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KÜRSÜDEN

Prof. Dr. M ümtaz Soysal, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Anayasa Hukuku kürsüsünün yetiştirdiği en önemli isimlerden biridir. Mümtaz 
Hoca, yalnızca hukuk ve siyaset biliminde değil, sosyal bilimlerin diğer 
dallarındaki derin bilgi birikimiyle uzmanlık alanını çok boyutlu kılabilmiş nadir 
akademisyenlerdendir. Soysal’m önemi, yalnızca akademik alanda yaptığı 
katkılarla sınırlı değildir. Soysal, hem siyasetçi, hem de gazeteci kimliğiyle 
Türkiye’de önemli izler bırakmış ve bitmeyen enerjisiyle bu çabasını sürdüren 
bir isimdir.

M ümtaz Hoca, yetiştirdiği yüzlerce öğrencisine demokratik değerleri 
aşılamış; benimsediği fikir ve değerleri, gördüğü onca baskıya boyun eğmeden, 
hem akademik hem de siyasal yaşamında aynı tutarlıkla savunma cesaretini 
göstermiştir.

M ümtaz Soysal’ın 80. yaşı nedeniyle yayımlanan bu A rm ağan’da on sekiz 
yazı yer almaktadır. Bu yazılar, hem M ümtaz Hoca’nın kürsüdaşları, hem de 
geçmişte ve günümüzde onunla özel ya da akademik yakınlığı bulunan 
meslektaşları tarafından kaleme alınmıştır. M eslektaşlarınca M ümtaz H oca’ya 
armağan edilen bu makaleler, ona verilen değerin ve önemin mütevazı bir 
yansımasıdır. Bu Arm ağan’m ortaya çıkmasını sağlayan Siyasal Bilgiler 
Fakültesi D ekanlığı’na ve M ülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanlığı’na candan 
teşekkür sevimli bir borçtur.
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PROF. DR. MÜMTAZ SOYSAL HOCAM İÇİN..

Prof. Dr. Celal GÖLE 

A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı

Fakültemizin çok değerli hocalarından, aynı zamanda dekanımız Prof. Dr. 
M ümtaz Soysal için hazırlanan bu armağanda kendisi için bir yazı yazmaktan 
dolayı mutluluk ve onur duyuyorum. İnanıyorum ki; bu armağanın Fakültemizin 
kuruluşunun 150. Yılında, Prof. M ümtaz Soysal hocamın da 80. yaşında 
çıkarılması, bu armağana ayrı bir güzellik katmıştır.

Kanımca, hocalarımız için armağanlar onlar hayattayken çıkarılmalı ve 
kendilerine sunulmalıdır. Bu açılardan, bu armağanın hocamız Prof. Soysal için 
yayınlanmasını gerçekleştiren kürsüsündeki meslektaşlarını ve Mülkiyeliler 
Birliği yöneticilerini kutluyorum.

Soysal hocamız, orta öğretim tahsilini Galatasaray Lisesi’nde 
tamamladıktan 1953 yılında Fakültemizden, 1954 yılında da fark derslerini 
vererek Hukuk F akültesinden mezun olmuştur. Akademik çalışmalarına 1955 
yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi’nde asistan olarak başlayan 
Hocamız, 1956 yılında Fakültemizin akademik kadrosuna katılmış; 1958 yılında 
Ülkemizde ilk olarak "Siyaset Doktoru” unvanını almış; 1963 yılında Anayasa 
Hukuku Doçenti; 1969 yılında da Anayasa Hukuku Profesörü olmuş, 1992 
yılında da Fakültemizden emekliye ayrılmıştır.

Hocamız Soysal’ın 1955 yılında başlayan akademik yaşamı görkemli 
gelişmeler yanında üzücü, üzücü olduğu kadar düşündürücü olaylarla doludur.

Bu dönemde, kendisi 1955-56 yıllarında, Birleşmiş M illetler Bursu’yla 
“London School o f  Economic”e gitmiş; 1959-60 yıllarında da Rockefcllcr 
bursuyla Princeton ve Berkcley Üniversitelerinde araştırm alar yapmış; 1960
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Devriminden sonra, 1961 yılında Kurucu Meclis üyeliğine seçilmiş; 1961 
Anayasası’nın hazırlanmasında ilgili komisyonda görev yapmış; Doğan 
AVCIOĞLU ve Cemal Reşit EYÜPOGLU ile birlikte ülkemizin siyasi 
yaşantısında ürettiği fikirlerle önemli bir yer edinen “Yön” dergisini çıkarmış; 
Sosyalist Kültür D em eği’nin kurucuları arasında yer almış; 1971 yılında da 
Fakültemizin dekanı olmuştur.

Hocamız Soysal, Fakültemizin dekanı olarak görev yaparken “ 12 Mart 
M uh tırasından  sonra 18 Mayıs 1971 tarihinde Fakültemize gelen askerler 
tarafından tutuklanmıştır. Hocamızın dersten çıkarılıp askeri bir cipe bindirilerek 
M amak Cezaevi’ne götürülüşünü, bir asistan olarak diğer asistan arkadaşlarımla 
birlikte, Fakültemizin giriş kapısındaki merdivenlerde üzüntü ve acı ile 
izlemiştim.

Mamak C ezaevi’nde birbuçuk yıl hapis yatan Hocamız 10 M art 1972 
tarihinde Fakültemizdeki görevine iade edilmiş; 1974 -  78 yılları arasnıda 
Uluslararası A f Ö rgütü’nde Başkan Yardımcısı ve Yönetim  Kurulu üyesi olarak 
çalışmış; 1978 -  80 yılları arasında Kıbrıs Toplumlararası Görüşmelerinde 
Kıbrıs Türk Tarafı’nın Danışmanlığını yapmış; 1991 yılında da SH P’den Ankara 
Milletvekili olarak Parlamentoya girmiştir. 1994 yılında kısa bir süre için 
Dışişleri Bakanlığı görevini de yürüten Soysal Hocam, 1995 yılında D SP’den 
Zonguldak M illetvekili seçilmiş; 1999 yılında M illetvekilliğinden istifa ederek 
halen genel başkanlığını yürüttüğü Bağım sız Cumhuriyet Partisi’ni 
arkadaşlarıyla beraber kurmuştur.

Hocamız Soysal, tüm yaşamında, çok okunan, yol gösterici, sorunlara 
çözüm üretici ve mantık dolu görüşlerini Forum, Akis, Emek ve Ortam dergileri 
ile Yeni İstanbul, Ulus, Barış, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde yazdığı köşe 
yazıları ile kamu oyuna çok başarılı bir şekilde sunmuştur. Halen de Cumhuriyet 
Gazctesi’nde yazdığı köşe yazıları ile bu misyonunu en iyi şekilde yerine 
getirmektedir.

Soysal Flocam, bir M ülkiye aşığıdır. Kendisi, M ülkiye ve M ülkiyelilere 
her zaman ve her ortamda sahip çıkmış; Mülkiyelilerin gönlünde tabir caizse taht 
kurmuştur. Hocamın M ülkiye sevgisinin temel nedeni, kanımca 
Cumhuriyetimizin, kamu yararını esas alan “M ülkiye” felsefesini benimsemiş ve 
özümsemiş M ülkiyeliler ile yüceleceğine olan inancıdır.
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Soysal Hocam, çalışmaları, eserleri, renkli kişiliği, mantık dolu söylemleri 
ve toplumsal sorunlara çözüm üreten yazıları ile ülkemizin akademik ve siyasi 
yaşamında hep ön planda olmuştur. Kendisi aynı zamanda çok seçkin bir 
Anayasa Hukukçusu olarak da, Muammer Aksoy, Bahri Savcı hocalarımızın 
Fakültemizde çok başarılı bir şekilde yarattıkları “Anayasa Plukuku Geleneği”ni 
en iyi şekilde sürdürmüştür.

Binlerce öğrenci ve çok sayıda akademisyen yetiştiren Prof. Soysal 
Hocam, yukarıda belirtmeye çalıştığım fevkalade parlak akademik çalışmaları, 
eserleri, köşe yazıları ve renkli kişiliği ile Mülkiye T arih i’nin efsane 
akademisyenleri arasındaki yerini almıştır.

Kendisine, bundan sonraki yaşamında da, çok sevdiği eşi ve çocukları ile 
birlikte sağlık ve mutlu günler diliyorum.
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MÜMTAZ SOYSAL’A ARMAĞAN

Ali Çolak

M ülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanı

M ülkiyeliler Birliği’nin 1986 yılında yapılan Genel K urulu’nda, Siyasal 
Bilgiler Fakiiltesi’nin görevi olan ancak yerine getirilmeyen Fakültemizden 
ayrılan öğretim üyelerine “Armağan” hazırlanması görevinin M ülkiyeliler 
Birliği V akfı’nca üstlenileceği ifade edilmişti. Vakfımız bugüne kadar bu 
görevini başarıyla yerine getirmiş ve o günden bu yana sırasıyla değerli 
hocalarımız Bahri Savcı’ya, Sadun A ren’e, Cahit Talas’a, Cevat G eray’a ve 
Nejat Bengül’e Armağan kitaplar çıkarmıştır. M ülkiyeliler Birliği Vakfı, 
M ülkiye’nin 150. Yılının kutlandığı bu yıl Alpaslan Işıklı’ya Arm ağan’dan 
sonra sevgili hocamız M ümtaz Soysal’a Arm ağan’ı da tamamlayarak bu önemli 
geleneği sürdürüyor.

1984 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini yazmaya karar verdiğim ve bunu 
çevremle paylaştığım  günlerde bir televizyon haberi dikkatimi çekti. Bir 
uluslararası mahkemede Türkiye’nin tezlerini M ümtaz Soysal ve Türkkaya 
Ataöv savunacaklardı. Benim tercih ettiğim okulun hocalarının böylesine önemli 
bir görevi üstlenmesi haberini büyük bir coşkuyla arkadaşlarımla paylaşmış ve 
sıralamada birinci sıraya Siyasal’ı daha bir gururla yazmıştım. Siyasal’ı tercih 
etmemde değilse de, ailemin Tıp Fakültesini yazmam yönündeki ısrarlarına 
rağmen tercihimden vazgeçmememde belki de bu olayın bir etkisi vardır. 1402 
sayılı yasa ile pek çok hocamız okuldan uzaklaştırıldıkları için olsa gerek 
Fakültede derslerini düzenli izlediğim birkaç hocadan biriydi M ümtaz Soysal. 
Anayasaya Giriş isimli ders notlarından oluşan kitabında “ Komünizm 
propagandası” yaptığı için yargılandığını öğrendiğimde ilk yaptığım iş bu kitabı 
üst sınıflardan bulup okumaktı. Ben kendi adıma herhangi bir propaganda 
unsuru bulamamıştım ama olağanüstü dönemlerin olağandışı bir hukuk anlayışı 
ürettiklerini kavramıştım. M ümtaz H oca’dan iki ders aldım Fakülte’de ama 
ondan aldığımız ders ve feyz sadece Fakülte yaşamından ibaret değil. Mümtaz 
Hoca, daha sonra siyasete girdiğinde de, ilkelerin makamlardan daha önemli 
olduğunu ve çekilirken bile vuruşulabileccğini öğretmeye devam etti hepimize. 
M ümtaz Soysal, bugün onurla savunduğumuz M ülkiye değerlerinin oluşumu ve 
gelişimine yaşamı ve yapıtları ile büyük katkı yapanlar arasındadır hiç kuşkusuz.
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Ders anlatırken, konuşurken ne kadar sevecen, yumuşak, naif tavırlı ise, politik 
mücadelesinde o kadar kararlı ve direngendir M ümtaz Soysal. Siyasete girdikten 
sonra da emekten ve kamu yararından yana tavrını gösteren mücadelesi, 
özelleştirme karar ve uygulamalarını Anayasa M ahkemesi önünde yargılatması, 
zor koşullarda dahi yılgınlığa düşmeyen 'vuruşarak çekilme" yaklaşımı O ’nun 
sakin, derinlemesine bilgili ve bir o kadar kararlı duruşunun bir sonucudur. Bu 
duruş tüm M ülkiyelilere M ülkiyelilik ruhunu bir kez daha hatırlatırken, 
hasımları için bizim bildiğimiz onların bilmediği iyi birer ders niteliğindedir. Evi 
bombalanmasına ve SBF Dekanı olarak 12 M art darbecileri tarafından 
tutuklanmasına rağmen düşündüklerini kararlılıkla savunmaya devam eden, 
ülkesini bilgisiyle, aklıyla, yüreğiyle her platformda savunan, özelleştirmelere 
karşı hukuk mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdüren M ümtaz SoysaPın 
politik görüşlerine ister katılın ister katılmayın bu kararlılığa ve mücadele 
azmine saygı duymaktan başka bir şey gelmez elinizden.

Değerli Hocam Prof. Dr. Cem Eroğul, Prof. Dr Fazıl Sağlam, Doç. Dr. 
Selin Esen, Dr. M urat Sevinç ve sevgili arkadaşını İlter Ertuğrul bu kitabı 
Hocanın 80. yaşına yetiştirmek için insanüstü bir çaba gösterdiler. Bu kitabı 
yayına hazırlayanlar başta olmak üzere bu Arm ağan’a yazılarıyla katkıda 
bulunan değerli öğretim üyelerine ve araştırmacı yazarlara yaptıkları katkı, 
gösterdikleri özen ve emekleri için Vakfımız adına teşekkür ediyorum. Bu 
Armağan kitabın M ülkiye’nin 150. yılına denk gelmesi de güzel bir zamanlama 
oldu. Aynı yıl içinde ikinci armağan kitabı sizlerlc buluşturduğumuz için 
sevinçliyiz.

Değerli Hocamıza 80. yaşında bu kitabı armağan etmenin gururuyla, 
bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluklar diliyoruz.
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MÜMTAZ SOYSAL’IN YAŞAMÖYKÜSÜ

Zonguldak’ta doğdu (15 Eylül 1929). Bahriye Kolağası Beşiktaşlı Osman 
M uhtar Bey ile Samiye H anım ’ın oğlu.

İlkokulu Zonguldak’ta okudu (1936-1941).

Galatasaray Lisesi’ni bitirdi (1941-1949).

Lisans eğitimine Siyasal Bilgiler O kulu’nda başladı, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nden mezun oldu (1949-1953).

Fark derslerini vererek Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1954).

Askerliğini A nkara’da yaptı (1954-1955).

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’ne asistan olarak girdi 
(1955).

Birleşmiş Miletler bursuyla LSE (London School o f  Econom ics)’ye gitti 
(1955-1956).

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İdare Hukuku asistanı oldu (1956).

Demokratik iktisadi Planlama İçin Siyasi Mekanizma isimli çalışmasıyla 
Türkiye’de ilk “Siyaset Doktoru” unvanını aldı (24 Haziran 1958).

Rockefeller bursuyla A BD ’ye gitti. Princeton ve Califom ia (Berkeley) 
Üniversitelerinde çalışm alar yaptı (1959-1960).

Kurucu M eclis’e ve Anayasa Komisyonu üyeliğine seçildi (6 Ocak 1961- 
29 Ekim 1961).

Dış Politikada Yasama-Yürütme Münasebetleri, Siyasi İktidarın Dış 
Politika Alanında ve Yasama-Yürütme Münasebetleri Çerçevesinde Kullanılışı 
Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme isimli çalışmasıyla Anayasa Hukuku doçenti 
oldu (15 Kasım 1963).
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Dinamik Anayasa Anlayışı: Anayasa Diyalektiği Üzerine Bir Deneme 
çalışmasıyla Anayasa Hukuku profesörü oldu (24 Haziran 1969).

Doğan Aveıoğlu ve Cemal Reşit Eyüboğlu ile Yön dergisini çıkardı (20 
Aralık 1961-30 Haziran 1967).

Sosyalist Kültür Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı (1962).

Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı oldu (1971).

12 Mart M uhtırasından sonra tutuklandı (18 Mayıs 1971). İki dönemde 
toplam bir buçuk yıl Mamak Cczaevi’nde yattı.

Siyasal Bilgiler Fakültesindeki görevine iade edildi (10 Mart 1972).

Uluslararası A f Örgütü (Amnesty International) Yönetim Kurulu üyeliğine 
seçildi. Başkan yardımcılığı yaptı (1974-1978).

UNESCO, birinci “ İnsan Hakları Öğretimi Uluslararası Ödülü”nü aldı 
(1979).

Kıbrıs Toplumlararası Görüşmelerinde Kıbrıs Türk Tarafı’nın Anayasa 
Danışmanlığını yaptı (1978-1980). Bu nedenle, Uluslararası A f Örgütü Yönetim 
Kurulu üyeliğinden istifa etti.

19. Dönem M illetvekili Genel Seçimlerinde SH P’den Ankara milletvekili 
seçildi (20 Ekim 1991).

Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığına başladı (1991).

Siyasal Bilgiler F akültesinden emekli oldu (14 Nisan 1992).

Özelleştirmeye karşı mücadele etmek üzere KİGEM (Kamu 
İşletmeciliğini Geliştirme M erkezi)’ni kurdu (Nisan 1994). KİGEM 1996’da 
vakfa dönüştü.

Dışişleri Bakanı oldu (27 Temmuz 1994).

Başbakan Çiller ile anlaşmazlığa düşmesi üzerine istifa etti (28 Kasım
1994).
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20. Dönemde D SP’den Zonguldak milletvekili seçildi (24 Aralık 1995). 
Grup Başkanvekili oldu.

D SP’den istifa etti (29 Temmuz 1998).

M illetvekilliğinden istifa etti (22 M art 1999).

Halen genel başkanlığını yürüttüğü Bağımsız Cumhuriyet Partisi’ni kurdu 
(24 Temmuz 2002).

Forum, Akis, Emek ve Ortam dergilerinde, Yeni İstanbul, Ulus, 
Cumhuriyet ve Barış gazetelerinde yazılar yazdı. 1974’te Milliyet'te açtığı 
“Açı”yı, 1991 ’de Hürriyet'o. taşıdı, halen Cumhuriyet'te sürdürüyor.

İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Soysal’ın, ilk eşi yazar Sevgi 
Soysal’dan, Defne ve Funda adlı iki kızı var.

Sevinç K arasapan’la evli.
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MÜMTAZ SOYSAL’IN YAYINLARI*

I - KİTAPLARI

1. TÜRKÇE KİTAPLARI

Türkiye’deki İktisadi Devlet Teşekküllerinin Bünyesi ve Murakabesi (A.H. 
HANSON ile birlikte), Ankara, TODAİE Yayını, 1954. 75 s. (+20 s. Ek)

Avrupa Birliği ve Türkiye, Gençliğin Avrupa Kampanyası Türkiye 
Sekreterliği Yayınları, İstanbul, Anıl Matbaası, 1954. 64 s.

Demokratik İktisadi Planlama İçin Siyasi Mekanizma Ankara, (Müşterek 
Yayın) A.Ü. SBF Yayınları No: 85-67, TODAİE Yayını, No: A.26, Ajans-Türk 
Matbaası, 1958. X+171 s.

Dış Politikada Yasama-Yürütme Münasebetleri Siyasi İktidarın Dış 
Politika Alanında ve Yasama-Yürütme Münasebetleri Çerçevesinde Kullanılışı 
Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme (Teksir). Ankara, 1963 .1V+243 s.

Dış Politika ve Parlamento, Ankara, A.Ü. SBF Yayınları, No: 183-165, 
Sevinç M atbaası, 1964. XII+294 s.

Halkın Yönetime Etkisi, Ankara, TODAİE Yayını, 1968. XV+146 s.

Anayasaya Giriş, Ankara, A.Ü. SBF Yayınları, No: 240, Sevinç Matbaası, 
1968. X V +289s.

Prof. Dr. Mümtaz Soysal’ın yayınları Kitapları, Çevirileri, Makale ve Yazıları 
olarak üç ana bölümde toplanmıştır. Kitapları Türkçe ve yabancı dilde olanlar olarak iki 
alt bölümde sunulmuştur.

Dergilerde yayımlanan ilk makalesinin tarihi 1 Mayıs 1955, yayımlandığı dergi 
Forum’dur. Ayrıca Akis’te isimsiz dış politika yazıları yazmış, Yön dergisini çıkarmıştır. 
Bilimsel dergilerde yayımlanan makaleleri dışında, çeşitli dergilerde yayımlanmış 
makaleleri de vardır.

1 Mart 1974’te Milliyet’e getirdiği “Açı”, sonra Hürriyet’te ve Cumhuriyet’te 
sürmüştür. “P” ile başlayan günler dışında, 35 yıldır haftada dört yazı yazmaktadır ki, - 
2009 sonu itibariyle- bu 7.000'in üzerinde köşe yazısı demektir. Buna diğer gazetelerde 
yazdıkları dahil değildir. Bu nedenle, bu bölümde gazete yazılarına yer verilememiştir.



Anayasaya Giriş, (Genişletilmiş 2. Baskı) Ankara, A.Ü. SBF Yayınları, 
No: 271, 1969. 334 s.

Dinamik Anayasa Anlayışı: Anayasanın Diyalektiği Üzerine Bir Deneme, 
Ankara, A.Ü. SBF Yayınları, No: 272, Sevinç Matbaası, 1969. V III+114 s.

100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1969. 151 s. 
(Son baskısı, 11. Baskı, 1997’de, 281 s. olarak yayınlandı.)

Siyasal Düşünceler ve Rejimler (Teksir), Ankara, 1972-1973, A.Ü. SBF 
ve Basın ve Yayın Yüksek Okulu Ders Notları, 179 s.

Güzel Huzursuzluk, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1975. 226 s.

Anayasa Hukuku Ders Notları, Birinci Sınıf. Ankara, 1980.

Demokrasiye Giderken, İstanbul, Hil Yayın, 1982. 144 s.

Aklını K ıbrıs’la Bozmak, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1995. 170 s.

Anayasa’nın Piif Noktası. Ankara, Bilgi Yayınevi, 1995. 172 s.

Balinanın Böcekleri, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1995. 179 s.

İçgüveysinin Encamı, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1995, 163 s.

İdeoloji Öldü mii?, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1995. 173 s.

Öpülesi Gemiler, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1995. 164 s.

Çürüyüşten Dirilişe, İstanbul, Cumhuriyet (gazete eki olarak çıkmıştır), 
1999. 95 s.

2. YABANCI DİLDE YAZDIĞI KİTAPLARI

Les Relations Publiques en Matière Administrative, II. L'Action des 
Administrés sur le Fonctionnement de 1’Administration Publique, à / ’Exclusion 
du Droit Electoral. Version Définitive du Rapport Général. XlIIe Congrès 
International des Sciences Administratives (Paris, 20-23 Juillet 1965). Bruxelles, 
Institut International des Sciences Administratives. 140 s.

Public Relations in Administration, IL The Influence o fT he Public on The 
Opération o f  Public Administration, Brussels, International Institute o f 
Administrative Sciences, 1966. 132 s.

Local Government in Turkey, Ankara, a Publication o f the Institute of 
Public Administration for Turkey and the M iddle East, A.Ü. Basımevi, 1967. 
VIII+65 s.



II. ÇEVİRİLERİ
Amme İdaresi ve Demokrasi (Yazan, Gunnar HECKSCHER), A.Ü. SBF  

Dergisi, C: IX, No: 2, 1954, s: 127-166.

İdaredeki Atasözleri (Yazan, H.A. SIMON), A.Ü. SBF Dergisi, C: XI, S.4, 
Aralık 1956, s: 85-109.

Amme İdaresi Notları (Yazan, Albert GORVINE), Ankara, 1957. 
IV+108 s.

Devlet Planlarının Hazırlanması (Yazan, John D. M İLLET), Ankara. 
A.Ü. SBF-TODAİE-New York Üniversitesi Amme İdaresi ve Sosyal Hizmet 
Fakültesi M üşterek Tercümeler Serisi, No: l,Y eni M atbaa, 1957. 77 s.

Milletlerin Yakınlaşmasında Mukayeseli Hukukun Tesiri (Yazan, R.H. 
GRAVESON), Ankara, Türk Hukuk Kurumu Yayını, 1959. 19 s.

Mukayeseli Devlet İdaresi Alanında Öğretim ve Araştırına (Yazan, 
M anfred C. VERNON), A .Ü  SBF Dergisi, C: XV, No: 4, 1960, s: 151-162.

Devlet Sistemleri-Mukayeseli Devlet İdaresine Giriş (Yazan, M anfred C. 
VERNON), Ankara, A.Ü. SBF Yayınları, No: 121-103, Sevinç Basımevi, 1961. 
X II+212s.

Anayasa Üzerine Düşünceler-Federalistlerin Makalelerinden Seçmeler 
(Yazan, HAM ILTON, M ADISON ve JAY), İstanbul, Türk Siyasi İlimler 
Derneği Yayınları, Siyasi İlimler Serisi, No: 3, Yenilik Basımevi, 1962. 
XII+95 s.

A Survey on the Financial Administration o f  Turkish Municipalities 
(Yazan, Fehmi YAVUZ), Ankara, Sevinç Matbaası, 1962. VIII+27 s.

Biiyük Britanya 'da Millileştirilmiş Sanayiler Üzerindeki Parlamento 
Denetimi (Yazan, Daniel Norm an CHESTER), Ankara, TODAİE Yayını, 1963.
13 s.

