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1. Genel Olarak
Anayasalarýn1 amaçlarý arasýnda, insan hak ve özgürlüklerini korumak,
adalet ve bireysel güvenliði saðlamak, önemli bir yer tutar. Bu amaçlarýn
gerçekleþtirilmesi adýna, ulusal iradenin tecelli ettiði (vücut bulduðu), yasama
organýnýn tasarruflarýnýn da denetlenmesine gereksinim duyulmuþtur.
Yasama meclislerinin denetlenmesine gereksinim olduðu anlayýþý, önce
doktrin tarafýndan ortaya konulan daha sonra siyasal partiler tarafýndan da
desteklenmiþ ve bu süreç sonucunda Anayasa Mahkemesi2 kurulmuþtur. Anayasa
* Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar ve Kararlar Müdürlüðü Yasama Uzman Yardýmcýsý.
1 Anayasa: Bir devletin temel yapýsýný, yönetim biçimini,devletin temel organlarýný, bunlarýn birbiri ile
iliþkilerini, kiþilerin devlete karþý, devletin kiþilere karþý olan hak ve görevlerini düzenleyen, yasama,
yürütme, yargýlama güçlerinin nasýl kullanýlacaðýný gösteren, yurttaþlarýn kamu haklarýný bildiren temel
belgedir. (Ejder Yýlmaz, Hukuk Sözlüðü, Yetkin Yayýnevi, Ankara, 7. Baský, 2002)
Anayasanýn tanýmýný en kapsamlý ULAÞ yapmaktadýr. Anayasa: Tarihi ve sosyolojik þartlarýn ortaya
çýkardýðý ve devlet biçiminde örgütlenmiþ bir toplumun; ekonomik, sosyal ve kültürel yapýsýna ve bu yapýya
hakim olan ideolojisine uygun olarak, devlet ve siyasal iktidarýn yapýsýný ve organlarýný kuran, organlarýn
hak ve yetkileri ile birbirleriyle iliþkilerini belirleyen; vatandaþlarýn temel hak ve özgürlüklerini garanti
altýna alan; diðer yasalardan farklý biçimlerde yapýlan ve deðiþtirilen temel yasaya anayasa denir. (Bülent
Ulaþ, Anayasa Mahkemesi Üyeliði, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran- Aralýk 2005,
Cilt: IX, Sayý:1-2, s.1. ).
2 Anayasa Mahkemesi (Constitutional Court, Cour Constitutionnelle), kanunlarýn, kanun hükmünde
kararnamelerin ve TBMM Ýçtüzüklerinin Anayasaya, Anayasa deðiþikliklerinin de Anayasada gösterilen
þekil kurallarýna uygunluðunu denetlemek için kurulan ve ayrýca bazý kamu görevlilerini yüce divan sýfatýyla
yargýlayan mahkemedir. Amerikan modeli anayasa yargýsýnda, bu görev ülkenin normal yüksek mahkemesi
tarafýndan yerine getirilir. (Ejder Yýlmaz, Hukuk Sözlüðü, Yetkin Yayýnevi, Ankara, 7. Baský, 2002)
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Mahkemesinin kuruluþ amaçlarýnýn baþýnda, Anayasada yazýlý temel hak ve
özgürlüklerin korunmasý gelmektedir.
Bu çalýþmada aðýrlýklý olarak Anayasa Mahkemesine üye seçimi, Anayasa
Mahkemesinin Yüce Divan sýfatýyla yargýlama yapmasý ve Anayasa Mahkemesine
bireysel baþvuru hakkýnýn tanýnmasý konularý üzerinde durulacaktýr.

2. Tarihçe
Dünyada ilk anayasa yargýlamasý Amerikada yapýlmýþtýr. 1787 Amerikan
Anayasasýnda anayasa yargýsý öngörülmemiþ olmasýna raðmen, Yüksek Mahkemenin 1803 yýlýnda verdiði Marbury vs. A. Madison kararý ile Amerikan anayasa
yargýsýnýn temeli atýlmýþtýr. Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýndaki aðýr insan haklarý
ihlalleri sonucunda bir çok devlet temel hak ve özgürlükleri anayasalarýnda düzenleyerek, bunlarýn korunmasý için anayasa mahkemeleri kurmuþlardýr.3 Yine
de Anayasa Mahkemesi, dünyanýn her ülkesinde Yargýtay gibi örgütlenmiþ klasik
bir mahkeme deðildir; hatta bir çok demokratik ülkede Anayasa Mahkemesi
dahi bulunmamaktadýr.4
Ülkemizde ise; 1950 yýlýnda yargýç Refik GÜR, görmekte olduðu bir dava
dolayýsýyla anayasaya uygunluk denetimini yapmýþ, ancak Yargýtay, yerel mahkemenin anayasaya uygunluk denetimi yetkisinin olmadýðý gerekçesiyle bu kararý
onamamýþtýr. 27 Mayýs 1960da Türk Silahlý Kuvvetlerinin iktidarý ele almasýndan
sonra 1961 Anayasasýný hazýrlayanlar, kanunlarýn Anayasaya uygunluðunu
denetlemek konusunda bir Anayasa Mahkemesi kurmanýn gerekliliðine karar
vermiþlerdir. Kurulacak Mahkemenin yapýsý, oluþumu, iþleyiþi, örgütü, yargýçlarýn
seçimi ve Anayasaya uygunluk denetiminin biçimleri konusunda tartýþmalar
olmuþsa da, anayasa yargýsýnýn gerekliliðinde herkes birleþmiþtir. Yasama
iþlemlerinin yargýsal denetimi için özel bir mahkeme olarak Anayasa Mahkemesini
kurmasý, 1961 Anayasanýn en önemli özelliklerinden birisi olarak gösterilebilir.
3 Bir ülkede anayasa yargýsýnýn olabilmesi için öncelikle o ülkede yazýlý ve katý bir anayasanýn olmasý
gerekir. Yazýsýz anayasa sistemine sahip ülkelerde, örneðin Ýngilterede anayasa yargýsý olamaz. Zira kanunlarýn
kendisine uygunluðunun araþtýrýlacaðý bir metin yoktur. Keza, yumuþak anayasa sistemine sahip bir ülkede,
yani anayasanýn normal kanunlar gibi deðiþtirilebildiði ülkede de, anayasa olamaz. Çünkü, yasama organý
normal kanun yoluyla anayasayý deðiþtirmiþ olur. (Kemal Gözler, Anayasa Yargýsý, Ön Koþullar, Bkz.,
www.anayasa.gen.gov.tr).
4 Burhan Kuzu, Anayasa Mahkemesinin 42. Kuruluþ Yýldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda
Sunulan Bildiriler, Ankara, 2004, s. 139;
A.B.D, Danimarka, Estonya, Ýrlanda ,Norveç ve Hollanda. Bu gibi ülkelerde kanunlarýn anayasa uygunluðu genel mahkemeler tarafýndan denetlenmekte, ayrýca bir Anayasa Mahkemesi bulunmamaktadýr.
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Parlamentonun üstünlüðü 1924 Anayasasýnýn en temel özelliði idi. 1961
Anayasasý, farklý bir egemenlik anlayýþýný kabul etmiþtir. 1961 Anayasasýnýn 4.
maddesine göre Egemenlik kayýtsýz þartsýz milletindir. Maddenin bu ilk fýkrasý,
1924 Anayasasýnýn 3. maddesinden olduðu gibi alýnmýþtýr. Ancak, 1961 ve
1982 Anayasalarýnda, egemenliðin nasýl kullanýlacaðýný gösteren Türk Milleti,
egemenliðini, Anayasanýn koyduðu esaslara göre, yetkili organlarý eliyle kullanýr.
hükmünün, parlamentonun üstünlüðüne son vermeyi amaçladýðý söylenebilir.
Egemenlik kayýtsýz þartsýz milletindir. ilkesi ile Türk Milleti, egemenliðini,
Anayasanýn koyduðu esaslara göre, yetkili organlarý eliyle kullanýr. hükmünün
çatýþmadan uygulanmasýnýn saðlanmasý açýsýndan 1961 Anayasasýyla Devlet ve
hukuk düzenine kazandýrýlan Anayasa Mahkemesi, 1982 Anayasasýnda da
varlýðýný sürdürmüþtür.
1961 ve 1982 Anayasasýnda, egemenliðin Anayasanýn koyduðu esaslara
göre yetkili organlar eliyle kullanýlmasýnýn öngörülmesiyle birlikte Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM), ulus adýna egemenliði kullanan tek organ olmaktan çýkarýlmýþtýr. 1961 ve 1982 Anayasalarý, egemenliðin kullanýlmasýnda yargýya
önemli yetkiler tanýmýþlardýr. Özellikle Anayasa Mahkemesi, Parlamentonun
çýkardýðý kanunlarýn, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM Ýçtüzüðünün
Anayasaya uygunluðunu denetlemesi nedeniyle egemenliðin kullanýlmasýnda
önemli bir yere sahiptir. Parlamentonun yetkilerini kötü niyetle, hukuka aykýrý
kullanmasý durumunda5 Anayasa Mahkemesinin bir denge oluþturacaðý ve
hukuk dýþýna çýkýlmasýný önleyeceði düþünülmüþtür.6
25 Nisan 1962 tarihinde göreve baþlayan Anayasa Mahkemesi, hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilmesi baðlamýnda önemli bir dönüm noktasý oluþturmuþ,
Cumhuriyetin ve parlamenter demokratik sistemimizin temel kurumlarýndan
birisi haline gelmiþtir.

5 FERÝDUN a göre; Demokrat Parti 1950-1960 döneminde iktidarda iken sistemli olarak Anayasa ve hukuk
kurallarý dýþýnda bir yönetime doðru yöneldi. Anayasaya baðlýlýðý ve hukukiliði, sadece seçim zamanlarýnda
milletin çoðunluðunun oylarýný almakla yeterli sayýyordu. Onun dýþýndaki zamanlarda, milli iradenin
seçimle mutabakatýný alan Demokrat Partinin her istediðini yapýlabileceði kabul ediliyordu. Halbuki
çoðunluðun iradesi ile iktidara gelen parti, iktidarda kaldýðý sürece, hukuk ve Anayasaya baðlý olmak
zorundaydý. Ona göre, Anayasa Mahkemesinin kurulmuþ olmasý, hukuka ve Anayasaya uymayan iktidarlarýn
hukuka ve Anayasaya uygun davranmalarýný saðlamaktadýr.( Server Feridun, Anayasa Ön Proje Hazýrlama
Komisyon Bildirisi , s. 65-68.
6 Dönemin iktidar partisi kendisine oy vermediði için, 30/06/1954 tarihli ve 6429 sayýlý Kýrþehir Vilayetinin
Kaldýrýlmasýna ve Nevþehir Kazasýnda (Nevþehir) Adýyla Yeniden Bir Vilayet Kurulmasýna Dair Kanun
ile Kýrþehiri ilçe haline getirmiþtir.
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3. Üye Seçimi
1961 Anayasasýna göre Anayasa Mahkemesi, onbeþ asýl ve beþ yedek
üyeden oluþmaktaydý. Asýl üyelerden dördü Yargýtay, üçü Danýþtay Genel
Kurullarýnca kendi Baþkan ve üyeleriyle Cumhuriyet Baþsavcýsý ve Baþkan
Sözcüsü arasýndan üye tamsayýlarýnýn salt çoðunluðu ile ve gizli oyla seçilmekteydi.
Bir üyenin seçimi ise Sayýþtay Genel Kurulunca kendi Baþkan ve üyeleri arasýndan
ayný usulle yapýlmaktaydý. Millet Meclisi üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer,
Cumhurbaþkanýnca da iki üye seçilirdi. Cumhurbaþkaný, bu üyelerden birini,
Askeri Yargýtay Genel Kurulunun üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðu ile ve gizli
oyla göstereceði üç aday arasýndan seçiyordu. Yasama Meclisleri üye seçimlerini,
TBMM üyeleri dýþýndan, üye tamsayýlarýnýn salt çoðunluðu ile ve gizli oyla
yaparlardý. Yasama Meclislerinde yapýlacak seçimlerde, adaylýða baþvurma ve
seçim esas ve usulleri kanunla düzenlenmiþti. (Ay. md. 145)
1982 Anayasasýna göre Anayasa Mahkemesi, onbir asýl ve dört yedek
üyeden oluþur. Cumhurbaþkaný, iki asýl ve iki yedek üyeyi Yargýtay, iki asýl ve
bir yedek üyeyi Danýþtay, birer asýl üyeyi Askerî Yargýtay, Askerî Yüksek Ýdare
Mahkemesi ve Sayýþtay Genel Kurullarýnca kendi baþkan ve üyeleri arasýndan
üye tamsayýlarýnýn salt çoðunluðu ile her boþ yer için gösterecekleri üçer aday
içinden; bir asýl üyeyi ise Yükseköðretim Kurulunun kendi üyesi olmayan
yükseköðretim kurumlarý öðretim üyeleri içinden göstereceði üç aday arasýndan;
üç asýl bir yedek üyeyi üst kademe yöneticileri ve avukatlar arasýndan seçer.
(Ay. md. 146)
Anayasa Mahkemesi, asýl üyeleri arasýndan gizli oyla ve üye tamsayýsýnýn
salt çoðunluðu ile dört yýl için bir Baþkan ve bir Baþkanvekili seçer. Süresi
bitenler yeniden seçilebilirler. Anayasa Mahkemesi Baþkanlýðý ve Baþkanvekilliði
seçimlerinde aday gösterilemez .

