Mahallî İdareler,
Nobel Yayınları, Ankara, 2006, s. 201.
ÖKMEN, Mustafa, “Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Çabaları ve Büyükşehir Belediyeleri”,
Kamu Yönetimi Üzerine İncelemeler, Editör: Nagehan Talat Arslan, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa,
2011, s. 157; ÖKMEN, Mustafa-PARLAK, Bekir, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler, İlkeler,
Yaklaşımlar ve Mevzuat, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa,
2010, s. 253.
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Anakent alanı içinde kurulan ve plan ve programları birbirleriyle
uyumlu olmayan çok sayıda mahallî idarenin teşkilâtlanması, bunların hizmet
üretme kapasitelerini olumsuz etkilemiş ve yetersiz malî kaynaklarıyla sorunları
çözemez hâle getirmiştir. Anakent düzeyinde yürütülmesi gereken hizmetlerin
yapılmasında çok sayıda birimin yetkili olması nedeniyle planlama ve
koordinasyon ile ölçek etkinliği ortadan kalkmış, kaynak israfı oluşmuştur. 7
Nüfusu artan, iş ve yerleşim alanları genişleyen şehirler içinde kalan
irili ufaklı belediye ya da köy gibi tüzel kişiliklerin, bunların beraberinde
getirdikleri çevre, ulaşım ve benzer sorunların çözümünde kendi başlarına
yeterince verimli olamayacakları anlaşılmıştır. Bunların günlük hayatta birbirleri
içine geçmiş olmaları; bütün bir yerleşim alanını ilgilendiren hizmetleri yürüten
ve bunlar üzerinde bir koordinasyon görevi yürütecek kapsayıcı bir merciin
ortaya çıkmasını gerektirmiştir.
Anayasanın 127. maddesinin gerekçesinde de bu sebepler ve ulaşım,
kanalizasyon gibi görevlerin belediyelerce ortak yürütülmesi gibi hususlar, özel
yönetim biçimi olarak yeni yapılanma gerekçeleri 8 olarak belirlenmiştir.
Ülkemizde büyükşehir belediyeleri, nüfus ve coğrafi alan bakımından
genişleyen illerde, 1980 ihtilâlinden sonra kurulmaya başlanmışlardır. İlk
büyükşehir belediyelerinin kuruluşuna ilişkin Milli Güvenlik Konseyinin 34
sayılı kararı; büyükşehirlerin çevrelerinde kurulan belediyelerin, beldelerinin
imarı veya yapılandırılması başta olmak üzere, beldeye ilişkin görevlerini
yapamadıkları için, sıkıyönetim komutanlıklarının uygun görmeleri halinde
yakındaki merkez belediyelerine bağlanmalarını öngörmüştü. 9 Burada,
büyükşehir belediyelerinin oluşturulmasındaki yerel küçük belediyelerin
işlevlerini yerine getiremedikleri ya da yeterli olamadıkları iddiası büyükşehir
belediyelerinin oluşturulmasında öngörülen sebeplerden bir diğeri olarak
algılanabilir.
Büyükşehir belediyeleri, birkaç belediyenin üzerinde oluşturulan bir
yönetim ve koordinasyon makamı olduklarından, kuruluşlarındaki sebepler
arasında, doğrudan ya da dolaylı olarak, yerel yönetimlere ihtiyaç duyulması
sebepleri de yatar. Bu zaviyeden bakılırsa, yerel yönetimlere ihtiyaç
duyulmasının sebepleri arasında idarî, toplumsal ve siyasal sebepler gibi
sebepler önemli bir konuma sahiptir. Her hizmetin merkezden karşılanmasının
7

8

9

Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Tasarısı İle İçişleri, Avrupa Birliği Uyum Ve Plan Ve Bütçe
Komisyonları Raporları, Dönem: 22 Yasama Yılı: 2 Sıra Sayısı: 619, 2004,
(http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss619m.htm, 19.01.2013)
RAMAZANOĞLU, Yıldırım M., Farklı Bir Bakışla Anayasa Gerçeği, Egebasım, İstanbul, 2012, s.
319.
BAYRAKÇI, Erdal, Yerel Yönetimler, Dizgi Ofset Matbaası, Konya, s.167.
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mümkün olmaması, diğer bir deyişle merkezden yönetimin her hizmete
yetişemeyecek durumda olması; 10 bir kısım hizmetlerin bir yöre ölçeğinde
görülebilmesi; 11 sosyal alanlardaki gelişmelerin 12 yönetilenlerin yerel müşterek
ihtiyaçlarını artırması 13 ve hizmetlerin yerel ihtiyaçlara göre görülmesinin
hizmet kalitesini artırması gibi düşünceler yerel yönetimleri zaman içinde daha
etkin hale getirmiştir.
Merkezde siyasal gücü elinde bulunduranların kendi konumlarını
devam ettirmeleri için, tüm yöre sakinlerinin her birinin ayrı ayrı dilek, istek ve
şikâyetlerini dinlemek ve çözmek yerine; yörede bir organizasyonla muhatap
olmayı tercih etmek istemelerinin yerel yönetimlere ihtiyacı artırmış olacağı
da, 14 bilinenlerden biraz daha farklı ve dolaylı olarak demokrasiye kurum ve
kurallarıyla gerçek anlamda itina gösterilmesini isteyen bir görüştür.
1.3. Büyükşehir
Belediyelerinin
Üstlendikleri
Nitelikleri: “Mahallî Müşterek İhtiyaçları”
Koordinasyon Görevleri

Görevlerin
Görme ve

Büyükşehir belediyelerinin, Anayasal konumları itibarıyla, yöresinin
mahallî ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere organlarıyla karar alıp
uygulamak üzere kurulan, özerk yapılı kamu tüzel kişisi niteliğinde bir mahallî
idare olduklarından şüphe yoktur. Büyükşehir belediyeleri, en son yürürlüğe
giren 6360 sayılı kanunla birlikte düşünüldüğünde en az 3 ilçe belediyesinin
bulunduğu yerde, bu belediyeler üzerinde vesayet denetimi yetkilerine sahip
özel bir konuma sahip bulunmaktadırlar.
Büyükşehir belediyelerinin Anayasanın 127/3. maddesinde özel
yönetim birimi olduklarına ilişkin hüküm, bu tespiti değiştirmez. Çünkü büyük
yerleşim merkezlerinde özel yönetim biçimleri öngörülebileceğine ilişkin
hüküm; il, belediye ve köyün, bulundukları yöredeki halkın mahallî müşterek
ihtiyaçlarını gidermek üzere, kendi organlarıyla karar veren kamu tüzel
kişilikleri şeklinde mahallî idare addettiği hükümle birlikte aynı maddede (m.
127) bulunmaktadır. Hukuken, bir kısım yönleriyle tanımlanmış ya da
düzenlenmiş yönetim biçimine nazaran özel bir yönetim biçimi, açıkça
belirlenmeyen konularda, yönetim biçimini düzenleyen kurallara ve ilkelere tâbi
olmalıdır. Dolayısıyla il, belediye ve köy halkının ihtiyaçlarını gidermek üzere
kurulan kuruluşların mahallî idare addedilmesi nedeniyle aynı fonksiyonu
10
11

12
13
14
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KARATEPE, Şükrü, İdare Hukuku, Üniversite Kitabevi, İzmir, 1995, s. 121; BAYRAKÇI ı, s. 20
ÖZDENKOŞ, Demet, “Merkezi Yönetimle Yerel Yönetimler Arasında Görev Paylaşımı”, Gazi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt: 1, sayı: 2, yıl: 1999, s. 81
NADAROĞLU, Halil, Mahallî İdareler, 5. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2001, s. 74.
BAYRAKÇI, s. 21.
Bakınız: AYMAN GÜLER, Birgül, Türkiye’nin Yönetimi, 2. bası, İmge Yayınları, Ankara, 2010, s.
282.
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üstlenmek üzere kurulan büyükşehir belediyeleri de mahallî idare olarak
adlandırılacaklardır.
Anayasanın 127. maddesine ilişkin Danışma Meclisinin gerekçesinde
de, özel yönetim biçiminin bir mahallî idare türü olarak getirildiği, sebepleriyle
ortaya konmuştur. 15 AYM’nin 2008/153 sayılı kararı gibi kararları da
büyükşehir belediyelerinden mahallî idare olarak bahsetmiştir.
Büyükşehir belediyelerinin özel konumdaki bir
olmalarının üstlendikleri görevlere de etkisi bulunmaktadır:

mahallî

idare

1-) Büyükşehir belediyelerinin mahallî idare olmaları, onların yöre
halkının mahallî ve müşterek ihtiyaçlarını karşılama görevlerini üstlenmelerini
gerektirmektedir 16. AYM, 2007/35 sayılı kararında büyükşehrin mahallî ve
müşterek ihtiyaçları gidermek görevlerini üstleneceğini dolaylı olarak
vurgulamıştır. Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin (BVerfG) yukarıda
belirtilen 79/127 (152) sayılı kararında 17 değinildiği gibi, mahallî müşterek
ihtiyaçları karşılamak, yerel yönetimler için genel ve esas görevdir.
Büyükşehir belediyelerinin üstleneceği görevler, yerine getirilmesi bir
ilçe belediyesini aşan görevler olmalıdır. AYM de, 2007/35 sayılı kararında, ilçe
belediyelerinin büyükşehir belediyesiyle bütünlük içerisinde yönetilmesinin
derecesini, yerel müşterek ihtiyacın hitap ettiği alan bakımından genişliği
oranına bağlamıştır.
2-) Büyükşehir belediyelerinin, bünyesinde bulunan belediyelere
nazaran konumlarının doğal sonucu olarak bir kısım görevleri üstlenmekten
başka, bir koordinasyon makamı 18 olarak görülmeleri gerekmektedir.
Büyükşehir belediyelerinin üstlenecekleri, aynı zamanda diğer mahallî
idarelerin varlık sebebi olan mahallî müşterek ihtiyaçların nitelikleri gibi
konularda da şunlara dikkat çekilmelidir.
AYM’nin 1990/21 sayılı kararında belirtildiği üzere, Anayasa, il,
belediye ya da köy halkının yerel ortak ihtiyaçlarının neler olduğunu
belirlemediğinden, bunların kanun koyucu tarafından “anayasal ilkeler
çerçevesinde” saptanması gerekmektedir. Mahalli ve müşterek ihtiyaçların
kanunla konulması Alman sisteminde de kabul edilen bir usuldür. 19 Avrupa
15
16
17
18

19

Bkz. RAMAZANOĞLU, s. 319.
DERDİMAN, R. Cengiz, İdare Hukuku, 4. Baskı, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa, 2011, s. 241.
BVerfG, 1988.
ARIKBOĞA, Erbay, “Büyükşehir Belediye Modeli ve Reform”, Marmara Sosyal Araştırmalar
Dergisi, sayı: 2, Haziran 2012, s. 5.
KENT, Die Finanzhoheit…,s. 40, 41.
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Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 4/1. maddesi bunu doğrulamaktadır. Mahallî
ve müşterek ihtiyaçların tespiti Bakanlar Kuruluna bile bırakılamaz. AYM’nin
bu görüşünden hareket edilirse, bu yetki, yürütme organına ve idareye
bırakılamaz. Bir teşkilatlanma tarzı olarak ülkemizdeki “idarî yönden yerinden
yönetim” türünde yerinden yönetim birimleri kanunla belirlenen yetkilere
sahiptirler. Yasamayla ilgili yetkileri ve özerklikleri yoktur. Yerel yönetimler
yerel çıkarları ve hizmetleri yürütürler; kanun yapılmasına karışmazlar, 20 kanun
yapamazlar; kendi hizmetlerini kanunla belirleyemezler.
AYM’nin 1988/23, 2002/59 ve 2007/5 sayılı kararlarına göre, mahallî
müşterek ihtiyaç, “aynı yörede birlikte yaşamaktan doğan eylemli durumların
yarattığı, yoğunlaştırdığı ve güncelleştirdiği, özünde yerel ve kamusal hizmet
karakterinin ağır bastığı ortak ihtiyaç ve beklentileri ifade etmektedir.” Alman
Federal Anayasa Mahkemesi’nin 79/127 (152) sayılı kararına göre, 21 “mahallî
müşterek ihtiyaçlar”, bir yerel bölgede doğan ya da o bölge ile özel bir bağlantısı
olan ve insanların o bölgede beraber yaşamaları ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ve
menfaatlerdir. 22
Mahallî idareler tarafından görülmesi gereken mahallî müşterek
ihtiyaçlar merkezi ve mahallî idare arasındaki görev bölüşümünde de önemli rol
oynamaktadır. Bir kere, mahalli ve müşterek ihtiyaçları giderme görevlerinin
yerel yönetimlere verilmesi Anayasanın gereğidir 23 ve yerel yönetimlerin
görevleri, mahalli ve müşterek ihtiyaçları karşılamakla sınırlıdır. 24 Faydası belli
bir bölgeye yayılan hizmetlerin merkezden yönetim tarafından verilmesi
rasyonel olmadığı gibi, 25 yurttaşların bir Ülke düzeyinde birlikte yaşamanın
gerektirdiği fiilî durumdan kaynaklanan beklentiler ya da ihtiyaçların mahallî
idareler tarafından üstlenilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, iç ve dış
güvenlik, adalet, sosyal güvenlik ve refah, millî savunma, dış ilişkiler, millî
eğitim ve bir kısım mahallî hizmetlerin ülke düzeyinde koordinasyonu gibi
hizmetleri, merkezden yönetimin yüklenmesi gerekmektedir.
Bir yerel yönetim türü olarak büyükşehir belediyeleri, mahallî ve
müşterek ihtiyaçları halka en yakın yerde, halkın katılımıyla karşılamalıdırlar.
20
21
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GÖRMEZ, Kemal, Yerel Demokrasi ve Türkiye, Vadi Yayınları, 2. baskı, Konya, 1997, s. 42.
BVerfGE, 127, 79 (152), 23. November 1988, (http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv079127.html,
25.01.2013)
Nakleden KENT, Bülent, “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Hakkında
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Logos Verlag, Berlin 2005, s. 40.
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Dolayısıyla yerel yönetimlerin varlık sebepleri, Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartında değinilen ve hizmetlerin halka en yakın yerde verilmesini
öneren “yerellik” şartlarına da uymaktadır.
Çağdaş kamu yönetiminde yer alan yönetişim, kamu hizmetlerine
halkın da katılımını gerekli kılmakta, bu yöntem Avrupa hukukunda kamu
hizmeti tanımında gerekli unsur olarak görülmektedir. 26 Yerel yönetimlerin
mahallî ve müşterek ihtiyaçları gidermek için kurulmuş olmaları, bu ihtiyaçları
gidermek için, yöre halkına en yakın yerde hizmet vermeleri anlamına
gelmektedir.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN GÖREVLERİNİN
ORGANLARININ ANAYASAYA UYUMU
1.

VE

Büyükşehir Belediyeleri ile Bünyelerindeki Belediyelerinin
Birbirleriyle İlişkileri ve Görev Dağılımında Anayasaya
Aykırılık Sorunu

1.1. Görevlerin Genel Hatlarıyla Belirlenmesiyle Yetinilmesi ve
Anayasa
5216 sayılı kanun 27, büyükşehir belediyelerinin görevlerini liste halinde
kalem kalem yazmış, 6 kalem olarak sıraladığı diğer görevlerin de bünyesindeki
belediyeler tarafından kendi görev ve yetki alanlarında kullanılabileceğini
belirtmiştir. 28
5216 sayılı kanunun 7. maddesinin görevleri belirleyen gerekçesinde,
büyükşehir belediyelerinin ve ilçe belediyelerinin görev ve yetkilerinin ayrıntılı
bir şekilde belirlendiğini belirtmesi, 29 bir bakışa göre, görevlerin genişlemesinin
söz konusu olmayacağına işaret eder.
Buna karşılık, 5216 sayılı kanunun 28. maddesindeki “Belediye Kanunu
ve diğer ilgili Kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri ilgisine göre
büyükşehir ve ilçe belediyeleri hakkında da uygulanır” hükmünün; büyükşehir
belediyelerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 30 14. maddesinde konu
başlıkları halinde yazılı görevleri de yapabileceklerini gösterdiği de iddia
26
27
28

29
30

DERDİMAN, İdare Hukuku, s. 492, 493; Kent, Büyükşehir…, s. 34.
10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, RG: 23.07.2004, Sayı: 25531.
SEZER, Özcan, Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yapısal Ve İşlevsel
Dönüşümü, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı,
Ankara, 2008, s. 395.
(http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0768.pdf, 19.01.2013)
03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, RG: 13.07.2005, Sayı: 25874.
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edilebilir. Nitekim 5216 sayılı Kanuna esas teşkil eden tasarıdaki, “5216 sayılı
kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde belediye kanununun uygulanacağı”
hükmü, 31 Plan ve Bütçe Komisyonundaki redaksiyonda, 32 yürürlüğe giren ve
yukarıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir. Böylece, 5216 sayılı kanunun tasarısı
aşamasında yer alan, hakkında özel bir hüküm bulunan konuda belediye
kanunun hükümlerinin uygulanamayacağına ilişkin hüküm, yürürlüğe
girmemiştir.
Konuya büyükşehir ilçe belediyeleri açısından bakarsak, 5393 sayılı
kanunun 14. maddesinde yazılı görevleri yapabilmeleri, iki sebeple daha da
mümkündür:
1-) Bunlar büyükşehir belediyeleri bünyelerinde olsalar da nihayetinde
büyükşehir belediyesi değil, 5393 sayılı kanun anlamında belediyedirler. 5216
sayılı kanun büyükşehir belediyelerini teşkilâtlandırmak için çıkarılmıştır.
2-) İlçe belediyelerinin 5216 sayılı Büyük Şehir Belediyesi Kanununa
tâbi oldukları düşünülse bile, bunların bir “belediye” olarak, kendi görevleri
dışında kalan görevleri yapmalarını engelleyen bir hüküm yoktur. Yukarıda
söylendiği gibi, 5216 sayılı kanunun 28. maddesi de buna dayanak teşkil eder
mahiyette görülmektedir. Kaldı ki 5216 sayılı kanunun görevleri belirten 7/3.
maddesinin “a” bendindeki, “kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine
verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve
yetkileri kullanmak” hükmü gerekçe gösterilerek, büyükşehir ilçe
belediyelerinin, büyükşehir belediyesinin görevleri dışında kalan görevleri
üstlenen genel görevli ve yetkili belediye oldukları söylenebilir. 33
Görülüyor ki, büyükşehir belediyelerinin ve/veya büyükşehir ilçe
belediyelerinin, kendi görevleri dışında, 5393 sayılı kanundaki görevleri de
yapabileceği iddiasını dikkate almayı gerektirecek hukukî sebepler
bulunmaktadır. 5216 sayılı Kanunun genel gerekçesinde 34 yer alan “doğal
olarak, bu Tasarı ile düzenlenmeyen konularda Belediyeler Kanunu hükümleri
geçerli olacaktır” ifadesi konuya haklılık payıyla bakmayı gerektirmektedir. Bu,
ortada en azından düzeltilmesi gereken bir tereddüt olduğunu göstermektedir.
Mevcut duruma göre, büyükşehir veya büyükşehir ilçe belediyelerinin
5393 sayılı kanunun 14. maddesindeki görevleri de yapabilecekleri kabul
31
32

33

34
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(http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0768.pdf, 19.01.2013)
Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Tasarısı, 2004; (http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0768.pdf,
19.01.2013)
GÖZLER, Kemal-KAPLAN, Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, 12. Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları,
Bursa, 2012, s. 208; URHAN, Vahide Feyza (2008), “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yeniden
Yapılandırılması” Sayıştay Dergisi, Sayı: 70, Temmuz-Eylül 2008, s: 96.
Büyükşehir Belediye Kanunu Tasarısı, 2004; (http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0768.pdf, 2013)
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edilecek olursa, yerel yönetimlere verilen görevlerin sadece konu olarak
belirlenmesinin yeterli olup olmayacağının tartışılması gerekecektir.
Anayasamızın 127. maddesinde yazılı olan mahallî ve müşterek
ihtiyaçların giderilmesinin yerel yönetimlere verilmiş olması, diğer “tüm”
görevlerin Ülke düzeyinde yürütülmesi gereken hizmetler olduğu ve bu
hizmetleri merkezden yönetimin üstlenmesi gerektiği anlamına gelmektedir. 35
Dolayısıyla ulus-devlet olan Ülkemizde yerinden yönetim sisteminin temel
ilkesi değil; ancak merkezden yönetimin bulunduğu yerde var olabilen bir
uygulama biçimidir. 36
Bu nedenle kanun, metod olarak, “mahallî müşterek nitelikte olmak
kaydıyla” ibaresini koymuş olsa bile, mahallî idarelere verilmesi gereken
hizmetleri sadece konu olarak yazmakla yetinmemelidir. Mahallî idarelerin
yürütmeleri gereken hizmetlerin mümkün olduğunca liste olarak belirlenmesi,
Anayasanın ruhuna daha uyumlu olacaktır. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye
Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun, belediye ve il özel
idarelerinin görevlerini somut bir şekilde saymadan yalnızca “konu” seviyesinde
belirlemekle yetinmesi, bu idareleri, bazen merkezden yönetimin hizmetlerini de
üstlenme eğilimine sevk edecek olması nedeniyle endişe vericidir. Mahallî
idarelerin görevli oldukları konuların; hangi yönleriyle mahallî müşterek ihtiyaç
olacağının kanunla belirlenmemesini ve (ulusal kamu hizmeti şeklinde
yürütüleceklerin) “mahallî müşterek ihtiyaç”la bağlantısının kurulmamasını,
Anayasanın 127/2. maddesindeki “yerel yönetimlerin görev ve yetkilerinin
kanunla belirleneceğine” ilişkin hükümle bağdaştırmak mümkün değildir. 37
Bu nedenle, konumuzla doğrudan ilgili hale gelen 5393 sayılı kanunun
benimsediği, belediyelerin görülmesini “mahallî müşterek ihtiyaç olması”
şartına bağladığı görevleri konu seviyesinde belirlemekle yetinilmesi usulünün
35

36

37

Hukukta; bir konuda bir makam, kişi ya da merci yetkili kılınabilir. Böylece ortaya çıkan kural
yetkilendirici hukuk kuralı addolunur. Bazı hallerde de belirlenen kuraldan karşıt anlam çıkarılır.
Hukuk kuralının yorumunda, kuralın tanımlayıcı olup olmadığından, diğer bir kısım hukuk
kurallarından da yararlanılır (Bakınız: IŞIKTAÇ, Yasemin-METİN, Sevtap, Hukuk Metodolojisi, 3.
(Tıpkı) Basım, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2012, s. 149, 245). Anayasa metni yorumlanırken, anayasanın
üstünlüğü ve bağlayıcılığı göz ardı edilemez (METİN, Yüksel, Anayasanın Yorumlanması, Seçkin
Yayınları, Ankara, 2008, s. 26-32). Konumuzla ilgili olarak Anayasanın; 127. maddesinde mahallî ve
müşterek ihtiyaçları giderme görevinin yerel yönetimlere verildiğine, 126. maddesindeki idari
teşkilatlanmanın merkezden ve yerinden yönetim şekillerinde iki türlü olabileceğine ve 6/2.
maddesindeki, kaynağını Anayasadan almayan Devlet yetkisi kullanılamayacağına ilişkin
hükümlerine bakılacak olursa, yerel yönetimlerin yürüttükleri görevler dışında kalan görevlerin
“genel” nitelikte “Ülke düzeyinde” görevler olduğu ve merkezden yönetimce yürütülmesi gerektiği
sonucuna varılabilir.
AYMAN GÜLER, Birgül, “Yerel Yönetimleri Güçlendirmek mi? Ademi Merkeziyetçilik mi?”
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, cilt: 9, sayı: 2, Nisan 2000, s. 23.
Aynı kanaat: GÜNDAY, s. 473, 493
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terk edilmesi ve yerel yönetimlerin üstlenmesi gereken görevlerin daha somut
olarak bir liste halinde kanunda belirlenmesi Anayasaya daha uygun olacaktır.
1.2. Görev ve Yetki Paylaşımı ve Anayasa
5216 sayılı kanuna göre; büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe
belediyeleri üzerinde, adeta hiyerarşik denetime kadar varabilen yetkiler
kullanmaktadır. Bugünkü büyükşehir sisteminin en çok yakınılan yönlerinden
birisi, büyükşehir belediyesinin asıl belediye, büyükşehir ilçe belediyelerinin
ikincil değerde belediye kabul edilmesi 38 anlayışının kurumsallaşmış olmasıdır.
Örneğin:
1-) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında hizmetlerin
yürütülmesinden kaynaklanacak ihtilâfları yönlendirici ve düzenleyici
kararlarlarıyla, gidermeye büyükşehir belediye meclisi yetkilidir. (m. 27).
2-) “Büyükşehir ilçe belediyeleri”nin 39 büyükşehir belediyesine göre
konumları itibarıyla büyükşehir belediyelerinin ‘bağlı’ kuruluşları niteliğini
çağrıştırdığı söylenebilir. Buradaki “bağlı” terimi, merkezden yönetim
teşkilâtında bakanlıkların bağlı kuruluşlarından esinlenilerek, vesayet
denetiminin hiyerarşik denetime varacak kadar genişliğini ve etkinliğini dikkate
sunmak için kullanılmaktadır. Hâlbuki Ülkemizdeki belediyecilik sisteminde
hiçbir belediyenin diğeriyle ilişkisi hiyerarşik denetim şeklinde değildir. 40
3-) Büyükşehir belediye başkanının ilçe belediyelerince yapılan
hizmetlerin etkinliğini sağlayıcı önlemler alabilmesi, büyükşehir belediye
meclisinin ilçe belediyelerinin kendi aralarında ve büyük şehir belediye
meclisiyle anlaşmazlıklarının büyükşehir belediye meclisince giderilmesi
merkeziyetçi anlayışın varlığını göstermektedir. 41
4-) Büyükşehir belediyesi alt yapı ve ulaşım koordinasyon görevlerini
sebep göstererek, büyükşehirdeki her belediyenin görev ve yetki alanına
müdahale edebilme yetkisine sahip bulunmaktadır (5216 s. K. m. 9-10).
5-) Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde il genel meclisinin
ve büyükşehir belediye meclislerinin kararlarıyla yürürlüğe giren “il çevre
düzeni plânı”nın yapılması ya da hazırlanmasında “bağlı” ilçe belediyelerinin
katkıları bulunmamaktadır. 42
38
39
40
41

42
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KELEŞ, Ruşen, Yerinden Yönetim ve Siyaset, 5. baskı, Cem Yayınevi, İstanbul, s. 316.
Deyim için bakınız: GÖZLER ve KAPLAN, s. 205-214
KARATEPE, s. 121.
BİLGİÇ, Veysel Karani “Türkiye’de Yerelleşme Sorunları”, Değişik Yönleriyle Yerelleşme editör:
Veysel K. Bilgiç, Seçkin Yayınları, Ankara, 2009, s.115.
DERDİMAN, R. Cengiz-Karakurt Tosun, Elif, “Türkiye’de Yerel Yönetimlerde İl Çevre Düzeni
Planının Yapılması, Kabulü ve Uygulanması”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2007, Sayı: 34, s.
86.
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6-) İmar plânlarının büyükşehir ilçe belediyelerince uygulanmasından
doğan sorunlar, büyükşehir belediye meclislerinde çözümlenebilmektedir. 5216
sayılı Kanunun 7. maddesine göre, büyükşehir belediyelerinin görev ve
yetkilerini “bağlı” ilçe belediyelerine devretmeleri için büyükşehir belediye
başkanının “uygun” görüşü aranır.
7-) Büyükşehir belediye bütçesi ile ilçe ve ilk kademe belediyelerinden
gelen bütçeler büyükşehir belediye meclisine sunulur ve büyükşehir belediye
meclisince yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde aynen
veya değiştirilerek kabul edilir (5216 s. K. m. 25).
8-) Bunlardan başka, 5216 sayılı Kanun, mahallî müşterek nitelikli esas
veya gerekli görülen ve yukarıda da değinilen görev ve yetkilerin büyük bir
kısmını büyükşehir belediyelerine vermiştir. Büyükşehir ilçe belediyeleri
büyükşehir belediyesine verilen görevler dışında kalan görevleri üstlenmişlerdir
(m. 7).
Görevlerin bu şekilde bölüşümü Anayasaya da uygun olmasa gerektir:
Anayasa, evvelce de değinildiği gibi, belediye, köy ve il halkının
mahallî ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulacak mahallî idarelerin
adlarını da vermiş olmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere, bunlar içinde
büyükşehir halkının mahallî ve müşterek ihtiyaçları için büyükşehir belediyesi
kurulabileceğini ima eden bir hüküm yoktur. “Olsun; bu, Anayasanın 127.
maddesinde öngörülen, gerekirse kanunla kurulacak bir özel yönetim usulüdür”
denilerek bu tür bir görev paylaşımı Anayasaya uygun addedilemez. Zira bir
idarî kuruluşun, organik ve/veya fonksiyonel olarak tâbi olacağı bir özel
yönetim usulü, Anayasada açıkça yazılı hükümlere muhalif olamayacağı gibi
belediyelere verilen mahallî ve müşterek ihtiyaç niteliğindeki görevlerin
büyükşehir belediyesi tarafından üstlenilmesini haklı kılmaz.
5216 sayılı Kanunun genel gerekçesinde, 3030 sayılı (önceki)
Kanunda 43 “görev ve yetkilerin paylaşılmasında nesnel (belirgin) ölçütler
bulunmadığı, yönetim kademeleri arasında işbirliği kurma mekanizmalarının
yeterli olmadığı, büyükşehir yönetiminin kesin bir hâkimiyetinin bulunduğu,
büyükşehir çapında planlama ve koordinasyon yapılamadığı ve belediye
büyüklüklerinin çok farklı olduğu sorun olarak genel kabul gören hususlar”
şeklinde belirtilmiştir. 44

43

44

27.06.1984 tarih ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, RG: 09.07.1984, Sayı: 18453.
Büyükşehir Belediye Kanunu Tasarısı, 2004; (http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0768.pdf, 2013)
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Ne yazık ki, 5216 sayılı kanunun da sırf ilçe belediye sınırları içinde
kalan hizmetleri ilçe belediyelerine, metropoliten düzeyde koordinasyon ve
planlama gerektiren hizmetleri büyükşehir belediyelerine verdiği 45 söylenemez.
5216 sayılı kanun gerekçesinde, büyükşehir belediyelerinin, ilçe belediyeleri
üzerinde koordinasyon görevlerini üstlenmesi ve büyükşehrin tümünü
ilgilendiren hizmetleri yerine getirmesi gerektiği yazılmasına rağmen; 46
uygulamada bu dengenin kaybolduğu, büyükşehir belediyesinin hâkimiyetinin
kurulduğu gözlemlerimiz yabana atılacak gibi değildir.
Anayasanın 127. maddesi yerel yönetimlerin kurulmalarını yerel halkın
mahallî ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak “sebebi”ne bağladığına göre; kendi
içinde yer verdiği “özel yönetim biçimi” olan büyükşehir belediyelerinin, aksi
bir Anayasal hüküm olmadıkça -ki yoktur-, başka bir sebeple kuruldukları iddia
edilemez.
Şu halde, büyükşehir belediyeleri mahallî idarelerdir. Bu nedenle,
üstlendikleri görevlerin, “büyükşehir belediyesi sınırları içinde” yaşayan halkın
mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olmaları gerekir. Ayrıca,
büyükşehir belediyelerinin, ilçe belediyelerinin yetersiz kaldıkları konularda
destekleyici görevler ifa etmeleri düşünülebilir. 47
2. Büyükşehir Belediye Meclisi ve Encümeninin Teşekkülü ve
Kararlarının Anayasaya Aykırılığı Sorunu
2.1. Büyükşehir Belediye Meclisinin Anayasaya Uyumu Sorunu
Büyükşehir Belediye Meclislerinin Yapılanmasında Anayasaya
Aykırılık.- Büyükşehir belediye meclisinin “bağlı” ilçe belediye başkan ve
meclis üyelerinin katılımından oluşması ve Büyükşehir belediye sınırları
içindeki bir yöreye verilmesi gereken hizmetin büyükşehir belediye meclisi
tarafından kararlaştırılması; Anayasanın 127/1. maddesinin, “mahallî idarelerin
karar organlarının yöre halkı tarafından seçilmesi gerektiği” hükmüne
aykırıdır. 48 Çünkü:

45
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Sezer, s. 395, 396.
Büyükşehir Belediye Kanunu Tasarısı, 2004; (http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0768.pdf, 2013)
Federal Almanya’da her bir eyalette yerel yönetimler olarak belediye denilen daha büyük komünler ve
belediyeye nazaran daha küçük, köy denilebilecek komümlere rastlanmaktadır. Belediye veya köy
anlamında komünlerin yetersiz kaldıkları hizmetler “landkreis” denilen ilçeler tarafından yerine
getirilmektedir. TORTOP ve diğerleri, s. 233; SCHMIDT, Rolf, Allgemeines Verwaltungsrecht, 15.
völlig neu Bearbeitete und Aktualisierte Auflage, Grasberg bei Bremen, 2011, s. 29, 30; KENT, Die
Finanzhoheit…, s. 35-38.
DERDİMAN, R. Cengiz, Türkiye İdaresinin Hukuksal Yönü ve Yapısı, Alfa Yayınları, İstanbul,
2003, s. 413-415.
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1-) Bu durumda büyükşehir belediye meclisi “doğrudan doğruya halk
tarafından seçilen karar organı” değil, 5216 sayılı kanunla kurulan topluluk vasfı
taşımaktadır.
Büyükşehir belediyesinin Anayasada özel bir yönetim biçimi olması
Anayasanın yerel yönetimler için koyduğu hükümlere aykırı nitelik taşımasına
haklı sebep olamaz. Bu nedenle, ilçe ve büyük şehir belediyelerinin bir bütün
oluşturmaları, simgesel anlamda büyükşehir belediye meclislerinin ilçe belediye
meclislerinin temsilcilerinden oluşmalarını 49 haklı çıkarmaz.
2-) Kendisine “bağlı” ilçe belediyelerinin başkanları ve meclislerinin
(eşit sayılabilecek) belli oranda üyelerinden oluşan büyükşehir belediye
meclisinin, “bağlı” belediyelerden birisinin görev ve yetki alanına giren bir
konudaki kararı, tümü o karara konu teşkil eden hizmetlerin görüleceği ilçenin
halkının doğrudan doğruya seçtiği üyelerden oluşan bir büyükşehir belediye
meclisi tarafından verilmemiş olacaktır.
Bu modelde başka ilçelerin halkı tarafından seçilen meclis üyeleri,
seçilmedikleri ilçe hakkında karar vermiş olmaktadırlar. Büyükşehir ilçe
belediye meclislerinden belli sayıda katılan üyelerden oluşan büyükşehir
belediye meclisinde hizmete konu kararın alındığı bir belediye meclisi üye
sayısının esasen çoğunluk bile teşkil etmeyeceği açıktır.
3-) Böyle bir yapı, büyükşehir belediye meclisi üyelerini, serbest
iradeleriyle hareket etmelerini engelleyebilecek; büyükşehir belediyesinde kendi
ilçe belediyeleri yararına oy verme ve görüş bildirme psikolojisine sevk
edecektir. 50 Çünkü büyükşehir belediye meclis üyesi, büyükşehir belediyesinin
“öncelik” belirleme ya da karar alma süreçlerinde, belediye yöneticisi, başkanı
vb. hemen herkes bulunmaktadır ve öncelikli ilgileri yaşadıkları alana
yöneliktir. 51
4-) Büyükşehir belediye meclislerine “bağlı” ilçe belediyelerinden
katılım “usulü” de hukuka uygun değildir. Bu konu hemen aşağıda ayrı başlıkta,
detaylıca izah edilmektedir.
AYM’nin 1988/18 sayılı kararının bu konuyu ilgilendiren kısmında;
yerel yönetimlerin özerk kamu tüzelkişisi olarak örgütlenmelerinin serbestçe
karar almalarını ve bu kararlarını uygulamalarını gerektirdiği belirtildikten
sonra, “karar alma özgürlüğünün gerçekleşmesi(nin) de, karar organlarının

49
50
51

KELEŞ, s. 319
KELEŞ, s. 320.
KOYUNCU, Emre-KÖROĞLU, N. Tunga, Büyükşehirler Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme,
Politika Notu, Kasım 2012, (www.tepav.org.tr), s. 7.
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serbestçe oluşumuna bağlı (olduğu), bu(nun) da, seçimle gerçekleş(eceği)”
vurgulanmaktadır.
Büyükşehir Belediye Meclisine İlçe Belediye Meclislerinden Katılım
Usulü ve Anayasa.- Büyükşehir ilçe belediye meclisinden büyükşehir belediye
meclisine katılacak üye sayısının belirlenmesi ve katılacakların seçilme usulü de
tartışma konusudur.
Burada:
1-) Büyükşehir belediye meclislerine, tüm ilçe belediye meclisleri üye
sayısının eşit olarak 1/5’inin katılımının hukuka uygun olup olmadığı;
2-) Büyükşehir belediyelerine yeni ilçe belediyelerinin katılması
sebebiyle büyükşehir belediye meclisindeki mevcut her bir büyükşehir ilçe
belediye meclisi üye sayısının azalmasının hukuka uygun olup olmadığı;
3-) Büyükşehir belediye meclisine katılacak “bağlı” ilçe belediye meclis
üyelerinin hangi usulle seçilecekleri;
gibi üç ayrı konu dikkat çekmektedir.
Büyükşehir Belediye Meclislerine İlçe Belediye Meclislerinden
Katılım Oranı Sorunu.- Mevcut duruma göre büyükşehir belediye meclislerine
üye seçme usulü bakımından ilki kanunun öngördüğü iki seçenekten
bahsedilebilir:
1-) 2972 sayılı kanuna göre, büyükşehir ilçe belediyeleri ya da diğer
tüm belediye meclisine seçilecek üye sayısının tespitinde, belediye sınırları
içinde yaşayan nüfus esas alınmaktadır. Farklı nüfusa sahip ilçe belediye
meclislerinin çıkaracağı üye sayıları da farklı farklı olacağından, bunlardan
büyükşehir belediye meclisine katılacak üye sayılarının 1/5’i de farklı üye
sayısına tekabül edecektir.
5216 sayılı kanunda yer alan, büyükşehir belediye meclislerine ilk
kademe belediye meclislerinin 1/10, ilçe belediye meclislerinin de 1/5 oranında
üye verecekleri yönündeki hükümler, 5335 sayılı Kanunla 52 yapılan
değişiklikten sonra, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin hepsinin “aynı oranda üye
vermesi” şeklinde eşitlenmiştir. Anayasa Mahkemesi 2007/35 sayılı kararında
bu eşitlemeyi Anayasaya aykırı bulmazken, büyükşehir bünyesindeki
belediyelerin aynı konuma ve hukukî duruma sahip oldukları gerekçesine
dayanmıştır.
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21.04.2005 tarih ve 5335 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun, RG: 27.04.2005, Sayı: 25798.
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2-) Bu yöntemin adil bir yöntem olduğu söylenebilir. Buna karşılık
büyükşehir ilçe belediyelerinin AYM’nin yukarıda anılan 2007/35 sayılı
kararındaki deyimle, “konumları ve hukukî durumları aynı” olduğundan, asıl
eşitliğin, büyükşehir belediye meclisine her bir ilçe belediyesinden eşit sayıda
üye katılmasıyla mümkün olabileceği ileri sürülebilir.
Anayasaya aykırı olmayacak bu iki yöntemden ikincisinin neden
benimsenmediği açık değildir. Aslında bu seçeneklerden birisinin benimsenmesi
kamu yararınadır. Ama ortada kamu yararına olan iki ayrı seçeneğin bulunduğu
durumlarda, üstün kamu yararı sağlayacak olanın benimsenmesi gerektiği
açıktır. Büyükşehir belediyesine üye seçiminde birinci seçeneğin kabul edilmesi,
meclisin, daha az üye ile katıldığı ilçe hakkında, 2/3’ü veya fazlası o ilçeden
seçilmeyen üye ile karar vermesine sebep olacaktır. Birinci seçenek büyükşehir
belediye meclisinin bu özel konumu sebebiyle, temsilde adalet ilkesiyle çelişir
görünmektedir.
Büyükşehir Belediyelerine Sonradan Katılacak İlçe Belediyelerinin
Büyükşehir Belediye Meclisi Üye Sayısını Değiştirmesi.- Büyükşehir
belediyesine sonradan katılacak her bir ilçe belediye meclisinden büyükşehir
belediye meclisine katılım olacağından dolayı, diğer belediyelerin büyükşehir
belediye meclisindeki üye sayısında azalma olacaktır.
Bu şekildeki katılımın, temsil açısından demokratik prensiplere aykırı
olacağını söylemek zordur. Diğer ilçe belediyelerinin belediye meclisindeki üye
sayısının muhafazası ilçe belediyesi açısından bir hak değildir. Zaten evvelce
büyükşehir belediyesine “bağlı” olan ilçe belediye sınırlarında nüfus azalması
halinde, seçilecek üye sayısı da azalacaktır. Bu, nasıl bir kabul edilmesi gereken
sonuçsa; yeni belediyelerin katılımı ile büyükşehir belediye meclislerinde ilçe
belediye meclis üyelerinin oranının azalması da aynı şekilde kabul edilmesi
gereken bir sonuçtur.
AYM, 2007/35 sayılı kararında “katılmalar sonucu büyükşehir belediye
meclisinin sayı ve oranının değişmesi(nin), katılan yerlerin büyükşehir belediye
meclisinde temsilini amaçlamakta (olduğundan)”, katılımlara ilişkin hükümleri
Anayasaya aykırı bulmamıştır.
Büyükşehir Belediye Meclisine Seçilecek Üyelerin Belirlenmesi
Usulünün İncelenmesi.-Son olarak, büyükşehir ilçe belediyelerinden
büyükşehir belediye meclisine üyelerin belirlenmesi yöntemi önem taşımaktadır.
2972 sayılı Kanunun, 24. maddesine göre, “büyük şehir meclisi üyeleri, her
ilçe… belediye (meclisi) için seçilmiş olan asıl üyelerin seçiliş sıralarına göre
baştan başlayarak yeter sayıya kadar inilmek suretiyle bulun(nacaktır).”

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.1, Yıl 2012

67

R. Cengiz DERDİMAN

Bu seçim usulünün Anayasaya uygun olduğu söylenemez. Çünkü bu
yöntem, seçmenin serbest iradesinin sandığa tam manasıyla yansımasını
engellemektedir.
İlçe belediye meclis üyelerini seçmek isteyen bir seçmenin kullanacağı
bir tek oy pusulasıyla büyükşehir ilçe belediye meclis üyesine de oy vermiş
sayılması, iradesini büyükşehir belediye meclisi üyelerini seçmek için
kullandığını göstermez. Bu yöntemde seçmen, oy kullanırken, yalnızca, seçmek
istedikleri üyelerin ilçe belediye meclisinde ya da büyükşehir belediye
meclisinde daha yararlı olabileceği düşüncesinden hareket etmiş olabilir. Bu
durumda seçmek istediği kişileri, belki de büyükşehir belediyesinde yararlı
olmayacağını düşünmesine rağmen, ilçe belediye meclisi üyesi olmasını
istediğinden dolayı seçebilecektir. Tersinden söylersek, seçmen büyükşehir
belediye hizmetlerinde yararlı olacağından dolayı bir kişiye oy verirken, ilçe
belediye meclisine seçmek istemediği kişinin ilçe belediye meclisinde görev
yapmasına, istemeden katlanmış olacaktır.
Görülüyor ki; bu yöntemde seçmen, seçmek istediği üyenin iki
sıfatından birisine istemeden oy vermek zorunda kalabilecektir. Bu yöntem,
irade karmaşasına da yol açabilmektedir. Dolayısıyla burada seçmenin hür
iradesiyle seçim yapmasını engelleyen bu durum, Anayasanın 67. maddesinde
öngörülen “seçimlerde serbestlik” ilkesine aykırı olacaktır.
AYM 1988/18 sayılı kararında, bir mahallî idare organının yalnız o yöre
halkı tarafından seçileceğini belirterek, büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediye
başkanlarının birleşik oy pusulasıyla seçim yöntemini Anayasaya aykırı
bulmuştur. Bu karar, büyükşehir belediye meclisi üyelerinin benzer yöntemle
seçilmesine ilişkin olan yasal hüküm için de geçerli olabilecek nitelik
taşımaktadır. AYM, 1995/59 sayılı kararında Ülke milletvekilliğini; aday
bilinmeden doğrudan siyasi partiye oy verilmesine sebep olması ve seçilen
kimsenin seçmenin oy kullandığı seçim bölgesiyle (doğrudan) ilgisinin
bulunmamış olmasını gerekçe göstererek Anayasadaki “serbest seçim” hakkına
aykırı bulunmuştur.
Bu Tartışma ve Sorunlara Son Vermenin Yolu.-Tüm bu sorunlar ve
tartışmalar, büyükşehir belediye meclisi üyelerinin, aşağıdaki önerimiz
çerçevesinde doğrudan halk tarafından seçilmesiyle sona erecektir.
Büyükşehir Belediye Encümeninin Anayasaya Uyumu Sorunu.- Bir
“yürütme ve danışma organı” olarak görülen büyükşehir belediye ya da
büyükşehir ilçe belediye encümenlerinin, kendi belediyelerinin üstlendiği bir
kısım hizmetler için “karar” alan organ oldukları söylenebilir. Büyükşehir
belediye encümeninin hem halk tarafından seçilen üyelerden oluşmaması ve
hem de bir kısım üyelerinin büyükşehir belediye başkanı tarafından atanması
68
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Anayasaya aykırıdır. 53 Nitekim AYM 1988/18 sayılı kararında yerel
yönetimlerin yöre halkının ihtiyaçlarını gideren yerinden yönetim olması
dolayısıyla, “tüm organlarının seçmenler tarafından oluşturulması(nı)”
öngörmüştür. AYM, 1988/23 sayılı kararında da, “il daimî encümeni”nin
üyelerinin idare tarafından atanmış olmasını Anayasanın 127. maddesine aykırı
bulmuştur.
Büyükşehir belediye encümen üyelerinin, hepsi olmasa da, en az
yarısının büyükşehir belediye başkanının hiyerarşik emri altındaki üyelerden
oluşması her halde büyükşehir belediye başkanı ile birlikte atanmış üye sayısının
salt çoğunluk teşkil etmesine sebep olmaktadır. Görülüyor ki, ilçe belediyeleri
için de geçerli olan bu duruma göre; büyükşehir belediye encümeni, “şematik
olarak” belki kamu tüzel kişisi olan büyükşehir belediyesinin bir organı olarak
kabul edilse de, içerikte büyükşehir belediye başkanının hiyerarşik astı
konumuna indirgenmekte 54 tam olarak organ vasfı taşımamaktadır. Bu durum
özerkliğin gereklerine uygun değildir.
6360 SAYILI KANUNLA ÖNGÖRÜLEN YENİ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE YAPILANMASININ VE ANAYASAYA UYUMU
SORUNU
13 ilde büyükşehir kurulmasını içeren 6360 sayılı Kanunun 55 kendi
içinde ciddi çelişkiler ve sakıncalar taşıdığı zikredilmelidir. Bu yeni düzenleme,
tüm büyükşehir belediyelerinin coğrafî sınırlarını il mülki sınırına
genişletmekte, büyükşehir belediyelerinin yapılandırıldığı tüm illerde il özel
idarelerini kaldırmakta, 56 ilk kademe belediyelerini, bucakları ve köyleri bunları
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ULUSOY, Ali, “Yerel Yönetimlere İlişkin Yeni Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi”,
(http://www.law.ankara.edu.tr/dosyalar/dersnotlari/derss.doc, 19.01.2013), s. 11, 12; DERDİMAN,
İdare Hukuku, s. 290, 291; Sezer, s. 400.
Aynı kanaat: ULUSOY, s. 15; ÜZMEZ, Umut, “Reform’un Büyükşehir Belediye Encümenlerine
Etkileri Ve İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, No
1, 2012, S. 305-314, S. 311.
12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, RG:
06.12.2012, Sayı: 28489.
Yeni büyükşehir belediye yapılanması sanki Fransız anakent yapılanmasından ilham almış gibi
görünmektedir. 1982 yılından sonra, Fransa’da Paris, Lyon ve Marsilya gibi anakent yönetimlerinde
“il meclisi” hem “il genel meclisi”, hem de anakent belediye meclisi olarak görev yapmaktadır. Bu
kentlerde belediyenin organları belediye başkanı ve il meclisi olmaktadır (KAYIKÇI, Sabrina, “1982
Reform Yasası Sonrası Fransa’da Yerel Yönetimler ve Yerel Özerklik Şartı”, Çağdaş Yerel
Yönetimler, Cilt: 12, Sayı: 3, Temmuz 2003, s. 29, 30). Bizim Anayasamız bu ve benzer yöntemlere
kapalı bulunmaktadır.