III - MAKALE VE YAZILARI

1 .A .Ü . SB F  DERGİSİ’ NDE YAYINLANAN MAKALELERİ

Devlet Memurlarının Sınıflandırılması, C: XI, S.3, Eylül 1956, s: 423-

İngiliz İşçi Partisi, C: XII, No: 1, M art 1957, s: 74-91.

437.
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Türk Parlamentolarında Meclis Balkanlarının Durumları, C: XII, No: 2, 
Haziran 1957, s: 76-83.

Türk İktisadında Devletin Payı ve Rolü, C: XII, No: 3, Eylül 1957, s: 26-
35.

Yeni Bir Bakanlığın Kuruluşu - TBMM Olağanüstü Toplantısı, C : XIII, 
No: 3, Eylül 1958, s: 276-285.

Parkinson's Law, (C.N. Parkiııson’un kitabının tahlili) C: XIII, No: 3, 
Eylül 1958, s: 297-299.

Anayasa Hukuku Açısından “Kapalılık” ve “Açıklık” Kavramları, 
C: XXIII, No: 1, 1968, s: 261-274.

Political Prerequisites For An Efficient Administration, C: XXIII, No: 2, 
1968, s: 163-168.

Özel Yüksek Öğretim ve Anayasa, C: XXIII, No: 2, 1968, s: 169-188.

Derneklerin 'Siyasetle İştigali’, C: XXIII, No: 3, 1968, s: 229-240.

Adverse Effect o f  Local Government on Political Modernization, C: 
XXIII, No: 4, 1968. s: 175-182.

Ortadoğu Teknik Üniversitesinin Yönetim Yapısı ve Anayasa, C: XXIV, 
No: 1, 1969, s: 83-90.

Haklar ve Özgürlükler Bakımından 1961 Anayasasının Evrensel Anlamı, 
C: XXIV, No: 1, 1969, s: 91-94.

Anayasa Diyalektiği Açısından Özerk Kuruluşların Görevi, C: XXIV, 
No: 4, 1969, s: 111-124.

2. FORUM  DERGİSİ’NDE YAYINLANAN MAKALELERİ

İktisadi Devlet Teşekküllerinin Bünyesi, sayı 27 (1 Mayıs 1955), s: 12-13.

İktisadi Devlet Teşekküllerinin Murakabesi, sayı 28 (15 Mayıs 1955), 
s: 11-13.

Bütünlük, sayı 63 (1 Kasım 1956), s: 11-12.

Memurların Çoğalışı, sayı 65 (1 Aralık 1956), s: 9-10.

Komitoloji Kanunları, sayı 66 (15 Aralık 1956), s: 15-16.

Okuyucu Mektupları, sayı 69 (1 Şubat 1957), s: 20-21.
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Bir Düşünürün Ölümü, sayı 77 (1 Haziran 1957), s: 19.

Eksik Kalmış Kitaplar, sayı 95 (1 Mart 1958), s: 12-14.

Meclis Başkanlığı ve Demokratik Gelişmede Yeni İmkânlar, sayı 97 
(1 Nisan 1958), s: 9-13.

Koordinasyon Bakanlığı, sayı 104 (15 Temmuz 1958), s. 9-11.

Türkiye’nin Son Ortadoğu Siyaseti ve Batılılaşma Temposunda 
Yavaşlama, sayı 107 (1 Eylül 1958), s: 10-12.

Bir Eğitim Teşebbüsü: O.T.Ü. sayı 130 (15 Ağustos 1959), s: 9-10.

A B D ’nin Dış Siyasetindeki Yeni Gelişmeler ve Türkiye, sayı 138 
(15 Aralık 1959), s: 6-9.

Batıya Varışın Eğitimsel Yolları, sayı 145 (1 Nisan 1960), s: 8-12.

Siyasette Burjuvalaşma, sayı 150 (1 Temmuz 1960), s: 8-9.

Suçsuz Anayasa, sayı 152 (1 Ağustos 1960), s: 11-12.*

Kurucular, sayı 156 (1 Ekim 1960), s: 8-9.

3. YÖN  DERGİSİ’NDE YAYINLANAN MAKALELERİ

Sosyal Devlet, sayı 1, 20 Aralık 1961.

Kurucu M eclis’te, sayı 2, 27 Aralık 1961.

Mebus Maaşları, sayı 3, 3 Ocak 1962.

Milliyetçilik, sayı 4, 10 Ocak 1962.

Kalkınma ve Hukuk, sayı 5, 17 Ocak 1962.

Toprak Kavgası, sayı 6, 24 Ocak 1962.

Sosyalizmin Sınırları, sayı 7, 31 Ocak 1962.

Özel Teşebbüs, sayı 8, 7 Şubat 1962.

Bilimde Özel Teşebbüs, sayı 9, 14 Şubat 1962.

Teşhiste Yanılma, sayı 10, 21 Şubat 1962.

Yanlış Reçete, sayı 11, 28 Şubat 1962.

' Tam metni, Söylcşi’nin sonuna konan eklerde (Ek-8'de) verilmiştir.
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Bu Rejim Nasıl Yaşar, sayı 12, 7 Mart 1962.

Sümerbank'ın Başarısı, sayı 14, 21 M art 1962.

Petroldeki Fitiller, sayı 16, 4 Nisan 1962.

Uyanış Saati, sayı 17, 11 Nisan 1962.

Göl Kıyısında, sayı 26, 13 Haziran 1962.

Transformismo, sayı 28, 27 Haziran 1962.

Demokrasi Anlayışımız, sayı 30, 11 Temmuz 1962.

Boşluk, sayı 31 ,18  Temmuz 1962.

Göz Oyan Kargalar, sayı 32, 25 Temmuz 1962.

Plan ve İnsan, sayı 33, 1 Ağustos 1962.

Köyde Sosyalizm, sayı 38, 5 Eylül 1962.

Yargıçlar ve Toplum, sayı 39, 12 Eylül 1962.

Biiyiik Yalan, sayı 40, 19 Eylül 1962.

İktisadi Kamu Teşebbüsleri ve Plan, sayı 40, 19 Eylül 1962. 

Karşı İhtilal, sayı 41, 26 Eylül 1962.

Plan ve Statüko, sayı 42, 3 Ekim 1962.

İlerici Cephenin Bütünlüğü, sayı 43, 10 Ekim 1962.

Zeytin Dalı, sayı 46, 31 Ekim 1962.

Devrimcinin Halkçılığı, sayı 47, 7 Kasım 1962.

Atatürk’ten Sonraki İnönü, sayı 48, 14 Kasım 1962.

Birlikte Yaşama, sayı 50, 28 Kasım 1962.

A P ’nin Öğrettikleri, sayı 51 , 5  Aralık 1962.

İkinci Yılın Eşiğinde, sayı 53, 19 Aralık 1962.

Merhaba Huzur, sayı 67, 27 Mart 1963.

Ağaç, Hukuk ve İnsan, sayı 69, 10 Nisan 1963.

Eğitimde Bölgeler Arası Dengesizlik, sayı 70, 17 Nisan 1963. 

Nakarat, sayı 72, 1 Mayıs 1963.

27 Mayıs, sayı 76, 29 Mayıs 1963.
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Kiracılar ve Anayasa, sayı 77, 5 Haziran 1963.

Kapılar Açılırken, sayı 79, 2 Ekim 1964.

Yasakların Ciicii, sayı 80, 9 Ekim 1964.

Uçmayan Pilotlar, sayı 82, 23 Ekim 1964.

Çıktık Açık Alınla, sayı 83, 30 Ekim 1964.

Aldatış, sayı 87, 27 Kasım 1964.

Hayal Perdesi, sayı 89, 11 Aralık 1964.

Milli Kalıntı Sistemi, sayı 92, 1 Ocak 1965.

Bizans’ın Son Günleri, sayı 93, 8 Ocak 1965.

Dış Hegemonya Tartışması, sayı 94, 15 Ocak 1965.

Beklerin Hatası, sayı 95, 22 Ocak 1965.

Küçüklükler Komedisi, sayı 100, 26 Şubat 1965.

Kovansız Arılar, sayı 102, 12 M art 1965.

Sistem Yapar, sayı 112, 21 Mayıs 1965.

Afyon, sayı 115, 11 Haziran 1965.

Türkiye Gerçek Demokrasiye Doğru Yavaş Yavaş İlerlerken Çok Komik 
Bir Şey Oldu, sayı 116, 18 Haziran 1965.

Cezayir’deki Yalnız Adam, sayı 117, 25 Haziran 1965.

Memurun Uyanışı, sayı 118, 2 Temmuz 1965.

Başkalık, sayı 123, 6 Ağustos 1965.

Testi Kırılmadan, sayı 132, 8 Ekim 1965.

Ortanın Solu mu Sorumlu, sayı 133, 15 Ekim 1965.

Okutmadıklarıımz, sayı 138, 19 Kasım 1965.

Yalnızlık, sayı 143, 24 Aralık 1965.

Komprador Dinciliği, sayı 149, 4 Şubat 1966.

Gençlik ve Dış Politika, sayı 179, 2 Eylül 1966.

- 1 3 -



IV. DİĞER DERGİ VE GAZETELERDE 
YAYINLANAN YAZI, KONUŞMA VE SÖYLEŞİLERİ

“Planlama ve Demokrasi,” Planlama, sayı 1(1), 1961, s: 63-66.

“The Role o f Local Government in Political Development,” Local 
Government and National Development içinde, Ankara, TODAİE yayını, 1968, 
s: 91-96

“Anayasayı Sosyalistçe Korumak,” Emek, 19 Mayıs 1969.

“ İkili Anlaşmalar Konusunda Anayasa M ahkemesine de Düşen Görevler 
Vardır,” Ulus, 1969.

“Kavgayı Anlamak,” Dost, 1 Nisan 1971.

“Dürüst, Çalışkan ve Bilgili, ” Ortam, 19 Nisan 1971.

“Güzel H uzursuzluk ” Ortam, 26 Nisan 1971.*

“ Başkalaşan Anayasa, ” Ortam, 28 Haziran 1971.

“Elele Vermek,” Barış, 2 Aralık 1973.

“Üslup,” Barış, 27 Aralık 1973.

“Sınırlı Düşünm ek,” Barış, 7 Şubat 1974.

“Erim ’in Kitapları ve Soljenitsin”, Barış, 18 Şubat 1974.

“ İnsan Haklarının Ulusal Düzeyde Korunması, ” (Özet), İnsan Haklarının 
Felsefi Temelleri Uluslararası Semineri. Ankara: 09-13 Haziran 1980, (1982), 
s: 113-115.

“Bunalım Tohumları, ” (Yeni Anayasa Tasarısı Üzerine) İktisat Dergisi, 
sayı 215, 1982.

“Türk Anayasacılığında Kemalist Yaklaşımın Anlamı,” Türkiye İş 
Bankası Uluslararası Atatürk Sempozyumu, (İstanbul, 17-22 Mayıs 1981) 1983, 
s: 211-218.

“Yakınlık” (Osmanlı Devrinde Türk-Ermeni İlişkileri) Milliyet Sanat, 
sayı 107, 11.1984, s. 3.

* Tam metni, Söyleşi'nin sonuna konan eklerde (Ek-9’da) verilmiştir.
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“İnsan H aklan ve Başörtüsü Üzerine,” (Konuşma) İslâm, sayı 3(28), 
1985, s: 12-13.

“Milli Egem enlik İlkesi Üzerine Tartışm alar,” Milli Egemenlik 
Sempozyumu, 1986, s: 22-27, 37-44.

“İnsan Hakları Açısından Temel Haklar ve Özgürlüklerin Niteliği (ve 
Tartışm alar),” Anayasa Yargısı, (Ankara, 25-26. 4.1986), 1987, s: 39-59.

“İki Kavram, Özerklik ve Tarafsızlık,” Bahri Savcıya Armağan, 
Ankara, 1988.

“Meclis, Toplumdan Daha M uhafazakârdır,” (Söyleşi) İktisat Dergisi, 
Temmuz 1993.

“ Dönekliğin Felsefesi. ” İktisat Dergisi, Temmuz-Ağustos 1993.

“Halka İhanetin Adı Solculuk Olamaz - Merkez Sağ, Ulusal Sol, ” 
Cumhuriyet, 22 Aralık 1994.

“ İdeolojik Bocalama - İkinci Cumhuriyet, Yeni Züppelik, Kâr Tutkusu,” 
Cumhuriyet, 23 Aralık 1994.

“ Sol Üretmezse, Halk Köktendincilere Kayar,” Cumhuriyet, 24 Aralık
1994.

“Halkıma İhanet Etmem,” (Söyleşi) Cumhuriyet, 25 Ocak 1995.*

" Tam metni Söyleşi’nin sonuna konan eklerde (Ek-4’tc) verilmiştir.
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MÜMTAZ SOYSAL’LA SÖYLEŞİ

SUNUŞ

N. İlter ERTUĞRUL

M ümtaz Soysal ya da herkesin hitap ettiği şekilde ‘M ümtaz H oca’, yalnız 
M iilkiye’de okuyanların değil, scveni-sevmeyeni, kızanı-küseni, hepsi için, 
bütün bir 68 kuşağının ve ondan sonraki diğer kuşakların 'H oca’sı sayılır.

60 ve 70 ’li yıllardaki anayasa dersleri birer efsaneye dönüşmüştür ve o 
dönemin M ülkiyeli olmayan birçok üniversite öğrencisi bile, onun SBF’deki 
derslerini izlediğini -doğru ya da yanlış- övünerek anlatır. Üstelik dersi, büyük 
büyük lafların abartılı jestlerle anlatıldığı bir ‘gösteri’ değildir. Hatta, dersi, 
büyük beklentilerle gelenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar yalındır. Yıllar 
sonra nedenini sorduğumda şu yanıtı vermişti: "Ders, vasat öğrenciye göre 
anlatılır

Dersi, yan çevrilmiş koltuğun kolluğuna ya da kolçaklı sandalyenin 
kolçağına adeta her an kalkıverecek gibi eğreti bir şekilde kalçasını iliştirmiş bir 
‘H oca’nın son derece yum uşak el hareketleri (iki elin parmaklarını iç içe 
geçirme, sağa veya sola, hatta geriye doğru bükme) ve heyecansız bir ses 
tonuyla anlattığı, ‘teknik’ bilgilerdir. Kuşkusuz, zekâsının bir örneği olarak, her 
an hocasının açığını yakalama derdiyle “başladığı yeri acaba ne zaman 
unutacak” merakıyla izlediğiniz uzun tümcelerde hiç hata yapmaz; hatta, sanki 
muzipliğinizi fark etmiş de, asıl o sizinle dalga geçiyormuş gibi, yan 
cümleciklerle uzattıkça uzatır, ama yine hatasız bağlar.

Yalnız okulda ‘hoca’ değildir. Diplomasi dersleri de hocalığı kadar 
ünlüdür. D ışişlerinde Daire Başkanı öğrencilerinden birinin mesleğin ilk 
yıllarına ait bir anısı, Hoca’nın uluslararası toplantılarda, hiç terk etmediği o 
‘İngiliz üslubu’yla, her taşı yerini getirip gediğine koyduğu -klasik- derslerinin 
bir örneğidir (Ek-2). O dersler, kimisi için dudakta zarif bir tebessümdür, kimisi 
için kılçığı boğazdan atılamayan bir öksürük nöbeti.

Bu satırların yazarının, M ümtaz H oca’ya -her iki anlamda da- ‘nesnel’ 
yaklaşması zordur. Onu, ‘uzak’taıı da tanır, ‘yakın’dan da. Çünkü adının 
efsaneye çıktığı yıllarda Milliyet gazetesindeki ilk köşe yazısından itibaren 
(1 M art 1974) sürekli okuyucusudur. Yazar, okur’u tanımaz ama, okur için 
‘yazar’ her gün her yazısına tepki verdiği, desteklediği, kızdığı, öfkelendiği, 
acıdığı, sevdiği vb. kısaca İnsanî bütün tepkileri gösterdiği, ‘aileden birisi’dir.
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Ve en önemlisi ÖĞRENDİĞİ kişidir. Oradan öğrendikleriyle bazen bir dünya 
kurar, belki bir dünyayı yıkar, günlük tartışm alarında ondan çaldığı fikirleri 
kendisininmiş gibi satar, hatta bazen daha da abartıp, destekleyicisi olarak, onu 
gösterir: “Bak, Mümtaz Hoca da benden yana ” der.*

‘M ümtaz Hoca okuru’nun, ‘Hoca M üm taz’la karşılaşması ise, meşhur 
“100 Soruda Anayasa” kitabıyladır. 1978’de Bolu şehir stadının yanında üç 
katlı bir binada açılan A İTİA ’ya bağlı Sevk ve İdarecilik Yüksek O kulu’nda, 
ders kitabımızdı. Dersi Fatih Gümüş verirdi, asistanı da İbrahim Kaboğlu’ydu.

‘O kuru’ ve ‘kitap öğrcncisi’nin yanma ‘hoca-öğrenci’ mertebesi, 1981 ’dc 
M ülkiye’ye girince eklendi. Anayasa ve (Tekin Akıllıoğlu ile birlikte) İnsan 
H aklan dersimize geldi. Böylece, biz de o ‘ayrıcalıklı’ öğrenciler sınıfına dahil 
olmuştuk.

Tabii, bu dönemde 12 Eylül, Y Ö K ’ü kurmuş ve 1982 sonbaharında ‘san  
zarflar' yola çıkmıştı. Mümtaz H oca’ya ‘sarı z a r f  gelmedi. Bu nedenle 
eleştirildi de; kimilerine göre; “o artık askerle uzlaşmış”tı. Oysa 12 Eylül, 
Y Ö K ’ten çok önce ve iktidara gelir gelmez hemen, onunla -kendi yetki sınırları 
içinde- hesabını görmüş, verebileceği en ağır cezayı verip iktidarının ikinci 
gününde Denktaş’ın danışmanlığından almıştı. Daha fazlasına da gücü yetmezdi, 
çünkü karşısındaki sadece bir ‘hoca’ değildi. M ümtaz Hoca, -bir vehim bile olsa- 
dışarıdakilenn Türkiye’yi, içeridekilerin dünyayı, ‘başlarına yıkacağını' 
sandıkları bir insandı.

12 M art’ta, okuldan askeri bir jeeple götürülmeden önce komutanın cl 
işaretini yanlış anlayan jandarm aların silahla dekanının üzerine koşuştuğu güne 
de; aradan uzun yıllar geçtikten sonra 12 M art ve 12 Eylül’ün ihtiram duruşuna 
da tanık olan bir Mülkiyeli, o iki anısını ve Anayasa hocası M ümtaz Soysal’dan 
aldığı ‘ilk ders’i anlattı (Ek-3).

*  5jC *  *

* “Mümtaz Soysal okuru” olma, 20 yıl sonra onun köşe yazılarından derlenmiş 
‘konulu kitaplar’ çıkartılırken katmerlendi. Yaşar BAKAN ile Mümtaz Soysal’ın köşe 
yazılarını tek tek okuyarak konularına ayırmış, 30’u aşkın konu belirlemiştik. 
Düşünceler Günlüğü dizisinin Bilgi Yayınevi tarafından sadece 6 tanesi yayımlanabildi. 
O ayrı bir okuldu.

Bu kitap çalışmasından söz etmişken, çok erken kaybettiğimiz Yaşar BAKAN’ı 
bir kez daha sevgiyle anıyorum. KİGEM’i de birlikte kurduğumuz Yaşar BAKAN’ı, bir 
kalp krizi sonucu 16 Ağustos 1999’da kaybettik ve o büyük deprem felaketinin olduğu 
gün Ankara’da toprağa verdik.
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Yazar-okur, hoca-kitap öğrencisi ve hoca-öğrenci aşamalarından sonra 
Mümtaz Hoca O kulu’nun dördüncü aşaması, TB M M ’de M ümtaz Soysal’ın 
danışmanlığıdır. 1993 Temmuzunda başlayan bu ‘m ektep’, 1994’te KİGEM de 
kurulunca, bu satırların yazarına, paha biçilmesi ve belki dünyada bir daha eşi- 
benzerinin bir araya getirilmesi olanaksız bir kadronun bizatihi ralıle-i 
tedrisinden geçme olanağı sağlamıştır. Orası, içinde Türkiye’nin en büyük 
anayasacıları, en büyük idare hukukçuları, en büyük iktisatçıları, en, en, en .... 
olan bir gönüllü üniversitedir. O üniversiteye, tarihi bir mücadeleyi birlikte 
yürüttüğümüz konfederasyonlar, sendikalar ve meslek odaları dahildir. Bu 
satırların yazarı, o üniversitenin hem öğrencisi, hem memuru, hem hademesidir.

Birlikte özelleştirmeye karşı verdiğimiz mücadele, o üniversitenin bitirme 
sınavıdır. Notu belki pek yüksek değildir ama, en azından sınavdan çakılmamış; 
özelleştirme kimi alanda on, kimi alanda onbeş ya da daha fazla yıl engellenmiş, 
dünyaya örnek olacak bir hukuksal mücadele verilmiştir. Notu, tarih takdir 
edecektir.

Grup odalarından genel kurul kulislerine, personelinden milletvekillerine 
koca bir meclis; onun içinde Türkiye’ye şöyle ya da böyle yön vermiş 
politikacılar, bakanlar, başbakanlar ve iltifatta da hakarette de bonkör ‘bir kısım 
m edya’ bu mücadelenin dekorudur.

O üniversitede öğrenimin bir gereği olarak, bu mücadelenin -ne kadar 
budansa, örselense, tırpanlansa da- “antiemperyalist cumhuriyet hukuku” ve o 
geleneğin sayesinde verildiğinin kayda geçirilmesi keyifli bir görevdir. Çünkü, 
özellikle imtiyaz ve imtiyaz sözleşmelerini yönetsel yargı denetimi dışına 
çıkarmaya çalışan yasal düzenlemelere karşı, yönetsel yargının görev alanını 
korumaya çalışan, düzenlemenin geç bir saatte getirildiği M eclis’te, anında 
kürsüye çıkıp tepki gösteren M ümtaz Soysal, Anayasa hukuku profesöründen 
çok, “idare hukuku asistanı Mümtaz ’’dır. Anayasa M ahkem esi’ne açılan dava 
dilekçelerine bakıldığında kolayca görülür ki, dilekçedeki görüşler Tahsin Bekir 
B aha’nın, Sıddık Sami O nar’ındır. Orada, öğrenilmiş ve devam ettirilmiş bir 
gelenek vardır.

* * * *

1993’ten sonra danışmanı, 1994’ten sonra KİG EM ’de genel sekreteri, 
2002’de Bağımsız Cumhuriyet P artis inde  yine genel sekreteriydim. Bunların 
dışında da birçok unvanım oldu, ama “en çok hangisini tercih edersin’’ derseniz, 
bir numara “Mümtaz Soysal 'ın danışmanlığı "dır. Yalnız, bu aynı zamanda şu 
demek değildir: “Mümtaz Soysal'm müridi". Ne ben olabilirdim, ne de o isterdi. 
Hiç de olmadı, tam tersine, birçok kez, “s iz ”li soru cümlelerine, “ben" li yanıtlar 
vermek ve bu farkı hep belirtmek zorunda kaldım. O başkaydı, ben başkaydım;
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hâlâ o başka, ben başkayım. Ben onun katılmadığı şeyleri ona rağmen yaptım, o 
benim yapması gerektiğini düşündüğüm şeylerin tam tersini, bana rağmen.

Bu yüzden, bu söyleşide ‘taraflı ya da tarafsız’ olmaya değil, sadece 
bilmediğim şeyleri öğrenmeye ve bilmediğim yönleriyle de M üm taz H oca’yı 
gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştım.

* * * *

Mümtaz Soysal, ‘aksi’, ‘inatçı’ bilinir. Bana göre ise ‘utangaç’tır ve 
gereğinden fazla alçakgönüllüdür. En önemli işleri bile, “eee, ne var, öyle oldıı 
işte ” diye geçiştirmeye çalışır.

İçine kapanık olduğu doğrudur. Bu, söyleşinin bazı yerlerinde kendisinin 
de söyleyeceği 'ihtiyatlıhğmm' sonucudur belki. Çünkü, o çocukluğunda, 
kendisini bir halıya hapsedip, saatlerce oradan çıkmama eğitimi yapmıştır. 
Olduğu yeri kolay terk etmez, kolay kolay ileri adım atmaz. İnsan ilişkilerinde 
de böyledir; kolay açılmaz. Ancak, bildiğim, onun kadar çevresindekilere 
inisiyatif veren çok az insan vardır. Hatta, bunu abarttığı bile söylenebilir.

Peki neden aksi ve inatçı sayılmıştır? Çünkü, onun için hayatta ‘evet’ler 
ve İ ıay ır’lar vardır. Evetler evettir, hayırlar lıayır. Pazarlık etmez. Bir insanın 
inandığı şeylerden dönmemesi, doğru olduğuna inandığı şeyler için sonuna 
kadar mücadele etmesi, “başkaldırf’ya “elveda” dememesi inatçılık ise, evet 
inatçıdır ve onun için M ümtaz SOYSAL’dır...