4. Üyeleri Seçen Kiþi ve Kurumlar
Anayasa Mahkemelerinin, görevlerini baþarýyla yerine getirebilmelerinde,
çalýþma yöntemleri yanýnda, üyelerinin seçimi, niteliði ve etkinliði önemli unsurlardýr. Anayasa Mahkemesine üye seçimlerinde üç yöntem uygulanmaktadýr.
Bu yöntemler:7
7 Bülent Ulaþ, a.g.m de bu yöntemleri þu þekilde açýklamaktadýr;
Atama sistemi: Anayasa mahkemesi üyelerinin, anayasa veya ilgili yasada gösterilen statüdeki kiþinin
iradesiyle belirlendiði sistemdir. Üyeleri atayacak kiþi devlet baþkaný olabileceði gibi, yasama ,yürütme
hatta yargý organý içinde dahi yer alabilir.
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 Atama yöntemi
 Seçim yöntemi
 Karma yöntemi
Anayasa Mahkemelerine üye seçen kiþi ve kurumlar, hem 1961 ve 1982
Anayasasýnda hem de diðer ülke Anayasalarýnda farklýlýk arz etmektedir. Bazý
ülke anayasalarý, sivil iradeyi ve dolayýsýyla sivil kurumlardan seçim sistemiyle
üye belirlemeyi tercih ederken, bazý anayasalarda ise üye seçimi bir atama
kararnamesine baðlanmýþtýr. Türkiyenin de içinde bulunduðu bazý ülkelerde
ise atama ve seçim sisteminin karýþýmý olan karma sistem uygulanmaktadýr.
1961 Anayasasýna göre, Anayasa Mahkemesi üyelerinin belirlenmesi, yasama, yürütme ve yargý kuvvetlerinin tümünün katýlýmý ile yapýlmaktaydý. Seçilenlerin sayý olarak atananlara açýk farkla üstün olduðu bu karma sistemde, güçler
dengesi bakýmýndan aðýrlýk yargý fonksiyonundadýr. Üyelerin belirlenme yöntemlerini düzenleyen 1961 Anayasasýnýn 145. maddesi, 20/9/1971 tarihinde 1488
sayýlý Kanunla deðiþikliðe uðramýþ, ancak sistem bozulmayarak sadece ya-sama
meclislerinde aranan nitelikli çoðunluk, salt çoðunluk sayýsýna indirilmiþtir.8
1982 Anayasasý, 1961 Anayasasýnýn öngördüðü sistemden ayrýlmaktadýr.
Asýl üye sayýsýný 15 ten 11e indiren yürürlükteki Anayasa, Anayasa Mahkemesi
üyelerinin belirlenmesinde yasama organýný tamamen devre dýþý býrakmýþtýr. Bu
durum KABOÐLU tarafýndan,
Anayasa Mahkemesi üyeleri, yasama organý tarafýndan yapýlmadýðý
müddetçe bir seçimle belirlense dahi, bunu seçim sistemi olarak
nitelendirmek doðru deðildir. Bu nedenle, yasama organýnýn dýþlandýðý
1982 Anayasal düzenlemesinde seçim sistemi, dolayýsýyla karma sistemden
bahsetmek mümkün deðildir,

þeklinde eleþtirmiþtir.9 Danýþma Meclisi Anayasa Komisyonunda, Anayasa
Mahkemesine üye seçimi tartýþýlmýþ, bir veya iki üyenin TBMM tarafýndan
seçilmesini önerenlerden birisi olan GÖLCÜKLÜ, önerisini þöyle ifade etmiþtir:
... malumunuz demokrasilerde bütün iktidar halktan neþet eder. Ýktidarýn
temsilcisi TBMMdir ve bilhassa Anayasa Mahkemesi, Yasama Meclisinin
tasarruflarýný denetlemektedir. Bu sebeple bir veya iki kiþinin Meclisçe
seçilmesinde yarar görürüz.10
Seçim sistemi: Seçim sistemi, anayasa mahkemesi üyelerinin yasama organýnca seçilmesi esasýna dayanýr.
Yasama organýný oluþturan halk temsilcilerinin, kendi çalýþmalarýný yargýlayacak kiþilerin belirlenmesine
katýlýmý, anayasa yargýsýnýn demokratik meþruiyetini saðlamak açýsýndan üstünlükleri olan bir yöntemdir.
Karma Sistem: Atama ve seçim sistemlerinin bir arada kullanýlmasýyla ortaya çýkan bu sistem, her
ülkenin demokratik gelenekleri, anayasal güç dengeleri ve yapýsýna göre farklýlýklar göstermektedir.
8 Bkz., Bülent Ulaþ, a.g.m.
9 Ýbrahim Kaboðlu, Anayasa Yargýsý, Ankara, 1997, s.33.
10 Danýþma Meclisi Anayasa Komisyonu Görüþme Tutanaðý, C.15,(15.7.1982), s. 376.9
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Buna karþýlýk Anayasa Komisyonun diðer bir üyesi olan KAVALALI, Anayasa
Mahkemesine üye seçiminde Meclisin devre dýþý býrakýlmasýný þu gerekçeyle
açýklýyordu:
Meclisin seçtiði bu üyeler, yüzde yüz politize olmuþ kiþiler oluyor. Partiler
bir yarýþ içine giriyorlar ve Anayasa Mahkemesi gereksiz yaralar alýyor.11

Ayrýca, Anayasa Komisyonu Baþkaný ALDIKAÇTI, Meclisin Anayasa
Mahkemesine üye seçmesine izin veren 1961 Anayasasýný eleþtirerek görüþünü
þu þekilde açýklamýþtýr:
Þimdi bizde bu müessese alýnýrken o 1961 yýlýnýn gragerizmi içinde, yani
anarþisi içerisinde halký her þeyin üzerinde tutacaðýz, demokrasiyi kuracaðýz
havasý içerisinde bu karma sistem meydana getirilmiþtir... Burada Senatoda
2 kiþi, yok Cumhuriyet Senatosunda 3 kiþi... Mesele arkadaþlar, yani
Yargýtaydan üye seçilmesi, Meclisten üye seçilmesi deðildir. Mesele
memleketin en iyi hukukçularýndan 9unu, 10unu,11ini Anayasa
Mahkemesine seçmektir. Sorun budur. Çözüm yolu budur, hedefi bu
olmalýdýr. Yoksa biz bir denge saðlýyoruz, bir politika yapýyoruz deðildir.1961
Anayasasýnýn getirdiði sistemin temelindeki bozukluk, sakatlýk ve
mantýksýzlýk budur.

þeklinde düþüncesini açýklamýþtýr.12 Ayný komisyon üyesi DAL, Meclisin üye
seçimine farklý bir gerekçe ile karþý çýkmýþtýr. Görüþünü;
... Yani ne kadar uðraþsak Anayasa Mahkemesi mili iradeye dayanmalýdýr,
mili iradeden kaynaklanmak suretiyle Anayasanýn denetimi yapýyor diye
gerekçe aramaya çalýþsak ve milli iradeye dayandýrýlacak dayanak aramaya
kalksak, bir üyenin oradan, yani Millet Meclisinden seçilmesi Anayasa
Mahkemesinin milli iradeye dayandýðýna yeterli deðildir. Bu bakýmdan
Cumhurbaþkaný seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi verir ve bu
da yeterli gibi gelir. Aksi halde milli iradeye dayandýrmak istiyorsak 9
yahut 10 üyeyi doðrudan doðruya milli irade tarafýndan seçtirmek daha
makulü ve doðrusudur. 5 yýlda bir seçim yaparsýnýz, 9 üyeyi millet tarafýndan
seçtirirsiniz, Anayasa Mahkemesi üyesi olarak. O en doðru ve en
demokratik yoldur. 9 üyenin direk olarak 5 yýlda bir yapýlacak seçimlerde
milli irade tarafýndan seçilmesi. Adalarýn durumunu da tespit edersiniz;
yüksek hâkim olma durumunu. Bunu yapamadýðýnýz takdirde ne yaparsanýz
milli iradeye dayandýrmaya imkân yoktur.

þeklinde ifade etmiþtir.13 Anayasa Komisyonunda yapýlan tartýþmalar neticesinde
Meclisçe üye seçilmemesine karar verilmiþtir. Danýþma Meclisince kabul edilen
Anayasa metninde ise, Anayasa Mahkemesi üyelerinin Cumhurbaþkaný tarafýndan
11 Danýþma Meclisi Anayasa Komisyonu Görüþme Tutanaðý, C.15,(15.7.1982), s. 382.
12 Danýþma Meclisi Anayasa Komisyonu Görüþme Tutanaðý, C.15,(15.7.1982), s. 397.
13 Danýþma Meclisi Anayasa Komisyon Görüþme Tutanaðý, C.15,(15.7.1982)s. 377).
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seçileceðinin belirtilmesi ile yetinilmiþ, üyelerin sahip olacaðý þartlar gösterilmediði
gibi, bir aday gösterme mekanizmasýna da yer verilmeyerek, bu konuda
Cumhurbaþkanýna geniþ bir takdir yetkisi tanýnmýþtýr.
Görüldüðü üzere, 1982 Anayasasýna göre Anayasa Mahkemesi üyelerinin,
yedisi yüksek yargý organlarýnýn, biri Yükseköðretim Kurulunun seçimle belirlediði
üç katý aday arasýndan Cumhurbaþkanýnca seçilip atanmakta, üç üye ise doðrudan Cumhurbaþkanýnca atanmak suretiyle belirlenmektedir. Cumhurbaþkaný
bu iþlemi, Devlet Baþkaný sýfatýyla yerine getirmektedir.
Bazý yazarlara göre Anayasa Mahkemesine üye seçiminde, yasama organýnýn
tamamen devre dýþý býrakýlmýþ olmasý demokrasiye açýkça aykýrý olup bu
yanlýþlýktan dönülmeli, üyelerin en azýndan bir kýsmýnýn seçimi yasama organýna
býrakýlmalýdýr. Bu doðrultuda görüþ sahibi HASSEMER, Anayasa Mahkemesinin
42. Kuruluþ Yýldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda konuyu þu þekilde
gündeme getirmiþtir;
Anayasa Mahkemesi hakimlerinin seçiminde meþruluk istiyorsanýz ve
meþruluk terimi altýnda demokrasi, yani halkýn onayýný anlýyorsanýz,
Anayasa Mahkemesi hakimlerinin seçimlerinde siyaset vardýr ve bunu
engelleyemezsin.14

Bizim de katýldýðýmýz diðer bir görüþe göre, Anayasa Mahkemesi üyelerinin
doðrudan yüksek mahkemelerce seçilmesi, kýsa vadede kulaða hoþ gelse de,
uzun vadede, demokratik güçler dengesine aykýrý, oligarþik bir rejim tehlikesi
yaratabilir. Bu baðlamda; TBMM nin, Anayasa Mahkemesine üye seçiminde
devre dýþý býrakýlmasýna devam edilmesi halinde meþruluk ilkesiyle çeliþkiye
düþülecek ve bunun doðal sonucu olarak da otoriter yargýçlar hükümeti ile
karþýlaþmamýz kaçýnýlmaz olacaktýr.
Aþaðýdaki tabloda bazý ülke anayasalarýnda, Anayasa Mahkemesinin üye
sayýlarý, görev süreleri ve hangi kurumlardan seçildiklerine iliþkin bilgilere yer
verilmektedir.15

14 Dres. h.c Winfried Hassemer, Anayasa Mahkemesinin 42. Kuruluþ Yýldönümü Nedeniyle Düzenlenen
Sempozyumda Sunulan Bildiriler, Ankara, 2004, s.209.
15 Haþim Kýlýç, Buradaki bazý bilgilerin alýndýðý kaynaklar için bknz. Gagik Harutayan ve Arne Mavcic, The
Constitutional Review and its Development in the Modern Wold: A Comparative Analysis, Yerevan,
1999 ve Study Paper: Systems for the Renovation of Judges in Constitutional Tribunals, Madrid, 2000
(yayýnlanmamýþ rapor) . Tabloda görev süresi bölümünde gösterilen (x) iþareti yeniden seçilmenin mümkün
olmadýðýný, (+) iþareti ise; yeniden seçilmenin mümkün olduðunu göstermektedir. (Anayasa Mahkemesinin
42. Kuruluþ Yýldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler, Ankara 2004, s. 87)
Ayný tablo için bkz. Kemal Baþlar, "Anayasa Yargýsýnda Yeniden Yapýlanma", Demokrasi Platformu, Y.
1, S. 2, Bahar 2005 (www.anayasa.gen.tr/baslar-yenidenyapilanma.htm).
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Tablo 1. Bazý Ülke Anayasalarýnda Anayasa Mahkemesinin Üye Sayýlarý,
Görev Süreleri ve Seçildikleri Kurumlar.
Ülke Adý

Sayý

Süre

Üyelerin Geldikleri Kaynak

Almanya

16

Andora

4

Arnavutluk

9

Azerbaycan

9 10 Yýl+ Cumhurbaþkanýnýn önermesiyle Parlamento tarafýndan

Belçika
Benin
Ekvator

7
9 ay 9

9

Fransa

9

Güney Kore

8 Yýl Ýspanyol Eþ-Prens (1), Fransýz Eþ-Prens (1), Genel Konsey (2)
9 Yýl x Meclisin gösterdiði adaylar arasýndan Devlet Baþkanýnca

12 70 Yaþ 6 Walon, 6 Flemenk, Temsilciler Meclisi ve Senato tarafýndan

Ermenistan
Guatemala

12 Yýl Federal Meclis (8), Federal Konsey (8)

5a+ 5y
9

----- Parlamento (4), Devlet Baþkaný (3)
4 Yýl + Devlet Baþkaný tarafýndan sunulan 3lü listeden Ulusal Kongre
(2+1), Belediye Baþkanlarý ve Valiler (1), iþçi sýnýfý yerel halk ve
köylüler (1), Sanayi odalarý (1), Ulusal Kongre (resen) (2). Ayný
mekanizma yedekleri de seçer.
70 yaþ Parlamento (5), Devlet Baþkaný (4)
9 Yýl Devlet Baþkaný, Meclis Baþkaný ve Senato Baþkaný tarafýndan
5 Yýl + Yüksek Mahkeme (1+1), Kongre (1+1),Baþbakan (1+1),
Üniversite Yüksek Konseyi (1+1), Barolar Birliði (1+1)
6 Yýl + Tamamý Devlet Baþkaný tarafýndan; ancak 3ünü Parlamento önerir.