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.1, Yıl 2012

69

R. Cengiz DERDİMAN

örneğin “mahalle”ye dönüştürüp büyükşehir belediyelerine ya da büyükşehir
ilçe belediyelerine bağlamaktadır.
Bu yapılanma birçok konuda Anayasaya aykırılık taşımaktadır.
1. İl Özel İdarelerinin, Belde Belediyelerinin
Kaldırılmasının Anayasaya Aykırılığı

ve

Köylerin

1.1. Mahallî İdarelerin Kaldırılmasının Sebep Yönünden Hukuka
Uygunluğu Sorunu.- Bir kamu tüzel kişiliğin kurulması kanunî ya
da kanunun açıkça verdiği bir yetkiye dayanılarak idarî bir tasarruf ile
olmaktadır. Bir kamu tüzel kişisinin kurulmasını gerektiren sebepler ortadan
kalkmadıkça, o kamu tüzel kişisinin kaldırılması ya da kamu tüzel kişiliğine son
verilmesi kamu hukuku ilkelerine aykırı olur. Aksi hâlde, kısa bir özdeyişle
“kaldırılacaktı madem neden kuruldu” denir. İdare hukuku idarî eylem ve
işlemlerin hukuka uygun sebeplere dayanmasını öngörür. Aynı prensip kamu
hukuku için de geçerlidir. Kamu tüzel kişisinin kurulması için öngörülmüş olan
sebebin varlığı, kamu tüzel kişisine olan ihtiyacı hâlâ canlı tutacaktır.
Bir idarî teşkilatın kurulmasında coğrafî, ekonomik ya da kamu
hizmetinin görülmesine ilişkin şartlar rol oynayabilir. Mahallî idarelerin
kurulmasında ise bundan başka mahallî ve müşterek ihtiyaçların giderilmesi
kuruluş sebebi olarak Anayasal nitelik taşımaktadır. İdarî teşkilatların, bu
sebeplere aykırı olmamak kaydıyla bölgenin ya da yöre halkının özgün
durumuna göre, daha spesifik bir sebeple kurulmuş olması da ihtimal
dairesindedir.
AYM de 2007/5 sayılı kararında öne sürdüğü, 57 yasa koyucunun,
(ancak) “etkin ve verimli bir kamusal hizmet” sağlamak amacıyla, şekli şartların
yerine getirilmesi durumunda belediye ve köylerin tüzel kişiliklerinde değişiklik
yapabileceğini kabul etmektedir. Burada kamu tüzel kişiliklerinin yapılarında
değişiklik yapabilmek için, etkin ve verimli bir kamusal hizmetin yürütülmesi
sebebinin gerekli olduğu dikkat çekmektedir.
AYM, 2007/7 sayılı kararında “tüzel kişiliğin kaybı veya hukuki
statünün kısmen değişmesi ile sonuçlanacak yasal düzenlemelerin (ve) idari
işlemlerin yapılması sırasında Anayasa'nın diğer kurallarının da göz önünde
tutulması, başka bir anlatımla, bunların kamu yararı amacına aykırı olmaması ve
kazanılmış haklara zarar vermemesi gibi ilkeler de dikkate alınarak
gerçekleştirilmesi gerek(eceğini)” belirtmektedir. Burada idarî teşkilâtlardaki
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değişmenin, ilgililerin ya da muhataplarının kazanılmış haklarını ortadan
kaldırmamasına dikkat edilmesi gerektiği ayrıca belirtilmiş olmaktadır. 58
1.2. Mahallî İdarelerin Kaldırılmasının
Açısından İncelenmesi

Anayasal

Hüküm

Genel Bilgi ve Anayasal Hükümler.- Yukarıda çeşitli vesilelerle
söylendiği gibi, Anayasa il, belediye ve köy halklarının her birinin ayrı ayrı
mahallî ve müşterek ihtiyaçlarının bulunduğunu, bunları da ayrı ayrı il yerel
teşkilâtı (il özel idaresi), belediye ve köy yönetimlerince yerine getirileceğini
kabul etmiştir.
Bu, bir mahallî idare ile diğer bir mahallî idarenin teşkilat ya da görev
açısından birleşemeyeceğini de anlatmış olmaktadır. Anayasanın 127.
maddesinin ifade tarzı ve kenar başlığının “mahallî idareler” olarak çoğul
şekilde yazılması bunu göstermektedir. 59
Hukukta, başka bir tanımlama olmadıkça, hukukî deyimlerden günlük
ve olağan anlamlar çıkarılabilir. 60 Yasal ya da anayasal deyimlerin açık
olmadığı hallerde günlük konuşma anlamına göre yorumlanması yoluna
gidilir. 61
Anayasanın 126. maddesinde, Ülkenin; coğrafî ya da ekonomik
sebeplerle veya kamu hizmetlerinin yürütülmesi için illere, illerin de kanunla
öngörülecek diğer mülkî bölümlere ayrıldığı belirtilmiştir. İllerde 5442 sayılı
Kanunla 62 ilçe ve bucaklar kurulmuştur.
Tüm bunlardan şu sonuçlara varılabilir:
İl Özel İdarelerinin Kaldırılması.- Her ilde merkezden yönetimin
taşra teşkilâtı olan “il genel idaresi”nden 63 başka, bir de “il yerel idaresi”
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Burada anlatılmak istenen, bizce, “bir kamu tüzel kişinin ‘tüzel kişilik’ statüsünün kazanılmış hak
görülmesi” olamaz. Kamu tüzel kişiliği, kamu hizmetlerini yürütmek için kurulur ya da kamu
hizmetinin kalkması sonucu sona erdirilir. Burada esas olan kamu hizmetinin etkin, sürekli, mahallî ve
müşterek ihtiyaçlara uygun ve yeni durumlara uyarlanabilmesi için gerekli değişikliklerin yapılıp
yapılmayacağıdır. Bir idarî teşkilâtın kurulmasına sebep olan kamu hizmetinin niteliğinde bir
değişiklik olmaması idari teşkilâtlarda değişiklik yapmaya engeldir.
Aynı kanaat: GÖZLER, Kemal, “6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler Yirmi Dokuz İlde İl Özel
İdareleri Ve Köylerin Kaldırılması Ve İlçe Belediyelerinin Büyükşehir İlçe Belediyesi Hâline
Dönüştürülmesi Anayasamıza Uygun Mudur?” (www.idare.gen.tr/6360-elestiriler.htm, 24.01.2013), s.
8.
Bakınız: GÖZLER, s. 5; METİN, s. 15.
Işıktaç-Metin, s. 195.
10.06.1949 tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, RG: 18.06.1949, Sayı: 7236.
Deyim için bakınız: DURAN, Lütfi, İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Yayınları, no: İstanbul, 1982, s. 133; GÜNDAY, s. 458; DERDİMAN, İdare Hukuku, s.
201.
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bulunacaktır. İl yerel idaresi Ülkemizde, 5302 sayılı Kanunda 64 “il özel idaresi”
olarak adlandırılmıştır. Ayrıca, il sınırları içinde günlük yaşantılarında
birbirleriyle ilişkileri bulunan bir topluluğun “optimal büyüklüğüne” 65 (en
uygun büyüklüğüne) göre “belediye” veya “köy” kurulması gerekecektir.
“İl yerel yönetimi”nin adı değiştirilebilir; ama tüzel kişiliği, statüsü
veya üstlendiği görevleri kaldırılamaz. İl özel idaresinin kaldırılmasının
Anayasaya uygun olabilmesi için, mülkî bölümlenme olan “il”in kaldırılması ya
da bir başka il ile birleştirilmesi gerekmektedir. 66
İl halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulması
gereken il yerel yönetiminin teşkilât olarak kaldırılmasından başka, görevlerinin
büyükşehir yönetimine verilmesi de Anayasaya aykırıdır. Çünkü;
1-) Anayasa, yukarıda söylendiği gibi, niteliği farklı her bir mahallî
müşterek ihtiyacın farklı bir mahallî idare tarafından yerine getirilmesini
öngörmüştür.
2-) Büyükşehir belediyesi, yukarıda kapsamlı olarak değinildiği üzere,
ilçe belediyelerinin üzerinde fakat yine “büyükşehir düzeyinde” mahallî ve
müşterek ihtiyaçları gidermek için “belediye hizmeti” yapmak üzere
kurulmuştur.
Köylerin Kaldırılması.- Köylerin kaldırılmasında da Anayasaya
aykırılık vardır. Kanunla köylerin yaklaşık yarısı (16 bini) ortadan
kaldırılmaktadır. 67 Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin 79/127 (151, 152)
sayılı kararında 68 da belirtildiği gibi, aynı yerde birlikte yerleşik vaziyette
yaşayanların, aralarında mahallî müşterek nitelikteki daha spesifik ilişkiler
bakımından bir yerel yönetim birimi oluşturdukları düşünülmelidir. Dolayısıyla,
bir yörede yaşayan ve birbirleriyle diyalogları bakımından bir birliktelik
oluşturan her topluluk bir mahalde, mahallî idare teşkil etmektedir. Bu
toplulukların optimal (en uygun) büyüklüklerine ve kendine özgü durumlarına
göre, köy ya da belediye olarak teşkilâtlanmaları mümkündür. Böylelikle
birbirlerine yakın köylerin birleştirilerek daha büyük tek köye dönüştürülmesi
önerilebilir. 69 Federal Almanya’da da küçük komünlerin kaldırılması değil,
64
65

66
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22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, RG: 04.03.2005, Sayı: 25745.
Deyim için bankız: POLATOĞLU, Aykut, “Mahalli İdarelerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin
Yasa Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 3, Mayıs
1996, s. 31.
Aynı kanaat: GÖZLER, s. 4.
DURU, Bülent, “Büyükşehir Tasarısı ve Kent Hakkı”, 18 Ekim 2012, (http://www.bianet.org/
bianet/kent/141531-buyuksehir-tasarisi-ve-kent-hakki, 15.01.2013)
BVerfGE, 79, 127 (151-152).
Kamu Yönetimi Araştırma Projesi (KAYA) raporunda nüfusu 500’den aşağı olan köylerin de kendi
aralarında bileşmelerinin teşvik edilmesi önerilmiştir (KELEŞ, 2006: 467, 468). Bakınız:
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güçlendirilmesi yoluna gidilmektedir. Yalnız güçlendirilmede bile, yönetimin
vatandaşlarla ilişkilerinin, yerelleşme bakımından azaltılmamasına da dikkat
edilmesi dile getirilmektedir. 70
Sadece, zamanla şehirle bitişmiş ve şehrin mahallesi hâline gelmiş bir
köyün kaldırılması Anayasaya aykırı değildir. 71 Çünkü bu örnekte köy, “köy”
olmaktan zaten çıkmış ve fiilen “mahalle” haline gelmiş olmaktadır.
Köylerin kaldırılmasıyla “köy imecesi, köy salması, köy bütçesi tarih
olmaktadır.” 72 Bunun yerine geçecek finansmanın öngörülmemesi ortaya, belki
de mahallî ve müşterek ihtiyaçları karşılama güçlüğü çıkabilecektir. Bu
finansmanın büyükşehir bütçesinde konması, en azından, karmaşık bir harcama
prosedüründen dolayı bir kısım sorunlara sebep olabilecektir.
Anayasada köyün ayrı bir mahallî idare olarak teşkilâtlandırılmış
olması, kamu hizmetlerinin yürütülmesi bakımından köy ile diğer yerel
yönetimler arasındaki eşitsizliği köyler lehine azaltmaktaydı. Köylerin
kaldırılmasıyla, o yöre halkına verilecek hizmetler, kentin öncelikleri
sıralamasında her zaman aynı düzeyde olmayacağı gibi çoğu zaman da geri
plânda kalabilecektir. 73 Belediye yapılanması bu tür yörelere ve diğer kırsal
yerlere hizmet vermek için uygun bir yapılanma değildir. 74 Büyükşehir belediye
yapılanması bu konuda ihtiyacı hiç mi hiç karşılamaz.
AYM, 5747 sayılı Kanunun Anayasaya aykırılığından bahisle yapılan
başvuruya verdiği 2007/35 sayılı kararda turizm öncelikli yerlerin beldeden
köye çevrilmesini Anayasaya aykırı bulmuşken, 6360 sayılı yeni kanunla tüm
köylerin (ve belde belediyelerinin) kaldırılması bu noktada aynı aykırılığı taşır
hale gelmiş olacaktır. 75
Belde Belediyelerinin Kaldırılması.- Belde belediyelerinin
kaldırılması da Anayasaya aykırılık noktasında ayrı bir tartışma konusudur.
Küçük belediyeler (aslında) ‘bir şehir bütünlüğü içinde yer almayan’;
coğrafî olarak şehirlerden kopuk, kendine özgü sosyo-ekonomik nitelikler
70
71
72

73
74

75

TORTOP ve diğerleri, s. 233.
GÖZLER, s. 6
KAHRAMAN, Mehmet (2012) Yeni Büyükşehir Belediye Kanunu'na Farklı Bir Değerlendirme,
Zaman, 14. Kasım 2012, (http://www.zaman.com.tr/yorum/yeni-buyuksehir-belediye-kanununafarkli-bir-degerlendirme/2015387.html, 25.01.2013)
Koyuncu ve Köroğlu, s. 7.
PARLAK,
Bekir,
“Büyük
Kentlerin
Büyük
Dertleri”,
Zaman,
28.01.2013,
(http://www.zaman.com.tr/yorum_buyuk-kentlerin-buyuk-dertleri_2046084.html, 28.01.2013).
ELİBOL, Hasan Ali, “Nüfusu 2000’in Altına Düştüğü İçin Kapatılacak Belediyeler Sorunu, 6360
Sayılı
Yasa
ve
Anayasa
Mahkemesi’ne
Bireysel
Başvuru,
Dava
Hakkı”
(http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1523.htm, 25.01.2013)
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taşıyan ortak bir yaşam alanına sahip topluluklardır. 76 “Belde”, “belediyelik yer”
anlamındadır. Anayasanın Danışma Meclisince hazırlanan taslağında bugünkü
127. maddedeki “belediye” terimi “belde” şeklinde yer almıştı. Bu deyim Millî
Güvenlik Konseyi redaksiyonunda “belediye” olarak değiştirilmiştir. 77 Bizce,
büyükşehir belediye yapılanması içindeki yerleşim alanlarıyla iç içe girmiş olan
yerlerin (usulüne uygun olarak) bir ilçe belediyesinin mahallesi haline
getirilmesi bir tarafa bırakılacak olursa, her beldede bir belediye idaresinin
olması Anayasamızın gereğidir. 78
Bir ilçeyle iç içe geçerek bütünleşmiş belde belediyelerinin, bu ilçe
belediyesinin mahallesi haline getirilmesi mümkündür. Nüfus azlığından dolayı
“tabelâ belediyesi” haline gelmiş belediyeler hariç 79 bir yerleşim merkeziyle iç
içe geçmemiş bir belde belediyesinin kaldırılması da, hukuka uygun değildir.
Belediye fonksiyonlarını nüfus azlığından dolayı yürütemediklerinden “tabelâ”
belediyesi haline gelmiş belediyelerin bir ilçeyle bütünleşmiş olmadığı sürece
“köy”e dönüştürülmeleri gerekmektedir.
Mahallelerin Bağlı Olduğu Mülkî İdarenin Değiştirilmesi.- Mahalle
açısından da benzer hususlar dile getirilebilir. Mahalle, 5393 sayılı Belediye
Kanunuyla öngörülmüş, belli bir mekânda yaşayan kimselerin hem merkezî hem
de yerel yönetimle işbirliği içinde yerel ihtiyaçların karşılanmasını esas amaç
edinen kendine özgü bir yönetim birimidir.
5747 sayılı kanunun genel gerekçesinde belirtildiği üzere, “kamu
kaynaklarının israf edilmeden etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak en
uygun idari büyüklüğün oluşturulması için, nüfus bakımından çok büyük olan
ilçe belediyelerinden bazı mahalle veya kısımlarının idari kapasite yönünden
daha uygun olan bir başka ilçe belediyesine bağlan(ması)” mümkün görülebilir.
AYM 2008/153 sayılı kararında “bağlı mahalleler veya mahalle
kısımları(nın), bu bölgeler ile aralarında coğrafî bağlantı bulunan başka bir ilçe
belediyesine katılma(sını)” Anayasaya aykırı bulmamıştır. Bir mahallenin
yerleşim yeri ve günlük yaşantısı itibarıyla iç içe geçmediği bir ilçeye
bağlanması hukuka uygun olmayacaktır. Bir mahallenin başka bir ilçeye
bağlanmasının bölgeler arasında ekonomik, sosyal ya da kültürel gelişme
farklılıkları doğurmasına sebep olması ya da bir mahallenin seçim çevrelerini
daha fazla milletvekili çıkaracak şekilde ayarlamak gibi siyasal amaçla başka
ilçeye bağlanması, kamu yararına aykırı olacağından, kabul edilemez.
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KOYUNCU ve KÖROĞLU, s. 8.
Bakınız: RAMAZANOĞLU, s. 319
Gözler, s. 7.
Kahraman, 2012.
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AYM, 2008/153 sayılı kararında mahallelerin veya başka yerleşim
birimlerinin kaldırılmasında ya da sınırlarının değiştirilmesinde seçim
çevrelerinin değiştirilmesi gibi siyasî menfaatlerin olabileceği iddialarının soyut
kaldığını belirtmiştir. Bu noktadan bakılırsa, siyasal menfaat güdüldüğü
iddialarının somut verilere dayanmış olması, iptal kararına gerekçe teşkil
edebilecektir.
1.3. Yerel Yönetimlerin Kaldırılması İçin Yöre Halkının Görüşüne
Başvurulmaması
Bir mahallî idare idarenin kaldırılması için yöre halkının oylarına
başvurulması gerekmektedir. Bu Anayasanın 90. Maddesine göre onaylanarak
bir iç hukuk metni haline dönüşen Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın
öngördüğü 80 bir yöntemdir. Bu şartın 5. maddesine göre, Yerel yönetimlerin
sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir referandum
yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz.
AYM 2007/5 sayılı kararında “tüzel kişiliği kaldırılan beldede ya da
bağlı bulundukları ve organlarının oluşumuna katıldıkları yerel yönetim
birimiyle ilişkileri koparılacak kısımlarında halkoyuna başvurulmasının
yerinden yönetim ilkesinin bir gereği (olacağına)” değinilmektedir. Bu usule
uyulmaması, Yerel Yönetimler Özerklik Şartına Aykırı olacaktır. 81
Yapılabilecek değişikliklerde referanduma başvurulmasına engel bir durum
olmadığı açıktır.
2. Yerel Yönetimlerin “Yerelleşme” Fonksiyonlarında Aksama
Sorunu
Başlangıçta değinildiği gibi, bir yörede kamu hizmetlerinin görülmesi
için kurulan mülkî ve/veya mahallî teşkilâtın hizmetlerini halka en yakın yerde
yürütmesi, “yerellik” ilkesinin bir gereğidir. “Yerelleşme”, sadece etkinliğin
artırılması bakımından değil, demokratikleşme açısından da önemlidir. 82
Başta belirtmek gerekir ki, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın
4/3. maddesinde yer alan “yerelleşme”nin, yerel yönetimleri merkezden
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KENT, Büyükşehir…, s. 46, 47.
Ancak, İstanbul’da Şişli’deki yakın gelecekte çok önemli çekim merkezi olabilecek [SABAH,
Sarıgül’e Referandum Şoku, (http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/11/17/sarigule-referandumsoku, 02.01.2013)] iki mahallenin 6360 sayılı kanunla Sarıyer’e bağlanması sonrası Şişli Belediyesi
tarafından bu konuda mahallelilerin ne düşündüğüne ilişkin referandum yapılacağına ilişkin
haberlerden sonra, Şişli Kaymakamlığının bir yazıyla bunu engellediği yazılı ve görüntülü basına
yansımıştır (SABAH, 2012).
Özdenkoş, s. 91, 92.
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yönetime nazaran ilk sıraya getirdiği biçiminde anlaşılmasından 83 ziyade; kamu
hizmetlerinin Anayasamızın, gözettiği denge içinde, yerel ya da merkezden
yönetim kuruluşlarınca, yerinde verilmesi şeklinde anlaşılması icap etmektedir.
Nitekim anılan Şart’ın 4/3. maddesinde sadece yerel yönetimlere ilişkin değil,
tüm “kamu sorumlulukları(nın) genellikle ve tercihan vatandaşa en yakın olan
makamlar tarafından kullanılaca(ğı)” belirtilmiştir.
Hukukumuza göre, kamu hizmetlerini yürütecek idari teşkilat, yerinden
veya merkezden yönetim ilkelerine göre kurulacağından, merkezden yönetim
teşkilâtının üstleneceği kamu hizmetlerinin de etkin, verimli ve halka en yakın
yerde verilmesi esas olmalıdır. “Mahallî müşterek nitelikte olmadığından”
dolayı merkezden yönetimce üstlenilmesi gereken hizmetlerin, halka en yakın
yerde ve ihtiyaçlara uygun olarak verilmesi için hukukta öngörülen yetki devri
ya da Anayasamızdaki yetki genişliği ilkesi, 84 harekete geçirilebilecek
formüllerdir.
Merkeze ait hizmetler de dâhil, her türlü hizmetin yerinden yönetim
kuruluşlarınca verilmesi anlamındaki “yerelleşme”, Anayasamızdaki yetki
genişliği, idarenin bütünlüğü ve yerinden yönetim ilkelerine aykırı olacağı
gibi; 85 yerel yönetimleri aşırı güçlendirip, Anayasamızın ulus-devlet mihenginde
kurduğu dengeyi de bozacaktır.
Son tahlilde, yönetimin bizatihi kendisi ve dolayısıyla teşkilâtları,
yerelleşme bağlamında halka yakın olmalıdır, olmak zorundadır. 86 Bu noktada
önemli olan “yerinde yönetim”(i)dir. 87
Yalnız; tüm bunların, “mahallî ve müşterek ihtiyaçların”
“yerelleşme” ilkelerine göre halka en yakın yerde görülmesini mahallî idarelerin
görevi olmaktan çıkarmayacağı, yerelleşme kavramının öncelikle mahallî
idarelerle ilişkilendirilmesi gerektiği açıktır. Bu yönden mahallî idarelerde
“yerelleşme”, hizmetlerde göz önüne alınması gereken esas faktör ve önemli
demokratik bir yöntemdir.
Mahallî idareler açısından böylesine önemli olan, “yerelleşmeyi”
güçlendireceği iddia edilen 6360 sayılı Kanunun büyük bölümünü, yerel
yönetim birimlerinin kapatılmasına ilişkin hükümler oluşturmuştur. 88 Kapatılan
83
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KELEŞ, Ruşen, “Yerellik İlkesi (Subsidiarity) ve Avrupa Konseyi” Avrupa Konsey Avrupa Yerel ve
Bölgesel Yönetimler Kongresi Andlaşmaları ve İlgili Mevzuat, (Hazırlayanlar: H Yavaş ve M.
Görün), DEÜ, İİBF Yayını, İzmir, s 4, aktaran: ÇUKURÇAYIR, M Akif, Yerel Yönetimler Kuram
Kurum ve Yeni Yaklaşımlar, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2011, s. 123; Sezer, 2008: 316.
KELEŞ, s. 21, 22.
GERAY, Cevat, “Yönetimde Yeniden Yapılanma ve Anayasa...”, Cumhuriyet (Gazetesi), 26.12.2003.
ÇUKURÇAYIR, Yerel Yönetimler…, s. 125.
ÖZDENKOŞ, s. 79.
DURU, 2012.
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belediyelere, bir ya da birkaç ilçe belediyelerinin de dâhil olması, durumu daha
önemsenecek hale getirmektedir. 6360 sayılı kanunla belde belediyelerinin ve
köylerin kaldırılması, yerel kamu hizmetlerinin o belde veya köy halkına en
yakın yerde verilmesini; yöre halkının da kendilerine “en yakın yerden hizmet
alma hakkını” engellemiş olmaktadır. 89 6360 sayılı Kanunun öngördüğü
düzenlemeler yerellik ilkesine aykırı olması dolayısıyla Avrupa Birliği ilkelerine
de aykırı görülmektedir. 90 Mevcut düzenleme, yerel yönetim vasfı kaldırılan
yöre halkının, mahallî müşterek hizmetlerin kendisine en yakın yerde
verilmesini isteme hak güvencesine son verilmiş olacaktır. 91
Bundan başka; 6360 sayılı kanunun yerel yönetimlerin büyük bir
kısmını kaldıran hükümleri, kırsalı hizmetlerin kararlaştırılmasına ya da
yapılmasına katılma araçlarından ve yerinden yönetim imkânlarından
uzaklaştırmaktadır. 92 Belli bir mekândaki mahallî idarenin bir başka mahallî
idare birimine katılmış olmasının, yöre halkının yerel hizmetlerin
kararlaştırılmasına ya da görülmesine katılma oranını azaltacağı muhakkaktır.
Yerel hizmetlerin, yöre halkına en yakın teşkilât yerine daha uzakta bir
teşkilâta gördürülmesi, hizmetlerden memnuniyet düzeyini düşürecektir.
Hâlbuki AYM’nin 2008/153 sayılı kararına göre, kanun koyucunun “daha etkin
ve verimli bir kamusal hizmet sağlamak amacıyla, bir belediyenin ya da köyün
tüzel kişiliğini kaldırabil(mesi), belediyeyi köye, köyü belediyeye
dönüştürebil(mesi), bir belediye veya köyü bir başka belediyeye mahalle olarak
katabil(mesi)” mümkündür.
Tüm bunlara göre; ortalama ölçüyle, köy veya belediye vasfını yitirdiği
söylenemeyecek yerlerin kamu tüzel kişiliklerini kaldırması mümkün değildir.
3. Büyükşehir Belediyelerinin “İl Mülki Sınırları Çevresinde”
Görevli ve Yetkili Kılınması
6360 sayılı Kanunla yapılan yeni düzenlemeye göre, artık büyükşehir
belediyesi il mülki sınırları kapsamında görevli ve yetkili olacaktır. Dolayısıyla
“il”e bağlı her ilçe belediyesi, büyükşehir ilçe belediyesi sıfatını alacaktır. İl
içinde yer alan (il yerel idaresi olarak) il özel idarelerinin ve köylerin ve bir
yörede yerel ve merkezî yönetim üzerine düşen karma görevleri yerine getiren
bucak teşkilâtlarının kaldırılması, büyükşehir belediyesini “‘il genelinde’ bir tek
yerel yönetim kuruluşu” haline getirmiş olmaktadır.

89
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Aynı kanaat: Kahraman, 2012; KENT, Büyükşehir…, s. 46.
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Bu durumda, belediyelerin “geleneksel tanımı ve varlığı” geçerliliğini
yitirmektedir. 6360 sayılı kanun, yerel yönetimler bakımından artık bir
merkezîleşmeye gidiş oluşturmuştur. 93 Ulus-devlete erozyona uğratabilecek bu
tehlike, “yerelde güçlü bir merkez inşa etmek” anlamına gelmektedir ve “bir tür
federalizm” ya da “küçük bölge yönetimi” çağrışımı yapmaktadır. 94
Anayasamız 126. maddesinde kamu hizmetlerini ve idarî faaliyetleri
yürütmek üzere, merkezden ve yerinden yönetim teşkilatı olmak üzere 2 tür
teşkilat öngörmüştür. Bu, kamu hizmetleri ve idarî faaliyetleri görmek
maksadıyla 3. bir alternatif teşkilâtlanmanın olmayacağı anlamına gelmektedir.
Anayasamızın;
1-) 3. maddesindeki Devletin ülkesi ve milletiyle bir bütün olduğuna,
2-) 123. maddesindeki idarenin teşkilât ve görevleriyle bir bütün
olduğuna,
3-) 126. maddesindeki mülki bölünmenin esas biriminin “il” olduğuna,
4-) 127. maddesindeki mahallî idarelerin sadece mahallî müşterek
ihtiyaçları karşılamak için yapılanacağına,
5-) 7. maddesindeki yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine
ait olduğu ve devredilemeyeceğine,
6-) 6/2. maddesindeki kaynağını Anayasadan almayan Devlet yetkisinin
kullanılamayacağına,
İlişkin hükümleri, Ülkemizde federal veya bölgeli ya da öz yönetim
tarzında bir yapının oluşturulamayacağını ispatlamaktadır.
Yerel Yönetimlerin, merkezden yönetimin “vesayet denetimlerinden
muaf tutulmaları ya da ya da yetersiz ve etkinsiz denetimlerle” güçlendirilmeleri
ya da üniter devleti deforme eden bölgeli devlet kurulmak istenmesi gibi
yöntemler Anayasanın kabul edeceği alternatifler değildir. Hâlbuki il sınırları
içinde bir bölgeye hâkim duruma gelen ve güçlendirilmiş büyükşehir belediye
yapılanmasının, şeklen olmasa da içerikte bir bölge yönetimi halinde gidişatın
göstergesi ya da hazırlayıcısı haline geldiği dikkat çekmektedir. 6360 sayılı
kanunun mevcut il sistemini zayıflatıcı etki edeceği ve bu durumun kamu
düzenini zafiyete uğratacağı 95 söylenebilir.
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DURU, 2012.
ÇUKURÇAYIR, Mehmet Akif, Büyükşehir Yasa tasarısı İdare Sistemini Tamamen Değiştiriyor,
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Anayasanın 127/3. maddesindeki “özel yönetim biçimlerini” “büyük
yerleşim merkezleri” için öngördüğü düşünülürse, bir “büyük yerleşim
merkezi”ni aşan, il sınırları kapsamında teşkilatlanan özel yönetim biçimi,
Anayasa uygun olamaz. “Yerleşim merkezi”, “il, ilçe, köy gibi halkın bir arada
yaşadığı yerler, yerleşim alanı, meskûn mahal”, olarak tanımlanmaktadır. 96
“Büyük” de, “boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, ortalamayı aşan”, 97
“ölçülere göre benzerlerinden daha geniş miktar ya da sayıca çok olan”
anlamlarına gelmektedir. 98 Bu durumda “büyük yerleşim merkezi”, il sınırların
kapsayan, birbirlerinden kilometrelerce uzakta ve aralarında mekânsal ayrılıklar
olan yerleşim merkezlerini değil, belli bir yerde, birbirleriyle gündelik ilişkileri
devam eden, benzerlerine göre ortalamayı aşan, örneğin daha fazla nüfûsu
barındıran bir yerleşim birimlerini anlatmaktadır. AYM de 2008/153 sayılı
kararında konuyla ilgili olarak, “en uygun idarî büyüklük”ten bahsetmiştir.
Büyükşehir belediyeleri il merkezlerinde kurulmuştur. Bu durum,
örneğin Nusaybin’in ve Kızıltepe’nin Mardin şehir merkezinden daha fazla
nüfusa sahip olmasında olduğu gibi; ilçe merkezi nüfusunun il merkezi
nüfusundan daha fazla olduğu illerdeki büyükşehir belediye teşkilatlanması, ilçe
belediyesinin imar planı yapma ya da mahallî müşterek ihtiyaçları karşılamak
için vereceği hizmetleri sekteye uğratması sebepleriyle, adil değildir. 99
Tüm bunlar, büyükşehir belediyelerinin il sınırları kapsamında görevli
ve yetkili görülmelerine ilişkin yapılanmayı Anayasaya aykırı hale
getirmektedir.
4. Büyükşehir Belediyesi Kurulan ve Kurulmayan İller Arasında
Yapı ve Fonksiyon Farklılıkları
6360 sayılı Kanunla öngörülen yeni büyükşehir yapılanmasıyla, ülkede
büyükşehir belediyesinin kurulduğu iller ile kurulmayan iller arasında idarî
teşkilatlanma farklılığı meydana gelmiştir.
1-) Belli bir “optimal (en uygun) büyüklüğe” sahip olmayan yerlerde
bile büyükşehir belediyesi kurulmuştur. 100 6360 sayılı kanunun, öngördüğü il
ölçeğinde büyükşehir belediye yapılanması modelindeki “optimal ölçeğin”
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TÜRKÇE SÖZLÜK, (http://tdkterim.gov.tr/bts/, 24.01.2013); AYVERDİ, İlhan, Misalli Büyük
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çağdaş dünyadaki eğilimlere uygun düştüğü iddiasına 101 rağmen, hukuken
optimal (en uygun) büyüklük Anayasanın 127. maddesine uygun olarak,
birbirleriyle bütünleşmiş “büyük yerleşim merkezlerinin” optimal büyüklüğüdür.
2-) 1990’lı yıllarda bu yana belirtildiği 102 gibi, büyükşehre dönüştürülen
illerin birbirlerine nazaran nüfus aralıkları, normalin üstünde olup bazıları
açısından açıklık “uçurum” denilecek seviyededir.
Büyükşehirlerin kendi aralarında bu denli nüfus farklılıklarının olması,
küçük nüfuslu bir il’de büyükşehir belediyesi kurulmuş olmasına rağmen, emsal
bir başka il’de büyükşehir belediyesi kurulmamış olması Anayasadaki eşitlik
ilkesine aykırıdır. Çünkü, bir yöredeki halkın, büyükşehir belediyesi düzeninde
yaşamasıyla, büyükşehir belediyesi olmayan bir belediye düzeninde yaşaması
arasında, yöre halkının muhatap olacağı hak, yükümlülük ve prestij gibi
konularda farklar bulunacaktır. Ayrıca, özellikleri ve demografik yapısı aynı ya
da benzer iki yöreden birisinde büyükşehir belediyesi kurulması halinde,
büyükşehir belediye teşkilâtı kurulmayan emsal yörenin halkında oluşabilecek
“ayrımcılık” imajını bertaraf etmek de zor olacaktır.
Büyükşehir belediyesinin kurulmamış olduğu yerlerde yerel ihtiyaçları
karşılamak için hâlâ köy ve il özel idareleri görev yaparken, büyükşehir
belediyelerinin kurulduğu yerlerde il yerel yönetimlerinin ve bir başka yerleşim
merkeziyle bütünleşmemiş köylerin tümüyle kaldırılması, Anayasanın;
1-) Her il’de “il yerel yönetimi” ve “köy” bulunması kuralına,
2-) Benzer durumlara benzer hükümlerin uygulanmasına ilişkin eşitlik
ilkesine aykırıdır.
Büyükşehir belediye teşkilâtlanması olmayan bir il’de köyler ve il özel
idareleri kaldırılmamışken ve dolayısıyla yöre halkına bunlardan hizmet alma
hakkı tanınmışken, büyükşehir belediyesi kurulan yerlerde tüm köylerin
mahallelere dönüştürülmesi ve il özel idarelerinin kaldırılması, bu yörelerde
yaşayan halkın mahallî ve müşterek hizmetleri kararlaştırma ve talep etme
hakkını kaldırmış da olacaktır.
SONUÇ YERİNE:
SİSTEMİ ÖNERİSİ

YENİ

BİR

BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYE

Büyükşehir belediyelerinin, organik ve fonksiyonel açıdan, yukarıda
anlatılan sakıncalar ve Anayasaya aykırılıklar sebebiyle, yeniden düzenlenmeleri
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102

80

PARLAK, 2013.
POLATOĞLU, s. 33.

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.1, Yıl 2012

Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin ve Bu Belediyelerin Yapılarındaki
Yeni Değişikliklerin Anayasaya Uyumu Sorunu

gerekmektedir. Bu düzenlemelerin çok karmaşık olmasına da gerek yoktur.
Genel olarak, il merkezi de bir ilçe kabul edilerek her bir ilçede esas alınarak
yerel yönetimlerin kurulması, köylerin de bu yerel yönetimlerin desteklediği
ama ihtiyaçlarını kendileri gideren bir kuruluş olarak varlığını devam ettirmesi
belki düşünülebilir. 103 Ancak il özel idarelerine yer vermeyecek bu tür bir
sadeleşme Anayasaya aykırı olacağı gibi, büyük yerleşim merkezleri için ayrı
bir yerel yönetim yapılanması gerekli olmaktadır.
Üzerinde tartışılabilecek ya da yenileri önerilebilecek birçok alternatif
model olabilir ya da geliştirilebilir. Bu konudaki önerimiz sadece, Anayasaya
uygun olarak önerilebilecek birçok seçenekten bir örnektir:
Büyükşehir belediyesi kurulacak yerleşim yerleri, en az, belli bir sayıda
nüfus barındıran “uygun” (optimal) büyüklükte olmalıdır. Birbirleriyle
bütünleşmiş ve emsallerine göre nüfus bakımından “yoğun” denilebilecek
derecede “farklı” ve bir çekim alanı özellikleri taşıyan yerleşim yerleri,
metropolitan alan olarak kabul edilmeli, büyükşehir belediyeleri bu yerlerde
kurulmalıdır. 104 Bir de, birbiriyle iç içe geçmemiş olan; bütünleşmiş bir yerleşim
merkezi haline dönüşmeyen illerde, il sınırları ölçeğinde büyükşehir belediyesi
kurulmamalıdır.
Anayasaya göre, büyükşehir belediyelerinin her birisinin kanunla
kurulması gerekmektedir. Anayasada değişiklik yapılmadığı sürece, hiçbir ilde;
a-) İl özel idaresi,
b-) Mesafe bakımından büyükşehir belediyelerine, bütünleşmiş
denemeyecek kadar uzak köyler
Kaldırılmamalıdır.
Büyükşehir belediyelerinin kurulduğu yerlerdeki ilçelerde ilçe
belediyeleri kurulmalıdır. Bursa’nın Görükle mevkii gibi, büyükşehir belediye
sınırları içinde olup da şehir yerleşim merkeziyle gerçek manada
bütünleşmediğini düşündüğümüz 105 yerlerdeki belde belediyeleri ilk kademe
belediyeleri olarak varlıklarını devam ettirmelidirler.
Büyükşehir belediyesi, büyükşehir belediye sınırları içindeki halk
tarafından seçilen büyükşehir belediye meclisi ve başkan ile en azından
büyükşehir belediye meclisinin kendi üyelerinden seçtiği ve başkanın
başkanlığında toplanan büyükşehir belediye encümeninden oluşmalıdır.
103
104
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İlçe ya da ilk kademe belediyesi de, ilçe halkı tarafından seçilen;
“belediye meclisi” ve “başkanlık”, ayrıca ilçe belediye meclisinin kendi üyeleri
arasından seçtiği ve ilçe belediye başkanının başkanlığında toplanan belediye
encümeni olmak üzere 3 organdan oluşabilir.
Buraya kadar dikkat edilirse, öneri, büyükşehir belediyeleri ve
bünyesindeki büyükşehir ilçe belediyelerinin, karar organları başta olmak üzere,
tüm organlarının, nihayetinde, halk tarafından seçimini öngörmekte ve
Anayasaya aykırılığı gidermiş olmaktadır.
Büyükşehir belediye, ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri ve
encümenleri, bugünkü modelde olduğu gibi faaliyet göstermelidirler.
Büyükşehir belediye, ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri, genel karar organı
olarak kendilerine verilen görevlere ilişkin kararlar almalıdırlar. Büyükşehir
belediye, ilçe ve ilk kademe belediyeleri encümenleri, her birinin kendi
belediyesinde yürütme organlarının yapacağı iş ve işlemleri yürütmesine
yardımcı olmalıdırlar. Büyükşehir/ilçe belediye encümenleri, bugün olduğu gibi,
gerekli hallerde görüşler vermeli, kanunların kendilerine verdiği görev ve
yetkileri kullanmak ve kendi büyükşehir/ilçe belediye meclislerinin kararlarını
uygulamak için gerekli hallerde kararlar da alabilmelidirler.
Büyükşehir belediye meclisi ve ilçe belediye meclislerinin aldıkları
kararların onaylanması ve yürürlüğe girmesinde bugünkü mevcut uygulama
geçerli olabilir. Ancak, merkezden yönetimin bu kararlar üzerindeki vesayet
denetimleri AYM’nin 2010/30 sayılı kararının da amaçladığı gibi,
etkinleştirilmelidir. 106 Denetimdeki etkinlik sadece idarenin bütünlüğünü
sağlayacak nitelikte ve ölçekte olmalıdır; daha ileri gitmemelidir.
Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediyesi ölçeğinde, ilçe ya
da ilk kademe belediye başkanı da kendi belediyesi ölçeğinde yürüteceği işlerin
yürütme vasıtası ve personelin idarî yönden en yüksek amiri olmalıdırlar.
Büyükşehir veya ilçe ya
nazarında seçilmesine vesile olan
Bu nedenle, büyükşehir/ilçe ya
büyükşehir/ilçe ya da ilk kademe
106
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da ilk kademe belediye başkanlarına, halk
programını uygulayacak imkân tanınmalıdır.
da ilk kademe belediye encümen üyeleri,
belediye başkanlarının kendi belediyelerinin

AYM’nin 2010/30 sayılı kararı, vesayet denetimi yetkisinin, işlemler üzerinde iptal, onama, erteleme,
izin, tekrar görüşülmesini isteme, düzeltme gibi çeşitli denetim usullerinden ibaret saymış;
dolayısıyla, 5216 sayılı kanundaki “mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine … idarî
yargıya başvurabilir.” ibaresini de Anayasa’nın 123 ve 127. maddelerine aykırı görmüştür. Gerçi
aykırı görülen hüküm de iptal edilince, valilerin vesayet denetimi aracı olarak tek kalan idarî yargı
yerlerine başvurmaları, merkezden yönetimin dâvâ hakkının kalktığı ya da menfaat ihlâli şartına
indirgendiği düşüncelerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. AYM’nin bu kararının, bir çelişkiye
sebep
olmasına
rağmen,
“amacının”
“vesayet
denetimini
etkinleştirmek”
olduğu
değerlendirilmektedir.
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meclis üyelerinden teklif edeceği 2 kat aday arasından yine kendi meclislerince
seçilmelidir. Büyükşehir/ilçe ya da ilk kademe belediyelerinin her birisinin
encümenine üye seçilmesi, belediye başkanlarının teklif şartına bağlanmalıdır.
Büyükşehir ya da bağlı belediye başkanlarının üye teklif etme yetkileri,
zamanını geldiğinde kullanmaları zorunlu, bağlı bir yetki olmalıdır.
İlçe ya da ilk kademe belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri kendi
belediye sınırlarında yaşayan halkının menfaatlerini gözetmek bakımından
büyükşehir belediye meclisine oy kullanmayan gözlemci üye olarak
katılmalıdırlar. Bunlar büyükşehir belediye encümenin kararlarından da
haberdar edilmelidirler.
İlçe veya ilk kademe belediye başkanları, doğrudan ya da meclisin
kararıyla, “somut delillerle” kendi belediyesi aleyhine gördükleri büyükşehir
belediye meclisinin henüz onaylanmamış kararları için, hiyerarşik dizilişi ihmal
etmeden, kendi kaymakamlıkları aracılığıyla valiliğe itiraz edebilmeli;
kesinleşmiş ve/veya yürürlüğe girmiş kararları için de yer yönünden yetkili idare
mahkemesine iptal davası açabilmelidirler.
İlçe ve ilk kademe belediye meclislerinin kararı üzerine, bu
belediyelerin başkanları, uygulanmasını kendi yörelerinin menfaatine
görmedikleri büyükşehir belediye başkanının ya da encümeninin kararlarının
durdurulmasını ve büyükşehir belediye meclisinde tekrar görüşülmesini
isteyebilmelidirler. Mevcut uygulamada büyükşehir belediye, ilçe ya da ilk
kademe belediye başkanları encümenlerinin onaylamadıkları kararlarını,
belediye meclislerinin görüşmesine sunabilmektedirler.
“Büyük yerleşim merkezleri”nde büyükşehir belediyesi ile “bağlı” ilçe
ve ilk kademe belediyeleri arasında görev ve yetki paylaşımı yönünden,
istisnalar dışında tüm mahallî ve müşterek niteliği taşıyan görevler büyükşehir
belediye meclislerine verilmelidir. Büyükşehir, büyükşehir ilçe ve ilk kademe
belediyelerinin görev ve yetkileri kanunla, ama mümkün olduğunca liste olarak
belirlenmelidir.
İlçe belediyelerine sadece ilçeye has olan, başka ilçelerle birlikte
yürütülmesi gerekmeyen görevler verilebilir. Bir de, büyükşehir belediyelerinin
üstlendiği görevlerden sadece bir ya da birkaç ilçeyi ilgilendiren görevlerin
muhatap ilçe ya da ilçelerin belediyelerine devredilmesini teşvik edici yöntemler
geliştirilmelidir. Örneğin, belli bir görevin ilçe belediyelerine devri konusunda
teklif verilmesi, yetki devri reddedilen kararlar aleyhine ilçe belediye meclisinin
kararıyla, ilçe belediye başkanının yer yönünden yetkili idare mahkemesine
başvurabilmesi gibi yöntemler geliştirilebilirler.
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Görevlerin yürütülmesine ilişkin olan stratejik plan gibi temel bir kısım
plan ve programlarla bunların finansal desteğine ilişkin olan bütçenin
kararlaştırılmasında, büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev
bölüşümüne uygun, bugünkü uygulamaya benzer bir düzenleme getirilmelidir.
Ancak bugün olduğu gibi, bu temel metinler nihayetinde büyükşehir
belediyesinde kararlaştırılmalı; bu kararları aleyhlerine gören ilçe ve ilk kademe
belediyeleri bu kararlara karşı menfaat ihlâlinden bahisle idari yargı yoluna
başvurabilmelidirler.
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ANAYASAL DEMOKRASİ İÇİNDE ANAYASA
MAHKEMESİNİN KONUMU ∗
Doç. Dr. Yüksel METİN∗∗
ÖZET
Bu çalışmada, anayasal demokrasi içinde anayasa mahkemesinin
konumu incelenmektedir. Bu bağlamda ilk olarak anayasal demokrasi ve
anayasa yargısı arasındaki ilişkiye, anayasa yargısının önemine, anayasa
yargısının meşruiyetine, anayasa mahkemesi ve siyaset ilişkisine
değinilmektedir. Daha sonra anayasal demokrasi içinde Türk Anayasa
Mahkemesinin konumuna ilişkin bazı tespitlerde bulunulmuştur. Makalede Türk
Anayasa Mahkemesinin yarım asırlık geçmişi dikkate alındığında, hukuk
devletinin yerleşmesinde ve iktidarların keyfi tutumunun önlenmesinde son
derece önemli bir rol oynadığı, ancak Mahkemenin bazı durumlarda yetkilerini
yanlış kullandığı, bazı konularda da anayasal yetkilerini açıkça aştığı, devletçi
ve ideolojik bir yargısal aktivizm sergilediği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anayasal Demokrasi, Anayasa Yargısı, Anayasa
Yargısının Meşruiyeti, Anayasa Mahkemesi ve Siyaset, Yargısal Aktivizm, Türk
Anayasa Mahkemesi.

THE POSITION OF THE CONSTUTIONAL
COURT IN THE CONSTITUTIONAL DEMOCRACY
ABSTRACT
In this study, the position of constitutional court in a constitutional
democracy is analyzed. Within this context, firstly the relationship between
constitutional democracy and constitutional jurisdiction, the importance, the
legitimacy of the constitutional jurisdiction, the relationship between
constitutional court and politics are discussed. Then, some observations are
made on the position of in a constitutional democracy. In the article, it is
∗
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concluded that considering the half-century history of Constitutional Court of
Turkey, the Court has taken an important role in the settlement of the rule of law
and the prevention of arbitrary attitude of governments, however in some cases,
the Court incorrectly used its powers, in some aspects clearly exceeds the
constitutional powers and exhibited an ideological and statist judicial activism.
Keywords: Constitutional Democracy, Constitutional Jurisdiction, the
Legitimacy of Constitutional Jurisdiction. Constitutional Court and Politics,
Judicial Activism, Constitutional Court of Turkey
I. GİRİŞ
Anayasal demokrasi içinde anayasa mahkemesinin konumu ele
alınırken ister istemez anayasa yargısı ve demokrasi ilişkisi ve siyasetin yargısal
yoldan denetiminin demokrasinin ilkeleriyle ne ölçüde bağdaştığı sorusu
gündeme gelmektedir. Anayasa mahkemelerinin demokratik bir aktör mü yoksa
demokrasiye yabancı bir kurum mu olduğu, demokrasi için vazgeçilmez bir
işlevi yerine getirip getirmedikleri, bir başka deyişle vazgeçilmez nitelikte olup
olmadıkları ve kararlarıyla siyasi iktidarın hatalarını düzeltip düzeltmedikleri,
bundan 200 yıl önce olduğu gibi, bugün de tartışılmaktadır. Güçlü bir anayasa
yargısını savunanlar, anayasa mahkemelerinin işlevi ve yaptırımı olmasaydı,
temel hak ve özgürlüklerin yeterince güvence altına alınamayacağını ve anayasa
mahkemelerinin koruması olmasaydı bu hakların demokratik çoğunluk
tarafından kötüye kullanılabileceğini vurgulamaktadırlar. Buna karşılık, karşı
tezi savunanlar, doğrudan seçimle oluşan bir parlamentonun karar alma yetkisini
seçimle oluşmamış bir mahkeme ile paylaşmasının demokratik bir şekilde
hükümet edenlerin gücünü zayıflattığına işaret etmektedirler. Modern
anayasacılığa eleştirel yaklaşanlara göre, toplumu ilgilendiren ve herkesi
bağlayıcı kararlar artık demokratik meşruluğa sahip milletvekilleri tarafından
değil, aksine yargıçlar eliyle alınmaktadır. Onlara göre, “yargıçlar ile birlikte
yönetim”den “yargıçlar hükümeti”ne geçiş söz konusudur. 1
Buna karşılık ampirik verilere bakıldığında, hemen hemen bütün liberal
demokrasilerin anayasa mahkemelerini, farklı şekillerde de olsa,
kurumsallaştırdıkları görülmektedir. Bu ülkelerin bir kısmı yüksek mahkemelere
normal yargı yetkilerinin yanı sıra anayasal uyuşmazlıkları çözme ve anayasayı
yorumlama yetkisini de tanımışlardır (Amerikan modeli anayasa yargısı). Diğer
ülkeler ise, yalnızca kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek ve diğer

1
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bazı anayasal sorun ve davaları çözmek üzere özel bir mahkeme olarak anayasa
mahkemelerini kurmuşlardır (Avrupa modeli anayasa yargısı).
Belirtmek gerekir ki, anayasa yargısının demokrasi ile ne ölçüde
bağdaştığı sorusu, her ülkede aynı öneme sahip değildir. Örneğin, Weimar
döneminde hararetli bir şekilde tartışılan bu konu, daha sonra Federal Almanya
Cumhuriyeti döneminde aynı öneme sahip olmamıştır. Keza anayasal devlet ve
demokrasinin ilkesel olarak bağdaşmazlığına ilişkin yaklaşımın Federal
Almanya’da önemli bir rol oynamadığı görülmektedir. Her ne kadar Federal
Alman Anayasa Mahkemesi, geçmişinde siyasi karar alma süreçlerine yönelik
müdahalelerinden dolayı eleştirilse de, eleştirilerin dozajı çok yüksek
olmamıştır. Hatta son zamanlarda Federal Anayasa Mahkemesi, siyasete ve yasa
koyucunun yetkilerine güçlü bir şekilde müdahaleden çok çekimser bir tutum
takınmasından dolayı eleştirilmektedir. 2
Almanya dışındaki diğer ülkelerde yargısal denetimin demokrasi
prensibiyle kural olarak bağdaşmazlığına ilişkin görüşler, geçmişte daha çok
önem arz etse de, artık eski önemini kaybettiği söylenebilir. Halen teori
düzeyinde yargısal denetime karşı bir argüman olarak demokratik yasa
koyucuya saygı gösterilmesi gerektiği düşüncesi dile getirilse de, İkinci Dünya
Savaşı sonrasında kabul edilen anayasalardan başlayarak gittikçe artan bir
şekilde anayasa yargısının benimsendiği görülmektedir. Gelinen noktada, yargı
yoluyla siyasetin denetimi, yani anayasa yargısının zaferi devam etmektedir. 3
Anayasa yargısının hızla yayılmasının başlıca sebebi, İkinci Dünya
Savaşından sonra insan haklarının önem kazanmasıdır. İnsan hakları alanında
yaşanan bu gelişme demokrasi teorisini anayasal dönüşüme uğratmıştır. İnsan
hakları ve insan haklarının bağımsız mahkemeler aracılığıyla korunması artık
çoğunluğun iradesinin uygulanması önünde bir engel olarak değil, aksine
anayasal demokrasinin kurucu unsurlarından biri olarak görülmeye başlanmıştır.
Temel kuruluş belgesi olarak anayasa, toplumu ilgilendiren kararların alınması
usulünü ve vatandaşların çoğunluk kararına tabi olmadığı alanları
belirlemektedir. Ayrıca anayasalar, devlet organlarının görevlerini yerine
getirirken ve yetkilerini kullanırken anayasaya uymalarını ve temel hakları ihlal
etmemelerini buyurmaktadır. Bu da ancak bağımsız yargı organlarının denetimi
sayesinde sağlanabilir. Gerçi anayasal devlet ve anayasa yargısı bu şekilde
özdeşleştirilemez. İngiltere, Yeni Zelanda, İsveç, Hollanda ve İskandinav
ülkeleri gibi iyi işleyen demokratik anayasal devletler örneği bize
2

3

Brun-Otto Bryde, “Der Beitrag des Bundesverfassungsgerichts zur Demokratisierung der
Bundesrepublik”, in: Robert Chr. van Ooyen und Martin H. W. Möllers (Hrsg.), Das
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göstermektedir ki, bir anayasa, anayasa yargısı sistemi olmadan da, istikrarlı bir
siyasal sistem oluşturabilir. Ancak bu ülkelerdeki yerleşik demokratik siyasi
kültür ve gelenekler, anayasayı güvence altına almaktadır. Oysa birçok devlette,
etkili ve bağımsız bir denetim mercii olmaksızın anayasanın normatif gücünün
güvence altına alınıp alınamayacağı sorusuna kuşkuyla cevap verilmektedir. 4
II. ANAYASAL DEMOKRASİ VE ANAYASA YARGISI
Anayasal demokrasi çok kısa bir biçimde, “anayasal devlet+demokratik
devlet” şeklinde formüle edilebilir. Anayasal devlet; siyasi iktidarın, bireyi
korumak amacıyla, “anayasacılık” prensiplerine uygun olarak kullanılması
esasına dayanan devlet olarak tanımlanabilir. Anayasacılık esas olarak iki
prensip içerir; “hukuk devleti” ve “kuvvetler ayrılığı”.
Anayasal devletin temel karakteristik özelliklerinden biri de, insanların
değil, aksine hukukun üstünlüğünün hâkim olmasıdır. Hukuk devleti, iktidarın
sübjektif ve keyfi işlemlerine karşı objektif hukukun zaferini ifade eder.
Anayasa yapmak, siyasi iktidarı hukuk çerçevesine almak, yönetenleri hukukla
bağlamak demektir. Bir başka deyişle, anayasal devlet, devletin hukukla bağlı
bir devlet olarak, yani “hukuk devleti” olarak kurulması gereğini ifade eder.
Anayasaların amacı, keyfi yönetim yerine, kurallara bağlı, hukuki ve kurumsal
mekanizmalar yoluyla sınırlanmış bir yönetimi geçirmektir. 5
Anayasal devletin temel taşları, anayasanın normatifliği, anayasanın
üstünlüğü ve anayasa yargısıdır. Anayasal devlet, yazılı anayasanın temel kanun
olduğu ve hukuk düzeni içinde en yüksek otorite görünümünde olduğu
anlayışına dayanır. Bu anlayışın hayata geçirilmesi, anayasanın normatifliği ve
anayasanın üstünlüğü ilkelerinin tanınmasından geçer. Anayasanın normatifliği,
yazılı anayasanın bir bildirge veya siyasi bir program değil, bağlayıcı nitelikte
temel kurallar olduğu anlamına gelir. Anayasanın üstünlüğü ilkesi ise, normlar
arasında hiyerarşik bir ilişkinin bulunduğu teorisine dayanır ve anayasanın
normlar hiyerarşisinde en üstte yer almasını ifade eder. Anayasanın üstünlüğü
ilkesi gereğince, hiyerarşik olarak anayasanın altında yer alan kanunlar ve kanun
hükmünde kararnamelerin anayasaya uygun olması gerekir. Anayasanın bu
üstünlüğü ancak anayasa yargısı, yani kanunların anayasaya uygunluğunun
yargısal denetimi yoluyla sağlanabilir. Yargısal denetim sayesinde içerik olarak
anayasaya aykırı olan kanunlar hukuk düzeninden ayıklanmakta ve böylelikle
anayasanın üstünlüğü ilkesi gerçekleştirilmektedir. 6
4
5
6
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Hukuk devleti ilkesi, özgürlükçü, çoğulcu, çağdaş demokrasinin
olmazsa olmaz koşuludur. Hukuk devleti, hukukun üstünlüğünün yaşama
geçirildiği, yönetimde keyfiliğin önlendiği, devletin hukuka bağlı olduğu,
yargının bağımsız niteliğiyle siyasal baskı ve karışmalardan etkilenmeden
çalıştığı, hukuk kurallarının herkese eşit uygulandığı, hak ve özgürlüklerin
güvenceye alındığı, bireylere hukuk güvenliğinin sağlandığı bir sistemi ifade
eder.
Hukuk devleti, devlet iktidarının hukuk düzeni çerçevesinde
kullanılması ve hukuken güvence altına alınmış bireysel alanın devlete karşı
korunması anlamına gelir. Devlet iktidarının hukukla bağlı olması, hem devlet
iktidarının keyfi şekilde kullanılmasını önler hem de devlet faaliyetlerinin
vatandaşlar için öngörülebilir ve hesaplanabilir olmasını sağlar. 7
Hukuk devleti, devlet iktidarının hukuka bağlılığını, sınırlanmasını ve
dengelenmesini sağlayan iki sütuna dayanır. Birinci sütun kuvvetler ayrılığı
prensibidir. Diğer sütun ise, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına
alınmasıdır. Hukuk devletinin bu iki temel sütunu diğer unsurlarla
somutlaştırılmakta ve tamamlanmaktadır. Hukuk devletinin şekli ve maddi
unsurları olarak adlandırılan bu unsurlar, idarenin yasallığı ilkesi, “hukuk
devletinin tacı” olarak nitelendirilen bağımsız mahkemeler yoluyla eksiksiz ve
etkili bir hukuki koruma sağlamaya yönelik anayasal güvenceler, devlet
faaliyetlerinin hesaplanabilir, kestirilebilir ve kabul edilebilirliği, yani hukuk
güvenliği şeklinde sayılabilir. 8 Hukuk devletinin bu unsurları bir başka açıdan
üç kategoride toplanabilir: Maddi hukuk devleti (temel hak ve özgürlükler),
kurumsal hukuk devleti (kuvvetler ayrılığı, kanunilik ilkesi ve kanunların
anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi dâhil olmak üzere yargısal denetim)
ve prosedürel hukuk devleti (due process of law).
Günümüzde hukuk devletinin özünde maddi hukuk devleti kavramının
bulunduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla insan onurunun korunması, temel
haklar yoluyla bireysel özgürlüklerin güvence altına alınması ve geliştirilmesi
üzerinde daha çok durulmaktadır. Hukuk devleti tek boyutlu bir şekilde yalnızca
devlet faaliyetlerini sınırlandırmakla kalmaz, bilakis aynı zamanda kişiler
arasındaki ilişkilerde temel hakların korunması için devletin önlemler alması
gerektiğini söyler. 9
7

8
9

Rainer Hofmann, “Rechtsstaatsprinzip und Eurpaeisches Gemeinschaftsrecht”, in: R. Hofmann/J.
Marko/ F. Merli/E. Wiederin (Hrsg.), Rechtsstaatlichkeit in Europa, C. F. Müler Verlag, Heidelberg
1996, s. 3; Reinhard Hendler, Staatsorganisationsrecht, 2. Auflage, Boorbeg 2003, Rn. 51.
Albert Bleckmann, “Der Vertrag über die Europaeische Union”, JöR, 36 (1987), s. 1 vd.
Christian Calliess, Rechtsstaat und Wirtschaftsfreiheit vor den Herausforderungen des Staatsziels
Umweltschutz (Art. 20a GG), Göttinger Online-Beiträge zum Europarecht, Nr. 9, Göttingen 2004, s.
5.