İltifat da almıştır, hakaret de görmüştür. Ancak, itifat, M ümtaz Soysal’la 
aynı görüşte olanlara; hakaret, M ümtaz Soysal’la zıt görüşte olanlara ait değildir. 
Tam tersine, M ümtaz Hoca’ya hakaret edenler de, iltifat edenler de M ümtaz 
Hoca karşıtlarıdır. Bunun nedeni son derece basittir: M ümtaz Hoca, inandığı 
şeyi yapar, inanmadığı şeyi yapmaz. Onu seven ya da sevmeyen herkes de bunu 
bilir. Bu yüzden hiçbir fikrine katılmayanlar bile, ona saygı duyar.

Üstelik, akla ziyan ölçüde naziktir. M eclis’te milletvekilleri odaya 
geldiğinde sekreterler, ellerinde notlar, ajandalar ‘m akam ’a koştururken; o, tam 
tersine ‘m akam ’dan kalkıp gelir, “şurayı bağlayabilir misiniz lütfen’’ der. 
Gerçekten ‘aksi’ olduğu durumlar yok mudur, ona biraz sonra değineceğim.

Onun, ‘hayır’ dediği şeylerden, siyasi bir çıkar uğruna bile dönmediğinin 
en veciz örneklerinden biri olarak 1995’te Cumhuriyet’’ten Türcy Köse ile 
yaptığı söyleşiyi Ek-4’e koydum. Orada ‘hayır’ dediği şeye hâlâ hayır diyor, 
orada ‘evet’ dediği şey ise, bugün bile -bilinip bilinmeden- onun en çok 
eleştirildiği konulardan biri. Üstelik onun ’evet’ dediği şey, o dönem için (iktidar 
ortağı DYP dahil) Türkiye’de birçok kişi açısından “teröre destek” anlamı 
taşıyordu ama o, o zaman da aynı şeyleri söylüyordu, bugün de.

1990’ların ortalarında Uluslararası A f Örgiitü’nün eski ikinci başkanı gibi 
Türkiye’de bir insan hakları mücadelesi verip düşünce suçunu terör suçu sayan
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Terörle M ücadele K anunu’nun ikinci maddesinin değiştirilmesi için çabalayan 
Dışişleri Bakanı da odur; insan hakları kılıfı ardında Güneydoğu’yu komşu 
kapısı yapıp ‘başka’ faaliyetler gösterenlerin Uluslararası A f Örgütü kalkanı 
ardına gizlenmelerine izin vermeyen Dışişleri Bakam da.

Ters düştüğümüz de olmuştur. Ama, söyleşi sırasında, ben bile yıllar 
sonra öğrendim ki, yapılamayan Birleşme(me) Kurultayı’nda salona gitmeme 
nedeni sadece bir ilke meselesidir; Parti M eclisi’nde, “ben Kurultay’a 
gidilmesinden yanayım ama, parti disiplinine uyarım ” demiştir, genel başkanı 
Karayalçın’a ve ertesi gün herkes onu Kurultay salonunda beklerken, Parti 
Meclisi kararına uymuş, gitmemiştir.

Hatta kırıldığım da olmuş, Türkiye’nin dönüm noktalarından biri 
olacak bir aşamada, yeni birleşmiş C H P’nin 9 Eylül 1995 kurultayında genel 
başkan adayı olmayarak, yalnız kendisi açısından değil Türkiye açısından tarihi 
bir fırsatın kaçırılmasına neden olduğunu düşünmüşümdür. Çünkü, -bana göre- 
(ki seçim sistemi kazanma şansını artırıyordu) o kurultay kaybedilse bile, artık 
CH P’nin muhalefet lideri M ümtaz Soysal ve muhalefet çizgisi ‘pilav üstü az 
kuru’ misali sosyal demokrasi değil, ‘so l’du.* Böylece, sonraki kurultaylarda 
artık ne Ricky M artinvari gösteriler yapılabilirdi, ne de Türkiye’de artık meclis 
içi ‘sol’, günlük gazete haberlerinden oluşturulan bir politika çizgisine mahkûm 
kalırdı. Olmadı.

* * * *

M ümtaz Soysal’ın 80 yaşma ve M ülkiye’nin 150. yılına rastlayan 
A rm ağan’daki bu söyleşiyi “bant çözümü” olarak aynen vermek mümkündü. 
Ancak, bunu eksik buldum. M ümtaz Hoca için 4 0 ’lar-50’ler-60’lar, benim 
kuşağım için 70’ler-80’ler-90’lar daha dün gibi; ama, üniversitedeki 
öğrencilerimiz için 9 0 ’lar bile, M İLATTAN Ö N C E...

Mümtaz H oca’nın çok iyi bildiğinden herkesi de bilir sanarak bir-iki 
cümle ile geçiştirdiği bazı yerlerden önce kısa açıklamalar yazdım; okuyucunun 
gözünde dönemi canlandırabilmesi için Hoca’nın andığı yazılardan bazılarını 
ekledim, bazen de dip notlar koydum.

Bir de pek alışılmış bir şey olmasa da, Mümtaz Hoca ile söyleşiden önce 
Bilsay KU RUÇ’un "Kırk Yıl Öncesinden İzlenimler”'\n\ verdim. Mümtaz 
Hoca’nın esas ‘aksi’liği, övüldüğü zaman ortaya çıkar. Övülünce utanır, ne 
yapacağını bilemez ve o zaman aksileşir. Bunu en iyi bilenlerden biri olan Bilsay

Bu satırların yazarının “sosyal demokrasi” karşısındaki tutumunu en iyi 
açıklayan, Kurthan Fişek’in sürekli kendi siyasi yerini tarif için kullandığı cümledir: 
"Hayatımda hiç sosyal demokrat olacak kadar sağda olmadım. ”
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KURUÇ, Soysal’ın utangaçlık sınırları içinde bir dönem ve Soysal analizi yaptı. 
Okuduğunuzda kendiniz karar vereceksiniz ama, bence 60 ’lı ve 70’li yıllar için 
mükemmel bir tasvir, 150. yılına yakışır bir M ülkiye ve muhteşem bir Türkiye 
tahlili de oldu. M ümtaz H oca’nın anlatmaktan utanacağı şeyleri dönemin içine 
yerleştirdi. O bilgiler olmazsa, söyleşide bazı yerler havada kalırdı.

Mümtaz Soysal’ın Anayasa ya Giriş kitabına da Bilsay Hoca değindi. 
Aslında, Anayasa ’ya Giriş kitabını, tam metin burada vermek isterdim. Kırkıncı 
yılını dolduran bu kitabın bir “tıpkı basımı” yapılmalıdır. O kitabı okumadan, o 
yıllarda M ümtaz Soysal’ın niçin M ümtaz Soysal olduğunu kavramak zordur ve 
Mümtaz SoysaPın üniversite eğitimine getirdiği devrimci değişikliği d e ... O 
kitap için Hoca itinayla Sıkıyönetim M ahkemesi tarafından hapis cezasına 
çarptırılmış, ama Askeri Yargıtay tarafından her seferinde bozulmuştur. Mümtaz 
Soysal’da, a f  nedeniyle yargılamanın düşmüş olması biraz buruk bir etki 
yaratmıştır, çünkü o beraat etmeyi tercih ederdi.

Anayasa ya Giriş kitabının tam metnini burada vermek olanaksız olduğu 
için, H oca’nın üniversite eğitimine bakışının bir işareti olarak, yalnızca 
“Önsöz”ü eklerin en başına aldım. İlk kez okuyanlar tabii ki fark edecck ama, 
ben vurgulamadan geçemeyeceğim, bir üniversite ders kitabının, hele bir hukuk 
ders kitabının nasıl olması gerektiğine ilişkin sözleri ve sonundaki içtenliği 
bence onu anlatmak için yeterli.

Mümtaz H oca’nın eğitimciliğini, bir eğitimcinin anlatması daha doğru 
olurdu. Niyazi ALTUNYA, TO D A İE’de hocası, 20 yıl sonra SBF’de doktora tez 
danışmanı olan ’M üm taz’ Hoca’yı Ek-5’te anlattı. Hem de M ümtaz Soysal’m 
dünya görüşünü en iyi anlatan iki temel kavram “özgürleştirme” ve “özerklik” 
çerçevesinde. 150. yıl kutlamalarına uygun biçimde M ülkiye’nin eğitim 
tarihimize katkılarını da aktararak.

Yön dönemini, hem YÖ N ’ün, hem DEVRİM ’iıı emekçilerinden, bir 
Doğan Avcıoğlu öğrencisi N azif EKZEN, çok alçakgönüllü bir biçimde ve 
“kimse kızmasın” ya da "kusura bakmayın” deme gereksinimi duym adan Ek- 
6 ’da yazdı.

M ümtaz Hoca’nın, Kıbrıs çalışmalarını, Başbakan Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ın açıkça ‘‘danışmanını değiştir” dediği kişinin, yani Sayın 
Denktaş’ın değerlendirmesi herhalde en uygunu olurdu. Sayın D enktaş’ın Ek- 
7 ’deki bu değerli katkısı, tarihe düşülmüş bir nottur. Sayın Cumhurbaşkanına 
şükranlarımı sunuyorum.

Sayın D enktaş’a ulaşmamızı sağlayan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cum huriyeti’nin eski Türkiye büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç, aynı zamanda 
daha önce isimsiz belirtilen katkılardan Ek-3’ün de sahibi. “Bir Diplomasi 
D ersi”ni ise, diplomasi kulislerinden huzurunuza, Dışişleri Bakanlığı’nda daire 
başkanı, sevgili dostum, H. Avni AKSOY getirdi (Ek-2).
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M ümtaz Soysal’ın yapıtlarının listesinin oluşturulmasında Ali 
Çankaya’nın değerli çalışmasına bilgisayar ortamında, -kendisi zaten başlıbaşına 
bir “kaynakça” olan- sevgili dostum Serdar Şahinkaya sayesinde ulaştım.

İlhan KARA K O YU N’un, M ümtaz SOYSAL hakkında yaptığı yüksek 
lisans tezinin tam metnini bir CD içinde kapımın önüne kadar Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde doktora tezini vermek üzere olan Tekin Avaner getirdi. Hem 
Tekin’e, hem de sayın İlhan K A RAK OYU N’a teşekkür ediyorum. Yapıtlarının 
listesini tam am lam am  için M ümtaz Hoca evini ve kendi kütüphanesini açtı. 
Umarım eksik bir şey bırakmamışımdır.

Kapakta kullandığımız fotoğraf, siyah-beyaz fotoğrafın p ir’i ve 
Türkiye’nin medar-ı iftiharı Ara G Ü LER’in. Fotoğraflarının kullanılmasına izin 
verdiği için şükranlarımı sunuyorum. Fotoğrafı Ara G üler’den isteyen ve bize 
ulaştıran ise M ümtaz H oca’nın küçük kızı Funda.

Ayrıca, akademik camianın gelecekte sesini ve imzasını daha çok 
duyacağı Esra D ik’e, Kamu Yönetim Bölüm sekreterimiz Serap Çam alan’a ve 
bazı metinlerin bilgisayar ortamına aktarılması için sabahlara kadar çalışan Anıl 
E rtuğrul’a teşekkür ederim.

* * * *

Bu Armağan için “ İlk Yürürlüğü Durdurm a” kararını anlatan ve 
yorumlayan bir yazı yazmam gerekiyordu, yetiştiremedim. Affınıza sığınıyorum. 
Ancak, hukuksal öyküsünü ve dava dilekçesi ile Anayasa Mahkemesi kararını 
'Biz Vatan Hainliğine Devam Ediyoruz Hâlâ '*da vermiştim. M eraklıları oradan 
ulaşabilir.

Özelleştirmeye karşı m ücadelenin Anayasa yargısına armağanı olan ilk 
yürürlüğü durdurma kararı, Mümtaz Soysal’ın Anayasa hukuku açısından 
ilklerine eklenmelidir.

Aslında bir “ ilk” girişimimiz daha olacaktı, dilekçeyi hazırlamış, 
gerekçeyi yazmış, ancak yeterli imzayı toplayamamıştık. O da, Anayasa 
M ahkem esi’nin yasalar için “yok hükmünde sayılma ” kararı verebileceği tezidir. 
Özellikle Anayasa M ahkem esi’nin daha önce iptal ettiği yasaların ya da 
hükümlerin, yasama organı tarafından tekrar tekrar yürürlüğe sokulması ya da 
yurt dışına usulüne uygun olmayan TBM M  kararıyla asker gönderilmesi vb. 
gibi, A nayasa’ya açık aykırılık ve yasama yetkisinin anayasaya açıkça aykırı 
olarak kötüye kullandığı durumlarda yasanın “yok hükmünde olduğuna” karar 
verilebilir. Çünkü yasama organı, Anayasa M ahkemesi’nin daha önceki 
kararlarına karşın ve iptal edileceğini bile bile sırf A nayasa’nın 153.

* Ümit Yayıncılık, 2004, Ankara.
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maddesindeki “İptal kararlan geriye yürümez. ” hükmünden yararlanmak için 
yasa çıkarmakta; yasa, iptal edilse bile, yasanın yürürlüğe girdiği tarih ile iptal 
kararının yürürlüğe girdiği tarih arasındaki dönemde yürürlükte kalmasından 
-kendisine ya da başkalarına- çıkar sağlamaktadır. Bu tür yasaların, hiçbir 
hukuksal sonuç doğurmayacak biçimde, "yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yok  
sayılmasına” karar verilmesi, en başta yasama organına saygınlık 
kazandıracaktır.

Aradan 15 yıl geçmesine karşın, Anayasa M ahkcm esi’nin yürürlüğü 
durdurma (YD) kararı verip veremeyeceğine ilişkin tartışm a hâlâ sürmektedir* 
ve karara karşı olanların önemli bölümünü liberal kanat oluşturmaktadır. YD 
kararını daha çok “yasama yetkisinin sınırlanması” olarak görenler, Anayasa 
M ahkemesi’nin yetkisini aştığını ileri sürmektedirler.

Anayasa M ahkemesinin 36 ’mcı Kuruluş Yıldönümü nedeniyle 27-28 
Nisan 1998’de düzenlenen Sem pozyum ’da Kemal Gözler ile (şu anki İçişleri 
bakanı, o dönemde Kırklareli Üniversitesi rektörü) Beşir Atalay bu görüşleri, 
-üstelik, biraz hadlerini aşan ve bilimsel eleştiri sınırlarını zorlayan biçimde- 
mahkeme üyelerini eleştirerek dile getirmişlerdi. O ve sonraki kararı veren 
mahkeme üyelerini savunm ak o sempozyumun dinleyicileri arasında bulunan bu 
satırların yazarına düşmüş ve daha sonra mahkeme üyelerinden “biz 
söyleyemiyoruz, sağolıın” türü teşekkürler almıştı.

Yıllar geçtikçe, hukuksal mücadeledeki birikim arttıkça -doğru ya da 
yanlış- şöyle bir sonuca ulaştığımı ifade etmeliyim. Kişisel dünya görüşlerini 
tümüyle göz ardı etmemekle birlikte, yaklaşımdaki temel fark, alınan eğitimden 
kaynaklanıyor; yani M ülkiye’de okumak ile Hukuk Fakültesi’nde okumak.

Mülkiye, ‘kam usal’ bir hukuk anlayışı ile öğrenci yetiştirirken, hukuk 
fakülteleri ‘özel’ hukuk anlayışı ile öğrenci yetiştiriyorlar. Bu nedenle hukuk 
fakültelerinden mezun olan yönetim hukukçuları bile özde ‘özelci’ oluyorlar. 
Soruna liberal hukuk anlayışının, ‘tarafların eşitliği’ penceresinden bakıyorlar. 
İdare hukukunun yetki alanını dar ve daraltıcı biçim de yorumluyorlar. Anayasa 
yargısına da aynı gözle bakıyorlar.

Oysa Mülkiye, dinamik ve diyalektik bir anayasa anlayışına sahip, idari 
yargıya da, anayasa yargısına da öyle bakıyor.

Bizim aldığımız eğitim açısından, yürürlüğü durdurma, ‘doğal’ bir karar, 
tıpkı yarın öbür gün verilecek ‘yok hükmünde sayılm a’ kararı gibi. İptal kararını 
vermeye yetkili olan bir yargı yerinin, yürürlüğü durdurma ya da yok hükmünde

* Örneğin bkz. “Prof Dr. Ergim Özbudım’a Armağan” (Yetkin Yayınları, 2008, 
Ankara) içinde başta Sami Selçuk olmak üzere çeşitli yazarların makaleleri. Sami 
Selçuk’un anılan makalesi, Gözler’in o sempozyumda sunduğu “Realist Yorum Teorisi 
ve Mekanist Anayasa Anlayışı ” başlıklı bildirinin geliştirilmiş ve süslenmiş biçimidir.
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sayılma kararı vermemesi, buna yetkisinin olmaması, eşyanın tabiatına aykırı. 
Kamu hukuku açısından bakıldığında bu son derece açık, üzerinde tartışmaya 
gerek bile yok. Daha büyük bir kararı almaya yetkili organın, alacağı daha küçük 
kararlar, o karara ‘mündem iç’, o kararın içinde.

Anayasa M ahkemesi, yasaların anayasaya uygunluğunu denetlemekle 
yetkili ve görevli yargı yeri. Onun iptal ettiği bir yasa, yasama erkinin yetki 
alanına müdahale değil, sıradan bir hukuka/anayasaya aykırılık kararı. Ayrıca, 
iptal kararının sorumlusu da Anayasa Mahkemesi değil, anayasaya aykırı yasayı 
çıkaran yasama organı. Yaptığı da basit bir hukuksal denetim. Bu hukuksal 
denetimi, siyasi tartışma konusu haline getirenler ise, politikacılar ve başkalarını 
siyasi davranmakla suçlarken, asıl kendileri konuya siyasi olarak bakan 
hukukçular. İlk alındığı zaman bu kararı edep sınırlarını zorlayan biçimde 
eleştiren politikacılar, kendileri muhalefete düşünce, o karara sarılır hale 
geldiler. Başta bu karara karşı oy kullanan M ustafa Bumin ve Haşim Kılıç gibi 
hukukçular bile zamanla kararı savunur hale geldiler, hazırladıkları yasa 
taslağında YD kararına yer verdiler.

Yasama organının niye anayasaya aykırı yasa çıkardığının hesabını, ona 
ve çoğunlukta bulunan siyasi partiye sormak yerine, anayasaya aykırılığı 
belirleyen yargı organına sormak, ne derece doğrudur, üzerinde düşünmek 
gerekir.

Aslında ileri sürülen tezler, son derece tahrik edici ve bizim gibi "yoğurt 
siyah mı, beyaz mı ” münazaralarıyla, doğruyu savunmak yerine, yanlış da olsa 
bir fikri iyi savunmak üzerine ihtisastan geçmiş bir kuşak için, tam “gökte 
ararken, yerde bulunmuş” tartışma malzemeleri. Üstelik, bu satırların yazarının 
üslubuna ve meşrebine de uygun. Ancak. M ümtaz Soysal ocağında öğrendik ki, 
marifet pişkinlik değil, pişmektir. O yolda pişmeye devam edeceğiz.

Bu yüzden, ileri sürülen tezlere ve o tezlere güvenip olmadık işlere 
kalkışan siyasi iktidar sahiplerine şöyle bir uyarıda bulunmak belki herkes için 
daha yararlı:

Beğensek de beğenmesek de, katılsak da katılmasak da, rejimler, aslında 
kurucu iktidarın yaptığı kum havuzları. Tali iktidarlar, kendi güvenceleri için, bu 
kum havuzu içinde oynamayı öğrenmek zorundalar. Dışına çıkıp başlarına bir 
şey geleceği zaman, kendilerini uyaran da Anayasa M ahkem esi...

Çünkü, yine beğensek beğenmesek, katılsak katılmasak da, rejimler savaş, 
ihtilal, darbe vb. gibi olağanüstü koşullarda “ka n ”\a. kuruluyorlar. Bu yüzden, 
sayısal çoğunlukla rejimi değiştirebileceğini sanmak galiba yaşamsal bir hata. 
Düşünüyorum da, rejimlerin, olağanüstü durumlarda, ancak kanla 
değiştirilebileceğini en iyi bilenler olması gereken anayasa hukukçuları, bu 
beyhude çabaları alkışlarken, acaba, kendileri hiçbir sorumluluk taşımadan o 
siyasilerin hayatları üzerinde kumar oynamamakta mıdırlar? Ve yine
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düşünüyorum, acaba, buna hakları var mıdır? Yarın o siyasiler yargılanırken, 
bugün onu destekleyen ağzından alev saçan hukukçuların kaçı ortada olacaktır?

Siyasi sorumluluk sahiplerinin bunu dikkate almaları ve kendilerini o 
tahrikçilerden korumaları, kendi hayatları üzerine bahis oynanmasına engel 
olmaları gerekmez mi?

M ümtaz Hoca ile gerçekleştiremediğimiz bir “ilk ”i, bundan sonra 
başkalarının gerçekleştirmesi dileğiyle buraya aktarıyorum. Ayrıca, bunda 
çekingen davranmayı da doğru bulmuyorum, çünkü hukuk dinamik bir süreçtir, 
nasıl yürürlüğü durdurma kararı, süreç içinde, “iptal edilen hiikmiin, iptal karan  
yayınlanıncaya kadar yürürlüğünün durdurulması ” biçimine dönüşmüşse, yok 
hükmünde olma kararı da, kendi süreci içinde evrilir ve hangi durumlarda 
verileceği yerini bulur.

* * * *

Söyleşide manşetlik yerler de var; ama bu “bilimsel” bir yayın olduğu için 
özel bir vurgu kullanmadım, altını çizmedim, spot çıkarmadım. Sadece, okuma 
ve bilgiye ulaşm a kolaylığı açısından ara başlıklar ekledim. Anayasalarımızda 
kullanılan ifadeyle “başlıklar metne dahil değildir.” Tüm sorumluluk bana aittir.

Bu söyleşide bazı şeyler birden çok kez geçti. Bunların biri de “sigara”ydı 
tabii. M ümtaz Hoca, babasını, ağabeyini, karısını sigaradan kaybetmişti, hayatta 
yalnız bir iki kere tadına bakmak için sigara içmişti; hatta öğrenciler sigarayı 
daha çok tuvaletlerde içtiğinden sigarayı, kenef kokusuyla özdeşleştirmişti. 
Danışmanlığına başlamadan önce tiryakiliğimin sorun olabileceği uyarısı 
yapıldı. Oysa, hiç öyle olmadı. M cclis’te onun odasında ve onun bulunduğu 
kapalı yerlerde hiç sigara içmedim; ama o, şehirlerarası yolculuklarımızda benim 
için hep sigara molası verdi. Bu söyleşi sırasında da yeri geldikçe “bırak şunu ” 
demekten geri durmadı. Ben de onun bu tavrını, kendi tiryakiliğimle birleştirdim 
ve A K P’nin dinsel nedenlerle yapıp, sıhhi ve A B ’sel bir havaya büründürdüğü 
Türkiye’yi “dumansız hava sahası” ilân etmesine protestomu, bu satırların 
arasına gizledim.

Mümtaz H oca’nın “kedi sevgisi” bilinir ve tabii, söyleşide bir “kara kedi” 
de vardı. Hangisi mi, mühendis olacak olanı!!!
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KIRK YIL ÖNCESİNDEN İZLENİMLER

Bilsay KURUÇ

1960’ın ilk günlerinden 1970’lerin son günlerine kadar geçen yirmi yıl, 
onu yaşayanlar için, ömürlerinin öteki zaman dilimlerine göre apayrı bir 
dönemdir. Zamanın o yirmi yıllık yolculuğunda kişilikler yeniden şekillenmiştir. 
Toplum, kurum lar ve kişiler buna birlikte katılmışlardır. Bu, hızın hüküm 
sürdüğü bir yolculuktur. Toplumun da, insanların da acelesi vardır. Birçok şey 
bir an önce olsun istenmiştir. Tempo, oluşan kişiliklere damga vurmuştur.

1960’la açılan dönem bir radikalleşme çağıdır. Haklı bir radikalleşme 
zamanıdır. Aşırılıkları ve birçok eksiği, yanlışı vardır. Şimdi de, geriye 
bakarken, insanın izlenimlerini kalıcı biçimde etkilemiş yönleri bulunabilir. 
Özellikle o zamanın kişilerini kahramanlaştırma, bazı olguları büyütme, 
bazılarını küçültme eğilimleri söz konusu olacaktır. Ama, bunlar tüm geçmişe 
bakışlarda görülen şeylerdir. Bir radikalleşme zamanının izlenimlerinde haydi 
haydi bulunması olağandır.

1960’ın ilk günlerinden (belki biraz daha öncesinden) başlayarak 
sorunlara farklı bakılmıştır. Yeni sorunlar farkedilmiştir. Gitgide daha çok 
farkedihniştir. 1960 yılı, yepyeni bir şeyle, ’27 M ayıs’la başlamıştır. ’27 M ayıs’ 
yepyeni bir olaydır. İnsanları, kurum lan etkilemiştir. Ama, olaylar büyük de 
olsa, hızlı da gelişse, gelen yeni sorunlar karşısında tezler ortaya çıkmaksızın 
insan kişiliğinin oluşması eksik kalıyor. Bu bakımdan, 1960’lar nadir rastlanan 
özelliklere sahiptir. Bereketlidir. Yeni sorunlar karşısında tezler doğmuştur. 
Tezler insanları düşündürmüş, tartıştırmış ve hareketlendirmiştir. 1960’larda ve 
sonra 1970’lerde olaylar tezleri, tezler olayları kovalamıştır, diyebiliriz. 
Topluma yeni bir öğrenme zamanı açılmıştır.