Ýspanya

12

9 Yýl x Kongre (4), Senato (4), Hükümet (2), Yargý Genel Kurulu (2)

Ýtalya

15

9 Yýl x Parlamento (5), Devlet Baþkaný (5), Temyiz Mahkemesi (3),
Danýþtay (1), Sayýþtay (1)

Kamerun

11

9 Yýl x Parlamento (3), Devlet Baþkaný (3), Senato (3), Yargýtay (2),

Kongo

16

Litvanya

----- Parlamento (8), Devlet Baþkaný (8)

9

9 Yýl x Devlet Baþkaný, Meclis Baþkaný ve Yargýtay Baþkaný tarafýndan
gösterilen eþit sayýdaki adaylar arasýndan Parlamento tarafýndan

Macaristan

11

9 Yýl + Parlamentonun hukuk, idari ve yargý komiteleri tarafýndan seçilir.

Moðolistan

9

6 Yýl (3ü Devlet Baþkanýnca aday gösterilmekle birlikte) tamamý
Parlamento tarafýndan

Orta Afrika Cum.

6

9 Yýl x Meclis Baþkaný (3), Devlet Baþkaný (3), Hakimler (3), kendi
aralarýndan)

Polonya

15

9 Yýl x Tamamý Parlamento tarafýndan

Portekiz

13

9 Yýl x Meclis Genel Kurulu (10) ve Anayasa Mahkemesi Yargýçlarý (3)

Romanya

9

Rusya

9 Yýl x Bakanlar Kurulu (3), Senato (3) ve Devlet Baþkaný (3)

19 12 Yýl x Tamamý Devlet Baþkaný tarafýndan (70 yaþ üstü görev limiti)
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Tablo 1. Bazý Ülke Anayasalarýnda Anayasa Mahkemesinin Üye Sayýlarý,
Görev Süreleri ve Seçildikleri Kurumlar. (devam)

Ülke Adý

Sayý

Süre

Üyelerin Geldikleri Kaynak

Slovakya

10

Slovenya

9

9 Yýl x Devlet Baþkanýnýn tavsiye ettiði adaylar arasýndan Parlamento
tarafýndan

Þili

7

8 Yýl x Yüksek Mahkeme (3), Ulusal Güvenlik Konseyi (2), Senato (1) ve
Devlet Baþkaný (1)

Tayland

7

----- Parlamento (4), Meclis Baþkaný (1), Yüksek Mahkeme Baþkaný,
Baþsavcý (2)

Avusturya

7 Yýl Yasama Organý (Ulusal Konsey) tarafýndan seçilen 20 kiþilik liste
içerisinden Devlet Baþkaný

14+6ay 70 Yaþ Devlet Baþkanýnca Federal Hükümet (6 asýl, 3 yedek),Ulusal Konsey
(3+2), Federal Konsey (3+1)

4.1. Üye Olma Koþullarý
Anayasa mahkemelerinin, anayasaya uygunluk denetimi açýsýndan ilke olarak, hukukilik denetimi yaptýðý ve siyasi partilerin kapatýlmasý ve Yüce Divan
sýfatýyla Bakanlar Kurulu üyeleri ve üst düzey kamu görevlilerinin yargýlanmasý
gibi ceza davalarýna baktýðý düþünüldüðünde, üyelerin hukuk formasyonu sahibi
olmasý gerektiði bir realitedir. Anayasa Mahkemesine üye olma koþullarý bakýmýnda bazý ülke anayasalarýnda durum16 þu þekildedir;
· Avusturyada anayasa yargýçlarý, hukuk diplomasý yanýnda en az 10
yýllýk bir meslek deneyimine sahip olanlar arasýndan seçilir.
· Bulgaristanda, Anayasa Mahkemesi üyesi olabilmek için meslekten
hukukçu olmak ve en az 15 yýllýk hukuk mesleði deneyimine sahip
olmak gerekir.
· Finlandiyada hukukçu olmanýn yanýnda idari yargý tecrübesine sahip
olmak ve devlet memurlarý için aranan diðer nitelikleri taþýyor olmak
gerekir.
· Macaristanda Anayasa Mahkemesi üyesi olabilmek için üniversite
profesörü veya hukuk ve siyasal bilimler doktoru sýfatýna sahip olmak,
ya da en az 20 yýllýk hukuk mesleði deneyimi olmak ve 46-71 yaþlarý
arasýnda olmak gerekir. Seçilme döneminden önceki dört yýl içerisinde
hükümet üyeliði yapmýþ veya bir siyasi partide görev almýþ bulunanlar
ile kamu kurumunda yöneticilik yapmýþ olanlar Anayasa Mahkemesi
üyeliðine seçilemezler.
16 Hasan Tunç, Karþýlaþtýrmalý Anayasa Yargýsý ,Yetkin Yayýnevi, Ankara, 1997.
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· Ýtalyada Anayasa Mahkemesine üye olabilmek için, profesör unvanýna
sahip olmak veya en az 20 yýllýk avukat ya da diðer yüksek mahkemelere
üye olmak gerekmektedir.
· Romanyada Anayasa Mahkemesi üyesi olabilmek için, yüksek bir
hukuk formasyonunun ve uzmanlýk bilgisinin aranmasý dýþýnda, en az
18 yýl hukuk mesleði ya da yüksek öðretim faaliyetinde bulunmuþ olmak
koþulu vardýr.

Ülkemizde ise; Anayasa Mahkemesine üye seçiminin; 1961 Anayasasýnýn,
1982 Anayasasýna oranla daha demokratik ilkeler çerçevesinde düzenlendiði
görülmektedir.
1961 Anayasasýna göre Anayasa Mahkemesine asýl veya yedek üye olabilmek
için, 40 yaþýný doldurmuþ bulunmak ve Yargýtay, Danýþtay, Askeri Yargýtay veya
Sayýþtayda Baþkanlýk, üyelik, Baþsavcýlýk, Baþkanýn Sözcülüðü veya üniversitelerde
hukuk, iktisat ve siyasal bilimler alanlarýnda en az beþ yýl öðretim üyeliði veya
on beþ yýl avukatlýk yapmýþ olmak þarttýr. (Ay. md. 145/4) 1961 Anayasasýna
göre yasama meclislerine üye olanlar ve üst düzey kamu görevlilerinin Anayasa
Mahkemesine üye seçilebilme imkaný yoktur. Anayasa, sadece yüksek yargý
organlarý mensuplarýna, avukatlara ve üniversite öðretim üyelerine (hukuk,
iktisat, siyasal bilimler alanlarýnda görev yapan) Anayasa Mahkemesi üyeliðine
seçilme imkanýný tanýmýþtýr.
1982 Anayasasý da, yüksek mahkemelerden atanacak üyeler dýþýndaki
üniversite öðretim üyeleri ile üst kademe yöneticileri ve avukatlar arasýndan
atanabilecek üyeler için benzer nitelikler öngörmüþtür. Bu kiþiler için 40 yaþýný
doldurmuþ, yüksek öðrenim görmüþ veya öðrenim kurumlarýnda en az 15 yýl
öðretim üyeliði veya kamu hizmetinde en az 15 yýl fiilen çalýþmýþ veya en az 15
yýl avukatlýk yapmýþ olmasý þartlarý aranmaktadýr.
Bir diðer önemli konu ise; Anayasa Mahkemesinin ve üniversitelerin birbirinden kopuk durumda olmasýdýr.17 Uygulamada, özellikle kamu hukuku ve
anayasa hukuku uzmanlarý, Anayasa Mahkemesi üyeliðine pek ilgi duymamaktadýr.
Çünkü, Türkiyede üniversite öðretim üyeleri Anayasa Mahkemesi üyeliðine
seçildikleri takdirde, üniversiteyle iliþkilerini kesmek zorunda kalmaktadýrlar.
Doðal olarak bu durum öðretim üyeleri arasýnda Anayasa Mahkemesine üye
olma arzusunu azaltmaktadýr. Daha doðrusu, Anayasa Mahkemesine öðretim
üyesi atanmasýndan beklenen fayda elde edilememektedir. Anayasa Mahkemesi
üyelerinin resmi ve özel hiç bir görev alamayacaklarýna iliþkin yasaklayýcý hüküm,
17 Anayasa Mahkemesinin mevcut 11 asýl üyesinden sadece ikisi, (Prof. Dr. Sacit ADALI ve Dr. Serdar
ÖZGÜLDÜR) akademik kariyer sahibidir. Bkz. http://www.anayasa.gov.tr. (Eriþim Tarihi: 01/08/2006).
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tüm üyeler için, bilimsel çalýþmalar yönünden kaldýrýlmalýdýr. Çoðu ülkede
olduðu gibi üyelerin, üniversitelerde ders vermeleri, sempozyum, panel, konferans
gibi toplantýlara konuþmacý ya da teblið sunucu olarak katýlabilmelerinin yolu
açýk tutulmalýdýr. Bu sayede hukuk otoritelerinin Anayasa Mahkemesinde görev
almalarý yolu açýlmýþ olacaktýr.

4.2. Üyelerinin Görev Süresi
Ülkemizde Anayasa Mahkemesi üyeliði belli bir süreyle sýnýrlandýrýlmamýþtýr.
1982 Anayasasý; yükseköðretim kurumlarý öðretim üyeleri ile üst kademe
yöneticileri ve avukatlarýn Anayasa Mahkemesine asýl ve yedek üye seçilebilmeleri
için kýrk yaþýný doldurmuþ olma þartýný aramaktadýr.(1982 Ay.md.146/3)
Anayasa Mahkemesi baþkan ve üyeleri 65 yaþýný doldurunca hiçbir iþlem
yapmaya gerek kalmaksýzýn resen emekliye ayrýlýrlar. Anayasa Mahkemesi
baþkan ve üyeleri, yazýlý olarak emekliliklerini isteyebilecekleri gibi, müddet ve
kabule baðlý olmaksýzýn görevlerinden çekilebilirler. Bu takdirde Baþkanlýk,
durumu derhal Cumhurbaþkanlýðýna ve yenisinin seçimi için aday gösterilmesi
gerekiyorsa ilgili kuruma bildirir.
Mevzuatýmýzda Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi ve diðer
nedenlerle üyeliðin nasýl sona ereceði þu þekilde düzenlenmiþtir;
· Anayasa Mahkemesi baþkan ve üyeliði, Hakimler ve Savcýlar Kanununa
göre, hakimlik ve savcýlýk mesleðinden çýkarýlmayý gerektiren bir suçtan
dolayý kesin hüküm giyilmesi halinde kendiliðinden sona erer.
· Görevin saðlýk bakýmýndan yerine getirilemeyeceðinin saðlýk kurulu
raporuyla kesin olarak anlaþýlmasý veya göreve izinsiz veya özürsüz ve
aralýksýz olarak 15 gün veya bir yýlda 30 gün süre ile devam edilmemesi
hallerinde, Anayasa Mahkemesi baþkan ve üyeliði, üye tamsayýsýnýn
salt çoðunluðunun kararýyla sona erer.

Gerek 1961 gerekse 1982 Anayasasýnda üyelerin görev süresi belli bir süre
ile sýnýrlandýrýlmamýþtýr. Kanýmýzca Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süreleri
belli bir dönem ile sýnýrlandýrýlmalýdýr. Böylece hem üyelerin yirmi beþ yýla kadar
çýkabilen uzun sürelerde görev yaparak toplumdaki deðiþimden kopmasýnýn
önüne geçilecek, hem de makul bir süre hizmet etmeleri saðlanmýþ olacaktýr.
Doktrinde, üyelik için gerekli alt ve üst yaþ sýnýrlarý açýsýndan ise mevcut
uygulamaya devam edilmesine itiraz edenler azýnlýktadýr.
Mahkemenin iþlevlerini daha etkili yerine getirebilmesi bakýmýndan hukuk
formasyonuna sahip üyelerin çoðunlukta olmasý saðlanmalý, bu amaçla kaynak
kuruluþlarýn mevzuatý da göz önüne alýnarak yeniden düzenleme yapýlmalýdýr.
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5. Görev ve Yetkileri
Anayasa Mahkemesinin temel görevi18, yasama organýnýn bazý iþlemlerinin
Anayasaya uygunluðunu denetlemektir. 1982 Anayasasýnýn 148. maddesine
göre, Anayasa Mahkemesi, kanunlarýn, kanun hükmünde kararnamelerin ve
TBMM Ýçtüzüðünün Anayasaya þekil ve esas bakýmlarýndan uygunluðunu
denetler (soyut ve somut norm denetimi). Ayrýca, Anayasa Mahkemesi, Anayasa
deðiþikliklerini ise sadece; Anayasada belirtilen þekil kurallarýna uyulup
uyulmadýðý hususunda denetler. Baþka bir deyiþle, Anayasa Mahkemesi, Anayasa
deðiþikliklerini esas bakýmýndan denetleyemez. Diðer açýdan kanunlarýn þekil
açýsýndan denetlenmesi, son oylamanýn öngörülen çoðunlukla yapýlýp
yapýlmadýðýna ve Anayasa deðiþikliklerinde de teklif ve oylama çoðunluðuna
ve ivedilikle görüþülme yasaðýna uyulup uyulmadýðýyla sýnýrlý olup, Anayasa
deðiþikliði konusunda iptal kararý verilebilmesi için üçte iki oyçokluðu gereklidir.
1982 Anayasasýna göre; olaðanüstü hallerde, sýkýyönetim ve savaþ hallerinde
çýkarýlan kanun hükmünde kararnameler bakýmýndan çok önemli bir sýnýrlama
vardýr. Olaðanüstü hallerde çýkarýlan kanun hükmünde kararnamelerin þekil
ve esas bakýmýndan Anayasaya aykýrýlýðý savýyla, Anayasa Mahkemesinde dava
açýlamaz.(1982 Ay. md.148) Ancak, bu tür kanun hükmünde kararnamelerin
anayasal niteliklere uygun olup olmadýðý; yani gerçekten istisnai yönetim
(olaðanüstü hal, sýkýyönetim ve seferberlik gibi) usulleri kriterlerine uyup
uymadýðý incelenir, uygun bulunmazsa denetim yapýlýr. Ayrýca, bu durumlarda
çýkarýlan kanun hükmünde kararnameler Resmî Gazetede yayýmlanýr ve ayný
gün TBMMnin onayýna sunulur. Onaydan sonra, kanun hükmünde kararnameler
normal bir kanun biçimine bürüneceðinden, Anayasa Mahkemesince
denetlenmesi konusunda herhangi bir kýsýtlama bulunmamaktadýr.
Ancak, usulüne uygun biçimde yürürlüðe konulmuþ uluslar arasý antlaþmalar
kanun hükmünde ise de, bunlar hakkýnda Anayasaya aykýrý olduklarý gerekçesiyle
Anayasa Mahkemesine baþvurulamamaktadýr. (1982 Ay. md.90)
Anayasa Mahkemesi, anayasaya uygunluk denetimi dýþýnda Anayasa ile
verilen diðer görevleri de yerine getirir. Bu görevler kýsaca þunlardýr :
l