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.1, Yıl 2012

93

Yüksel METİN

Her ne kadar ”anayasal devlet” ve “demokratik devlet” iki ayrı kavramı
ifade etse de, günümüzde bu iki ilkenin bir arada uygulanması gerektiği kabul
edilmektedir. Buna göre, “anayasal demokrasi” olarak nitelendirilen rejimlerde;
“anayasal devlet” düşüncesinden gelen hukuk devleti -yani siyasi iktidarın
hukukla sınırlanması- ve kuvvetler ayrılığı -yani siyasi iktidarın devlet organları
arasında bölünmesi- unsurları “demokratik devlet” düşüncesinden gelen serbest
ve adil seçimler -yani siyasi iktidarı kullanacak yöneticilerin yönetilenlerin
oylarıyla belirlenmesi- ile birleşmektedir. Öyleyse, bugün ideal bir yönetim
biçimi olarak ”anayasal demokrasi” deyince aklımıza, çok kısa bir biçimde,
seçimle devredilebilen sınırlı ve bölünmüş siyasi iktidar gelmelidir. Bu tanım
çerçevesinde “anayasal demokrasi”; hem çoğunluğun iradesine uygun bir
yönetimi esas almakta, hem de azınlıkta kalanların temel hak ve özgürlüklerinin
korunmasına imkân vermektedir.
Anayasa yargısının ortaya çıkış nedeni olarak birçok yazar, “yasaların
Anayasa’ya uygunluğunun sağlanması” veya “anayasal düzenin korunması”
amacını işaret etmektedirler. Bununla birlikte, temel hak ve özgürlüklerin
korunmasını anayasa yargısının başka bir temel fonksiyonu olarak kabul etmek
gerekmektedir. Anayasa yargısının temel hakları koruma fonksiyonu geçmişte
ikincil nitelikte görülse de, temel hak ve özgürlükleri koruma fonksiyonu çağdaş
anayasa mahkemelerinin ve anayasa mahkemelerinin görevlerini yerine getiren
yüksek mahkemelerin en ayırt edici özelliğidir. 10
Parlamentonun egemenliği ya da üstünlüğü ilkesine dayalı çoğunlukçu
demokrasi anlayışında anayasa yargısına yer verilmemektedir. Çünkü
parlamentonun egemenliği anlayışında, parlamento hukuken sınırsızdır ve
yasama işlemlerinin bağımsız yargı organlarınca denetlenmesi söz konusu
değildir. Bu anlayışa göre, seçimle oluşan ve siyasal bir organ olan parlamento
üzerinde yargı organları vesayet kuramaz. Zira yasama organı, egemenlik
yetkisini kullanan yegâne organdır. Çoğulcu demokrasi anlayışında ise,
anayasanın üstünlüğü ve bunu sağlamak üzere de katı anayasa ve kanunların
anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi sistemi geçerlidir.
Parlamentonun egemenliği anlayışı karşısında, anayasa yargısının
gelişmesi, anayasanın, yasama yetkisini, halkı temsil eden parlamentoya,
anayasaya uygun olarak yerine getirmesi şartıyla verdiği, “kanunların ancak
anayasaya saygı içerisinde genel iradeyi ifade edeceği” düşüncesi ile mümkün
olmuştur. Anayasa mahkemeleri hukukun üstünlüğünün sağlanması ve insan
haklarının korunması amacına hizmet ederler.
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Anayasa mahkemeleri kendilerine tanınan sınırlar içerisinde işlevini
yerine getirdiğinde demokrasiye yönelik bir tehdit oluşturmaz, aksine onu korur
ve güçlendirir. Anayasa mahkemeleri, seçim hakkını ve demokrasi için yaşamsal
öneme sahip diğer kurumları korumak suretiyle demokrasiyi koruma ve
güçlendirme işlevini yerine getirdiği gibi, aynı zamanda yokluğu demokrasi için
büyük tehlike oluşturacak olan hukuk devleti ilkesini de güvence altına alır.
Demokrasi ve hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilmesi günümüzde
anayasacılığın temel amaçlarındandır. Bunlara insan haklarını da eklemek
gerekir. Görünüşte de olsa, hukuk devleti olmaksızın demokrasiden ve aynı
şekilde demokrasi olmaksızın hukuk devletinden söz edilebilir. Ancak eğer
demokrasi hukuk devletine dayanıyorsa, güven tesis edebilir ve koruma
sağlayabilir. Aynı şekilde eğer hukuk devleti demokratik kurumlara ve usullere
dayanıyorsa, ancak o zaman özgürlüklerin salt biçimsel güvencesi olmanın
ötesine geçer. Kuşkusuz anayasa mahkemelerinin insan haklarını, demokrasiyi
ve hukuk devletini koruyabilmesi ve güçlendirebilmesi için, anayasa
yargıçlarının bu değerleri tam olarak benimsemesi ve içselleştirmesi gerekir.
Anayasa yargıçlarının özellikle kritik ve siyasi sonuçları olan davalarda, devletçi
ve ideolojik bir tutum değil, özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye
uygun bir tavır takınması gerekir.
Bütün
bu
açıklamalardan
sonra
anayasa
mahkemelerinin
demokrasilerdeki rolü nedir sorusunu şöyle cevaplayabiliriz: Kurumsal olarak
iyi oluşturulmuş bir anayasa mahkemesi, eğer yetkilerini doğru ve demokratik
işlevini yerine getirecek şekilde kullanırsa,
demokrasinin kalitesini
yükseltebilir. Anayasa mahkemesinin kurumsal olarak güçlü bir yapıya sahip
olması, mahkemenin bağımsızlığını ve tarafsızlığını olumlu etkileyecektir. Bir
anayasa mahkemesi, yetkilerini doğru ve dikkatli bir şekilde kullanıyorsa ve
sahip olduğu yetkileri yasama aleyhine genişletmiyorsa, kurumsal olarak güçlü
olmasının bir sakıncası olmayacaktır. Anayasa mahkemelerinin kurumsal
yapılanmasının yanı sıra takındığı tutum ve yol göstericiliği de,
demokrasilerdeki rolü açısından önemlidir. Yetkilerini demokratik işlevini
yerine getirecek şekilde kullanması, demokrasi için olumlu bir sinyal oluşturur.
Anayasa mahkemeleri, eğer siyasi aktörler eylem ve işlemleriyle demokrasinin
temel kurumlarına zarar veriyorsa müdahale etmelidir.
III. ANAYASA YARGISININ ÖNEMİ
Anayasa mahkemeleri, anayasanın üstünlüğü ilkesini benimseyen bir
hukuk devletinde anayasanın en önemli koruyucusu konumundadır. Anayasanın
içeriğine ve anlamına ilişkin anayasa mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar
diğer bütün devlet organlarını bağlayıcı niteliktedir
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Anayasa yargısı, bireylerin haklarının korunmasının ön planda
tutulduğu her ülkede mutlaka olması gereken bir kurumdur. Anayasa yargısı,
kişisel özgürlükleri ve siyasal katılımı güvence altına alır. Her şeyden önce
demokratik bir usulle seçilen çoğunluğun karşısında yer alan azınlığın siyasi
haklarını korumak suretiyle, azınlığın yaşamını sürdürmesini sağlar. Onlara
siyasi yaşama etkin bir şekilde katılma ve çoğunluğu elde etme şansı tanır.
Böylelikle anayasa yargısı, hem demokratik karar alma sürecini hem de
demokratik şekilde oluşan hükümet sisteminin işleyişini garanti altına alır.
Ayrıca anayasa mahkemelerinin anayasada öngörülen kuvvetler ayrılığı
ilkesinin korunmasındaki katkısını da unutmamak gerekir. Anayasa
mahkemeleri yasama ve yürütmenin işlemlerini denetler ve böylece yetkileri
sınırlandırır ve bu organların görev alanlarını korur. Kısacası, kuvvetler
ayrılığını güvence altına alırlar.
Anayasa yargısının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bugün
artık anayasa yargıçlarına yalnızca anayasanın bekçisi olarak bakılmamaktadır.
Anayasa mahkemesi yalnızca anayasayı korumakla yetinmemekte, aynı
zamanda anayasal ilkeleri geliştirmekte ve anayasal uygulamaları hatta toplumu
değiştirmektedirler. Bir başka deyişle, anayasal bir yaşamı sağlamaktadırlar.
Böylelikle anayasa yargısı, ülkenin siyasal ve toplumsal gelişiminin çerçevesini
çizmektedir. 11
IV. ANAYASA YARGISININ MEŞRUİYETİ
Birçok ülkede anayasa yargısı kabul edilmiş olmakla birlikte, bu
yargılama sisteminin demokratik meşruiyeti hala tartışılan bir sorundur.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Yüksek Mahkemenin “anayasanın üstünlüğü”
ilkesine dayanarak başlattığı anayasallık denetimi, Anayasa’nın böyle bir yetkiyi
Mahkemeye vermediği gerekçesiyle eleştirilmektedir.
Anayasa yargısının meşruiyeti Avrupa ülkelerinde de tartışılan bir
konudur. Ancak bu ülkelerde anayasa yargısı ve mahkemelerin yetkileri
doğrudan anayasalar ile düzenlenmiş bulunduğundan, tartışmanın zemini hukuki
meşruiyetten demokratik meşruiyete kaymış bulunmaktadır. Demokratik
meşruiyet tartışmasının özünde ise, bir yargısal organın demokratik süreçler
içinde seçimle oluşan yasama organının iradesini geçersiz kılıp kılamayacağı
bulunmaktadır.

11

96

Juliane Thieme, “Das Bundesverfassungsgericht im internationalen Vergleich - Vergleich mit dem
US-Supreme Court”, in: Winfried Kluth (Hrsg.), Das Bundesverfassungsgericht als Machtfaktor
im gewaltenteilenden System des Grundgesetzes, Halle 2000, s. 37-38.

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.1, Yıl 2012

Anayasal Demokrasi İçinde Anayasa Mahkemesinin Konumu

Anayasa mahkemelerinin giderek aktivist bir tutum sergilemesi
meşruiyet tartışmasını daha da sertleştirmiştir. Amerikan Yüksek Mahkemesinin
başlattığı yargısal aktivizm dalgası giderek birçok Avrupa mahkemesini de
etkisi altına almıştır. Yargısal aktivizm, yargıçların kamu politikalarını
etkilemek için baktıkları davalarda hukuk kurallarının dışına çıkarak kişisel
politik görüşlerine dayanan karar verme isteklerini ifade etmektedir. Yargıçların
kamu politikalarının belirlemesine katılması, yargının siyasi bir role sahip
olması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle, politikaları belirleme yetkisinin
seçilmiş yöneticilere ait olduğu demokratik sistemde yargının siyasi role sahip
olması, yargıçlar hükümetine yol açacağı endişesiyle ciddi eleştirileri de
beraberinde getirmektedir.
Belli dönemlerde kamu politikalarını ciddi şekilde etkileyen Amerikan
Yüksek Mahkemesi gibi birkaç mahkeme dışında, Batı demokrasilerindeki
anayasa mahkemelerinin yargısal aktivizmi, genellikle insan hakları ve hukuk
devletinin korunması ve genişletilmesi amacına yöneliktir. Esasen, birey
haklarının çoğunluk yönetimi karşısında güvence altına alınması, Amerikan
Yüksek Mahkemesinin de başlıca amacı olmuştur. Bu nedenle bu ülkelerde
anayasa mahkemelerinin insan haklarını genişleten aktivist eğilimleri meşru
görülebilmektedir.
Türk Anayasa Mahkemesinin sergilediği yargısal aktivizm ise, insan
hakları ve hukuk devletinin korunması ve geliştirilmesi amacından ciddi şekilde
sapmaktadır. Mahkemenin yargısal aktivizmi, birey özgürlüklerini çoğunluk
karşısında güvence altına almaktan çok, devletin ideolojik önceliklerini koruma
amacı etrafında yoğunlaşmaktadır. Bunun nedeni bir ölçüde Anayasa’nın bu
nitelikte bir aktivizme elverişli düzenlemelere sahip olmasıdır. Ancak asıl neden
Mahkemenin, Anayasa hükümlerini yorumlama anlayışıdır. Türk Anayasa
Mahkemesinin 1961 ve 1982 Anayasaları döneminde sergilediği aktivizm,
yargısal aktivizm kavramının sınırlarını zorlayacak bir nitelik taşımaktadır. Bu
yargısal aktivizm türünü, Batı demokrasilerindeki yargısal aktivizmden ayırmak
üzere, devletçi ve ideolojik bir yargısal aktivizm olarak nitelendirmek
mümkündür.
Türk Anayasa Mahkemesi, parti kapatma davalarında, özgürlükleri
sınırlayan ve ekonomik konuları düzenleyen yasaların denetiminde çoğunlukla
yasakçı ve devletçi bir yaklaşım sergilemiştir. Anayasa Mahkemesi uzun yıllar
AİHS ile getirilen ölçütleri göz önüne almadan ve Anayasa hükümlerini son
derece dar ve özgürlükleri temel almadan yorumlayarak, sanki resmi devlet
politikasını yansıtır bir biçimde siyasal partileri kapatmıştır. Yine Anayasa
Mahkemesi din ve vicdan özgürlüğünü ilgilendiren kararlarında laiklik ilkesini
bu özgürlüğü sınırlayan bir kavram olarak ele almış ve bu özgürlüğün aşırı
sınırlanmasına olanak sağlamıştır. Bütün bunlar ülkemizde militan demokrasi
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adı altında ele alınır olmuş ve Anayasa Mahkemesi militan demokrasi
anlayışının önemli bir kalesi durumuna gelmiştir. Bu gelişmeler, ister istemez
Anayasa Mahkemesinin demokratik hukuk devletindeki işlevinin ve
meşruluğunun tartışılmasına neden olmuştur. 12
Anayasa yargısının kabul edildiği bütün ülkelerde tartışma konusu
olarak gündeme getirilen temel sorun, halkın temsilcilerinden oluşan
parlamentonun üzerinde, atama ile belli sayıda hâkimden oluşan bir
mahkemenin yaptığı denetimin, demokratik ilkelerle nasıl bağdaştığıdır. Bu
düşünce, kanun kavramına ve demokrasiye, çoğunlukçu demokrasi anlayışı ve
demokrasinin sadece siyasi cephesinden bakmaktan kaynaklanmaktadır. Oysa
günümüzde, kanunun sadece yönetici iradenin bir ürünü olmadığı, çok sayıda
iradenin mücadelesi ile üretilerek meşruluk kazandığı anlayışına ulaşılmıştır. Bu
doğrultuda ileri sürülen “yorumun gerçekçi teorisi”ne göre, genel iradenin
ifadesi olan kanun, birden çok kısmi organca yapılır ve bu organların ifade ettiği
irade genel iradeyi meydana getirir. Bu kısmi organlardan biri, çok kere bir
siyasi blok meydana getiren parlamento ve hükümet ikilisidir. Diğer kısmi organ
ise anayasa mahkemelerine başvurma yetkisine sahip otoriteler ve anayasa
mahkemesinin meydana getirdiği bir bütündür. Kanun artık yalnızca seçilenlerin
iradesiyle değil, denetleyenlerin iradesinin de katılımı ile anayasal anlamına
kavuşmaktadır. Anayasa mahkemeleri, anayasa yargısı yoluyla, genel iradenin
oluşumunu engelleyici olmaktan ziyade, ona katkıda bulunmaktadırlar.
Günümüzde demokrasi yalnızca çoğunluk düşüncesine dayandırılamaz.
Demokrasinin asıl koruduğu değer, insan haklarıdır. Demokrasinin amacı insan
haklarını korumak olduğu gibi, demokrasinin yaşaması da ancak, insan
haklarının etkin biçimde korunduğu bir toplumda söz konusu olabilir. Temel
hakların korunmasını sağlayan ve bunu güçlendiren işleviyle anayasa yargısı,
demokrasinin gelişmesine de uygundur.
Kemal Gözler, anayasa yargısının meşruluğu sorunu hakkında şu
değerlendirmeyi yapmaktadır: “Anayasa yargısının varlık nedeni, kanunlar ile
Anayasa arasında hiyerarşi olduğuna göre, Anayasa yargısının fonksiyonu bu
hiyerarşinin müeyyidelendirilmesinden başka bir şey değildir. Anayasa
mahkemeleri, kanunların anayasaya uygunluğunu değil de, bir başka şeylere
uygunluğunu denetlerlerse meşruluklarını yitirirler. Kanunların anayasaya
uygunluğu denetimine meşruluk kazandıran şey, bu denetimin kıstasının
anayasa olmasından ibarettir. O halde, anayasa mahkemeleri, kanunların
anayasaya uygunluğunu denetlerken çok dikkatli olmalı, bu denetimde ölçü
olarak münhasıran “anayasa normları”nı kullanmalıdırlar. Anayasa
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mahkemeleri, ölçü olarak, anayasa normlarını değil de, “adalet”, “sosyal
dayanışma” gibi birtakım genel, soyut kavramları veya “anayasa üstü ilkeler”,
“hukukun genel ilkeleri” gibi birtakım pozitif temelden yoksun ilkeleri
kullanırlarsa meşruluklarını yitirirler”.
Anayasa mahkemeleri, halk iradesi sonucu ortaya çıkan yasama ve
yürütme organlarını sınırlandırmak amacıyla kurulmuşlardır. Bu mahkemelerin
meşruiyeti de temel hak ve özgürlükleri korumak amacıyla çoğunluğun
iktidarını sınırlandırma işlevinden kaynaklanmaktadır. Ancak, “negatif yasa
koyucu” olarak da nitelendirilen anayasa yargısı alanında faaliyet gösteren
aktörlerin var oluş hikmetinden uzaklaştığı, bireysel hakları koruyamadığı ve
demokratik siyasi iradeyi vesayet altına almaya kalkıştığı durumlarda anayasa
yargısı meşruluk kriziyle karşı karşıya kalmaya mahkûmdur. 13
Anayasa yargısının meşruiyeti, onun, demokratik sistemi, hukuk devleti
ilkesini ve insan haklarını koruma işlevinden kaynaklanır. Bu nedenle bir ülkede
anayasa yargısı denetiminin bu işlevinden sapması halinde meşruiyet kaybına
uğraması da kaçınılmazdır. Türkiye’de anayasa yargısının demokratik
meşruiyeti, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi seçimle oluşan meclisin anayasa
mahkemesine üye seçmesine imkân sağlanması ve mahkemenin yaptığı
anayasallık denetiminde ideolojik aktivizmi terk ederek insan hakları ve
hukukun üstünlüğünün korunmasına odaklanması ile güçlendirilebilir.
Demokratik bir ülkede anayasa yargısının ve bu yolla “siyasal
katılımın” kısıtlanmasının meşru olabilmesi için, temel hak ve özgürlüklerin
özellikle siyasal faaliyette bulunma hakkının ve bununla bağlantılı ifade
özgürlüğünün ve benzeri bazı hakların yargısal yolla korunması gerekir.
Anayasa mahkemelerinin temel işlevi temel hakları korumak olmalıdır. Ne yazık
ki, Türk Anayasa Mahkemesinin bu konudaki “sicili” çok parlak değildir. 14
V. ANAYASA MAHKEMESİ VE SİYASET
Amerikan Federal Yüksek Mahkemesinin eski yargıçlarından Robert H.
Jackson, yargı ve siyaset arasındaki ilişkiyi çok çarpıcı bir şekilde şöyle ifade
etmiştir: “Mahkemeler mahkeme olarak hareket etmeyi bırakıp politikayı
kontrol eden organlar haline geldiklerinde, hukuk devleti emin ellerde değil
demektir.” 15

13

14
15

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ'ın 47. Kuruluş Yılı Törenini Açış Konuşması, 24 Nisan
2009, http://www.anayasa.gov.tr/general/haberdetaylar.asp?contID=678
Turhan, s. 63.
Aktaran Mustafa Erdoğan, “Anayasa Mahkemesi ve Siyaset”, Star Gazetesi, 10 Mayıs 2007.
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Mahkemelerin verdikleri, yürürlükteki kurallar açısından öngörülmedik
kararlar hukuki güvenlik ve istikrarı baltalayabilir. Bunlar genellikle
mahkemelerin takdir yetkilerini keyfilik boyutuna vardırdıkları kararlardır. Söz
konusu olan eğer bir anayasa mahkemesi ise, o zaman riske atılan bütün bir
sistemin güvenlik ve istikrarı olur. ‘Siyasetin yargısallaşması’ diyebileceğimiz
bu durum, mahkemelerin etkisinin politik karar alıcılar aleyhine genişlemesi
sonucunu doğurur. Bunun anlamı, demokratik siyasi otoritelerin -başta hükümet
ve parlamentonun- zayıflamasıdır. Genel olarak böyle bir durum ya
mahkemelerin aktivist tutumundan ya da demokratik politik aktörlerin zaafından
ileri gelebilir. 16
Stephen Holmes, 1993 tarihli bir makalesinde, anayasa mahkemelerinin
siyasete müdahale edici tutum içine girmelerinin yeni demokrasilerde
parlamentoların otoritesini ve meşruluğunu baltalayacağını, bunun da
demokrasinin kurulmasını zorlaştıracağını ileri sürmüştür. 17
Anayasa mahkemelerinin vermiş oldukları kararlarla siyasetin faaliyet
alanını sınırladığı tartışmasızdır. Anayasa mahkemelerinin verdikleri kararlarla
siyasi aktörlerin karar verme yetkilerini kısıtlaması veya siyasi aktörlerin karar
almadan önce yönlendirilmesi, az rastlanır bir durum da değildir. İlk durumda,
anayasa mahkemeleri, yasa koyucunun düzenleme yetkisine açık bir şekilde
müdahale etmelerinden dolayı sıklıkla eleştirilmektedir. İkinci durumda ise,
siyasi aktörler, anayasa mahkemesinden çıkabilecek olası bir iptal kararını
gözeterek, yasama faaliyetlerini, anayasa mahkemesinin yaklaşımını tahmin
ederek sürdürmekte, hatta bazen vazgeçmektedir. 18
Anayasa mahkemeleri hiç kuşku yok ki, çağdaş demokrasilerde halkın
seçilmiş temsilcilerinin iradesini etkileyen veya eylemlerini sınırlayan güçlü
aktörlerden biridir. Anayasa mahkemelerinin bu güçlü konumunun demokrasi
için iyi mi yoksa kötü mü olduğu sorusuna henüz tatmin edici bir cevap verilmiş
değildir. Bir başka deyişle, anayasa mahkemelerinin siyasi aktörlerin faaliyet
alanını sınırlaması, demokrasinin işleyişi açısından avantaj mı yoksa dezavantaj
mı oluşturmaktadır sorusunun herkesi tatmin edici bir cevabı bulunmamaktadır.
Ancak, şurası bir gerçek ki, anayasa mahkemelerinin siyasi aktörlerin yerine
geçerek önemli toplumsal sorunlara karar vermesi, demokrasinin meşruluğunu
ve etkinliğini zayıflatmaktadır. 19
Anayasa mahkemelerine yöneltilen en sık eleştiri, kuvvetler ayrılığı
ilkesi gereğince yasa koyucuya ait olan yetkileri gasp etmesi veya kendisini yasa
16
17
18
19

Mustafa Erdoğan, “Anayasa Mahkemesi ve Siyaset”, Star Gazetesi, 10 Mayıs 2007.
Aktaran Mustafa Erdoğan, “Anayasa Mahkemesi ve Siyaset”, Star Gazetesi, 10 Mayıs 2007.
Kneip, s. 3.
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koyucu yerine koyarak karar vermesidir. Anayasa mahkemeleri kimi durumlarda
sanki muhalefet partisiymiş gibi hareket etmekte ve yasa koyucunun takdir
alanını çok geniş şekilde sınırlamaktadır. Kimi durumlarda da iktidar partisine
ve dolayısıyla meclis çoğunluğuna çok yakın durmakta ve anayasaya aykırılık
kararı vermekten kaçınabilmektedirler. Kısacası anayasa mahkemelerinin
yetkilerini doğru kullanmadıkları dile getirilmektedir.
Anayasa mahkemelerinin görev ve yetkilerinin sınırı anayasada açıkça
gösterilmemiş olsa bile, bir mahkeme statüsünde olmasından ve ayrıca kuvvetler
ayrılığı sisteminde sahip olduğu konumdan hareketle birtakım sınırların
çizilmesi yine de mümkündür. Bir mahkeme olarak görev yapması nedeniyle
vermiş olduğu kararları mutlaka bir norma dayandırmak zorundadır. Kuvvetler
ayrılığı ilkesi ise, devletin diğer temel organlarına özerk bir siyasi faaliyet alanı
bırakılmasını gerektirir. Bunlar mutlak nitelikte sınırlar olarak anlaşılması
gerekir. Ayrıca anayasa mahkemelerinin seçtikleri yöntemlerin de tartışma
konusu olduklarını belirtmek gerekir. Örneğin, anayasa mahkemeleri kendilerine
“yetki-yetkisi” tanıyabilmekteler veya Amerikan Federal Yüksek Mahkeme
yargıçlarından Charles Evan Hughes’un çarpıcı bir şekilde ifade ettiği gibi, “biz
anayasaya bağlıyız, ancak anayasa yargıçlar ne diyorsa odur” noktasına
gelebilmektedirler.
Anayasa mahkemelerinin bu yaklaşımları, bize, anayasa yargısında
yorum yöntemlerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Nitekim
doktrinde bu hususun önemi hep vurgulana gelmiştir. Alman Anayasa
Hukukçusu Hesse, anayasa hukukunda yorum sorunu konusunda genel
çerçeveyi şöyle çizmektedir: “Anayasa hukukunda yorum sorunu çok önemlidir.
Zira ayrıntılı hükümler içeren diğer hukuk dallarından farklı olarak anayasa,
büyük ölçüde kapsamı geniş ve ucu açık hükümlerden oluşur. Anayasanın
yorumlanmasının önemi, Federal Anayasa’nın öngördüğü gibi, geniş yetkilerle
donatılmış kapsamlı bir anayasa yargısı sisteminin bulunduğu anayasal
düzenlerde daha da artmaktadır. Anayasal demokrasilerde bütün devlet organları
anayasa ile bağlıdır. Anayasaya bağlılık denildiğinde, anayasa mahkemelerinin
anayasaya ilişkin yorumları da, anayasa kavramı içerisinde yer alır. Zira
Anayasa Mahkemelerinin anayasa hakkındaki yorumları yalnızca vatandaşlar
için değil, aynı zamanda bütün devlet organları için de bağlayıcıdır. Buna
karşılık, anayasa mahkemeleri de, yorum yapmış olsa bile, yalnızca anayasanın
içeriğini belirleyen kararlar vermesi gerekir. Aksi halde, yorumun bağlayıcı
etkisinin temeli ve meşruluğu ortadan kalkar. Anayasa mahkemeleri, anayasanın
içeriğini bağlayıcı şekilde belirlemeye yetkili olmalarına rağmen, varlığını
borçlu olduğu anayasanın üzerinde değillerdir. Bu yüzden anayasa
mahkemelerinin görevini yerine getirmesinde ve anayasal yaşamın her alanında
anayasanın yorumlanması sorununun nasıl çözümleneceği önem arz etmektedir.
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Yorumun görevi, anayasal “doğru” sonucu, rasyonel ve sınanabilir bir süreç
içinde bulmaktır. Aynı zamanda bu sonuç, rasyonel ve doğrulanabilir
gerekçelere dayandırılmalı ve böylelikle de hukuki kesinlik ve öngörülebilirlik
yaratılmalıdır.” 20
Bir hukuk devletinde anayasa, bireylerin sübjektif düşünce ve kanaatleri
veya sağduyu ölçü alınarak yorumlanmamalı, aksine olabildiğince sıkı bir
şekilde bilimsel ve objektif kriterlere, eleştirel, şeffaf ve denetlenebilir ölçütlere
göre yorumlanmalıdır. Demek ki anayasanın yorumu, bir anayasa hükmünün
anlamının belli kriterlere ve yöntemlere göre araştırılması, ortaya çıkartılması ve
anlaşılmasıdır. 21
Alman Hukukçu Rudolf Smend, Federal Anayasa Mahkemesinin 10.
kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada önemli bir tespitte bulunmuştur:
“Anayasa, uygulamada Federal Anayasa Mahkemesinin yorumladığı şekliyle
geçerlidir.” 22 Benzer nitelikteki şu tespitler de çarpıcıdır: “Yorum faaliyeti adeta
yargıcın anayasayı yeniden yazmasıdır.” 23 “Yorum hukukun ve bu arada
anayasanın uygulanmasında en önemli unsurdur ve yürürlükteki hukuk ve
anayasa metninin basit bir bilgisinden ibaret değildir. Bu faaliyet aynı zamanda
hukukun biçimlendirilmesi anlamına da gelmektedir.” 24 Bu tespitler, anayasanın
yorumlanması sorununun ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
Gerçekten anayasa mahkemelerinin yaptığı yorum, otantik ve bağlayıcı nitelikte
olduğundan büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda anayasa mahkemelerinin
anayasayı hangi ön anlayışla ve hangi metotlarla yorumladığı hususu da ön
plana çıkmaktadır. Zira seçilen yorum yöntemleri yalnızca anayasanın
uygulanması ve yargı yoluyla geliştirilmesi bakımından değil, aynı zamanda
anayasa mahkemelerinin denetim ve karar verme yetkisinin sınırlarını
göstermesi bakımından da önem taşımaktadır. 25
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VI. ANAYASAL DEMOKRASİ İÇİNDE TÜRK ANAYASA
MAHKEMESİNİN
KONUMUNA
İLİŞKİN
BAZI
GÖZLEMLER
Türkiye’de son yıllarda Anayasa Mahkemesine yönelik eleştiriler
oldukça sık ve yoğun olarak karşımıza çıkıyor.
Türkiye’deki temel sorun Anayasa Mahkemesinin görev algısının;
devletin yetkilerini temel hak ve hürriyetleri korumak amacıyla
sınırlandırmaktan çok, devletin resmî ideolojik hassasiyetlerini korumak, hatta
bunun için temel hak ve hürriyetleri makul olmayan ölçüde, devleti de takviye
edecek şekilde sınırlandırmak olduğu ortaya çıkıyor.
Türkiye’de Anayasa Mahkemesi, belki hâkim olan yargı kültürünün
etkisiyle, belki oluşum tarzının etkisiyle birey hürriyetlerinden yana değil,
devletin tutum ve çıkarlarından yana bir tutum izlemiştir.
A. Anayasa Mahkemesinin Demokratik Meşruluğu ve Üyelerinin
Seçim Usulü
Anayasa mahkemelerinin demokrasinin oluşumu ve gelişiminde taşıdığı
özel önemden dolayı, anayasa yargıçlarının mutlak bağımsızlığının sağlanması
gerekir.
Anayasa mahkemesinin oluşumunda dikkat edilmesi gereken temel
husus, Venedik Komisyonunun 1997 tarihli raporunda da belirtildiği gibi,
mahkemenin bağımsızlığının ve mahkeme bünyesinde farklı siyasi ve hukuki
anlayışların dengeli şekilde temsil edilmesinin sağlanmasıdır.
Türk Anayasa yargısının bir kısmı Anayasa Mahkemesinin yapısı ve
üyelerinin belirlenmesi sisteminden, bir kısmı da mahkemenin yargısal
aktivizminden kaynaklanan sorunları mevcuttur. Bu nedenle, yeni Anayasa
yapımında Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılması bir zorunluluk
haline gelmiştir. Bu çerçevede yapılacak düzenlemelerin başında Mahkeme
üyelerinin seçilmesi sisteminin değiştirilmesi gelmektedir.
Anayasa yargıçlarının kişisel ve mesleki nitelikleri önemli olduğu gibi,
seçim usulleri de büyük önem taşır. Çağdaş bir anayasa yargısı için yargıçların
seçim usulünün önemini, Alman Anayasa Hukukçusu Heinrich Triepel 1928
yılında şöyle ifade etmiştir: “Anayasa yargıçlarının nitelikleri ve seçim usulü,
bir kurum olarak anayasa yargısının değeri konusunda verilmiş olan bir ön karar
niteliğindedir.”
Almanya’da ve Amerika’da yargıçların seçim usulü belirlenirken dört
amaç güdülmüştür. En iyi seçim yoluyla ilk olarak yüksek yargıç kalitesine
ulaşılmaya çalışılmaktadır. İkincisi yeterli bir demokratik meşruluk sağlamaktır.
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Üçüncüsü, dengeli bir federatif temsildir. Sonuncu amaç ise, mümkün
olduğunca tek bir politik görüşün egemen olmasını önlemektir.26
Anayasa yargıçlarının seçim usulleri açısından Avrupa ülkelerine
bakıldığında, bu ülkelerin tamamında seçimin “siyasi” nitelikte kabul edildiği
görülmektedir. Bu ülkelerin önemli bir kısmında parlamentolar üye seçimine
katılmaktadır. Keza bu ülkelerin büyük çoğunluğunda yürütme de seçimde söz
sahibidir.
Anayasa yargıçlarını seçme yetkisinin tarafsız bir organa verilmemesi
veya tek başına tarafsız bir organa verilmemesi, anayasa mahkemelerinin
karakteriyle ilişkilidir. Gerçekten anayasa mahkemeleri, bağımsız bir mahkeme
ve siyasi bir anayasal organ arasında kendine özgü bir karaktere sahiptir.
Anayasa yargıçlarının yerine getirdiği görevin anayasal-demokratik bir
sistem bakımından son derece önemli olduğu tartışma götürmez. Çünkü her ne
kadar "mahkeme" niteliğinde olsalar da, anayasa mahkemelerinin politik alanda
görev yapan ve görevini yerine getirme tarzı demokrasi açısından ciddi sonuçları
olan kurumlar oldukları şüphesizdir.
Anayasa mahkemeleri yasama organlarının işlemlerini denetlediğinden,
anayasa yargıçlarının seçiminde yasama organının da söz sahibi olması gerekir.
Yasama organına anayasa yargıçlarının büyük çoğunluğunu veya en azından
yarısını seçme yetkisinin tanınması, denetim organı olarak anayasa mahkemesi
ile denetlenen organ olarak yasama organı arasındaki gerilimi azaltacaktır.
Çıkardığı kanunlar anayasa mahkemesince iptal edilebilen parlamentonun
anayasa yargıçlarının seçiminde önemli bir yetkiye sahip olması, parlamentonun
anayasa mahkemesi kararlarını kabullenmesini sağlayacaktır. Kısacası “siyasi”
seçim usulü, meşrulaştırıcı ve gerilimi azaltıcı bir işleve sahiptir.
Bazı kesimler, başta parlamento olmak üzere siyasal organların anayasa
mahkemesine üye seçmesine, anayasa yargısını siyasallaştıracağı endişesiyle
karşı çıkmaktadırlar. Oysa halkın temsilcilerinin kendi iradelerini denetleyecek
ve yaptırıma bağlayacak olan birimlerin oluşumuna katılımı, anayasa yargısı
fonksiyonunu gören mahkemelerin “demokratik meşruiyeti”ni güçlendirecek,
mahkemelerin verdiği kararlara hem halk hem de denetlenenlerin güven
beslemelerine katkı sunacaktır. Bu açıdan siyasal organların anayasa
mahkemesine üye seçmesinin anayasa yargısını siyasallaştıracağı düşüncesi
anlamlı değildir. Çünkü mahkeme, siyasetin yargısallık incelemesini
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yaptığından, doğası gereği siyasal olup bu nitelemeden de soyutlanabilmesi
mümkün değildir. 27
Anayasa mahkemesi parlamentonun yaptığı yasaları iptal etmek gibi
fevkalâde geniş yetkiyle donatılmıştır. Anayasa yargıçları, anayasal
uyuşmazlıkların çözümünde ve anayasanın yorumunda son sözü söyleyen
kişilerdir. Bu otantik anayasa yorumu anayasa yargıçlarını siyasi sistemin
işleyişinde önemli bir güç faktörü haline getirmektedir. Bu kadar geniş yetkili
bir organın demokratik meşruluk temelinin de sağlam olması gerekir. Bu
tespitlerden seçim usulünün yargıçların geniş siyasi gücüne demokratik bir
meşruluk kazandırmaya elverişli olması gerektiği sonucu çıkmaktadır. 28 Batı
ülkelerinde bu meşruluğu sağlamanın yolu anayasa mahkemesi üyelerinin
tümünü veya önemli bir çoğunluğunu siyasi organlara seçtirmektir.
Türkiye’ye baktığımızda bundan çok farklı bir şema görüyoruz.
Türkiye, Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimini parlamento iradesinden
koparan tek batılı demokrasidir. Bu konuda yetki büyük ölçüde
Cumhurbaşkanına verilmiştir.
Bilindiği üzere, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylaması ile kabul
edilen 5982 sayılı Anayasa Değişikliği Hakkında Kanun, Anayasa
Mahkemesinin yapısı ve görevlerinde önemli değişiklikler getirmiştir. Bu
bağlamda;
a) Mahkemedeki asıl ve yedek üye ayrımına son verilmiştir.
b) Mahkemenin üye sayısı 15'ten 17'ye çıkarılmıştır.
c) Üyelerin geldikleri kontenjan ve kaynaklarda değişiklik yapılmıştır.
ç) Türkiye Büyük Millet Meclisine üç Mahkeme üyesini seçme yetkisi
verilmiştir.
d) Cumhurbaşkanına, yüksek kademe yöneticileri ve avukatların yanı
sıra, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile Anayasa Mahkemesi raportörleri
arasından da üye seçebilme imkânı tanınmıştır.
e) Anayasa Mahkemesi üyeliği süresi 12 yıl olarak öngörülmüştür.
f) Anayasa Mahkemesine, mevcut görevlerine ilaveten "bireysel
başvuruları karara bağlamak" görevi verilmiştir.

27

28

Ömer Anayurt, “Avrupa Birliği Ülkelerinde Anayasa Mahkemelerinin Kompozisyonuna İlişkin
Tartışmalar”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIII, Y. 2009, S. 1-2, s. 120-121.
Christine Landfried, “Die Wahl der Bundesverfassungsrichter und ihre Folgen für die Legitimität der
Verfassungsgerichtsbarkeit”, in: Robert Chr. van Ooyen/Martin H. W. Möllers (Hrsg.), Das
Bundesverfassungsgericht im politischen System, VS Verlag, Wiesbaden 2006, s. 231.
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g) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Genelkurmay Başkanı,
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanının
da görevleriyle ilgili hususlardan dolayı Yüce Divanda yargılanmaları ilkesi
benimsenmiştir.
ğ) Bireysel başvuruların sonuçlandırılması için Mahkemenin iki Bölüm
hâlinde çalışması esası öngörülmüştür.
h) Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme olanağı getirilmiştir.
2010 Anayasa değişiklikleri Türk anayasa yargısında bazı olumlu
yenilikler getirse de mevcut durum ideal olarak görülemez.
Karşılaştırmalı hukukta anayasa yargıçlarının seçiminde dört farklı
usulün uygulandığı gözlemlenmektedir. Birinci modelde anayasa yargıçlarının
tamamı yasama organı tarafından seçilmektedir. İkinci modelde seçme ve
önerme hakkı, yasama ve yürütme arasında paylaştırılmıştır. Üçüncü modelde
anayasa yargıçları, devlet başkanı ve parlamento işbirliğiyle göreve
gelmektedirler. Nihayet dördüncü ve sonuncu modelde, yargı da dâhil olmak
üzere, devletin üç temel organı eşit veya birbirine yakın sayıda anayasa yargıcını
seçme yetkisine sahiptir. 29
Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminde dördüncü modelin Türkiye
açısından en uygun model olduğunu düşünmekteyiz. Buna göre yasama,
yürütme ve yargı organları, Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminde söz sahibi
olacaktır. Bununla birlikte anayasa yargısının meşruluğunu güçlendirmek adına
Meclise diğer organlara oranla daha fazla sayıda üye seçme yetkisinin verilmesi
yerinde olacaktır. Meclis bu üyeleri gösterilen adaylar arasından değil, doğrudan
seçmelidir. Meclisin yapacağı seçimde mutlaka nitelikli çoğunluk şartı
aranmalıdır. Meclis bünyesinde Anayasa, İnsan Hakları ve Adalet Komisyonları
üyelerinden seçilen bir aday gösterme komisyonu kurulmalı ve Mahkeme
üyeliğine aday olanlar bu komisyonda bir tür kamuya açık mülakata tabi
tutulmalıdır. Bu, adayların kamuoyunda yeterince tanınmasına, böylece TBMM
tarafından yapılan seçimlerin daha güçlü bir meşruiyete dayanmasına zemin
hazırlayacaktır. Adaylar üzerindeki kamuoyu değerlendirmeleri seçim
sürecinden önce gerçekleşeceğinden, üyelik statüsü edinildikten sonra bu
statünün meşruiyetini zedeleyecek tartışmalar engellenmiş olacaktır.
B. Türk Anayasa Mahkemesinin Yargısal Aktivizmi ve İçtihat
Yoluyla Yetki Alanını Genişletmesi
“Yargısal aktivizm” (judicial activism) ve yargının kendi kendini
sınırlandırması (judicial restraint) anayasa yargısını benimsemiş hemen tüm
29

Bernd Wieser, Vergleichendes Verfassungsrecht, Springer Verlag, Wien 2005, s. 127-130.
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ülkelerde sıklıkla gündeme gelen kavramlardır. Anayasa mahkemelerinin önüne
gelen birçok sorunun siyasal niteliği, bu mahkemelerle parlâmentolar arasında
zaman zaman çatışmalar görülmesini hemen hemen kaçınılmaz kılmaktadır. 30
“Yargısal aktivizm”, yargıçların kamu politikalarını etkilemek için
baktıkları davalarda hukuk kurallarının dışına çıkarak kişisel politik görüşlerine
dayanan karar verme isteklerini ifade eder. Yargıçların kamu politikalarının
belirlemesine katılması, yargının siyasi bir role sahip olması sonucunu
doğurmaktadır. Bu nedenle, politikaları belirleme yetkisinin seçilmiş
yöneticilere ait olduğu demokratik sistemde yargının siyasi role sahip olması,
yargıçlar hükümetine yol açacağı endişesiyle ciddi eleştirileri de beraberinde
getirmektedir. 31
Bununla birlikte, yargısal aktivizmin, insan haklarının genişletilmesi,
hukukun üstünlüğünün etkin şekilde korunmasıyla sınırlı kalmak kaydıyla,
anayasal demokrasinin pekişmesine katkıda bulunabileceği yönünde görüşler de
vardır. Belli dönemlerde kamu politikalarını ciddi şekilde etkileyen Amerikan
Yüksek Mahkemesi gibi birkaç mahkeme dışında, Batı demokrasilerindeki
anayasa mahkemelerinin yargısal aktivizmi, genellikle insan hakları ve hukuk
devletinin korunmasına, genişletilmesine yöneliktir. Esasen, birey haklarının
çoğunluk yönetimi karşısında güvence altına alınması, Amerikan Yüksek
Mahkemesinin de başlıca amacı olmuştur. Bu nedenle bu ülkelerde anayasa
mahkemelerinin insan haklarını genişleten aktivist eğilimleri meşru
görülebilmektedir. 32
Türk Anayasa Mahkemesinin sergilediği yargısal aktivizm ise, insan
hakları ve hukuk devletinin korunması ve geliştirilmesi amacından ciddi şekilde
sapmaktadır. Mahkemenin yargısal aktivizmi, birey özgürlüklerini çoğunluk
karşısında güvence altına almaktan çok, devletin ideolojik önceliklerini koruma
amacı etrafında yoğunlaşmaktadır. Bunun nedeni bir ölçüde Anayasa’nın bu
nitelikte bir aktivizme elverişli düzenlemelere sahip olmasıdır. Ancak asıl neden
Mahkemenin, Anayasa hükümlerini yorumlama anlayışıdır.
Anayasa Mahkemesinin yargısal aktivizmi gerek 1961 gerekse 1982
Anayasaları döneminde gözlemlenmiştir. Yetkisi olmadığı halde Anayasa
değişikliklerinin
esas
bakımından
denetlenmesi,
siyasi
partilerin
kapatılmasındaki katı yorum, özelleştirmeye ilişkin verdiği müdahaleci kararlar,
yetkisi olmadığı halde verdiği yürürlüğü durdurma kararları, Anayasa’da
sayılmadığı halde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine eklenen
30

31
32

Ergun Özbudun, “Türk Anayasa Mahkemesinin Yargısal Aktivizmi ve Siyasal Elitlerin Tepkisi”,
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62-3, s. 258.
Yavuz Atar, “Anayasayı Mahkemeden Kurtarmak”, Star Gazetesi, 23 Haziran 2008.
Yavuz Atar, “Anayasayı Mahkemeden Kurtarmak”, Star Gazetesi, 23 Haziran 2008.
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şartlar, sıkıyönetim ve olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerini
Anayasa’nın yasaklamasına rağmen denetlemek Mahkemenin aktivist
tutumunun en yoğun şekilde görüldüğü alanlardır. 33
1. Anayasa Değişikliklerinin Esastan Denetlenmesi
Türk Anayasa Mahkemesinin aktivist tutumu, gerek 1961, gerek 1982
Anayasaları dönemlerinde gözlemlenebilir. 1961 Anayasası dönemine ait en iyi
örnek, muhtemelen Mahkemenin bazı anayasa değişikliklerini iptal etmiş
olmasıdır. 1961 Anayasası’nda anayasa değişikliklerinin yargısal denetimi
konusunda açık bir hüküm yoktu. Teorik olarak, böyle bir denetimin
gerçekleştirilebilmesi için, ya anayasa üstü birtakım “süpra-pozitif” normların
veya anayasa hükümleri arasında bir hiyerarşinin varlığının kabul edilmesi
gerekirdi. Oysa Anayasa’da böyle bir hiyerarşinin varlığına dair hiçbir işaret
bulunmadığı gibi, Anayasa Hukuku literatüründe de bütün anayasal normların
eşit hukukî değerde olduğu görüşü hâkimdi. Sadece, Anayasa’nın 9. maddesi,
devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmünün
değiştirilemeyeceğini ve değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğini öngörüyordu.
Anayasa değişikliklerinin yargısal denetimi konusunda açık bir düzenleme
öngörmeyen 1961 Anayasası döneminde Anayasa Mahkemesi kendini bu
konuda yetkili sayarak bazı anayasa değişikliklerini iptal etmiştir. Bu denetimin
yapılabilmesi için anayasa normları arasında bir hiyerarşinin bulunduğuna dair
Anayasa’da bir hüküm bulunması gerekirdi. Anayasa’da böyle bir hüküm
bulunmadığı gibi, doktrinde de anayasal normların eşit hukuki değerde olduğu
görüşü egemendi. Anayasa Mahkemesi 1970 yılında verdiği bir kararla,
Anayasa’da yapılan bir değişikliği, Anayasa’nın Cumhuriyetin niteliklerini
düzenleyen 2. maddesine aykırı bularak iptal etmiştir. Mahkeme bu kararında,
Anayasa’nın 9. maddesinde yer alan “Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu
hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez”
kuralına dayanmıştır. Mahkeme zorlama bir yorumla, Cumhuriyet hükmünün
değişmezliğinin 2. maddedeki Cumhuriyetin niteliklerini de içerdiğini ileri
sürmüştür. 34
Mahkemeye göre 35:
“Buradaki değişmezlik ilkesinin sadece (Cumhuriyet) sözcüğünü hedef
almadığını söylemek bile fazladır. Yani Anayasa’da sadece (Cumhuriyet)
sözcüğünün değişmezliğini kabul ederek, onun dışındaki bütün ilke ve kuralların
değiştirilebileceğini düşünmenin Anayasa’nın bu ilkesi ile bağdaştırılması
mümkün değildir. Zira 9. maddedeki değişmezlik ilkesinin amacı, Anayasa’nın
33
34
35

Özbudun, s. 259-264.
Özbudun, s. 259-260.
E. 1970/1, K. 1970/31, K.T. 16.6.1970
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1., 2. maddelerinde ve 2. maddenin gönderme yaptığı, başlangıç bölümünde yer
alan temel ilkelerle niteliği belirtilmiş Cumhuriyet sözcüğü ile ifade edilen
Devlet sistemidir. Bir başka deyimle, 9. madde ile değişmezlik ilkesine bağlanan
Cumhuriyet sözcüğü değil, yukarıda gösterilen Anayasa maddelerinde nitelikleri
belirtilmiş olan Cumhuriyet rejimidir. Şu halde, sadece Cumhuriyet sözcüğünü
saklı tutup, bütün bu nitelikleri, hangi istikamette olursa olsun, tamamen veya
kısmen değiştirmek veya kaldırmak suretiyle, 1961 Anayasası’nın ilkeleriyle
bağdaşması mümkün olmayan bir başka rejimi meydana getirecek bir Anayasa
değişikliğinin teklif ve kabul edilmesinin Anayasa’ya aykırı düşeceğinin,
tartışmayı gerektirmeyecek derecede açık olduğu ortadadır.”
Bu yoruma göre, 2. maddede sayılan “insan haklarına ve Başlangıçta
belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk
devleti” niteliklerinden herhangi birine aykırı bir anayasa değişikliği,
Cumhuriyet ilkesinin değişmezliği kuralına da aykırı olacağından iptal
edilebilecektir. Anayasa’nın 2. maddesinde sayılan ve çok geniş kapsamları olan
niteliklerle ilgisi olmayan bir anayasa değişikliği düşünmek neredeyse mümkün
olmadığına göre, Mahkemenin bu yorumla kendisine tüm anayasa
değişikliklerini denetleyebilme yetkisi tanıdığı ortadadır.
1971 yılında, Mahkemenin anayasa değişikliklerini denetleme
yetkisinin sadece şekil denetiyle sınırlandırılmasına rağmen, Mahkeme izleyen
yıllarda anayasa değişikliklerini iptal etmeyi sürdürmüştür. Mahkeme bu iptal
kararlarında, Cumhuriyetin değişmezliği kuralının sadece bir maddi hukuk
kuralı değil, aynı zamanda bir şekil kuralı olduğu yorumunu geliştirmiştir. Bu
yoruma göre 2. maddedeki niteliklere aykırı anayasa değişiklikleri şekil
yönünden Anayasa’ya aykırıdır.
Mahkemenin Anayasa’ya aykırı yorumlarla anayasa değişikliklerini
iptal etmesine bir tepki olarak 1982 Anayasası ile anayasa değişikliklerinin şekil
bakımından denetimi, “teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle
görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile” sınırlandırılmıştır.
Mahkeme, bu dönemde yapılan Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine
ilişkin Anayasa değişikliğinin iptali için açılan davayı, Anayasa’nın esas
denetimine izin vermediği, şekil bakımından da Anayasa’da belirtilen
aykırılıkların bulunmadığı gerekçesiyle reddetmiştir. Mahkeme bu davada şekil
denetimine ilişkin şartları geniş yorumlamaktan kaçınmıştır. Ancak kısa bir süre
sonra Mahkeme, üniversitelerde kılık ve kıyafetin serbest bırakılmasına ilişkin
2008 tarihli Anayasa değişikliği hakkında açılan iptal davasında yetkisini aşarak
esastan iptal kararı vermiştir. Mahkeme bu kararıyla, anayasa değişikliklerinin
denetlenmesinde 148. maddedeki açık yasağa rağmen geleneksel aktivist
tutumuna geri dönmekle kalmamış, Meclisin anayasa değişikliği yapma
yetkisini de fiilen kullanılamaz hale getirmiştir.
S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.1, Yıl 2012
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2. Mahkemenin Yürürlüğü Durdurma Kararı
Gerekçesini Yazmadan Kararlarını Açıklaması

Vermesi

ve

Anayasa Mahkemesinin, Anayasa’ya aykırılığı iddia edilen normların
yürürlüğünün durdurulmasına Anayasa’da ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu
ve Yargılama Usûlü Hakkında Kanun’da izin veren bir hüküm
bulunmamaktadır. Mahkeme de, 1993 yılına kadar kendisine yapılan yürürlüğün
durdurulması istemlerini “Anayasa ile kendisine bu yetkinin verilmemiş olduğu”
gerekçesiyle reddetmiştir. 36 Ancak Mahkeme, 1993 yılında özelleştirmeyle ilgili
bir kanun hükmünde kararnamenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması
istemiyle önüne gelen bir davada ilk defa yürürlüğü durdurma kararı vermiştir.
Bu davada 37 Mahkeme, yargı yetkisinin etkinliği, karar verme aracının özgürce
ve eksiksiz kullanılmasının gerekliliği, dava kavramının içinde yürütmenin
durdurulmasının da bulunduğu, yasalarda açıkça bulunmasa bile tedbir
yetkisinin varsayılmasının bir zorunluluk olduğu, yürürlüğün durdurulması
yetkisinin kullanılması hakkında Anayasa’da boşluk bulunduğu ve Mahkemenin
bu konuda hukuk yaratabileceği gerekçelerine dayanmıştır.
Böylece Mahkeme, Anayasa’nın vermediği bu yürürlüğün durdurulması
yetkisini 1993 yılından itibaren verdiği yürürlüğü durdurma kararlarıyla
kendisine tanımıştır. Üstelik de Mahkeme Anayasal dayanağı olmayan
yürürlüğü durdurma kararlarını vermekte oldukça cömert davranmaktadır.
Anayasa Mahkemesinin Anayasa’da düzenlenmeyen bu yetkiyi içtihat yoluyla
kendisine tanıması ciddi tartışmalara yol açmıştır. Mahkemenin bu içtihadı
Anayasa’ya aykırıdır. Çünkü alt derece mahkemeleri bakımından ihtiyati tedbir
kararını düzenleyen yasa koyucunun ve Anayasa’da açıkça idari yargılama
usulünde yürütmeyi durdurma kararını düzenleyen (m.125/6) anayasa
koyucunun, Anayasa yargısında bu konuyu düzenlemeyi unuttuğu ya da özensiz
davrandığı söylenemez. Mahkemenin dayandığı bir başka gerekçe de
yürürlükten kaldırılan eski Kuruluş Kanunu’nun gerekçesidir. Söz konusu
Kanun’un gerekçesinde ise genel olarak yargılama usulünden bahsedilmekle
birlikte, Mahkemenin böyle bir yetkiye sahip olduğuna dair açık bir ibare
bulunmamaktadır.
Öte yandan Mahkeme, Anayasa’da (m.153) açıkça yasaklandığı halde,
gerekçesini yazmadan kararlarını açıklamaktadır. Mahkeme kararlarının
gerekçesi görülmeden uygulanması ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