Kendi meslek dünyamızla söze başlam ak gerekirse, 1960’lar ve 1970’ler 
iktisatçıların ençok ‘ekonomik büyüm e’ye meraklandığı yıllardır. ‘Büyüm e’ 
alanı 1950’lerden beri dünyada, iktisat yazınında da popülerdir. İktisatçılar 
meslek yaşamlarında, o yıllarda çoğunlukla ‘büyüm e’yi merak ederek 
büyümüşlerdir; çocukluktan ergenliğe geçmişlerdir.

1960’ın vurgulamak gereken özelliği, kendi kendimize yapabildiğimiz 
bir ‘kalkınm a’yı ülkenin gündemi yapmaktır. İktisatçı bununla özdeşleşmeye 
başladıkça, ‘ekonomik büyüm e’ye ilgisi bu gündeme oturdukça kendini bulmaya 
yöneldiğini hissedecektir. İktisatçının meşgul olduğu ‘değişkenler’ o zaman 
anlamlı olacaktır. Kendi ülkesine ayak basacaktır. M eslekte, kişiliği 
şekillenecektir.
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İktisatçının dünyasında yaşadığımız değişme, komşu mesleklerle de yan 
yana yaşandı. Siyaset ve idare, toplum bilimleri de 1960’larda yeni duyarlılıklar 
kazanmıştı. Toplum dönmüş üniversiteye bakıyor gibiydi.

‘Kalkınm a’nın çok yönlü olduğu, çok şey demek olduğu ve herkesi bir 
eşitlik içinde kucaklayarak bir yeni yaşam ve çalışma biçimine erişilebileceği 
ortakça algılanmaya başlıyordu. Görüş farklarını ve tezleri yaratan şey 
‘kalkınm a’nın şöyle mi olacağı, böyle mi olacağı idi. Farklılıklar daha sonra 
artacaktı. Ama, bir o r ta k  nok ta vardı: Kalkınma kendi kendimize 
yapabileceğimiz bir büyük çabaydı.

İşin özü, bu çaba ile kendimizi aşabilmekti. Bu toplumun gizli 
arzusuydu. Toplumun bu gizli arzuyu ve oradan oluşacak gücü keşfedebilmesi, 
bilim katında ve siyaset katında bir kilit değer halinde ortaya çıkmasına bağlıydı. 
İşte, işin özü üzerinde durursak, yolumuz 1960’ların Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’ne ve M üm taz SOYSAL’a çıkacaktır.

1960’ların Türkiye’si fabrika çağma yeni geçiyordu. Burası henüz bir 
tüketiciler ülkesi değildi. Yoksulluktan ‘orta halli’liğe geçiyordu. Siyasal 
değişiklikler dünyasının kabına sığmaz aktörü ‘orta s ın ıf  biraz tüketici, esasta 
reformcu (ve devrimci) özelliklere sahipti. Dayanışmacıydı. ‘Orta s ın ıfın  o 
değerlerinin örnek olduğu insanlar gelirleriyle yaşarlardı. Henüz servet edinme, 
maddî ve malî varlık sahibi olma hırsları yoktu. M addî hedef, bir konut sahibi 
olmaktı. Ortak arzu, eşit haklar sahibi olmak isteyen, hukuk zeminini kurmaya 
çalışan insanlar manzarasına kavuşmaktı. Bu, toplumsal bilincin hızlı 
gelişmesine ve siyasallaşmasına çok elverişli bir zemindi.

* * * *

1960’ların üniversitesi ve özellikle Siyasal Bilgiler Fakültesi toplumun 
arzularına, taleplerine duyarlılığı yüksek bir yerdi. Bu bakımdan, ‘hâkim bir 
nokta’ idi. Mülkiye, eskiden beri farklı ve kendine özgü bir kurumdu. Şematik 
bakışla, Ankara Üniversitesi’nin fakültelerinden biriydi. Ama, bu resmi yerinin 
ötesinde bir kimliği vardı. Bazı farklılıkları görebilmek için farklı gözlemler 
gerekir. Çok dikkatli bir devlet adamı olan İsmet Paşa, M ülkiye’niıı A nkara'ya 
taşınmasından sonra hemen tüm  ‘4 A ralık’lara gelmiştir. Bu ilginçtir. Başbakan, 
cumhurbaşkanı, muhalefet lideri olarak gelmiş, bunları aksatmamaya özen 
göstermiştir. Sanki, herkesin dikkatini yılda bir kez, ama mutlaka M ülkiye’nin 
üzerine çekmek istemiştir. Belki M ülkiye’yi devletin ağırlık merkezlerinden biri 
sayarak, buna işaret etmiş; belki birçok yeni devlet görevinin yeni kuşaklarca 
üstlenilmesine ayrı önem vererek bunu göstermek istemiştir.

1960’tan sonra ülkenin yeni başlangıçlar yapması bekleniyordu. Özelikle 
üniversite düzeyinde bir yeni başlangıç havası hüküm sürüyordu. Mülkiye, 
kendini devletin ağırlık merkezlerinden biri sayma alışkanlığını yitirmeksizin,
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toplumun kabarmaya başlayan taleplerine bilimsel yanıt aramakla yükümlü 
sayarak yeni bir boyut arıyordu. Bunu şöyle de söyleyebiliriz: Toplumsal 
taleplerle oluşmaya başlayan ülke gündemi bilimsel ve akademik yaşama 
damgasını vuruyordu. Bunlar toplumun kendini aşma talepleri sayılabilir: Hem 
kendi has ürünüm üz olan bir ‘kalkınm a’yı, hem de eşitlikçi bir zemini ve bunun 
hukuk düzenini arayan taleplerdi. Bunlar, M ülkiye’ye sanki devlete ve topluma 
karşı görevler veren gelişmelerdi.

Daha önce yaşanmamış gelişmelerdi. Birden hızlanan zamanın 
özellikleriydi. Üzerinde daha önce enine boyuna düşünme, bilimin dağarcığı ile 
ölçüp biçme, tasarım yapma fırsatı olmamıştı. Siyasal B ilgiler’in o güne kadar 
ölçülü, ayarlı, herkesin birbirinden bilgili olduğu aile yaşamı, hızlanan zamanın 
getiriverdiği yeni sorunlarla bozulmadı. 1960’lar, SBF içinde ‘kanatlar’ın 
oluşmaya başladığı, ama ‘M ülkiyelilik’le bir arada tutulduğu yıllardı. Orası, 
dünya görüşlerinde farklar olan, ama birbirinden uzak durmayan kişiliklerin 
fakültesiydi. Öğretim kadrosuna yeni katılanlar için de, gözetilecek önemli şey 
bu bir arada yaşamdı. Sorunların ve tezlerin yeniliği düzeni değiştirmiyordu.

O günlerin akademik kadrosundan bazı adları hemen hatırlayabiliriz: 
Tahsin Bekir BALTA, Selıa MERAY, Yavuz ABADAN, İlhan UNAT, Sadun 
AREN, Bahri SAVCI, Fehmi YAVUZ, Turan GÜNEŞ, M uammer AKSOY, 
Cahit TALAŞ, Besim ÜSTÜNEL, M ehmet SELİK, Özhan ULU ATAM, Üren 
ARSAN, Cem SAR, Tuncer BULUT AY, Korkut BORAT AV, Taner TİMUR, 
Deniz BAYKAL, Nerm in ABADAN (UNAT), Uğur KORUM, Halûk ÜLMAN, 
İbrahim YASA, Türkkaya ATAÖV, Özer OZANKAYA, Oral SANDER, Cevat 
GERAY, Ruşen KELEŞ, Erden ÖNEY, Haşan ERSEN, Alpaslan IŞIKLI, 
Vahdet AYDIN, Ahmet YÜCEKÖK, Gündüz ÖKÇÜN, Ahmet Şükrü ESMER, 
Metin KIRATLI, Cemal M IHÇIOĞLU, Oğuz ONARAN, Duygu SEZER, Mete 
TUN ÇAY ’ı hatırlayabiliriz. Aziz KÖKLÜ, Bedri GÜRSOY, Reşat AKTAN, 
Aydın YALÇIN, Kemal M İM AROĞLU, Fahir ARM AOĞLU, Cumhur 
FERM AN, İlhan ÖZTRAK, Safa REİSOĞLU, Orhan TÜRKAY, Necdet 
SERİN, Mehmet GÖNLÜBOL, Ahmet DEMİR, Feyyaz GÖLCÜKLÜ, Bülent 
DA VER, Yılmaz GÜN AL, Güney DEVRES, L atif Ç A K ICI’yı yine 60’lı 
yıllardan hatırlayabiliriz. Kuşak farkları ve görüş farkları yine o yılların 
özelliğidir. Toplumsal talepler ivme kazandıkça üniversite düzeyinde artan 
duyarlılık, genç kuşakların ağırlığının da artışıyla SBF’deki görüş farklarını 
büyütmeye başlar. 1960’ların ikinci yarısı, bu gelişmenin hızlanma ve 
keskinleşme dönemidir.

SBF öğrencileri 1960 yılına âdeta ‘devlet baskısıyla’ radikalleşerek 
girmişlerdi! ’27 M ayıs’tan önceki 29 Nisan olayları, devletten gelen bir haksız 
zorbalığa direnme çizgisinin başlangıcı olmuştu. Daha sonra 1963 kış aylarında 
bir senatörün (o zaman TBM M  iki meclisliydi) Prof. Sadun AREN hakkında 
itham cdici sözler söylemesi üzerine, öğrenciler Fakülte’den M eclis’e kadar kar
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altında yürüyüp bunu protesto etmişlerdi. Bu eylemi, kendilerini ‘fişleyen’ 
istihbarat örgütünün farkında olarak, yani, Okulu bitirdikten sonra teker teker 
aleyhlerine kullanılacağını bilerek, böyle bir bedeli göze alarak yaptıklarını 
hatırlıyorum.

Daha sonra, dünya platformundaki iki olağanüstü gelişme, öğrencilerin 
toplumsal duyarlılığını ‘öğrenci hareketleri’ne dönüştüren zeminler yarattı. 
Bunlardan biri, A m erika’nın başlattığı ve yaygınlaştırdığı Vietnam Savaşı idi. 
Öteki de, 1968’de, F ransa’dan sonra dünya gençliğini alev gibi saran öğrenci 
hareketleri oldu. Zeminler üst üste geldi. Öğrencilerin eğitime dönük taleplerini 
kısa sürede aşan etkiler yaptı. Her ülkenin özel koşularındaki sorunların dile 
getirildiği büyük platformlar yarattı. SBF de, bu platformlardan biri oldu.

1960’ların ilk yarısında başlayıp ikinci yarısında hızlanan hareketlerde, 
Fakülte yönetimi öğrencileri üniversite yörüngesinde ve içinde tutmak için 
basiretli davrandı. Bunda başarılı oldu. Öğrencilerle temas içinde kaldı. 
Karşılıklı anlayış yarattı. Bu tutumla öğrencileri olabildiğince koruyabildi. 
1970’ten sonraki gelişmeler, üniversitenin ve SB F’nin koruyucu takatinin 
ötesine geçecek, kurumu ve öğrencileri hedef haline getirecektir. 1960’ların, 
SBF’deki ‘a k tif  öğrencilerinden ilk akla gelenler arasına Hüseyin ERGUN, 
Alper AKTAN, Sadi NEBREKLİ, Ömür SEZGİN, Cevdet ERDOST, Ercan 
EYÜBOGLU sayılabilir.

* * * *

1960’lı yılların, toplumdaki arzuyu ve gücü seferber etmeye başlayan 
yeniliklerinin merkezinde 1961 Anayasası vardı. Bu yepyeni bir siyaset 
belgesiydi. Cumhuriyet rejiminin ruhunu koruyarak tazelenme belgesi, 
diyebiliriz. Toplum gelişmesinin etrafına duvarlar çekmeyen, çok boyutlu 
olabilmesini isteyen özelliğe sahipti. O günün bilim çevresinin katkılarına 
sınırsız kolaylıklar açılarak hazırlanmıştı. Son şekline SBF büyük katkı yapmış, 
âdeta Anayasayı sahiplenmişti. SBF, daha önce hiçbr akademik kurumda 
görülmeyen biçimde yeni anayasa ile özdeşleşmişti. Bu sahiplenme ve 
özdeşleşme, 1960’lardan başlayarak, Fakülte’nin üzerinde toplanan dikkatleri 
olduğu kadar, birtakım niyetleri de büyütmüştü.

Cumhuriyetin tazelenebilmesi, toplumun kendini aşma potansiyelini 
yakalamak vc kavramakla olacaktı. Buna, Anayasanın kendini aşacak bir 
niteliğe sahip olması ile varılacaktı. Bir tür ‘anayasa diyalektiği’ ile. Düşünce, 
tez ve mimarî katkı M ümtaz SOYSAL’indi. Cumhuriyet rejim ine özgü gelişme 
çizgisini yeni Anayasanın dokusuna yerleştirebilmeyi SOYSAL, âdeta kendine 
bir görev olarak biçmişti. Akademik yaşamında doruğa giden yol, toplumun 
arzuları ve gücünün seferber edilebilmesinden geçiyordu. Toplumun kendini 
aşabilmesi, kendi yapısını aşabilen bir anayasa üzerinden olacaktı. Bu özgün,
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yerli ve moral bakımından haklı bir çizgiydi. SOYSAL’m tezi, böylece yeni 
Anayasanın hangi yönde gelişebileceğini de ortaya koyuyordu. Anayasaya Giriş 
kitabı, bunu biitünleyen yazıları ve o yıllarda yaptığı konuşmalar, bir yazılı ve 
sözlü külliyat şeklinde tezini orta koydu. Meramı, gittikçe genişleyen çevrelerde 
anlaşılmaya başladı. Uyandırdığı yankı, siyaset dünyasında da önemiyle orantılı 
biçimde iz bırakıyordu. Bunlar beş, altı yıla sığan gelişmelerdi. Zamanı 
hızlandıran nitelikteydi Karşı görüşler ortaya çıkmıyor, ama toplumun 
gelişmesini durdurma niyetleri su yüzüne çıkmaya başlıyordu. Niyet sahiplerinin 
azımsanmayacak bir fiziksel güçte olduğu 1970’ten başlayan dramlarla 
görülecektir.

Toplumun. SOYSAL’m öngördüğü anayasa dinamizmi ile gelişmesini 
durdurma ve vites değiştirtme hareketleri de 1960’ların ikinci yarısında başlar. 
En ‘yum uşak’ görünen çizgi, günün Başbakanı Süleyman DEM İREL’inkidir: 
“Bu Anayasa ile devlet yönetilemez!” demiş ve bir mücadele bayrağı açmıştır. 
Bu, Anayasayı kalın bir muhafazakâr kabuğun içine almak, kabilse anayasa 
hareketini ‘oyunun kuralları’ içinde durdurma niyetidir.

‘Sert’ çizgi, herkesin anlayacağı ve ‘gereğinin’ hemen yapılacağı biçimde 
ortaya çıkmıştır. ‘Sert’ çizginin sahibi, D EM İREL’i 12 M art 1971 ’de 
Başbakanlıktan uzaklaştıran darbenin başındaki günün Genelkurmay Başkanı 
M emduh TAĞM AÇ oldu: “Türkiye’de siyasal gelişme ekonomik gelişmeyi 
aşmıştır. Bu tehlikelidir. Durdurulmalıdır!” demişti. Sanki SOYSAL’ın ‘anayasa 
diyalektiği’ni durdurmakta DEM İREL’in yetersizliğini vurgulamıştı!

’27 M ayıs’ ve 1961 Anayasası SBF’ye bir profil vermişti. Anayasayı 
sahiplenme, bu profile akademik düzeyde olgunlaşma yılları kazandırdı. ’27 
M ayıs’ın oluşumunda SBF’nin bir rolü yoktu. Ama, Fakülte 1971 ’e Anayasanın 
savunma kalesi olarak girdi. Hem devlete, hem de topluma karşı 
yükümlülükleri bağdaştırarak ilerlemek, bundan rahatsızlık duyanlar açısından, 
SB F’yi günahkâr kılmıştı. 1971’de ve sonra 1980’dc askerî darbelerin hedefi 
oldu. Bu gelişmeleri, dinam ik anayasa tezinin sahibi Mümtaz SOYSAL, kendi 
kişiliğini dramlar, sorunlar ve yeni tezler içinde şekillendirerek ve kendini 
aşarak yaşadı.

Daha sonra yaygınlaşan suikastlerden ilkinin ona tertiplendiğini, bir gece 
(kendisi tesadüfen yokken) evinin bomba ile kundaklandığını hatırlayabiliriz. 
Tarih, galiba 1970 olacak (Ertesi gün, hafifçe gülerek “ Dün akşam 
deplasmandaydım. Rastlamadı!” demişti.). 1971 ’in ilk aylarında SB F’ye dekan 
seçildi. Ülkenin, üniversitenin ve fakültenin üzerine gitgide koyulaşan tuhaf bir 
karanlığın indiği günlerdi.

* * * *

12 M art darbesi, SBF’nin yaşamında artan bir keskinlikle hissedildi. 
Anayasayı ‘lüks ve zararlı' bulanlar, artık SBF’yi hedef kabul etmişlerdi.
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Öğretim kadrosunu, ‘zararlı’ elemanlardan başlayarak bir tasfiye ile 
‘düzeltm ek’, öğrencilere de haşin bir gözdağı vermek, 12 M art rejiminin 
üniversite ve özellikle SBF politikası olarak şekilleniyordu.

1971’in Nisan-M ayıs aylarıyla birlikte rejimin üniversite operasyonları 
tırmandı. Önce Bahri SAVCI, M uammer AKSOY ve Cahit TALAŞ gözaltına 
alındılar. Tırmanış asıl hedefine Mayıs ortalarında erişti: Dekan SOYSAL, 
Anayasa dersinde iken Fakülte’ye gelen bir binbaşı ve emrindeki askerî 
personel, “bilgisine başvurmak üzere” kendisini makamından alıp götürdüler. 
Gözaltına alman öğretim üyelerinin, SOYSAL dahil, ‘suçları’ belli değildi! 
“Önce alalım, suçları daha sonra belli olur!” ilkesine göre götürülmüşlerdi.

M ümtaz SOYSA L’ın ‘suçu’ birkaç ay içinde belli oldu: ‘A nayasa’ kitabı 
(ve kitaptan ötürü kendisi) yargılanacaktı! Kitap, SOYSAL’ın Anayasayı 
değiştirme, yani ‘rejimi devirm e’ girişimiydi! Davası, Dışkapı’daki Ordonat 
O kulu’nun duruşma salonuna çevrilmiş bir mekânında yapıldı. Sıkıyönetim 
davaları orada görülüyor, sanıklar M am ak’taki askerî cezaevinden oraya 
getiriliyordu.

Fakülte öğretim üyelerinden gözaltında olmayanların bir bölümü 
SOYSAL’ın duruşmalarında bulunmaya özen gösterdiler. Eski dekan İlhan 
UNAT, o sıralarda Hukuk Fakültesinde asistan olan Uğur M UM CU hemen tüm 
duruşmalara gelmişlerdi. Askerî iddia makamında, daha sonraki yıllarda 
muhafazakâr partilerden birinden politikaya girecek olan Baki TUĞ vardı. 
SOYSAL, kitabından ve düşüncelerinden ötürü yargılanmasının, başkaları 
tarafından ‘SO KRA TES’in yargılanm asına benzetilebileceğini söylemişti. Baki 
TUĞ, buna karşılık “ SOK RATES’in bir Yunan mahkemesinde yargılandığını, 
oysa bunun bir Türk mahkemesi olduğunu” söyledi! 2500 yıl öncesinin ‘antik’ 
dünyasını sıkıyönetim  mahkemesine getiren kara mizah, o tuhaf karanlığın bir 
tuzu biberi idi ve her yerde vc her an bunun örneklerine rastlanıyordu.

Mahkeme, sonbaharda SOYSAL’ı mahkûm etti. Bu sürpriz olmadı. 
M ahkûmiyet kararı dış dünyada yankı buldu. Kısa süre sonra, SOYSAL 
Amncsiy International’ın en değerli mahkûmu oldu. O sıralarda, galiba 
1971 ’in yaz aylarında M amak Askerî Cezaevi’nde iken, SEVGİ ile evlendiler. 
SEVGİ, her gün ziyarete giderdi. Dönüşünde çoğunlukla Fakülte’ye uğrardı. O 
günlerden birinde, “Yarın, cezaevinde evleneceğiz. Ama, kimse duymasın. 
İstemiyor.” demişti. MÜMTAZ, bu ciddi ve özel ‘eylem ’in özel kalmasını, ama 
böylece güzel bir sürpriz etkisi yapmasını istemiş olmalıydı. Birkaç yıl sonra 
(ülke normal yaşam koşullarına yönelirken) arka arkaya iki güzel kızları oldu. 
Bebekler, aralarındaki sevginin olduğu kadar, haksızlıklara karşı gösterdikleri 
dayanışmanın ve direncin de ödülleriydi.



Ülke 12 M art’a gelirken, düşünce farklılıkları keskinleşti, sol ve sağ 
kanatlar oluştu. Sol siyaset 1960’ların ilk yarısında kendini yaratmaya girişti. 
Yeniydi, ama gürbüzdü. Kısa sürede ülkenin düşünce ve tartışma alanını kapladı. 
O güne kadar yasak olan bilgileri ve düşünceleri keşfetmek, bunları sindirmeye 
vc yeni tezlere dönüştürmeye çalışmak gittikçe genişleyen çevreler oluşturdu. 
SBF bu çevrelerin en önemlilerinden biri olmaya başladı. Fakülte saatlerce süren 
forumların bir merkeziydi.

12 M art’ın şiddetli kesintisine vc yarattığı yıkıma rağmen, 1960’tan 
sonraki yirmi yıllık döneme damgayı vuran ‘so l’ oldu. Bu daha önce 
yaşanmamış bir şeydi. O dönemde ‘so l’, Cumhuriyetçilikle sosyalist eğilimlerin 
bir (ilk) karışımıydı. Kendine göre bir yelpazesi vardı. Bu yelpaze SBF’nin 
öğretim kadrosuna ve öğrencilerine de yansıyordu. Meziyetlerini ve zaaflarını 
içinde taşıyordu.

1960’tan sonraki yıllarda ‘sağ’, düşünce planında bir çıkış yapamadı. 
Kısır kaldı. Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyete m uhalif çizgilerde zemin 
aradı. O dönemin genç kuşakları için o döneme özgü yeni bilgi üretemedi. Dış 
dünyanın Türkiye’ye empoze etmekten geri durmadığı düşünce vc siyaset 
çizgilerine yakınlaştı. Toplumun taleplerini keşfederek, toplumun bünyesinde 
yeni güçler bularak ve bu potansiyeli zenginleştirerek özgün bir gelişme yolu 
açılabileceği düşüncesini şüpheyle karşıladı. İnsan ve çalışma haklarının 
gelişmesine karşı, sağın düşünce kısırlığından kaynaklanan aşırı ihtiyatlı tutumu 
siyasette de bir kayma yarattı. ‘Sağ’ siyaseti ülkede restorasyon arayan 
çevrelere yakınlaştırdı. Sürekli restorasyonun ilk pilot projesi olan 12 Mart 
rejimi böyle doğdu. O doğum yolunda iken, ‘sağ’ siyaset ‘kalkınm a'nın 
mühendisliğini öne çıkarma çabasındaydı. DEM İREL’in “ fıkaralıktan kurtulma” 
sloganı, insan vc çalışma haklarının gelişmesini kapsamıyordu. Altyapıdan 
başlayarak yatırımlar artarsa insanların gelir artışlarına ve bunun getireceği 
olanaklara kavuşacağını, bundan ötesinin ayrıntı olacağını öne sürüyordu. 
Uygulama bu idi. Anayasayı, içerdiği dinamizmden çekinerek, Türkiye için 
büyük dikilmiş bir elbise sayıyordu.

'12 M art’la restorasyon rejimi getirenler de Anayasaya ve onun getireceği 
genişlemeye böyle bakıyorlardı. 1960’larda Anayasanın ete kemiğe 
büründürülmesi başlamıştı. Restorasyon bunu durdurdu vc ‘sağ’ partilerin 
çoğunlukta olduğu parlamentoya ‘elbise’yi daraltan ilk değişiklikleri yaptırdı. 
İşin ilginç ve yine kara mizahın fırça izlerini taşıyan bir yönü şu oldu: 
1960’larda, yeni Anayasayı ete kemiğe büründürme çalışmalarına ‘Anayasanın 
öngördüğü reform lar’ adı verilmişti. ’12 M art’tan sonra, M ümtaz SOYSAL’ın 
‘A nayasa’ kitabıyla yargılandığı günlerde, restorasyon sözcüleri (12 Mart 
muhtırasındaki bir sözcüğü alarak) hükümetin önemli görevinin ‘anayasanın 
öngördüğü reform ları’ yapmak olduğunu vurgulamaya başladılar! Bu resmi ve 
vazgeçilm ez dil iki yıl (yani, SOYSAL askerî cezaevinde kaldığı sürece)
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yürürlükteydi. O süre içinde, rejimin yönetimi, toprak reformu ile ilgi bölümler 
başta olmak üzere 1961 Anayasasının ‘bol elbisesi’ni daraltan değişiklikleri 
parlamentonun ‘sağ ’ çoğunluğuna kabul ettirdi. Daha doğrusu, değişiklikler 
‘sağ’ ile tam mutabakat içinde yapıldı.