Anayasa Mahkemesi Cumhurbaþkanýný, Bakanlar Kurulu üyelerini,
Anayasa Mahkemesi, Yargýtay, Danýþtay, Askerî Yargýtay, Askerî Yüksek
Ýdare Mahkemesi Baþkan ve üyelerini, Baþsavcýlarýný, Cumhuriyet

18 Bkz., Bülent Ulaþ, a.g.m.
Kanunlarýn anayasaya uygunluðunun yaný sýra, demokratik seçimlerin denetimi, kuvvetler ayrýlýðýna
saygýnýn gözetimi, siyasi partilerin kapatýlmasý gibi iþlevleri de üstlenen anayasa mahkemeleri insan
haklarýnýn korunmasýnda en etkin araçlardýr.
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l

l

l

Baþsavcývekilini, Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu üyelerini, Sayýþtay
Baþkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayý Yüce Divan
sýfatýyla yargýlar. Yüce Divanda savcýlýk görevini Yargýtay Cumhuriyet
Baþsavcýsý veya vekili yapar.
Siyasî partilerin kapatýlmasý, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn
açacaðý dava üzerine Anayasa Mahkemesi tarafýndan karara baðlanýr.
Siyasî partilerin malî denetimi de Anayasa Mahkemesince yapýlýr.(1982
Ay. md. 67)
Yasama dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýna veya milletvekilliðinin
düþmesine 84. maddenin birinci, üçüncü veya dördüncü fýkralarýna
göre karar verilmiþ olmasý hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararýnýn
alýndýðý tarihten baþlayarak yedi gün içerisinde ilgili milletvekili veya
bir diðer milletvekili, kararýn, Anayasaya, kanuna veya Ýçtüzüðe aykýrýlýðý
iddiasýyla iptali için Anayasa Mahkemesine baþvurabilir. Anayasa
Mahkemesi, iptal istemini on beþ gün içerisinde kesin karara baðlar.

Anayasa Mahkemesi esas olarak tüm iþleri dosya üzerinden inceler. Ancak;
Yüce Divan sýfatýyla baktýðý davalarda gerekli gördüðü durumlarda sözlü
açýklamalarý dinlemek üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanlarý çaðýrabilir.

6. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Þekilleri
Türkiyede anayasaya uygunluk denetimi, 1961 Anayasasý ile benimsenen,
Avrupa modeli merkezi sistemi doðrultusunda baþlatýlmýþtýr.19 1982 Anayasasýna
göre Anayasaya uygunluðun yargýsal denetimi iki þekilde düzenlenmiþtir.
- Soyut Norm Denetimi (Ýptal davasý),
- Somut Norm Denetimi (Anayasaya aykýrýlýðýn diðer mahkemelerce
ileri sürülmesi),

6.1. Soyut Norm Denetimi
Ýptal davasýnda Anayasaya aykýrýlýk savý, herhangi bir dava ile ilgili ve
iliþkili olmaksýzýn, soyut olarak yapýldýðýndan buna, Türk hukukunda soyut
norm denetimi denilmektedir. Kanunlarýn, kanun hükmünde kararnamelerin
ve TBMM Ýçtüzüðünün ya da bunlarýn belirli madde ve hükümlerinin þekil ve
esas bakýmýndan Anayasaya aykýrýlýðý savýyla Anayasa Mahkemesinde doðrudan
19 Bkz., Bülent Ulaþ, a.g.m.
Avrupa Anayasa Mahkemesi Modelinde; Anayasa Mahkemesi özel olarak ve münhasýran anayasal
uyuþmazlýðý çözüme baðlamak için kurulmuþ, mevcut yargý düzeni dýþýnda yer alan, organik ve biçimsel
olarak kendine özgü, baðýmsýz ve uzmanlaþmýþ bir yargý merciidir.
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iptal davasý açýlabilir. Ýptal davasýný kimlerin açabileði anayasalarda açýkça
belirtilmiþtir.
1961 Anayasasýnda Anayasa Mahkemesinde iptal davasý açabilecek olanlar
iki gruba ayrýlmýþtýr;
· Yüksek Hakimler Kurulu, Yargýtay Danýþtay, Askerî Yargýtay ve Üniversiteler kendi varlýk ve görevlerini ilgilendiren alanlarda iptal davasý
açabilirlerdi. Doktrinde bu davaya organ20 davasý denilmektedir.
· Cumhurbaþkaný, yasama meclislerindeki siyasi parti gruplarý ve
TBMMnde grubu bulunan siyasi partiler ile son milletvekili genel
seçimlerinde geçerli oylarýn en az yüzde onunu alan siyasi partiler; Yasama Meclislerinden birinin üye tamsayýsýnýn en az altýda biri tutarýndaki
üyeleri herhangi bir konu sýnýrlamasý olmaksýzýn iptal baþvurusunda
bulunabilirlerdi.
1982 Anayasasý, iptal davasý açabilecek olanlarý sýnýrlandýrmýþ ve bazý
kurumlarýn kendi varlýk ve görevlerini ilgilendiren alanlarda iptal davasý açma
yetkisini tamamen kaldýrmýþtýr. Artýk, Cumhurbaþkaný, iktidar ve ana muhalefet
partisi meclis gruplarý ve TBMM üye tamsayýsýnýn en az beþte biri tutarýndaki
üyeleri iptal davasý açabilir. Eðer iktidarda birden fazla parti varsa, iktidar
partilerinin dava açma hakkýný en fazla üyeye sahip olan parti kullanýr. (Ay. md.
150)
Ýptal davasý açma süresi, iptali istenilen kanun, kanun hükmünde kararname
veya TBMM Ýçtüzüðünün Resmî Gazetede yayýmlanmasýndan baþlayarak altmýþ
gün sonra sona erer. (1982 Ay. md.151) Bu süre 1961 Anayasasýnda doksan
gün olarak öngörülmüþtü.

6.2. Somut Norm Denetimi
Somut norm denetimi, soyut norm denetiminden farklý olarak herhangi
bir dava açma süresine tabi olmadan ve belli þartlara göre kiþisel hakký ihlal
edilen herkes tarafýndan iþletilebilir.
1982 Anayasasýnýn 152. maddesine göre, bir davaya bakmakta olan
mahkeme uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararname hükümlerini
Anayasaya aykýrý görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüðü aykýrýlýk iddiasýnýn
20 Organ Davasý, belli kuruluþlarýn, bir kanunun Anayasaya aykýrýlýðýný, Anayasa Mahkemesine dava
etmesidir. (Ejder Yýlmaz, Hukuk Sözlüðü, Yetkin Yayýnevi, 7. Baský, Ankara, 2002.)
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ciddî olduðu kanýsýna varýrsa, bu konuyu Anayasa Mahkemesine götürür ve
Anayasa Mahkemesinin vereceði karara kadar davayý geri býrakýr. Eðer mahkeme
iddiayý ciddî bulmazsa, o zaman bu konu esas hükümle birlikte temyiz merciince
karara baðlanýr. Anayasa Mahkemesinin beþ ay içinde kararýný vermesi gerekir.
Eðer bu süre içinde, herhangi bir nedenle karar verilmezse, yerel mahkeme,
davayý yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandýrýr. 1961 Anayasasýnda,
Anayasa Mahkemesi altý ay içinde kararýný vermezse, baþvuran mahkemeye
Anayasaya aykýrýlýk savýný kendi kanýsýna göre çözme ve davayý buna göre
yürütebilme olanaðý tanýnmýþtý. Elbette, Mahkemenin kanunun Anayasaya
aykýrýlýðý konusunda verdiði kararýn sadece olayla sýnýrlý ve taraflarý baðlayýcý
olmasý gerekmekteydi. 1961 Anayasasý döneminde mahkemeler Anayasanýn
kendilerine verdiði bu yetkiyi kullanmakta çok isteksiz davranmýþlardýr. 1982
Anayasasýna göre, genel mahkemelerin böyle bir yetkisi bulunmamaktadýr.
1982 Anayasasýnýn, 1961 Anayasasýndan önemli bir ayrýlýðý da, Anayasa
Mahkemesinin iþin esasýna girerek verdiði ret kararýnýn Resmî Gazetede
yayýmlanmasýndan sonra, on yýl geçmedikçe ayný konuda Anayasaya aykýrýlýk
savýyla yeniden baþvuruda bulunulamayacaðý yolunda bir sýnýrlama getirmesidir.
Anayasanýn 148. maddesinde yer alan;
Kanunun yayýmlandýðý tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, þekil
bozukluðuna dayalý iptal davasý açýlamaz; defi yoluyla da ileri sürülemez.
hükmü, TBMM Ýçtüzüðü ile kanun hükmünde kararnameleri kapsamamaktadýr.
Dolayýsýyla kanun hükmünde kararnameler ve TBMM Ýçtüzüðü söz konusu
olunca, þekil bakýmýndan denetim için süresiz baþvuru hakký bulunmaktadýr.21
Kanun, kanun hükmünde kararname, TBMM Ýçtüzüðü veya bunlarýn belirli
hükümleri, iptal kararlarýnýn Resmî Gazetede yayýmlandýðý tarihte yürürlükten
kalkar. Baþka bir deyiþle, bir kanun veya belirli bir hüküm iptal edildiðinde, bu
iptalin sonucu olan yürürlükten kalkma, Mahkeme kararýnýn Resmî Gazetede
yayýmlandýðý tarihtir. Ancak Anayasa Mahkemesi gerekli görürse, iptal hükmünün
yürürlüðe gireceði tarihi ayrýca kararlaþtýrabilir. Fakat bu süre, kararýn Resmî
Gazetede yayýmlandýðý günden baþlayarak bir yýlý aþamaz.
Anayasanýn 153. maddesine göre, iptal kararý geriye yürümez. Bu, iptal
edilen kuralýn Anayasa Mahkemesinin iptal kararýna kadar, yani Anayasa
Mahkemesi tarafýndan o yasa yürürlükten kaldýrýlýncaya kadar, geçerli olmasý
demektir. Bu durum; özellikle ekonomik (örneðin Bütçe Kanununda harcýrahla
ilgili bir hükmün iptali) açýdan kiþilerin haklarýnda kýsýntý yapan kanunlarýn,
21 Þeref Ýba, Anayasa ve Siyasal Kurumlar : 100 Soruda, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006, s.193.
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Anayasaya aykýrý görülerek iptal edilmesinden önceki dönemde doðan ekonomik
kayýplarýnýn giderilmesi gerekir ve bu konuda Anayasada deðiþiklik yapýlarak,
Anayasa Mahkemesinin hangi iptal kararlarýnýn geriye yürümeyeceðinin
belirlenmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki bu düzenleme biçimi, yargýcýn Anayasaya
uygunluk denetimi yaparken iptal etmeyip sadece daha önce de varolan
Anayasaya aykýrý yasanýn hükümsüz olduðunu ilan ettiði Amerikan sisteminden
bütünüyle farklýdýr.22
Anayasanýn 153. maddesinin birinci fýkrasý gereðince, Anayasa Mahkemesi
kararlarý kesindir ve iptal kararlarý, gerekçeleri yazýlmadan açýklanamaz. Baþka
bir deyiþle, verilen kararýn yürürlüðe girebilmesi için gerekçenin yazýlmasý
gerekmektedir. Uygulamada bu kurala pek uyulmamakta bir çok karar gerekçesi
yazýlmadan kamuoyuna açýklanmaktadýr.
Eðer iptal kararýnýn yürürlüðe gireceði tarih ertelenmiþse, TBMMnin iptal
kararýnýn ortaya çýkaracaðý boþluðu dolduracak yasa tasarýsý ve teklifine öncelik
vermesi gerekmektedir.
Anayasanýn 11. maddesine göre, Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve
yargý organlarýný, idare makamlarýný ve diðer kuruluþ ve kiþileri baðlayan temel
hukuk kurallarýdýr. (1982 Ay. md.11) Kanunlar da Anayasaya aykýrý olamazlar.
Türkiyede sadece Anayasa Mahkemesi herkesi baðlayýcý bir biçimde resmi
olarak Anayasayý yorumlayabilir ve bu nedenle Anayasa Mahkemesi kararlarý
yasama, yürütme ve yargý organlarýný, idare makamlarýný ve gerçek ve tüzel
kiþileri baðlar. (1982 Ay. md.153). Ne yasama ne de yürütme organýnýn Anayasa
Mahkemesi kararlarýný deðiþtirme ya da geciktirme gibi bir yetkisi vardýr.
Nasýl anlaþýlmasý gerektiðini yorumlamak güçse de, Anayasanýn 153.
maddesinde, Anayasa Mahkemesi bir kanunu ya da belirli bir hükmü iptal
ederken, kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde
hüküm veremez denilmektedir. Anayasa Mahkemesinin kimi kararlarýnda, bu
hükmün titizlikle uygulanmadýðý görülmektedir.
Türkiyede yargý gücünün bir parçasý olan Anayasa Mahkemesi dýþýnda23
uygulamada baþka hiçbir kurumun Anayasayý koruma fonksiyonunu etkili bir
22 Bkz., Bülent Ulaþ, a.g.m.
Amerikan modelinde yargýç sadece kanunu deðil, hukuku uygulamakla yükümlüdür. Bunun sonucunda
her yargýç, hukuk kuralýný uygulamadan önce onun bir üst kurala uygunluðunu doðrulamaktadýr.Denetim
her düzeyde ve bütün yargýçlar tarafýndan yapýldýðý için yaygýndýr.
23 1924 Anayasasý kanunlarý yorumlama yetkisini TBMMye vermiþti. (1924 Ay md. 26) Meclisin bu yetkisini
gereði gibi kullandýðýndan söz etmek mümkün deðildir.
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biçimde ve tarafsýzlýk içinde yapamayacaðý anlaþýlmýþtýr.24 Þunu da vurgulamak
gerekir ki, insan haklarý, dünyada çaðdaþ ve evrensel bir boyuta ulaþmýþ; 1961
ve 1982 Anayasalarý ile ülkemizde önemli bir konu durumuna gelmiþtir. 1982
Anayasasýnýn 2. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerinden biri insan haklarýna saygýlý olmaktýr. 2001 yýlýnda yapýlan Anayasa deðiþikliði
ile hukuk devleti daha da somutlaþtýrýlmýþtýr.25
Hemen hemen bütün ülkelerde temel hak ve özgürlükleri, deðiþtirilmesi
daha güç olan Anayasaya koyma ve Anayasaya uygunluðunun denetimini de
yargý organýna veya yargýsal nitelikte bir organa býrakmanýn doðru olacaðý yönünde bir eðilim olsa da kanýmýzca bunun çok geniþ yorumlanmamasý gerekir.
Konuya böyle bakýldýðýnda en uzun ve ayrýntýlý anayasalý Hindistanýn temel
hak ve özgürlüklerin güvence altýna alýndýðý en çaðdaþ demokratik ülke olduðunu
kabul etmek gerekir. Oysa ki; sosyo-ekonomik, modernleþme, geliþmiþlik düzeyi,
þehirleþme hýzý gibi faktörler baðlamýnda düþündüðümüz zaman ülkeler geliþtikçe,
demokrasiyi içselleþtirdikleri ve anayasalarýnýn kýsaldýðý görülmektedir. Dolayýsýyla
herþeyi anayasalarda ayrýntýlý bir þekilde düzenlemenin pratikte bir faydasý yoktur.
Bu açýdan; temel hak ve özgürlükler ve Cumhuriyetin diðer çok önemli
niteliklerine hukuksal güvenlik mekanizmasý getiren Anayasa Mahkemesi, hukukun evrensel kurallarýna, özellikle de insan haklarýna dayanarak verdiði önemli kararlarýyla gitgide güçlenmekte ve toplum tarafýndan benimsenmektedir.

7. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anayasa Mahkemesi
Ýliþkisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarý, kural olarak anayasa yargýsýnýn
bir baþka ifadeyle Anayasa Mahkemesinin yargýlama yetkisi kapsamýnda deðildir.
24 Kýrþehir Ýlinin, ilçe haline getirilmesi olayý, açýk bir þekilde göstermiþtir ki; bir Anayasal Yargýlama Organý
gereklidir. Bakýnýz bu hususta; Dönemin DP Kayseri Milletvekili Servet Hacýpaþaoðlu, anýlarýnda Kýrþehir'le
ilgili kanun konusunda ne diyor;
... DP siyasi hayatýnýn en büyük yanlýþýný yapýyordu. Kýrþehir ilini ilçe yapacaktý. Bunu, ilk duyduðumuzda
inanamamýþtýk; günün þakasý sanmýþtýk. Sonradan öðrendik ki, gerçekten Kýrþehir'i ilçe yapmak için
gerekli çalýþmalar yapýlmaktadýr. Þaþýlacak þeydi. Devleti, vatandaþýn ayaðýna getirmek için, bazý nahiyeleri
ilçe, bazý ilçeleri de il yapmak isteyen bir iktidarýn, 40 yýllýk Kýrþehir ilini ilçe yapmak istemesi anlaþýlýr
þey deðildi. Bu kanunun gerekçesi ne olacaktý? Kýrþehir'in Millet Partisi'ne oy vermesi. Bu, Türk toplumuna
demokrasiyi getirmek isteyenlere karþý iþlenmiþ bir suç olabilir miydi? 490'lýk DP grubunun, 495 olmasý
ya da olmamasý neyi deðiþtirirdi? Buna karþýlýk, küçük bir siyasi partinin, 5 milletvekili çýkarmasý Türkiye'deki
demokratik mozaiði tamamlayýcý olamaz mýydý?.. Evet, DP iktidarý, görünürde Nevþehir'i il yapmak
gerekçesiyle, aslýnda ise, Kýrþehir'i cezalandýrmak için son derece ilkel bir tutum içine girmiþti." [Servet
Hacýpaþaoðlu; Politika (Ýstanbul: Ceylan Matbaasý, 1997) s.45-46]
25 Anayasa md. 14, f.1; Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüðünü bozmayý ve insan haklarýna dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan
kaldýrmayý amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanýlamaz.

Üye Seçimi ve Bireysel Baþvuru ile Bazý Yetki ve Görevleri Açýsýndan Anayasa Mahkemesi 109

Bu baðlamda: Yasama organýnýn kimi iþlevleri sadece kendisini ilgilendirmekte ve dolayýsýyla, Anayasa Mahkemesinin yargýlama yetkisinin dýþýnda bulunmaktadýr. Buna karþýlýk parlamentonun bazý kararlarýnýn gerek istisnai olarak
Anayasada belirlenmiþ hallerle ve gerekse Anayasa Mahkemesinin uygulamasýndan doðan veya anayasal teamüllerden kaynaklanan sebeplerle Anayasa
Mahkemesinin denetimine tabi olduðunu görmekteyiz.
Parlamento Kararlarýndan bazýlarý þunlardýr;

7.1. 1982 Anayasasý Tarafýndan Öngörülmüþ Parlamento Kararlarý
Þunlardýr;
- TBMM Ýçtüzüðü .(md.95)
- Yasama dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý.(md. 83)
- Milletvekilliðinin düþmesi kararý. (md.84)
- Meclisin kendi seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi. (md.77/2)
- TBMM Baþkaný ve Baþkanlýk Divanýnýn seçilmesi kararý.(md.94)
- Meclisin tatile girmesi kararý.(md.93/2)
- Kapalý oturum yapýlmasýna ve bu oturumlardaki görüþmelerin
yayýnlanmasýna iliþkin kararlar.(md.97/2)
- Bir milletvekilinin altý ayý geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca verilecek
görevi kabul etmesine iliþkin kararlar.(md.82/2)

7.2. TBMM Ýçtüzüðü Tarafýndan Öngörülmüþ Parlamento
Kararlarý da Þunlardýr;
- Komisyonlara üye seçilmesi kararlarý (Ýç.md.20)
- Dilekçe Komisyonu Kararlarý ve Dilekçe Komisyonu raporu üzerine
TBMM Genel Kurulunun alacaðý karar.(Ýç.md.119-120)26
- Açýk oylama kararý (Ýç. md.143)
- Gizli oylama kararý (Ýç. md.147)
1982 Anayasasý, üç istisna dýþýnda parlamento kararlarýný Anayasa Mahkemesinin denetimi dýþýnda tutmuþtur. Bu istisnalar TBMM Ýçtüzüðü, dokunulmazlýðýn
26 Bu parlamento kararý ile ilgili geniþ bilgi için, Bkz. Kadir Ataþ, Meclis Denetim Yollarýndan Dilekçe
Komisyonu Meclis Bülteni, Ankara, Haziran 2006, s. 41-43.
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kaldýrýlmasý kararý ve milletvekilliðinin düþmesi kararýdýr. Bu üç tür parlâmento
kararýnýn Anayasa Mahkemesi tarafýndan denetlenebileceði Anayasanýn 85 ve
148. maddelerinde açýkça belirtilmiþtir. Bunun dýþýnda Anayasa Mahkemesinin
sürekli nitelikteki içtihatlarýyla bazý TBMM kararlarý Anayasa Mahkemesinin
yetki alanýnda görülmektedir.
Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi parlamento kararlarýna kýsaca
deðinmekte fayda vardýr:

7.3. TBMM Ýçtüzüðü
Anayasa Mahkemesi Ýçtüzük kararlarýnýn Anayasaya uygun olup olmadýklarýný, hem þekil27 hem de esas bakýmýndan denetleyebilmektedir. 1961 Anayasasýnýn 85. maddesine göre TBMM Ýçtüzük hükümleri, siyasi parti gruplarýnýn
Meclisin bütün faaliyetlerine ve dolayýsýyla komisyonlara kuvvetleri oranýnda
katýlmalarýný saðlayacak yolda düzenlenecektir. Anayasa Mahkemesi bir kararýnda,
yeni kurulan, Güven Partisinin, ilgili komisyon ve karma komisyonun bünyesinde
Anayasanýn 85. maddesinde öngörülen oraný bozduðu halde düzeltme yoluna
gidilmeden ilgili kanunun (Ýþ Kanunu) çýkarýlmýþ olmasýný Anayasaya aykýrý
görerek þekil açýsýndan iptal etmiþtir.28
Doktrindeki bir görüþe göre, TBMM Ýçtüzüðünün þekil yönünden denetimi,
kanunlar için öngörülen son oylamanýn öngörülen çoðunlukla yapýlýp yapýlmadýðýyla29
sýnýrlý deðildir. Kanýmýzca, doktrindeki bu düþünce kabul görürse; Anayasa Mahkemesi TBMM Genel Kurulunun takdirini dikkate almakla birlikte, isterse
Anayasa Komisyonunda veya Meclis Genel Kurulunda yapýlan bir usulsüzlük
dolayýsýyla Ýçtüzüðün ilgili hükümlerini þekil açýsýndan iptal edebilecektir.

7.4. Milletvekilliðinin Düþürülmesi ve Yasama Dokunulmazlýðýnýn
Kaldýrýlmasý Kararlarý
Anayasanýn iptal istemi baþlýðýný taþýyan 85. maddesi gereðince,
milletvekilliðinin düþürülmesi ve yasama dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýna
iliþkin TBMM kararlarýnýn iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine
27 Anayasa Mahkemesi, Komisyonlarda, Siyasi Parti Guruplarýnýn güçleri oranýnda temsil edilmedikleri
nedeniyle, 931 sayýlý Ýþ Kanununu iptal etmiþtir. Karar için Bkz., E.1967/40, K.19700/26, RG, T. 11.5.1971,
S. 13833.
28 Karar için Bkz., E.1967/40, K.19700/26, RG, T. 11.5.1971, S. 13833.
29 Þeref Ýba, a.g.e., (2006), s. 196.
TBMM Ýçtüzüðünün Ýçtüzüðün deðiþtirilmesi baþlýklý 181. maddesi þöyledir: Ýçtüzükte deðiþiklik
yapýlmasýný öngören teklifler, milletvekillerince yapýlabilir. Bunlar hakkýnda kanun teklifleri hakkýndaki
hükümler uygulanýr.
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baþvurulabilmektedir.30 Buna göre, Anayasa Mahkemesi, bu tür parlamento
kararlarýný denetlerken, sadece anayasa uygunluk denetimi yapmayacak, ayný
zamanda kararýn Ýçtüzüðe ve yerleþmiþ yasama teamüllerine uygun bir yöntemle
alýnýp alýnmadýðýný da inceleyecektir. Bu konuda ÝBAnýn, Anayasanýn bu hükmü,
anayasa yargýçlarýnýn ayný zamanda birer içtüzük uzmaný ya da yasama uzmaný
olmalarýnýn gerekliliði konusunda ilk kez bu kadar nettir.31 düþüncesi dikkate deðerdir.