36
37

E.1972/13, K.1972/18, K.T. 6.4.1972; E.1985/659, K.1985/4 (müteferrik karar), K.T. 1.8.1985.
E.1993/33, K.1993/40-1, K.T. 21.10.1993.
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3. Bakanlar Kurulunun Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma
Yetkisinin Daraltılması
Anayasa Mahkemesinin yetki kanunlarının Anayasa’ya uygunluğunu
denetlerken kullandığı ölçütlerden biri de, KHK ile düzenlenmesi konusunda
yetki verilecek konunun ivedi, zorunlu ve önemli bir durum olmasıdır.
Belirtmek gerekir ki, bu ölçüt Anayasa ve diğer mevzuatta yer almamakta,
Anayasa Mahkemesinin kendisinin geliştirdiği bir ölçüt olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Gerçekten Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 91. maddesinde yer
almamakla birlikte, yetki kanunu ile Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde
kararname çıkarma yetkisinin verilebilmesi için “önemlilik”, “ivedilik”, “kısa
sürelilik” ve “zorunluluk” gibi şartların da bulunması ve “sık sık bu yola
başvurulmaması” gerektiği yolunda bir içtihat geliştirmiş 38 ve bu şartlara
uymayan yetki kanunlarını iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi bu içtihadıyla,
yetki kanunu için Anayasa’da olmayan ek şartlar getirmektedir. Mahkeme bu
konudaki diğer bir kararında şu görüşe yer vermiştir: “(B)ir yetki yasasının
Anayasa’ya uygun görülebilmesi Anayasa’daki öge ve ölçütlere Anayasa
Mahkemesi kararlarıyla getirilen yorumlar çerçevesinde uygun olmasıyla
olanaklıdır.” 39
Mahkemenin bu içtihadı Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde
kararname çıkarma yetkisini Anayasa’nın öngörmediği ölçüde daraltmaktadır ve
Anayasa’ya aykırıdır.
Anayasa Mahkemesinin çeyrek asra yakın bir süre boyunca geçerli olan
bu içtihadını 2011 yılında verdiği bir kararla değiştirmesi yerinde olmuştur.
Anayasa Mahkemesinin, Anayasa’ya aykırı olan ve Bakanlar Kurulunun kanun
hükmünde kararname çıkarma yetkisini oldukça daraltan içtihadını gözden
geçirmesi ve yanlışta ısrar etmeyerek içtihadını Anayasa’ya uygun hale
getirmesi, anayasa yargısının işlevine ve denetim yetkisinin sınırlarına daha
uygun olan bir adımdır.
Anayasa Mahkemesi söz konusu kararda aynen şöyle demektedir: 40
“Bir başka Anayasa’ya aykırılık iddiası ise, yetki yasası ve buna bağlı
olarak KHK’ler çıkarılmasını gerektiren acil, ivedi, önemli ve zorunlu bir
38

39

40

Bkz. E.1988/64, K.1990/2, K.T.1.2.1990. Aynı nitelikte, E. 1994/49, K. 1994/45-2, K.T. 7.7.1994; E.
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durumun bulunmadığına ilişkindir. Dava konusu yetki yasasıyla çıkarılması için
izin verilen KHK’ler olağan kanun hükmünde kararnamelerdir. Bu tür
KHK’lerin çıkarılabilmesi için acil, ivedi, önemli ve zorunlu bir durumun olması
gerektiğine dair Anayasa’da herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Bu
itibarla, yetki kanunlarının ve KHK’lerin Anayasa’ya uygunluğunun
incelenmesinde Anayasa’da öngörülmeyen yeni şartlar ihdas edilmesi mümkün
olmadığı gibi, neyin “önemli”, “ivedi” ve “zorunlu” olduğuna Anayasa’ya
uygunluk denetimi yapan yargı organının karar vermesi de bu organın işlevine
uygun değildir. Ayrıca bu kavramların sübjektif nitelik taşıdığı ve göreceli
olduğu da açıktır. Bu nedenle, yetki yasası ve buna bağlı olarak KHK
çıkarılmasını gerektiren acil, ivedi, önemli ve zorunlu bir durumun olup
olmadığının incelenmesi, Anayasa’da öngörülen çerçevenin dışına taşacak
ölçüde bir denetim yapılması anlamına gelebilecektir. Oysa yetki yasaları
üzerindeki denetimin, Anayasa’da öngörülen çerçevenin sınırları içinde kalması
gerekir. Bu nedenle, KHK çıkarılması için yetki verilen konunun acil, ivedi,
önemli ve zorunlu olup olmadığının incelenmesine gerek görülmemiştir.”
4. Mahkemenin Meclis Kararlarını Denetlemesi: Cumhurbaşkanı
Seçimi Örneği
Anayasa yargısı sistemine sahip ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de,
Anayasa Mahkemesinin kimi kararları, başta siyasi çevrelerde olmak üzere
kamuoyunda tepkiyle karşılanmakta, tartışmalara neden olmakta ve ağır
eleştirilere maruz kalmaktadır.
Anayasa Mahkemesinin “367” kararı olarak adlandırılan 1 Mayıs 2007
tarihli kararı, bu nitelikteki kararlarından biridir. Anayasa Mahkemesi, bu
kararda Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27.4.2007 tarihli 96. Birleşiminde
alınan 11. Cumhurbaşkanının seçiminde gözetilmesi gereken toplantı yetersayısı
ile ilgili kararını, eylemli içtüzük değişikliği niteliğinde görmüş ve bu kararın,
İçtüzüğün 121. maddesini Anayasa’nın 96. ve 102. maddelerine aykırı olarak
değiştirdiğine ve bu nedenle de iptaline karar vermiştir. 41 Anayasa
Mahkemesine göre, Anayasa’nın 102/1. maddesinde yer alan “Cumhurbaşkanı
TBMM üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile… seçilir” hükmü, sadece karar
yeter sayısı değil, aynı zamanda toplantı yeter sayısıdır. Mahkemeye göre bu
Anayasa’nın öngördüğü tek nitelikli toplantı yeter sayısıdır. Mahkeme bu
sonuca ulaşırken 96. ve 102. madde metinlerinin yanı sıra Anayasa’nın
amacından da hareket etmiştir. Mahkemeye göre, 96. maddenin yazılış biçimi
Anayasa’da nitelikli toplantı yeter sayısı olduğunu ima etmektedir ve 102.
maddedeki 2/3 çoğunluk, 96. maddenin öngördüğü istisnayı oluşturmaktadır.
41
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Mahkeme bu sonucu desteklemek
yararlanmıştır. Mahkeme’ye göre;

için

amaçsal

yorum yönteminden

“Sağlıklı bir sonuca ulaşılabilmesi için bir kuralın yorumunda, onun
lafzı kadar amacının da gözetilmesi gerektiğinde duraksama bulunmamaktadır.
102. maddedeki düzenlemeyle, Cumhurbaşkanı seçiminde Mecliste
olabildiğince nitelikli bir uzlaşma sağlanmasının amaçlandığı açıktır. Nitekim
ikinci fıkrada otuz günlük seçim takviminde adaylık süresinin on günle
sınırlanması, kalan yirmi günde yapılacak dört oylamanın ilk ikisinde
adaylardan birinin seçilebilmesi için üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun
oyunun aranması, dördüncü oylamaya, üçüncü oylamada en çok oy alan iki
adayın katılabilmesi, bu oylamada da yarışan iki aday arasında üye tamsayısının
salt çoğunluğunun adaylardan biri üzerinde sağlanarak Cumhurbaşkanının
seçilememesi halinde, TBMM seçimlerinin derhal yenilenmesi yoluna gidilmesi,
Cumhurbaşkanı seçiminde uzlaşmanın temel alındığını göstermektedir.
Anayasa’nın 104. maddesine göre, “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır.
Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil eder.”
Ayrıca, Cumhurbaşkanına verilen görev ve yetkilerin niteliği ile Anayasa’nın
Cumhurbaşkanının statüsüne ilişkin diğer hükümleri bir bütün halinde
incelendiğinde Cumhurbaşkanının, ulusun önemli bir çoğunluğunu yansıtan
temsilcilerin katılımı ve iradeleri ile seçilmesi yaklaşımının Anayasa’da
benimsenmiş olduğu görülmektedir. Bu düzenlemeler, Cumhurbaşkanı
seçiminde aranması gereken uzlaşının pozitif hukuksal dayanaklarını
oluşturmaktadır.
Cumhurbaşkanın seçimi sürecinde ilk iki oylamada uzlaşmanın
sağlanması, 102. maddenin birinci fıkrasındaki “Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük
Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu… ile seçilir” kuralının
toplantı yeter sayısını da kapsamasıyla olanaklıdır. Aksi halde, üçüncü fıkradaki
birinci ve ikinci oylamalar anlamsız hale gelecek, üçüncü ve dördüncü
oylamalarda üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı seçilebileceği
için, bir uzlaşmaya da gerek kalmayacaktır. Üçüncü fıkrada öngörülen üçüncü
ve dördüncü oylamalarda, TBMM’nin, adaylardan birini üye tamsayısının salt
çoğunluğunun oyuyla seçebilme olanağı karşısında, Mecliste salt çoğunluğa
sahip parti ya da partiler, birinci ve ikinci oylamada üçte iki çoğunlukla aranan
uzlaşmaya sıcak bakmayabileceklerdir. Bu durum Anayasa’nın, Cumhurbaşkanı
seçiminin uzlaşmaya dayanması amacıyla bağdaşmamaktadır.” 42
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Anayasa Mahkemesi bu gerekçeyle eylemli İçtüzük değişikliği
niteliğindeki dava konusu TBMM Kararını Anayasa’nın 102. maddesine aykırı
bularak iptaline karar vermiştir.
Anayasa Mahkemesinin bu kararı doktrinde çeşitli açılardan
eleştirilmiştir. 43 Biz burada inceleme konumuzun dışına çıkmamak amacıyla
kararı sadece anayasanın yorumlanması sorunu açısından irdeleyeceğiz.
Söz konusu bu davada tartışma konusu, özel olarak Cumhurbaşkanı
seçimini düzenleyen 102. maddenin aynı zamanda toplantı yeter sayısını
belirleyip belirlemediği, yani 96. maddedeki ilkeye ‘başkaca bir hüküm’ olarak
istisna teşkil edip etmediği sorunudur. Bu sorunun çözümüne ancak Anayasa’nın
ilgili hükümlerinin yorumlanmasıyla ulaşılabilecektir.
1982 Anayasası’nın cumhurbaşkanı seçiminde özel bir toplantı yeter
sayısı öngörüp öngörmediği konusunda doktrinde iki ayrı görüş ortaya çıkmıştır.
Birinci görüşe göre, cumhurbaşkanı seçimi için yapılacak ilk iki oylamada karar
yeter sayısı olarak üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu arandığına göre, ilk iki
tur oylamaya en az 367 milletvekilinin katılması gerekir. Aksi halde birinci
oylama yapılmamış sayılacaktır. Bu görüşü ilk olarak dile getiren Sabih
Kanadoğlu’na göre, ilk iki tur oylamada karar için aranan nitelikli çoğunluk,
aynı zamanda toplantı yetersayısıdır. “Birinci oylamaya en az 367'nin üzerindeki
TBMM üyesinin katılmadığının anlaşılması halinde, ikinci oylamaya
geçilemeyecektir. Birinci oylama yapılmamış sayılacaktır.” 44 Fazıl Sağlam,
Anayasanın 102. maddesinin ilk fıkrasında yer alan, “Cumhurbaşkanı, Türkiye
Büyük Millet Meclisinin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile… seçilir”
hükmünden, ilk üç oylamaya en azından başkan artı 367 üyenin katılması
gerektiği sonucunu çıkarmaktadır. “Aksi takdirde Anayasa’nın bağlayıcı bir
kuralı etrafında dolanılmış olur, başka bir ifadeyle, Anayasa’ya karşı hile
yapılmış olur.” 45 Süheyl Batum, 1982 Anayasası’nın 96. maddesindeki
düzenlemenin, 1961 Anayasası’ndan farklı olduğunu işaret etmektedir. 96.
maddenin gerekçesinde bu farkın nedeni, “böylece Anayasa’da başka bir hüküm
yoksa toplantı yapılması ve karar alınması kolaylaştırıldı” şeklinde
açıklanmıştır. Toplantı ve karar yeter sayıları birbirine bağlıdır. Anayasa’da
43

44
45

Anayasa Mahkemesinin bu kararı ile ilgili değerlendirmeler için bkz. Ali Rıza Çoban, “Anayasa
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başkaca bir hüküm olduğu takdirde, bu birbirine bağlı olan iki sayı da değişir.
Ayrıca 102. madde, Anayasa’nın 96. maddesi karşısında başkaca bir hüküm
konumundadır. Toplantı yetersayısı herhalde karar yetersayısından fazla
olmalıdır. 46 Necmi Yüzbaşıoğlu ise, 1982 Anayasası’nın 96. maddesindeki
“başkaca bir hüküm yoksa” ifadesinin, 1961 Anayasası’ndan farklı olarak,
toplantı yetersayısının önünde yer aldığını, dolayısıyla bu ifadenin hem toplantı
hem karar yetersayısı bakımından geçerli olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, genel
kural ve özel kural yan yana geldiğinde özel kuralın uygulanması gerektiğini,
102. madde özel hüküm olduğundan 96. maddenin uygulanamayacağını ifade
etmektedir. Yazar, ayrıca, amaca uygun yorum yapılması gerektiğini,
Anayasa’nın cumhurbaşkanı seçiminde uzlaşmayı esas aldığını, dolayısıyla 102.
maddenin bu doğrultuda yorumlanması gerektiğini söylemektedir. 47
Doktrindeki ikinci görüşe göre, Anayasa cumhurbaşkanı seçimi için
özel bir toplantı yetersayısı öngörmemiştir. Bu görüşü savunanların dayandığı
temel argüman şöyledir: Anayasa'nın 96. maddesi, farklı kavramlar olan,
toplantı ve karar yetersayılarını açıkça ayırmakta ve maddenin başlığında
("toplantı ve karar yeter sayısı") bu iki kavram ayrı ayrı zikredilmektedir.
Maddeye göre "Anayasa'da, başkaca bir hüküm yoksa, Türkiye Büyük Millet
Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye
tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz." Anayasa, çeşitli
hükümlerinde (m. 84/4, 87, 94/4, 99/5, 100/3, 105/3, 111/3, 175) karar
yetersayısı olarak özel ya da nitelikli bir çoğunluk öngördüğü halde, toplantı
yetersayısına istisna getiren “başkaca bir hükmü” bulunmamaktadır.
"Anayasa'da başkaca bir hüküm" bulunmadığına göre, cumhurbaşkanı seçimi
dâhil her konuda, 96. madde hükmünün uygulanacağı, yani TBMM'nin en az
üye sayısının üçte biri olan 184 üyenin hazır bulunmasıyla toplanabileceği
açıktır. 48 Bu durumda bu genel kurala herhangi bir istisna getirilmesine hukuken
olanak yoktur; çünkü, “istisna” kuraldan ayrılmayı gerektiren özel bir durumdur,
dolayısıyla da açık seçik olmalıdır. Ayrıca istisnanın kapsamının genişletilmesi
onun mantığına da aykırıdır. Çünkü istisnanın “istisna” olarak kalması için,

46
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açıkça belirtilen durumlar olmadıkça genel kurala uyulması gerekir. 49 Yorumun
yerleşik kurallarından biri de, istisna kurallarının genişletici şekilde
yorumlanmaması gerektiğidir. 50
Düzenlemelerin lafzına bakılacak olursa, 102. madde sadece
“seçim”den bahsetmekte, toplantı yeter sayısına ilişkin hiç bir ifade
içermemektedir. Haşim Kılıç’ın karşı oy yazısında belirttiği gibi, “Fıkrada “üçte
iki”, “gizli oy” ve “seçim” sözcükleri geçtiğine göre, bunun toplantı nisabı için
öngörüldüğünü söylemek yorumda isabetsizlik değil, Anayasa’yı yorum yoluyla
dolaylı yoldan değiştirmek anlamını taşır. Sözcüklerin anlam ve niteliği toplantı
nisabı için kullanılmaya asla elverişli değildir. Anayasa’nın şekil şartlarına
ilişkin düzenlenen tüm maddelerinde konular, net, anlaşılabilir ve yorumu
gerektirmeyen açıklıktadır. Şekil kuralları yorumla üretilemez. Anayasa’yı
yapanların tıpkı karar yetersayılarına ilişkin düzenlemelerde olduğu gibi,
toplantı yetersayılarında da özel kurallar koymasını engelleyen ne olabilir? Bu
kadar basit bir şekil şartı istenseydi açıkça belirtilirdi.” 51 Nitekim doktrinde bir
yazar, “Anayasa’nın lafzından yola çıkan Mahkemenin, Anayasa koyucunun
Cumhurbaşkanı seçiminde özel bir toplantı yeter sayısı arama amacını,
Türkçenin zenginliklerini de kullanarak onlarca ayrı ifade biçiminden birini
seçerek açıkça ifade etmek yerine, neden bu denli üstü örtülü ve mahcup bir
biçimde Anayasa’ya koymuş olduğunu sorgulaması gerekirdi” demektedir. 52
Şunu da belirtelim ki, lâfzî yorumda Anayasa metninde geçen
kelimeleri titizlikle değerlendirmek gerekir. Anayasa’nın 102. maddesinin
birinci fıkrasında “Cumhurbaşkanı… seçilir” denmektedir. Bu hükümde yer alan
“seçmek” bir irade beyanına, yani karara gönderme yapmaktadır. Dolayısıyla
burada karar yeter sayısına açıklık getirilmektedir. Anayasa koyucu, şayet
Mahkemenin iddia ettiği gibi, TBMM’nin en az üçte iki ile toplanmasını gerekli
görseydi “seçme” fiili yerine, toplanma yeter sayısını çağrıştıracak bir başka
ibareye yer verirdi. 53
Anayasa'nın lâfzî yorumu gibi, tarihsel ve amaçsal yorumu da bu görüşü
güçlendirmektedir. 1961 Anayasası (m.86) toplantı yetersayısı olarak üye
tamsayısının salt çoğunluğunu öngörmüştü. Bu hükmün 1961 Anayasası
uygulamasında yarattığı sorunlar karşısında, 1982 Anayasası’nı hazırlayanlar,
49
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bu yetersayıyı üçte bire indirmiştir. Diğer bir deyimle, Meclis çalışmalarının
güçleştirilmesi değil, tam tersine kolaylaştırılması amaçlanmıştır. 54 Nitekim bu
husus, 96. maddenin gerekçesinden de anlaşılmaktadır.
Görüldüğü üzere, lâfzî, tarihsel ve sistematik yorumundan
Cumhurbaşkanı seçiminde toplantı yeter sayısının üçte iki olduğu sonucunu
çıkartmak güçtür. Nitekim Anayasa Mahkemesi de Anayasa’nın metninden
toplantı yeter sayısının üçte iki olduğu sonucunun çıkartılamayacağını dolaylı
olarak kabul etmekte ve gerekçesinde bir kuralın yorumlanmasında, kuralın lafzı
kadar amacının da dikkate alınması gerektiğini vurgulamakta ve
Cumhurbaşkanının uzlaşma ile seçilmesi gerektiği yönünde Anayasa’da yer
almayan bir siyasal ilke üretmektedir.
Kuşkusuz Anayasa Mahkemesi, Anayasa hükümlerini yorumlarken
amaçsal yoruma başvurabilir. Ancak Anayasa metni, yorumun konusunu
oluşturduğu gibi, aynı zamanda yorumun sınırını da çizer. Dolayısıyla
Mahkemenin kendi başına bir amaç türetme yetkisi yoktur. Bir başka deyişle
Mahkeme, Anayasa koyucunun yerine geçerek yeni bir uzlaşma kriteri
getiremez. Cumhurbaşkanı seçim usulünü düzenleyen Anayasa’nın 102.
maddesinin ne lafzında, ne de ruhunda Cumhurbaşkanının geniş bir uzlaşma ile
seçilmesi gerektiği hakkında bir kayıt vardır. Aksine, ilk iki turda üye
tamsayısının üçte iki çoğunluğu arandığı halde, üçüncü ve dördüncü turlarda üye
tamsayısının salt çoğunluğu ile yetinilmiştir. Bu karar yetersayısı, Anayasa'nın
başka birtakım konularda öngördüğü karar yetersayılarından çok daha düşüktür.
Anayasa koyucu isteseydi, Cumhurbaşkanı seçiminin üçüncü ve dördüncü
turlarında da bundan daha güçlü bir nitelikli çoğunluk öngörebilirdi.
Cumhurbaşkanının geniş bir uzlaşma ile seçilmesi, çok meşru ve saygıdeğer bir
siyasal temenni olabilir. Ancak bir siyasal temenninin anayasal bir zorunluluk
olarak takdim edilmesi savunulamaz. 55
Anayasa’nın 102. maddesi, amaçsal yorum yöntemiyle incelendiğinde,
Anayasa’yı hazırlayanların Cumhurbaşkanının, tıpkı Meclis başkanı gibi,
nitelikli çoğunlukla seçilmesini amaçladıkları görülmektedir. Ancak bu 102.
maddenin tek amacı değildir. Gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, 102. madde
aynı zamanda Cumhurbaşkanı seçimlerinin "müzminleşmesi"ni önleme amacı
da gütmektedir. Cumhurbaşkanını seçmek için uzlaşma ön şart değildir. Kısacası
Anayasa'nın 102. maddesi şu şekilde yorumlandığında lâfzî ve amaçsal yorum
tekniğine uygun davranılmış olacaktır: Cumhurbaşkanı, mümkünse ilk iki turda
üçte iki çoğunlukla, değilse daha sonraki iki turda salt çoğunlukla seçilmelidir.
Burada seçilmeden kastın "karar yeter sayısı" olduğu açıktır. 102. maddenin ne
54
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Özbudun, “Cumhurbaşkanı Seçimi ve Anayasa”, Zaman, 17 Ocak 2007.
Özbudun, “Cumhurbaşkanı Seçimi ve Anayasa”, Zaman, 17 Ocak 2007.
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lafzından ne de amacından onun karar yeter sayısı dışında ayrıca toplantı yeter
sayısına yer verdiği sonucunu çıkarmak mümkün değildir. 56
Anayasa Mahkemesi’nin yorum yoluyla siyasal ilke türetmesi anayasal
demokrasi açısından oldukça tartışmalıdır. Çünkü anayasa mahkemesi anayasa
yapmaz; sadece yürürlükteki anayasa çerçevesinde faaliyette bulunur.
Demokratik bir toplumda anayasal düzenin temel normlarını belirleme yetkisi
kurucu iktidara aittir. Yargıcın görevi bu düzenin korunmasıdır ve yetkisi yazılı
anayasa ile sınırlandırılmıştır. Anayasa yargıcı, anayasa metni ile açık bir bağ
kurmadıkça üstün norm üretme yoluna gitmemelidir. Çünkü anayasayı
yorumlamak, muğlâk ya da genel nitelikteki normların anlamını ortaya koymak
demektir; metinde olmayan bir ilke üretmek yorum değil, anayasa yapmak
anlamına gelir. 57 Bir başka deyişle, bu kararıyla Anayasa Mahkemesi, hiçbir
ilkeye dayanmadan Anayasa’yı yeniden yazmıştır. 58
Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde yaşanan toplantı yeter sayısına ilişkin
tartışmalarda gündeme gelen konulardan biri de, dürüst yorum ilkesidir. Dürüst
yorum ilkesini dile getiren yazarlar, hukuk kurallarının siyasal amaçlar
doğrultusunda yorumlanmaması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Dworkin’e göre
hukukta yorum, yargıçların istedikleri sonuca ulaşmak amacıyla
kullanabilecekleri bir araç olamaz. Anayasalar her türlü yoruma açık metinler
değillerdir. Yorumun objektif ve dürüstlük ilkesine uygun olarak yapılması
gerekir. “Doğru” veya “dürüst” yorumun çeşitli boyutları söz konusudur. Her
şeyden önce mahkemenin vereceği kararın bir uzlaşma, bir strateji veya siyasal
uyuşma sonucunda değil, bir kurala, bir ilkeye dayanılarak alınması gerekir.
Yine doğru yorumun yapılabilmesi için belirli bir özgürlüğün temel olduğunu
iddia eden yargıç bunu anayasal düzenlemenin temel yapısı ile birlikte daha
önceki kararlarla uyumlu olduğunu göstermeli ve yorum yaparken herhangi bir
ilkeyi benimsediğinde diğer davalarda da bu ilkeye aynı ağırlığı tanımalıdır. 59
Dworkin’in görüşlerinin önemine işaret eden Turhan, hukuk
uygulamasında ve doktrininde dürüst yorum farklarının her zaman
görülebileceğini; ama yapılan yorumun dürüst yorum olması gerektiğini
söylemektedir. Yani belli siyasal amaçlar doğrultusunda hukuk kurallarının
çarpıtması gayreti içine girilmemelidir. Ülkemizde zaman zaman dürüst yorum
ilkesine siyasal amaçlarla uyulmadığı görülmektedir. Yazara göre, bunun en iyi
örneklerinden birisi, Anayasa’nın 102. maddesinin siyasal bir amaçla
56
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Zühtü Arslan, “Gerekçeli ‘367 Kararı’nın Düşündürdükleri”, Zaman, 28 Haziran 2007.
Çoban, s. 26.
Turhan, “Anayasanın Hak Temelli Yorumu ve Anayasa Yargısı”, s. 389.
Ronald Dworkin, Freedom’s Law: The Moral Reading of the American Constitution, Harvard
University Pres, Camridge 1996, s. 83 (Zikreden Turhan, “Anayasanın Hak Temelli Yorumu ve
Anayasa Yargısı”, s. 385-386).
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yorumlanmasıdır. 60 Benzer şekilde Özbudun, hukuk kurallarının belli siyasal
amaçlar uğruna çarpıtılmaması gerektiğini ifade etmektedir. 61
5. Siyasi Parti Davalarında Mahkemenin Katı Tutumu
Anayasa Mahkemesinin en çok eleştirilen kararları, kapatma davaları
sonucunda verdiği kararlardır. Anayasa Mahkemesinin siyasi parti kapatma
kararlarıyla oluşturduğu içtihadın temel özelliği Anayasa ideolojisini katı bir
şekilde yorumlayarak kurulu düzene yönelik “tehditleri” bertaraf etmektir.
Mahkemenin parti kapatma kararları, devletin bölünmez bütünlüğü ve laikliğin
korunması amacı üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Mahkeme “bölünmez bütünlüğe aykırılık” gerekçesiyle verdiği parti
kapatma kararlarda, devletin yapısı ve toplumsal sorunlarla ilgili farklı görüşleri,
kararlarında bir arada tekrarladığı “Devletin tekliği, ülkenin tümlüğü ve ulusun
birliği” kavramları ile bağdaşmaz bulmaktadır. Mahkemenin salt parti
programında yer alan ifadeler nedeniyle bölünmez bütünlüğün ihlal edildiğine
karar vermesi ve bunu yaparken de “tartışılamaz kavramlar ve değerler”den söz
etmesi, demokratik devletin temellerinden olan ifade ve örgütlenme özgürlükleri
ile bağdaşmamaktadır.
Anayasa Mahkemesi birçok siyasi partiyi de, laiklik anlayışına aykırılık
nedeniyle kapatmıştır. “Laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline geldiği”
gerekçesiyle verilen parti kapatma kararlarında dayanılan temel kapatma nedeni,
kapatılan partilerin laiklik ve başörtüsü serbestliği konusunda Mahkemeden
farklı olan görüşleridir.
Anayasa Mahkemesinin siyasi parti kapatma davalarında Anayasa’yı
nasıl yorumladığı konusunda Mehmet Turhan şu tespitlerde bulunmaktadır:
“Siyasi parti kapatma davalarında Anayasa Mahkemesi hak ve özgürlükler
açısından önemli bazı ilkeleri bile özgürlükler aleyhine yorumlamıştır.” 62
“Anayasa Mahkemesi parti kapatma davalarında, özgürlükleri sınırlayan ve
ekonomik konuları düzenleyen yasaların denetiminde çoğunlukla yasakçı ve
devletçi bir yaklaşım sergilemiştir. Anayasa Mahkemesi uzun yıllar Anayasa
hükümlerini son derece dar ve özgürlükleri temel almadan yorumlayarak, sanki
resmi devlet politikasını yansıtır bir biçimde siyasal partileri kapatmıştır.”
Anayasa Mahkemesi, parti kapatma davalarında Anayasa’da partiler için
öngörülen kapatma nedenlerini yorumlarken karşılaştırmalı hukuktan
yararlanabilirdi. Turhan’a göre, Anayasa Mahkemesi siyasi parti kapatma
60
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Turhan, “Anayasanın Hak Temelli Yorumu ve Anayasa Yargısı”, s. 386.
Özbudun, “Cumhurbaşkanı Seçimi ve Anayasa”, Zaman, 17 Ocak 2007.
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davalarında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ve bu Sözleşmenin Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesince yorumlanışını gözetmemiştir. 63
Bu noktada belirtmek gerekir ki, Anayasa Mahkemesinin gittikçe artan
ölçüde insan haklarıyla ilgili uluslararası hukuk kaynaklarına ve özellikle AİHS
hükümlerine ve AİHM kararlarına atıfta bulunduğu görülmektedir. Mahkeme,
siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalarda, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’ni Anayasa hükümlerini yorumlarken destek ölçü norm olarak
kullanmaktadır. 64 Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesi ile AİHM’in içtihatları
arasında farklılıklar bulunmaktadır. Öden, bu farkın, yalnızca insan hakları ve
demokrasi anlayışları arasındaki farktan mı, yoksa yıkıcı akımların Türkiye’deki
demokratik düzen için oluşturduğu tehlikenin değerlendirilmesindeki farktan mı
kaynaklandığı sorusunun tartışmaya açık olduğunu belirtmektedir. 65
Anayasa hukuku doktrininde siyasal haklarla ilgili Anayasal hükümlerin
Anayasa Mahkemesi tarafından katı yorumlanması eleştiri konusu olmuştur.
Örneğin Ergun Özbudun’a göre, Anayasa Mahkemesi, kendisini yaratan ve
yetkilendiren devlet elitlerinin değer ve beklentileri ile esas itibariyle uyumlu bir
tavır sergilemiştir. Bu tavır, özellikle siyasi parti kapatma davalarında
gözlemlenebilir. Anayasa Mahkemesi, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu
hükümlerini oldukça katı bir biçimde yorumlayarak çok sayıda kapatma kararı
vermiştir. 66
Arslan, Anayasa Mahkemesinin siyasal haklara ilişkin bu tutumunu,
“hak temeline dayanan” değil, “ideoloji temeline dayanan” bir yaklaşım olarak
tanımlamakta ve Anayasa Mahkemesinin, resmi ideolojinin muhafızlığını,
liberal bir hak anlayışına tercih ettiğini ileri sürmektedir. 67 Yazara göre, her iki
mahkeme de aynı hükümleri farklı ölçütlerden hareketle farklı sonuçlara
bağlamaktadır. Bu durum, Anayasa Mahkemesinin “hak-eksenli yaklaşım”
yerine “amaç-eksenli yaklaşım”ından kaynaklanmaktadır. Yazar, bu iki
yaklaşımı ise şöyle açıklamaktadır: “Hak-eksenli yaklaşım, bir davada yargıcın
temel hak ve özgürlükleri ihlal edilip edilmediğini tespit ederek, onların
korunmasından yana tavır almasını/karar vermesini gerektiren yaklaşımdır.
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Turhan, “Değişen Egemenlik Anlayışının Hak ve Özgürlüklerin Korunmasına Etkileri ve Türk
Anayasa Mahkemesi”, s. 244.
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Amaç-eksenli yaklaşım ise, daha çok faydacı temellere dayanmaktadır. Bu
yaklaşım, yargıcın toplumun ve devletin yüce amaçları için, bireysel hakları feda
etmesini, kurulu düzenin devamı kaygısını öne çıkarmasını gerektirmektedir.” 68
Bir başka görüşe göre de, Anayasa Mahkemesi, parti kapatma
davalarında katı bir pozitif hukuk yaklaşımıyla sorunu ele almakta 69, hatta
zaman zaman pozitif hukuku da aşacak ölçüde yerindelik denetimine taşıyıcı
ibarelere yer vermektedir. Anayasa Mahkemesi, siyasal parti özgürlüğünü
koruyucu, geliştirici ve genişletici yorum tekniği yerine, otoriter okumayı tercih
etmektedir. 70
Atar’a göre, Anayasa Mahkemesi, parti kapatma davalarında,
özgürlükleri kısıtlayan kanunlar ile ekonomik konuları düzenleyen kanunların
denetiminde, genelde yasakçı ve devletçi bir yaklaşım ortaya koymuştur. 71
Bununla birlikte Anayasa Mahkemesinin son yıllarda parti kapatma
davalarında siyasi özgürlükler lehine bir tutum takınmaya başladığı
gözlemlenmektedir.
Anayasa Mahkemesine 1990-2000 yılları arasında on dokuz siyasi parti
hakkında kapatma davası açılmıştır. Kapatma davalarının on beşi; Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ile laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı
faaliyetlerden dolayı, kalan dört dava ise, çeşitli sebeplere bağlı olarak
açılmıştır. Söz konusu on dokuz kapatma davasının on yedisi hakkında partilerin
kapatılmasına, ikisi hakkında da kapatma isteminin reddine karar verilmiştir.
2001-2010 yılları arasında ise on beş siyasi parti hakkında kapatma
davası açılmış, bunlardan birisi hakkında kapatma kararı, on dava hakkında ret
kararı, dördü hakkında ise davanın düşürülmesine karar verilmiştir.
Bu sayılardan da görüleceği gibi, 2001 yılından sonra Anayasa
Mahkemesinin parti kapatma davalarında önemli bir tavır değişikliği
sergilediğini söyleyebiliriz. 2000’li yıllardan sonra Anayasa Mahkemesinin
siyasi parti kapatma davalarında başlattığı bu önemli değişikliğin sebebi, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi ile Mahkemesinin kararlarında belirtilen kriterleri esas
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alan bir yaklaşım göstermeye başlamasıdır. Başka bir anlatımla, terör, şiddet ve
baskı bağlantılı parti çalışmaları dışında kalan faaliyetler, ifade ve örgütlenme
özgürlüğü kapsamında değerlendirilerek, kapatma kararına dayanak teşkil eden
delil olarak kabul edilmemiştir. Başka farklı düşünceler varsa da ana neden bu
gerekçe üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sebep ne olursa olsun parti kapatma
davalarında ortaya çıkan bu sonuç, özgürlükler bağlamında çok önemli ve
önemli olduğu kadar da demokrasi adına sevindirici bir gelişmedir. Siyasi
partilerin ifade ve örgütlenme özgürlüklerine ilişkin alanın bu şekilde
genişletilmesi, sorunları çözücü niteliği ile demokratik, laik hukuk devletinin
güvencesi olmaya önemli katkı sunacaktır. 72
6. Mahkemenin
Müdahalesi

Hükümetlerin

Ekonomik

Politikalarına

Anayasa Mahkemesi aktivizminin en yoğun olduğu alanlardan birisi
hükümetlerin ekonomik politikalarıdır. Anayasa’da ekonomik ve sosyal hayata
ilişkin bazı düzenlemeler bulunmakla birlikte, siyasi iktidarlara belli bir
ekonomik model empoze edilmemektedir. Dolayısıyla hükümetler farklı
ekonomik politikaları izleyebilirler. Anayasa Mahkemesi de bir kararında bu
noktaya şöyle işaret etmiştir 73: “[Ç]ok partili demokratik rejimi benimseyen
Anayasamızda, Anayasa ilkelerine ters düşmemek koşuluyla iktidarların
ekonomi alanında müdahaleci veya liberal bir politika izlemelerine bir engel
bulunmamaktadır.” Bununla birlikte Mahkemenin ekonomik konulardaki
kararlarının önemli bir kısmı müdahaleci bir yaklaşımı yansıtmaktadır.
Mahkeme, devletçi ekonomik model olarak nitelendirilebilecek olan bu temel
içtihadına uymayan birçok düzenlemeyi iptal etmiştir.
Anayasa Mahkemesi hükümetlerin kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT)’nin
özelleştirilmesiyle ilgili düzenlemelerini iptal ederken hukukilik denetimini
aşarak yerindelik denetimi yapmıştır. 74 Mahkemenin, tıpkı yabancılara mülk
satışı kararında olduğu gibi, “Türk milli menfaatleri”, “ülke güvenliği” ve “Türk
Milletinin bağımsızlığı” kavramlarını kullanarak özelleştirme düzenlemesini
iptal etmesi, hukukilik denetiminin yerindelik denetimine dönüşmesine yol açar.
Bu ise, Mahkemenin bu konulardaki kendi sübjektif anlayışını seçilmiş
yöneticilerin tercihlerinin üstüne çıkarması sonucunu doğuracağından
demokrasiyle bağdaşmaz.
Mahkeme, yabancılara mülk satışıyla ilgili olarak “karşılıklılık şartının
aranmaması” ve “yabancıların edinebilecekleri taşınmazların oranının tespiti”
72
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konularında Bakanlar Kurulunu yetkilendiren kanuni düzenlemeleri iptal
ederken mülk satışı ile milli menfaatler ve egemenlik arasında ilişki kurarak
ilginç yorumlar yapmıştır. 75
Mahkemeye göre, yabancılara belli sınırları aşan mülk satışı Türk milli
menfaatlerine aykırıdır ve egemenliğe yönelik bir tehdittir. Gerektiğinde
vatandaşlarla aynı hukuki şartlarda mülkiyet hakkı sınırlanabilecek olan
yabancıların mülk sahibi olmasının neden egemenliği ihlal ettiği belirsizdir. Öte
yandan, demokrasilerde milli menfaate uygun ya da aykırı olan hususları
hükümetin yerine geçerek tespit eden Mahkemenin bu girişimiyle hukukilik
denetimini aşarak yerindelik denetimine kaydığı da açıktır.
Anayasa Mahkemesinin hükümetlerin ekonomik politikalarına
müdahale anlamına gelen bu tür kararlarında kamu yararı, kamu malı, milli
yarar, bağımsızlık ve egemenlik gibi bazı temel kavramları oldukça farklı
anladığı ya da yorumladığı görülmektedir.
VII. SONUÇ YERİNE
Anayasa Mahkemesi, özgürlükçü ve demokratik bir hukuk devletinin en
önemli kurumlarından biridir. Özellikle Türkiye gibi demokratik pekişmenin
henüz tamamlanamadığı ülkelerde rolü daha da büyüktür. 76
Anayasanın üstünlüğü ilkesinin gerçekleştirilmesini sağlayan anayasa
mahkemelerinin anayasanın uygulamaya geçirilmesindeki sorumluluğu
büyüktür. Anayasa mahkemeleri bu konuda son sözü söyleyen organ
konumundadır. Kuşkusuz bu durum, anayasa mahkemesinin anayasayı
yorumlarken tamamen serbest olduğu anlamına gelmemektedir. Aksi halde
anayasanın üstünlüğü ilkesi yok olur, onun yerini anayasa mahkemesi
kararlarının üstünlüğü ilkesi alır.
Anayasaların yapılış amaçlarından biri de hak ve özgürlükleri güvence
altına almaktır. Dolayısıyla anayasa hükümlerinin önemli bir bölümünü hak ve
özgürlüklere ilişkin düzenlemeler oluşturur. Temel hak ve özgürlüklerin
anayasada düzenlenmesi başlı başlına bir güvence teşkil eder. Ancak temel hak
ve özgürlüklerin asıl güvencesi anayasa mahkemesinin yapacağı anayasaya
uygunluk denetimidir.
Anayasa mahkemelerinin temel amacı ve misyonu; anayasada güvence
altına alınan kural ve ilkelerin yasama organının tasarruflarıyla ihlâl edilmesini
75
76
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önlemek, en genel anlamda anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığıyla temel hak
ve özgürlükleri güvence altına almaktır. Demokratik rejimlerde anayasa
mahkemesi, anayasaya, uluslararası antlaşmalara ve hukukun genel ilkelerine
aykırı, hak ve özgürlükleri ihlâl edici yasal hükümleri hukuk sisteminden
ayıklamayı amaç edindiğinden, demokrasi ve hukuk devletinin en önemli
koruyucusu kabul edilmektedir.
2012 yılının Eylül ayında uygulamaya geçen bireysel başvuru yolu
amacına uygun bir şekilde işlediğinde Anayasa Mahkemesi gerçek anlamda bir
vatandaş mahkemesi haline gelebilir. Bireysel başvuru yolunun uygulamaya
geçmesiyle birlikte Anayasa Mahkemesinden beklenen “özgürlüklerin
mahkemesi” işlevini yerine getirmesidir.
Bireysel başvurunun özellikle anayasa yargısının gelişmesine çok
önemli zenginlik katacağı, temel haklar konusunda Türkiye’deki uygulama ile
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarındaki anlayış farkının ortadan
kalkmasına imkân sağlayacağı söylenebilir.
Geleceğe yönelik bu umutları bir yana bırakırsak, mevcut tabloya
bakıldığında, Türk Anayasa Mahkemesinin günahlarının mı yoksa sevaplarının
mı daha fazla olduğu, tartışmaya açık bir husustur.
Anayasa yargısının önemli sorunları arasında, Mahkemenin bazı
durumlarda yetkilerini yanlış kullanması, bazı konularda da anayasal yetkilerini
açıkça aşmış olması gelmektedir.
Türkiye’de zaman zaman anayasa yargısının demokratik meşruluğu
tartışma
konusu
olmakta,
hatta
Mahkemenin
kaldırılması
bile
önerilebilmektedir. Anayasa yargısının meşruiyeti, onun, demokratik sistemi,
hukuk devleti ilkesini ve insan haklarını koruma işlevinden kaynaklanır. Bu
nedenle bir ülkede anayasa yargısı denetiminin bu işlevinden sapması halinde
meşruiyet kaybına uğraması da kaçınılmazdır. Türkiye’de anayasa yargısının
demokratik meşruiyeti, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi seçimle oluşan Meclisin
Anayasa Mahkemesine üye seçmesine imkân sağlanması ve Mahkemenin
yaptığı anayasallık denetiminde ideolojik aktivizmi terk ederek insan hakları ve
hukukun üstünlüğünün korunmasına odaklanması ile güçlendirilebilir.
Türk Anayasa Mahkemesine yöneltilen en önemli eleştirilerden biri,
sergilediği yargısal aktivizmdir. Mahkemenin sergilediği yargısal aktivizm,
insan hakları ve hukuk devletinin korunması ve geliştirilmesi amacından ciddi
şekilde sapmaktadır. Mahkemenin yargısal aktivizmi, birey özgürlüklerini
çoğunluk karşısında güvence altına almaktan çok, devletin ideolojik
önceliklerini koruma amacı etrafında yoğunlaşmaktadır. Bunun nedeni bir
ölçüde Anayasa’nın bu nitelikte bir aktivizme elverişli düzenlemelere sahip
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olmasıdır. Ancak asıl neden Mahkemenin, Anayasa hükümlerini yorumlama
anlayışıdır. Türk Anayasa Mahkemesinin 1961 ve 1982 Anayasaları döneminde
sergilediği aktivizm, yargısal aktivizm kavramının sınırlarını zorlayacak bir
nitelik taşımaktadır. Bu yargısal aktivizm türünü, Batı demokrasilerindeki
yargısal aktivizmden ayırmak üzere, devletçi ve ideolojik bir yargısal aktivizm
olarak nitelendirmek mümkündür. 77
Türk Anayasa Mahkemesi, ilk yıllardan itibaren Anayasa’nın
yorumlanması konusunda çeşitli yöntemleri kullanmakla birlikte, Anayasa’nın
yorumuna ilişkin özgün bir metodoloji de geliştirmemiştir. Türk Anayasa
Mahkemesi, esas itibariyle klasik yorum yöntemlerinden yararlanarak
Anayasa’yı yorumlamaktadır. Anayasa Mahkemesi, Federal Alman Anayasa
Mahkemesi gibi, klasik yorum yöntemleri yanında, anayasa hukukuna özgü
yorum ilkelerinden de yararlanmaktadır. Türk Anayasa Mahkemesinin yorum
pratiği hakkında genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, kimi kararları
bakımından takdir edilmekte, ama çoğunlukla da eleştiriye maruz kalmaktadır.
Bütün bu eleştirilere rağmen, Türk Anayasa Mahkemesi, yarım asırlık
geçmişi dikkate alındığında, hukuk devletinin yerleşmesinde ve iktidarların
keyfi tutumunun önlenmesinde son derece önemli bir rol oynamıştır.
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İSLÂM HUKUKUNUN KAZUİSTİK YAPISI ÜZERİNE
Yrd. Doç. Dr. Yakup MAHMUTOĞLU ♦
ÖZET
Geçmişte uzun süre kazuistik yöntemi (meseleci) kullanan İslâm
Hukuku, bu yönteme bakılarak, aynı esneklik ve kabiliyetle modern hayatın
ihtiyaçlarını karşılamaya çok da elverişli olmadığı gerekçesiyle, bazı
oryantalistler tarafından eleştirilmiştir.
Esasında 19. asra kadar kazuistik yöntem, sadece İslâm Hukukunun
değil, aynı zamanda diğer hukuk sistemlerinin de kanunlaştırma yöntemi
olmuştur. Dahası bu yöntem, hâlen Anglo-Sakson hukuk sistemi tarafından da
kullanılmaktadır. Dolayısıyla kazuistik yöntemi İslâm Hukukuna özgü bir kanun
yapma metodu/anlayışı olarak görmek isabetli bir yaklaşım değildir.
Âyet ve hadislerin (nass) taşıdığı nitelik, kendilerinden elde edilen fıkhî
hükümlerin kazuistik bir temayül göstermesine etki etmiş olmakla beraber, İslâm
Hukuku, gerek kaynakları itibariyle ve gerekse sistem olarak soyut prensipler
oluşturma özelliğine de sahiptir. Nitekim klasik İslâm doktrininde benzer
tekil/tikel olayların hükümlerinden hareket ederek genel bir hükme (küllî
kaideye) varıldığı da bir gerçektir.
Hukuk tarihinde kanunlaştırma; hukukçuların ve hukuk biliminin, hukuk
oluşturma mantığı ve kanun yapma tekniği bakımından geldiği seviyeye bağlı
olarak önce kazuistik daha sonra kazuistik-soyut ve son olarak da soyut yöntem
ile devam eden bir süreci ifade etmektedir. Fakat başvurulan bu yöntemler,
birbirini tamamlayan ve hukukun daha iyi uygulanması amacı taşıyan bir nitelik
arz etmektedir.
İslâm hukuku açısından maksat, her devirde şeriatın hükümlerinin
uygulanmasını ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilmesini sağlayan hukuk
yöntemini temin etmek olduğundan, kanun yapma mantığı olarak kazuistik veya
soyut yöntemin kullanılması bir sorun teşkil etmeyecektir.
Anahtar Kelimeler: İslâm Hukuku, kanunlaştırma yöntemleri,
kazuistik yöntem, kanunlaştırma.
♦
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ON THE STRUCTURE OF CASUISTRY OF ISLAMIC LAW
ABSTRACT
In the past, a long time using casuistry method (meseleci) the Islamic
Law, by looking at this method, on the grounds is not very suitable to meet the
needs of modern life with the same flexibility and ability has been criticized by
some Orientalists.
In fact, casuistry method had been not only Islamic law, but also in
other law systems had been the codification method until the19. century.
Moreover, this method currently has been used by the Anglo-Saxon law system
too. Therefore, it is not an appropriate approach to consider the casuistry
method as a law-making method/approach specific to Islamic Law.
Although a quality that, verses and hadiths (nass) have, impacts on
juridical provisions obtained from them to show a casuistry tendency, Islamic
Law also has a property to create abstract principles whether its sources or as
a system. Thus, it is a fact that in the classical Islamic doctrine, by acting from
similar singular/particular provisions of events reached a general verdict
(holistic base) too.
Codification in the history of law; has explained an ongoing process
with firstly casuistry later casuistry-abstract, and finally abstract method by
depending on the level of in terms of creating a logic of law and law-making
technique of jurists and jurisprudence have reached. However, these applied
methods present a property that complates each other and has a purpose of
making law applied better.
Since purpose in terms of Islamic law is to supply the implementation of
the provisions of the Sharia in all ages and law method that allows to meet the
needs of the age, using casuistry or abstract method as a logic of law-making
will not be a problem.
Key Words: Islamic Law, codification methods, casuistry method,
codification.
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GİRİŞ
İslâm Hukukunda, hukuk/kanun oluşturma tekniği olarak
“kazuistik/meseleci yöntem”in kullanılması, oryantalistlerin İslâm Hukuku
üzerinde olumsuz yorumlarda bulunmasına sebep olmuştur. Bu zihniyet
sahipleri, tarihin belli dönemlerinde uygulanan İslam hukukunun, artık o
esneklik ve kabiliyetini yitirdiği için modern hayatın ihtiyaç duyduğu kanunları
yapma tekniğine sahip olmadığından ve dolayısıyla bir hukuk sistemi olarak da
insanların ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğinden bahisle çok işlevsel olmadığını
ima etmektedir. Aslında daha önce bu yöntem, bilinenin aksine, sadece İslâm
Hukukunun değil, son 2-3 asra kadar tüm hukuk sistemlerinin kanun yapma
mantığı(:yaklaşımı)nın adı olmasının yanında, günümüzde Anglo-Sakson gibi
bazı hukuk sistemleri tarafından bir şekilde kullanılan bir yöntem olarak da göze
çarpmaktadır.
Bir kanun yapma tekniği üzerinden İslâm Hukukunun yapısının
incelendiği bu çalışmada öncelikle kanunlaştırma kavramı ele alınacaktır.
Ardından kanunlaştırmanın gereğine değinilerek hukuk tarihinde kullanılan
kanun yapma tekniklerinden söz edilecektir. Dolayısıyla nass-olgu ilişkisi
bağlamında hükümlerin tespiti anlamında ilk örneklerine Kur’ân ve Sünnet’te
rastlanılan kazuistikin, belli bir hukuk sistemine mi yoksa tüm hukuk
sistemlerine mi özgü kullanıldığı, karşılaştırmalı olarak tespit edilmeye
çalışılacaktır. Ayrıca bu metodun kullanılmasını netice veren saikler üzerinde
durmak suretiyle bir kanaate varılacaktır.
Araştırma, kanunlaştırma yöntemleri üzerine bir çalışma olduğu için
kullanacağımız malzeme de, özellikle karşılaştırmalı hukuk, hukuk tarihi, hukuk
başlangıcı ve hukukun temel kavramları alanlarına dair eserler olacaktır.
1. KANUNLAŞTIRMA
1.1. Tanımlama
Kanunlaştırma, herhangi bir hususa müteallik hareket tarzını kanun
haline koyma, kanun halinde kaideler vazetme demektir. 1 Yeknesak olarak
geçerli olması istenen kurallar koyarak hukukun birleştirilmesi için her zaman
kanunlaştırma (legislative) yoluna gidilmiştir. Kanunlaştırma, ülkelerin iç

1

Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet, "Kanunlaştırma Hareketleri ve Tanzimat", Tanzimat I, Komisyon,
MEB Yayınları, İstanbul 1999, 142.
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hukukları için söz konusu olduğu gibi, mesela ortak bir Avrupa hukuku
oluşturmak için Avrupa Birliği için de söz konusu olabilmektedir. 2
Kanunlaştırma deyimini iki anlamda kullanma imkânı vardır: İlk etapta
ve basit anlamıyla kanunlaştırma, hukuk kurallarının yazılı bir şekilde tespit
olunmasıdır. Bu anlamda, her yazılı hukuk kuralının çıkarılması, diğer bir
deyişle, yetkili merci tarafından uyulması zorunlu yazılı hukuk kurallarının
hazırlanması birer kanunlaştırma sayılır. Yeni bir kanun yapma denilebilen bu
yönteme taknîn de denmektedir. 3 Bu genel anlamın yanında kanunlaştırma
sözcüğüne daha dar ve özel bir anlam da verilmektedir. Bu dar anlamıyla
kanunlaştırma; dağınık bir halde mevcut olan yazılı veya yazısız bütün hukuk
kurallarını sistemli olarak birleştirmeyi, yani sosyal hayatın birçok alanlarını
içine alacak şekilde büyük kanun mecelleleri yapmayı ifade eder. Bu kavramı
karşılamak üzere Fransızca "Codification", Arapça " Tedvîn" kelimeleri
kullanılmaktadır. 4
Kanunlaştırma kavramının birçok batı dillerindeki karşılığı
"codification" olup bu kelime Latince "codex" kavramından gelmektedir. Codex
ise "büyük kanun", "kanunlar mecmuası", "mecelle" manasına gelir. Dolayısıyla
yukarıda da değinildiği üzere, kanunlaştırma kavramından, medenî kanun, ceza
kanunu, ticaret ve usul kanunları gibi genel mahiyeti haiz büyük kanunlar yapma
hareketi kastedildiği gibi çağdaş manada sistematik kanunlar yapma hareketi de
anlaşılabilir. 5
Yazılı hukuk kuralı koyma anlamındaki kanunlaştırma faaliyeti çok
eskiye, milattan önceye dayanmaktadır. Bâbil Hâmurâbi Kanunu, Hz. Musa'nın
On Emri, Roma On İki Levha Kanunu eski yazılı hukuk kurallarına en güzel
örneklerdendir. Ancak özel ve dar anlamıyla ilk tedvin Doğu Roma İmparatoru
Justinianus (MS.527-562) tarafından yapılmıştır. Roma Hukuku kuralları
Corpus Juris Civilis adı altında derlenmiştir. Bu ilk tedvin bir yana bırakılırsa,

2

3

4

5

Bkz. Oğuz, Arzu, “Hukuk Eğitimindeki Son Gelişmeler ve Karşılaştırmalı Hukukun Hukuk
Eğitimindeki Rolü”, AÜHFD, Cilt: 52, Sayı: 4, Yıl: 2003, 28.
Dönmez, İbrahim Kâfi, “İslâm Hukukunda Müctehidin Nasslar Karşısındaki Durumu ile
Modern Hukuklarda Hâkimin Kanun Karşısındaki Durumu Arasında Bir Mukayese”, MÜİFD,
Sayı: 4, İstanbul 1986, 23.
1839 tarihli Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti'nde başlayan ve günümüze kadar birçok İslâm
ülkeleri tarafından gerçekleştirilen taknîn çalışmaları, hukuk kurallarının yazılı olarak tespit edilmesi
anlamındaki kanunlaştırma faaliyetlerine örnek olarak gösterilebilir. Bu tür çalışmalar için mesela
bkz. Ekinci, Ekrem Buğra, Hukukun Serüveni, Arı Sanat Yayınları, İstanbul 2011, 312-315.
Dönmez, 23; Bilge, Necip, Hukuk Başlangıcı - Hukukun Temel Kavram ve Kurumları-, Gözden
geçirilmiş 10. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 1995, 82; Gözler, Kemal, Hukuka Giriş, 3. Baskı,
Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2006, 175.
Velidedeoğlu, 143.
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modern anlamda ilk tedvin/kanunlaştırma hareketleri 19. yüzyılın başlarında
kendini göstermiş ve 20. yüzyılda en yüksek aşamasına ulaşmıştır. 6
1.2. Kanunlaştırma Faaliyetlerinin Sebepleri 7
a) Ülkede dağınık halde bulunan, bölge bölge değişebilen hukuk
kurallarını tüm ülke genelinde uygulanabilecek hale getirmek ve geçerli olacak
tek düzen (yeknesak) hukuk kuralları oluşturmak ve böylece uygulamadaki
dağınıklığı ve keyfiliği ortadan kaldırmak.
b) Milli hukuku yabancı kökenli hukuk kurallarından arındırmak
amacıyla tamamen yerli toplumun sosyal, kültürel, dinî ve ahlâkî değerlerini
esas alan bir hukukî yapı oluşturmak için kanunlaştırma yoluna gitmek.
c) Bazen de uygulanmakta olan hukuk kuralları bireylerin ve toplumun
ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelir ki bu durumda hukukun tekrar gözden
geçirilmesi; toplumda meydana gelen gelişmelerin göz önünde bulundurulması,
fertlerin ihtiyaçları ve sorunlarının dikkate alınması gerekir. Dolayısıyla yeni,
çağdaş hukuk kuralları oluşturmak için kanunlaştırma yoluna gidilir.
Osmanlıda, Tanzimat döneminde, ceza hukuku ve ticaret hukuku alanında
yapılan kanunlaştırmalar bu türden bir faaliyetin ürünleridir. 8
2. KANUNLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Gerek hukuk kurallarını münferit şekilde yazılı olarak tespit etme ve
gerek dağınık kuralları birleştirerek büyük kanunlarda toplama işi, kanun
koyucuyu bir temel problem olan kanun yapma tekniği ile karşı karşıya bırakır.
Şimdiye kadarki kanunlaştırma yöntemleri sürecine baktığımızda, önceleri
kullanılan kazuistik (somut olay, hâdiseci) yöntemi ilk olarak, soyut-kazuistik
yöntemin ve daha sonra soyut nitelikli yöntemin izlediğini görmekteyiz.
2.1. Kazuistik (Meseleci) Yöntem
Kanunlaştırma yöntemlerinden biri olan ve somut olay yöntemi diye de
ifade edilen kazuistik (meseleci) yöntem; olaylara ve meselelere göre ayrıntılı
hüküm verme, kanun koyma metodudur. 9 Bu metodu ileride daha detaylı olarak
inceleyeceğimiz için burada sadece başlığı zikretmekle yetiniyoruz.