Restorasyon rejimini filizlendirecek oluşumlar 1960’ların başlarında 
henüz zayıftı. Siyaset dünyasının ‘sağ’ kanadı henüz toparlanmamıştı. Çalışan 
sınıfların talepleri ve orta sınıfın reform istekleri engellenemiyor, gelişiyordu. 
Fabrika çağma girmiş olan ülkede ilk direnişler, grevler birbirini izliyordu. 
A nkara’da işsizler Ulus’tan Başbakanlığa kadar durdurulamayan bir yalın ayak 
yürüyüş yapmışlardı. İstanbul’da, Saraçhane’de iş yasalarının bir an önce 
çıkarılmasını isteyen, gövde gösterisi ölçeğinde büyük işçi mitingi yapılmıştı. 
Bunlar orta sınıfın ön safında yer tutan öğrenci gruplan için yeni toplum 
bilgileri olmuştu. Siyaset dünyasının içinde ve dışındaki ‘sağ’ bunlardan 
irkilmiş, ama bundan öteye bir eylem tasarlayanıamıştı.

1970’e gelindiği zaman durum farklılaşmıştı. Artık ‘sağ’ın tasarımları 
vardı. Restorasyonun, ülkenin ana politika zemini olması yolundaki girişimin 
15-16 Haziran 1970’teki işçi sınıfı eyleminden sonra karara bağlandığını 
düşünmek mümkündür. Bu bir ciddi dönüm noktasıydı. İşçiler, ilk kez sınıf 
halinde haklarım haykırıyorlardı. Ve yine ilk kez orta sınıfın desteğini 
görüyorlardı. İşçi sınıfı ile orta sınıf Anayasanın verdiği hakların zemininde 
tarihi bir ittifak yapıyorlardı. ‘Oyunun kuralları’ içinde kalan ‘sağ’ yetersizdi. 
Gittikçe güçlenen bu önemli ittifaka bir şey yapamıyordu. DEM İREL, ‘sol’ 
gösteriler karşısında “yollar yürümekle aşınm az!” demenin ötesine geçemiyordu. 
Ülkenin düşünce yapısı ve siyaset zemini sola kayıyordu.

Restorasyon üç yönlü müdahaleyi önemsedi, amaçladı ve öyle yaptı. ’12 
M art’tan sonra sendikalar ve işçiler ilk sindirilenlerdi. Hemen sonra, orta sınıfın 
‘öncü kitlesi’ kabul edilen öğrenciler, onların “akıl hocaları” sayılan öğretim 
kadroları ve aydınlara sıra geldi. Bunu gecikmeden izleyen adım, topluma 
‘büyük dikilm iş’ Anayasaya ve simgesi olan SO Y SA L’a el koyarak atıldı. 
Restorasyon ilk hedef yaptığı ‘tehlikeli ittifak’ı dağıtma noktasına 1971 sonu ve 
1972’in ilk yarısmda erişti. Bu ilk hedefti. Restorasyon zaman içinde daha geniş 
bir çevreye de ulaştı.

1971 ’de SBF’de ve Basın Yayın Yüksek O kulu’nda (şimdiki İletişim 
Fakültesi) bulunanlar, Dekan SOYSAL ayrıldıktan sonra zaman zaman yapılan 
askeri baskınlarla, öğretim üyesi odalarının arandığını, yasak sayılan ya da 
‘şüpheli’ görülen kitap ve benzeri kaynaklara el konulduğunu hatırlayacaklardır. 
Üniversite bütünüyle sessizleştirilmişti. Toplumla bağ kesilmişti. Zaten toplum 
da sesini kaybetmişti. Artık toplumun talepleri yoktu.



O tarihler, A vrupa’nın Türkiye’yi tanımaya başladığı zamandı. 
A vrupa’nın bu öğrenme isteğini ’12 M art’ rejiminin uygulamaları sağladı! 
Avrupa, daha önce Yunanistan’da 1967’dcki ‘Albaylar darbesi’nde öğrendiği 
bilgilerle ’ 12 M art’ Türkiye’sinde yeni bir staj yapmaya girişti. Bir darbe rejimi 
sayesinde bir ülke bilgisi edindi. SOY SAL’dan başlayarak yeni insanlar tanıdı 
ve 1961 Anayasası ile çizilmiş bir uygar düzene sempati gösterdi. Bu, 
A vrupa’nın Türkiye’deki Cumhuriyet değerlerine yakınlık gösterdiği yegâne 
dönem oldu.

Restorasyonun sesi 1973 sonbaharındaki seçimlerden sonra kısıldı. 
Toplumun taleplerini durdurmakta ‘ 12 M art’ rejimini açıkça ya da zımnen 
desteklemiş olan sağ partiler seçimde kaybettiler. CHP umulmadık şekilde 
birinci parti olmuştu. Tek başına iktidar değildi, ama kazanan o idi. 
Restorasyonun resmî söylemi kısa sürede son buldu. Yeni hükümetin uzun süren 
kuruluş aşaması tamamlanmadan, 1974’ün ilk aylarında üniversite ve toplum 
normal soluk alıp vermeye başlıyordu.

1974’ün ilkbaharında zaman yine hızlanmaya başladı. Üç yıl, durdurma 
derecesinde yavaşlatılmış olan siyaset yaşamı canlandı. Yeni adlar öne çıktı. 
Ağırlık merkezi yine ‘so l’da oluşmaya başladı. Toplumda tazelenen arayış 
‘A kgünler’ başlığı altında C H P’ye yönelmişti. Bu rüzgâr Kıbrıs çıkartmasıyla 
güçlendi. 1974’ün sonuna yaklaşırken, CHP daha güçlü biçim de iktidara 
gelebileceğini hesaplayarak hükümetten çekildiği sıralarda, 1960’tan beri 
ülkenin orta sın ıf özlemlerine hitap eden bir ‘bağım sızlık’ ve ‘insanca, hakça 
düzen’ arayışı ivme kazanmıştı. Siyasette Bülent ECEVİT en önemli ve karizma 
sahibi ad olarak sivrilmişti. 1960’lar, 12 M art restorasyonunun dişlilerinden 
geçerek 1970’lere dönüşüvermişti. Toplumsal talepler atık siyasallaşma 
aşamasına geçmişti. Nabız yükselmişti ve bunu kontrol altına almak maharet 
isterdi.

Toplumun özlemleri büyürken ve siyasallaşırken, ekonomide kaynaklar 
daralıyordu. 1960’lar büyük bir kaynak sıkıntısı yaşamadan, yüksek büyüme 
hızları ile geçilmişti. Yüksek hızların sürekliliği, 1970’e gelindiği zaman bir 
istikrar programı ihtiyacı doğurmuş ve Adalet Partisi hükümeti IMF ile anlaşma 
yapmıştı. Fakat, aynı sıralarda ekonomi bir ‘pozitif şok’un etkisine girmiş, 
A vrupa’da çalışan işçilerin gönderdiği dövizler bir sağanak şeklinde gelmeye 
başlamıştı. Her yıl daha fazlası geliyordu. 1973 bitip de restorasyon tükenirken, 
yeni kurulacak hükümeti umutlandıran önemli bir kaynak buradaydı.

Ancak, 1974’ten sonra ‘negatif şoklar’ başladı. Önce, Kıbrıs harekâtının 
maliyeti, sonra A m erika’nın koyduğu ambargo ve durgunluğa giren 
A lm anya’nın yeni yabancı (Türk) işçi almama kararı, hem güvenilen kaynakları 
kuruttu, hem de maliyetleri yükselterek ekonominin açıklarını büyüttü. 1975 
ilkbaharında, DEM İREL’in başkanlığında hükümet olan ‘M illiyetçi Cephe’ 
(MC) ekonominin büyüme hızını düşürm ek istemeyince açıklar gitgide büyüdü.
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MC, açıklan dış finansmanla kapatmaktan başka çare göremedi. Dış borç, o 
günlerin dünya konjonktüründe, Türkiye için ancak kısa vadeli ve yüksek 
faizliydi. İç kaynak yaratamayan hükümet, açığı borçla, borcu yeni borçla 
kapatmaya yöneldi. Bu çıkmaz bir yoldu. 1977 başında, DEM İREL’in deyişiyle 
“ekonomi yetmiş ‘cent’e muhtaç” bir noktaya geldi. Kaynak kıtlığının bu 
tablosu, bikaç yıl içinde ülkeyi yeni ve ’12 M art’tan daha ağır bir restorasyona 
ve toplumu ağır bir drama götüren zeminin parçalarından biri oldu.

* * * *

1970’li yılların SBF’si akademik yönden canlı ve makbul bir merkezdi. 
Öğretim kadrosu gençlerle besleniyordu. Asistanlık sınavları en iyi mezunların 
öncelikle başvurduğu yarışmalar gibiydi. Açılan bir asistan kadrosu için yapılan 
sınava bazıları yurt dışında derece almış, yedi, sekiz doktora sahibi adayın 
girdiğini hatırlarım. 1960’lara göre gençleşmiş kadroya yeni adlar katılmıştı: 
Yılmaz AKYÜZ, Nuri Yıldırım, Şevket PAMUK, Halil BERKTAY, Kurthan 
FİŞEK, Cem EROĞUL, Şükrü GÜREL, Güneri AKALIN, Çelik KURDOĞLU, 
Ercan UYGUR, Yavuz SABUNCU, Ömür SEZGİN, Rona AYBAY, Sina 
AKŞİN, Ümit HASSAN, Ömer MADRA, Çelik ARUOBA, Celal GÖLE, Tekin 
AKILLIOĞLU, Özdemir AKM UT, Lâle DAVUT, Yüksel ERSOY, Şafak 
EREL, Pars ESİN, Tam er M ÜFTÜOĞLU, Yüksel KOÇ, Ersin ONULDURAN, 
İlber ORTAYLI, Baskın ORAN, Gazi ÖZHAN, Hüseyin PAZARCI, Erdal 
ÜNSAL’ı hatırlayabiliriz. O tarihlerde, SBF bünyesinde yer alan Basın Yayın 
Yüksek O kulu’nun öğretim kadrosunu da yukarıdaki adlardan ayırmamak doğru 
olur. Murat KATOGLU, Ünsal OSKAY, Turan EROL, Nilgün ABİSEL 
başlangıçta küçük olan kadronun ilk hatırlanabilecek adlanndandır.

1970’li yılların üniversitesinde ve SB F’sinde Fakülte kurulu akademik 
yaşamın en önemli organı idi. Haftalık ve bazen de daha sık yapılan toplantılar 
ciddi idi. Ders programlarında akademik düzeyi yükseltme ihtiyacından doğan 
değişiklikler önce ‘kürsü’lerde ve bölümlerde görüşülür, sonra Fakülte 
Kurulu’nda bir bütünlüğe erişmek üzere yeniden İncelenirdi. Orada, bunun için 
komisyonlar kurulur, asistanların ve öğrencilerin görüşleri alınır, tartışılırdı. 
Fakültenin bilim düzeyi, öğretim kadrosunda gençleştirmenin de verdiği itici 
güçle, üzerinde titizlenilen şeylerin başında gelirdi. Fakültenin, ülke tablosuna 
göre oluşan ‘kanatlar’ı arasında, bilim düzeyinin gerekleri bakımından 
uzlaşmazlık olduğunu hatırlamıyorum. Bunu hem kadronun kişisel plandaki 
olgunluğuna, hem M ülkiye’nin zamanla yıpranmayan ya da az yıpranan 
birleştiriciliğine, hem de toplumu 1974’ten sonra saran umut ve iyimserliğe 
bağlayabiliriz.

Umut vc iyimserlik, siyaset alanından ülkeye yayılmaya başlayan 
zıtlaşmalara, yavaş yavaş tırmanan ve 1977’de yüksek noktaya çıkan sokak
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çatışmaları vc siyasal cinayetlcrc rağmen, toplumun iyi şeylere erişebilme 
inancına dayanıyordu. Toplum bu inanca muhtaçtı ve iyi şeyleri, erişilebilir 
şeyleri gündemde tutabiliyordu.

* * * *

Çatışmalar ve keskinleşen zıtlaşmalar 1970’lerin ilk ve özellikle ikinci 
yarısında üniversite platformuna yerleşti. Fakülte yönetiminin öğrencileri 
koruyabilmesi gittikçe zorlaştı. Küçük bir grup halinde oluşan ‘sağcı’ 
öğrencilerin Fakülteye gidip gelmesi, sınavlara özel b ir düzenlemeyle girmeleri 
gibi çaresizlik önlemleri alma zorunluluğu baş gösterdi. (1980’den sonraki 
yılların siyaset yapısı içinde, o ‘sağcı’ öğrenciler biraz yaşlanarak milletvekili, 
bakan ve başbakan oldular!) Bunlar, ülkede yönetimin normal kanallarının yavaş 
yavaş tıkandığını, hoşgörünün siyasetten başlayan bir zayıflık hastalığına 
uğradığını gösteren işaretlerdi. Siyaset alanının çıkardığı iyi örnekler azalıyordu.

Mülkiye, geçmişinde de öğretim kadrosundan TB M M ’ye milletvekili ve 
bakan vermişti. ’27 M ayıs’tan sonra, Fehmi YAVUZ ve Cahit TALAŞ ilk 
bakanlardandı. 1965’te Turan GÜNEŞ (CHP), Sadun AREN (TİP) vc Aydın 
YALÇIN (AP) milletvekili oldular. 1973’tc Besim ÜSTÜNEL ve Deniz 
BAYKAL C H P’den M eclis’e girdiler. Bu çizgi 1977’de Gündüz ÖKÇÜN, 
M uammer AKSOY ve Ahmet Taner KIŞLALI ile devam etti. 1977 yılı, işçilerin 
bir sınıf çizgisi oluşturarak, orta sınıfla, onun ‘reform cu’ talepleriyle daha önceki 
yıllara göre daha iddialı bir hamle içinde buluştuklarını gösterdi. Bunun siyasal 
ağırlığı C H P’ııin arkasıııdaydı.

1977 seçimi coşkulu oldu. Sadece halk değil, seçimi izlemeye gelen 
Avrupa medyası bile bunun havasını yaşadı. O tarihte gazcteci olan, bugünkü 
Avrupa Konseyi Raportörü İsveçli Tlıomas IIA M M A RBERG ’in ECEV İT’in bir 
mitinginde ağladığını hatırlarım.

SBF toplumun bu coşkulu ve yeni taleplerle kabaran arzularını yönetmeye 
girişen bir ‘beyin takım ı’mn merkeziydi, dersek abartmış oluruz. Ancak, dıştan 
biraz böyle görünüyordu. 1970’te, SOYSAL’ın M ülkiyesi’ne böyle bakan ve 
onu sessizleştirmeyi önemseyen siyaset içi ve dışı güçler, 1970’lerin ikinci 
yarısında M ülkiye’ye yine bir ‘sessizleştirm e’ niyetiyle bakmaya başladılar. 
SBF’yi yine hedef seçtiler. 1978 ve 1979 yıllarında, kitlelerin bir duraklama ve 
bocalama dönemine girmeleri, bu niyetleri yeni ve daha ağır bir restorasyon 
projesinin vazgeçilmez parçası haline getirdi. Kitleler o günlerin zor ekonomik 
koşullarında bir geçiş döneminin sabrına kavuşamadan, birkaç yıl önceki siyasal 
pozisyonlarını tutmakta tereddüt geçirdikleri sırada, 1980 restorasyonu geldi. Bu 
SBF’de, 1971-72 yıkımından daha ağır sonuçlar yarattı: 1983’ün 1402 
uygulaması, Fakülte öğretim kadrosunu yok etme hamlesiydi. 1402’dcn geriye 
bina ve bazı öğretim üyeleriyle sindirilmiş öğrenciler kaldı.
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Mülkiye, 1960’tan sonraki yirmi yılda tezler, kitaplar, yayınlarla dolu bir 
dönem yaşadı. O dönemde ön plana çıkan sorunları irdeleyen inceleme ve 
araştırmalarda ilk akla gelen kurum SBF olmuştur. O yıllarda, fen bilimlerinde 
olduğu kadar, ekonomide, sosyal ve siyasal bilimlerde de araştırmaların merkezi 
üniversite idi. Toplumun bilgide ve yaratıcılıkta ilk kaynağı orasıydı. 
Üniversiteyi desteklemek ya da engellemek, bu nedenle araştırma kapasitesini ve 
çalışmalarını da etkileyen girişimler olmuştur. Özellikle SBF bünyesinde, 
akademik çalışmaların 1960’larda ve 1970’lcrdeki bolluğu, çeşitliliği ve 
yaratıcılığı ile 1980’lerdeki kısırlaşması karşılaştırılınca bu görülebilir.

SBF’de yayınlanan birçok kitabın arasında üçü ayrı birer değere sahip 
görünüyor. Sadun A R EN ’in, 1950'Ierin sonunda ve 1960’ların başında yazmış 
olduğu Para, İstihdam ve İktisadi Politika öğretici kitaplar için bir simgedir. 
İktisadı rnakro düzeyde ve Keynesçi yaklaşımla öğrencilere sevdirme amacıyla 
yazılmış gibidir. Öğrenciler bunu böyle kabul etmişlerdir.

Seha M ERAY’ın, büyük emekle ve bir bölümünü Osman O LCA Y ’la 
birlikte hazırladığı Lozan Tutanakları ciltleri öğrencilerden çok, ciddi 
araştırmacılar ve devlet yönetiminin ciddiye alınacak düşünce ve karar sahipleri 
için 'olm azsa olm az’ niteliğinde bir bilgi hâzinesidir.

M ümtaz SOY SAL’ın Anayasaya Giriş kitabı ise, başlığı alçakgönüllülük 
taşıyan, ama içeriği ‘G iriş’in çok ötesinde sağlam bilgi, mantık ve yorumla 
örülmüş bir eserdir. Öğrenci ve öğretim üyesinden başlayıp toplumda herkesi 
vatandaşlığın aslî ve asgarî görevine çağırır. Cumhuriyet rejiminin kendine 
özgü diyalektiği içinde, onlara toplum bilincine erişme yollarını gösterir. Bunu 
algılayan ve benimseyen, kitabı el üstünde tutmuştur; kavramayan ve karşı çıkan 
yargılama yoluna gitmiştir.

1980’in 12 Eylül rejimi için, SOYSAL’ı yeniden yargılamaya gerek 
kalmamıştı. Artık anayasının ve toplumun kaderi restorasyonun elindeydi. 1982 
Anayasası bu fiilî güçle ısmarlandı ve biraz daha daraltılmış bir ‘giysi’ olarak 
yürürlüğe konuldu. O hercümerç içinde, SBF kendi ‘anayasa taslağı’nı 
hazırlayarak bir vicdan görevi de yaptı. Bu, sonuçsuz kalacağı bilinerek yapılan 
bir görevdi.

Toplumun ve SBF’nin ileride daha iyi değerlendirilecek bir dönemi 
1980’de kapanırken, SOYSAL’ın 1978’den başlayarak Kıbrıs Türk yönetiminin 
ve daha sonra Cumhuriyetinin danışmanı olduğunu hatırlamak gerekir. 
SOYSAL’ın ve K ıbrıs’ın yaşamında yeni bir dönemin neler getirdiğini, buna 
yakından vakıf olanlar mutlaka bütün yönlerini dikkate alarak anlatmalıdırlar.

* * * *

“Akan bir suda iki kez yıkanılmaz!” sözü eskidir. Eskiyi birebir 
yaşayabilmenin ya da başarıyla taklit edebilmenin olanaksızlığını insan unutursa,
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bu sözü anımsamalıdır. Ama, eskinin ciddi birikimi, onu silme çabalarıyla 
yüzleşip yeni birikimleri filizlendirir. İnsan bunu da unutmamalıdır.

Kırk yıl öncesine bakıp bugüne ve bugünden yarına dönerken, toplumun, 
devletin, üniversitenin ve özel bir kurum olan SBF’nin yeni birikim  alanları 
olacağını düşünmek, özellikle sosyal bilimcilerin beklentisi olmalıdır. 
M ülkiye’nin İsmet Paşa’nın ‘yıllık ziyaretleri’ ile vurgulanan ‘grande école’ 
kimliği, I960’larda ve 1970’lerdc yeni anayasanın toplumsal hakları ve talepleri 
ön plana çıkardığı toplumda yeni bir boyut ile, toplumun kendini aşma 
potansiyelini kavrayan, buna yanıt vermek isteyen üniversite kurumu boyutu ile 
zenginleşmiştir. Mümtaz SOYSAL’ın insan ve bilim adamı olarak cevherini 
ışıldatan boyut bu olmuştur. SB F’nin toplumun gelişme ritmini kavraması, 
cevherin ışıldamasıyla içiçedir. Bu, özel bir okulun tarihinde ileride iftiharla 
hatırlanacak bir zaman dilimidir. Ama, istisnaî bir dilim gibi düşünülmemelidir. 
‘Suyun akışı’ içinde, çeşitli zaman dilimlerinin birbiriyle hesaplaşması, yeni 
bilim adamlarını, onların toplumun gelişme zenginliği içinde olgunlaşan 
duyarlılıklarını besler. SBF’yi, ‘grande école’lügünü sürdürürken, toplumla 
daha üst bilim düzeylerinde yeni buluşm alara götürür. Bunu beklemek 
hakkımızdır.
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SÖYLEŞİ

M ümtaz Hoca, 1995’te Bilgi Yayınevi’nden çıkan kitaplarının 
arkasında kendisini şöyle tanıtır:

" Trablus, Balkan ve Çanakkale’den sonra Osmanlı Donanmasını 
bırakıp Karadeniz’deki Kuva-yı Milliye'ye katılan Bahriye Kolağası 
Beşiktaşlı Osman Muhtar ’m oğlu ”

‘O sm an’ aynı zamanda Mümtaz Hoca’nın ilk adıdır. Onun için 
söyleşiye buradan başladım:

O. Mümtaz SoysaPın Osman’ı
Ben doğar doğmaz, babamın annesi “aaa, bu aynen bizim Osman’a 

benziyor dem iş’’. Osm an’a benziyor deyincc, o zaman tabii, bir kere soyadı yok, 
addan sonra babanın adıyla anıldığından ‘Osman O sm an’ olacak.

Babamın bir üvey kardeşi varmış, anne bir baba mı ayrı ya da tersi mi 
bilmiyorum. Babama da sormamışım, "niye Mümtaz” diye? Babama çok 
benziyorum diye, ‘Osman O sm an’ olmayacağına göre, amcanın adını vermişler, 
‘Osman M üm taz’ olmuş.

Nitekim bu Osman, soyadı çıktıktan sonra kullanılmaz oldu ‘Mümtaz 
Soysal’ kaldı. Ama nüfus kağıdına göre yazılması gerektiğinden, öyle yazılıyor. 
Hâlâ da var. Havaalanında falan tanımıyorlarsa, "Osman bey, uçuşunuz hazır” 
diye anons ediyorlar. Böyle bir mümtazlık (!) var.

Osman Muhtar Bey
ERTUGRUL - Osman B ey’e gelirsek, babanıza...
SOYSAL - Hemen mi geçeceğiz babam a... Ben kendim yazacak olsam 

hemen geçmem. Çünkü, babamın beni, babam olarak etkileyişinden öteye, tarih 
içinde onun yaşadıklarını okudukça, kendimi babamdan çok etkilenmiş saymayı, 
kendim yarattım.

ERTUĞRUL - Babanızı ne kadar biliyorsunuz siz?
SOYSAL - Babam 1961’dc öldü.
ERTUĞRUL - Çok sonra.
SOYSAL - Kurucu meclis bitmişti, seçim olacaktı, Menderes asıldıktan 

sonra öldü... Babam, aslında üzülmüştü. Birçok insan ve çok cumhuriyetçi 
olmasına karşın babam da, M enderes’in asılmasına üzülmüştü. Kanserden öldü, 
sigaradan... Sen bıraktın değil mi?

ERTUĞRUL - (Gülerek) Hayır.
SOYSAL - (Gülerek) İyi yaptın (!) Çok sigara içiyordu, o zamanki 

insanlar gibi, ciğer kanserinden, zamanla kalp falan da zayıflıyor. 75 yaşında 
falan öldü.
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Bir manga Bahriyeli
Yalnız ölmeden birkaç gün önce dedi ki; “kime nereye söylenecekse, 

söyleyin, benim tabutumu bahriye erleri taşısın. Bir manga, taşıyacak kadar 
kişiyi çağırın” dedi. Ama öyle bir tören bölüğü değil, cenazeyi taşıyacak kadar, 
bir m anga...

Allah Allah, ne yapacağız şimdi? Sıkıyönetim  de var. Dönemin 
sıkıyönetim komutanına gidildi, ağabeyim rica etti, gerçekten yolladılar. Öyle 
bando mızıka değil, kıta falan gelmedi, onun istediği gibi, tabutu taşıyacak 
kadardı. Geldiler Beşiktaş’taki evden aldılar, Sinan Paşa-yı Atik Caırıii’ne 
götürdüler.

Rahmetli babam öyleydi. Onun hikâyesi kitaplarda var.