7.5. Ýçtüzük Niteliðindeki Kararlar
Anayasa Mahkemesinin süre gelen içtihatlarýndan kaynaklanan bu denetim,
Anayasa Mahkemesinin istikrarlý yorumlarý sonucunda geliþen isabetli bir
deðerlendirmesi olarak görülmelidir. Anayasa mahkemesinin yerleþik içtihadýna
göre, yasama iþleminin usulü ve adýna baðlý olmaksýzýn Anayasaya uygunluk
denetimi kapsamýnda olup olmadýðýna, yasama iþleminin içeriðine bakarak
kendisi karar vermektedir. Örneðin, Anayasa Mahkemesi, 1990 yýlýnda bu yönde
verdiði bir kararýnda þu þekilde içtihat geliþtirmiþtir:
Yasama meclislerince Anayasada öngörülenler dýþýndaki adlar altýnda ve baþka
yöntemler uygulanarak oluþturulan iþlemlerin Anayasa Mahkemesinin denetimine
baðlý olup olmadýðý saptanýrken, uygulanan yöntem kadar o metnin veya belgenin
Anayasaca denetime baðlý tutulan iþlemlere eþdeðerde ve etkinlikte olduðunu ortaya
koyuyorsa, onun da denetime baðlý tutulmasýnda zorunluluk vardýr.32
Anayasa Mahkemesi, bu kararýnda olduðu gibi, baþka bazý kararlarýnda da
benzer gerekçelere dayanarak, eylemli içtüzük kuralý (içtüzük deðiþikliðiiçtüzük düzenlemesi) niteliðinde gördüðü yasama iþlemlerini anayasa yargýsý
kapsamýnda görüp iptal istemini görüþmeye yetkili olduðu yorumunu yapmýþtýr.
Bu konu ile ilgili olarak GÖZLERin; Pozitif hukuk metinleri kendi koyduklarý
ilkelere isim vermez. O ilkenin içeriðini hüküm altýna alýr. Daha sonra doktrin ve
mahkemeler ona isim verir.33 ifadesinden anlaþýlacaðý üzere, yasama organýnýn
hukuki metne verdiði isim, Anayasa Mahkemesi açýsýndan baðlayýcý,-isim de
mutlak deðiþmez-deðildir.
30 1982 Anayasasýnýn söz konusu 85. maddesi þöyledir: Yasama dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýna veya
milletvekilliðinin düþmesine 84 üncü maddenin birinci, üçüncü veya dördüncü fýkralarýna göre karar
verilmiþ olmasý hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararýnýn alýndýðý tarihten baþlayarak yedi gün içerisinde
ilgili milletvekili veya bir diðer milletvekili, kararýn, Anayasaya, kanuna veya Ýçtüzüðe aykýrýlýðý iddiasýyla
iptali için Anayasa Mahkemesine baþvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbeþ gün içerisinde
kesin karara baðlar.
31 Þeref Ýba, a.g.e., (2006), s.196.
32 E.1990/31,K.1990/24, T. 24.9.1990, AMKD,S. 26, s.402-403.
33 Kemal Gözler, Anayasa Deðiþikliðinin Temel Hak ve Hürriyetlerin Sýnýrlandýrýlmasý Bakýmýndan Getirdikleri
ve Götürdükleri, Ankara Barosu Dergisi, Y. 59, S. 2001/4, s. 53-67.
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8. Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan Sýfatýyla
Yargýlama Yapmasý
1982 Anayasasýna göre Devlet34 otoritesi yasama, yürütme ve yargý olmak
üzere üç temel organdan, üç temel güçten oluþmaktadýr. Yasama, yürütme ve
yargý organlarý arasýndaki eþitliðin bozulmasý, Anayasanýn temel yapýsýna aykýrýlýk
oluþturur.
Yüce Divan35, hukukumuza ilk kez 1876 Anayasasý ile girmiþtir. Yüce
Divanýn (Divan-ý Ali); Ayan, Yargýtay ve Danýþtay üyelerinden oluþmasý öngörülmüþtü. Yüce Divan tarafýndan yapýlan iþ ceza yargýlamasý olup, bu yargýlama
adli yargýnýn temel görevidir. Aksi görüþü savunan yazarlar ise bu konuda bir
ayrýmýn yapýlabileceðini savunmaktadýrlar.36 Ýnsan haklarýnýn ulaþtýðý evrensel
boyut karþýsýnda Cumhuriyet döneminde Yüce Divanýn, deneyimli Yargýtay
ceza hakimlerinden oluþturulmasý zorunlu olduðu inancý Yargýtay camiasýnda
hakimdir.37
Þöyle ki ;
l

l

Yüce Divan, ceza yargýlamasý yapan bir mahkemedir. Anayasa
Mahkemesinin üyelerinin tamamý hukukçu olmadýðý gibi38, hukukçu
olanlarýn tamamý da cezacý deðildir. Hukukçu olmayan üyelerin ceza
yargýlamasý yapmasý adil yargýlanma hakkýna açýkça aykýrý olacaktýr.
Yüce Divanda Ceza Muhakemesi Kanununa göre yargýlama yapýlacak,
ceza hukuku uyarýnca sübut, niteleme, deðerlendirme ve ferdileþtirme
yapýlacaktýr. Ceza hakimliði bir meslek olup, bilgi birikimi ve deneyimi
gerektirir. Ceza yargýlamasý bir uzmanlýk iþidir.

34 ARAS, Devlet olma koþulunu þu þekilde açýklamaktadýr:Devlet olmanýn temel koþulu olan adaletin
herkesin haklarýna riayet edilmesini ve yasalar önünde eþit sayýlmasýný gerektirir.Ýnsan onurunu ve
vicdanýný adaletsizlik kadar inciten, rahatsýz eden, baþka bir þey daha yoktur.Parmaðýmýza haksýz yere
diken batsa Adalet!  Diye baðýrmamýz ondandýr. Hak ve adalet herkese ve her zaman lazýmdýr. (Celal
Aras, Adil Yargýlama Hakký, Yargýtay Dergisi, Temmuz 2006, C.32 S. 3, s.301)
35 Yüce Divan: Anayasa Mahkemesinin Cumhurbaþkanýný, Bakanlar Kurulu Üyelerini,Yargýtay, Danýþtay,
Askeri Yargýtay,Yüksek Hakimler Kurulu, Sayýþtay Baþkan ve üyelerini,Yargýtay Cumhuriyet
Baþsavcýsýný,Askeri Yargýtay Baþsavcýsýný ve kendi üyelerini görevleri ile ilgili suçlardan dolayý yüce divan
sýfatýyla (ceza mahkemesi olarak) yargýlama yapan mahkemedir. (Ejder Yýlmaz, Hukuk Sözlüðü, Yetkin
Yayýnevi, 7. Baský, Ankara, 2002.)
36 Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaþkaný, Baþbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri ile ilgili Yüce Divan görevinin
Anayasa Mahkemesinde kalmasý; buna karþýlýk yüksek yargý organlarý ve Anayasada sayýlan diðer yüksek
görevlilerle ilgili Yüce Divan görevinin Yargýtaya verilmelidir. (Hikmet Sami Türk, Anayasa Mahkemesinin
42. Kuruluþ Yýldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler, Ankara, 2004, s. 151.
37 Osman Aslan, 2005-2006 Adli Yýl Açýlýþ Konuþmasý, s. 27.
38 Þu anda Anayasa Mahkemesinin 12 üyesi hukukçu, (bunlardan 5i cezacý) 3 tanesi de diðer bölümlerden
mezundur. Bkz. www.anayasa.gov.tr (Eriþim Tarihi: 31/07/2006)
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Anayasa Mahkemesi tarafýndan yapýlan ceza yargýlamasý tek derecelidir;
mahkemece temyizi kabil olmaksýzýn kesin karar verilmektedir. Bu da
adil yargýlanma ilkesine açýkça aykýrýdýr. Evrensel hukuk ilkelerine göre,
adil yargýlanma hakkýndan söz edebilmek için, ceza yargýlamasýnýn en
az iki kademeli olmasý zorunludur.39 Adil yargýlanma hakký artýk medeni
ülkeler ve özellikle de batý hukuk sisteminde hukuk devleti olmanýn
bir iþareti ve bireylerin hak ve hürriyetlerinin korunmasýnýn da bir
güvencesi olarak anayasalarla teminat altýna alýnan kiþi haklarýnýn
baþýnda yer almaktadýr.40 Kanýmýzca bu düþünce adil yargýlanma ilkesi
gereðince dikkate alýnmaya deðerdir.
Bir bakanla, müsteþarýn ayný suçu iþlemeleri halinde, bakan Anayasa
Mahkemesinde ceza yargýlamasýnda uzman olmayan kiþiler tarafýndan
ve tek dereceli olarak, müsteþar ise iþlevi ceza yargýlamasý yapmak olan
Yargýtayýn ilgili ceza dairesi ve Yargýtay Ceza Genel Kurulunda iki
kademeli olarak yargýlanacak ve bakan lehine adil yargýlama yapýlmayacaðý kuþkusu doðacaktýr.41 Bu da adil yargýlama ilkesine aykýrý olacaktýr.
Uzman ceza hukukçularýndan oluþan yargý mercilerinde yargýlanmanýn,
yargýlananlar için güvence oluþturduðunun açýk bir gerçek olduðu
herkesçe bilinmektedir.
Ýnsan Haklarý ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasýna Dair Avrupa
Sözleþmesine Ek 7 Numaralý Protokolün 2. maddesinde; Ceza
yargýlamasýnýn iki dereceli olmasýný, mahkumiyet ya da ceza hükmünün
daha yüksek bir mahkeme tarafýndan yeniden incelenmesini isteyebilme
hakkýnýn bulunmasý hükme baðlanmýþtýr.

Ýnsan Haklarý ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasýna Dair Avrupa
Sözleþmesinin 6. maddesi ile Birleþmiþ Milletler Kiþisel ve Siyasal Haklar
Uluslararasý Sözleþmesinin 14. maddesinin baþlýðý Adil Yargýlama Hakký olup,
beþinci fýkrasý; Bir suçtan ötürü mahkum olan bir kimse, mahkumiyetinin ve
aldýðý cezanýn daha yüksek bir yargý yeri tarafýndan, hukuka göre incelemesini
isteme hakkýna sahiptir. biçimindedir. Bu çok önemli iki metindeki adil
yargýlanma ilkesi Yüce Divan yargýlamasýnda göz ardý edilmemelidir.
l

Gerek 1961 ve gerekse 1982 Anayasalarýnda Yüce Divanla ilgili hiçbir
gerekçeye yer verilmemiþtir. Anayasa Mahkemesinin kuruluþ amacý

39 Osman Aslan, 2005-2006 Adli Yýl Açýlýþ Konuþmasý, s. 28.
40 Celal Aras, a.g.m, s. 307.
41 Yüce Divan yargýlamasýnda Ne bis in idem ilkesi dikkate alýnmalýdýr.
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Anayasa yargýsý olduðuna göre, iþlevinin de Anayasa yargýsý ile sýnýrlý
olmasý gerekir.42 Yüce Divan yetkisinin daha önce Anayasa Mahkemesine verilmiþ olmasý, bu yanlýþlýðýn sürdürülmesine gerekçe olamaz.43
l

l

9.

Uluslararasý sözleþmelerde yer alan Adil yargýlanma hakký doðrultusunda, 2001 yýlýnda 4709 sayýlý Kanunla Anayasanýn 36.44 maddesinin
birinci fýkrasý deðiþtirilerek adil yargýlanma hakký temel insan hakký
olarak Anayasamýzda yerini almýþtýr.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5/03/1973 tarihli ve 584 Karar sayýlý
Ýçtüzüðü ile hangi durumlarda Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan
sýfatýyla TBMMden bilgi isteyeceði düzenlenmiþtir. Meclis soruþturmasý
neticesinde Baþbakan veya bir bakanýn soruþturulmasýna karar verilirse,
TBMM Ýçtüzüðünün 112. maddesine göre, TBMM Yüce Divana sevk
kararý alýrsa, dosya en geç yedi gün içinde Baþkanlýkça dizi pusulasýna
baðlanarak Anayasa Mahkemesi Baþkanlýðýna gönderilir.( Ýç. md.112)

Egemenlik, Ýnsan Haklarý ve Bireysel Baþvuru (Þikayet
Hakký) Açýsýndan Anayasa Mahkemesi