6
7
8

9

Bilge, 81-82.
Gözler, 176.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Aydın, M. Âkif, Türk Hukuk Tarihi, 8. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım,
İstanbul 2010, 428-434.
Önen, Mesut, Hukukun Temel Kavramları, Der Yayınları, İstanbul 1991, 135, 136.
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2.2. Soyut-Kazuistik Yöntem
Kazuistik yöntemden soyut yönteme geçiş sürecinde, iki yöntem
arasında ve her iki kanun yapma tekniğinin özelliklerini taşıyan bir metot vardır
ki bu da Soyut-Kazuistik Yöntem 10 diye nitelendirilmektedir. Bu metotla çok
sayıda somut sorunların soyut çözümlerine yer verilmiştir. 11 Böylelikle,
kazuistik yöntemde olduğu gibi, tamamen ayrıntılara girilmemiş; bazı
genellemeler yapmaya imkân sağlayan ifadeler de kullanılmıştır. Bazı
hukukçulara göre, Ahmet Cevdet Paşa önderliğinde hazırlanan Mecelle-i
Ahkâm-ı Adliyye bu tür kanun yapma yöntemine örnek gösterilebilir. 12
2.3. Soyut Kural Yöntemi
Kanunların soyut ve genel nitelikte olması durumudur. Bu durumda
aynı/tek kanun hükmü, birden fazla olaya uygulanabilecek genellikte tanım ve
kapsayıcılık özelliği taşımaktadır.
Bu yöntem ile kanunlaştırma, soyut kurallara dayanarak, ayrıntılara
inmeden yapılmaktadır. Bu tür kanunlaştırma, toplumdaki gelişmelere imkân
vermekte, hâkime belli ölçüler içinde takdir ve kural koyma yetkisi
tanımaktadır. 19. Asrın başından bu yana görülen modern kanunlaştırmalarda bu
yönteme başvurulmuştur. Örneğin, Alman, Fransız, İsviçre ve Türk Medenî
Kanunu soyut kural yöntemine göre hazırlanmıştır. 13
Soyut metotla hazırlanan kanunlarda, olayların ince teferruatı üzerinde
durulmayarak genel nitelik taşıyan soyut hükümler konulmakla yetinilir ve ana
hatları itibariyle birbirine benzeyen olaylar hakkında aynı -genel- hükümler
uygulanır. 14 Kanun koyucu, genel ve soyut kuralları vazetmekle hâkimin kanunu
yorumlamasını ister. 15
10

11
12

13

14

15

Soyut-Kazuistik tabiri, ilk olarak Otto Von Gierke tarafından kullanılan bir tabirdir. Bu kanunlaştırma
yönetiminin tipik örneği olarak Alman Medeni Kanunu’nu gösterebiliriz. Bkz. Özsunay, Ergun,
Medeni Hukuka Giriş, Gözden geçirilmiş 3. Bası, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1978,
109-110.
Bir başka hukukçu, Mesut Önen’in, 17 bin maddeden oluşan 1794 tarihli Prusya Kanunu’nu, “kısmen
kazuistik yöntemle hazırlanmış” bir kanun olarak nitelendirmekle onu, soyut-kazuistik yönteme dâhil
ettiğini söyleyebiliriz. Bkz. Önen, 136.
Özsunay, 110.
Cin, Halil/Akgündüz, Ahmed, Türk Hukuk Tarihi, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1996, II,
185.
Gözübüyük, Şeref, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, 15. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara
2001, 59; Anayurt, Ömer, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, 10. Basım, Seçkin
Yayıncılık, Ankara 2010, 60.
Schwarz, Andreas B., Medenî Hukuka Giriş, Çev. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, İstanbul 1946, 38;
Özsunay, Ergun, Medeni Hukuka Giriş, Fakülteler Matbaası (3. Bası), İstanbul 1978, 108-110;
Ataay, Aytekin, Medenî Hukukun Genel Teorisi, 3. Bası, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1980, 61.
Güriz, Adnan, Hukuk Başlangıcı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1986, 52.
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O halde diyebiliriz ki, kanunlaştırma yöntem ve dönemlerine
baktığımızda, ilk yöntem olarak, kazuistik/meseleci yöntem kullanılmıştır. Soyut
yönteme doğrudan geçilmemiş, her iki yöntemin izlerini taşıyan, soyut-kazuistik
denilen ara bir kanunlaştırma yöntemi kullanılmış ve ardından şu an dünyada
genelde tercih edilen soyut yönteme geçilmiştir.
Yukarıda 16 kanunlaştırma yöntemlerinden biri olarak değinilen
Kazuistik Yöntem, araştırmanın konusunu teşkil ettiği için burada detaylı olarak
ele alınacaktır.
3. KAZUİSTİK (MESELECİ) YÖNTEM
3.1. Kavramsal Çerçeve
Sosyal bilimler sahasında kazuistik kavramının kullanımı, hukuktan
ziyade ahlak alanıyla ilgilidir. Ancak kavramın zamanla bir kanunlaştırma
tekniği olarak hukuk sahasında da kullanıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla,
kazuistik terimi,
mücerret/soyut kanunlaştırma tekniğinin karşıtı olan
somut/meseleci metot teriminin kavramsal içeriğini ve mana kapsamını
belirtmek üzere kullanılır olmuştur.
3.1.1. Lügat Manası
İngilizce; “Casuistry” olan kazuistik, müzekker isim olarak Fransızca'da
"Casuiste": "Bir şeyin ne zaman helâl ve ne zaman haram olduğunu açıklayan
mezhebî ilimlerin alemi (remzi, özel adı), mezhebî meselelerin helâl (hükümler)
kısmı" demek olup, müennes isim olarak; "Casuistique": yani "hukuk/fıkıh
ilminin helâl ve haramdan bahseden kısmı, diğer bir deyişle muharremât kısmı"
demektir. 17
3.1.2. Istılah Manası
Kazuistik (İng. Casuistry); “Ahlak felsefesinde, genel ahlak kurallarının
özel durumlara ve davranışlara uygulanıp uygulanmayacağını sistemli bir
şekilde araştıran, sosyal düzene nüfuz eden ve onu temelden sarsabilecek yeni
fikirlerle sosyal düzeni uzlaştırmaya çalışan bir alan” olarak tanımlanmıştır. 18
Bir başka yerde kazuistik; “genel ilkelerin varlığını yadsıyarak her durumun
kendi içinde değerlendirilmesi gerektiğini savunan durum ahlâkından farklı
olarak, ahlâkî ilkelerin özel durumlara uygulanmasından oluşan ahlâk türü" diye
16
17

18

Bkz. Makale metni [“2.1. Kazuistik (Meseleci) Yöntem” adlı başlık], 4.
Sâmî, Şemseddin, Kamûs-i Fransî, Fransızcadan Türkçeye Luğât (Dictionnaire FrançaisTurc/Fransızca-Osmanlıca), Mihran Matbaası, İstanbul 1882/1299, 296.
Flew, Antony, Felsefe Sözlüğü, Çev. Nurşen Özsoy, Yeryüzü Yayınevi, Ankara 2005, 298.

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.1, Yıl 2012

137

Yakup MAHMUTOĞLU

ifade edilmiştir. 19 Yani aynı tür davranışlara uygulanan ahlak ilkesini savunan
ahlak anlayışından farklı olarak, ahlâkî ilkelerin, özel/tikel olaylara ya da tek tek
fertlerin özel durumlarına uygulanırken kendi şartlarında ele alınması gerektiğini
savunmaktır.
Öncelikle ahlak alanında kullanılan bu yöntem, daha sonra hukuk-ahlak
arasındaki yakın ilişkiden dolayı, hukuk (kanunlaştırma, yargılama) açısından da
düşünülmüş ve hukuk sahasında da kullanılır olmuştur.
"Doğru ya da yanlış davranışla ilgili problemleri konu alan sanat ya da
öğreti olarak tanımlanan kazuistik, belli bir davranış tarzı içinde çeşitli ahlâk
kurallarının çatışması durumunda, nasıl davranılması gerektiğini belirleme
ihtiyacı ve zorunluluğundan doğmuş olup, genel ahlâkî ilkeleri özel durumlara
uygulamak suretiyle geliştirmeye çalışan bir araştırma olarak ortaya çıkar.
Başka bir deyişle amacı, tartışmalı, sorgulanabilir faaliyetleri haklı kılmak olan
kazuistik, genel davranış kurallarına gerçek ve sağlam istisnalar bularak gelişen
ahlak anlayışı" 20 ilmi olarak da tanımlanmaktadır.
3.2. Kazuistik Yöntemin Mahiyeti
Hukukun, her türlü olayı/sorunu çözüme kavuşturmasını hedefleyen bir
kanun yapma yöntemidir. 21 Kanunlaştırmaya giderken, her türlü olasılıklar
düşünülerek hâkimlerin keyfiliğini önleme, boşluk bırakmama, her türlü olaya
bir çözüm yolu bulma ile ayrıntılı düzenlemelere gidilmekte, genel kurallarla
yetinilmemektedir. Burada kanun koyucu, imkânlar elverdiği ölçüde çok hüküm
koyar ve günlük yaşamın tüm sorunları için düzenleme getirmeye çalışır. 22
Kanun uygulayıcısı olan hâkime mümkün oldukça takdir ve hukuk kuralı koyma
yetkisi verilmez. 23
Şu halde kazuistik metotla yapılan kanunlarda keyfiliği önlemek,
istismarı ve suiistimalleri ortadan kaldırmak en önemli kanun yapma saikı olarak
göze çarpmaktadır. Bu yönüyle toplum menfaatine yönelik olarak kanunlardan
beklenen toplumsal düzeni tesis etme özelliği/gayesi de muhafaza edilmiş
olunmaktadır.
Fakat zamanla şartların zorlamasıyla değişmek durumunda kalan aşırı
detaycı düzenlemeler, genel ilkelerin de uygulanamaz hale gelmesine sebep
olabilmektedir. Böylesi düzenlemeler aşırıya vardırıldığında hukuk sistemini de
kısa zamanda işlemez hale getirebilmektedir. Dolayısıyla, kanunla tanınan
19
20
21
22
23

Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü (Paradigma), İstanbul 1999, 503.
Cevizci, 503.
Bkz. Önen, 136; Anayurt, 59.
Özsunay, 108-109.
Bkz. Önen, 136; Anayurt, 60.
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yetkiyi kötüye kullanma (suiistimal) olmasın diye en ince ayrıntısına kadar
düşünülerek yapılan düzenlemelerin çabucak eskiyip işlemez hale gelmesiyle,
hukukî boşluğun doğması gibi baştan istenmeyen bir durum, bir başka şekilde
ortaya çıkmış olmaktadır.
Bu tür düzenlemeler, bazen çabuk eskiyen, toplumun gereksinimlerine
cevap veremeyen, boşluk yaratan düzenlemeler olmaktan kurtulamazlar. 17
bin'den fazla maddeyi kapsayan 1794 tarihli Prusya Devletleri Genel Kanunu,
1804 Fransız Medeni Kanunu, Çarlık Rusya'da 1832'de çıkarılan 60 bin
maddelik Kanun ve çoğunluğu teşkil eden hukukçulara göre Osmanlı’da yapılan
1876 tarihli ve 1851 maddeden oluşan Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye 24 de bu
yöntemle hazırlanmış kanunlardandır. 25
Bu metotla hazırlanan kanunlarda, olaylar, özelliklerinin en ince
teferruatı göz önünde bulundurulmak suretiyle ayrı ayrı hükümlere bağlanır. 26
Kanunlar ayrıntılı olarak hazırlandığı için, bunlarda yer alan hükümlerin
uygulanmasında hâkim, kanunun metnine sıkı sıkıya bağlı bulunduğu gibi,
kanun koyucunun hüküm/yasa koymadığı olaylar hususunda da mevcut boşluğu
doldurma yetkisine sahip değildir. 27
Kazuistik yöntemde, kanun koyucu, bir bakıma kanunların/hükümlerin
ruhuna (mana ve maksadına) değil de lâfzen yorumuna aşırı vurgu yaptığı için
lâfzî/literal olarak tüm olaylara, sorunlara değinmek zorunda kalmıştır. 28
Bu metot bir yönüyle, kanun koyucunun, kanunu uygulayıcıya olan
güvensizliğinin ve dolayısıyla erkler ayrılığının sıkı ve tavizsiz uygulandığının
bir göstergesidir. 29 Kanun koyucu, kanunun uygulanması bakımından ortaya
çıkabilecek bütün durumları göz önünde bulundurarak her muhtemel olay için
bir çözüm getirmeye çalışır. Bu yöntemle hazırlanan kanunlar çok sayıda
maddeyi içerir. Böylesi kanunlar her somut olay için çözüm getirmeyi
amaçladığından maddeler de teferruata inecek biçimde kaleme alınmıştır. Bu tür
kanunlaştırma yöntemine günümüzde bazen (örneğin, Vergi Kanunları'nda)
24

25
26
27
28
29

Kimi hukukçular, Mecelle’nin yöntemi hususunda çoğunluğun aksine, farklı bir yaklaşım
sergilemektedir. Onlar, Mecelle'de çeşitli cüzî meselelerden hareketle küllî kaidelere varıldığını iddia
etmektedirler. Ayrıca Mecelle'nin sisteminin, fıkıh kitapları sistemi olduğunu ve kazuistik/meseleci
olmadığını, belki o devrin tedvin geleneğine uyarak, bazı konularda ayrıntılara gidildiğinden soyutkazuistik denilebilecek karma bir metoda sahip olduğunu söylemektedirler. Bkz. Cin/Akgündüz, II,
185.
Özsunay, 108-109; Önen, 135, 136; Anayurt, 60.
Schwarz, 39.
Ataay, 60; Gözler, 177.
Güriz, 51.
Bkz. Otacı, Cengiz, “Hermeneutik (Yorum Bilim) ve Ceza Kanunlarının Yorumu”, TBB Dergisi,
Sayı: 89, Yıl: 23, Ankara 2010, 448 (Özbilgen, Tarık, Eleştirisel Hukuk Başlangıcı Dersleri, İÜHF
Yayınları, İstanbul 1976, 415’ten).

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.1, Yıl 2012

139

Yakup MAHMUTOĞLU

başvurulsa bile genel anlamda bu yöntemin önceki konumunu yitirmiş olduğu
söylenmektedir. 30 Diğer taraftan kazuistik yöntemle hazırlanmış kanunlarda,
kanun koyucunun hükmü koymadığı durumlarda hâkimin kanun boşluğunu
doldurma yetkisinin olmaması ile hukukta keyfiliği önlemek ve doğacak
sakıncaları gidermek gibi gayeler hedeflenmiştir. 31 Fakat toplumsal hayatın
doğuracağı tüm ihtimalleri, meydana gelecek sorunları önceden tespit edip
bunlara ilişkin kurallar koymak imkânsız denecek seviyededir. Kaldı ki kişiye
göre “hüküm perspektifi” farklı/görece olduğundan uygulamada bir ortalama
tutturmak da oldukça zordur. 32
Meseleleri tek tek ele alıp daha hassas ve âdil çözümlere varılma isteği
bakımından faydalı olmakla beraber bu yöntemle kaleme alınan eserlere tümel
(kuşatıcı bir bakışla) bakmak ve ortaya çıkan binlerce meseleden genel
hükümler çıkarmak oldukça güçleştiği için, kazuistik yöntem işlevselliğini
kaybetmiştir. Zamanla hukukçular, soyut-kazuistik dediğimiz karma yönteme
veya soyut yönteme yönelmişlerdir. 33
3.3. İslâm Hukukunun Yapısı Ve Özelliği
3.3.1. İslâm Hukukunun Yapısı
İslâm Hukuku kendine mahsus metotları bulunan "sui generis" bir
hukuktur. 34 Onu anlayabilmek, Arap diline vakıf olmanın yanında, birçok İslâmî
ilmin de iyi bir şekilde bilinmesini gerektirir ki böylelikle İslâm Hukuku daha
doğru anlaşılmış olunur. 35 Tefsir, Hadis, Akâid gibi İslâmî ilimlerden biri olan
İslâm Hukuku/Fıkıh diğer İslâmî ilimlere nispetle daha çok sosyal bünyeye
dönük, daha çok ferdî ve toplumsal ilişkilerle/sorunlarla iç içe girmiş ve daha
30
31
32
33

34

35

Güriz, 51.
Özsunay, 109-110.
Anayurt, 60.
Bkz. Aydın, Türk Hukuk Tarihi, 63, 64; Demir, Abdullah, "Külli Kaideler Ekolü", EÜHFD, Cilt:
11, Sayı: 1-2, Erzincan 2007, 145, 148.< http://hukuk.erzincan.edu.tr/dergi/makale/2007-1-7.pdf>.
(20.12.2012).
Nitekim bu hukuk sisteminin, İslâm dininin en önemli (aslî) iki kaynağı olan Kur'ân (vahy-i metlûv)
ve Sünnet (vahy-i gayr-ı metlûv)'e, yani vahye dayanması, onu ilâhî menşeli kılmakta ve diğer hukuk
sistemlerinden ayırmaktadır. Bkz. Karaman, Hayrettin, “Fıkıh”, D.İ.A., İstanbul 1996, XIII, 2, 3;
Aydın, Türk Hukuk Tarihi, 61-62; Zeydân, Abdulkerîm, İslâm Hukukuna Giriş, Çev. Ali Şafak,
Genişletilmiş 4. Baskı, Kayıhan Yayınları, İstanbul 2008, 70, 93, 102-103; Koç, Yunus, "Erken
Dönem Osmanlı Hukuku: Yaklaşımlar, Temel Sorunlar", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dergisi (Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı), Ankara (Ekim) 1999, 118;
Ekinci, 264.
İslâm Hukukunun vahye dayalı hukuk olmasından kastedilen; onun kutsal ve değişmez olduğu değil,
dini renk ve havayı her zaman taşıdığıdır. Bkz. Aydın, Türk Hukuk Tarihi, 62; Zeydân, 103; Ekinci,
264.
Akdemir, Salih, "Ûdeh'in ‘et-Teşri'il-Cinâî el-İslâmî’ Adlı Eserinin Tercümesi Üzerine", AÜİFD,
Ankara 1986, XXVIII, 38.
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müşekkel bir hüviyete sahip ilim dalıdır. Ferdî ve toplumsal olaylara/sorunlara
bir çözüm, bir çıkış yolu ya da bir kural/norm getirmekle karşı karşıya olan bu
ilim dalı, kendi içerisinde bir hukuk mantığına ve tekniğine sahip olmak
zorundadır.
Hz. Peygamber'den sonra oldukça uzun bir dönem, İslam hukukçuları
ilmî gayretlerini, karşılaştıkları veya önlerine gelen hukukî sorunların çözümüne
adamışlardır. Nitekim her geçen gün İslam coğrafyasına katılan yeni insanlar ve
bölgeler ile bu hukukun kapsamına yeni [özel/tekil ve değişik] sorunlar da dâhil
olmuş oldu. 36 Bu maksatla, İslam hukukçuları fıkhın aslî kaynak ve
delillerinden, fıkıh usulü (hukuk metodolojisi) ilmi yardımıyla çıkardıkları tekil- hükümleri mesele mesele kayıt altına aldıkları ve kitaplara geçirdikleri için
İslâm Hukuku "meseleci" anlamında "kazuistik" olarak nitelendirilmiştir. 37
İslâm Hukukunun sahip olduğu kazuistik (meseleci) kanunlaştırma
tekniği, yani fıkhın biçimsel olmayan (belli bir kalıba dökülmemiş) bir karakter
göstermesi, 38 bu hukukun oluşmasında, gelişmesinde ve olgunlaşmasında
kuşkusuz büyük kolaylık sağlamıştır. Çünkü bu dönemde hukukun normal
gelişimi, her işlem ve olayın ayrı ayrı ele alınarak tâbi' olduğu hükümlerin
belirlenmesini gerekmekteydi. 39 Şu halde İslâm Hukukunun meseleci oluşu, o
dönemdeki ortalama hukuk aklı, hukuk mantığı ve seviyesiyle ilgili olduğu
kadar, geleneksel İslâm Hukukunun göze çarpan (ona özgü) özelliklerinden biri
olmasıyla da ilgilidir.
İslâm Hukuku, meseleci bir hukuk tekniğine sahiptir; çünkü İslâm
hukukçuları, hukukî meseleleri incelerken genellikle küllî kaideler koymayıp
meseleler üzerinde tek tek durmuşlar ve çözüm üretmişlerdir. Ancak buradan
İslâm Hukukunun küllî kaidelere sahip olmadığı kanaatine varmak da doğru
değildir. 40 Zira her ne kadar küllî kaideler mevcut/vazedilmiş olmasalar bile,
zihinlerde mevcut bulundukları muhakkaktır. Eğer aksi olsaydı İslâm
hukukçularının çeşitli meselelerle ilgili verdikleri hükümler arasındaki ahengi ve
tutarlılığı açıklamak imkânsız olurdu. Fakat bununla beraber soyut ve kazuistik
yöntemler, genel olay (olgu) ve özel olay metotları diye nitelendirildiklerinde,
her iki yöntemin gerek İslam hukuk sistemi içerisinde gerekse beşerî hukuk

36
37
38

39
40

Aydın, Türk Hukuk Tarihi, 63.
Bkz. Ekinci, 267; Aydın, Türk Hukuk Tarihi, 63.
Schacht, Joseph, “Islamic Law”, Encyclopaedia of the Social Sciences, (Editor-in-Chief: Edwin R. A.
Seligman), I-XVII, The Mac Millan Company, New York 1951 (MCMLI), VII, 345.
Aydın, Türk Hukuk Tarihi, 63.
Goldziher, I., "Fıkıh", İslam Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1977, IX, 602; Akdemir,
XXVIII, 38; Karaman, “Fıkıh”, D.İ.A., XIII, 3.
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sistemleri içerisinde
mümkündür. 41

çeşitli

şekillerde/oranlarda

kullanıldığını

söylemek

İslam hukuk sisteminin kazuistik yöntem ağırlıklı olması, içinde soyut
(genel ilke) yöntemin kullanılmadığı anlamına gelmemelidir. Başka bir deyişle,
18. yüzyıla kadar belki de tüm kazuistik yöntem ağırlıklı hukuk sistemlerinde
çok sınırlı seviyelerde de olsa soyut/mücerret yöntem kullanılmaktaydı. 18.
yüzyıldan itibaren ise, bu sefer, genel hukuk anlayışı ve kanunlaştırma itibariyle
soyut metot anlayışına geçilmesine rağmen, bu metot içinde günümüze kadar,
kısmen de olsa kazuistik metodun kullanıldığını görmek mümkündür. Yani
günümüz beşerî hukuk sistemlerinin tümü, söylenenin aksine, sadece
soyut/mücerred metotla kanun hazırlamamaktadır. Bu noktada Anglo-Sakson
hukuk sistemine mensup devletlere bakmak yeterli olacaktır.
Beşerî hukuk sistemlerinin pratik hukuk tatbikatında, soyut ve somut
metot birlikteliğine bakıldığında: ‘Başkasının malına zarar veren kimse,
tazminle yükümlüdür’ kuralı soyut metoda göre düzenlenmiş olduğu görülür.
Öte yandan ‘Bir kimsenin bir uzvunu iş göremez duruma getiren kimse şu kadar
tazminatla yükümlüdür’ kuralı ise, her uzuv için ayrı ayrı tazminat miktarları
belirlediği için, kazuistik yöntemin izlerini taşımaktadır. 42
Ayrıca hüküm bildiren Kur’ân ve Sünnet metinlerinde her iki metodun
kullanılmasının yanında, küllî kaideler açısından bakıldığında İslam hukukunda
soyut metodun kullanıldığını söylemek de mümkündür.
Esasen İslâm Hukuku, insanların ihtiyaçlarını ve makul menfaatlerini
karşılıyor olması itibariyle "devamlılık" ve "esneklik" arz eden bir kabiliyete
sahiptir. Nitekim bu nitelikler, İslam hukukunun bir bakıma "genellik" ve
"süreklilik" özelliklerinin de delilidir. Öyleyse İslâm Hukuku zaman, mekân ve
beşerin menfaatlerine göre dinî nass ve hükümlerin tefsir ve beyanı suretiyle
genel kaidelerin cüzî hadiselere tatbikinden başka bir şey değildir. 43
Olaylara/sorunlara kazuistik yaklaşımla çözüm bulan İslâm
hukukçuları, kazuistik metodun dağınıklığını aşmak ve somut hukuk kurallarının
İslâmî köklerini tespit etmek için pozitif hukuk ile ilgili tikel olayların, küllî
kaideler ve usul-i fıkıh (İslam hukuk biliminin esasları) ile olan irtibatını ortaya
koymaya çalışmışlardır.

41

42

43

Ceza Hukuku alanında İslâm Hukukunun hem kazuistik hem soyut kurallar düzenlediğine dair geniş
bilgi için bkz. Songur, Haluk, Mukayeseli Hukukta Ceza ve Teorik Temelleri İslam Ceza
Hukukunda Ceza ve Amaçları, Söğüt Yayınları, İstanbul 2008, 82-83.
Döndüren, Hamdi, “Sosyal Değişme Karşısında İslam Hukuku ve Yeni Yaklaşımlar”, İslam
Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, Konya 2003, 30.
Zeydân, 104.
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İslâm hukukçularının çeşitli -cüzî- meseleler hakkındaki görüşlerinden
hareket ederek küllî kaidelere ulaşmanın mümkün olması da bunu
göstermektedir. Nitekim 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İslam âleminde
bu yolda çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Mecelle ve Muhammed Kadri
Paşa'nın (ö.1888), "Mürşidü'l-Hayrân" 44 adlı eseri bu duruma en güzel örneği
teşkil etmektedirler. 45
Şu halde, İslam hukukunun ve hukukçularının temelde gözettiği şey,
dinî nass ve hükümlerin, genel kaidelerin uygulanmasını sağlayacak hukuk
mantığını yakalamak olmalıdır. Önemli olan, Müslümanların tatbik etmek
durumunda oldukları şeriatı (İslam hukukunu), en kolay ve en pratik şekilde
nasıl kendilerine hayat nizamı yapabilecekleridir. Yani kullanılan (kanun
yapma) yönteminden ziyade, beşerî ihtiyaçları karşılayan, insanların
problemlerine çözüm arayan, hep taze kalan ve hayatla paralel giden bir
hukukun ve hukuk anlayışının var olmasıdır.
3.3.2. İslâm Hukukunun Özelliği
İslâm Hukuku; doğuşu, gelişmesi, kendine özgü sistemi ve özellikleri
olan bir hukuk sistemidir. Diyebiliriz ki, gelişmesini en erken tamamlayan
hukuk sistemidir. Böylesi niteliğe sahip olmasında, ilahî kaynaklı olmanın
yanında İslam âlimlerinin (fukahâ) şahsî gayretlerinin de çok önemli katkısı
olmuştur. Çünkü İslâm Hukuku, birçok batılı hukukçunun da ifade ettiği gibi,
yaklaşık iki asır gibi son derece kısa bir zaman zarfında akıllara durgunluk veren
olağanüstü bir gelişme göstermiştir. 46 İslâm Hukukunun oluşum safhası,
(Joseph) Schacht'a (ö.1969) göre hicri 3. asrın, Wael b. Hallaq'a göre ise hicri 4.
asrın ortalarında tamamlanmıştır. 47
19. yüzyıldan sonra İslâm ülkelerinde meydana gelen siyasî ve sosyal
değişim, beraberinde hukuksal değişim ve dönüşümü de getirmiş oldu. Özellikle
Roma hukuku merkezli Kıta Avrupa’sı ülkelerinin hukuk sistemleri İslam
ülkelerinin hukuk sistemlerini de etkilemiş oldu. Bu etkileşimle beraber bir
takım kanunlaştırma çalışmaları ve fıkıh/İslâm Hukuku geleneğinde kırılma ve
yansımalar (yeni açılımlar) yaşanmış oldu.
44

45
46
47

Medeni kanun ihtiyacını karşılamak amacıyla, hükümetin talimatı üzerine hazırlanmaya başlanmış ve
kanun şeklinde düzenlenmiş olan bu kod, resmen bir kanun metni olarak kabul edilmemiştir. İslam
hukukunun Hanefi ekolüne dayalı olarak kaleme alınan ve eşya ve borçlar hukukunu ihtiva eden eser,
müellifin ölümünden sonra, medreselerde okutulmak maksadıyla Mısır Maarif Vekâleti tarafından
bastırılmıştır. Bkz. Aydın, "Muhammed Kadri Paşa", D.İ.A., İstanbul 2005, XXX, 546; Şentop,
Mustafa, “Mürşidü’l-Hayrân”, D.İ.A., İstanbul 2006, XXXII, 59.
Akdemir, 38.
Akdemir, 37.
Bkz. Songur, "İslâm Hukuk Tarihi ve Gelişimi Üzerine Bir Kitap", SDÜ İlahiyat Fakültesi
Dergisi, Sayı: 19, Isparta 2007/2, 193. <http://ilahiyat.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/72/files/sduilahiyat-fakultesi-dergisi-sayi-19-20072-21032012.pdf.>. (17.01.2013).
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Ancak şer’î hukukun oluşumuna baktığımızda diyebiliriz ki, İslam
hukukçularının (fukahâ) herhangi bir siyasal güce ve kamusal kudrete bağlı
kalmadan, ihtiyaç hissetmeden, tamamen kendi ferdî gayretleri doğrultusunda
verdikleri ilmî ve kazâî içtihatlarla oluşturdukları -kanunlaştırılmamış- hukuktur.
Diğer bir deyişle, asırlar boyunca devam eden bir süre içerisinde, yürürlülük
kazanması için hükümetlerin yasama tedbirlerine/faaliyetlerine müracaat
edilmeden (ihtiyaç duyulmadan) tatbik edile gelmiştir. 48 Bu özelliği itibariyle
İslam Hukuku her ne kadar hukukçular hukuku 49 diye nitelendirilmiş olsa bile,
pekâlâ aynı şekilde kanunlaştırılmış bir hukuka dönüşebilme istidadına da sahip
olmuştur. Çünkü İslâm Hukuku, hukukçuların, nasslar karşısında çeşitli/değişik
tavır alışlar ile ortaya koydukları tercihli hükümleri içine aldığı için
kanunlaştırma çalışmalarında da değişik seçenekler sunabilmektedir. 50
Kanunlaştırma geleneği bakımından eski dünyanın bir parçası olarak,
Ortadoğu ilk örneklere sahip olduğu gibi, İslâm Hukuku da bu kanunlaştırma
geleneği içerisinde iyi bir örnek ortaya koyabilecek bir özelliğe hep sahip
olmuştur. Nitekim 8. yüzyılda bir iki kere gösterilen kanunlaştırma teşebbüsü
bunun teknik olarak her zaman mümkün olduğunu göstermiştir. 51
Öyleyse şunu diyebiliriz ki; İslâm hukukçuları tarafından oluşturulan
fıkıh müdevvenatı, yine onlar tarafından uygun görülseydi bazı idareciler (Halife
Mansur ve Hârun Reşîd) tarafından kanun manzumesi haline getirilebilirdi. Yani
şer’î hukukun kanunlaştırılmış bir formunun yürürlüğe konması da mümkün
olabilirdi.
Nitekim Halife Ebû Ca’fer el-Mansûr (ö.158/775) zamanında devlet
adamı (saray nâzırı) olan İbn Mukaffa'nın (ö.139/756) önerisiyle halife, İmâm
Mâlik'in (ö.179/795) Muvatta'ını kanunlaştırmak istemiş 52 fakat İmâm Mâlik
48

49

50
51
52

Türcan, Talip, İslâm Hukuk Biliminde Hukuk Normu -Kavramsal Analiz ve Geçerlilik Sorunu,
Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2003, 82.
Schacht, VII, 345; Ann Elizabeth Mayer, Şer'î Hukuk: Bir Metodoloji Mi, Bir Somut Kurallar
Bütünü Mü?, Çev. Sami Erdem, MÜİFD, Sayı: 18 (2000), İstanbul 2002, 208; Türcan, 82.
İslâm Hukukunun kaynakları olan Kur'ân ve Sünnet'ten hüküm çıkarmakla öncelikle sorumlu olanlar,
bu sahada yeterli donanıma sahip olan İslâm hukukçuları olduğu için İslâm Hukuku da bir
"hukukçular hukuku" olarak nitelendirilmiştir. Bkz. Ekinci, 266.
Bkz. Ekinci, 267.
Mayer, 204.
Böyle bir teşebbüs talebini/teklifini ihtiva eden ifade (
) için bkz. Mâlik b. Enes, el-Muvatta’, I-VIII (I-III: Mukaddime ve Fihrist),
Tahkîk: Muhammed Mustafâ el-A’zâmî, 1. Baskı, Nâşir: Muessesetu Zâyed b. Sultân Âl-i Nihyân li’lA’mâli’l-Hayriyye ve’l-İnsâniyye, Abu Dabi (el-İmârât: Birleşik Arap Emirlikleri) 2004/1425, I
(Mukaddime),
.
Ebû Ca’fer el-Mansûr’un, Muvatta’ın çoğaltılıp bütün İslam beldelerine gönderilmesi ve hukukta esas
alınacak tek hüküm sahibi kitap olarak kullanılması talebine yer veren başka bir ifade
(
) için bkz. İbn Abdilberr, Ebu ‘Umer Yusuf b. Abdillâh b.
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bunu kabul etmemiştir. Yine Hârun Reşîd (ö.193/809) de İmâm Mâlik'ten
Muvatta'ını kanunlaştırmak için izin istemiş fakat İmâm Malik böyle bir
girişimin ilmî hürriyete ve hukukî gelişmeye engel olacağı düşüncesiyle, bu
teklifi de hoş karşılamamıştır. 53
Eğer İbn Mukaffa'nın bu önerisi tatbik edilmiş olsaydı:
1. Şu anda Müslümanlar (veya İslam toplumu) kanunlaştırılmış; kökleri
itibariyle dayanağı ilahî mesaj/vahiy olan ancak kendi millî kültür ve sosyolojik
ihtiyaçlarının saikıyla, kendilerine özgü pozitif/modern -millî- hukuk sistemine
sahip olacaklardı.
2. Hangi kuralların hukuk mecmualarında yer alacağına ve hukukun ne
olacağına devlet karar verecekti.
3. Birleştirilmiş tek bir hukukî standart, bir devletin sınırları dâhilinde
hâkim olacaktı. 54
19. yüzyıla kadar İslâm dünyasında/toplumlarında şer’î hukukun
kanunlaştırılması yönünde kayda değer herhangi bir girişime rastlanmamaktadır.
Osmanlı Kanunnameleri gibi bir örnek mevcut ise de bunlar İbn Mukaffa'nın
kanunlaştırma düşüncesinin bir sonucu sayılmazlar. Sonuçta bunlar çok sınırlı
konuları kapsamakta olup, daha ziyade şer’î hukukun nispeten zayıf kaldığı veya
açık bıraktığı, belirtmeden geçtiği alanlarda şer’î hukukun üstünlüğünü tanımak
kaydıyla onu tamamlayıcı unsurlar olmuştur. 55 19. yüzyıldaki bazı istisnalara

53

54
55

Muhammed, Câmi’u’l-Beyâni’l-Ilm ve Fadlihî, I-II, Thk. Ubey el-Eşbâl ez-Zehîrî, 1. Baskı, Dâru
İbni’l-Cevzî, Suûdi Arabistan 1994/1414, I, 532. Krş. Hasan, Ahmet, İlk Dönem İslâm Hukuk
Biliminin Gelişimi, Çev. Haluk Songur, 1. Baskı, Rağbet Yayınları, İstanbul 1999, 51.
Mâlik b. Enes, el-Muvatta’, I (Mukaddime), 77; İbn Sa’d, Ebû Abdillâh Muhammed, et-Tabakâtu’lKubrâ, I-VIII, Thk. Muhammed ‘Abdulkâdir ‘Atâ, 1. Baskı, Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut
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Mayer, 205.
Mayer, 205.

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.1, Yıl 2012

145

Yakup MAHMUTOĞLU

rağmen Ortadoğu'da, İslâm toplumlarında hukukun kanunlaştırılması,
çoğunlukla sekülerleşme (dünyevileşme) ile bir tutulmuştur. Buna karşılık İslâm
Hukuku, geleneksel, kanunlaştırılmamış bir hukukçular hukuku 56 olarak
anlaşılmaya ve kalmaya devam etmiştir. 57
4. SONUÇ
Klasik fıkıh eserlerinden başlayarak günümüze kadar kaleme alınmış
tüm fıkıh kitaplarında takip edilen metot, bir mevzu (kitâb, bâb, fasıl) içine giren
meseleleri bir araya getirmek; Kitap ve Sünnetten delillerini zikretmek, muhalif
görüşlere temas ederek bunları çürütmek şeklinde bir anlayışla kazuistik metot
takip edilmiştir. Bir konu ile ilgili teorik ve genel kuralları tespit etmek, bunları
yazdıktan sonra kapsamına giren ve belirtilmesi gereken meseleleri sıralamak
şeklinde bir yöntem takip edilmemiştir. Sonraki dönemlerde "kavâid (küllî
kaideler/genel kurallar)" ismiyle, İslâm Hukukunun soyut yönteme yakın tarafını
temsil eden 58 çalışmalar yapılmış, kitaplar yazılmış fakat bunlar hukuka ve
hukuk müesseselerine sirayet etmemiştir. Bunlar üzerinden yürünmemiş aksine
klasik fıkıh kitaplarının takip ettiği yöntem geçerli olmaya devam etmiştir. 59 Bu
durum, hiç şüphesiz İslam toplumunun ilişkilerini yönlendiren ve düzenleyen
hukukçulara ve hukuk mantığına da etki etmiştir.
Evet, umumî lafızlarla sevk edilen hükümler istisna edilirse, fıkıh
kurallarının kazuistik nitelikte oldukları görülür. Fıkhı oluşturan âmillerin,
gelişim sürecinin yasal otoriteye veya devlete değil de, fakihlerin nassları
anlama/yorumlama, içtihâdî melekelerini ortaya koyma ve fıkhî meseleleri
hükme bağlama (fetva verme) amacıyla gösterdikleri ferdî gayretlere dayanıyor
olması, fıkhın, fakihler/hukukçular hukuku diye nitelendirilmesinde etkili
olmuştur. 60 Aslında bu niteleme, kanunlaştırma faaliyetinin tarihi süreci
içerisinde ve tabiî seyrinde oluştuğu için yadsınmamalıdır.

56

57
58

59
60

Nitekim Joseph Schacht da, İslâm Hukukunun geleneksel, kanunlaştırılmamış bir hukukçular hukuku
oluşunu: “İslâm Hukuku (Sharî‘a), kutsal kitaba dayalı bir din içerisinde otaya çıkan dinî/kutsal
hukukun (sacred law) tipik bir örneğidir. Bundan dolayı, o, belirgin olarak, kazuistik
anlayışın/yaklaşımın baskın olduğu bir hukukçular hukuku (jurists’ law)dur” şeklinde ifade etmiştir.
Bkz. Schacht, VII, 345. Ayrıca bkz. Peters, Rudolph, “Hukukçuların Hukukundan Yazılı
Hukuka”, Çev. Haluk Songur, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, Konya 2008, 219.
Mayer, 206.
Demir, 145, 147.
Külli kaideler/genel kurallar vasıtasıyla önce kural ortaya konulur, daha sonra bu kural ilgili
meselelere tatbik edilir. Yani kavâid kitaplarında genel kurallar, fevâid kitaplarında ise bu kuralların
uygulandığı hukukî meseleler bulunur. Bkz. Demir, 144.
Karaman, İslâm Hukuk Tarihi, Nesil Yayınları, Kadıköy 1989, 332.
Türcan, 82.
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Fıkıh kuralları, münferit somut olay ya da ilişkileri düzenlemeleri
yönüyle, soyut düzeyli, 61 genel ve objektif hukuk kurallarının aksine, münferit
çözüme kavuşturan yargı kararlarına benzerler. 62
Ayrıca, çoğunlukla somut ve cüz'î meseleleri konu edinmeleri itibariyle
nassların taşıdığı nitelik de kendilerinden istihrâc/istinbât edilen fıkhî
hükümlerin kazuistik bir temayül göstermesine etki edebilir. Fakat bu durum
İslâm Hukukunda, gerek kaynakları itibariyle ve gerekse sistem olarak soyut
prensipler oluşturmanın mümkün olmadığı anlamına gelmemektedir. Çünkü
klasik İslâm doktrininde benzer tekil /tikel olayların hükümlerinden hareket
ederek genel bir hükme (küllî kaideye) varıldığı da bir gerçektir. 63
Aslında hukuka bu metodun hâkim olması salt İslâm Hukukunun yapısı
ile alakalı bir durum da değildir. Ayrıca böyle olması İslam hukukunun yapısına,
anlayışına bir eksiklik getirmediği gibi dönemine göre işleyişine halel getirdiği,
onu işlevsiz kıldığı da söylenemez. Kaldı ki 19. yüzyıla kadar diğer hukuk
ailelerinde ve hukuk çevrelerinde de bu metodun dışında bir metotla
kanunlaştırma yapıldığına rastlanmamaktadır. Nitekim küllî hukukî kaidelerin
kanunlaştırılması (taknîn) bütün dünya hukukunda son asırlarda (19. ve 20.
yüzyılda) gerçekleşmiştir. Bir bakıma bu durumun, kaçınılmaz olarak ilmî,
toplumsal ve kültürel seviye ile alakalı olduğu da dikkatlerden kaçırılmamalıdır.
Ayrıca buna ek olarak son iki buçuk asırda Avrupa'da ciddi bir ilerleme gösteren
Sosyal Bilimler ve özellikle Sosyal Bilimler Metodolojisi’nin payını da
unutmamak gerekir.
Geçen yüzyılın başına kadar hazırlanan kanunlarda kazuistik (meseleci)
yöntem kullanılmıştır. Ancak olayları en ince teferruatları ile önceden görerek
bunlar hakkında hüküm koymanın zorluğu ve hatta imkânsızlığı karşısında
meseleci yöntem kullanım alanını ve değerini kaybederek yerini soyut yönteme
bırakmıştır.
Günümüzde kanunlaştırmada, genel yaklaşım olarak soyut kural
yöntemi kullanılmaktadır. Bu, toplumsal bir zorunluluk veya günümüz insanının
yaşam koşullarının vazgeçilmez sonucu olmuş bir durumdur. Bu metotla
hazırlanan kanunlarda hâkime tanınan yetkiler (kanun koyma ve takdir yetkisi)
sayesinde hukuk, canlılığını muhafaza edebilmekte, değişen ihtiyaçlara
uydurulabilmekte ve pek çeşitli olaylar bir çözüme bağlanabilmektedir. 64
61

62
63
64

Benzer olaylara veya işlemlere benzer hükümler getiren ve hepsini kuşatacak genel hükümler koyan
hukuk mantığını ifade eder. Yani aynı tür işlemleri tanımlamak için tekrar tekrar hükümler/kanunlar
vaz’ etmez.
Türcan, 83.
Türcan, 83 (122 nolu dipnot).
Ataay, 61; Güriz, 52.
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Böylelikle birçok meseleyi ve hukukî ilişkileri kapsayan hukuk kural ve
esaslarını daha kolay düzenleyebilme yoluna gidilmiştir. 65
Netice olarak; önemli olan Şârî’in koyduğu ve gözettiği şekilde dinî
nass ve hükümlerin uygulanmasını sağlayacak hukuk mantığını, yöntemini
temin etmektir. Bu esasla İslam hukukçuları ister geçmişte olduğu gibi günün
şart ve icaplarına ve hukuk telakkisine uygun olarak kazuistik yöntemi, ister
günümüzde kullanılan soyut yöntemi isterse de her iki yöntemin işe yarar
özelliklerini bir araya getirip birleştirerek (mezcederek) kullansın, maksada
yönelik şeyler değişmeyeceğinden ve İslam Hukuku her iki kanunlaştırma
yönteminin kullanılmasına müsait olduğundan, bir sorun teşkil etmeyecektir.
Fakat burada asıl vurgulanması gereken husus, kazuistik yöntemin sırf İslam
Hukukuna özgüymüş gibi dillendirilip buradan hareketle İslam Hukukunda bir
eksiklik ve zafiyet aranmasının, mantıklı/tutarlı bir yaklaşım tarzı olmadığıdır.
Çünkü kazuistik yöntemin belli bir döneme kadar yaygın bir şekilde
kullanılması, hukukçuların içinde bulunduğu genel hukuk mantığı ve ortalama
hukuk aklı ile ilgili bir durumdur.
Dönemine göre belli bir düzeyde/oranda hükmünü icra eden bu
yaklaşımın sadece İslâm Hukukuna yakıştırılması kadar, hukuk
mantığının/anlayışının değişmesine ve hukuk biliminin geldiği seviyeye bağlı
olarak tercih edilen soyut yöntemle mukayese edilmesi de yanlış bir algılamanın
ürünüdür. Zira bu iki kanun tekniği ya birbirini tamamlayan ve belli bir sürecin
devamı niteliğinde olan ya da kendilerine özgü özelliklere sahip olan ve her
birisi hukukun/kanunların daha mükemmel bir şekilde oluşturulması kaygısıyla
takip edilen yöntemler olarak görülmelidir. İlle de bu yöntemlerle bir şeyler
arasında bir irtibat kurulacaksa o da; belli hukuk sistemlerinden ziyade hukuk
oluşturma mantığı, kanun yapma tekniği bakımından hukukçuların geldiği
seviyeyle ilişkilendirilmeleri olmalıdır.
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DIE BESONDERS ZUSTÄNDIGEN STRAFGERICHTE
IM TÜRKISCHEN RECHTSSYSTEM
(ART. 10 TERRORBEKÄMPFUNGSGESETZ – Ges. Nr. 3713)
Muhammed Emre TULAY, LLM (Bochum) *
ZUSAMMENFASSUNG
Seit 1973 ist das Thema der „besonders zuständigen Strafgerichte” in
der Türkei ein beständiger Teil der juristischen Tagesordnung. Nach der zuletzt
erfolgten gesetzlichen Änderung vom 2.7.2012 (Ges. Nr. 6352) ist eine
wiederholte, tief greifende Änderung eingetreten. Die gemäß Art. 250 türkStPO
a.F. zuständigen Strafgerichte, die anstelle der Staatssicherheitsgerichte
gegründet wurden, sind durch die genannte gesetzliche Regelung aufgehoben
worden. Einhergehend mit diesem neuen Gesetz sind die gemäß Art. 10 TBG
(Ges. Nr. 3713) zuständigen Strafgerichte eingerichtet worden. In der
vorliegenden Arbeit geht es um die Darstellung dieser neuen Gerichte. Dabei
stellt sich heraus, dass allein die gemäß Art. 250 türkStPO a.F. zuständigen
Strafgerichte aufgehoben wurden, wohingegen die besonders zuständigen
Strafgerichte weiterhin aktuell bleiben.
Schlüsselwörter: Besonders
zuständige
Strafgerichte,
Terrorbekämpfungsgesetz,
Staatssicherheitsgericht,
Dauer
der
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TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ÖZEL YETKİLİ
AĞIR CEZA MAHKEMELERİ (3713 sayılı TMK m. 10)
ÖZET
1973 yılından günümüze uzanan süreçte özel yetkili ceza mahkemeleri,
Türkiye’de hukuki gündemin önemli bir parçası olmuştur. En son 2.7.2012
tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanun ile bu mahkemeler başka bir
görünüme bürünmüştür. DGM’lerin devamı niteliğinde olan 5271 sayılı CMK
m. 250 ile yetkili ağır ceza mahkemeleri, anılan yasal değişiklik ile
*
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kaldırılmıştır. Aynı değişiklikle birlikte, 3713 sayılı TMK m. 10 ile yetkili ağır
ceza mahkemelerinin kurulması kararlaştırılmıştır. Çalışmamızda 6352 sayılı
Kanun sonrası özel yetkili ceza mahkemelerinin görünümü ele alınmıştır.
Varılan sonuç, özel yetkili mahkemelerin değil, CMK m. 250 ile yetkili ağır ceza
mahkemelerinin kaldırıldığıdır ve özel yetkili ceza mahkemeleri hukuki gündemi
meşgul etmeye devam edecek görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Özel yetkili ceza mahkemeleri, Terörle Mücadele
Kanunu (TMK), Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), tutukluluk süresi, suç
örgütü, organize suç

THE SPECIAL HEAVY CRIMINAL COURTS IN TURKISH
LEGAL SYSTEM (ARTICLE 10 ANTITERRORISM LAW)
ABSTRACT
The special authorized law courts continuing since 1973 to modern day
are the high points of the Turkish juristic agenda. At last these courts have
played the role of a different perspective through the 6352 numbered law taken
effect in 2.7.2012. Heavy criminal courts authorized with 5271 numbered
Turkish Criminal Procedure Code Article 250 that take the place of state
security court have been removed by aforesaid law amendment. Through the
same law amendment 3713 numbered Antiterrorism Law, foundation of
authorized heavy criminal courts have been assigned. In our studying after the
6352 numbered law, special courts scenes have been considered. It is the
conclusion that special courts haven’t been removed but the heavy criminal
courts authorized with Turkish Criminal Procedure Code Article 250 have been
removed. In addition it is appeared that these privacy authorized law courts will
occupy the law agenda.
Key Words: criminal courts, Antiterrorism Law, State Security Court,
imprisonment period, criminal enterprise, organized crime

AÇIKLAMALAR
Türk Ceza Muhakemesi Hukuku sisteminde uzunca süredir yer alan ve
her dönemde güncelliğini korumayı başaran hukuki konulardan biri, hiç
şüphesiz “Özel Yetkili (Ağır) Ceza Mahkemeleri”nin varlığıdır.
“Fransız Devlet Güvenlik Mahkemesi- Cour de sûreté de l'État”nden
esinlenerek Türk hukuk sistemine taşınan özel yetkili ceza mahkemeleri; ilk
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olarak 1973 yılında, 1961 Anayasası’nın 136. maddesinde yapılan düzenleme ile
birlikte ve “Devlet Güvenlik Mahkemesi-DGM” adı altında Türk hukuk
tarihinde sahne almıştır 1. Lakin bu ilk oluşum kısa sürmüştür. Zira Anayasa
Mahkemesi, 1975 yılında, DGM’lerin dayanağı olan kanunu hem şekil hem esas
yönünden Anayasaya aykırı bularak iptal etmiş ve böylece yasal dayanağı
ortadan kalkan DGM’ler hukuk hayatına veda etmiştir 2. İlgili kararda Anayasa
Mahkemesi, DGM’lerin “olağanüstü nitelikte mahkemeler” olduğu
görüşündedir. Buna karşın doktrinde; DGM’lerin özel yetkilerle donatılmakla
birlikte, neticede ilk derece mahkemesi niteliği taşıyan yargı organları olduğu
ifade edilmiştir 3.
1982 Anayasası ile birlikte DGM’ler hukuk hayatına geri dönmüştür.
Bu kez yasal dayanak, Anayasanın 143. maddesidir. Gerek 1961, gerekse 1982
Anayasası döneminde işbu mahkemelerin yasal dayanağının anayasal bir hüküm
olması eleştirilmeye değerdir. Çünkü anayasalarda yüksek yargı organları veya
olağanüstü mahkemelerin düzenlenmesi mutad iken, bu iki özelliği de taşımayan
ilk derece mahkemesinin, sadece özel yetkiler barındırması sebebiyle Anayasada
düzenlenmesi istisnai bir durum olarak kabul edilmelidir 4.
1982 Anayasası döneminde DGM’lerin ömrü daha uzun olmuştur.
Fakat bilhassa 1990 sonrasındaki demokratikleşme hareketleri, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararları ve siyasi açıdan takip edilen Avrupa Birliği
politikaları sebebiyle mahkemelerin yetkilerine ve hatta varlıklarına ilişkin
eleştiriler son derece artış göstermiştir. DGM’ler olağanüstü mahkeme olarak
kabul edilmemekle birlikte, demokratik düzenlerde normal zamanların normal
mahkemeleri olarak da görülmemişlerdir 5. Bu eleştirilerin önüne geçmek için,
1999 yılındaki Anayasa değişikliğiyle DGM’lerin artık “askeri hakim” olmadan
teşekkül etmesi öngörülmüştür 6. 2004 yılına gelindiğinde ise, Anayasa m. 143
kaldırılmış ve DGM’ler bir daha aynı adla geri dönmemek üzere hukuk
tarihimizdeki yerini almıştır. Buraya kadar, bilhassa mahkemelerin sivilleşmesi
yönünde atılan adım ve kamuoyundaki olumsuz izlenimi silmek adına yapılan
Anayasa değişikliği, gelinen noktanın olumlu olarak değerlendirilmesini
gerektirir.
1.6.2005 tarihinde Türk Ceza Hukuku sistemi, 5237 sayılı TCK ve 5271
sayılı CMK ile tanışmıştır. CMK m. 250’ye göre, özel muhakeme usullerinin
1
2
3
4
5
6