“Babanıza çok soru sorun”
ERTUĞRUL - Önemli olan M ümtaz H oca’nın gözündeki hikâyesi...
SOYSAL - Peki sırasıyla gidelim. Bir kere çarkçı, şimdi çarkçı denmiyor, 

ayıp oluyormuş. Gemi makinaları işletme mühendisi deniyor şimdi. Uzun... 
Oysa bunun bir tek adı var. Denizci bir millette bu eski tabirler unutulmaz, 
bilakis kalır. Çarkçı dersin, kimse de bileyci-çarkçı zannetmeyecek herhalde, 
bunu muhafaza et değil mi? Onlar ‘engineering’ diyorlar. Çünkü, buhar 
makinesi çıktığı zaman mühendislik gerekiyormuş, nitekim babam da, 
zannediyorum annesi ya o sırada (üvey kardeş falan olduğuna göre) tekrar 
ayrılmış ya da adam ölmüş de sonradan evlenm iş... Ben onu sormadım. 
Çocukken sorulmuyor böyle şeyler, sonra büyüyünce de ayıp oluyor. Benden, 
bundan sonraki çocuklara tavsiye. Babanıza mutlaka çok soru sorun, bizim 
babamıza soru sorulmazdı, az konuşurdu. Duyduğum bazı şeyleri sonradan 
anlatınca çok da makbule geçti; bir gemisinin batırılışı nasıl olmuş mesela.

O zaman rakı kadehleri vardı şu kadar (eliyle çaybardağı boyunda, ince, 
uzun eski zaman kadehlerini gösteriyor, zamanın İstanbul’unda rakı, bu 
kadehlerde sek içilirdi) ondan bir tane içeceği zaman -bazı akşamlar keyfe 
gelmişse iki- o zaman konuşurdu.

Konuştuklarından anlıyorum ki, annesinin oğlu olarak kalmış. Yani, 
babadan hiç söz etmedi. Demek ki küçükten itibaren öyle. Baba tarafı galiba 
Balkan. Bir sürü, kaç dalga gelmiş değil mi? İstanbul’da mı doğmuş, oraya mı 
gelmiş? Bir yoksulluk olmuş, fakat ev kalmış.

Beşiktaş’ta bir evimiz vardı, şimdi Tekke sokak. Caminin tekkesi de 
varmış da, onun yanından bir sokak içeriye doğru gidiyordu. Suat Park sineması 
vardı, onun bahçesine bakıyordu. Kapısı Köyiçi’ndeydi. Yandan çıkıldığı zaman 
yan sokaklara oraya çıkılırdı, parktan hemen sonra. Barbaros bulvarı açılırken 
oraları yıkıldı. Beşiktaş tramvay deposu onun yakınındaydı. Caminin 
bahçesinden geçince, ana yola çıkıyorduk.
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Babam, sıkıntıdan dolayı bedava okumak için, Kasım paşa’daki Tersane-i 
A m ire’ye gitmiş, subay olarak mezun olmuş. Bizim bahriyenin tarihinde var, 
ben baktım sonra. Babamın kayıtlarını da çıkardım.

Sonuç olarak babam, çarkçı, gemi makinaları işletme mühendisi şimdiki 
adıyla. Çok iyi bilirdi herşeyi, pratik olarak yetişmiş demek ki, evde tamirleri, 
lehim mehim, hep o yapardı: "Söyle bakalım demirden bu boruyu nasıl 
döndürürsün?” Kuvvetle çevirsen çat diye kırılacak, ben tabii bir şey 
diyem iyorum ... İçine kum dolduracaksın -senin de aklında olsun- iki tarafından 
ağaç tıpayla tıkayacaksın, Ondan sonra ateşe tutacaksın, kırılmadan eğilecck. 
Başka türlü kırılır, içine bir şey koymazsan da kırılır. Bunları anlatırdı, ben de 
seyrederdim.

Mühendis olacak kara kedi
ERTUĞRUL - Siz de, kendi tamiratınızı hep kendiniz yaparsınız...
SOYSAL - Ben babamı seyrederdim; kara kedi var şimdi evde, ben bir 

şey yaparken gelip o beni seyrediyor. Çok meraklı, ben ona mühendis olacak 
diyorum. Ama o kadar meraklı ki, aklın almaz, mesela musluktan su akıyor, 
gidiyor, bakıyor. Mesela kordon görüyor o kordondan yürüyor, o kordondan ne 
geliyor acaba falan diye.

Neyse, ben babamı o bakımdan severdim, belli ki hayatını kendisi 
kazanmış ve belli ki devlet sayesinde okumuş subay olmuş.

İzzettin
Subay olduktan sonra nerelerde görev yaptığına gelince, galiba birincilikle 

bitirmiş. Mezun olduktan sonra padişahın İzzettin yatında başlamış. Ben bunları 
hep anlattığından ekleyerek çıkarıyorum, Korfıı’da -sonra baktım doğru olacak- 
ya Venizelos’un ya da kralın kızının elini tutmuş, iskele tavasında...

İskele tavası dedikleri, lumbar ağzına çıkan merdiven vardır ya onun 
aşağısında; önce küçük tekneden ayak basarsın ona tava derler, tava gibi olduğu 
için orada elini tutmuş da, meşhurmuş “Bahriyeli Osm an” diye Beşiktaş’ta. Bir 
kere bizim ailenin en uzunu, biraz Funda ona çekm iş... Bayağı uzun boylu, 
yakışıklıymış.

Avııillah
Ondan sonra galiba Avııillah korvetine (küçük zırhlı) vermişler. Beyrut 

limanında 1912 Trablus harbi sırasında Şubat ayında Ankara torpidosu ile 
birlikte karakol nöbeti sırasında batırılmışlar. Liman ağzına gelmişler. İtalya ile 
savaş halindeyiz, İtalya bizim donanmayı nerede bulursa batırıyor ya ... 
İtalyanlar meşhurdu, şimdi o biraz kayboldu, benim çocukluğumda öyleydi, en 
hızlı destroyerleri İtalyanlar yapardı.
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Hani bizim tepe sınıfı gemiler var ya, Cumhuriyetin ilk muhripleri 
Adatepe, Kocatepe, Tınaztepe, onlar İtalyan yapısıdır. Çünkü en hızlı onlardır, 
35 mil falan gidiyorlar.

İtalyanlar o zaman en hızlı üç gemisiyle Beyrut’a liman ağzına gelmişler, 
aralarından biri de Garibaldi diye yeni, bizim Yavuz ne ise, onların öyle 
saydıkları bir şeymiş. "Teslim olun" demişler bunlara, teslim olmayınca 
bayrakları çekip gümm diye vurmuşlar. Batmak üzereyken güç bela kendisini 
tekrar limana atmış, limanın içinde oturmuş. Bende resmi var, pruvası yüzüyor 
suyun üstünde.

Orada yaralanmış ayağından, "yüze yüze çıktık” diye anlattı bana. Demek 
ki, limanın içinde açıkta, rıhtıma yanaşam am ışlar, parçalanmadan oraya gelmiş: 
"Bizim canımız çıkıyor, Araplar rıhtıma yığılmışlar seyrediyorlar” diye 
anlatırdı.

Yavuz
Ondan sonra Yavuz gelince, Almanların yanma Türk subaylar verilir ya, 

Almanlar da fes filan takarlar, Yavuz’a verilmiş. Y avuz’un ilk Türk 
çarkçılarından biri.

Bak mesela, ben ona sormamışım; o zaman, ne bileyim “Sivastopol’a 
gittin de ne zaman bombaladın" diye sor değil mi; “var miydin orada” de... 
Çünkü, sonradan okuyorum, G oeben’in hatıraları var Fransızca, kumandan 
yazmış, şuraya gitmişler, şunu yapmışlar, bunu yapm ışlar diye. Onları sonradan 
öğreniyorum. Babama sormadım.

Yavuz, aslında işlevleri sınırlı kalmış bir gemi. Büyük H arp’te Ruslar 
Zonguldak’ı bombardımana geldikleri zaman, Yavuz limandan çıkınca, hepsi 
kaçarmış, böyle bir dehşet yaratıyor, daha önce de gidip oraları bombaladı ya, 
korkup kaçarlarmış. Böyle bir korku aleti olarak kullanılmış daha çok, ama 
savaşta yaradığı pek bir iş var denemez.

Mesela Çanakkale’de gidip savaşmamış, bilakis onu bir yere koymuşlar, 
hatta bir yerde bir torpil yemiş galiba durduğu yerde, daha sonra İstinye koyuna 
saklamışlar.

ERTUĞRUL - Gelibolu (Denizden Saldırı) diye çok hoş bir kitap var, 
M arm ara’daki deniz savaşlarını da anlatıyor.”

SOYSAL- Denizaltıları falan... Sonra biliyorsun, Yavuz’u gemi olarak 
kullanmıyorlar da, bataryalara büyük top lazım oluyor Çanakkale’de. Yavuz’un 
bazı toplarını söküyorlar, oraya götürüyorlar. Demek ki sökülüşünde de 
bulunuyor ki. onları söküp Nara diye bir gemiye yüklemişler. Çanakkale’den

GELİBOLU, Denizden Saldırı, Victor Rudenno, Çev: Dilek Cenkçiler, Ed: 
Yard. Doç. Dr. Mithat Atabay. ODTÜ Yayıncılık, 2009, Ankara.
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sızan İngiliz denizaltısı, yakalıyor bunları, su üstüne çıkıyor, “sizi batıracağız” 
diyor. “Biz yolcu gemisiyiz” diyor bunlar aldatmak için. “Hayır periskopla 
gördüm, geminin kıç üstünde Alman subaylarla rakı içiyordunuz” diyor.

O zaman İngiliz centilmenliği var, “gemiyi tahliye edin, batıracağız” 
diyorlar. O kitaptan sonra okuyorum. Nara gemisine, denizaltı subaylarından biri 
çıkıyor: “İçerisi cephane dolu, batıracağız” deyince, bunlar filikaya binip 
çıkmışlar, yani ölmemişler orada.

O hikâyeyi babamdan da duymuştum, babamı en çok bu etkilemiş, 
anlatıyordu, “bizi kötü topla batırdılar, bizi top atışıyla batırdılar” diyordu. 
Torpido harcamamışlar. Müthiş bir patlama, batarken kıç üstünden battı diyor. 
“Su sıkıştı da patladı ” falan diyorlar, aslında içindeki cephaneler patlamış.*

Alemdar
Harp bittikten sonra İstanbul’a dönüyor. Ondan sonra Alemdar var. 

Babam, Alemdar olayında gemiyi İstanbul’dan kaçıranlardan değil, o ayrı bir 
ekip. Onlar kaçırıp sonra dağılmışlar.

Fransızları esir aldıkları o olayda da yok. Aslında bizim kitaplar onu eksik 
yazıyor. Biliyorsun biz, ilk barışı Fransızlarla imzaladık. 1921’dir hatta. 
İngilizlere kazık atmışız. İngilizler Fransızlar’a çok kızar. Onlar da onlara kazık 
attılar; ona karşılık petrol olan kısmı onlar aldılar. Sykes-Pickot’daki çizgiye 
göre H akkari’nin ucundan Filistin’e çizgi çizilecekti, onun kuzeyi F ransa’nın 
o lacaktı... Öbür taraf İngilizlerin olacaktı. Sonra İngilizler bunu değiştirdi.

Buna yol açan Alemdar gemisinde babam yokmuş. Önce, padişaha teslim 
etmek üzere, Fransızlar A lem dar’ı esir alıyorlar, subayları kamaralara 
kilitliyorlar, yanlarında da bir hücumbot geliyor. A lem dar’a da beş tane silahlı

Osman Muhtar’ın gemisi, Nara, 450 tonluk, buharlı bir nakliye gemisiydi, 
Gelibolu’ya silah ve mühimmat götürüyordu. Marmara’ya sızan İngiliz denizaltılardan 
biri olan E 11 tarafından, 24 Mayıs 1915’te (o zamanki teknolojinin izin verdiği ölçülere 
göre) 40° 51’ Kuzey, 25° Doğu’da, Tekirdağ açıklarında batırıldı. Denizaltının kaptanı 
Kıdemli Yüzbaşı Martin Eric Nasmith, 19 Mayıs-7 Haziran 1915 arasındaki Marmara 
seferinden dönüşünde Victoria savaş madalyası’yla, Nara’ya tahrip maddelerini döşeyen 
ikinci komutan teğmen D’Oyly-Huglıes, Üstün Hizmet Madalyası’yla ödüllendirildi.

Nasmith’in Nara’nın batırılmasını aktaran denizaltı devriye raporu şöyle bitiyor 
(Rudenno, 176):

“Ambarın arka kısım 15 santimlik mermilere doluydu ve bunların üstünde, 
üzerinde Knıpp markası yazılı elli kadar büyük metal fişek kasası duruyordu. Tahrip 
kalıbı, ambarın arka kısmında geminin yanma yerleştirildi ve 15 santimlik mermiler ve 
fişeklerle dolduruldu. Herkes gemiye döndü ve tahrip kalıbı ateşe verildi. Gemi büyiik 
bir gürültüyle patladı ve büyük bir alev ve duman bulutu göğe yükseldi. Pruvası havaya 
kalktı ve birkaç dakika sonra battı. ”
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adam koyuyorlar. Bunlar piş piş piş içeriden kapıları kırıp Fransızları esir 
alıyorlar. Aslında tam film lik...

Halbuki geminin kendisi de yapıldı, Ereğli'de, gittin mi sen, gördün mü? 
Tıpkısının aynısını yaptılar, Bandırma g ibi... Hatta ondan daha başarılı ama, 
gidip adını Latin harfleriyle yazmışlar ALEM DAR diye, halbuki, eski harfle 
yazılmış olması lazım. A lem dar’ın arkasında bir müze yapılmış, bir resim 
verdim, asacaklardı...

Fransızlar esir alınanları kurtarmak için, B ouillon'u gönderirler A nkara’ya 
ilk temas. O sebeple geliyor ve A nkara’da buna iyi davranıyorlar. Kuva-yı 
M illiye hükümetinin Batı ile ilk teması. Esirlerin geri verilmesi kararlaştırılıyor 
ve onlar da gelmişken, bir dostluk andlaşması yapalım  diyorlar.*

Babam, o sırada İstanbul’dan kaçıyor, A nkara’daki Kuva-yı Milliye 
hükümeti tarafından Alem der’a tayin ediliyor, ikinci çarkçı olarak, Birinci çarkçı 
Adil bey, ikinci çarkçı babam. O da geldi sonradan Zonguldak’a yerleşti.

A lem dar’la asıl yaptıkları, tarihlere baktım, birkaç bahis var. 30 
Ağustos’tan sonra Pontus çeteleri azıtıyor, deniz eşkıyalığı yapıyorlar. Korsanlık 
gibi, ne kadar M üslüman Türk gemisi teknesi bulurlarsa soyuyorlar. Alemdar 
onların üstüne yollanıyor, onun da hikâyeleri var, birisi yazmış. Hatta uskurunun 
bilmem neresi bozuluyor da, “Osman Efendi tamir e tti” diye yazıyorlar, babam 
tamir etmiş falan.

O sırada Amasra komutanlığına bağlı Zonguldak limanına gönderiliyor. 
Babamın annesi de Zonguldak’a gelmiş. İstiklal harbi sırasında getirmiş demek 
ki...

Anne
Babamın annesi, annemi görmüş, Nüfus M üdürü Ahmet E fendi’nin kızı. 

Ahmet Efendi o zamana göre iyi okumuşlardan biri. Kastamonu lisesi mezunu. 
O zamanlar birkaç lise var Anadolu’da y a ... Zonguldak’ta lise yok, ortaokul bile 
sonradan olmuş. Zaten Zonguldak diye bir yer yok. Zonguldak biraz büyüyüp 
mutasarrıflık olunca, annemin baba tarafı Bartınlı, Bartın nüfus müdürünü 
Zonguldak’a atıyorlar.

ERTUĞRUL - O zaman Bartın daha mı büyük?

* 16 Mayıs 1916’da imzalanan ve her iki tarafın imzacılarının adıyla (İngiltere 
adına Sir Mark Sykes, Fransa adına Charles François Georges-Picot) anılan andlaşma. 
Sykes-Picot’da Musul, Fransızlara bırakılmıştı.

Mümtaz Soysal, Ankara ile Fransa arasında imzalanan ve İttifak cephesinde ilk 
yarılma olan Ankara andlaşmasına varan sürecin, Alemdar’ı esir alan Fransız subayların, 
gemiyi tekrar ele geçirerek bu kez Türk subaylar tarafından esir alınmasıyla başlayan 
olaylar sonucunda geliştiğini ve Fransızlar, Ankara ile anlaştığı için İngiltere’nin Sykes- 
Picot’yu değiştirerek, Musul’u kendisine aldığını söylüyor.
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SOYSAL - Tabii, Ereğli’den de büyük idari birim olarak. Ama, kömür 
olunca Zonguldak daha çabuk büyüyor. Harpte, daha önemli oluyor, 
bombalanıyor vs.

Annem de 7-8 yaşlarındaymış harp başladığında. Bitince, 1920’lerdc genç 
kız olmuş. Annemi beğeniyor annesi. 1914 ’te bombardıman olsa, babamla 
evlenişi 1921-1922 olabilir, 16-17 yaşında falan evlendiriliyor.

Bababey
Annemin babası, “Bababey" çok esaslı bir adamdı. Arada Farsça, Arapça 

patlatır, hatta Fransızca da patlatırdı. Bababey, ama biz çocuk diliyle “Bababii” 
derdik, anneannemin kocasına. Asıl baba var, bir de bababii... Babam, ‘bastonlu 
baba’ olarak bilinirdi mahallede. Çok şık giyinirmiş babam, bir de bastonu var, 
A tatürk’ün dc öyle fotoğrafları var ya; sigara içilecek, bir de baston alınacak, 
herkes öy le...

Zonguldak’ta iki katlı bir ev yaptırmış. Ahşaptı o zaman Zonguldak’ın 
bütün evleri. Büyük bir ev onunki, iki katlı, hatta birkaç yerini kiraya vermiş, bir 
de kızına yaptırmış bir ev, babamla annem orada oturuyorlar.

Bahçeyi hiç unutmam, erik ağaçları filan, orada çok eğlenirdim, kanallar 
yapardım, tulumba vardı.

Annemin babası böyle bir insandı. Harbe gitmemiş, nüfus müdürü ya, 
askere gidecekleri belirliyor. Fakat, şunu anlatırdı mesela Bartın’da. Bartın 
taburu 300 kişi mi ne gitmiş Çanakkale’ye, -kaç kişiyse- onlardan kimse 
dönmemiş mesela, hepsi şehit olmuş; onları anlatırlardı.

Öyle bir hava içinde büyümüş, harp filan da görmüşler, babam da gelince 
bizim  evde tam cum huriyet...

İstiklal madalyası
İstiklal madalyası vardı bizim  evde. Babam ölünce büyük oğula geçti. 

Ağabeyim göçünce, aslında benim olması gerekiyormuş, ondan sonra yaşayan 
büyük oğula geçmesi gerekirken, ben de bunun kavgasını mı yapacağım, 
ağabeyimin büyük oğlunda...

Ağabey
ERTUĞRUL - Ağabeyiniz?
SOYSAL - M uzaffer Soysal. O gazeteciydi. Önce Zonguldak’ta yerel 

gazeteci olarak başladı, sonra spor basınına geçti. Kırınızı Beyaz, Stat falan 
ondan sonra da Son Saat (Cihat Baban’ın gazetesinde) sonra vakt-i zamanında 
Milliyet'1 te galiba, sonra da Türkiye gazetesinde çalıştı. Siyasi olarak fazla aktif 
olmamaya çalıştı. Üniversiteyi yarıda bırakmıştı. Ama Zonguldak’ta çok iyi 
Fransızca öğrendi, çünkü eskiden Zonguldak yarı yarıya Fransızdı. Fransızca 
dersine Fransızlar gelirdi. Edebiyat fakültesini yarıda bıraktı, sonra Fransızcası
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olduğu için kültür ataşesi oldu dışarılarda, Brüksel, Paris, sonra öldü, sigaradan 
gitti... 70 yaşında gitti. Yahu, bırak şu sigarayı (!)

ERTUGRUL - Olur. 70 fena yaş değil...

Aile
SOYSAL - Babamın ilk eşinden iki kızı var: Aliye Abla, Semira Abla. 

Onların annesi, 1. Dünya Savaşı’nda salgınlar olmuş ya İstanbul’da, öyle bir 
hastalıktan gitmiş. Birinci kızını okutamamış, tam  büyük harp zamanı annesi 
ölmüş. Aliye abla, şen şakrak iyi bir kızdı, beraber büyüdük...

Aliye A bla’yı okutamamış ama Semire A bla’yı okutmuş. Önce Kandilli 
lisesi, sonra ısrar etmiş, “hukuka gitsin” diye, onu hukukçu yapmış. Semire 
Ablam, Türkiye’nin ilk kadın yargıçlarından. 1939’da savaş başladığında, 
Bursa’da hâkimdi. Eşi, Nazım Uzunhekim ’le Hukuk fakültesinde tanışmışlar, 
ondan sonra evlenmişler, sonra kaymakamlık yapmış. Cumhuriyetin memuru 
işte... Ailede biraz deniz merakı olduğu için, Deniz Nakliyat Genel Müdürü 
oldu. Sonra, Hava Yollan Genel M üdür Yardımcılığı yaptı. Oradan emekli oldu. 
Satışlar falan ondan sonra, o başında olsa imkânı yok satmazdı. Ailede en 
cumhuriyetçimiz denemez ama, hepimiz aşağı yukarı öyleydik.

Sonra kızlardan Selma Abla geliyor. Türkiye’nin ilk kadın matematik 
profesörü... Kadın matematikçiler var da, ilk kadın matematik profesörü o. 
İTÜ ’de Cahit A R F’ın asistanı olarak başlamış. Hâlâ yaşıyor 84 yaşında. Yakın 
zamana kadar yazıyordu. Cumhuriyet kadınları takviminde resmi çıktı, 
matematikçi falan diye

4 6 ’da Üniversiteler Kanunu çıkıyor ya, Cahit Arf, İstanbul 
Üniversitesi’nde kalmış, Selma A bla’yı da İTÜ ’ye yollamış. Oranın ilk kadın 
asistanı “Kara Selma” olarak biliniyor, esmer olduğu için; bir de Sarı Selma 
varmış, karıştırmamak için öyle derlermiş. Selma Abla iyi bir matematikçiymiş. 
Onun kitabını ben yazmak istiyorum.

Ondan sonra Süheyla Abla (Özcan) var. O da hukuk mezunu. K ıbrısçık’a 
tayini çıkmış, katır sırtında gitmiş, 1950’lerin başı, dayanamadı oraya, 3-6 ay 
falan kaldı, sonra İstanbul’a döndü, evlendi, çocukları oldu.

Ben babamın 6. çocuğuyum. Düşünüyorum  da, ne büyük bir şey ... Ön 
yüzbaşılıktan emekli bir adam, emekli maaşı ve şirketten aldığı parayla çocuk 
okutuyor beş çocuk, hatta altı çocuk, abla da var. Sevindiler tabii parasız yatılı 
olunca. M atematikçi abla da yatılıyı kazanmıştı. Ortaokul üçüncü sınıfta girmiş, 
o da parasız yatılı okudu. İyi öğrenci diye Çapa Kız Öğretm en’den Kandilli’ye 
almışlar, İkinci Kandilli mezunu da o.

Sonra Yılmaz var küçüğüm. O da hukuk mezunu. Deniz N akliyat’ta 
müfettişlik, müdürlük yaptı.

ERTUGRUL - Vc aynı zamanda Beşiktaş eski divan başkanı.
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SOYSAL - Tabii, ben de kongre üyesiyim. Biz Süleymancıyız (!) 
(Gülüyor)

İlk anı: Atatürk ve halılar
ERTUĞRUL - Hocam  Zonguldak’tan İstanbul’a ne zaman 

nakloluyorsunuz?
SOYSAL - Baba emekli o lunca... Ama her yaz İstanbul’a gelinirdi baba 

evine. Tatil olunca, vapurla bazen ikimiz, bazen üçümüz, bazen dördümüz. Ama 
bütün yaz kalmak üzere değil.

Mesela şeyi hatırlıyorum. A tatürk’ü gördüğümü düşünüyorum ben. Biz 
bir gün iki abla, daha Yılmaz doğmamıştı, demek ki ilkokulun başlarındaydım, 
Beşiktaş’tayız: '‘A tatürkgeçti"  falan dediler. Bir araba geçti...

Ama asıl A tatürk’ü iki yaşında görmüşüm. 31 ’de Zonguldak’a gelmiş. 
Anneannem, bayramlara çok düşkündü, ağlardı hep bayramlarda, harp içinde 
yaşadığı için herhalde. A tatürk’ün gelişinden, aklımda bir tek şey var. Atatürk 
falan yok, caddelere halılar serilmiş. Beni biraz yüksek bir yere oturtuyorlar, 
koca caddeye bakıyorum, önümde rengârenk halılar... Öyle kırmızı tören halısı 
falan değil, halk evinden getirmiş halıları. Eskiden öyle karşılanırmış Atatürk. 
Evden halıları getiriyor ve İskele’dcn bilmem ne binasına kadar yol, halkın 
getirdiği halılarla kaplı. Ne güzeldi. Hani zorla yapılıyor falan diyorlar ama, 
aslında insanlar benimsemiş. Hele savaşı bilenler...