1982 Anayasasýnýn baþlangýç kýsmýnda yer alan, her Türk vatandaþýnýn,
Anayasada belirtilen temel hak ve özgürlüklerden, eþitlik ve sosyal adalet
gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu
bir hayat sürdürebilmesi, maddi ve manevi varlýðýný bu yönde geliþtirebilmesi
hedeflerine ulaþmak için; Anayasanýn 2. maddesinde belirtilen Cumhuriyetin
temel niteliklerinin baþýnda gelen hukuk devletinin, tüm kurallarýyla gerçekleþebilmesi için yargýnýn hýzlý, adil ve kaliteli hizmet vermesi gerekir. Bu konu Avrupa
için Bir Anayasa Oluþturan Antlaþma Taslaðýnda da çok geniþ bir þekilde düzenlenmiþtir.45 Ayrýca, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin 6. maddesinin (1)
42 Osman Aslan, 2005-2006 Adli Yýl Açýlýþ Konuþmasý, s.26.
43 Osman Aslan, 2005-2006 Adli Yýl Açýlýþ Konuþmasý, s.26.
44 1982 Anayasasý, Madde 36 birinci fýkra (Deðiþik: 3.10.2001-4709/14 md.): Herkes, meþrû vasýta ve
yollardan faydalanmak suretiyle yargý mercileri önünde davacý veya davalý olarak iddia ve savunma ile
adil yargýlanma hakkýna sahiptir.
45 Avrupa için Bir Anayasa Oluþturan Antlaþmanýn Adalet baþlýklý bölümü ( 11 ila 47. maddeler) Ýhlalin
Etkin Bir Þekilde Giderilmesini Talep Etme ve Adil yargýlanma Hakký þöyledir;
Birlik yasalarýnca garanti altýna alýnan haklarýn ve özgürlükleri ihlal edilen herhangi bir kiþi, bu
maddede belirtilen koþullara uygun olarak,bir mahkeme önünde etkin bir þekilde giderilmesini talep etme
hakkýna sahiptir.
Herkes, daha önce yasalarca oluþturulmuþ baðýmsýz ve tarafsýz bir mahkemede,makul bir süre içinde,
adil ve açýk bir duruþma yapýlmasý hakkýna sahiptir. Herkes, tavsiye alma, savunulma ve temsil edilme
olanaðýna sahip olacaktýr.
Yeterli kaynaklardan yoksun kiþilere, adalete etkin bir biçimde eriþim için, gerekli oranda adli yardým
yapýlacaktýr.
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numaralý bendinde, herkesin, müstakil ve tarafsýz bir mahkeme tarafýndan
yargýlanma ve davasýný makul bir süre içinde, aleniyet esaslarýna göre ve hakkaniyete uygun biçimde sonuçlandýrma hakký olduðu kuralýna, bir baþka ifadeyle
adil yargýlanma ilkesine yer verilmiþtir.46
Egemenliðin, devletin meþruiyet kaynaðý olan birey aleyhine kullanýlmasýnýn
önündeki en büyük engel anayasa mahkemeleridir. Ancak, hukuk düzeninin
ve egemenlik kullanýmýnýn ulusal niteliði nedeniyle etkin ve akýlcý bir zafer olarak nitelendirilebilecek olan anayasa mahkemelerinin, egemenliðin meþruiyet
kaynaðýnýn ulusal zeminden ulusal üstü zemine kaymasý47, dolayýsýyla pozitif
hukukun, hatta anayasalarýn dahi uluslar arasý güç iliþkilerince belirlenen duruma
gelmesi karþýsýnda, bu etkinlik ve geçerliliklerini sürdürebilmeleri tartýþýlýr hale
gelmiþtir.
Bu durumda, anayasa mahkemeleri ya iþlevsellik kaybýna uðrayýp sembolik
kurumlar haline indirgenecek, ya da iþlevleri yeniden tanýmlanacaktýr. Anayasa
mahkemeleri yalnýzca ulusal pozitif normlara göre deðil, ulusal üstü, uluslar
arasý metinlere, kimi zaman onun da ötesinde evrensel ilkelere göre hukuki
denetimi yapacaktýr.48
Kuþkusuz, yalnýzca biçimsel anlamda bir hukuk devleti ilkesi ile adalet,
hukuksal güvenlik, temel hak ve özgürlükler saðlanamaz. Adaleti amaç edinmeyen, insan onuruna uygun düþmeyen bir yasama tasarrufu; pozitif hukuk tarafýndan korunsa dahi, hukuk devleti ve evrensel hukuk ilkelerine uygun düþmez.
Yasalarýn ve siyasal iktidar iþlemlerinin, insan haklarýný ihlal eden, ulusal ve
uluslararasý barýþý tehdit edici ve evrensel deðerleri zayýflatýcý bir araç olarak
kullanýlmasý, pozitif düzenlemeler izin verse ve Anayasal denetim yollarý týkalý
olsa bile hukuka uygun hale gelmez.
Etnik köken, din, cinsiyet ve benzeri faktörler gözetmeksizin Türk Ulusu,
ulusal onurunun korunmasýnýn ve dünyada barýþýn saðlanmasýnýn ancak evrensel
46 Kiþilerin, baðýmsýz ve tarafsýz mahkemelerde, makul süre içinde, hakkaniyete uygun ve kamuya açýk
(aleni) olarak dinlenmesi hakký olup, hüküm aleni olarak verilmeli,sanýk suçluluðu kanunen sabit olana
kadar masum sayýlmalý, kiþilere yapýlan isnat açýklanmalý, savunmasýna olanak tanýnmalý ve her türlü
savunma hakkýndan ve olanaklardan yararlanmalý þeklindeki Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin
düzenlediði hak. (Ejder Yýlmaz, Hukuk Sözlüðü, Yetkin Yayýnevi, Ankara, 7. Baský, 2002)
47 Türkiye, üyesi bulunduðu Avrupa Konseyince yürürlüðe konmuþ olan AÝHS nin 34üncu maddesinde
yer alan kiþisel baþvuru hakkýný tanýdýðýný AK Genel Sekreterliðine 28 Ocak 1987 tarihinde bildirilmesi
ile AÝHS de ve ek protokollerde yer alan haklar Türk pozitif hukukuna geçerek temel haklar arasýna
girmiþtir. (Zafer Gören, Anayasa Mahkemesine Kiþisel Baþvuru, Anayasa Yargýsý 11, Konya, 1996.)
48 1982 Anayasasý, Madde 90, son fýkra: Usulüne göre yürürlüðe konulmuþ milletlerarasý andlaþmalar
kanun hükmündedir. Bunlar hakkýnda Anayasaya aykýrýlýk iddiasý ile Anayasa Mahkemesine baþvurulamaz.
(Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 md.)Usulüne göre yürürlüðe konulmuþ temel hak ve özgürlüklere iliþkin
milletlerarasý andlaþmalarla kanunlarýn ayný konuda farklý hükümler içermesi nedeniyle çýkabilecek
uyuþmazlýklarda milletlerarasý andlaþma hükümleri esas alýnýr.
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hukukun tüm dünyaya egemen olmasý ile mümkün olacaðýnýn bilincinde olmalýdýr.
Þüphesiz ki, Türk Ulusu adýna siyasal iktidarý kullanan organlar da ülkenin dýþ
politikasýnýn belirlenmesine iliþkin iþlem ve eylemlerinde bu gerçeði göz önünde
bulundurmalýdýrlar.
Uluslararasý güvenlik ve barýþýn saðlanamadýðý, güç iliþkilerinin belirlenemediði güçlülerin hukuku yerine, evrensel hukukun ikame edilemediði bir
dünyada ulusal barýþ ve güvenliðin saðlanmasý da olanaklý olmadýðý-insan haklarý
ihlalleri nedeniyle- her geçen gün daha iyi anlaþýlmaktadýr.
Bireyin temel deðer kabul edildiði, insan haklarý ve demokrasiyi korumanýn
ulusal ve ulusal üstü düzeyde ön plana çýktýðý çaðýmýzda, anayasa mahkemeleri,
insan haklarýnýn ulusal düzeyde korunmasýnda en etkin kuruluþlardan biridir.
Bazý devletlerde bireylere tanýnmýþ olan doðrudan baþvuru yöntemi, hak ve
özgürlük ihlallerine karþý Anayasa Mahkemelerinin koruyucu rolünü etkinleþtirmiþtir.
1961 ve 1982 Anayasalarý temel haklarý kanunla veya bir idari iþlemle ihlal
edilen bireylerin, bireysel baþvuru hakkýný kullanarak Anayasa Mahkemesine
müracaat etmesine yer vermemiþtir. Bunun gerekçesine inildiðinde Anayasa
Mahkemesinin iþ yükünün artmasý kaygýsýnýn güdüldüðü gerçeði bulunmaktadýr.49
Bireysel baþvuru, baþka bir deyiþe anayasal þikayet, Avrupa Ýnsan Haklarý
Mahkemesine yapýlan baþvuruya benzer bir iç hukuk uygulamasý olup, kamu
gücü tarafýndan yapýlan insan haklarý ve özgürlükleri ihlallerinin olay bazýnda
belirlenmesi, ihlal edilen hakkýn onarýlmasý için gerekli önlemlerin alýnmasý50
konusunda yapýlan baþvurudur. Herkese açýk olan dava yolu, bir anayasayý koruma
ya da genel koruma davasý deðildir. Amaç, bireylerin temel haklarýný anayasa yargýsý
yoluyla korumak olduðundan, dava açýlmasý için menfaat þartý aranmalýdýr.51
Anayasanýn ve özellikle temel hak ve özgürlüklerin koruyucusu olmak
fonksiyonunu üstlenen Anayasa Mahkemesine, temel haklarýn zedelenmesi

49 SBF Taslaðýna göre;
Anayasa Mahkemesine bazý memleketlerde olduðu gibi hemen her anayasa ihtilafý için müracaat
edilmesine yol açan þümullü bir sisteme gitmeyi doðru bulmadýk. Gruplarýn ve þahýslarýn müracaatlarýný
çok mahdut hallere inhisar ettirmeyi ve kanunlarýn anayasaya aykýrýlýðý meselesini de ancak defi yoluna
ve ilgili yargý mercii tarafýndan bu defin varit görülmesi haline hasretmeyi uygun gördük. Aksi halde
anayasa mahkemesinin siyasi ve mesleki gruplar arasýnda çýkacak anayasa ile ilgili ihtilaflarda bir nevi
hakem mevkiine geleceðini ve lüzumundan fazla müracaatla çok yüklü bir hale geleceðini ve bu suretle
mahkemenin otoritesinin ve iþleyiþinin sarsýlacaðýný düþündük.
50Mustafa Bumin, Anayasa Mahkemesinin 43üncü kuruluþ günü töreni açýlýþ konuþmasý, Ankara 2005.
Konuþma metni için bkz., www.anayasa.gov.tr.
51 Erdoðan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayýnlarý, Ýstanbul, 1991, s. 202.
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durumunda bireylerin doðrudan baþvuru haklarý bulunmamaktadýr. Oysa ki bu
yöntem bir çok ülke anayasasýnda düzenlenmiþtir.52
Avrupa modelini uygulayan ve Anayasa yargýsý denetimi müstakil mahkeme
tarafýndan yapýlan pek çok ülkede ise soyut norm denetimi yapýlmakta, somut
norm denetimine iliþkin bireysel baþvuru hakký kabul edilmemektedir.53
Anayasa þikayetinde;
- Ýddiasý ile þikayetçi, idarenin karar vermesindeki bir hatasýný ileri
sürmektedir. Bu iddia üzerine Anayasa Mahkemesi ileri sürülen temel
hak zedelenmesinin gerçekleþip gerçekleþmediðini araþtýrýr ve kararýn
dayandýðý genel nitelikte bir normun hukuka uygunluðu konusunda
duraksamalar varsa, re sen bir norm denetimi yargýlamasý baþlatýr.
- Ýkinci iddia ile þikayetçi, bilinçli olarak þikayet olunan kararýn dayanaðýna
yönelmektedir. Þikayetçi normun Anayasaya uygunluðu konusunda
Anayasa Mahkemesinde duraksamalar yaratmýþsa mahkeme resen bir
denetim baþlatýr. Bir uygulama hatasý olup olmadýðýnýn denetimi burada
söz konusu olmaz.
Genellikle bir þikayet içinde her iki iddia da ileri sürülmektedir. Genel
nitelikte bir normun hukuka uygunluðu yargý içtihadýyla daha önce sabit olmuþsa,
þikayetçiler birinci iddia ile yetinmektedirler.
GÖREN e göre, Anayasal þikayet ek bir hukuksal çare deðil olaðanüstü bir
hukuksal çaredir ve denetim alaný spesifik anayasa hukuku zedelemesi ile sýnýrlýdýr.54
Buna göre görevli mahkemelerde yargýlamanýn kurulmasý usulün belirlenmesi,
nesnel durumun saptanmasý ve deðerlendirilmesi, uygulamasý bu konuda yetkili
ve görevli mahkemelerin iþi olup Anayasa Mahkemesinin denetimi dýþýndadýr.
Anayasa Mahkemesi üyelerinin hazýrladýðý, Anayasa Mahkemesinin þikayet
hakkýný da içerecek biçimde, yeniden yapýlanmasýna iliþkin taslaktaki bireysel
baþvuru gerekçesine baktýðýmýzda Türkiye aleyhine Avrupa Ýnsan Haklarý
Mahkemesinde açýlacak davalarýn azaltýlmasý ile iç hukuk yollarýnýn tüketilmesi
gerekliliði ilkesinin bu þekilde tam olarak hayata geçirileceði düþüncesine
52 Anayasa þikayeti yolunun bulunduðu ülkeler Avrupada; Federal Almanya, Avusturya, Belçika, Macaristan,
Ýspanya, Ýsviçre, Avusturya Portekiz, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Asyada; Moðolistan,
Güney Kore, Gürcistan, Kýrgýzistan, Suriye, Orta ve güney Amerikada; Meksika, Brezilya ve kýsmen
Kolombiyada, Afrikada; Sudan ve Senegal de bireysel baþvuru bulunmaktadýr.( Zafer Gören, Anayasa
Mahkemesine Kiþisel Baþvuru, Anayasa Yargýsý 11,s.136.Tartýþmalar)
53 Osman Aslan, 2005-2006 Adli Yýl Açýlýþ Konuþmasý, s.35.
54 Zafer Gören, Anayasa Mahkemesinin 42. Kuruluþ Yýldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda
Sunulan Bildiriler, Ankara 2004, s.281.
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dayanýldýðý görülmektedir. Kanýmýzca bu hak, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesinin denetiminden korunmak için tanýnmamalý, eðer böyle bir hak tanýnacaksa;
bu hukuk devleti, insan haklarý ve adil yargýlama hakký baðlamýnda tanýnmalýdýr.
Baþkalarýna þirin görünmek, onlarýn denetimlerinden korunmak için
yapýlmamalýdýr.
Anayasa Mahkemesi üyelerince hazýrlanan, Anayasa deðiþikliði taslaðýnda,
Anayasa Mahkemesinin görevleri ve yapýsýyla ilgili en önemli nokta, temel hak
ve özgürlüklere daha çok güvence saðlayacak olan bireysel baþvuru ya da
þikayet hakkýnýn tanýnmýþ olmasýdýr.55 Taslak bu hakký, Anayasada yer alan
tüm haklar için deðil, bunlardan sadece Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinde
sayýlan temel haklarla sýnýrlandýrmýþtýr. Bireysel baþvuru hakkýnýn bu þekilde
sýnýrlandýrýlmasý BAÞLAR a göre, ülkemizde, demokratikleþme sürecinin
tamamlanamamasý nedeniyle, ilk on yýl içerisinde, Anayasaya aykýrý kabul edilebilecek
hükümlerin fazlalýðý kaygýsýyla, ilk aþamada bireysel baþvurunun Sözleþmenin sadece
belirli maddeleriyle sýnýrlandýrýlmasý olarak düþünülebilir.56 Ayný doðrultuda
TURHAN da bireysel baþvuru yolunun Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi
kapsamýndaki hak ve özgürlüklerle sýnýrlý tutulmasýný son derece yerinde
görmektedir.57
Doktrindeki bir görüþe göre, ülkemizde bireysel baþvuru yolunun
tanýnmasýndan beklenen yararýn saðlanamayacaðý, dolayýsýyla bu hakkýn
tanýnmasýnýn pratikte bir iþe yaramayacaðýdýr. Buna karþýlýk BUMÝNe göre,
bireysel baþvuru hakkýna, Türkiyede de uygulanmasýna duygusal ya da yeterli
bilgi sahibi olunamamasýna dayalý nedenlerle karþý çýkmak, Türk Ulusunu, kimi temel
hak ve özgürlüklerinden yoksun býrakacaðý gibi, baþta Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi
olmak üzere, Devletimizin imza attýðý insanlýðýn yüksek deðerlerinin korunmasýný
saðlayan diðer bir çok uluslararasý antlaþmalara da uygun düþmeyecektir.58 Bu konu
ile ilgili sevindirici olan ise bireysel baþvuru hakkýnýn tanýnmasýna karþý çýkanlarýn
azýnlýkta olmalarýdýr.