Katoğlu, in: TBB, 41; Keskin, DGM, 2, 3.
Anayasa Mahkemesi, 6.5.1975, E. 1974/35, K. 1975/126.
Keyman/Özgen/Toroslu, Ankara Barosu Dergisi, 1978-5, 819.
Katoğlu, in: TBB, 39, 40.
Kunter, Ceza Muhakemesi, 180.
Öztürk/Erdem/Özbek, Ceza Muhakemesi, no. 12, § 4.
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tatbik edileceği ağır ceza mahkemeleri kurulacaktır. İlk etapta DGM adının
tekrar telaffuz edilmemiş olması, kurulacak mahkemelerin DGM’lerin devamı
olup olmadığı konusunda net bir cevap verilmesini engellemiştir. Ancak oluşum
ve yetki alanı itibariyle özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin DGM’lerin
devamı niteliği taşıdığı açıktır 7. Nitekim bu mahkemelerde görülecek davalar;
devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli
savunmaya, devlet sırlarına karşı işlenen suçların muhakemesi ile ilgilidir.
Ayrıca Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamındaki suçlar ile örgüt faaliyeti
çerçevesinde işlenen belli suç tiplerinin muhakemesi de bu mahkemelerin
yetkisine dahildir. Görevli hakim ve Cumhuriyet savcılarının başka bir
soruşturma ve kovuşturmada görevlendirilememesi de hukuk pratiği açısından
dikkat çekicidir. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde, CMK m. 250’ye göre
kurulan mahkemelerin DGM’lerin devamı niteliğinde, özel yetkiyi haiz
mahkemeler olduğu kuşkusuzdur.
Özel yetkili ceza mahkemelerinin DGM’lerin devamı olarak görülmesi,
yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda (belli suç tipleri için) CMK m. 102’de
düzenlenen tutukluluk süresinin iki kat olarak uygulanması ve TMK’dan
kaynaklı savunma hakkını kısıtlayıcı birtakım düzenlemeler sebebiyle, bu
mahkemeler de yetki sahası ve hatta varlığına yönelik olumsuz eleştirilere maruz
kalmıştır. Nihayet 2.7.2012 tarihinde 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı
Kanun ile yapılan değişiklik sonucu CMK m. 250-252 kaldırılmıştır 8. Fakat
buradan, özel yetkili mahkemelerin hukuk hayatımıza veda ettiği sonucunu
çıkarmak doğru olmayacaktır. Çünkü aynı yasal değişiklikle TMK m. 10
yeniden düzenlenmiş ve TMK ile TMK m. 10’da belirtilen suçların
muhakemesi, TMK m. 10/I’e göre kurulacak ağır ceza mahkemelerinin yetki
sahasına alınmıştır. CMK m. 250’de yer alan suçlar da aynen TMK m. 10/IV’te
sayılmıştır. Tüm bu anılan suçlardan dolayı yürütülecek muhakemede işbu
mahkemeler yetkili olacaktır 9. Ayrıca, tıpkı CMK m. 250-252’de olduğu gibi,
Cumhuriyet savcıları ile mahkemeyi teşkil eden hakimler başka bir soruşturma
ve kovuşturmada görevlendirilemeyeceklerdir. Bakıldığında; gerek oluşum,
gerekse yetki sahası bakımından TMK m. 10’a göre kurulması öngörülen ağır
ceza mahkemelerinin, CMK m. 250’ye göre kurulan ağır ceza mahkemelerinden
“nitelik değişimi” yorumuna vardıracak hiçbir farkı yoktur 10. Elbette,
7

8
9

10

Centel/Zafer, Ceza Muhakemesi, 819; Katoğlu, in: TBB, 39 ff.; Kocasakal, in: TBB, 82; Öztürk/Erdem,
Ceza Muhakemesi, 17; Tezcan, in: TBB, 23; Turhan, Ceza Muhakemesi, 40; Ünver/Hakeri, Ceza
Muhakemesi, 747; Yurtcan, Rapor, 1, 2; TBB 31. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi.
Ünver/Hakeri, Ceza Muhakemesi, B. I, 170.
6352 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik öncesinde TMK m. 9, TMK kapsamındaki suçlarla ilgili davalara
CMK
m. 250’ye göre yetkili ağır ceza mahkemelerince bakılacağını öngörmekteydi.
Aynı yönde görüş için bkz. Şen, Üçüncü Yargı Paketi; 6352 sayılı Kanun geçici m. 2/son fıkra gereğince,
mevzuatta CMK m. 250 ile yetkili ağır ceza mahkemelerine yapılan atıflar TMK m. 10 ile yetkili ağır
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çalışmamızın ilgili bölümlerinde açıklayacağımız kayda değer değişiklikler
yapılmıştır. Lakin bunlar, “Özel yetkili mahkemeler kaldırılmıştır” demek için
yeterli değildir. Aksine, özel yetkili mahkemeler kaldırılmamıştır. Kaldırılan
CMK m. 250 ile yetkili ağır ceza mahkemeleridir 11. Bu nedenle çalışmamızda,
TMK m. 10 ile yetkili mahkemeler için gene “özel yetkili ceza mahkemesibesonders zuständiges Strafgericht” kavramı kullanılmıştır.
CMK m. 250 ile yetkili ağır ceza mahkemeleri, 6352 sayılı Kanun’dan
önce kovuşturulmaya başlanmış davalar yönünden yetkili olmaya devam
edecek; yalnız bu mahkemelerde kovuşturma kuralları bakımından TMK m. 10
tatbik olunacaktır (6352 sayılı Kanun, geçici madde 2/IV). Anılan durum, esasen
ceza muhakemesi hukuku esaslarına bir istisnadır. Çünkü ceza muhakemesi
hukukuna ilişkin yeni hükümler derhal uygulama alanı bulur 12. Ancak
kanunkoyucunun buna bir istisna getirmesine engel yoktur 13. Buradaki
istisnanın da, devam eden davaların makul sürede neticeye kavuşması açısından
isabetli olduğu söylenebilir 14.
6352 sayılı Kanun’da, mahkemenin niteliğini etkileyecek seviyede
olmamakla birlikte, mühim yeni hususlar göze çarpmaktadır. Burada ilk olarak
mahkemelerin yetki sahasına ilişkin düzenlemeyi incelemek kanaatimizce
yerinde olacaktır.
TMK m. 10 ile yetkili ağır ceza mahkemeleri, TMK kapsamına giren
suçlar dolayısıyla açılan davalarda yetkilidir (TMK m. 10/I). Bunun yanı sıra
TMK m. 10/IV’te, CMK m. 250’de belirtilen suç tipleri aynen sayılmış ve bu
suçların muhakemesi de TMK m. 10 ile yetkili ağır ceza mahkemelerine
bırakılmıştır. TMK m. 10/IV’te anılan suçlar; örgüt faaliyeti çerçevesinde
işlenen belli suçlar, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar vb. olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu suçların TMK
kapsamında düzenlenmesi, TMK ile yetkilendirilmiş bir mahkemede
yargılamanın yapılacak olması, kamuoyunda uyanacak muhtemel izlenim ve
tepki açısından pek isabetli olmamıştır. Zira TMK, TCK’ya göre özel bir

11
12

13
14

ceza mahkemelerine yapılmış sayılacaktır. Şen’e göre bu düzenleme, TMK m. 10 ile yetkili ağır ceza
mahkemelerinin CMK m. 250 ile yetkili ağır ceza mahkemelerinin devamı olduğunu kabule yeterdir, Şen,
Üçüncü Yargı Paketi.
Aynı yönde görüş için bkz. Özbek, in: Ceza Muhakemesi, 525.
Yargıtay CGK, 21.3.2006, 9-44/54; BGHSt 26, 289; ayrıca bkz. Turhan, Ceza Muhakemesi, s. 13-14;
Erem, B. I, 121; Koca/Üzülmez, Ceza Hukuku, 58; Otto, Strafrecht, 19; Özbek, İzmir Şerhi, 206;
Özgenç/Üzülmez/Göktürk, Ceza Hukukuna Giriş, 13; Öztürk, in: Ceza Muhakemesi, 41-43;
Taşkın/Zengin, Ceza Hukuku, 11; Toroslu/Feyzioğlu, Ceza Muhakemesi, 15; Ünver/Hakeri, Ceza
Muhakemesi, 14; Wessels/Beulke, AT, 143; Zafer, Ceza Hukuku, 66.
Roxin, AT I, 166.
Aksi yönde görüş için bkz. Şen, Üçüncü Yargı Paketi.
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kanundur ve Kanunun amacı, terörle hukuki yönden etkili biçimde mücadele
edebilmektir 15. Anılan suçların, bilhassa örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen
uyarıcı veya uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunun, teröre/terör örgütlerine
fayda sağladığı bilinmektedir 16; ama bunun genellenmesi mümkün değildir. Her
örgütlü suçun veya anılan diğer suçların kağıt üstünde kalsa dahi “terör”
kapsamına alınması, şüpheli veya sanığın kamuoyu gözünde farklı algılanması
neticesini doğurabilecektir 17.
6352 sayılı Kanun sonrasında benimsenen birtakım yeniliklere,
Cumhuriyet savcısının yetkisiyle ilgili bir düzenlemeyle başlanacak olursa; özel
yetkili Cumhuriyet savcısı, CMK m. 251/III’e göre yetki alanı dışında bulunan
suç mahalli ile delillerin bulunduğu yerlere gidebilmekteydi 18. Bu imkan,
bilhassa örgütlü suçların giriftliğini tahlil etmek bakımından önemliydi. Yasal
değişiklik sonrası böyle bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
CMK m. 250 kapsamında yer alan suçların muhakemesi sırasında
hakim tarafından verilmesi gereken kararları almak için HSYK tarafından
görevlendirilecek “ağır ceza mahkemesi üyesi hakim” yetkili kılınmıştı (CMK
m. 251/II). Heyet üyesi ağır ceza hakiminin soruşturma aşamasında da yetkili
olması hukuken arzu edilmeyen bir tabloydu 19. Yasal değişiklikle birlikte
yeniden düzenlenen TMK m. 10/III-c gereğince, sadece anılan kararları almakla
yetkili yeteri sayıda hakim görevlendirilecektir. Artık yetkili hakim, heyet üyesi
değildir. Yeni düzenleme çok isabetli olmuştur 20.
Müdafiinin dosya inceleme yetkisinin kısıtlanması imkanı vererek
savunma hakkının tahdidine yol açan kanun hükmüne (TMK m. 10/I-d) 21, 6352
sayılı Kanun sonrasında yer verilmemesi de son derece olumludur 22. Zira
müdafiin dosya inceleme yetkisi, etkili savunmanın vazgeçilmez unsurudur 23 ve
“silahların eşitliği” prensibinden doğan tabii haktır 24.
15
16
17

18
19
20

21
22
23

24

3713 sayılı TMK Genel Gerekçesi; Taştan, Terörle Mücadele, 1-5.
Alkan, Terör Örgütlerinin Finans Kaynakları.
Özbek, mevcut durumun kanun yapma tekniğine aykırı olduğuna vurgu yapmaktadır, Özbek, in: Ceza
Muhakemesi, 525.
Centel/Zafer, Ceza Muhakemesi, 823.
Şen, Üçüncü Yargı Paketi.
TMK m. 10/III-c gereğince görevlendirilecek hakimler, önemine binaen kamuoyunda “Özgürlük
Hakimleri” olarak adlandırılmaktadır, Ilıcak, Özgürlük Hakimleri, Sabah Gazetesi, 28.7.2012; Özbek, in:
Ceza Muhakemesi, 528; “Özgürlük Hakimleri” sadece soruşturma evresi ile görevli kılınmıştır, Şen,
Üçüncü Yargı Paketi.
Centel/Zafer, Ceza Muhakemesi, 826.
Özbek, in: Ceza Muhakemesi, 530 ff.
Beulke, Strafprozessrecht, 108; Hartmann/Schmidt, Strafprozessrecht, 59; Kindhäuser, Strafprozessrecht,
75.
Kühne, Strafprozessrecht, 143; Alman Hukukunda „Müdafiin dosya inceleme yetkisi/hakkıAkteneinsichtsrecht“ ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Kühne, Strafprozessrecht,143-147;
Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, 134, 135.
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Soruşturma evresiyle ilgili diğer isabetli değişiklik ise şudur: 6352
sayılı Kanun öncesinde TMK m. 10/I-b,c gereğince; şüpheli, kollukta ifadesi
alınırken ve gözaltında tutulurken yalnız bir müdafiinin hukuki yardımından
yararlanabiliyordu. Savunma hakkını sınırlayan bu hükmün ne kadar makul bir
gerekçeye dayandığı tartışılmaya değerdi 25. Nitekim yasal değişiklik sonrasında
TMK’da müdafii sayısı sınırlamasına yer verilmeyerek, yerinde bir tutum
sergilenmiştir.
Soruşturma evresini ilgilendiren bir başka dikkat çeken mevzu, kamu
görevlisinin soruşturulmasında “izin” müessesesi ve yansımalarıdır. Buradaki
yenilik TMK m. 10/III-b’de göze çarpmaktadır. Buna göre, TMK m. 10 ile
yetkili Cumhuriyet savcılarınca yapılan soruşturmalarda izin şartının
aranmayacağı suçlar bakımından (TCK m. 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315,
316 26) 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı
Kanunu’nun 26. maddesi saklı tutulmuştur. Anılan hükme göre, MİT mensupları
ile başbakan tarafından belirli bir görevi ifa etmek için kamu görevlileri
arasından seçilenler hakkında, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası
sırasında işledikleri iddia olunan suçlar bakımından soruşturma yapılması
başbakanın iznine tabidir 27.
Kovuşturma evresiyle ilgili olarak; mahkemelerin, duruşmada suçun
hukuki niteliğinin değiştiğinden bahisle görevsizlik kararı vererek ilgili dosyayı
alt dereceli mahkemeye gönderememesi kuralı (CMK m. 6), CMK m. 252/Ig’de yer alan hüküm sebebiyle CMK m. 250 ile yetkili ağır ceza
mahkemelerinde uygulanmıyordu. 6352 sayılı Kanun sonrasında CMK m. 250252 kaldırılmış ve TMK’da böyle bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Acaba
mevcut durumda CMK m. 6, neticede bir ağır ceza mahkemesi olan özel yetkili
ceza mahkemelerinde uygulanabilecek midir? Bu soruya verilecek yanıt yine
“hayır” olmalıdır. Zira özel yetkili mahkemelerin yetki sahası Kanunda hususi
biçimde tespit edilmiştir (TMK m. 10). Her ne kadar CMK m. 6’nın
uygulanmasını engelleyen açık bir hüküm olmasa da; özel yetkili mahkemelerin,
25

26

27

TBMM İçişleri Komisyon Raporu, 27.4.2006, E. 1994/I, K. 40, Taştan, Terörle Mücadele, 192, 193;
TMK’da müdafi sınırlaması ile ilgili 1992 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı, değindiğimiz madde
eleştirisi için kullanılabilir bir gerekçe görünümündedir, Anayasa Mahkemesi, 31.3.1992, E. 1991/18, K.
1992/20, RG, 27.1.1993, m.-21478.
Türk Ceza Hukukunda, anılan TMK hükmü haricinde Cumhuriyet savcısına “izin” şartı olmadan
soruşturma yetkisi veren bir başka düzenleme 3628 sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu” 17. maddesidir, Şen, Üçüncü Yargı Paketi.
6352 sayılı Kanun geçici m. 2/VI: “Terörle Mücadele Kanununun l0 uncu maddesi kapsamına giren
suçlarla ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla açılmış olan davalarda, sanığın taşıdığı
kamu görevlisi sıfatı dolayısıyla hakkında soruşturma yapılabilmesi için izin veya karar alınması
gerektiğinden bahisle durma veya düşme kararı verilemez.”; Şen bu düzenlemeyi Anayasada koruma
altına alınan “eşitlik” ilkesine aykırı görmektedir, Şen, Üçüncü Yargı Paketi.

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.1, Yıl 2012

159

Muhammed Emre TULAY

görev alanına girmeyen bir davayla ilgili olarak “görevsizlik” kararı vermeleri,
görevin kamu düzeninden olmasının doğal sonucudur28. Bu bağlamda, sadece
sulh ve asliye ceza değil, (özel yetkili olmayan) ağır ceza mahkemelerinin görev
alanına giren bir dava olsa dahi, özel yetkili ağır ceza mahkemesinin görevsizlik
kararı vermesi yerinde olacaktır 29.
Tüm bu açıklamaların sonucunda, özetle; var olmaya başladığı ilk
andan itibaren hukuki ve hatta siyasi tartışmaların ilgi odağında yer alan özel
yetkili ceza mahkemelerinin, 6352 sayılı Kanun sonrasında da gündemi meşgul
etmeye devam edeceğini öngörmek zor değildir.
A. EINFÜHRUNG
Die wesentliche Aufgabe des Rechtsstaats besteht darin, innere
Zufriedenheit, Rechtssicherheit und Rechtseinheit sowohl zu schaffen als auch
zu bewahren. Kann ein Staat diese Anforderungen nicht erfüllen, kann er nicht
als „Rechtsstaat“ bezeichnet werden. Die Bestandsgründe sind vollständig zu
schützen 30.
Zur Wahrung der Erfordernisse eines derart definierten Rechtsstaates
muss der Staat strafbare Handlungen stets vollständig bekämpfen 31.
Anderenfalls werden die öffentliche Ordnung und Sicherheit verletzt und das
Rechtsstaatlichkeitsprinzip verliert an Bedeutung 32. Allerdings entwickeln sich
die Methoden zum Begehen einer Straftat von Tag zu Tag weiter und zeichnen
sich durch immer neue Varianten aus.
Die Bekämpfung der Delikte wird dadurch erschwert. Diese
Schwierigkeit tritt vor allem bei der organisierten Kriminalität hervor, da die
traditionellen Prozessstrukturen bei ihrer Bekämpfung offensichtlich Lücken
Darüber
hinaus
verfügen
die
und
Schwächen
aufweisen. 33

28

29

30
31
32
33

Ünver/Hakeri, Ceza Muhakemesi, B. I, 172, 173; Yargıtay CGK, 23.2.2010, 8-111/38, Ünver/Hakeri,
Ceza Muhakemesi, B. I, 173; Yargıtay CGK, 4.3.2008, E. 2007/9-282, K. 2008/44, Taştan, Terörle
Mücadele, 182, 183.
Yargıtay 5. CD 13.2.2012 tarihli ve E. 2012/470, K. 2012/397 No’lu kararında; İzmir Özel Yetkili Ağır
Ceza Mahkemesi’nin (İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi), örgüt faaliyeti çerçevesinde değerlendirmediği
uyuşturucu ticareti ile ilgili davada verdiği “görevsizlik” kararını bozmuştur. Yüksek Mahkeme, söz
konusu davaya gene aynı mahkemece bakılarak sonuca gidilmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu kararın,
yukarıda belirttiğimiz gerekçeler çerçevesinde yerinde olmadığı kanaatindeyiz.
Wollenschläger, in: Europa, 45, 46.
Albrecht, Kriminologie, 382.
Öztürk/Erdem/Özbek, Ceza Muhakemesi, no. 8, § 3.
Öztürk/Erdem, Ceza Muhakemesi, 1049, 1050.
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Strafverfolgungsbehörden zum erfolgreichen Kampf gegen die organisierte
Kriminalität über eine bestimmte Handlungskompetenz 34.
Aus den bereits genannten Gründen wird weiterhin argumentiert, dass
ein Rechtsstaat zwecks Bekämpfung der organisierten bzw. schweren
Kriminalität einige besondere Prozessstrukturen benötige, um die innere
Zufriedenheit zu sichern 35. Folglich bevorzugte die Türkei lange Zeit den Weg,
die organisierte Kriminalität sowie die schweren Verbrechen gegen die
Staatssicherheit mit den besonders zuständigen Gerichten zu bekämpfen. Dieser
Prozess fing mit dem Staatssicherheitsgericht an, erstreckte sich über die
besonders zuständigen Strafgerichte und ist selbst nach der gesetzlichen
Änderung heute noch aktuell (Ges. Nr. 6352).
In der vorliegenden Arbeit liegen die besonders zuständigen
Strafgerichte unter spezieller Berücksichtigung von Art. 10 TBG
(Terrorbekämpfungsgesetz– Terörle Mücadele Kanunu) im Mittelpunkt der
Betrachtung, der mit dem Gesetz (Ges. Nr. 6352) geändert wurde. Zudem
umfasst diese Abhandlung einen Vergleich der Gegenwart mit dem Zustand, der
vor der gesetzlichen Änderung herrschte.
Unter anderem werden die historische Entwicklung der besonders
zuständigen Strafgerichte, deren Gliederung und Sachgebiete gerade im Kontext
der organisierten Kriminalität dargestellt. Einhergehend damit werden die
Würdigungen ihrer Notwendigkeit aus der Fachliteratur vorgelegt. Anschließend
wird das Verfahren bei den besonders zuständigen Strafgerichten erklärt. Am
Ende findet sich eine abschließende Zusammenfassung der herausgearbeiteten
Erkenntnisse zum Thema.

B. GESCHICHTE
DER
STRAFGERICHTE

BESONDERS

ZUSTÄNDIGEN

I. Der Zeitraum der türkischen Verfassung von 1961
Die besonders zuständigen Strafgerichte in der Türkei beziehen sich
historisch auf die türkische Verfassung von 1961. Mit der Veränderung des Art.
136 türkVerf. (1961) im Jahr 1973 wurden die eine besondere Zuständigkeit
besitzenden Gerichte – namentlich die „Staatssicherheitsgericht (SSG- Devlet
Güvenlik Mahkemesi)“ – im Rahmen des zu erlassenden einfachen Gesetzes ins

34
35

Mörbel/Schmidt, Verhütung und Bekämpfung, 3.
Öztürk, in: Ceza Muhakemesi, 703.
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Leben gerufen. Dem folgend sind sie mit einem
Parlamentsgesetz im Jahr 1973 ins Leben gerufen worden.

entsprechenden

In der Literatur wird behauptet, dass das SSG der Türkei auf dem
französischen Staatssicherheitsgericht „Cour de sûreté de l'État“ basiere 36. Das
SSG im türkischen Rechtssystem war zur Verhandlung von Delikten gegen die
Republik und die Staatssicherheit befugt. Jedoch dauerte diese Situation nur
kurz an, zumal diese Gerichte aufgrund der Entscheidung des türkVerfG
(Türkisches Verfassungsgericht- Anayasa Mahkemesi) im Jahr 1975 aufgehoben
wurden 37. Der Grund für diese Entscheidung des türkVerfG bestand darin, dass
das vom SSG stammende Gesetz förmlich die türkVerf. (1961) verletzte. Zudem
hat das türkVerfG bei seiner Entscheidung das SSG als „Ausnahmegerichte“
bewertet. Infolge dieser Entscheidung hat das Parlament bis zur neuen türkVerf.
(1982) kein Gesetz zu diesem Thema mehr erlassen 38.
Im ersten Zeitraum des SSG gab es ferner einen Dissens darüber, ob
diese Gerichte Ausnahmegerichte seien oder als ein besonders zuständiges
Gericht in der normalen Gerichtsbarkeit ständen. Diese Diskussion wurde
dahingehend geklärt, dass das SSG seitens der Literatur, im Vergleich zur
Entscheidung des türkVerfG 39, als ein besonders zuständiges Gericht
angenommen wurde 40.
II. Der Zeitraum 1982-2004
Im Jahr 1982 trat in der Türkei die neue Verfassung in Kraft. Das SSG
wurde im türkischen Rechtssystem in Art. 143 türkVerf. (1982) und mittels des
Parlamentsgesetzes (Ges. Nr. 2845) gegründet. Die Zuständigkeit des SSG
entsprach der früheren Regelung aus dem Jahr 1973.
Auffallend ist, dass das SSG sowohl in der türkVerf. von 1961 und als
auch in der von 1982 eigenständig in der Verfassung Erwähnung findet. Dieser
Aspekt wird jedoch als ein „Ausnahmenfall“ bewertet 41 und dahingehend
kritisiert, dass ein Gericht, das eine erstinstanzliche Zuständigkeit besitzt, in
einem einfachen Gesetz geregelt werden müsse, nicht aber in der Verfassung 42.
Die Begründung des Art. 143 türkVerf. (1982) bezieht sich darauf, dass
der Charakter der Delikte besondere Prozessstrukturen für eine gerechte
Entscheidung notwendig macht. Es ist davon auszugehen, dass das SSG
36
37
38
39
40
41
42

Katoğlu, in: TBB, 41; Keskin, DGM, 2, 3.
TürkVerfG, 6.5.1975, E. 1974/35, K. 1975/126.
Katoğlu, in: TBB, 39; Keskin, DGM, 1, 2.
Siehe Fn. 37.
Keskin, DGM, 19 ff.; Keyman/Özgen/Toroslu, Ankara Barosu Dergisi, 1978-5, 819.
Yurtcan, Rapor, 1.
Katoğlu, in: TBB, 39, 40.
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demnach als ein besonders zuständiges Gericht vorgesehen wurde. Folglich
waren diese Gerichte zwar zweifellos keine Ausnahmegerichte, jedoch übte die
Fachliteratur Kritik daran, dass sie hinsichtlich des normalen Zustands der
Demokratie als ungeeignet wahrgenommen werden könnten 43. In der Tat wurde
das Staatssicherheitsgericht in Frankreich im Jahr 1981 aufgehoben. Außerdem
hatten das Interesse an der EU (Europäische Union- Avrupa Birliği) und die
Entscheidungen des EGMR (Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte–
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) insbesondere in den 1990er Jahren einen
immensen Einfluss in der Türkei 44. Die Folge davon war, dass die Besetzung
des Gerichts im Jahr 1999 abgeändert und der „Militärrichter“ ausgegliedert
wurde 45.
2004 wurde Art. 143 türkVerf. (1982) durch ein verfassungsänderndes
Parlamentsgesetz 46 aufgehoben, der zuvor das SSG verfassungsrechtlich
geregelt hatte. Der bis zu diesem Punkt dargelegte rechtliche Verlauf stellt
unbestritten einen großen Schritt in Richtung von „mehr Demokratie“ dar.
III. Die Zeit von 2005 bis zum 2.7.2012 (bis zur gesetzlichen
Änderung, Ges. Nr. 6352)
Am 1.6.2005 sind das neue türkStGB und die neue türkStPO in Kraft
getreten. In Art. 250 türkStPO a.F. waren die „besonders zuständigen
Strafgerichte“ geregelt. Auf diese Weise entstanden die besonders zuständigen
Strafgerichte, nachdem das SSG im türkischen Rechtssystem im Jahr 2004
aufgehoben worden war 47.
Die besonders zuständigen Strafgerichte sind in der normalen
Strafgerichtsbarkeit verortet. Dennoch sind sie nach h.M. in der Literatur als
Fortbestand des SSG zu sehen 48. Der ausschlaggebende Grund für diese Ansicht
ist die Zuständigkeit dieser Gerichte.
Die besonders zuständigen Strafgerichte sind befugt, Delikte gegen den
Staat (Staatssicherheit, Staatsgewalt, Landesverteidigung, Staatsgeheimnis) und
im Rahmen der organisierten Kriminalität begangene Delikte abzuurteilen. Im
Hinblick darauf müsste man nunmehr davon ausgehen, dass die „besonders
43
44
45
46
47

48

Kunter, Ceza Muhakemesi, 180.
Katoğlu, in: TBB, 40.
Turhan, Ceza Muhakemesi, s. 41; Öztürk/Erdem/Özbek, Ceza Muhakemesi, no. 12, § 4.
Art. 9 (Ges. Nr. 5170), 7.5.2004.
Nach der Aufhebung des SSG waren bis zum 1.6.2005 die Langerichte für bestimmte Strafsachen gemäß
der alten türkStPO (Art. 394 a, 394 b, 394 c, 394 d- Ges. Nr. 1412) zuständig, Katoğlu, in: TBB, 44, 45.
Katoğlu, in: TBB, 39 ff.; Kocasakal, in: TBB, 82; Öztürk/Erdem, Ceza Muhakemesi, 17; Tezcan, in:
TBB, 23; Turhan, Ceza Muhakemesi, 40; Ünver/Hakeri, Ceza Muhakemesi, 747; Yurtcan, Rapor, 1, 2;
TBB 31. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi.
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zuständigen Strafgerichte“ als Nachfolgegerichte des SSG gegründet wurden.
Bereits in der Gesetzesbegründung ist dazu angemerkt worden, dass die
besonders zuständigen Strafgerichte mit Blick auf die mit dem SSG
übereinstimmenden Gesetze im neuen Gesetz verankert werden 49.
Im Vergleich zum SSG fungiert hier lediglich ein Gesetz als rechtliche
Basis dieser Gerichte. Mit anderen Worten existiert in der Verfassung keine
Regelung zu diesem Thema. Diese Methode verdient gesetzestechnisch den
Vorzug 50.
IV. Die Zeit nach der gesetzlichen Änderung (Ges. Nr. 6352 vom
2.7.2012)
Resultierend aus der langen Diskussion über das Vorhandensein der
besonders zuständigen Strafgerichte in der Türkei wurde das Gesetz (türkStPO
und TBG) am 2.7.2012 (mit dem Ges. Nr. 6352) vom Parlament geändert. Die
Folge davon war, dass die betreffenden Normen in der türkStPO aufgehoben 51
und in Art. 10 TBG wieder eingeführt wurden. Gemäß Art. 10 TBG sind die
neuen Gerichte dazu eingerichtet worden, um allein solche Aburteilungen von
Delikten zu führen, die in Art. 10 TBG aufgezählt sind.
Verglichen mit den alten Normen ist die sachliche Zuständigkeit des
Gerichtes gleich geblieben. Demnach sollen bestimmte Delikte auch heute noch
durch die gesetzlich besonders und außerhalb der normalen Strafgerichte
gegründeten Gerichte verhandelt werden. Zudem lautet der vorläufige Art. 2
Abs. 7 (Ges. Nr. 6352) wie folgt: „Die Verweisungen auf die gemäß Art. 250
türkStPO a.F. zuständigen Strafgerichte in Gesetzestexten werden als eine
Verweisung auf die gemäß Art. 10 Abs. 1 TBG gegründeten Strafgerichten
angenommen“ 52.
Als Ergebnis ist festzuhalten, dass die angeführten Argumente
beweisen, dass die besonders zuständigen Strafgerichte im türkischen
Strafrechtssystem nach wie vor noch existieren, damit lediglich das BasisGesetz geändert wurde. Demnach sind nur diejenigen Gerichte aufgehoben
49
50
51

52

Taşdemir/Özkepir, B. II, 1185.
Katoğlu, in: TBB, 39 ff.
Die besonders zuständigen Strafgerichte, die i.S.d Art. 250, 251 und 252 türkStPO a.F. zu schon
begangenen Verhandlungen ermächtigt waren, bleiben gemäß vorläufigem Art. 2 Abs. 4 (Ges. Nr. 6352)
bis zur Rechtskraft nach wie vor befugt.
In der Praxis werden diese Gerichte als „die gemäß Art. 10 TBG zuständigen Strafgerichte“ bezeichnet.
Vor der gesetzlichen Änderung (Ges. Nr. 6352) wurden die besonders zuständigen Strafgerichte in der
Praxis als „die gemäß Art. 250 türkStPO zuständigen Strafgerichte” aufgeführt. Ebenso haben die
Gerichte ihre Entscheidungen in diesem Namen verkündet. In der Literatur wird für die besonders
zuständigen Strafgerichte auch der Begriff „Die Strafgerichte der organisierten Kriminalität“ gewählt,
siehe Öztürk/Erdem, Ceza Muhakemesi, no. 12, § 4.
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worden, die gemäß Art. 250 türkStPO a.F. gegründet wurden 53. Dies ist die
Erklärung dafür, dass im Vorliegenden der Terminus „besonders zuständige
Strafgerichte“ präferiert wird.
V. Würdigung der Notwendigkeit der besonders zuständigen
Strafgerichte
Das Thema „Die Notwendigkeit der besonders zuständigen
Strafgerichte“ trifft in der Fachliteratur auf ganz unterschiedliche Meinungen.
Während der Zeit des SSG waren einige Autoren der Ansicht, dass das SSG ein
wichtiges Instrument sei, um sich der Anarchie, dem Terrorismus und der
organisierten Kriminalität zu stellen 54. Daher spielen diese Gerichte für den
Seelenfrieden eine große Rolle.
In der Tat können vor allem komplizierte Sachverhalte von diesen
Gerichten detailliert geprüft werden 55. Es wird zusätzlich behauptet, dass kein
Rechtsstaat durch sein Versagen bei der Gewährleistungsfunktion die
Grundrechte seines Volkes gefährden dürfe 56. Bei diesen Aussagen ist aber auch
die Konjunktur in der Türkei in den 1970er Jahren in Betracht zu ziehen:
Anarchie, Terrorismus und inneres Chaos waren in dieser Phase allgegenwärtig.
Die besonders zuständigen Strafgerichte entstanden in der Folge des
SSG. Zwar hat sich die politische und gesellschaftliche Konjunktur in der Türkei
erheblich geändert, doch der Kampf speziell gegen die organisierte Kriminalität
bleibt weiterhin bedeutsam. Ebenso wird in der Gesetzesbegründung (Art. 250
türkStPO a.F.) angeführt, dass mit der Gründung der besonders zuständigen
Strafgerichte auf einen effektiven Kampf gegen die organisierte Kriminalität
abgezielt wird 57.
Im Gegensatz zu den positiven Aspekten sind andere Autoren aber der
Auffassung, dass die besonders zuständigen Strafgerichte gegen das
Demokratieprinzip wie auch die Grundrechte (fair-trial-Prinzip) verstoßen
würden 58. Der Kern der Kritiken bezieht sich hier auf die Prozessstrukturen
dieser Gerichte und die gewöhnlich lange Dauer der Untersuchungshaft 59.
Deshalb wird betont, dass sie dem normalen Zustand der Demokratie inadäquat

53
54
55
56
57
58

59

Ebenso Şen, Üçüncü Yargı Paketi.
Dönmezer, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Son Havadis, 21.7.1976.
Keskin, DGM, 11-14, 17.
Öztürk/Erdem, Ceza Muhakemesi, 17.
Taşdemir/Özkepir, B. II, 1186.
Feyzioğlu/Okuyucu-Ergün, AÜHFD, 59 (1) 2009, 45 ff.; Kocasakal, in: TBB, 85, 86; Tanrıkulu, in: TBB,
58; Yurtcan, Rapor, 1 ff.
Yurtcan, Rapor, 6 ff.; TBB 31. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi; siehe Kap. E, II/2.
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sind 60. Des Weiteren verursachen die besonderen Prozessregeln eine
Beschränkung der richterlichen Haftprüfung 61. Aus gegebenem Anlass wird in
der Literatur deshalb die Forderung laut, die besonders zuständigen Strafgerichte
aufzuheben 62.
Schließlich wurden die Normen, die als Grundlage der Gründung von
besonders zuständigen Strafgerichten herangezogen werden, am 2.7.2012 (Ges.
Nr. 6352) aufgehoben. Doch dies kann nicht als eine Aufhebung mit allen
Einwirkungen bewertet werden 63. Diese Änderung kann diejenigen Autoren, die
eine Aufhebung der besonders zuständigen Strafgerichte mit allen Einwirkungen
erwarten, nicht zufriedenstellen.

C. GLIEDERUNG
DER
STRAFGERICHTE

BESONDERS

ZUSTÄNDIGEN

Die besonders zuständigen Strafgerichte befinden sich im ersten Zug
der Strafgerichtsbarkeit. Sie wurden i.S.d deutschen Strafrechtssystems als ein
Landgericht gegründet. Das Gericht ist jedoch allein für das Verfahren
bestimmter Straftaten zuständig.
I. Gründung
1. Die besonders zuständigen Strafgerichte befinden sich im ersten
Zug der Strafgerichtsbarkeit
Art. 10 Abs. 1 TBG regelt die besonders zuständigen Strafgerichte.
Diese Gerichte sind im normalen und ersten Zug der Strafgerichtsbarkeit
verortet 64 und nicht als ein Ausnahmegericht konstituiert.
Über ihre Gliederung ist keine besondere Regelung in der Verfassung
zu finden 65. Folglich unterscheiden sich die besonders zuständigen Gerichte im
Hinblick auf die Schaffung des SSG.
2. Die besonders zuständigen Strafgerichte sind mit den deutschen
Landgerichten vergleichbar
Die besonders zuständigen Strafgerichte wurden als ein normales
„Strafgericht“ gegründet, was im deutschen Rechtssystem mit einem
60
61
62
63
64
65

Kunter, Ceza Muhakemesi, 180.
Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 47.
Kocasakal, in: TBB, 87; Yurtcan, Rapor, 9,10; TBB 31. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi.
Özbek, in: Ceza Muhakemesi, 525; Şen, Üçüncü Yargı Paketi.
Ünver/Hakeri, Ceza Muhakemesi, B. I, 170.
Vor dem Gesetz (Nr. 6352), also im Zeitraum des Art. 250 türkStPO a.F., war dies gleichsam so geregelt.
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Landgericht und dort mit der sog. Staatsschutzkammer (§ 74a GVGGerichtsverfassungsgesetz) verglichen werden kann.
Gemäß Art. 10 Abs. 1 TBG werden die Straftaten, die im TBG geregelt
und in Art. 10 Abs. 4 TBG 66 definiert sind, vor einem Landgericht verhandelt,
dessen Bezirk mehr als einen Gerichtsbezirk umfasst. Für diese Bestimmung ist
der „Hoher Rat der Richter und Staatsanwälte“ im Rahmen eines Vorschlags des
Justizministeriums zuständig 67. Des Weiteren befassen sich dessen Richter auf
keinen Fall mit Verhandlungen eines anderen Gerichts. Für gewöhnlich sind die
Richter aufgrund der Entscheidungen des „Rats der Justiz“ zu anderen
Verhandlungen zu verpflichten, die in einem anderen Gericht abgehalten
werden. Jedoch gilt dies für die Richter bei einem besonders zuständigen
Gericht explizit nicht.
II. Besetzung
Das Landgericht besitzt im türkischen Rechtssystem i.S.d Art. 12
türkGVG drei Richter, wobei einer von ihnen als „Präsident“ bezeichnet wird.
Dieser Sachverhalt ist bei den besonders zuständigen Strafgerichten nicht anders
geregelt.

D. SACHGEBIET
DER
STRAFGERICHTE

BESONDERS

ZUSTÄNDIGEN

I. Einführung
Die besonders zuständigen Strafgerichte sind gemäß Art. 10 Abs. 1
TBG zur Verhandlung der Tatbestände befugt, die im TBG vorgesehen sind 68.
Zusätzlich sind sie i.S.d Art. 10 Abs. 4 TBG zur Verhandlung der folgenden
Delikte befugt:
• Herstellung von und Handeln mit Betäubungsmitteln im Rahmen der
Aktivitäten einer kriminellen Vereinigung (Art. 10 Abs. 4 lit. a TBG),
• Gewaltanwendung oder Bedrohung im Rahmen der Aktivitäten
einer kriminellen Vereinigung, die zu Zwecken der Erlangung von
rechtswidrigen wirtschaftlichen Vorteilen agiert (Art. 10 Abs. 4 lit.b TBG),

66
67

68

Art. 10 Abs. 4 TBG zitiert bestimmte Straftaten, die im türkStGB geregelt sind.
Die sachliche Zuständigkeit der besonders zuständigen Strafgerichte ist in Art. 10 Abs. 1 TBG geregelt,
während die der anderen Strafgerichte unter Art. 8 ff. türkGVG (Ges. Nr. 5235) dargestellt ist.
Vor dem Änderungsgesetz (Nr. 6352) waren die besonders zuständigen Strafgerichte (Art. 250 türkStPO
a.F.) auch zur Verhandlung der Delikte nach TBG zuständig.

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.1, Yıl 2012

167

Muhammed Emre TULAY

• In den vierten, fünften, sechsten und siebten Abschnitten des vierten
Kapitels des
zweiten Buchs der im türkStGB geregelten Delikte (außer Art.
305, 318, 319, 323, 324, 325 und 332 türkStGB) (Art. 10 Abs. 4 lit. c TBG).
Delikte von Kindern dürfen vor den besonders zuständigen
Strafgerichten nicht verhandelt werden und deren Verfahrensregeln sind ebenso
wenig für sie anzuwenden (Art. 10 Abs. 6 TBG).
II. Kritik an der gesetzlichen Systematik (Art. 10 Abs. 4 TBG)
Vor der gesetzlichen Änderung (Ges. Nr. 6352) war die organisierte
Kriminalität den besonders zuständigen Strafgerichten zugewiesen. Nach
gegenwärtigem Stand hat sich daran grundsätzlich nichts geändert; allerdings
fungiert nunmehr das TBG als Grundlage der Zuständigkeit.
Es ist hier bedeutsam, dass das TBG im Vergleich zum türkStGB eine
spezielle Funktion und einen eigenen Charakter aufweist. Während eine
Prozessordnung neben der Verhandlung der Delikte aus organisierter
Kriminalität auch Tatbestände aus terroristischen Aktivitäten regeln kann, wird
im TBG grundsätzlich der Kampf gegen den „Terrorismus“ verfolgt. In der Tat
finden sich in den Aktivitäten einer Vereinigung insbesondere mit
ökonomischem Profit die Herstellung von und das Handeln mit
Betäubungsmitteln zur Finanzierung des Terrorismus 69. Allerdings handelt es
sich dabei um keinen generellen Zustand. Eine kriminelle Vereinigung kann
nämlich nicht in allen Fällen mit einer Terrorgruppe kooperieren. Dieses
Argument gilt ebenso für die weiteren Delikte, die in Art. 10 Abs. 4 TBG
normiert werden. Aus diesem Grund kann diese Regel ein soziales Risiko
beinhalten, zumal die Beschuldigten vor dem Gericht stets im Rahmen einer
terroristischen Aktivität wahrgenommen werden, so als ob sie zu Gunsten oder
im Namen einer Terrorgruppe gehandelt hätten. Diese Annahme ist in der
Türkei sehr wahrscheinlich, da das Thema „Terrorismus“ in der türkischen
Öffentlichkeit sehr sensibel behandelt und aufgenommen wird. Demnach ist die
gesetzlich zuständige Erfassung der organisierten Kriminalität als ein
Rückschritt im Hinblick auf die rechtliche Reformbestrebung in der Türkei zu
bewerten 70.
III. Organisierte Kriminalität
Im Sachgebiet der besonders zuständigen Strafgerichte verfügt der
Terminus der „Vereinigung“ (örgüt) über eine große Bedeutung: Zur

69
70

Alkan, Terör Örgütlerinin Finans Kaynakları.
Ebenso Şen, Üçüncü Yargı Paketi; Özbek findet gesetzestechnisch die genannte gesetzliche Stellung
unzutreffend, ders., in: Ceza Muhakemesi, 525.
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Feststellung der im Rahmen der Aktivitäten einer Vereinigung begangenen
Delikte ist deshalb zunächst der Begriff „Vereinigung“ an sich zu definieren.
In der allgemeinen Sprachpraxis werden viele Gruppen als
„Vereinigung“ bezeichnet; allerdings ist hier die juristische Bedeutung aus den
Gesetzestexten entscheidend 71. Folglich ist die umgangssprachliche Benutzung
dieses Begriffs unwirksam.
1. Der Begriff „Vereinigung“
a. Die kriminelle Vereinigung im Sinne des türkischen Strafrechts
In der türkischen Rechtsgeschichte existieren kriminelle Vereinigungen
und deren rechtswidrige Aktivitäten zwar seit langer Zeit, doch das Ereignis, das
als „Susurluk Kazası– Verkehrsunfall in Susurluk“ populär wurde, wird als
einer der Wendepunkte in der türkischen Geschichte angeführt. Bei dieser Tat
wurden Nachweise gefunden, dass vertrauliche Mitteilungen zwischen
„kriminellen Vereinigungen“ und dem „Staat“ existieren. Im Anschluss an diese
Tat hat die Türkei damit angefangen, mehr über „kriminelle Vereinigung“ und
„organisierte Kriminalität“ zu diskutieren 72.
Die organisierte Kriminalität impliziert auf semantischer Ebene
generell, dass mehr als ein Mensch regelmäßig bzw. ständig und mit dem Zweck
des gleichen Vorsatzes eine Tat begehen.
Nach türkischem Rechtssystem stellt eine „kriminelle Vereinigung“
(suç örgütü) eine Gruppe dar, die zwecks Begehung mehrerer (noch)
unbestimmter Taten und im Rahmen einer Innenhierarchie gegründet wurde 73.
Das Opfer bzw. die Tat, die begangen werden soll, müssen zu diesem Zeitpunkt
noch nicht konkretisiert sein 74.
Eine Vereinigung kann nicht aus einer abstrakten Zusammenschließung
bestehen, da sie über eine Innenhierarchie verfügen muss 75. Eine kriminelle
Vereinigung ist ferner mit dem Zusammenkommen von mindestens drei
Personen gegeben (Art. 220 Abs. 1 türkStGB) 76.

71
72
73

74
75
76

Wank, Auslegung, 39 ff.
Bozlak, Turkish Journal of Police Studies, B. XI (3) 2009, 63.
Kassationshof 10. CD, 13.3.2007, 5762/2828, Parlar/Hatipoğlu, Yorum, 3259; Artuk/Gökcen/Yenidünya,
Şerh, 4433.
Artuk/Gökcen/Yenidünya, Şerh, 4433, 4434.
Bozlak, Turkish Journal of Police Studies, B. XI (3) 2009, 64; Parlar/Hatipoğlu, Yorum, 3247.
Kassationshof 10. CD, 21.3.2007, 7103/3367, Parlar/Hatipoğlu, Yorum, 3258; Artuk/Gökcen/Yenidünya,
Şerh, 4434.
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Die von der kriminellen Vereinigung begangenen Delikte streiten gegen
die öffentliche Ordnung 77. Aufgrund der als Kriterium angesetzten
„Regelmäßigkeit“ werden diese Delikte in der Tatgruppe als „Dauerdelikt“
gezählt 78.
Wie oben dargelegt wurde, verfügen die Bestimmung der kriminellen
Vereinigung und deren Aktivitäten über eine wichtige Bedeutung im türkischen
Rechtssystem bezüglich der einschlägigen Prozessstrukturen. Die im Rahmen
einer organisierten Kriminalität begangenen Straftaten, die in Art. 10 Abs. 4
TBG erwähnt sind, werden vor den besonders zuständigen Strafgerichten
verhandelt.
b. Die kriminelle Vereinigung im Sinne des deutschen Strafrechts
Im deutschen Strafrecht wurde der Begriff „organisierte Kriminalität“
erst im Jahr 1992 mit dem „Gesetz zur Bekämpfung des illegalen
Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten
Kriminalität-OrgKG“ eingeführt 79.
Das Merkmal zur Definition und Identifikation von organisierter
Kriminalität bei den gemeinschaftlich begangenen Straftaten wird in einer
aufgrund ökonomischer Merkmale durchgeführten Betriebsorganisation
gesehen 80. Ziel der Vereinigung ist der finanzielle Gewinn durch Begehen von
Straftaten 81.
Die langfristige und verfestigte personelle Struktur ist die typische
Erscheinungsform einer solchen Vereinigung 82. „Banden“ formieren sich im
Gegensatz zu diesen Vereinigungen nur für eine kurze Zeit, da sie in der Regel
nach der Tat wieder auseinandergehen 83.
Die Delikte, die im Zuge einer Aktivität einer kriminellen Vereinigung
stattfinden, stehen oftmals mit Prostitution, Bedrohung, Erpressung,
Drogenhandel und Schutzgeldeintreibung in Verbindung 84.
Kriminelle Vereinigung i.S.d §§ 129 ff. StGB setzt nach bisheriger
Rechtsprechung voraus, dass es sich um einen auf gewisse Dauer angelegten,
freiwillig organisatorischen Zusammenschluss von mindestens drei Personen
77
78
79
80
81
82
83
84

Özek, Organize Suç, 195.
Parlar/Hatipoğlu, Yorum, 3248, 3249.
Bruckermann, Neue Rechtsentwicklung, 6.
Mergen, Kriminologie, 247.
Mergen, a.a.O.
Bruckermann, Neue Rechtsentwicklung, 7.
Bruckermann, a.a.O.; Göppinger, Kriminologie, 553; Mergen, a.a.O.
Bruckermann, Neue Rechtsentwicklung, 7; Luczak, Organisierte Kriminalität, 224 ff.; Möhn,
Organisierte Kriminalität, 124-127; Neubacher, Kriminologie, 163.
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handelt, der bei Unterordnung des Willens des Einzelnen gegenüber dem Willen
der Gesamtheit gemeinsame Zwecke verfolgt und bei dem die Mitglieder
untereinander in einer solchen Beziehung stehen, dass sie sich als einheitlicher
Verband wahrnehmen 85. Es ist davon auszugehen, dass mindestens drei
Personen zum gemeinsamen Zweck eine Vereinigung gründen können.
Im deutschen Rechtssystem ist im Jahr 1992 das OrgKG in Kraft
getreten. Dieses Gesetz setzt einige Prozessstrukturen voraus. Im Vergleich zum
türkischen Rechtssystem gibt es hier keine besonders zuständigen Strafgerichte.
Das bedeutet, dass die organisierte Kriminalität in Bezug auf das zuständige
Strafgericht genau wie andere Delikte behandelt wird, wobei hierzu die
einzelnen Prozessstrukturen genau geregelt werden.
2. Strukturmerkmale der organisierten Kriminalität
a. Allgemeine Hinweise
Viele Gruppen werden zwar als eine „Vereinigung“ benannt, allerdings
stimmt diese Benennung nicht immer mit den folgenden Kriterien überein, die in
dem hier betrachteten Zusammenhang von Bedeutung sind 86.
Es ist festzuhalten, dass über die Kriterien in der Fachliteratur eine
einheitliche Meinung herrscht 87, der auch die Rechtsprechung folgt 88.
Demgegenüber sind einige Unterschiede unter den einzelnen Autoren
festzustellen 89. Der Grund dafür besteht darin, dass die Struktur der
organisierten Kriminalität nach den staatlichen Besonderheiten aus der Menge
der anderen Taten und Vereinigungen hervorstechen kann 90.
b. Kriterien der Vereinigung
Eine Vereinigung impliziert im juristischen Sinne einige Kriterien, die
in den gegen die organisierte Kriminalität kämpfenden Ländern trotz kleiner
Divergenzen als allgemein akzeptiert angenommen werden können 91. Die
Mitglieder der Internationalen Juristenkommission waren sich ebenfalls über die
85
86
87

88

89
90
91

BGH 3 StR 277/09, NJW 2010, 1979; ebenso BGHSt 105/78; 578/82; 313/82; 233/04; 263/05.
Öztürk/Erdem/Özbek, Ceza Muhakemesi, 639; Schneider, Kriminologie, 145.
Kaiser, Kriminologie, 188, 189; Lützner, in: Besondere Ermittlungsmaßnahmen, 731; Özek, Organize
Suç, 195 ff.; Öztürk, in: Ceza Muhakemesi, 704 ff.; Van de Reyt, in: Besondere Ermittlungsmaßnahmen,
490.
BGH 3 StR 277/09, NJW 2010, 1979; BGH 3 StR 583/94, NStZ 1995, 340; Kassationshof CGK,
3.4.2007,
10-253/80; Kassationshof 10. CD, 14.12.2006, 12357/14253, Artuk/Gökcen/Yenidünya, Şerh, 44354437, 4440, 4441; Kassationshof 10. CD, 4.4.2007, 8387/4115, Parlar/Hatipoğlu, Yorum, 3257, 3258.
Siehe Bruckermann, Neue Rechtsentwicklung, 6 ff.
Mergen, Kriminologie, 247.
Öztürk/Erdem/Özbek, Ceza Muhakemesi, 639; Schneider, Kriminologie, 145.
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Kriterien für eine kriminelle Vereinigung im Jahr 1997 in Karlsruhe einig 92,
welche folgend vorgestellt werden:
aa. Innenhierarchie
Die Gliederung der Vereinigung ist im Rahmen einer hierarchischen
Struktur aufgebaut. Die Aktivitäten werden durch ein Hauptorgan (Chef)
bestimmt und durch die anderen Mitglieder durchgeführt 93. Die Zahl der
Mitglieder beträgt mindestens drei Personen 94. Zudem muss der
Zusammenschluss dauerhaft sein 95.
bb. Planung
Innerhalb jeder kriminellen Gruppe herrschen strategische bzw.
taktische Planung und Arbeitsteilung 96.
cc. Regelmäßigkeit von Verbrechen
Die Vereinigungen profitieren aus dem Begehen von einer Straftat.
Außerdem müssen ihre rechtswidrigen Aktivitäten über einen regelmäßigen
Charakter verfügen 97. Ist dies nicht der Fall, sind sie nicht der organisierten
Kriminalität zuzurechnen 98.
dd. Sanktionssystem
Gegen die Mitglieder der Vereinigung, die nicht mit den getroffenen
Entscheidungen einverstanden sind, werden Sanktionen verhängt 99. Das heißt,
dass die Vereinigungen in ihrer Besetzung verbale Regeln anwenden.
ee. Ökonomischer Profit
Der ökonomische Profit ist das erklärte Ziel der Aktivität einer
Vereinigung aus organisierter Kriminalität 100. Jedoch kann ebenso eine
politische Vorteilgenerierung beabsichtigt sein 101. Eine derartige Vereinigung