Mesela harpte Rus bombardımanı var... Sonra Fransız işgali var. 
Scnegalli, zebella gibi askerler. Bunları güya M üslüman asker diye getirmişler. 
Annemin anlattığına göre; kızları kadınları taciz ederlermiş: ‘‘Sokağa 
çıkılmazdı” derdi. Zebella sözü oradan kalmış. Bunları yaşamışlar. Ondan sonra 
da kurtuluş’u gerçekten yaşamışlar.

Bunun için öyle bir cumhuriyetçilik vardı. Ondan hatırlıyorum ki, beni 
çok etkilemiş, gözümde Atatürk falan yok, zaten çok küçüğüm ne 
hatırlayacağım ki, ama gözümde hep o halılar var. Hayatımın o aşamasından 
gözlerimin önünde bu var. Beni çok etkilemiştir, A tatürk’ün gelişi. Caddeden 
îskele’ye kadar halılar, üstelik Zonguldak’ın her tarafı kömürdür, buna rağmen, 
millet hiç ona bakmamış halıları döşemiş, ilk hatıram b u ...

ERTUĞRUL - Ben de ilk anınız ne diye soracaktım, kendiniz anlattınız.
SOYSAL - Galiba limanda babam karşılamış A tatürk’ü ... Babam 

savaştan sonra emekli olmuş, kömür işletmesinde, limanda çalışm ış... O zaman 
madeni, Fransızlar (Belçikalılar) işletiyor...

Babaevi
SOYSAL - Babam, 1948’de emekli oldu ve İstanbul’a geldiler. Zaten 

baba tarafı İstanbul, kütük İstanbul, yazları çok gidip gelirdik. Söylemiştim, 
gidip gelinen ev, babamın oturduğu ev, istimlâk oldu. Lütfı Kırdar zamanında mı
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ne, İtalyan Prost diye bir mimar gelmişti harpten sonra, bulvarı o açtırdı. 
Barbaros genişleyince, birtakım dükkânlar, evler yıkıldı.

Babamlar İstanbul’a geldiğinde Beşiktaş’taki ev yoktu, kirada geldiler 
herhalde. Ben yatılı devam ettim, bir buçuk yıl çünkü. Hafta sonları çıkıyordum. 
Babam Beşiktaşlı olduğu için bu defa da oradan bir arsa almıştı. Emekli 
parasıyla iki katlı küçük bir ev yaptırdı, hesaplı hesaplı. Sonra bizlere kaldı. Biz 
ne yapacağız? M ahalleli rahat bırakmadı, etrafımıza apartmanlar çıktı, biz arada 
kaldık. Sonuçta herkesin yaptığı gibi bir müteahhit bulundu. Funda şimdi orada 
oturuyor.

Ayşe Öğretmen
ERTUGRUL - İlkokul?
SOYSAL - Birinci yıl öğretmenimiz güzel bir kadındı: Cahide Hanım, 

alımlı bir hanım. İkinci yıl Ayşe Öğretmen geldi. Aslında güzel bir kadın değil, 
fakat çok iyi bir öğretmendi. Atatürkçü olduğu belli oluyor. Cumhuriyetçi bir 
kadın, çok iyi bir hocaydı, çok etkiledi beni, çok muntazamdı. Tebliğler dergisi 
okurdu mesela, ona göre eğitim verirdi.

Zonguldak’ın zenginlerinden Taşçılar vardı. Onların kızı Füsun bizim 
sınıftaydı. Birinci sınıftaki öğretmenimiz. Taşçılar’ın kızı Füsun var diye sınıfta, 
sınıfın iyilerini bir masaya ayırmıştı. Beni çok rahatsız etmişti, öbürleri adi 
sıralarda oturuyorlar, bir de sınıfın önünde Taşçıların yaptırdığı bir masa var...

ERTUGRUL - Haksızlığa başkaldırı oradan mı başlıyor?
SOYSAL - Beni de oraya oturttular aslında da, çok utanırdım ben. 

Sonradan gelen Ayşe Öğretmen çok eşitlikçi bir öğretmendi, kimseye ayrım 
yapmadı. Severdi, beğenirdi beni de, o ayrı hikâye... Orada çok iyi bir eğitim 
olmuştu benim için. Belki başka yerlerde o kadar iyi değildi. M esela Avustralya 
konusunu okuduk ilkokulda. Sen ilkokuldayken Avustralya konusu okutulur 
muydu? Kum  havuzunda Avustralya haritası yaptık, gemiler koyduk, onlara yün 
yükledik, ihracatı falan, böyle pratik şeyler...

Seçim yaptırdı. Geçenlerde Ereğli'ye gittim. Bizden Burhan diye bir 
çocuk vardı. Sonra veremden ölmüş. Zonguldak’ta çok verem olurdu. Verem 
olunca T K İ’den çıkarmışlar, onun annesi de beni çok severdi, o anlatmış. 
Tatbikat olmuş sınıfta, öğretmen demokrasi tatbikatı yapmış, ben cumhurbaşkanı 
seçilmişim, onları anlatmış. Burhan’ın oğlu karikatürist olmuş, babasına bir 
kitap yapmış, o kitapta var.

Öyle bir ilkokul oldu. Binası da çok iyiydi. Nitekim lise yapılınca o bina 
ortaokul oldu. Lise oraya gitti. Birinci sınıfta Namık Kemal, ikinci sınıfta Gazi 
İlkokulu, bina değişti yani. Zonguldak iyiydi. O yıllar işte. O fabrika resmi var 
ya o y ıl...

ERTUGRUL - Evet sizin yaşasın 2. sanayi programımız afişi önündeki 
fotoğrafınız.
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SOYSAL - Birinci sınıftayken resim, ben 36 ’da ilkokula başladım, demek 
ki 37 oluyor. 36-37 ders yılı. Zonguldak’ta Atatürk anıtı filan yoktu. Sonradan 
bir İnönü anıtı yapıldı. Sen görmüşsündür Parkta duruyordu.

ERTUĞRUL - Niye İnönü anıtı yapıldı?
SOYSAL - İnönü zamanında yapıldı, Atatürk heykeli yapılmadan, 

İnönü’nünkü yapıldı. Heykel diye Atatürk anıtı yoktu Zonguldak’ta, biz anıt 
diye Uzun M ehmet parkında kocaman bir madenci lambası dururdu, oraya 
çelenk koyardık.

Sultani’ye giriş
ERTUĞRUL - Siz ilkokulu Zonguldak’ta bitirdiniz. Ortaokula da orada 

mı başladınız, yoksa doğrudan G alatasaray’da mı?
SOYSAL - Orta l ’e Zonguldak’ta başladım. O zaman sonuçlar çok geç 

gelirdi. A ralık’ta mı ne geldi; biz vapurla üç günde gittik İstanbul’a.
ERTUĞRUL - Çok deniz vardı herhalde?
SOYSAL - Deniz vardı, Anafarta vapuruyla gittik, küçük, Cide postası 

gider ya. Galatasaray’ı kazanınca üç günde gittik. Ona ayrı bir kitap yazarız, 
Karadeniz fırtınalarıyla.

Demek ki Aralık başında falan belli oldu Galatasaray. Okulda Pazartesi 
töreni olur, müdür konuşur ya; müdürün yanında çıktım, işte “arkadaşınız 
Sultani’y i kazandı” bilmem ne. Osman Faruk Derimer diye, sonradan müsteşar 
oldu.

Bir armatör yaptırmıştı okulu. Armatörse gemileri değil, motorları var. 
Zonguldak’ta millet okumaya hevesli. Fransızlar gitmişti. Yoksa, hocalık 
yaparlardı ve ben de Fransızca alırdım ama yoktu. Almanca başladık.

ERTUĞRUL - Ben de biraz Almancanız var, nereden geliyor diyordum?
SOYSAL - Üç ay falan okunan Almancadan kalm a... Sözlük olduktan 

sonra rahat okuyorum, dinlerken kelimeleri seçebiliyorum, ama bilmediğim 
kelime çok. Oradan kalma.

Galatasaray’a gittik. Yetiştirici okuduk. 1 yıl aşağıda, şimdi üniversite 
olan binada. 7 yıl yukarıda, o zaman da 4 yıldı lise. 8 yıl okudum. Fransızca 
oradan, bir dc ikinci dil olarak İngilizce vardı.

ERTUĞRUL - Siz İtalyancayı da Galatasaray’dayken mi öğrendiniz?
SOYSAL - Ne zaman öğrendim? M ülkiye’ye gelmiştim  de, bir ara yazın 

İtalyan K ültür’e gittim. “Parler en chantant” derler ya, şarkı söyleyecek kadar. 
Bir kere, İtalyanca çok kolay, dinlerken anlıyorum, yazı hiç problem değil, 
yazmasına yazarım  da. Hatta bir ara İtalyanca basın toplantısı da yaptım.

ERTUĞRUL - Ne zaman?
SOYSAL - Apo kaçtı İtalya’ya gitti. Karayalçın, Dışişleri komisyon 

başkanı, ben de komisyon üyesiyim. Bir vesileyle İtalya’da bir toplantıya gittim. 
Karayalçın da o toplantıya geldi. İkimiz de o sırada orada olduk. Ben

- 5 1  -



büyükelçilikte kalıyordum, İnal B atu’nun evinde. Karayalçın nerede kalıyordu 
bilmiyorum ama, Apo gelince, V iyana’ya, bir yere gitti, Rom a’dan uzaklaştı. 
Kala kala ben kaldım. İnal Batu var. Yaz zamanıydı galiba. İtalyanca bilenler de 
izindeymiş, elçilikte İtalyanca bilen yok. Gazeteciler sardı. Bir şeyler söylemek 
gerekir. Büyükelçi de bilmiyor. “Eee, ben yapayım bildiğim kadarıyla bari" 
dedim.

Ben basın toplantısı yaptım, anlattım, ne nedir. O sırada İtalyanlar 
çekiyor, meğer bizim kameralar da çekmiş. Tabii, Türkiye de olayları çok 
yakından izliyor. Defne çok gülmüş o gün: “Baba utanmıyor musun” dedi. 
“Kızım ne yapayım dilimin döndüğü kadar. " Böyle İtalyanca bir basın toplantısı 
dahi yaptık.

Bir tane de beyanat verdim. O zaman M illiyet'in İzmir caddesindeki 
bürosundaydık. Corriera de/la Sera, İtalyanların en ciddi gazetesinden biri 
gelmiş, herhalde o İngilizce Fransızca bilmiyordu, İtalyanca beyanat verdim.

M ülkiye’de İtalyanca bir kitap geçti elime. Benim “ Anayasaya Giriş” 
kitabının adı da oradan gelme. “ Introduzione alla Costituzione” biraz vulgarize 
bir anayasa giriş kitabı. M ülkiye’nin kütüphanesinde, onu gayet rahat 
okuyordum. Hukukta hele, birçok kelime Latince kökenli olduğu için.

“Batı’ya açılan pencere”
ERTUĞRUL - Galatasaray?
SOYSAL - G alatasaray’a genellikle “Türkiye’nin Batı’ya açılan 

penceresi” derler. Batı söz konusu olunca ya pencereden ya köprüden söz edilir 
zaten.

(Karşılıklı gülüşmeler.)
Yanlış mı? Aslında konu ya da sorun Türk toplununum çağdaşlaşmasıdır. 

Buna hep yanlış adlar takılır, Avrupalılaşmak, batılılaşmak diye, M ustafa 
Kemal’in sözü “çağdaş uygarlık”tır, hatta seviyesine değil -o da yanlış kullanılır- 
onun üstüne çıkmaktır. Çünkü o zaman Türkiye Cum huriyeti’nin iddiası büyük 
bir iddiadır, dünya çapında bir iddiadır.

O bakımdan, GalatasaraylIlar çoğunlukla “Avrupa’ya  girilsin’’ diye 
çırpınmaktan yanadırlar. Ben A vrupa’ya girilsin diye çırpınmaktan yana 
değilim. A vrupa’ya küsüp sırtımızı çevirmek gerektiğini de iddia etmiyorum. O 
bizim ilişkide bulunacağımız, belki de en rahat ilişkide bulunacağımız bir 
camiayı temsil eder.

Bizim o konuda genel yaklaşımımız da yanlıştır. Bu konuyu işleyenler, 
Türkiye’nin A B ’ye girmesinin onlar için ne kadar yararlı olacağını söyleyerek, 
onların yararı açısından işlerler. Oysa, eğer bunda bir yarar meselesi söz 
konusuysa, bizim en çok ticaret yaptığımız yer olduğu için, o bakımdan bir 
yararı olur. Ama, onu zaten başka türlü halletmek de mümkündür. Onun dışında 
uygarca bir ilişkiye girmek gerekir.
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Sırası gelmişken o konudaki bakışımı da söyleyeyim. “Karşıyız, çi'mkii 
onurla oynuyor, onurlu olursa gireriz" diye söyleniyor. Tabii yanlış değildir, 
tabii ki onurlu olması gerekir, onursuzlaştığı zaman tabii ki koparılması gerekir. 
Ama onun ötesinde bir alışveriş çerçevesidir, birtakım doğru ve iyi kullanılırsa 
yararlı olabilecek yönleri özellikle eğitim alanında ERASMUS vb. gibi, o çeşit 
öğretime ilişkin yararları vardır. Çünkü bizim  toplumumuzun Batı dillerini iyi 
öğrenmesi gerekir.

Onun dışında, bu, bizim çağdaşlaşma hedefimiz açısından ölçülmelidir. 
A vrupa’nın bazen çağdaş sayılmayacak davranışları da oluyor, onlara karşı 
çıkmak gerekir.

ERTUĞRUL - İçine daha fazla girince daha mı çok görüyorsunuz bunları, 
fikir daha çok mu netleşiyor? Sizinki daha çok görerek...

SOYSAL - Görerek, yaşayarak
ERTUĞRUL - Bunu biraz açsanız?
SOYSAL - Orada yaklaşım hep şöyle; “Türkiye azgelişmiş bir ülkedir, 

onlara hep yol göstermek gerekir. ” Kriterleri de, A vrupa’nın kriterleri, “bunlara 
uydukları sürece çağdaştırlar, uymadıkları zaman da çağdaş değildirler" 
diyorlarsa da, kendilerinin kriterleri, bu kriterlerden de farklıdır.

Galatasaray’ın bence önemli olan kısmı, açılan pencere falan değil, bir dil 
kazandırmış olmasıdır, Batı dillerinin önemini göstermiş olmasıdır.

Artık pek öyle değil ama, Türkiye’nin Dışişleri uzun bir süre, daha çok 
Galatasaray ve daha sonra M ülkiye gibi iki halkası olan bir zincirden oluştu. Bu 
bakımdan da Türk Dışişleri’nin de kendisine özgü bir havası vardır -vardı, şimdi 
gitti o da aslında- ve Cum huriyet’in belli bir döneminde de bunun etkisi 
olmuştur. Galatasaray’dan yetişenler daha bağımsızlıkçı oldular.

Sultani - Mülkiye
ERTUĞRUL - Sultani’nin verdiği bakış açısı, bir tür Mülkiye midir, 

yoksa daha Batıcı gibi mi? Bazı yabancı okullar gibi daha yukarıdan mı bakar 
Türkiye’ye?

SOYSAL - Onlar daha dışarıdan bakarlar, Galatasaray içeriden bakar. 
Galatasaray aynı zamanda sultani mektebi olduğu için O sm anlı’dan bir kopuşu 
da ifade etmez. Aynı Türklüğün üzerine başka bir şey daha eklemek amacını 
gütmüştür. Daha, Tevfik Fikretçi’dir.

Tevfık Fikret de yanış anlaşılır Türkiye’de, yanlış sunulur. Hep Mehmet 
A k if  in karşıtı gibi sunulur. Onunla karşılaştırılacak bir durum yoktur. Mehmet 
A k if  te din unsuru ağır basar; Tevfik Fikret’te ulus ve beşeriyet, yani insanlık 
unsuru ağır basar. Nitekim M ustafa Kemal’in en beğendiği ve esinlendiği Türk 
şairi odur.

Mülkiye, -başlangıçta bir ilgisi olmamakla beraber- bir anlamda 
Galatasaray düşüncesinin daha da yerlileştirilmesidir, daha ulusallaştırılmasıdır.
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O bakımdan ben G alatasaray’dan sonra M ülkiye’ye gelince bir çelişki 
hissetmedim.

ERTUĞRUL - Galatasaray zor bir okul muydu?
SOYSAL - Zordu, çünkü yabancı dilde eğitim veriyordu, -bizim 

sistemimiz hep öyle olageldi- tarih, coğrafya, ulusa ilişkin kültür dersleri Türkçe, 
diğerleri Fransızca. Zorluğu ondan, yalnız cebir, geometri falan değil, biyoloji, 
felsefe de Fransızca okunuyordu.

Galatasaray’ın bir zorluğu da disiplinli bir okul olmasıydı. Yatılı okul 
bakımından, M ülkiye’nin ‘okul’ dönemine (SBO) benzer bir tarafı vardı. Ben 
onu da okudum. Girdiğimde Siyasal Bilgiler’e, Siyasal Bilgiler Okulu idi. Her 
gece serbest değildi. Haftada üç gece galiba, 23.00’e kadar dışarıda kalınıyordu. 
Diğer günler 20.30’da gelmek gerekiyordu. Akşam yemekleri orada yeniyordu. 
Gece bir işiniz varsa, izin alıyordunuz vs. Sıkı disiplini olan bir okuldu.

ERTUĞRUL - Kitaplar?
SOYSAL - Fransızca kitaplar zor bulunurdu zaten, bulunduğu zaman da 

çok pahalı olurdu. Yüksek Kaldırım ’dan gidip alınırdı. Bak, o çok iyi bir şeydi. 
Türkiye’de şimdi böyle şeyler yapılmıyor galiba. Her sene parasız yatılılara 
bütün Fransızca kitaplar verilirdi. Ders yılı sonunda onu aynen iade ederdik. 
Üzerine yazı falan da yazılmazdı. Yıllardır okunan kitaplardı. Bazıları beni çok 
etkilediği için, birkaç tanesini bende olsun diye yıllar sonra parayla gidip aldım. 
Öyle bir okuldu yani Galatasaray ve ben çok memnun kaldım.

Parasız yatılılık
(Bu satırların yazarı da orta ve liseyi parasız yatılı okuduğu için söyleşinin 

bu bölümünün ortak bir ruh hali içinde karşılıklı gülüşmelerle yapıldığını yatılı 
okuyanlar kolaylıkla anlayabilir.)

ERTUĞRUL - Sabah etütleriniz var mıydı Galatasaray’da, sabah kaçta 
kalkardınız?

SOYSAL - 6 .00’da yandaki Katolik kilisesinin çanları çalardı, (gülüyor) 
onunla birlikte kalk zili çalardı, 6.30’a kadar hazırlanıp etüde inerdik. 7.30’a 
kadar sabah etüdü vardı. Ondan sonra kahvaltı, ardından 5 saat ders, o zaman 
Türkiye’de bütün liselerde öyleydi. Öğle yemeğine kadar -ki 13.00’te yeniyordu 
galiba- ondan sonra teneffüs.

Öğleden sonra 14.30’dan 16.00’ya kadar, 17.00’den 19.00’a kadar, akşam 
19.30’dan 21.00’e kadar etiid vardı. Etüdler derslerin bir buçuk katıydı 
neredeyse...

ERTUĞRUL - Dışarıya çıkış?
SOYSAL - Hafta içi yasaktı
ERTUĞRUL - Tümüyle mi?
SOYSAL - Evet, özel izin alm ak gerekirdi. Diyelim ki dişçiye gideceksen 

ya da doktora, izin alınırdı.
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Pazar gecesi 19.00’da girilirdi. O zam anlar Cumartesi de ders vardı, 
13.00’e kadar ders yapılırdı. Yemekten sonra evciler evlerine giderlerdi. Ben 
daimi bekâr denen kategoride...

ERTUĞUL -D a im i...?
SOYSAL - Daimi bekârlar, hafta sonlan da eve çıkmayanlar. Ailem 

Zonguldak’ta olduğu için son sınıfa kadar öyle. Ailem geldikten sonra da devam 
ettirdim. Hafta sonları eve çıkmazdım. Dolayısıyla Cumartesi günü öğlen çıkılır, 
akşam 19.00’da gelinirdi. Pazar günü de kahvaltıdan sonra çıkılır, 19.00’da 
girilirdi. Öğlen serbest. Bir öğle yemeği için sadece Pazarları imkân vardı. Biz 
daimi bekârlara evlerden az para geldiği için, fazla harcayacak paramız da 
olmazdı.

ERTUĞRUL - Sınıflar?
SOYSAL - G alatasaray’da genellikle dört, sonuna doğru da 3 şube olurdu. 

Sınıflar küçüktü 40-45 kişilik. O zamana göre küçük sayılır.
ERTUĞRUL - K abataş’la filan kıyaslarsanız hele...
SOYSAL - 70’ler vs.’ydi onlar. Onlarla kıyasladığınızda küçüktü. O 

bakımdan iyi dersler oluyordu. Laboratuarlar, donanım iyi. Kütüphane, belki 
Türkiye’nin en güzel kütüphanelerinden, özellikle Fransızca açısından, serbestçe 
gidilirdi. 17.00-19.00 etüdünde kütüphaneye gidebilirdiniz. Ama 17.00-19.00 
etüdünde sınıfta roman okumak yoktu. Ders çalışılırdı. 19.30-21.00 etüdünde 
roman okursun, dergi de okunurdu; her şeyin bir disiplini vardı.

ERTUĞRUL - Günceli izleyebiliyor muydunuz?
SOYSAL - Gazete alınabilirdi, öyle fazla bir kontrol olmazdı.
ERTUĞRUL - Siz öğrenciyken siyaset var mıydı lisede?
SOYSAL - Lisede pek hissedilmezdi. O zaman doğru dürüst siyaset 

yoktu, tek parti dönemiydi zaten. Ancak, 1946’da çok partililik başladı. 1949'da 
da ben mezun oldum oradan.

Ama, genellikle Fransız hocalar dolayısıyla ideolojik bir açıklık vardı, 
cumhuriyetçilik özellikle. Ama, hiç padişahçılık diye bir akım olmadı. Halbuki 
Sultani olduğuna göre öyle bir akını olması gerekirdi. Osmanlıcılık diye bir şey 
de olmadı. Cumhuriyetçi bir yer, ama disiplinli bir yer. Atatürk zaten iki kere 
gidip gelmiş alafrangalık dolayısıyla...

1941 ’de girdim. Büyük bölümü savaş zamanına rastladığı için Fransız 
hocaların bir kısmı de G aulle’cü hareketin mensuplarıydı. Bir kısmı Musevi 
olduğu için kaçmıştı, bir kısmı da A vrupa’daki M usevilerden iyi Fransızca 
bilenlerdi. Mesela fizik hocası, kimyacı, fen derslerini daha çok Almanya ya da 
Avusturya vb.’den gelmiş insanlar Fransızca olarak verirlerdi. Harp içinde, 
Galatasaray’da hocalar iyi hocalardı.

O bakımdan Nazizme karşı da G alatasaray’ın daima bir tepkisi olmuştur. 
Bir ara Galatasaray’da Turancılar türedi. Türkçülüğün ağır bastığı bir dönem 
oldu. Alman üstünlüğü varken, İstanbul’da öyle bir hareket vardı. Turancılık
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hareketinin sanki uzantısı olan, muallim muavini dediğimiz, son sınıfta olup da 
etütlerde belleticilik yapanlar. Türkçü hocalar, bize rastlamadı, onlar hep A 
şubesine giderdi, B ’ye gelenler biraz daha soldan, hep solcu hocalarla okuduk. 
Okuya okuya tam solcu olduk, ama başıma bir şey gelmedi lisedeyken,

ERTUĞRUL - Sizin bunca yıllık hayatınızda Galatasaraylılık pek öne 
çıkmaz da, onun için o döneme dair daha fazla soruyorum. Hatta, çoğu sizin 
Galatasaray’da okuduğunuzu bilmez.

SOYSAL - Bizim kültürümüz Beşiktaşlı olduğu için, çocukluğumda da 
yazları İstanbul’a gidip geldiğimden Beşiktaş’ı tutarım da onun için.

Kara kartal
ERTUĞRUL - B eşiktaş’ın ilk maçını ne zaman seyrettiniz ya da ezbere 

saydığınız bir Beşiktaş 11 ’i var mı?
SOYSAL - Tabii tabii. 5 meşhur forvetin bulunduğu kadroyu sayarım. O 

zaman öyle sayılırdı. Kaleci, iki bek, üç haf, beş de forvet sayılırdı
ERTUĞRUL - 2-3-5
SOYSAL - Beşli forvet: ortada Kemal, sol iç Şeref, Şükrü sol açık, sağ 

açık Süleym an...
Hafta Çengel Hüseyin, bekte Hristo vardı, kaleci Mehmet Ali miydi 

“kova”?
ERTUĞRUL - Kaptan Baba Hakkı herhalde
SOYSAL - Kaptan Hakkı, sopayla idare ederdi.
ERTUĞRUL - Şeref stadı?
SOYSAL - M açlar Şeref stadında. Amcam -acaba kulüpte de mi 

görevliydi- kapıdan beni bedava sokardı. Bizim aileden değil ama yakın 
komşularımız arasında Beşiktaş’ın muhasebecisi vardı, Hakkı Bey diye...