55 Anayasa Mahkemesi üyelerince hazýrlanmýþ taslaða göre;
Herkes, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi kapsamýndaki anayasal hak ve özgürlüklerden birinin kamu
gücü tarafýndan ihlal edildiði iddiasýyla ve kanun yollarýnýn tüketilmiþ olmasý koþulu ile Anayasa
Mahkemesine baþvurabilir. Anayasa þikayeti ile ilgili baþvurunun görüþülebilirliði, ön inceleme komisyonunun
kuruluþ ve yetkileri, Daire kararýna iliþkin esas ve usuller, kanunla düzenlenir.
56 Kemal Baþlar, Anayasa Yargýsýnda Yeniden Yapýlanma, Demokrasi Platformu, Y.1, S.2, Bahar 2005. Bkz.,
www.anayasa.gen.tr.
57 Mehmet Turhan, Anayasa Mahkemesinin 42. Kuruluþ Yýldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda
Sunulan Bildiriler, Ankara 2004, s. 251.
58 Mustafa Bumin, Anayasa Mahkemesinin 43üncü kuruluþ günü töreni açýlýþ konuþmasý, Ankara 2005.
Konuþma metni için bkz., www.anayasa.gov.tr.
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Anayasa Mahkemesinin katlanarak artan iþ yükü nedeniyle, bireysel baþvuru
hakkýnýn tanýnmasý halinde, onbinleri bulacak baþvurularýn altýndan nasýl
kalkýlacaðý yolunda bir soru akla gelebilir. Kuþkusuz, bireysel baþvuru hakkýnýn
tanýnmasý halinde, Anayasa Mahkemesinin iþ yükünde önemli artýþlar olacaktýr.59
Bu nedenle, Anayasa Mahkemesinin yeniden yapýlanmasý yanýnda, bireysel
baþvurularýn kabule þayan olup olmadýðýný inceleyecek bir ön inceleme
komisyonu kurulmasý da gerekecektir. Bu baðlamda, bireysel baþvuru yolunun
iþleyiþine iliþkin ayrýntýlarýn, Anayasa Mahkemesinin Kuruluþu ve Yargýlama
Usulleri Hakkýnda Kanunda düzenlenmesi daha doðru olacaktýr.
Anayasa Mahkemesinin þikayet hakkýný da içerecek biçimde, yeniden
yapýlanmasýna iliþkin taslaðýn hazýrlanmasý aþamasýnda yurt dýþýndan davet
edilen Federal Almanya Anayasa Mahkemesi Baþkan Vekili Prof. Dr. Winfriet
HASSEMER, Avusturya Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Herbert HALLER,
Venedik Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Peter PACZOLAY ve Türkiyeden de
Anayasa Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Burhan KUZU ile sekiz üniversite öðretim
üyesinin katýlýmýyla, 26 ve 27 Nisan 2004 günlerinde yapýlan sempozyumda,
hiçbir konuþmacý, þikayet hakký tanýnmasýnýn sakýncalý olacaðýný belirtmemiþ,
tüm konuþmacýlar, bu düzenlemenin bir an önce gerçekleþtirilmesi gerektiðini
ifade etmiþlerdir.60 Ayrýca, Venedik Komisyonu üyesi, bireysel baþvuru hakkýnýn
Türkiyede tanýnmasýnýn çok önemli geliþme olacaðý ve takdirle karþýlanacaðýný
dile getirmiþtir.
Anayasada bu konuda yapýlacak bir düzenleme ile Anayasa þikayetinin
kabul edilmesi halinde, kiþilerin sahip olduklarý temel hak ve özgürlüklerin
doðrudan kendileri tarafýndan korunmasý saðlanacak ve kamu organlarýnýn
Anayasaya uygun davranmalarýndaki hassasiyet artacaktýr. Temel hak ve
özgürlüklerin gerçek anlamda yaþama geçmesinin yolu açýlmýþ olacaktýr. Bu tür
baþvurularýn önce Türk Anayasa Mahkemesince incelenmesi sonucu, sözleþmeye
açýkça aykýrý bulunan hak ihlallerinin Türkiyede giderilmesi saðlanýp, hem dýþ
ülkeler nezdinde Türkiye, temel hak ve özgürlüklerin yeterince korunamadýðý
ülke görünümünden çýkacaktýr. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesine yapýlan
baþvurularýn çokluðu bakýmýndan halen üst sýralarda bulunan ve bugüne kadar
verilen hak ihlali kararlarý nedeniyle yüksek miktarlarda tazminat ödemek
zorunda býrakýlan Türkiye aleyhindeki davalar önemli ölçüde azalacaktýr.
59 Örneðin; Almanyada bu yolla yýlda 4.800 civarýnda baþvuru olduðunu, bunlardan ancak %3ünün kabul
edilebilir nitelikte bulunarak esasýnýn incelendiðini, %97sinin ise üç kiþilik ön inceleme komisyonlarýnca
kabul edilemez nitelikte görülerek reddedildiðini bu ret kararlarýnda gerekçe bulunmayabileceði gibi,
kararýn oybirliði ile alýnmasý halinde, itiraz da edilemediði görülmüþtür.
60 Anayasa Mahkemesinin 42. Kuruluþ Yýldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler,
Ankara, 26 ve 27 Nisan 2004.

120

 Sayý: 2  Temmuz-Aðustos-Eylül 2006

10.Sonuç ve Öneriler
Anayasa hukukunun en önemli sorunlarýndan biri, hürriyet ile otorite
arasýnda denge kurmaktýr. Hürriyet-otorite dengesinde otoritenin aðýr basmasý
halinde, temel hak ve özgürlüklerden söz edilemez. Bu dengede hürriyet aðýr
basar ve otorite tamamýyla ortadan kaldýrýlýrsa, demokratik kültürün yerleþmediði
ve içselleþtirilmediði ülkelerde kaos ortamý kaçýnýlmaz olur. Her anayasa koyucu,
kendi toplumunun özelliklerini de göz önünde bulundurarak hürriyet-otorite
ikilisinden birine aðýrlýk verse de, bu dengeyi tamamýyla bozmamalýdýr.
Anayasa koyucu, 1982 Anayasasýnýn ilk halinde, hürriyet-otorite dengesinde
otoriteye aðýrlýk verdiði halde, zaman içinde yapýlan Anayasa deðiþiklikleri ile
(1993 de 3913 sayýlý, 1995 de 4121 sayýlý, 2001 de 4709 sayýlý ve 2004 de 5170
sayýlý Kanunlar) hürriyet lehinde geliþmeler saðlanmýþtýr.
Bu baðlamda Anayasa Mahkemesi;
l

l

l

l

Anayasanýn evrensel hukuk ilkelerine ve uluslar arasý insan haklarý
sözleþmelerine aykýrý yönlerinin giderilmesi yanýnda, usulüne göre
yürürlüðe konulmuþ temel hak ve özgürlüklere iliþkin sözleþmelerin
uygulanmasý da saðlanmalýdýr. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi, evrensel
hukuku yakýndan izleyebilecek konuma gelmesini saðlayacak dinamizme
kavuþturulmalýdýr. Mahkemenin birden çok daire ve kurul halinde
yeniden yapýlandýrýlmasýyla temel hak ve özgürlükleri koruma sisteminin
uygulanabilirliðine güç katýlmalýdýr. Bu kapsamda, Anayasa
Mahkemesinin çalýþma yöntemi ve yargýlama usulü bir daha gözden
geçirilmelidir.
Anayasanýn 69. ve 154. maddeleri yeniden düzenlenerek Yüce Divan
sýfatýyla yargýlamaya iliþkin görev Yargýtaya verilmeli ve Anayasanýn
148. maddesinin üçüncü ve beþinci fýkralarý yürürlükten kaldýrýlmalýdýr.
Anayasa Mahkemesi, kanun koyucu gibi davrandýðý izlenimi yaratacak
kararlardan kaçýnmalý, kuruluþ amacý olan anayasal yargýlama iþlevini
daha hassas yerine getirmelidir.
Anayasa Mahkemesinin mevcut üyelik sistemi yeniden gözden
geçirilmelidir. Bu çerçevede üyelerin en az dörtte biri yasama organý
tarafýndan seçilmeli, Mahkemeye yedek üye seçimindenyedek üye
olarak seçilen bir kimsenin 65 yaþýný doldurana kadar yedek üye olarak
kaldýðý ve asýl üyeliðe geçme imkaný bulunmadýðý nedeniyle
vazgeçilmelidir.
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Anayasa Mahkemesine üye seçiminde, seçilen üyeler ve üyelerin seçildiði
kurumlar yeniden gözden geçirilmeli, üyelerin belirlenme süreci
saydamlaþtýrýlmalý, üyelerin öneri ve atama kararlarý gerekçeli olmalýdýr.61
Anayasa Mahkemesi yargýçlarýnýn, ayný zamanda birer içtüzük uzmaný
ya da yasama uzmaný olmalarýnýn gerekliliði konusu dikkate alýnmalýdýr.
Üyelik için mevcut alt ve üst yaþ hadleri muhafaza edilmekle beraber,
görev süresi açýsýndan sýnýrlama yapýlmalý, böylece Mahkeme üyelerinin
yenilenerek toplum dinamiklerini yansýtmasý saðlanmalýdýr. Mahkemenin
ayný zamanda üstleneceði yeni görevler (bireysel baþvuru hakký gibi)
ile iþ yoðunluðu dikkate alýnarak üye sayýsý artýrýlmalýdýr.
Anayasa Mahkemesi, ayný konuda birbiri ile çeliþki oluþturan kararlar
vermekten kaçýnmalý, içtihat birliði saðlamaya yönelik azami gayreti
göstermelidir. Bunu yaparken toplumdaki deðiþimlerin de çok gerisinde
kalmamalýdýr.
Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarýnýn geriye yürümezliðinin doðurduðu hak kayýplarýnýn önlenmesi62 ile ilgili olarak yasal düzenlemeler
yapýlmalýdýr.
Anayasa Mahkemesine bireysel baþvuru hakký (þikayet hakký) tanýnmalý,
bu konuda Anayasal ve yasal düzenlemeler yapýlmalýdýr. Anayasa Mahkemesine yapýlacak bireysel baþvurularda, istemin kabul edilebilirliðini
kontrol edecek en az bir komisyon kurulmalýdýr.

Sonuç olarak, yukarýda açýklamaya çalýþtýðýmýz tespitleri uygulamaya
geçilirken; hangi model ve yapýlanma uygulanýrsa uygulansýn, anayasa yargýsýnýn
iþlevi ve etkinliði, toplumun ve onun bir üyesi olarak anayasa yargýcýnýn hukukun
üstünlüðü ve demokrasiye olan inancý ve baðlýlýðý ile orantýlý olacaðý düþüncesi
dikkate alýnmalýdýr. Robert DAHLýn ifadesiyle; kararlarýyla siyasi oluþumlara
katkýda bulunan Anayasa Mahkemeleri ayný zamanda demokratik temsil ile liberal
prensipleri uzlaþtýrmayý amaç edinen kuruluþlardýr. Bu mahkemeleri iyi bir þekilde
hukuk alemine entegre etmek gereklidir. Çünkü; Adalet, herkesin yasalar önünde
eþit sayýlmasýný ve haklarýnýn korunmasýný gerektirir. Adalet herkese her zaman
gereklidir. Adalet inancýnýn ve onun manevi gücünün toplumlarý ayakta tuttuðu63
gerçeði asla unutulmamalýdýr.
61 ABD de Federal Yüksek Mahkeme üyeliði için adaylýðýný koyan kiþiler, Senatoda sanýk sandalyesine
oturtulurcasýna geçmiþi, yaptýklarý irdelenmek suretiyle yeterliliði kabul edildikten sonra seçilmektedir.
62 Anayasa Mahkemesi, 1961 ve 1982 Anayasalarýnda kendisine verilmeyen yürürlüðü durdurma yetkisini
kendinde gördü ve kanunun yürürlüðü durdurdu. Ýlgili karar için Bkz., E. 1994/43, K. 994/421/ 11.4.1994,
RG., T. 15.4.1994, S. 21906. Acaba; Anayasa Mahkemesi, bu konuda da kendisini yetkili görebilir mi?
63 Celal Aras, Adil Yargýlama Hakký, Yargýtay Dergisi, Temmuz 2006, C.32 S. 3, s. 301.
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