92
93
94
95

96
97

98
99
100
101

Bruckermann, Neue Rechtsentwicklung, 12.
Öztürk, in: Ceza Muhakemesi, 705.
Bozlak, Turkish Journal of Police Studies, B. XI (3) 2009, 66.
Bruckermann, Neue Rechtsentwicklung, 7; Möhn, Organisierte Kriminalität, 115; Schneider,
Kriminologie, 146; Schwind, Kriminologie, 623.
Möhn, Organisierte Kriminalität, 108, 110; Schneider, a.a.O.
Möhn, Organisierte Kriminalität, 115; Öztürk/Erdem/Özbek, Ceza Muhakemesi, 642; Schneider, a.a.O.;
Schwind, a.a.O.
Öztürk/Erdem/Özbek, a.a.O.
Schneider, Jura 1984, 170.
Falcone, Mafia, 34; Schwind, Kriminologie, 624.
Schneider, Jura 1984, 170.
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politischer und wirtschaftlicher Macht ist in der Fachliteratur als eine typische
Mafiastruktur bekannt 102.
ff. Druckausübung auf Staatsbeamten und Beschäftigte in der
Privatwirtschaft
Vereinigungen gehen beim Einfluss auf die staatlichen Ämter und
privaten Institutionen gezielt vor 103.
gg. Geldwäsche
Infolge des Zwecks des ökonomischen Profits spielt die Geldwäsche bei
den Aktivitäten der Vereinigung eine erhebliche Rolle. Aufgrund der legalen
sowie illegalen Tätigkeiten unter Verwendung gewerblicher oder
geschäftsähnlicher Strukturen wird es damit unmöglich gemacht, beide
Methoden der Profitgewinnung voneinander zu unterscheiden 104. Ist dies der
Fall, werden die Unternehmer, die nicht mit den illegalen Methoden
konkurrieren, in dieser Situation sehr benachteiligt 105.
hh. Ausnutzung der modernen Infrastruktur
Ein anderes Kriterium ist die bewusste Ausnutzung der modernen
Infrastruktur. Hierfür sind die Telekommunikationen und die damit
grenzüberschreitenden Aktivitäten als ein bekanntes Beispiel zu erwähnen 106.
Zum Einsatz kommen hierzu die flexiblen Technologien und die
Methodenvarietät der Verbrechen 107.
ii. Zwangsausübung auf Menschen
Eine Vereinigung bemüht sich darum, mit Zwang über Menschen
innerhalb eines bestimmten Einsatzgebietes zu herrschen 108.
IV. Fehlende Zuständigkeit für bestimmte Personen
Art. 10 Abs. 2 TBG entzieht die Zuständigkeit für bestimmte Personen,
die durch das türkVerf. und den Kassationshof abgeurteilt werden. Darüber
hinaus liegen diejenigen Straftaten, deren Verhandlung durch das Militärgericht
102
103

104

105
106
107
108

Falcone, Mafia, a.a.O.; Schwind, a.a.O.
Albrecht, Kriminologie, 379; Lützner, in: Besondere Ermittlungsmaßnahmen, 726; Neubacher,
Kriminologie,164; Schwind, Kriminologie, 622.
Albrecht, a.a.O.; Luczak, Organisierte Kriminalität, 225; Neumahr, Organisierte Kriminalität, 164;
Schneider, Kriminologie, 147; Schwind, a.a.O.
Neubacher, Kriminologie, 163; Zachert, Kriminalistik 1990, 623.
Schwind, Kriminologie, 624; Vahle, Kriminalistik 1998, 378.
Bruckermann, Neue Rechtsentwicklung, 8.
Eisenberg, Kriminologie, § 57, Rn. 69; Öztürk, in: Ceza Muhakemesi, 707.
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erfolgt, außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des besonders zuständigen
Strafgerichts 109.
1. Sinn und Zweck der besonderen Zuständigkeit für bestimmte
Personen
Die Befugnis der Strafgerichte wird in der Regel nach dem materiellen
Bereich festgestellt. Es werden somit alle Menschen vor dem Gericht nach den
gleichen Rechten und aufgrund einer gegen sie erhobenen strafrechtlichen
Anklage nach den gleichen Gesetzen verurteilt. Jedoch kann der Gesetzgeber
einen anderen Bereich zur Befugnis des Gerichts für bestimmte Personen
festlegen, zumal sie mit ihrer Stellung die Persönlichkeit des Staats vertreten
können. Beispielsweise ist der Staatspräsident bei staatlichen Angelegenheiten
nicht für sich selbst, sondern für die Persönlichkeit des Staats tätig. Aus diesem
Grund ist die staatliche Funktionsfähigkeit und -tüchtigkeit vor
unvorhergesehenen Hindernissen zu schützen 110. Resultierend daraus sind einige
besondere Strafverfahrensregeln angebracht, die solche Delikte betreffen, die
während der Amtsausübung begangen worden sind. Das türkVerfG stimmt
dieser Meinung zu 111.
2. Bestimmte Personen zur besonderen Verhandlung i.S.d Art. 10
Abs. 2 TBG
• Dies betrifft den Staatspräsidenten, der gemäß Art. 105 türkVerf.
(1982) wegen Hochverrats nur durch das türkVerfG angeklagt werden kann.
Zudem ist das türkVerfG gemäß Art. 148 Abs. 6 türkVerf. (1982) zur
Verhandlung folgender Personen aufgrund von Dienstvergehen befugt:
• Ministerpräsident und Minister;
• Präsident des Parlaments;
• Präsident, Mitglieder, Generalstaatsanwälte und Vertreter des
Generalstaatsanwalts
des
türkVerfG,
Kassationsgerichts,
Staatsrats,
Militärkassationshofs und Militäroberverwaltungsgerichts;
• Präsident und Mitglieder des Rechnungshofs und des Hohen Rats der
Richter und Staatsanwälte.
109

110
111

Im Vergleich zu Art. 250 Abs. 3 türkStPO a.F. ist in diesem Zusammenhang ein weiterer bedeutender
Aspekt zu berücksichtigen. Nach genannter Regelung waren „während eines Krieges und eines
Ausnahmezustands die Regeln über den Zuständigkeitsbereich des Militärgerichts zu berücksichtigen.”.
In der TBG-Neufassung ist aber diese Einschränkung nicht enthalten. Das bedeutet, dass die besonders
zuständigen Strafgerichte auch im Falle eines „Krieges” oder „Ausnahmezustandes” für die betreffenden
Delikte zuständig sind.
Öztürk/Erdem, Ceza Muhakemesi, 296; Zengin, Görev Suçları, 32.
TürkVerfG, 14.11.1967, E.1967/14, K. 1967/36, RG (Amtsblatt) 1967/12886.
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Darüber hinaus wurde das türkVerfG nach dem Referendum im Jahr
2010 dazu ermächtigt, den Generalinspekteur und Inspekteur wegen
Dienstvergehen zu verhandeln (Art. 148 Abs. 7 türkVerf. (1982)) 112.
Der gemeinsame Charakter des türkVerfG bezüglich der Verhandlung
ist, dass es in seiner Eigenschaft als „Oberster Gerichtshof“ (Yüce Divan) einen
Strafprozess führt (Art. 148 Abs. 6 türkVerf. (1982)).
Für das Verfahren über diejenigen Personen, welche nach einem
besonderen Gesetz vom Kassationshof verhandelt werden müssen, haben die
besonders zuständigen Strafgerichte ebenso wenig eine Zuständigkeit.
3. Der Begriff „Dienstvergehen“
Zur Feststellung des Sachgebiets der besonders zuständigen
Strafgerichte hat der Begriff „Dienstvergehen“ eine signifikante Stellung. Ob
sich eine Straftat allein bei Begehen eines Delikts innerhalb der Dienstzeit oder
Dienststelle auf ein Dienstvergehen beziehen muss, ist als fraglich zu bewerten.
Die Bestätigung dieser Frage grenzt den Rahmen dieses Begriffs inhaltlich
zweifellos ein. Es ist somit festzuhalten, dass in dem Fall, in dem eine Tat mit
Hilfe der Möglichkeiten des öffentlichen Dienstes begangen wurde, diese Tat als
ein „Dienstvergehen“ zu erachten 113. Durch die Ausnutzung der gegebenen
Möglichkeiten des öffentlichen Dienstes muss weiterhin das Begehen einer Tat
relativ erleichtert werden, damit dieser Tatbestand vorliegt 114. Es ist davon
auszugehen, dass der Zeitraum oder Ort einer strafbaren Handlung diesbezüglich
irrelevant ist.
Der Täter muss zum Zeitpunkt der Tat in einem öffentlichen Dienst
tätig sein 115. Solange eine Kausalität zwischen dem begangenen Delikt und dem
öffentlichen Dienst vorliegt, kann sich der Täter strafbar gemacht haben 116.
Zusammenfassend sind die besonders zuständigen Strafgerichte zur
Verhandlung derjenigen Delikte, welche in Art. 10 Abs. 4 TBG aufgelistet
werden, zwar befugt, aber für bestimmte Personen entsteht Vorrang hinsichtlich
der Zuständigkeit vor dem türkVerfG und dem Kassationsgericht. Hierbei ist es
112

113
114
115

116

Nach den verfassungsrechtlichen und auch gesetzlichen Normen (Art. 10 Abs. 2 TBG sowie alte NormArt. 250 Abs. 3 türkStPO a.F.) ist es zweifelhaft, ob in den noch andauernden Strafprozessen
Generalinspekteure und Inspekteure vor dem besonders zuständigen Strafgericht anstatt vor dem
“Obersten Gerichtshof” abgeurteilt werden können.
Özbudun, Yüce Divan ve Özel Mahkeme Arasında Hukuk ve Adalet, 16.1.2012.
Zengin, Görev Suçları, 54.
Kassationshof CGK, 25.11.1985, 1-410/595, Tezcan/Erdem/Önok, Ceza Özel Hukuku, 683; Malkoç,
Memur Yargılaması, 7.
Artuk/Gökcen/Yenidünya, Ceza Hukuku, 757, 758.
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ausschlaggebend, ob eine strafbare Handlung wegen des öffentlichen Dienstes
begangen wurde. Wenn also eine Straftat durch bestimmte Personen, aber
außerhalb ihres öffentlichen Dienstes begangen wird, sind sie vor ein besonders
zuständiges Strafgericht zu stellen. In der Praxis ist dies ein sehr kompliziertes
Thema, da eine genaue Abgrenzung oft nicht einfach festgestellt werden
können.

E. VERFAHREN BEI DEN BESONDERS ZUSTÄNDIGEN
STRAFGERICHTEN
I. Ermittlungsverfahren (gemäß Art. 10 Abs. 3 TBG)
Art. 10 TBG beinhaltet einige besondere Regeln zum Thema das
Ermittlungsverfahren. Diese sollen Folgenden thematisiert werden.
1. Zuständiger Staatsanwalt 117
Gemäß Art. 10 Abs. 3 lit. a TBG ist der Staatsanwalt für das
Ermittlungsverfahren der im TBG und in Art. 10 Abs. 4 TBG stehenden Delikte
zuständig, der durch den „Hohen Rat für Richter und Staatsanwälte“ allein für
diese Straftaten ermächtigt ist.
Der Staatsanwalt soll eine strafbare Handlung auch dann ermitteln,
wenn sie (Art. 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 und 316 türkStGB) 118 während
des Dienstes begangen worden ist 119. Dies bedarf also keiner Genehmigung,
wenn eine Tat, die gemäß den genannten Normen strafbar ist und wegen oder
während eines öffentlichen Diensts begangen wurde. Allerdings ist Art. 26 des
„Nationalen geheimen Nachrichtendienstgesetzes (Ges. Nr. 2937)“ zu
berücksichtigen 120 (Art. 10 Abs. 3 lit. b). Demnach muss eine Genehmigung des
117

118

119

120

Die gemäß Art. 251 türkStPO a.F. ermächtigten Staatsanwälte sind für vor der Gesetzesänderung (Ges.
Nr. 6352) begangenen Ermittlungsverfahren immer noch zuständig, bis die Staatsanwälte gemäß Art. 10
Abs. 3 ermächtigt werden (vorläufiger Artikel 2 Abs. 5 Ges. Nr. 6352).
Art. 251 Abs. 1 türkStPO a.F. umfasste alle Straftaten, deren Verhandlung im besonders zuständigen
Strafgericht durchgeführt wird. Da brauchte der Staatsanwalt keine Genehmigung zum Verfahren.
Zusätzliche Regel im türkischen Strafrechtssystem, die ohne Genehmigung ein Verfahren ermöglicht,
steht in Art. 17 (Ges. Nr. 3628), siehe Şen, Üçüncü Yargı Paketi.
Eine solche Ausnahme gab in Art. 251 Abs. 1 türkStGB nicht. Deshalb wurde in der Türkei diskutiert, ob
die Beamten, die vom Ministerpräsidenten ermächtigt sind, ohne Genehmigung des Ministerpräsidenten
vor Gericht gestellt werden können. Denn die Regel (Art. 26- Ges. Nr. 2937) war im Vergleich zum
normalen Strafverfahren keine gesetzliche Hinderung gegenüber Art. 251 Abs. 1 türkStPO a.F. Aus
diesem Grund wurde die Regel erst am 17.2.2012 geändert und das Ermittlungsrecht des Staatsanwalts
i.S.d Art. 251 Abs. 1 türkStPO a.F. verhindert. Daraufhin konnten die Beamten, die vom
Ministerpräsidenten für bestimmte Aufgaben ermächtigt sind, ohne Genehmigung des
Ministerpräsidenten nicht verhandelt werden. Es ist aber bemerkenswert, dass nur Beamten, die im
nationalen geheimen Nachrichtendienst tätig sind, vor der gesetzlichen Änderung (am 17.2.2012)
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Ministerpräsidenten zum Verfahren vorhanden sein, wenn eine Straftat von
Beamten begangen wurde, die vom Ministerpräsidenten zu bestimmten
Aufgaben ermächtigt worden sind (Art. 26 (Ges. Nr. 2937)). Ob die strafbare
Tat einen der oben genannten Tatbestände erfüllt, hat in diesem Zusammenhang
keine Bedeutung 121.
Gemäß Art. 251 Abs. 3 türkStPO a.F. konnte sich die Untersuchung
zwecks der Tatermittlung auf den Tat- und Beweisort erstrecken 122. Die Norm
ist im TBG nicht geregelt, also wurde dieses Recht des Staatsanwalts
abgeschafft 123. Falls die strafbare Handlung außerhalb des Bezirks des
Landgerichts begangen wurde, kann der Staatsanwalt einfordern, dass die
Ermittlungen durch den am Tatort zuständigen Staatsanwalt durchgeführt
werden.
2. Ermittlungsrichter
Auf Basis von Art. 10 Abs. 3 lit. c TBG sind hinreichende Richter zu
Entscheidungen ermächtigt, die bei einem Ermittlungsverfahren von einem
Richter zu erlassen sind. Diese Richter dürfen bei anderen Gerichten, bei
anderer Gerichtsbarkeit oder für andere Entscheidungen bei einem und gleichem
Verfahren nicht ermächtigt werden. Dies spielt in Beschwerden gegen
richterliche Entscheidungen, insbesondere gegen U-Haft, eine bedeutsame
Rolle 124. Demgegenüber war die Forderung des Staatsanwalts oder eine
Beschwerde gegen richterliche Entscheidungen gemäß Art. 251 Abs. 2 türkStPO
a.F. dem Richter, der unter den Mitgliedern des besonders zuständigen
Strafgerichts dazu verpflichtet wurde, vorzulegen. Darüber hinaus war es
interessant, dass die zum besonderen Verfahren ermächtigten Richter aus den
Richtern ausgewählt wurden, die im besonders zuständigen Strafgericht saßen.
Demnach war es fragwürdig, ob ein Richter des einen und gleichen Gerichts
sowohl im Haupt- als auch Ermittlungsverfahren gegenüber den Angeklagten
unparteiisch bleiben könne 125. Demzufolge ist die neue Regel als ein sehr
wichtiger und positiver Fortschritt zu werten 126.

121
122
123

124

125
126

geschützt wurden. Doch nach dieser Änderung sind die vom Ministerpräsidenten ermächtigten Beamten
gesetzlich geschützt, obwohl sie nicht im nationalen geheimen Nachrichtendienst tätig sind.
Ünver/Hakeri, Ceza Muhakemesi, B. I, 171.
Centel/Zafer, Ceza Muhakemesi, 823.
Dies war eine in der Praxis bedeutsame Möglichkeit, um insbesondere die kriminellen Vereinigungen und
deren Kontakte ausführlich zu untersuchen.
Aus dem genannten Grund sind die Richter als „Richter der Freiheit” benannt, siehe Ilıcak, Özgürlük
Hakimleri, Sabah Gazetesi, 28.7.2012.
Şen, Üçüncü Yargı Paketi.
Der Ermittlungsrichter (Richter der Freiheit) ist i.S.d TBG nur im Ermittlungsverfahren zuständig, Şen,
a.a.O.
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3. Dauer der Polizeihaft
Die regelmäßige Dauer der Polizeihaft ist in Art. 91 Abs. 1 türkStPO
geregelt: Demnach beträgt sie 24 Stunden zuzüglich der erforderlichen Zeit für
die Vorführung vor dem nächstgelegenen Richter oder Gericht. Allerdings wird
diese Frist in Art. 10 Abs. 3 lit. ç TBG auf 48 Stunden erhöht.
Auf Grundlage von Art. 91 Abs. 3 türkStPO kann die Dauer der
Polizeihaft bei gemeinsam begangenen Delikten aufgrund der Schwierigkeiten
bei der Sammlung von Beweisen oder der Mehrzahl von Beschuldigten durch
eine schriftliche Anordnung des Staatsanwalts um drei Tage verlängert werden.
Die Verlängerung der Frist i.S.d Art. 91 Abs. 3 türkStPO konnte gemäß Art. 251
Abs. 5 türkStPO a.F. mit der Forderung des Staatsanwalts und der richterlichen
Entscheidung um bis zu sieben Tagen aufgestockt werden, falls die
Beschuldigten im Bezirk eines Ausnahmefalls (gemäß Art. 120 türkVerf.
(1982)) festgenommen wurden. 127 Jedoch ist diese zusätzliche Möglichkeit
durch das Änderungsgesetz (Ges. Nr. 6352) nunmehr aufgehoben worden.
4. Zusätzliche Regeln über das Ermittlungsverfahren
Zunächst ist zu konstatieren, dass vor der gesetzlichen Änderung (Ges.
Nr. 6352) dem Beschuldigten nur dann ein Verteidiger zur Seite gestellt wurde,
wenn der Beschuldigte in Polizeihaft bleibt und/oder er durch die Polizei
vernommen wird (i.S.d Art. 10 Abs. 1, lit. b und c TBG a.F.). Diese
Beschränkung musste kritisiert werden 128. Als ein eher positiver Schritt ist
anzusehen, dass die Regel aufgehoben wurde und nicht mehr im TBG zu finden
ist.
Kann das Ermittlungsverfahren voraussichtlich in Gefahr geraten, so ist
die aktuelle Situation des Beschuldigten, der schon in Polizeihaft ist, nach einer
Anordnung des Staatsanwalts nur einem Verwandten des Beschuldigten
mitzuteilen (Art. 10 Abs. 3 lit. d. TBG). Allerdings gilt diese Regelung nicht für
das Verfahren der Tatbestände, die in Art. 10 Abs. 4 TBG besonders erwähnt
werden.
Einhergehend mit dieser Anordnung des Staatsanwalts und der
richterlichen Entscheidung ist das Recht des Beschuldigten auf den Kontakt mit
seinem Verteidiger für 24 Stunden lang zu beschränken 129. Innerhalb dieser
127

128

129

Für das Dauer der Polizeihaft waehrend der Ausnahmezustand und die Entscheidungen der EGMR
bezüglich der überlangen Polizeihaft in der Türkei siehe Turhan, Kişi Özgürlüğü, s.204 ?? vd.
Taştan, Terörler Mücadele, 192, 193; ebenso türkVerfG, 31.3.1992, E. 1991/18, K. 1992/20, RG
(Amtsblatt) 27.1.1993, mehrmalig-21478.
“Kontaktsperre zwischen Anwalt und Mandanten” ist im deutschen Strafverfahrensrecht ausnahmsweise
möglich, siehe Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, 134, 135.
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Zeitspanne darf der Beschuldigte nicht vernommen werden (Art. 10 Abs. 3 lit. e
TBG), jedoch gilt diese Regel nicht für das Verfahren der Tatbestände, die in
Art. 10 Abs. 4 TBG besonders erwähnt werden.
Vor der gesetzlichen Änderung (Ges. Nr. 6352) durfte das
Akteneinsichtsrecht des Verteidigers mit einer Anordnung des Staatsanwalts und
der richterlichen Entscheidung limitiert werden, falls das Ziel des
Ermittlungsverfahrens der Delikte, die gemäß TBG strafbar sind, voraussichtlich
dadurch in Gefahr geraten wäre (Art. 10 Abs. 1 lit. d TBG a.F.). Diese Norm
war im türkischen Rechtssystem stark kritisiert worden, da es sich dabei um eine
erhebliche Beschränkung des Verteidigungsrechts handelte 130. Nach der
gesetzlichen Änderung ist diese Beschränkung nunmehr gesetzlich aufgehoben.
Diese Entscheidung ist in Bezug auf das „Verteidigungsrecht“ als adäquat zu
bewerten 131, zumal das Recht ein Kernstück einer effektiven Verteidigung
darstellt 132 und auf „Waffengleichheit“ basiert 133.
II. Hauptverfahren
Vor den nachfolgenden Ausführungen ist allgemein darauf
hinzuweisen, dass die Regeln über das Hauptverfahren im TBG auch für die
Verhandlungen zur Anwendung kommen, deren Verhandlung bei einem gemäß
Art. 250 türkStPO a.F. zuständigen Strafgericht, also noch vor der gesetzlichen
Änderung, initiiert wurden (vorläufiger Art. 2 Abs. 4 (Ges. Nr. 6352)). Ist dies
der Fall, sind die in diesem Abschnitt erwähnten Normen ebenfalls für die noch
bei den gemäß Art. 250 türkStPO a.F. zuständigen Strafgerichten andauernden
Verhandlungen bedeutsam.
Art. 10 TBG enthält einige besondere Regeln für das Hauptverfahren
speziell vor den besonders zuständigen Strafgerichten, die nachstehend in
Hinblick auf die Zuständigkeit, Verhandlung und Dauer der Untersuchungshaft
zu analysieren sind.
1. Prüfung der Zuständigkeit des Gerichts
Das Gericht darf während der Hauptverhandlung aufgrund der
Zulässigkeit eines sich auf der unteren Stufe befindenden Strafgerichts keine
Entscheidung der Unzulässigkeit des Gerichts erlassen (Art. 6 türkStPO). Diese
Norm galt allerdings i.S.d Art. 252 Abs. 1 lit. g türkStPO a.F. nicht für die
130
131
132

133

Centel/Zafer, Ceza Muhakemesi, 826.
Özbek, in: Ceza Muhakemesi, 530 ff.
Beulke, Strafprozessrecht, 108; Hartmann/Schmidt, Strafprozessrecht, 59; Kindhäuser, Strafprozessrecht,
75; Kühne, Strafprozessrecht, 143.
Kühne, a.a.O.; wenn sich ausführliche Informationen über das Akteneinsichtsrecht des Verteidigers (i.S.d
deutschen Strafrechts) finden lassen siehe ders., Strafprozessrecht, 143-147.
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Verhandlung vor besonders zuständigen Strafgerichten 134. Art. 252 türkStPO
a.F. wurde jedoch aufgehoben und im TBG wurde keine Ausnahme von Art. 6
türkStPO geregelt. Daraus resultiert die Frage, ob ein besonders zuständiges
Strafgericht ein Recht darauf besitzt, eine Entscheidung seiner Unzulässigkeit zu
erlassen, wenn die strafbare Handlung durch das sich auf einer unteren Stufe
befindenden Gericht verhandelt werden muss. Es ist zu fragen, ob Art. 6
türkStPO also ebenso bei der Verhandlung i.S.d TBG anzuwenden ist.
Diese Frage ist zu verneinen, obwohl es heute gesetzlich keine
Ausnahme von Art. 6 türkStPO gibt. Da die Zulässigkeit sich aus der
öffentlichen Ordnung ergibt und deren Normen wiederum Gebotsvorschriften
sind 135. Wenn man die Frage aber bestätigt, so muss ein besonders zuständiges
Strafgericht einen Strafprozess außerhalb seines Zuständigkeitsbereiches
verhandeln, der wiederum gesetzlich fixiert ist. Deshalb dürfte das Gericht eine
Unzuständigkeitsentscheidung erlassen, falls die strafbare Handlung vor dem
sich auf einer unteren Stufe befindenden Gericht verhandelt werden muss 136.
Zudem müsste es auch möglich sein, falls die strafbare Handlung vor einem
(nicht besonders zuständigen) Landgericht verhandelt werden muss. Spricht ein
besonders zuständigen Strafgericht folglich z.B. bei einer Verhandlung der
Straftat „Herstellung von und Handeln mit Betäubungsmitteln im Rahmen der
Aktivitäten der Vereinigung“ von der Gründung einer kriminellen Vereinigung
frei, dann könnte es eine Unzuständigkeitsentscheidung erlassen 137.
Nachdem die besonders zuständigen Strafgerichte i.S.d Art. 250
türkStPO a.F. aufgehoben worden sind, mussten die Verhandlungen, die noch
von diesen Gerichten durchgeführt wurden, im Zuständigkeitsbereich der
Strafgerichte (gemäß Art. 10 TBG) angenommen werden. Das Ergebnis hiervon
spiegelt sich in der Natur des formalen Strafrechts wieder 138. Es lässt sich aber
gesetzlich eine Ausnahme vorbringen 139: Eine Ausnahme im türkischen
Strafrechtssystem wurde im Gesetz (Ges. Nr. 6352) reglementiert, wonach der
134

135
136

137
138

139

Kassationshof CGK, 4.3.2008, E. 2007/9-282, K. 2008/44, Taştan, Terörle Mücadele, 182, 183;
Kassationshof
9. CD, E. 2006/881, K. 2007/1380; Kassationshof 9. CD, 3.5.2006, 1039/2518.
Ünver/Hakeri, Ceza Muhakemesi, B. I, 172, 173.
Ünver/Hakeri, a.a.O.; ebenso in Rspr. Kassationshof CGK, 23.2.2010, 8-111/38, siehe ders., Ceza
Muhakemesi, B. I, 173; Kassationshof CGK, 4.3.2008, E. 2007/9-282, K. 2008/44, siehe Taştan, Terörle
Mücadele, 182, 183.
Anderer Ansicht Kassationshof 5. CD, 13.2.2012, E. 2012/470, K. 2012/397.
Kassationshof CGK, 21.3.2006, 9-44/54; BGHSt 26, 289; siehe auch Erem, B. I, 121; Koca/Üzülmez,
Ceza Hukuku, 58; Otto, Strafrecht, 19; Özbek, İzmir Şerhi, 206; Özgenç/Üzülmez/Göktürk, Ceza
Hukukuna Giriş, 13; Öztürk, in: Ceza Muhakemesi, 41-43; Taşkın/Zengin, Ceza Hukuku, 11;
Toroslu/Feyzioğlu, Ceza Muhakemesi, 15; Ünver/Hakeri, Ceza Muhakemesi, 14; Wessels/Beulke, AT,
143; Zafer, Ceza Hukuku, 66.
Roxin, AT I, 166.
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vorläufige Art. 2 Abs. 5 (Ges. Nr. 6352) wie folgt lautet: „Die gemäß Art. 250
türkStPO a.F. zuständigen Strafgerichte sind bei Strafprozessen, die noch vor
den gemäß Art. 250 türkStPO zuständigen Strafgerichten verhandelt werden, bis
zu einem rechtskräftigen Urteil weiterhin zuständig. Die Gerichte können keine
Entscheidung zur Unzuständigkeit erlassen“. Obgleich die Norm mit der Natur
des Strafverfahrensrechts unzutreffend ist (nämlich eine Ausnahme), ist die
gesetzliche Ordnung doch effektiver, um die Verhandlung innerhalb kurzer Zeit
zu einem Abschluss zu bringen 140. Des Weiteren ist ein Hauptverfahren, das vor
der gesetzlichen Änderung begonnen hat, aufgrund einer fehlenden
Genehmigung der zuständigen Institution nicht einzustellen (vorläufiger Art. 2
Abs. 6- Ges. Nr. 6352) 141.
2. Dauer der Untersuchungshaft
Im türkischen Strafrechtssystem hängt die Dauer der U-Haft von der
Verhandlung der Delikte vor den jeweiligen Gerichten ab. In den Fällen der
Verhandlung außerhalb eines Landgerichts kann der Vollzug der
Untersuchungshaft maximal ein Jahr aufrechterhalten werden. Diese Frist kann
in zwingenden Situationen durch eine begründete Entscheidung um bis zu sechs
Monate verlängert werden (Art. 102 Abs. 1 türkStPO).
In Fällen der Verhandlung vor einem Landgericht kann der Vollzug der
Untersuchungshaft maximal zwei Jahre andauern. Diese Frist kann bei
Vorliegen der Dringlichkeit der Situation durch eine begründete Entscheidung
ebenfalls verlängert werden, wobei diese Verlängerung nicht mehr als drei Jahre
betragen darf (Art. 102 Abs. 2 türkStPO).
Dass die Dauer der Verlängerung mehr als die Frist der normalen UHaft betragen kann, ist in der Fachliteratur scharf kritisiert worden. Es wird
seitens der Autoren die Meinung vertreten, dass die Frist der Verlängerung
weniger als oder zumindest genauso wie die normale Dauer der U-Haft betragen
müsse 142.
Bei den in den vierten, fünften, sechsten und siebten Abschnitten des
vierten Kapitels des zweiten Buches vom türkStGB geregelten Delikten (außer
Art. 305, 318, 319, 323, 324, 325 und 332 türkStGB) verdoppelt sich die im
Gesetz vorgesehene Dauer der U-Haft (Art. 10 Abs. 5 TBG). Dies hat zur Folge,
dass Art. 102 Abs. 1 türkStPO bezüglich der Dauer der U-Haft auf Basis von
Art. 10 Abs. 5 TBG nicht ausschlaggebend ist, zumal die besonders zuständigen
140
141
142

Anderer Ansicht Şen, Üçüncü Yargı Paketi.
Kritik von Şen, ders., a.a.O.
Öztürk, Yeni CMK’da Tutuklama Süresi, 2.
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Strafgerichten als ein Landgericht zu bewerten sind. Von daher kommt Art. 102
Abs. 2 türkStPO in Betracht. Weiterhin ist davon auszugehen, dass die Dauer
der U-Haft bei einem besonders zuständigen Strafgericht im Normalfall bis zu
vier Jahre betragen kann. Darüber hinaus ist eine Verlängerung der Frist auf bis
zu sechs Jahre möglich. Folglich ist festzuhalten, dass die längste Frist der UHaft bei einer Verhandlung vor einem besonders zuständigen Strafgericht zehn
Jahre betragen kann 143.
Über die Dauer der U-Haft ist in der Fachliteratur aufgrund ihrer
möglichen langen Frist und damit des Verstoßes gegen die Grundrechte (vor
allem hinsichtlich der Unschuldsvermutung) heftige Kritik geübt worden 144.
Demnach sei diese Regel geradezu als eine Bestellung zur Verurteilung der
Türkei durch den EGMR zu verstehen 145, da der EGMR der Ansicht ist, dass
nicht allein die Schwere der Tat die Anordnung bzw. die Verlängerung der UHaft begründet146. Darüber hinaus ist die U-Haft nur für eine angemessene
Dauer zu verhängen, und zusätzlich sind vollständige Begründungen
vorzubringen, die diese rechtfertigen können 147. Auffällig ist, dass die Dauer der
U-Haft im TBG analog zur aufgehobenen Norm, Art. 252 Abs. 2 türkStPO a.F.,
geregelt wurde, obwohl diesbezüglich eine große Kritik laut wurde und eine
hohe Wahrscheinlichkeit der Verurteilung der Türkei durch den EGMR gegeben
ist 148.
3. Beschwerde gegen die richterliche Entscheidung
Art. 10 Abs. 3 lit. c TBG zufolge sind hinreichende Richter zu
Entscheidungen gegen die Beschwerde ermächtigt. Die Richter dürfen bei einem
anderen Gericht, bei anderer Gerichtsbarkeit oder für andere Entscheidungen bei
einem und gleichem Verfahren nicht ermächtigt werden. Dieser Aspekt spielt
bei einer Beschwerde gegen richterliche Entscheidungen, vor allem gegen die
U-Haft, eine wesentliche Rolle, weshalb in Praxis auch von den „Richtern der
Freiheit“ gesprochen wird 149.
Vor der gesetzlichen Änderung setzte Art. 268 Abs. 2 lit. c türkStPO
voraus, dass man eine richterliche Entscheidung beim Landgericht vor dem
143

144
145
146
147

148

149

Kassationshof 1. CD, E. 2011/2994, K. 2011/1611; Kassationshof 5. CD, E. 2010/8529, K. 2011/77;
Centel/Zafer, Ceza Muhakemesi, 826; vgl. Şen/Özdemir, Tutuklama, 136.
Feyzioğlu/Okuyucu Ergün, AÜHFD 59 (1) 2009, 44, 45; Öztürk, Yeni CMK’da Tutuklama Süresi, 2, 3.
Öztürk, in: Das Neue, 86.
Turhan, Makul Tutukluluk Süresi, s.77-110??; Sürücü, Tutuklama, 65, 66, 111.
EGMR, Urt. Erdagöz v. Türkiye, Nr. 21890/93, 22.10.1997; Sürücü, Tutuklama, 113, 114; Şen/Özdemir,
Tutuklama, 138
Die Gesetzesbegründung von Art. 252 Abs. 2 türkStPO a.F. hob hervor, dass die Dauer der U-Haft im
Rahmen der Grundrechte und der Entscheidungen des EGMR festgestellt wurde. Aber man wollte hier
auch einen effektiven Strafprozess erlangen, Taşdemir/Özkepir, B. I, 400.
Ilıcak, Özgürlük Hakimleri, Sabah Gazetesi, 28.7.2012.
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nächsten Landgericht anfechten konnte, welches sich mit der folgenden
Nummer im gleichen Bezirk befand, falls der Richter seine Entscheidung nicht
geändert hatte. Befand sich kein anderes Landgericht im gleichen Bezirk, war
das nächste Landgericht dazu befugt (Art. 268 Abs. 2 lit. c türkStPO).
Diesbezüglich muss es fraglich sein, ob das normale Landgericht zur
Beschwerde gegen die richterlichen Entscheidungen bezüglich Entscheidungen
der besonders zuständigen Strafgerichte ebenso befugt ist. Zu dieser Frage ist
keine besondere Regel in der türkStPO und ebenso wenig im heutigen TBG
vorhanden 150. Nach dieser Entscheidung muss zunächst im gleichen Bezirk ein
anderes besonders zuständiges Strafgericht eine Prüfung durchführen. Wenn es
keines gibt, hat der Betroffene das Recht darauf, seine Beschwerde vor dem sich
am nächsten befindlichen Landgericht zu erheben 151. Es ist in diesem
Zusammenhang also bedeutungslos, dass das Gericht entweder ein Landgericht
oder ein besonders zuständiges Strafgericht ist 152. Letztlich ist zu sagen, dass die
neue Regel verglichen mit der vorangehenden Norm zutreffender sein könnte.
4. Andere gesetzliche Regeln bei der Hauptverhandlung
Ist das Gericht um eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit wegen
der Verhandlung besorgt, so hat es die Entscheidung an einen anderen Bezirk zu
übertragen (Art. 10 Abs. 3 lit. g).
Die Delikte, zu deren Verhandlung die besonders zuständigen
Strafgerichte befugt sind, werden auch in den Gerichtsferien verhandelt (Art. 10
Abs. 3 lit. ğ TBG).
Die Ausnahmen, die in Art. 135 Abs. 6 lit. a Nr. 8, Art. 139 Abs. 7 lit. a
Nr. 2 und Art. 140 Abs. 1 lit. a Nr. 5 türkStPO benannt werden, finden für
Ermittlungs- und Hauptverfahren der unter Art. 10 aufgeführten Tatbestände
keine Anwendung (Art. 10 Abs. 3 lit. h TBG)153. Diese Regel gilt allerdings
nicht für das Verfahren der Tatbestände, die in Art. 10 Abs. 4 TBG besonders
erwähnt werden.

150

151
152

153

Zu Zeiten des SSG wurden die zuständige Instanz im betreffenden Gesetz geregelt (Art. 13 Ges. Nr.
2845).
Vgl. Centel/Zafer, Ceza Muhakemesi, 831.
Centel/Zafer, a.a.O.; über die diesbezüglichen Probleme in der Praxis siehe Şen/Özdemir, Tutuklama,
152, 153.
Für die Würdigung der Norm siehe Şen, Üçüncü Yargı Paketi; Taştan, Terörle Mücadele, 195-197.
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F. ABSCHLIEßENDE BETRACHTUNG
Im Jahr 1973 hat das SSG Eingang in das türkische Rechtssystem
gefunden, um die organisierte Kriminalität und die schweren Verbrechen gegen
die Staatssicherheit effektiver zu bekämpfen. Seine Struktur veränderte sich im
Laufe der Zeit kontinuierlich. 2004 wurde das SSG schließlich abgeschafft.
Allerdings entstanden dafür 2005 die besonders zuständigen
Strafgerichte gemäß Art. 250 türkStPO a.F., die als Fortsetzung des SSG zu
verstehen sind. Im Anschluss an die der Gesetzesänderung (2.7.2012- Ges. Nr.
6352) sind die Normen im Basis-Gesetz (türkStPO) aufgehoben worden.
Anschließend wurden neue Gerichte im Rahmen des TBG ins Leben gerufen,
die in der normalen Gerichtsbarkeit stehen und als Landgericht konzipiert
wurden.
Zwar bezeichnet die Öffentlichkeit diese neuen Gerichte als „Die gemäß
Art. 10 TBG zuständigen Strafgerichte“ 154, doch auch die neuen Normen
offenbaren inhaltlich keinen signifikanten Unterschied zu den alten besonders
zuständigen Strafgerichten, obwohl einige Prozessstrukturen angepasst wurden.
Deshalb ist es wesentlich, dass die besonders zuständigen Strafgerichte im
türkischen Rechtssystem nach wie vor vorhanden sind. Inzwischen sind die
gemäß Art. 250 türkStPO a.F. gegründeten Strafgerichte aufgehoben worden.
Das Vorhandensein der besonders zuständigen Strafgerichte dauert im Rahmen
der Normen des TBG an. Um diese rechtliche Realität zu betonen, ist in dieser
Arbeit der Begriff der „besonders zuständigen Strafgerichte“ präferiert worden.
Diese besonders zuständigen Strafgerichte sind zwar faktisch ein
Landgericht, doch sie unterscheiden sich mit ihrem Sachgebiet von einem
anderen Landgericht. In dieser Hinsicht hat vor allem die organisierte
Kriminalität eine immense Relevanz. Doch zur Bestimmung des Sachgebiets der
besonders zuständigen Strafgerichte ist die fehlende Zuständigkeit für bestimmte
Personen ebenfalls in den Blick zu nehmen. Dabei erweisen sich Art. 10 Abs. 3
lit. b TBG und Art. 26 (Ges. Nr. 2937) als zentrale Prüfungskriterien.
Das Gesetz (Ges. Nr. 6352) impliziert einige negative Aspekte:
Zunächst kann bemängelt werden, dass Art. 10 TBG nicht nur den Terrorismus,
sondern auch andere Delikte umfasst. Diese anderen Tatbestände können in der
Praxis als mit terroristischen Aktivitäten vereinbar erscheinen, was so aber nicht
generalisiert werden kann und daher eine Gefahr für die öffentliche
Wahrnehmung dieser Verfahren in der Türkei darstellt. Ferner ist die Aufhebung
des Rechts vom Staatsanwalt auf die Erstreckung der Ermittlung auf andere
154

Es ist beachtenswert, dass die (alten) besonders zuständigen Strafgerichte in der Praxis „Die gemäß Art.
250 türkStPO zuständigen Strafgerichte” hießen.

184

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.1, Yıl 2012

Die Besonders Zuständigen Strafgerichte Im Türkischen Rechtssystem
(Art. 10 Terrorbekämpfungsgesetz – Ges. Nr. 3713)

Bezirke als ein Rückschritt im Kampf gegen die organisierte Kriminalität
einzuschätzen. Weiterhin ist die Dauer der Haft in der Fachliteratur aufgrund
ihrer langen Frist und damit des Verstoßes gegen die Grundrechte heftig
angegriffen worden. Jedoch ist die Regel in der türkStPO auch weiterhin im
TBG geschützt, wodurch eine Verurteilung durch den EGMR vorhersehbar
geworden ist.
Das Gesetz (Ges. Nr. 6352) brachte aber auch positive Veränderungen
mit sich. Bei einer Beschwerde gegen richterliche Entscheidungen sind
hinreichende Richter verantwortlich, die allein dafür ermächtigt sind. Darüber
hinaus sind sie kein Mitglied des besonders zuständigen Strafgerichts, da sie
kein Recht auf das Hauptverfahren besitzen. Die Regelung über diese Richter,
die auch als „Richter der Freiheit“ bezeichnet werden, sind als ein wichtiger
Schritt in die richtige Richtung aufgefasst worden. Zudem wurde die gesetzliche
Möglichkeit zur Beschränkung des Rechts der Rechtsanwälte auf Beweise und
Akten aufgehoben. Dies ist insbesondere in Bezug auf den Schutz des
Verteidigungsrechts entscheidend.
Abschließend ist festzuhalten, dass sich die besonders zuständigen
Strafgerichte seit 1973 im türkischen Rechtssystem befinden, wo sie dauerhaft
ihre Wichtigkeit mit sowohl den positiven als auch negativen Würdigungen
schützen.
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30.YILINDA 1982 ANAYASASI VE BAZI DÜŞÜNCELER( 1)
Prof. Dr. Servet ARMAĞAN *(em.)
I. GİRİŞ
Sayın dekanlar, sayın öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler!
Bu konferans, benim Isparta’da verdiğim ikinci konferans olacaktır.
1980 yılında Isparta Ticaret ve Sanayi Odasının dâvetlisi olarak bir konferans
vermiştim. 1981- 1983 yılları arasında ise Isparta Devlet Mühendislik ve
Mimarlık Akademisinde, Devrim Tarihi, Genel Hukuk, İşletme Hukuku ve İş
Hukuku dersleri vermiştim. Bu sebeple, ben bir bakıma bu Üniversitenin bir(ve
eski) öğretim üyesi sayılırım.
Bir hatıramı anlatarak konferansıma başlamak istiyorum. Isparta Devlet
Akademisinde dersler verirken, 12 Eylül 1980 askeri darbesi gerçekleşmişti. Bir
gün akademiye resmi bir yazı gelmiş ve biz öğretim üyelerinin ertesi gün belli
saatte şehirdeki bir sinema salonunda toplanmamız istenmişti. O gün, o saatte
öğretim üyeleri olarak orada toplandık. Sahneye Genel Kurmay Başkanlığından
gönderilen bir teğmen çıktı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin gerekçelerini
anlattı. Bu gerekçeler özetle şöyle idi: 1-bozulan kamu düzeni 2-sendikaların
yıkıcı faaliyet yapmaları 3-TBMM’nin Cumhurbaşkanını seçememesi vb.
Teğmen son derece güzel Türkçe konuşuyordu. Konuşmalarını slayt gösterileri
ile de destekliyordu.
1982 Anayasası, yapıldığı günden bugüne kadar henüz 30 yıllık bir
müddet geçmiş olmasına rağmen, değiştirilmesinden en çok bahsedilen anayasa
olmuştur. 1982 Anayasasının yapıldığı günleri gayet iyi hatırlıyorum. Daha
halkoyuna sunulmadan önce bile, bu anayasanın değiştirilmesi ve memleketin
gerçeklerine uygun hale getirilmesi gereği; hukukçular, politikacılar ve
münevverler tarafından ileri sürülmüştür. O tarihten bu yana da diyebilirim ki en
çok tenkide ugrayan, değiştirilmesi en çok arzu edilen ve hatta, en çok yıpratılan
anayasa, 1982 Anayasası olmuştur. Gerçi bundan evvel 1961 Anayasası da
tenkid ediliyordu ama 1982 Anayasası kadar değil. Daha önceki 1924 Anayasası
1

*

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesinde verdiğim konferans (1 Ekim 2012)’ ın,
gözden geçirilmiş, düzeltilmiş ve eklemeler yapılmış metnidir.
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Profesörü
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döneminde ise fazla bir tenkid ve değişiklik talebi görülmüyordu. Gerçi 1924
Anayasası da bir kaç defa değiştirilmiştir, ama üzerine çok yüklenilen, değişiklik
talebine en çok muhatap olan ve mâruz kalan bir anayasa olmamıştır.
Uzunca bir zamandır memleketimizde yeni bir anayasa yapılması veya
hazırlanması üzerine yoğun bir fikri faaliyet görülmektedir. Medyada ve ilim
çevrelerinde hemen her fırsatta yeni bir anayasa yapılmasının Türkiye için bir
“ihtiyaç” olduğu ifade edilmektedir. Bu yöndeki açıklamaların belki de en
dikkat çekeni, memleketimizin artık sivil bir anayasaya muhtaç olduğu,
askerlerin yapıp yürürlüğe koyduğu 1982 Anayasasından mutlaka kurtulmamız
gerektiği yolundaki açıklamalardır. 1 Ekim 2008’de ve 1 Ekim 2011’de
başlayan yeni yasa dönemi açış konuşmalarında Cumhurbaşkanı da bu yönde
dileklerini TBMM önünde dile getirmiştir. Cumhurbaşkanının bu açıklamaları,
yukarıda bahsettiğimiz medyadaki açıklamalarla paralellik arz etmekte ve zaman
zaman da tekrarlanmaktadır.
Bendeniz bir hukukçu olarak ve 50 yıla yakın hukuk mesleğinin içinde
ve bunun 40 küsur yılı Anayasa Hukuku alanında öğretim ve araştırma ile
geçiren mütevazı bir ilim eri olarak müşahede, tespit ve tekliflerimi arz etmek
isterim:
1-Çok Konuşulmasının Sebepleri:
Acaba neden anayasa değişikliğinden bu kadar çok bahsediliyor ve her
gün bu konu konuşuluyor? Bunun sebepleri:
1- Anayasadaki bazı hükümlerin içtimai, siyasi ve iktisadi
huzursuzlukların kaynağı olduğu düşüncesi veya bu şekilde bir kanaatin
toplumumuzda yerleşmesidir. Meselâ enflasyon mu yüksek? Kabahat anayasada
bulunuyor. PKK terörü mü devam ediyor? Kabahat anayasada bulunuyor.
Ahlaksızlık başgöstermiş ve pornografik yayınlar mı çoğalıyor? Yine anayasa
kaynak ve sebep olarak gösteriliyor.
2- Bu Anayasa militer rejim döneminde yapıldı. Askeri darbenin
arkasından ve darbeyi yapanlar tarafından hazırlandı. Aslında halen yürürlükte
bulunan anayasayı sadece askerler hazırlanmamıştır: Danışma Meclisi ve 1980
askeri darbesini yapan komutanlar kurulu birlikte hazırlamışlardır. Bu iki kurula
birden Kurucu Meclis unvanı ve yetkisi verilmiş ve 1982 Anayasası böylece
hazırlanmıştır. Ancak, Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu ve Genel Kurul
üyeleri darbeci komutanların tesirinde ve eğilimi yönünde hareket etmişlerdir
denilebilir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 23.9.1982 tarihinde Danışma Meclisi
ve 18.10.1982 tarihinde de Milli Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmiştir.
Halkoyuna sunulmak üzere 20.10.1982 tarih ve 17844 sayılı RG’ de
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yayınlanmış, 7 Kasım 1982 günü halkoylaması sonucu kabul (halkımızın kahir
ekseriyeti tarafından, yani % 98’i tarafından) edildikten sonra, 2709 sayılı
Kanun olarak RG’ de 9.11.1982 tarih ve 17863 sayısında yayınlanmıştır.
2-Anayasalar Değişir mi ?
Anayasalar değişmez diye bir kaide yoktur, elbette değişebilir.
Değişmeyen bir anayasa varsa o da Allah kelamı olan ve kıyamete kadar baki
kalacak Kuran-ı Kerim’dir. Bunun dışında insan eseri olan her anayasa
değişebilir, değişmiştir ve değişmesi yadırganmaz. Meselâ şu anda yürürlükte
bulunan Amerika Birleşik Devletleri Anayasası yaklaşık 250 yıllık bir
anayasadır ve bazı değişiklikler geçirmiştir. 1949 tarihli Batı Almanya
Anayasası, hükümleri itibarıyla çok güzel bir anayasadır fakat 50‘den fazla
değişiklik geçirmiştir. Bizim anayasamızda da değişiklikle ilgili birkaç madde
yeralıyor ama anayasanın değiştirilmesi usulü esas itibariyle 175. maddede
düzenlenmiştir.
Değiştirilemeyen maddeler:
Tabii bütün bunların dışında ve ötesinde hiç değiştirilemeyen
maddeler de vardır. Bunlar Anayasanın 4. maddesinde belirtilmiştir. 1.
maddede yer alan Devletin Cumhuriyet olduğu ve 2. maddede Cumhuriyetin
özelliklerini belirten hükümlerin değiştirilemeyeceği yine anayasa tarafından
belirtilmiştir. Bunlar da: Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal bir
hukuk devleti olduğu ve 3. maddede yer alan, Türkiye‘nin Bölünmezliği, resmi
dilinin Türkçe olduğu, Bayrağının şekli, Milli Marşının İstiklâl Marşı olduğu ve
Başkentin Ankara olduğudur.
Tüsiad’ın Anayasa Raporunu hazırlayanlar, Cumhuriyet özelliği
dışındaki hükümlerin değiştirilemez hükmünün anayasadan kaldırılmasını teklif
etmişlerdir. 2 Gerçekten de bu şekilde, değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif
dahi edilemez şeklinde bir hüküm modern demokratik anayasalarda yer
almamaktadır 3.
2

3

Ama daha sonra basına yaptıkları açıklamada bu ve benzeri görüşlerin, TÜSİAD’ ın değil, ilgili
tasarıyı hazırlayanların şahsi görüşleri olduğunu ifade etmişlerdir! (Bkz. 28 Mart 2011 tarihli
gazeteler) 30 Mart 2011 tarihinde Kanal 24 ekranlarında, benim de konuşmacı olarak katıldığım
“Açık Görüş” programında; TÜSİAD Taslağını hazırlayanlardan ve basın önünde sunan Prof. Dr.
Ergun Özbudun’ a Program sunucusu Yavuz Baydar bey, TÜSİAD tarafından böylece yalnız
bırakıldığını ve bu tarz davranışın uygun olmadığını ifade etti, bizlerin katini aldı. Özbudun, bu
değerlendirmeyi doğruladı ve konuşması ve davranışı ile kırgın olduğunu gösterdi. Taha Akyol, Doç.
Mustafa Şentop ve bendeniz, TÜSİAD’ ın açıklamasının uygun olmadığını ifade ettik. Ben ayrıca,
bu şekilde yalnız bırakmanın bir belirtisinin TÜSİAD Taslağı Sunuş Raporunun son paragrafında
sezildiğini de ilave ettim.
Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Konseyinin en önemli danışma organı Venedik Komisyonunun
Genel Sekreteri Thomas Markert 1982 Anayasasındaki değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi
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Tabii, değiştirilemez yolundaki hükmün kaldırılması, ilgili hükümlerin
hemen kaldırılması veya değiştirilmesi gerektiği şeklinde anlaşılmamalıdır.
Kanaatimce „değiştirilemez ve değişitirlmesi teklif edilemez“ yolundaki bir
hüküm, modern anayasalarda yer almıyor, ama bugün, bu hükümlerin hemen
değiştirilmesini, ilgili hükümlerin tümünde haklı gösteren bir zaman ve zemin
yoktur.
Burada değiştirilemez gibi görünen bir diğer maddeden de bahsetmek
lâzım. Gerçekten de 174. maddeye göre; bazı kanunlar hakkında Anayasa
Mahkemesine iptal davası açılsa bile, bunların „Anayasaya aykırı olduğu
şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz.“ Bu maddede sayılan ve „İnkılap
Kanunları“ ismi verilen kanunlar 8 adet kanundur.
Anayasamızda yapılan en kapsamlı değişiklik 2000 yılında, DSP, MHP
ve ANAP Koalisyonu döneminde yapıldı. Bu değişiklik ile 34 madde
değiştirildi. Bkz: 4709 sayılı ve 3.10.2001 günlü kanun (RG 17/10/2001 - 24556
mükerrer). 6. değişiklik o zaman o kadar sükse yaptı, o kadar çok konuşuldu ki,
bu değişiklik hakkında, yürürlüğe girdiği günlerde gazetelerimizde övgü dolu
cümlelerle haberler çıkmıştı: Artık daha fazla hürriyete sahibiz, Avrupa
standartlarına biz de ulaştık vb… Bu değişikliğin amacı medyamızda kısaca,
halkımıza “daha çok özgürlük ve daha çok eşitlik sağlama ve Türk halkını
Avrupa standartlarına yaklaştırma” şeklinde özetlenmiştir.
Aynı durum, 12 Eylül 2010 referandumuna sunulan ve anayasanın 26
maddesini değiştiren metnin(5982 s. Kanun) kabulünden sonra medyada yer
alan haberler ve yorumlarda da görüldü. Bilhassa Avrupa Birliğine adaylık
görüşmeler sebebiyle, anayasa hükümlerinin de Avrupa standartlarına uygun
haline getirilmesine gayret edilmiştir.
3- Anayasa
Değişikliği
Neleri
Hedefler?
Toplumdaki
Rahatsızlıklarla Anayasa Arasında ne gibi bir Münasebet
Vardır?
Bu başlık altında şu esasları belirtebiliriz:
1- Her şeyden önce, anayasa, toplumdaki siyasi, içtimai, iktisadi ve
edilemez maddeler (bkz. Md. 4) için şunları söylemiştir: ”Prensip olarak biz bu maddelerin
tartışılmasından ve hatta değiştirilmesinden yanayız ama siyasi olarak bu konuda anlaşma sağlanması
zor görünüyor. Asıl önemli olan bu maddelerin nasıl yorumlandığı. Eğer bu maddeler geniş değil de
dar kapsamda yorumlanırsa daha az problem olarak karşımıza çıkacak” (9 Ekim 2011-Zaman).
Ayrıca yapılacak yeni anayasanın Türk toplumunun genel bünyesini yansıtması gerektiğini de
vurgulamıştır: ”En önemli beklentimiz, yeni Anayasanın toplumu yansıtan bir yapıya
kavuşturulmasıdır.” (Aynı kaynak).
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benzeri huzursuzluklardan mesul değildir, daha doğrusu tek mesul değildir.
Meselâ enflasyon artıyorsa bunun sebebi sadece anayasada aranmaz. Askeri bir
muvafakiyetsizlik varsa yine sadece anayasa mesul değildir. Bir terör fiili
gelişmiş ve devam ediyorsa yine anayasa mesul değildir. Çünkü anayasa bu gibi
marazi veya patalojik hallerin devamını istemez. Tersine, anayasalar; refah ve
saadetin temini, huzur ve istikrarın tesisi için yapılır. Gerçi huzursuzların
kaynağı olarak anayasayı gösterenler, hiç bir zaman “Anayasadaki şu madde, şu
sefaletimize sebeptir” diye bir madde göstermemekte; “enflasyona sebep olan
Anayasanın şu maddesidir; PKK terörüne sebep olan şu maddedir” şeklinde her
hangi bir maddeye işaret etmemektedir. Bu sebeple her şeyden evvel
“yaşadığımız problemlerin kaynağı anayasadır” düşüncesini peşinen silmek
gerekir. Mesela biz Türkiye’nin bazı problemlerini sayalım ve bunların
hangisinin çözümünde bugünkü anayasanın nasıl engel olduğunun veya
olabildiğinin cevabını arayalım:
a- Memleketimizde uzun bir zamandır devam eden ve Türkiye
ekonomisini kemiren enflasyonu düşürmek teşebbüslerine anayasanın hangi
hükmü engeldir?
b- Memleketimizde en az 30 yıldır devam eden ve resmi beyanlara göre,
en az 600 milyar dolar devlet harcaması yapılan ayrılıkçı terörü sona erdirmek
yolundaki adımlara anayasanın hangi hükmü veya hükümleri engel olmuştur,
idarecilerimizin elini kolunu bağlamaktadır? Bazı hukuki engeller, kanun ve
yönetmeliklerden kaynaklanmaktadır.
c- Yolsuzluklar, çeteler-mafya vb. patolojik durumların giderilmesi için
alınan tedbirlerin hangisine ve ne ölçüde anayasa engel olmuştur? Son aktüel
olay Ergenekon çetesinin veya suç örgütünün oluşmasına 1982 Anayasası hangi
hükmü ile destek verdiği kabul edilebilir? Ergenekon vb. davaların açılması ve
takibine de anayasa engel olmadığı gibi.
d- Senelerdir bütçemiz açık, yani denk bütçe yapamıyoruz. Benim
bildiğim rakamlara göre, halen vergi gelirimizin % 100’ü faiz ödemelerine
gidiyor, % 26 ise açık ve ancak iç borçlanmalarla kapatılıyor. Bu acı ve acıklı
duruma gelinmede ve bu marazi halin giderilmesi istikametindeki adımlara 1982
Anayasasının hangi hükmü engel olmuştur veya olmaktadır?
e- Maalesef lise seviyesine kadar inen uyuşturucu alışkanlığı veya
salgınını önlemede anayasanın hangi hükmü engeldir? Tersine anayasa
hükümleri bu gidişe engel hükümleri ihtiva etmektedir. Mesela bu konu ile ilgili
anayasa maddesini ele alalım. Anayasanın 58.madde hükmü şöyledir:
„IX. Gençlik ve spor
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A. Gençliğin korunması
Madde 58 — Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği
gençlerin müsbet ilimin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç
edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır.
Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden,
suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korunmak için
gerekli tedbirleri alır.“
Devlet idarecilerimiz bu maddenin uygulamasını gerçekleştirmek için
attıkları hangi adıma bu anayasa engel olmuştur? Veya bu uğurda alınan hangi
tedbirin gerçekleşmesine bu anayasa engel olmuştur?
Bu ve buna benzer problemlerimizin giderilmesinde 1982 Anayasası
açık-seçik bir engel ihtiva etmiyor. Dolaylı olarak engel kabul edilen maddeler
ise, zaten değiştirilmektedir. Kamu hak ve hürriyetlerinin tam
uygulanamamasında, kanaatimce, idarecilerimizin yanlış tutumları ile bazı
yargıçlarımızın modern demokrasilerdeki gelişmelere ve uygulamalara sırt
çeviren yorum ve kararları sebep olmaktadır.
2- Anayasa hüsnü niyetle uygulandığı takdirde birçok problem
kendiliğinden halolur. Bir diğer deyişle; her kanun gibi anayasa da bir kanundur.
Bu sebeple de şerh ve tefsire müsaittir. Başka türlü düşünülemez. Anayasa
uygulanırken; hakimler, politikacılar ve bilim adamları tarafından
yorumlanırken, muayyen bazı istikâmetlerde yorumlanması ve netice çıkarılması
mümkündür. Eğer bu yorumlar hüsnü niyetle yapılırsa,yani yorumlar anayasanın
metnine ve ruhuna ve memleket menfaatine uygun ve onlarla ahenkli (ratio
legis) bir biçimde yapılırsa, toplumdaki bir çok huzursuzluk ortadan kalkabilir.
Aksi takdirde öyle bir yorum yaparsanız ki, bu, anayasaya karşı bir hile
(Fransızların ”Froude a la Constitution” dediği) olur. Yani anayasanın mevcut
bir hükmünden istifade ile yasak getiren başka bir hükmün bertaraf edilmesi
demek olur. Bu, emredici bir hükmün bertaraf edilmesi neticesini douran bir
tatbikat ve bu tatbikatın esasını teşkil eden tefsir anayasaya karşı bir hiledir.
Hüsnü niyetle yapılan tefsir ise; yukarıda da belirttiğim gibi, memleket
menfaatini dikkate alan, anayasanın özüne ve ruhuna uygun olan yorumdur.
Bonn Anayasası diye de isimlendirilen 1949 tarihli Alman Anayasası,
bir hukuk abidesidir. İfadesi güzel, mûhkem hükümler ihtiva eden, yaklaşık 60
yıldır muvaffakiyetle tatbik edilen ve büyük bir şikayete maruz kalmayan bir
anayasadır. Kanaatimce bunun başlıca sebebi; bu anayasanın tatbikatçılar elinde
hüsn-ü niyetle tatbik edilmesidir. Bonn Anayasası bugüne kadar 50‘den fazla
değişikliğe uğramıştır.
196

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.1, Yıl 2012

30.Yılında 1982 Anayasası ve Bazı Düşünceler

3- 1982 Anayasası şimdiye kadar 17 defa değiştirildi (6. ve 17.
değişiklik en kapsamlılarıdır). Bütün bu değişiklikler Türk halkının daha modern
ve çağdaş medeniyet düzeyine kavuşması için yapıldı. Özellikle Avrupa
Birliğine uyum gayesi ile atılan adımlar olarak değerlendirildi.
4- Kurucu
Meclislerin
yaptıkları
anayasalarımız
memleketimizdeki Anayasa Halk Oylamaları

ve

Bu güne kadar memleketimizde iki anayasamız Kurucu Meclis
tarafından hazırlanmış, iki defa da Anayasa Halk Oylaması yapılmıştır:
1-1961 Anayasası
27 Mayıs 1960 tarihinde, başta bulunan DP iktidarı askerî bir hareketle
devrilmiştir. Bu hareketi yapanlar ordu mensubu subaylar idi ve kendilerine T.C.
Millî Birlik Komitesi ismini vermişlerdir. Millî Birlik Komitesi, 27 Mayıs
1960’tan sonra bir kanun yapmış ve 1924 tarihli Anayasanın ehemmiyetli bazı
hükümlerini değiştirmiş veya yürürlükten kaldırmıştır. 12 Haziran 1960 tarihli
ve 1 sayılı olan bu kanun4 1924 tarihli Anayasanın yasama ve yürütme ile ilgili
hükümlerini değiştirmiştir.
13 Aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı Kurucu Meclis teşkili hakkındaki
kanun 5 çıkarılmış, bundan sonra Kurucu Meclis’in teşkili için çalışmalar
yapılmıştır. Şunu belirtelim ki, Kurucu Meclis iki meclisten meydana gelmiştir;
birinci Meclis, Millî Birlik Komitesidir. Bu komite 27 Mayıs 1960 askerî
darbesini yapan subaylardan meydana gelmiştir. Ancak daha sonraki bir tarihte
bu komitenin içinden 14 üye uzaklaştırıldığı ve 1 kişi de vefat ettiği için 23
kişiden meydana gelmiş bir heyet idi. İkinci meclis, Temsilciler Meclisi adı
altında kurulacak meclis olmuştur. Bu meclisin teşekkülü 13 Aralık 1960 t. ve
158 s. “Temsilciler Meclisi Seçimi Kanunu” 6 na göre yapılmıştır. Bu üyelerin
teşkil ettiği komisyon bir Anayasa tasarısı hazırlamış ve Temsilciler Meclisi’nde
müzakereye başlanmıştır. Bu tasarı 9 Temmuz 1961 tarihinde halkın oyuna, yani
referanduma sunulmuş ve halkın % 61, 5’i tarafından kabul edilmiştir. Bu metin
daha sonra 20 Temmuz 1961 tarihli RG’ de 9 Temmuz 1961 tarih ve 334 sayılı
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası” ismiyle yayınlanmış ve hemen yürürlüğe
girmiştir.

4

5
6

Bkz. RG 14/6/1960 - 10.525. Bu kanun daha sonra 12.8.1960 t. ve 55 s.K. ile değiştirilmiştir (RG
16/8/1960 - 10.579
Bkz. RG 16/12/1960 - 10.682.
Bkz. RG 16/12/1960 - 10.682.
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2-1982 Anayasası
12 Eylül 1980 tarihinde vuku bulan bir askeri darbe sonucu, 1961
Anayasasının bazı hükümleri askıya alınmıştır. Daha sonra bir Danışma Meclisi
teşkil edilmiş, ve yeni bir Anayasa hazırlama görevi kendisine verilmiştir.
Hazırlanan Anayasa Taslağı evvela Danışma Meclisinde, daha sonra da askeri
darbeyi yapan Kuvvet Komutanlarının, Genel Kurmay Başkanlığında teşkil
ettikleri Komitede müzakere edilmiştir. En sonunda, Türkiyemizde, tekrar bir
referandum yapılarak Anayasa Taslağı Halkın oyuna sunulmuştur. Halk 7 Kasım
1982 tarihinde anayasayı büyük bir çoğunlukla kabul etmiştir 7.
II- DÜŞÜNCELER VE TEKLİFLER
Hazırlanan yeni anayasamızda yer almasını uygun gördüğümüz bazı
özelliklere ve hükümlere de kısaca temas etmek isteriz. Kanaatimce aşağıdaki
açıklamaları, anayasanın yapılmasında üzerinde özenle durulması gereken
maddelere misâl gösterebiliriz.
1- Anayasanın dili
Anayasanın dili, açık-seçik olmalı, teknik hukuk tabirleri kullanılmalı,
okurken ve uygularken tereddütlere yer vermemelidir. Maalesef, 1982
Anayasasının dili kötüdür, yer yer anlaşılmaz ifadeler vardır. Hatta biz anayasa
hukukçularının dahi zaman zaman bir okuyuşta anlayamadığımız hükümler
bulunmaktadır!
Avusturya ve Federal Almanya Cumhuriyetinde Parlamento bünyesinde
“Dil Komisyonu” bulunduğunu gördüm. Bu komisyon, hazırlanan taslak ve
tasarıları, Almanca dil yapısı bakımından kontrol etmekte ve gerekirse
düzeltmektedir. Tabii söylemeye gerek yok ki, bu Komisyon metinleri
düzeltirken, muhtevasını değiştirecek istikamette dil değişiklikleri yapamaz.
2- Anayasanın “Giriş” kısmı belli bir resmi ideolojiyi Türk
halkına kabule zorlayan istikamette hükümler ihtiva
etmemelidir.
3-Devletin Ana organları
1-Yasama
a-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üye sayısı azaltılmalıdır:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye sayısı kanaatimce en fazla 300 olarak
7

Anayasanın Halk Oyu ile kabul edilip RG’ de yayınlanan bu Anayasayı şu şekilde adlandırabiliriz:
“7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI”. Resmi Gazete ile
ilânı : 9/11/1982-17863.

198

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.1, Yıl 2012

30.Yılında 1982 Anayasası ve Bazı Düşünceler

belirtilmelidir. Çünkü: Birincisi, bu kadar milletvekilinin devlet bütçesine
getirdiği yük çok fazla. Ocak 1995 ayı içinde, Show TV’nin bir programında,
milletvekili sayısının 600’e çıkarılması halinde, bütçeye gelecek triliyonluk
masraflar uzun uzadıya anlatılmıştı.
Diğer yandan, 550 milletvekilinin yaptığı fonksiyonu çok rahat bir
şekilde, 300 milletvekili de yapabilir. Meselâ “Milli Eğitim Komisyonu” 11
kişiden meydana gelmez de 5 kişiden meydana gelir. Veyahut “Milli Savunma
Komisyonu” 21 kişiden değil de 11 kişiden meydana gelir. Böylece “Plan ve
Bütçe Komisyonu” dahil bütün komisyonların üye sayısı azalır ve kanunların
kabulü, kaldırılması, ilgası gibi diğer teşrii faaliyetlerde hiç bir şekilde bir
aksama meydana gelmez.
TBMM üye sayısının 450 den 550 ye geçmesinin garip bir gelişmesi
var: Yapılan bir değişiklik ile, “Türkiye Milletvekilliği“ ismi altında 100
milletvekilliği ihdas edilmişti. Bu değişikliğe karşı Anayasa Mahkemesine dava
açıldı. Anayasa Mahkemesi, bu değişikliğin bazı hükümnlerini iptal etmiş, ama
100 sayısına dokunmamıştı. Böylece „Türkiye Milletvekilliği“ iptal sebebiyle
kalkmış, ama onun sayısı olan 100 kalmıştır!
b-Parlamento seçimleri-Yasama Dönemi: Gerek Cumhuriyet
döneminde, gerekse daha önceki dönemlerde parlamento seçimleri 4 senede bir
yapılırdı. Parlamento seçimlerinin 5 senede bir yapılacağı şekilde düzenlenme
(AY m.77) vardı ama bir fayda temin etmedi. Nitekim 2007 değişikliği ile bu
hüküm kaldırıldı, eski hale dönüldü. Yasama döneminin 4 sene olarak
muhafazası yerinde olur kanaatindeydim.
c-TBMM “Çoğunluk Sistemi” ile seçilmelidir 8: Memleketimiz,
“Nispi Temsil” sistemi ve bunun çok defa normal bir neticesi “Koalisyon
Hükümetleri”nden çok çekmiştir. Son 3 dönemdir bir siyasi parti tek başına
iktidara gelebilecek sayıya ulaşmıştır ama bu durum, her zaman böyle
olmayabilir. ”İstikrar” ülkemizin muhtaç olduğu hedeflerin başında
gelmektedir. Küçük partilerin, seslerini ve görüşlerini duyurmak için tek
alternatifleri Parlamentoya girmek değildir. Medya ve diğer yollarla da, varsa,
çözüm tekliflerini halkımıza duyurabilirler.
2-Yürütme:
a-Yürütme zayıflatılmamalıdır: Mademki yürütme organından hizmet
bekliyoruz ve onu siyasi ve hukuki mesuliyete bağlıyoruz, o halde yürütmenin
eli kolu bağlı ve her şekli ile sadece kişiyi koruyan ve kollayan bir organ olarak
8

Çoğunluk sisteminin memleketimiz için en uygun seçim sistemi olduğunu seneler önce yazdığım ve
ilmi bir dergide yayınladığım şu makaleme bkz: Çoğunluk Sistemi ve Bazı Düşünceler.
İHFM,c.XXXVI,s.1-4,1971.
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düzenleme ve uygulama, sıkıntıya sebep olur ve olmaktadır. Mesela bilhassa
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkının sağlıklı şekilde gerçekleşmesi
yürütmenin de karar inisiyatifinin olmasını gerektirir. Yürütmenin
güçlendirilmesi, onun fiil ve işlemlerine karşı dava açılmasına engel
değildir(Gerek hizmet kusuru ve gerekse şahsi kusur esasına göre). Aşağıda
bahsedeceğimiz, İdari Yargı mercilerinin bazı kararlarının, Anayasanın 125.
madde hükmünü ihlâl ederek, yürütmeyi işlemez hale getirmesi, kabul edilemez
sağlıksız bir gelişmedir.
b-Mahalli idareler kuvvetlendirilmeli: Kanaatimce, mahalli idareler,
halk tarafından seçilen birimlerdir ve bu sebeple halka hizmet götürme yolunda
biraz daha güçlendirilmelidir. Bu arada, “Yerel Yönetim Reformu” diye
adlandırılan değişikliklerin de ana hatları anayasada yer almalıdır.
c-Başkanlık sistemi fayda sağlamaz: Zaten bu sistem, ABD dışında
muvaffak olmuştur denemez. Memleketimizde 1876 Anayasası döneminden beri
alışılmış ve uygulanmış Parlamenter sistem muhafaza edilmelidir.
d- Cumhurbaşkanının yetkileri: Cumhurbaşkanının yetkileri
Parlamenter Sistemin gereklerine uygun ölçüde olmalıdır. Bu sebeple 1982 AY
m.104’deki hükümlerin ve Cumhurbaşkanına verilmiş yetkilerin bir kısmı
kaldırılmalıdır.
e-Milli Güvenlik Kurulu bir Anayasal Kurum olmaktan
çıkartılmalıdır: Zaten 1961 Anayasası ile hukuk hayatımıza giren bu kurumun,
daha sonraki senelerde, yetkileri ve fonksiyonu daraltılmıştır. Üstelik modern
demokrasilerde de bizdeki kuruluş ve çalışma şekli ile mevcut değildir.
f-Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığına
bağlanmalıdır. Böylece senelerdir devam eden tartışmalar ve sıkıntılara son
verilmelidir.
g-YÖK kaldırılmamalı, ama yetkileri azaltılmalı ve Yüksek
Öğrenim Kurumlarında “Koordinatör” ve “ Denetici” rolü ağırlık
kazanmalıdır.
h-Ombudsman: 1982 Anayasasına son değişiklikle giren bu müessese
yeni A.da da muhafaza edilmelidir.
i-Bazı
konular
Anayasa
ile
değil,
kanunlar
ile
düzenlenmeli(Üniversitelerin işleyişi, mahkemelerin kuruluşu vb .) Böylece
Anayasa daha kısa ve anlaşılır hale gelir.
3- Yargı:
a- Anayasa Mahkemesi kendisinden beklenen faydaları sağlamamıştır.
Yani 50 küsur yıllık uygulaması ile: 1- Kişi haklarını koruyan ve 2- Hukuk
Devletini koruyan ve işleten fonksiyonunu ifa edememiştir. Anayasa
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Mahkemesi kendisinden beklenen ümitleri gerçekleştirememiştir. Anayasa
Mahkemesinin, AY m.153/2’deki açık hükme rağmen “…kanun koyucu gibi
hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis…” eder
özellikte karar vermesi; ve yine AY m.148/1’deki “…Anayasa
değişikliklerinin ise sadece şekil bakımından uygunluğunu denetler”
hükmüne ve o değişikliğin muhtevasına inmemesi yolunda emredici hükme
rağmen (AY, m.148/2), aksi yönde kararlar vermiştir. Şüphesiz bu uygulama
Anayasa Mahkemesinin bir anayasa ihlâlidir ve üyelerinin Yüce Divanda
yargılanmalarını gerektirir. Bu ve benzeri konular, doktora tezimde incelenmiş,
daha sonra yazdığım bazı makalelerde de ele alınmıştır. 9
b-Anayasa Mahkemesinin en azından belli sayıdaki üyeleri TBMM
tarafındaan seçilmelidir.
c-Askeri yargının sahası daraltılmalıdır; Askeri Yargıtay ve Askeri
Yüksek İdare Mahkemeleri ilga edilmelidir. 12 Eylül 2010 Referandumunda
kabul edilen son Anayasa değişikliğinden sonra zaten Askeri Ceza yargısının
sahası daraltılmıştır. Bu anlayışa paralel olarak 1-Askeri Yüksek İdare
Mahkemesi ilga edilmeli, görevleri Danıştay bünyesinde, 2-Askeri Yargıtay ilga
edilmeli, görevleri Yargıtay bünyesinde bir veya birkaç daireye verilmelidir.
d-İdari
Yargı
için,
Anayasa
Mahkemesi
münasebetiyle
söylediklerimizin bir benzerini söyleyebiliriz: İdari Yargı ve bilhassa Danıştay,
Anayasanın 125. madde hükmüne rağmen, zaman zaman “İdari eylem ve
eylem niteliğinde ve takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı…” kararları
vermiştir. Sayın Başbakan bu durumdan son zamanlarda haklı olarak sık sık dert
yanmaktadır.
e-Danıştay ve Anayasa Mahkemesine çok sayıda iptal davası açılıyor.
Bu hak kısıtlanamaz. Ama böyle bir gelişme, Anayasa Mahkemesini “ikinci bir
parlamento “ ve Danıştayın ikinci bir İdare haline dönüşmesine yol açtığı
unutulmamalıdır.
f-Yargı fonksiyonunun sağlıklı gelişmemesi neticesinde ”Hâkimler
Hükümeti” tabiri yerleşmiş durumdadır. Bu patolojik durumdan Türk
Demokrasisi bir an önce kurtulmalıdır.
g-1982 Anayasasında 2010 yılında yapılan 125. madde değişikliği ile:
9

Bu konuda ilmi tahlilleri ihtiva eden makalelerim ilmi dergilerde seneler evvel yayınlanmıştı: Bkz. 1Memleketimizde Anayasa Mahkemesi ve Bazı Kararları.in: 50.Yıl Armağanı. Cumhuriyetin
Döneminde Hukuk, İstanbul,1973, İHFY. 2- Anayasa Mahkemesi ve Bazı Mülahazalar.in: Prof.Dr.
Nurullah Kunter e ARMAĞAN, İÜHF y., İstanbul, 1998;
Meslektaşım Prof. Ergun Özbudun bir ilmi toplantıda şunları söylemiştir: “1960larda sandıktan hep
Demokrat Parti çıkıyordu. CHP bunu önleyemediği için hiç olmazsa hükümetin yetkilerini sınırlamak
için “Anayasa Mahkemesi”ni kurdu. Anayasa Mahkemesi de 1960’dan bu yana onu kuranların
sözlerinden çıkmamıştır. Anayasa Mahkemesi resmi ideolojinin değil, bireylerin ve elitlerin
koruyucusu olmuştur:” (9.10.2011 Zaman Gazetesi).

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.1, Yıl 2012

201

Servet ARMAĞAN

Kadrosuzluk sebebiyle emekliye ayırma ve terfi işlemleri hariç, diğer sebeplerle
TSK den ihraç kararlarına karşı tanınan dava hakkı ve AY m.159‘daki Hakimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunun karalarna karşı, ama sadece meslekten çıkarma
kararlarına karşı, dava açılma hakkının verilmesi muhafaza edilmelidir.
4-Temel Hak ve Hürriyetler
Genel olarak hak ve hürriyetlerde aşırı derecede sınır getiren,
vatandaşın temel hak ve hürriyetlerine kısıtlamalar getiren maddeler
düzeltilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Bir taraftan
kişilerin hak ve hürriyetleri korunurken, diğer taraftan da iktidarın yetkileri
korunmalı ve böylece, kişi hak ve hürriyetleriyle kamu otoritesi arasında bir
denge sağlanmalıdır.
Yeni anayasa bürokratik ideolojilerin değil, milletin eseri olacak
Sayın Başbakanımız haklı olarak bu konuda şu ifadeleri kullanmıştır:
“Sözleşme, toplumsal mukavele gibi kavramların hepsinin sınırlayıcı olduğunu
düşünüyoruz. Bütün vatandaşlara kendi ülkelerinde ev sahibi olduklarını
hissettiren bu anayasa kiracı ile ev sahibi arasında bir mukavele değil, istisnasız
her vatandaşımızın hukukunu güvence altına alan toplumsal bir mutabakat metni
olmalıdır. Başta Cumhuriyetimizin bekası olmak üzere, bütün kazanımlarımızın
güvencesi de demokrasidir, millet iradesidir. Devletimizin hukuk zeminini
sağlam kılmaktır, gerisi teferruattır, detaydır, usule ilişkindir. Herkese çağrımız
şudur. En az Türkiye büyüklüğünde düşünün. Zira Türkiye yeni dünyanın kutup
yıldızı olmak için sabırsızlanıyor. Eski yanlışların yerine doğruları koymak
mecburiyetinde.“ 10
Bu konuda aşağıdaki misalleri vermek isterim:
1-Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı memleketimizde, belki de en sık
kullanılan haktır. Bu hak, bir bakıma düşünceleri açıklamanın bir şeklidir.
Silahsız ve saldırısız olması yanında, başkalarının malına ve güvenliğine de
zarar vermemesi gerekir. Bu gereklerin gerçekleşmesi, kamu gücünü kullanan
görevlerinin elinin kolunun bağlı olmadan tedbirler alabilme konumunda
olmaları da gerekir. Bu noktaya “Yürütme Organı” ile ilgi yukarıda temas
etmiştik.
2-Din ve Vicdan Hürriyeti konusu memleketimizde en çok konuşulan
bir hürriyettir. Yeni Anayasada bu hürriyetin, teorisine uygun ve aynı zamanda
halkımızı rahatsız etmeyecek tersine onu memnun edecek bir şekilde
düzenlenmesi temennimizdir.
3-Din ve Vicdan Hürriyeti ile ilgili olarak 1982 Anayasasının 14 ve 24.
10

16 Ekim 2011 Zaman.
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maddelerine de temas etmek isteriz: Bu maddeler üzerinde 1982 Anayasası
yapıldığından beri çok konuşuluyor. Aynı maddeler son zamanlarda da gündemi
büyük ölçüde işgal ediyor. Seneler önce, Meclis Başkanı başkanlığında kurulan
ve parti üyelerinden meydana gelen komisyonda her noktada anlaşma sağlanmış,
fakat bu maddelerin kalması veya kaldırılması konusu ihtilafın başlıca noktasını
teşkil etmişti. Bu iki madde din ve vicdan hürriyetini düzenlemesi yanında, bu
hürriyetlerin kötüye kullanılması ismi altında, din ve vicdan hürriyetine sınırlar
getiren maddelerdir. Gerçekten de AY m.24/son, Türk Ceza Kanununun 163.
maddesinde yer alan ve daha sonra kaldırılan hükümlerin bir başka şekilde
ifadesidir. Tek farkı, TCK m.163‘de ceza miktarı belirtilmişken, anayasada ceza
belirtilmemiştir. Fakat “Şu şu fiiler anayasaya aykırıdır ve kabul edilmez”
şeklindeki hüküm hem 163. maddede vardı, şimdi ise, bu maddede yer alıyor.
Halbuki 163. madde kaldırıldığına göre, aynı manadaki bu hükmün artık
Anayasada yer almaması gerekirdi. Tüsiad hazırladığı Taslak Raporda, AY
m.24/son hükmünün de kaldırılmasını ve 14. maddedeki sınırlamaların da ıslah
edilmesini teklif etmiştir(Mart 2011).
4- Ve nihayet üniversiteli kızlarımıza uygulanan “başörtü yasağı”
konusu. Yaklaşık çeyrek asırdır üniversitelerimizde, kız öğrencilerimiz için bir
başörtü yasağı uygulanmaktadır! YÖK başkanı Kemal Gürüz devrinde
şiddetlenen bu yasak, maalesef binlerce genç kızımızın Üniversitede
okuyamamasına yol açmış veya üniversite öğrenimine başlamışsa bile, terk
etmek mecburiyetinde bırakmıştır!
Anayasada başörtüsü kullanmaya yasak bir hüküm yok, üstelik 2547 s.
YÖK Kanununda açıkça serbest olduğuna dair madde var! (bkz. Ek m.17). Buna
rağmen, genç üniversiteli kızlarımıza karşı bir başörtüsü terörü uygulanmıştır!
Halbuki modern temel hak ve hürriyetler teorisi ve tatbikatına göre: 1-Kılık
kıyafet, kişinin tercihine bağlıdır 2-Dini sebeplerle başlarını örtmek, ”Din ve
Vicdan Hürriyeti”nin bir uzantısıdır 3-Hatta sağlık sebepleri ile veya moda
sebebiyle dahi bir kız başını örtmek istese, ona mani olan bir anayasa hükmü
yoktur. Diğer yandan belirtelim ki, Üniversiteli kız öğrencilerimizin başörtüsü
kullanmalarını engelleme, bir temel hak sınırlamasıdır. Ve bu sınırlama
Anayasaya dayalı hukuki bir sınırlama değil, tersine fiili ve hukuk dışı bir
sınırlamadır.
Şayan-ı takdir ve şükran olan ise, son 2 seneden beri YÖK Başkanı
Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN’ ın inisiyatifi ile ve sayın rektörlerimizin
demokratik hürriyet anlayışlarının neticesi bu problem asgari seviyeye inmiş
veya kalkmış bulunuyor. Halen YÖK Başkanı olan Prof. Dr. ÇETİNSAYA da
bu doğru anlayışın devamını sağlamıştır.
Temel Hakların Sınırlanması:
S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.1, Yıl 2012
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Konunun burasında modern anayasa hukukunda temel hakların
sınırlanması konusuna girmek mecburiyetinde kaldık çünkü başörtü yasağı bir
açıdan temel hakların sınırlanması konusuyla ilgilidir. Öyle ya, bir kız öğrenci
üniversite kapısından içeriye her hangi bir kıyafetle girebilir, yeter ki bu kıyafet
ceza kanunlarımızda belirtilen “vatandaşın ar ve haya duygularını rencide
etmeyen” bir kıyafet olsun. Başörtülü olsun veya olmasın, o kız öğrenciye okula
giremezsin ya da yüksek öğrenim yapamazsın demek, onun din ve vicdan
hürriyetine bir müdahale olduğu gibi, öğrenim hakkına ve hayat felsefesine de
bir saldırıdır, bir hak ihlalidir.
Temel hakların sınırlandırılması konusunda kısaca şu başlıkları
verebiliriz:
a) Temel haklar konusunda asıl olan hürriyettir. Sınırlanma istisnadır.
b) Temel haklar ancak bir kanunla sınırlanabilir. Yani halkın ve milletin
temsilcisi olan parlamento ancak temel hak ve hürriyetlere bir sınır getirebilir
(AY m.13).
c) Temel haklar sınırlanırken o temel hak için Anayasada gösterilen
özel sebeplerle sınırlanabilir.
d) Temel hakları sınırlayan kanun da olsa “Anayasanın sözüne ve
ruhuna, toplum düzeninin ve lâik toplum düzeninin gereklerine ve
ölçülülük esasına uygun” olmalıdır. Bu konuda geniş bilgiyi “Sosyal ve
11
Siyasal Hayatımıza Ait Pratik Bilgiler” isimli kitabımızda bulabilirsiniz
Kamusal Alan
Üniversitelerimizde anayasaya aykırı olarak uygulanan başörtüsü
(türban) yasağı ile ilgili bir konuya daha temas etmek istiyoruz. Bu konu
“Kamusal Alan”dır. Bir yanlışlık eseri olarak bu söz hukuk literatürümüze
girmek üzeredir. Günlük lisanımıza çoktan yerleşti, ama korkum, onun hukuk
edebiyatımıza da yerleşme ihtimalidir. “Yanlışlık eseri” diyoruz, çünkü
aşağıdaki açıklamalardan da görülecektir ki, bu söz bir hukuki tabir değildir ve
olamaz da. Çünkü Hukuk İlminin verilerine aykırıdır ve üstelik, Anayasa
Hukuku ve İdare Hukuku esaslarına da uymamaktadır.
İşin daha acıklı yanı, bu sözün, bir hukukçu tarafından “din ve vicdan
hürriyeti” ni kısıtlamak için ortaya atılmış olmasıdır. Hem de bu hukukçu,
Yüksek Mahkemelerde üyelik yapmıştır, en son olarak da Anayasa Mahkemesi
başkanı idi. 7 yıl da Türkiye Cumhuriyetinin Başkanı olarak görev yapmıştır!

11

Çağrı y.İstanbul,2008. Bkz. sh. 213-228.
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Bu sözün aşağıdaki hukuki sebeplerle ilmen yanlış olduğunu ve
Anayasa ve İdare Hukuku tabiri sayılmadığını açıklamak isteriz:
a- “Kamusal Alan” sözü bir İdare Hukuku kavramı değildir. Hukuk
öğrenimim esnasında İdare Hukuku okudum, imtihanlar verdim ve senelerce de
İdare Hukuku anlattım. Ama böyle bir tabir kullanmadım, çünkü İdare Hukuku
üzerine yazılı eserlerde bu kavram yer almamaktadır. İdare Hukuku zevkli bir
hukuk branşıdır. Bu hukuk dalının kavramları Türk hukuk literatürüne, Fransız
İdare Hukuku kavramlarından aktarılmıştır. Memleketimizde modern İdare
Hukuku’nun kurucusu sayılan Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami ONAR’ın “İdare
Hukukunun Genel Esasları” adlı kitabında bu tabire rastlanmaz. Osmanlı İdare
Hukuku’nun esaslarını da güzel bir şekilde anlatan yine bu zattır ve kitabı en az
40 sene hukuk fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur, halen de
kendisinden istifade edilmektedir. Ondan sonra yazılan diğer değerli İdare
Hukuku kitaplarında da bu tabire rastlanmaz. Mesela, merhum hocam Prof. Dr.
Şeref GÖZÜBÜYÜK, ayrıca, Prof. Dr. Pertev BİLGEN, Prof. Dr. Akın
DÜREN gibi meslektaşlarımın kitaplarında da “kamusal alan” sözü bir İdare
Hukuku kavramı olarak kullanılmamıştır. Memleketimizde İdare Hukuku
alanında yazılan en geniş ve en ilmi kitap Prof. Dr. Kemal GÖZLER’e aittir 12.
Bu kitapta da aynı şekilde “kamusal alan” sözcükleri bir İdare Hukuku tabiri
olarak kullanılmamaktadır. Buna benzer ve fakat doğru olan kavramlardan
bazıları şöyledir: ”Kamu malları”, ”kamu mülkiyeti”, ”kamulaştırma”, ”kamu
gücü”, “kamu(amme)”, ”kamu hukuku”, ”kamu yararı” vb.
b- “Kamusal Alan” sözü bir Anayasa Hukuku tabiri de değildir.
Anayasa Hukukçusu sıfatıyla diyebilirim ki, “kamusal alan” sözü bir Anayasa
Hukuku tabiri de değildir çünkü okuduğum ve öğrendiğim Anayasa Hukuku
kitaplarında bu tabire rastlamadım. Türk Anayasa Hukuku otoritelerinin
kitaplarında “kamusal alan” sözüne rastlamadığım gibi, yabancı dildeki
kitaplarda da rastlamadım çünkü bir Anayasa Hukuku kavramı değildir! Bu
tabirin, hukuk öğrenimi görmüş bir kimse, üstelik bir Yüksek Mahkeme yargıcı
tarafından kullanılmış olması ise gerçekten çok acıdır. 13

12
13

İdare hukuku, 2.baskı, Bursa, 2009,Ekin y(Büyük by 3000 sh.den fazla)
İlim dışı bu sözü kullanan ve memleketimizde sayısız haksızlıklara sebep olan, zamanın
Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer ile ilgili bir hatıram var ve şöyledir: 1999 yılında, Anayasa
Mahkemesi tarafından düzenlenen “Anayasa Yargısı Sempozyumu” için Anayasa Mahkemesinde
idim. Tebliğimi sunduğum gün, tartışmalardan sonra, o zaman Anayasa Mahkemesi Başkanı olan A.
Necdet Sezer, koluma girip, “Buyurun odamda bir kahve içelim” dedi. Beni odasına çıkarttı. Ve daha
oturmadan, camlı dolaplardan birisinin kapısını açtı, bir kitap çıkarttı ve “Servet Bey! Bu kitap sizin
Anayasa Mahkemesi üzerine yaptığınız tezdir. Başımız sıkıştığı zaman bu kitaba başvuruyoruz”
demişti. Sezer, bu görüşmemizden kısa bir müddet sonra Cumhurbaşkanı seçilmişti.
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c- “Kamusal alan” sözünün getirdiği sınırlama karışıklığa ve haksızlığa
açar ve açmıştır! Cumhurbaşkanı tarafından ortaya atılan “kamusal alan” sözü,
kadınlarımızın başörtülerini “kamusal alan” içinde takamayacakları şeklinde idi
ve bu amaçla kullanılmıştır. Kullanılmıştır ama karışıklığa ve hak ihlâllerine yol
açabilir bir söz idi ve açmıştır. Bazı yerler, kamu iktidarının kullanıldığı
yerlerdir, bu sebeple bu yerlerde de başörtüsü kullanılamaz neticesi ortaya çıkar.
Örnekler: 1- Otobüs durakları, 2-Devlet hastaneleri,:3- Vergi daireleri, 4
Belediyeler, 5- Oy Sandık Mahalleri ve 6-TBMM Binası ve eklentileri. Halbuki
ne teorik olarak ve ne de uygulamada, yukarıda sayılan yerlerde başörtüsü
kullanılmasına engel olunamaz ve olunmamaktadır.
III- ANAYASA, DEVLET VE MANEVİ HAYATIMIZ
Temas etmek istediğimiz bir başka konu da şudur: Anayasa denildiği
zaman çoğu defa meclisler, seçim sistemleri, temel haklar ve hürriyetler,
devletin merkez kuruluşları vs. hatıra gelir. Yani ilk anda, daha çok siyasî tarafı
olan ve toplum hayatımızın maddi tarafıyla ilgili hükümler hatırlanır. Hâlbuki
aşağıda da göreceğimiz gibi, Anayasamızda, ve bu arada modern demokrasilerin
anayasalarında, manevi hayatla ilgili de bir hayli hüküm bulunmaktadır. Burada
bunların bir kısmına temas etmek istiyoruz. Daha doğrusu Anayasamızdaki,
manevi hayatla ilgili hükümlerden genel hatları verecek ve ana istikametler
tespit edeceğiz. Yayınladığımız iki eserimizde 14, bilhassa din ve vicdan
hürriyetini ele alarak Anayasanın bu konuya nasıl baktığını göstermeye çalıştık.
Böylece anlaşılacaktır ki, Anayasa sadece maddi hayatı değil, manevi hayatı da
korumak için hükümler koymuş ve devlete vazifeler yüklemiştir.
Vatandaşlarımız bu hükümleri iyice bilmediklerinden, manevi hak ve
hürriyetlerini talep etmek hususunda yetersiz kalmaktadırlar.
1- Her Türk Vatandaşı Maddi ve Manevi Saadetini Temin Etme
Hakkına Sahiptir:
Bu durum, Anayasanın metnine dahil olan başlangıç kısmının 4.
fıkrasında dikkatimizi çekmektedir. Gerçekten bu fıkrada, devletin, Türk
Milletinin ve onu oluşturan fertlerin maddi ve manevi saadeti ve çağdaş
uygarlık seviyesine ulaşmak için azimle çalışacağı belirtilmiştir. Anayasanın
genel felsefesini belirten başlangıç kısmındaki bu ifadeler dikkat çekicidir.

14

Bkz. Prof. Dr. Servet ARMAĞAN: Din ve Vicdan Hürriyeti-Lâiklik,2.baskı, İstanbul , 2012,İnsan
y. ve 2- Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliği ve Türban Yasağı, 2. baskı, İstanbul,2010,Mavi Ufuklar y.
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Yine başlangıç kısmının 8. fıkrasında, her Türk vatandaşının maddi ve
manevi varlığını geliştirmek hak ve yetkisine “doğuştan sahip olduğu”
belirtilmiştir ki, önemli bir mesajdır.
Bir adım daha ileri atalım: Anayasamız, devlete, maddi ve manevi
varlığımızı geliştirmek için gerekli şartları hazırlamak vazifesini de yüklemiştir.
Gerçekten AY m.5’e göre, “Kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk
devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan, siyasal,
ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi
varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak” devletin
vazifesi olarak gösterilmektedir. Bu madde, vatandaşlara, devlet
kuruluşlarından, kendi maddi ve manevi varlıklarının gelişmesine engel olacak
birtakım kayıtları, sınırları ve engellemeleri kaldırmayı talep hakkını
vermektedir.
Akla gelen bir diğer madde de, kişinin dokunulmazlığını düzenleyen 17.
maddedir. Bu maddeye göre “herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını
koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” Maddi varlığını geliştirme hakkını,
sol kesim daha çok idam cezalarına karşı olmakla izah etmekteyse de, bununla
sınırlanamaz. Maddi varlık da tıpkı manevi varlık gibi, birçok bakımlardan izah
edilebilecek, geniş kapsamlı bir kavramdır. Bu maddenin kapsamı içinde,
vatandaşın manevi hayatını geliştirme hakkı da, açıkça belirtilmiştir.
2- Devlet, Özel Olarak Korunması Gereken Kimseleri Korumak
İçin Tedbirler Almakla Yükümlüdür.
Devletin korumakla yükümlü olduğu kimselerin başında kadınlar ve
çocuklar gelmektedir. Çalışan kadın ve çocukların özel olarak korunacağı
Anayasada belirtilmiştir. Bu hüküm bundan önceki Anayasalarda bulunduğu
gibi, bugünkü Anayasamızda da 49 ve 50. maddelerde düzenlenmiştir. Mesela
50. maddede şöyle denmiştir: “Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi
yetersizliği olanlar, çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.”
3- Gençliğin Kötü Alışkanlıklardan Korunması
Görüldüğü gibi maddi ve manevi varlığımızı koruma konusunda bir
adım daha ileri atmaktayız. Burada gençliğin korunması ile ilgili bir hayli
enteresan ve tebrike şayan bir fıkradan bahsetmek istiyoruz. 58. maddenin son
fıkrası şöyle demektedir: “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden,
uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar vb. alışkanlıklardan ve
cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.” Görüldüğü gibi burada,
devletimizin ve bütün dünyadaki devletlerin, geleceği olan gençliğin korunması
özel olarak genel bir hüküm halinde belirtilmiş, başta alkol olmak üzere,
uyuşturucu, kumar vb. kötü alışkanlıklar, tehlike odakları olarak sıralanmıştır.
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Belirtelim ki devlet, bu konuda gerekli tedbirleri almıştır denemez çünkü elde
bulunan az sayıdaki istatistiklere göre, gençlerimiz arasında alkol ve uyuşturucu
alışkanlığı başlamıştır. Devlet alkol, uyuşturucu, zina, fuhuş gibi kötü
alışkanlıkları önlemek için daha kapsamlı ve etkin tedbirler almalıdır çünkü
Anayasanın 58. maddesi devletin her kademesindeki görevlilere bu
mükellefiyeti yüklemiştir.
59. maddede belirtilen sporun geliştirilmesi ise sadece gençlere değil,
her vatandaşa tanınmış olan bir imkândır. Nitekim 59. maddeye göre, "Devlet,
her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek
tedbirleri alarak, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder." Devlet spor
imkânlarını her yaştaki vatandaşlara sağlamakla görevlidir, ama spordan maksat
sadece futbol değildir çünkü futbolun bedeni ve maddi varlığımızı büyük çapta
geliştiren bir özelliği yoktur. Bunun yerine yüzme, yürüme gibi sporların
geliştirilmesi düşünülebilir ve düşünülmelidir.
Son olarak belirtelim ki, kişinin manevi varlığı hakkındaki Anayasa
hükümleri bunlardan ibaret değildir. Anayasamızın birçok maddesinde kişilerin
manevi varlığını koruyacak hükümler vardır. Mesela 19. maddede kişi
dokunulmazlığının genel hatları belirtilmiş, 20. maddede kişilerin özel hayatının
gizliliği korunmuş, 63 ve 65. maddeler arasında tarih, kültür ve tabiat
varlıklarının korunması, sanatın ve sanatçının korunması ile devletin diğer
sahalardaki görevleri sayılarak manevi varlığımızın korunmasını sağlayacak
hükümler yer almıştır.
Özet olarak şu noktaları belirtelim:
1-Vatandaşlarımız, devletimizden ve bütün kamu kurum ve
kuruluşlarından, manevi hayatlarının da korunması ve geliştirmesini talep
hakkına sahiptirler.
2-Vatandaşlarımız, manevi hayatlarına şekil verecek ve onları manen
tatmin edecek ibadet, dinlerini öğrenmelerini sağlama ve bu arada hanım
vatandaşlarımızın başörtülerine karışılmamasını talep hakkına da sahiptirler
çünkü Başörtüsü kullanmak, kişilerin manevi hayatı ve manevi mutluluğu ile
yakından bağlantılıdır.
3-Vatandaşlarımız, resmen Kur’an kurslarının kurulmasını talep
hakkına da sahiptirler çünkü vatandaşın, bir kamu hizmeti olduğu için, dinini
öğrenmek için devletten talep hakkı vardır. Devlet de, bu istikametteki taleplere,
mali imkânları ölçüsünde (Bkz. A. md.65: ”Devlet sosyal ve ekonomik
alanlarda Anayasa ile belirtilen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına
uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine
getirir”).
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4-Maddi hayatları yanında, manevi hayatlarının korunması ve
geliştirmelerini sağlayacak tedbirleri almada ihmalleri görülen resmi kamu
görevlilerinden davacı olma hakkına da sahiptirler(AY m.40/son) 15.
Anayasanın tatbikatında, daha çok, siyasi tarafı nazara verildiği için,
vatandaşların yukarıda bahsettiğimiz manevi hayatlarının korunması ve
geliştirilmesini talep yolu kullanılmamaktadır. Biz de bir Anaysa Hukuku
uzmanı olarak bu gerçeği yazdık, ta ki vatandaşlarımız bu konuda aydınlasınlar.
Yaklaşan seçimler vesilesiyle, vatandaşlarımız, milletvekili adaylarından, seçim
propagandaları esnasında manevi hayatları ile ilgili de talepte bulunabilirler.
Manevi varlığımızı korumakla yükümlü olan devletin bu sahadaki vazifeleri ve
Anayasa hükümlerinin açıklamasını daha yakın bir perspektiften yaparak din ve
vicdan hürriyetini ana hatlarıyla ele aldık. Bu konuda iki kitabımız çıkmıştır 16.
SONUÇLAR
40 küsur yıllık bir Anayasa Hukukçusu ve bu konuda birçok yayın
yapmış bir ilim adamı olarak yukarıdaki gerekçelerimi ve şu sonuçları
sunuyorum:
1-Anayasa değişikliği veya yeni bir Anayasa yapılması konusunda
belirtmek istediğimiz hususlar kısaca bunlardır. Ülkemizde 196 Anayasasının
üzerinden yaklaşık 20 yıl geçtikten sonra, 1982 Anayasası yapıldı ve yürürlüğe
konuldu çünkü 12 Eylül 1980 de bir “Hükümet Darbesi” yapıldı. Yapılan bu
1982 Anayasası, yapıldığından beri ağır tenkitlere hedef teşkil etmiş ve
değiştirilmesi lehinde beyanda bulunanların boy hedefi haline gelmiş bulunuyor.
2-Türkiye’nin önünde yeni bir Anayasa yapmak kadar önemli ve acil
ihtiyaçları vardır. Mesela enflasyonu düşürmek, uygulamada hürriyetlere fiilen
geniş yer vermek, bilimsel kuruluşlara ve özellikle üniversitelere ilmi araştırma
ve yayın için daha yeterli ödenek ayırmak, refah seviyesini arttırmak ve terör
belasından kurtulmak gibi.
3-Anayasa ve kanunları uygulayanlar, modern bir anlayışla
uygularlarsa, bir anayasadan çok iyi neticeler alınabilir. ”En kötü bir kanun
bile, iyi ellerde, yani iyi niyetli uygulayıcıların elinde çok iyi neticeler
verebilir.” İdarecilerimiz ve yargıçlar Anayasa hükümlerini, bu hükümlerin

15

16

Belirtelim ki, vatandaşlarımız manevi haklarını talep etmekte yeteri kadar inisiyatif
kullanmamaktadırlar.
Bkz.1-Prof. Dr. Servet ARMAĞAN: Anayasa Hukukunda Temel Haklar ve Hürriyetler (Din ve
Vicdan Hürriyeti.-Teori ve Pratik),Harran Üniversitesi yayınları, Şanlıurfa, 1996.2- Prof. Dr. Servet
ARMAĞAN: Din ve Vicdan Hürriyeti-Lâiklik, 2.baskı, Istabul, 2012,İnsan y.
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“Ratio legis” ine uygun uygulamalı ve yorumlanmalıdır. Modern hukukun
gereği budur.
4-Çok söylenen ve istenen Milli Birlik ve Beraberlik bu Anayasa
döneminde de rahatlıkla sağlanabilir. Yeter ki, iktidar ve muhalefet parti veya
partileri milli birlik ruhu ile hareket etsinler. Tam bir Uzlaşma (Konsensüs) ise,
TBMM çatısı altında bile maalesef gerçekleşmiyor! TBMM Sayın Başkanının
Anayasa Hukuku öğretim üyelerini toplantıya davet etmesi ve onlarla
görüşmesi, takdire değer bir davranıştır. Ayrıca TBMM’nde temsilcisi bulunan
partilerin eşit sayıdaki temsilcilerinden oluşan bir “Uzlaşma Komisyonu”
teşkilini de sağlaması, her türlü takdirin üstündedir. Parlamentodaki siyasi
partiler, ”ön şart” ileri sürmeksizin, hazırlık çalışmalarına katılmalı, görüş ve
düşüncelerini sözlü veya yazılı ortaya koymalı ama teklifi kabul edilmeyince de
çalışmaları tıkama yoluna gitmemelidir. 17 Maalesef medya haberlerine göre
bilhassa muhalefet partileri sık sık “kırmızı çizgilerinin olduğunu” ifade
etmektedirler. Bu kırmızı çizgileri nazara alınmazsa, Uzlaşma Komisyonunu
bile terk edeceklerini eklemektedirler.
5-Hazırlanan yeni Anayasamız ve herhangi bir Anayasa, tek başına
huzur ve sükunun, refahın ve kalkınmanın temin edilmesi vb. hedeflerin
gerçekleşmesi neticesini doğurmaz. Anayasa kadar, onu uygulayanların iyi
niyeti de önemlidir. Bunun acı ve acıklı misali, Anayasada doğrudan ve dolaylı
17

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve çeşitli sivil toplum örgütleri üniversitenin Dolapdere Kampüsünde 'Yeni
Anayasa Yolunda' isimli konferans düzenledi. Olağanüstü durumlar sonrasında anayasa yapmış olan
Almanya, İspanya, Güney Afrika ve Polonya'dan gelen anayasa profesörleri, anayasa yapım
sürecindeki olumlu ve olumsuz gelişmeleri paylaşarak şu önerilerde bulundu: "Yeni anayasa
çalışmalarında aşılması en zor konuları sona bırakın, anayasayı en sade şekliyle hazırlayın."
Almanya Aşağı Soksonya Eyaleti Anayasa Mahkemesi üyesi Hans Peter Schneider, anayasa yapım
sürecinde kurulacak komisyondaki parti temsilcilerinin eşit olmasını olumlu bulduğunu belirtti.
Schneider, komisyona "Anayasa tartışmalarında ele alınacak ihtilafı yüksek konuları en sona
bırakmak ve en kolaydan başlamak anayasa sürecinin tıkanmasını engelleyecek en önemli
yöntemdir." çağrısında bulundu. Oluşturulacak yeni anayasayı “iktidarın anayasası” şeklinde
değerlendirmenin de yanlış olduğunu dile getirerek, "Ortaya çıkacak metin iktidar partisi metni değil
uzlaşı metni olacaktır" diye konuştu.
İspanya'dan katılan Prof. Dr. Carles Viver Pi-Suñer (Barselona Üniversitesi) de kendi
anayasalarının, kurucu meclis ile değil seçimle gelmiş meclis tarafından yapıldığını anlattı.
Türkiye'nin de bunu yapabileceğini kaydederek, anayasa sürecinde karşılaştıkları zorlukları aktardı:
"Biz, yeni anayasayla askerî yapıyı demokrasiye adapte ettik ve askerî eğitimin yapısını anayasa ile
demokratik hale getirdik." Güney Afrika'dan Dr. Albie Sachs (Anayasa Mahkemesi eski üyesi) ile
Polonya'dan Prof. Miroslaw Wyrzykowski (Anayasa Mahkemesi eski üyesi) de kendi ülkelerindeki
anayasa yapım deneyimlerini aktardılar. Sachs, "Kürt sorunu olarak adlandırılan mesele aslında Türk
sorunudur ve bu açıdan değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.
Konferansta Prof. Dr. Turgut TARHANLI da konuşma yaptı. Halkın geleceğini kendisinin tayin
etmesinin bu süreçte asıl unsur olduğunun altını çizerek şunları dile getirdi: "Yeni anayasadan önce
üzerinde uzlaştığımız ortak metni hazırlamak ve bu çerçeve metinle yeni anayasa sürecine girmek
gerekiyor. Hızımız öncelik olmamalı önceliğimiz nitelikli demokrasi olmalıdır." (16 Ekim 2011
Zaman).
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engelleyici bir hüküm olmamasına rağmen, üniversiteli kızlarımıza uygulanan
”Başörtüsü yasağı” dır.
6- Halen yürürlükte bulunan 1982 Anayasası kusursuz mudur? Hayır
elbette ki değildir. Esasen hiçbir kanun veya anayasaya kusursuz olmaz, çünkü
insan eseridir. Yapılmakta olan 6. anayasamızın da bazı kusurları olacaktır veya
uygulamada bunlar görülecektir. Bununla beraber kusurlar zamanın seyri içinde
giderilir ve düzeltilir. Zaten bu amaçla ve özellikle Avrupa Birliği standartlarına
uyum sağlamak için, Anayasa şimdiye kadar kaç defadır değiştiriliyor.
7-Esas kusur, hazırlanacak taslak komisyonlarda ve TBMM Genel
Kurulunda görüşülürken, görüşmeleri tıkama (obstruction), veya “önergelerle
uzatma,” dediğim-dedik” tavırlar ile tasarının kanunlaşmasını geciktirmek vb.
davranışlardır.
8- Militer rejimlerin bir eseri olan 1982 Anayasasının kaldırılıp yeni bir
Anayasanın yapılması veya hazırlanması, bu rejimleri seven ve isteyenleri belki
memnun etmeyecektir ama milletimizin çoğunluğu memnun olsun yeter. Ümit
ederim, halen TBMM çatısı altında ve Sayın Başkanı Cemil Çiçek’in inisyatifi
ile başlamış bulunan Anayasa hazırlama çalışmaları tam manasıyla milletimizi
memnun edecektir.
9-Memleketimizde güzel gelişmeler yaşamaktayız. Bu güzelliklerin
farkına varmak ve onlardan istifade etmek lazım. Anayasa Hukuku sahasında
yaşadığımız en son güzellik ise, 2010 Referandumuna sunulan Anayasa
değişikliğidir. Ve bu değişikliğin, uygulama gayesi ile çıkarılan kanunlar ve
mevzuat hükümlerine yansımasıdır.
10-TBMM’nde kabul edilecek metin mutlaka Halkın Oyuna
(Referandum) sunulmalıdır. Yani 6. Anayasamız hakkında son ve kesin sözü
halk söylemelidir. Şu anda, Halk Oyu ihtimalinden nedense
bahsedilmemektedir.
Yeni bir Anayasanın yapılması veya hazırlanması ile militer rejimlerin
izlerinin silinmesi gayretlerini tebrik ediyor, altıncı Anayasamız şimdiden
milletimize hayırlı olsun diyorum.

Errare humanum est.
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