Beşiktaş zaten semt kulübü. Fenerbahçe’den de çok daha semt, 
Galatasaray’dan da ve hâlâ da öyle. Beşiktaş’ta mahalle ruhu vardı. Semt kulübü 
olduğu için hep takımdan söz edilirdi, herkes Beşiktaşlıydı, konuşm alar falan, 
ben de Beşiktaşlı oldum.

ERTUĞRUL - Galatasaray’a gitmeden önce?
SOYSAL - Tabii, okula gidince bir defa hatırlıyorum, herkes 

GalatasaraylI neredeyse. Sınıfta bir Fiyaka Yılmaz vardı, o Fenerliydi. Bir tane 
daha vardı galiba o da evi K adıköy’de olduğu için. Bir iki Fenerli vardı.

Beşiktaşlı olarak Arabacı İlhan vardı. Arabacı İlhan, İlhan Evliyaoğlu.’ 
Onunla ikimiz Beşiktaşlıydık. Başka da Beşiktaşlı yoktu.

* Galatasaray’dan sonra Mülkiye’yi bitiren İlhan Evliyaoğlu, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Müsteşarlığı, Sadi Irmak (17 Kasım 1974- 31 Mart 1975) ve Bülent Ulusu
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Onun için maçlarda o hafta Beşiktaş yenilmişse, mümkün olduğu kadar 
yedide yemeği yiyip ortadan kaybolmak gerekirdi

(Karşılıklı kahkahalar.)

Galatasaray’da bir Beşiktaşlı
SOYSAL - Çok güzel bir rıhtımı vardı Galatasaray’ın. Üç gün o rıhtımda 

gidip geldim; “ne yapacağız şim di” diye, “Beşiktaş’tan vaz mı geçeceğiz”, 
şartmış gibi çünkü. G alatasaray’ın üniforması da vardı. Üniformayı yatılı 
öğrencilere vermediler. Parasız yatılılara elbise dikilirdi her sene. Bordo rengiydi 
galiba.

Galatasaray üniforması vardır: Açık kurşunî pantolon, mavi kadife ceket. 
Burasında da (yaka cebini işaret ediyor) Galatasaray arması var... Evcilerin hepsi 
öyle gelirdi. Ondan bende yoktu. Aile de Beşiktaşlı zaten.

ERTUĞRUL - Vermediler de mi yoktu. Siz mi takmadınız?
SOYSAL - Vermediler, parasız yatılılara. Demek ki devlet öyle istiyordu, 

terzi gelirdi, ölçü alırdı dikerdi.
ERTUĞRUL - Kasket?
SOYSAL - Kasket, bütün Türkiye’de vardı da, G alatasaray’da yoktu 

galiba, hatırlamıyorum. Biz zaten yatılı okuduğumuz, sokağa da çıkmadığımız 
için hatırlamıyorum. Çünkü yaşamadım ben kasket...

Yalnız o rıhtımda öyle gidip geldiğimi gayet iyi hatırlıyorum. Ülgen diye 
bir çocuk vardı. O da benim le gidip geliyordu. Uğraştı beni GalatasaraylI 
yapmak için. Yalanlar da attıydı, Kadıköy camiinin alemleri altındandı falan 
dedi, olabilir mi? Evci dediklerim de Kadıköylü oldukları için Fenerliydiler... 
Nitekim St. Joseph’e gidenler olurdu.

ERTUĞRUL - Yürüdünüz yürüdünüz...
SOYSAL - Düşünüyorum ne yapacağız diye. Sonuçta karar verdim 

Beşiktaş’ta kalayım.
Eskiden daha sert davranırlarmış GalatasaraylI olmayana, Bizde hiçbir 

zaman öyle olmadı. Hatta meşhur Ulvi Yenal vardır, onunla sonradan 
G alatasaray’da bir toplantıda bir araya geldik de bir yerde söz aldı ve “bu 
Mümtaz Soysal7 döven olmadı mı diye"  takıldı. Benim zamanımda GalatasaraylI 
değildir diye dövülen olmadı, ama eskiden olurmuş galiba, Muhsin Hoca, müdür 
muavinlerinden biri aynı zamanda, kulübün yönetim kurulundaydı. Kulübün 
müzesi de lisedeydi.

hükümetlerinde (20 Eylül 1980- 10 Aralık 1981) Turizm ve Tanıtma (10 Aralık 1981-13 
Aralık 1983) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı.
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Her yıl iftihar
ERTUĞRUL - Peki okulda spor, müzik, resim başka şeyler yaptınız mı?
SOYSAL - Yok yapmazdım, bana "gir, ders çalış” derlerdi.
ERTUĞRUL - Niye, çok mu inektiniz?
SOYSAL - Eskiden okulda iftihar listeleri vardı ya, Galatasaray’da her 

şubeden iftihara geçilmezdi. Kaç şube varsa -üç, dört - onlar içinde birinci olmak 
gerekirdi. Birinci ve İkinciler iftihar listesine girerdi.

B, daimi bekârlar sınıfı olurdu. A gündüzlüler, C de karışıklar. Bir ara bir 
iki tane gündüzlü gelip gitti, onun dışında bizim  şubede yoktu. A ’da iki üç tane. 
Kural yatılılıktı, gündüzlü azdı... Bizim şubeyi ben temsil ediyor gibiydim, 
benim birinci olmam isteniyordu sınıfta, onun için Yahudi yarış atı gibi... 
(Gülüyor)

Solfej falan yapardım ama ses mes kötü. Halbuki çok iyi hocalar vardı 
müzikte. M eşhur M uhittin Sadak mesela, viyolonselist, o müzik hocamızdı. 
Müzikten bana pek parlak not vermezdi. 5 ya da 7 filan. Hocaya gidip benim 
adıma yalvarıyorlardı; "Hocam, iftihar listesine geçecek" d iye ...

ERTUĞRUL - (Şaşkınlıkla) Her sene geçtiniz mi yani iftihar listesine?
SOYSAL - (Utanarak) Geçtim.
ERTUĞRUL - (Hâlâ inanamamış bir biçimde) Her sene... Gittiğinizden 

itibaren bütün yıllar?
SOYSAL - Evet. İstisnasız her sene geçtim Bir tane de saatim var. O 

zaman bir altın saat verilirdi. Ama, 1949’da, M iilkiye’ye başlamıştım, törene 
gidemedim. Babamla kardeşim gitmiş, babam aldı. Onun üzerine, tek 
mektubunu yolladı. "Oğlum" falan diye. Çok hoşuna gitmiş. İyi bir mektup 
yazmış.

Sultani’ye gidiyor düşün, Beşiktaş’tan Kasım paşa’ya yürüyerek giden 
adam, Sultani’ye gelip oğlunun altın saatini alıyor.

Galatasaray’da ilk kadın hoca
ERTUĞRUL - Sizin döneminizde G alatasaray’da kız öğrenci yok 

herhalde?
SOYSAL - Yoktu. Tam manastır. Kız da yoktu, kadın hoca da yoktu. Son 

sınıftayken 12. sınıfta kadın hoca gelecek dediler. Tarih hocası. Sağlık bakanının 
kardeşiymiş. Kadın hoca gelecek diye, daimi bekâr sınıfında tıraşlar olundu.

(K arşılıklı gülüşm eler)
Hazırlıklar yapıldı. Çıka çıka emekliliğini doldurmuş 70 yaşında bir kadın 

geldi, 70 olmasa bile en azından 65 yaşlarında bir kadın geldi...
(Karşılıklı kahkahalar)
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İyi bir tarihçiydi belli ki. Ondan önce kadın hoca yoktu. Şimdi, müdür bile 
kadın.*

Denizci mi, hariciyeci mi?
ERTUĞRUL - Siz önce denizci olmak istiyorsunuz ama göz numarası 

nedeniyle gidemiyorsunuz sanırım?
SOYSAL - Doğrudur. Daha çok babam istemedi denizci olmamı, çünkü o 

çok çekmişti. Aile daha iyi bir şey olmamı isterdi, Sultani’ye gitmişken.
Üçüncü dereceden başlayacaktık, üstelik ben ticaret gemilerine gitmek 

istiyordum. Bahriye’yi isteseydim belki babam “g i t” derdi ama, bana. “oğlum 
sen gemide geçinemezsin ” dedi. Karakter olarak. Kendisi dc bulunmuş görmüş, 
özellikle ticaret gemilerinde her çeşit adam  bulunuyor. Hariciyeci olmam falan 
bekleniyordu.

ERTUĞRUL - Denizcilik okulu için göz numarası şartı gerçekten var 
mıydı?

SOYSAL - Evet, o belliydi. Son sınıfta canım kaptan olmayı tekrar istedi. 
Çünkü, bizden birkaç çocuk N orveç’e gitti, bizden bir sın ıf yukarıda. Norveç’in 
denizci yetiştirme şekli öyledir. Önce tayfa olarak giriyorsun, sonra okuyorsun 
kaptanlığı falan, yani her şeyinden geçiyorsun. -Geçen gün rastladım birine- 
Onlara heves ettim, ben de kaptan olmaya kalkıştım, ama sonra öğrendim k i...

Lisede gözlük takmıyordum. Ama, gözlerim bozulmuştu. Neden 
bozulmuşftı dersen, bir kere savaş zamanlarında İstanbul’da bütün pencereler 
mavi kağıtlarla kaplanmıştı. Karartma vardı. O zaman 21.00’de yatakhaneye 
çıkılırdı, 21.30’da herkes yatağa girmek zorunda. Sönük bir ışık. Ben dc o sönük 
ışıkta okumaya çalışırdım: M onte Cristo falan. Gözüm bozulmuş ama farkına 
varmadım, sonra kötü görmeye başlayınca doktora gittik, 1,5 miyopiden 
başladım, halbuki 0 ,75’in üzerindekini sınava bile almazlarmış, muayenede 
0 ,75’in üzerinde isen geri çevirirlermiş. Babam da istemediği için, başvurmadan 
vazgeçtik. Eniştelerden birinin de Deniz N akliyat’la bağlantısı var. Sanki, ben 
gidersem aldırm ayacak gibi havalar esti.

Yatılılık bağımsızlıktır
ERTUĞRUL - Siyasal Bilgiler O kulu’na giriş...
SOYSAL - Bir kere yatılı olması. Hani abla parasız yatılı gitti ya, hani 

ben de parasız yatılı gittim ya; aileye yük olmamak. Ablamda da vardı, bende de

Galatasaray Lisesi’ne ilk kez 1965’te kız öğrenci alındı. 24 Ekim 2007’dc 
okulun müdireliğine (asaleten) atanan Meral MERCAN, Sultani’ye giren ilk 9 kız 
öğrenciden biriydi.
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vardı, bu bir. İkincisi daha bağımsız olmak aslında, ev sistemi yerine, daha 
bağımsız.

ERTUĞRUL - Yatılılık bağımsızlıktır, ben de öyleydim, ailemin yanma 
gitmedim.

SOYSAL - Sen de mi parasız yatılı okudun? Yatılılık bağımsızlık 
demektir aslında, ne kadar sıkı disiplin olursa olsun, kendin ve dünya ile karşı 
karşıya kalıyorsun.

ERTUĞRUL - Evet, kendin ve hayat.
SOYSAL - Onun psikolojisini anlatmama gerek yok
ERTUĞRUL - Gene de anlatın, bizden başkaları da bilse iyi olur hocam.

Adam olmak için
SOYSAL - Bana sorarsan adam olmak için, ya hapse gireceksin, ya askere 

gideceksin ya da parasız yatılı okuyacaksın... Üçü birden olursa...
ERTUĞRUL - Sizde üçü birden var.
(Karşılıklı kahkahalar)
SOYSAL - Hay A llah ... Ben, bir de, üç çete mensubuyum. M ülkiye 

çetesi, Galatasaray çetesi, Beşiktaş çetesi.
(Gülmeye devam.)
ERTUĞRUL - Siyasal’a girişte kalm ıştık hocam.
SOYSAL - M ülkiye bir çete... Aslında giderek zayıflatılıyor, Mülkiyeliler 

Birliği’nde de hissediyorum onu.
ERTUĞRUL - M ülkiye cuntası devam ediyor ama, kırmak için çok 

çalışılıyor.
SOYSAL - Bütün iktidarlar...
ERTUĞRUL - Bütün iktidarlar ve diğer üniversiteler. Bütün fakülteler 

hatta... M ülkiye çetesine sınavla mı girdiniz?
SOYSAL - O zaman zaten yatılı okul, deniz ticaret vardı, o zamanki 

adıyla; sonra Yüksek Denizcilik Okulu oldu. Mühendis mektebine sınavla 
giriliyordu ama, yatılısı yoktu bildiğim kadarıyla. İki yatılıdan birini kafama 
koymuştum. Denizciliğe girmek istemem dc biraz o düşünceden. Bir de yan 
yana kurululardı, Galatasaray ile D enizcilik... Yatılı olarak bir de Siyasal 
Bilgiler vardı.

Mülkiye binası
ERTUĞRUL - O dönemdeki okulu biraz anlatır mısınız?
SOYSAL - Bizim öğrenciliğimizde yapısı değişikti mülkiyenin. Bir kere 

dışarıdaki merdivenler yoktu. Kapıdan girerdin, şimdi dört köşe, o zaman 
yuvarlak sütunluydu. Sütunlu salon diye bilinirdi. O giriş kapısından ikinci kata, 
iki taraftan, iki merdivenle çıkılırdı. Giriş güzeldi. Büyük amfi, o kısımlar yoktu.
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Yan binada, şimdi bir kütüphaneye, bir de büyük amfiye giden salon var 
ya, oranın hocalar ve öğrenciler kısmıyla tek ilgisi yatakhane ve yemekhane idi.

Alt kattan caddeye doğru dönersen yüzünü, solda asıl büyük yemekhane 
vardı. Birinci sınıfta oraya girdik. Bir de merdivenden inince oradan sokağa 
çıkılırdı, büyükçe bir çıkış.

Fakülte olunca, bir kere oradan başladı M ülkiye’nin bozulması. Çünkü 
M ülkiye’de (O kul’ken) yemekler orada yenirdi öğlen akşam. Yatılı y a ... O 
kısmın alt katı da yatakhaneydi, üst katı da yatakhaneydi..

Sınıfa göre değişirdi yatakhane, alt katta mı başladık ne? Alt katta 
yatakhaneden başladık, sonra üste çıktık. Hepsi büyük yatakhanelerdi. 
Galatasaray’dakiler de öyleydi, büyük yatakhaneler vardı 100 kişilik falan en üst 
katta. Eski yatılı okullarda küçük oda pek itibarlı değildi. Belki de daha 
ekonomik oluyordu. M ülkiye’de de öyleydi. Alt kattan kafeteryaya doğru 
giderken, orada büyük bir kapı vardı. O kapı gündüzlülerle derslikler ve hocalar 
kısmı ayrılır, yatılıları ayırırdı.

Bazı hocaların odaları vardı. Lojman gibi. Mesela Bahri Savcı’nın orada 
odası vardı. Kapının dışındaydı sigortalan, biz hep sigortalarını gevşetirdik, 
hocaların. Orada dolaplar falan vardı, yani yatılı okul havası vardı.

Sonra caddeye paralel giden sokakta bir çıkış kapısı vardı. Yatılı kısmın 
giriş-çıkış kapısı orasıydı.

ERTUĞRUL - O zaman büyük amfi yok. Bizim zamanımızda altta bir 
kapı vardı ana caddeye çıkan o mu?

SOYSAL - O da sonradan. Şimdi öyle bir kapı yok. Onlar hep oda falan 
oldu. Alt kat sonuna kadar yatakhane, karşı taraf da yatakhane. Dört tane 
yatakhane vardı. Yanılmıyorsam. Büyük salondan giriyorsun ya, kafeterya 
kısmına, tam karşısını düşün, orada büyük bir kapı vardı. Okulun yanından 
geçen, yukarılara gecekondulara doğru giden bir sokak var, bir de tam onu 
kesen, ana caddeye paralel bir sokak vardı. O sokağa çıkılırdı ve yatılı kısım, 
belirli bir saatten sonra oradan işlerdi.

Büyük ana kapı öyle her gün herkese açık değildi. Hocalar, erkân falan 
geldiğinde açılırdı. Yandan da gündüzcüler için kapı vardı. Yatılıların kapısı 
haftada galiba iki ya da üç gün 20.30’dan sonra kapanırdı. İçeriye girmek 
zorunda kalırdık. M ülkiyenin o zamanında gece 23.30’da dönmek gerekiyordu. 
Kalmak istiyorsan nöbetçi m üdür muavininden izin alınırdı.

Şimdi ikinci kat denilen yer idari birimlerdi. Dekan odası, genel 
sekreterlik... Sınıfların hepsi üçüncü kattaydı. Zaten üç dört tane sın ıf vardı, 
başka bir şey yoktu. Konferans salonu falan öbür taraftaydı. Şimdiki 
kafeteryanın olduğu yerden aşağıya inilen bir merdivenle sinema salonuna, 
konferans salonuna gidilirdi. Alt kata.

Mimarisi farklıydı, havası farklıydı yatılı okul gibi.
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Fakülte olunca
Birinci sınıfın Mayıs ayında fakülte olduk.' Ondan sonraki ders yılında, 

bursa geçtik. Ondan önce yatılı idik, burs diye bir şey yoktu. Yatılısın, sana 
bakıyorlar yatıyorsun, yiyorsun, içiyorsun; tıpkı G alatasaray’da olduğu gibi, 
yaşıyorduk, ablam da ayda bir şeyler yolluyordu bana.

Sonra, burs açalım dediler. İki kurumun bursu vardı, Dahiliye ve Maliye. 
Onların bütçesine sıkıştıralım dendi. Dışişlerinin de bursu yok. Ondan sonra 
bursa geçildi 100 lira ile başladı. Galiba 17,5 lirası yurda. Yemek için fış 
alınmaya başlandı. O, 30 lira filandı galiba. Alt kattaki yemekhane büyütüldü.

M ülkiye’de bayağı lokantalar gibi, beyaz örtülü masalarda yemek yenirdi. 
Galatasaray’da da öyleydi yemekler, servis yapılmış olurdu. Zamanı geldiğinde 
oturup yiyordun, para mara söz konusu değildi.

ERTUĞRUL - Garsonlar rru getiriyordu?
SOYSAL - Garsonlar getiriyordu.
Önce birinci sınıfta fişli yemeğe geçildi, kuyruğa girip yemek alıyordun, 

sonra diğer sınıflara uygulandı. Birkaç kişi o fişlerin taklitlerini de yaptılar.
Sonuçta M ülkiye Galatasaray’ın devamı gibiydi ve o zaman 

Galatasaray’dan gelen dc çok olurdu.
ERTUĞRUL - Öğrenci sayısı?
SOYSAL - Bizim  dönemimizde ellisi burslu, ellisi burssuz 100 kişi alındı. 

Burssuzlar arasında GalatasaraylI daha çoktu. Bir de o dönemde kalanlar çok 
olurdu. Bizim sın ıf yüz elli kişi filandı.

ERTUĞRUL - M ülkiye’de kız öğrenci var ama değil mi?
SOYSAL - Bizimle birlikte giren burslu iki kız vardı ama herhalde 

dışarıda kalıyorlardı ya da evleri A nkara’daydı. Sonra ikisi de maliyeci oldu. Bir 
de kalanlardan vardı. Üç tane kız vardı demek ki. Çünkü o zaman çok 
kalınıyordu.

Kıl payı geçme sistemi
ERTUĞRUL - Not sistemi neydi o zamanlar, üssü mizan mı?
SOYSAL - En serti vardı, ortalaması 7 olacak. 5’le geçiliyordu, ama kırık 

olursa kalıyordun; öbür notlar kurtarırsa, ortalama tutarsa geçiliyordu. Bazen 
yarım notla falan kalındığı da olurdu. Notlar belli olduktan sonra fakülte 
kurulunda limitte kalmış yarım not filan lazım, onu doldurursa hocalardan biri, 
“yarım not da benden ” falan diye, o zaman ortalamayı tutturup geçiyordu. Her 
yıl böyle iki üç kişi kıl payı geçerdi. Ben bir ders için bekleyenler bilirim. Şimdi 
üssü mizan falan yok değil mi?

Nisan 1950’de yürürlüğe giren yasayla SBO, fakülte oldu ve Ankara 
Üniversitesi’ne bağlandı.
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ERTUĞRUL - Yok aırıa geçme notu yetmiş.
SOYSAL - Kalite düşmedi değil mi?
ERTUĞRUL - Kaliteyi düşürmeye çalışan 12 Eylül ve YÖ K ’tü. Biz, 

geçme notu 70 ile başladık ve üç dersten kalan bir yıl kaybederdi. YÖK geçme 
notunu 50 ’ye düşürdü.

SOYSAL - S ınıf kalma var değil mi? Bizde bir dersten kalan oluyordu. 
Ben gayet iyi biliyorum.

Anayasa dersi nasıl verilmeli
(M ümtaz Soysal beş yıldır Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 

anayasa dersi veriyor.)
SOYSAL - Şimdi A ntalya’da alttan alma, üstten alma var. Mesela üç dört 

sene önceden kalmış öğrenciler var. Derse girmiyor, her sene sorduğum soruları 
kafadan atıyor, pek ciddiye almıyor. Kötü bir sistem belli ki.

ERTUĞRUL - Siz A ntalya’da Anayasa mı veriyorsunuz?
SOYSAL - Birinci sın ıfa... Bu sene yarım dönem gideceğim. Anayasa 1, 

Anayasa 2 diye bölmüşler, ben onu saçma buluyorum  eskiden beri. Biri güya 
genel esaslar oluyordu. Ben birkaç sene öyle okuttum, İkincisi Türk Anayasa 
hukuku.

Halbuki M ülkiye’de birinci sınıfta bir Anayasa var, ikinci sınıfta da Türk 
Anayasa Düzeni diye bir ders var. Siyasal partiler vs. her yönüyle M ülkiyede bu 
konu bayağı etraflı okutulur. Antalya’daki hukuk fakültesi olduğu için.

Eskiden varmış, bir ara kaldırmışlar, şimdi yeniden 4. sınıfa Anayasa 
Yargısı diye bir ders konacak. Benim ilk senemde Anayasa Yargısı kalkmıştı. 
İnsan Hakları diye yukarı sınıflara bir ders konacak.

ERTUĞRUL - Biz sizin söylediklerinizin üstüne İnsan Hakları alırdık, bir 
de Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler vardı.

SOYSAL - Bir sömestr de öyle bir ders okuttum A ntalya’da.
ERTUĞRUL - Antalya’ya nasıl gitniniz?
SOYSAL - Dekanı M eral (Öztoprak Sağır), bizim  mezunlardandı. Benim 

asistanım olmak istedi, sonra gitti sosyolog oldu. Sivas’ta hocalık yaptı. 
Fakülteye dekan olmuştu, o benden istedi, "gelir misiniz hocam" diye. Yeni 
kurulmuş bir fakülteydi, gittiğimde tek profesör bendim galiba...

YÖM YÖK
ERTUĞRUL - Antalya’da Hukuk Fakültesi nasıl?
SOYSAL - Geçen sene Hukuk kontenjanı olarak 20 kişi vermişlerdi, 

gayet güzeldi o sınıf. Kalanlarla birlikte 25-30 kişilik bir sınıf ders yapıyorduk. 
İyiydi. Bu sene 20 ’den, birden bire 150’ye çıkarmışlar iyi mi?

ERTUĞRUL - Uffff., o nasıl bir artış?
SOYSAL - Böyle bir şey olur mu?
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ERTUĞRUL - 20 ’den, 150’ye nasıl çıkar?
SOYSAL - Önce niye 20 değil mi? Ondan önce 4 0 ’mış, rektöre kızdıkları 

için YÖK indirmiş ya da benim için yaptılar?
ERTUĞRUL - Bu sene bütün Türkiye’de kontenjan artırdılar ama, 2 0 ’den 

150’ye garip?
SOYSAL - Oradaki Hukuk Fakiiltesi’ni önce A lanya’da açmışlar, hani 

vardı ya bir ara, her ilçeye bir fakülte kampanyası, tutmamış, kimse gitmemiş, 
Sonra merkezde olsun denmiş, ama bina yok, bir yere sığıntı başlamış, sonra bir 
bina yapmışlar. Şimdi Hukuk Fakültesinin binası var. Ama, bu sene öğrenci 150 
olunca, öyle bir sın ıf yok. İdari bilimlerde bir amfi var. Eskiden Pazartesi 
gidiyordum, şimdi o dershanenin boşluğuna göre ders günü belirlenince 
C um a’ya kaldı.

ERTUĞRUL - Cuma günü son saat olunca, öğrencilerin çoğu arazi olur 
ama, sizi izlemeye özel geliyorlardır Hocam

SOYSAL - Esas önemli olan sesim  falan gidiyor. İmza da almıyorum, 
derste anlattıklarımdan soruyorum, gelen geliyor.

Hariciye kurdu
ERTUĞRUL - M ülkiye’yc dönelim mi?
SOSYAL - Siyasal Bilgiler’e, “ben hariciyeci olacağım ” diye gelmiştim. 

Birinci sınıfta daha, Turhan Feyzioğlu, “n ’apacaksın sen hâriciyeyi, hoca o l” 
demişti. Ben okulu bitirdiğim zaman o yurt dışındaydı. Ben de “kurtuldum bu 
işten " diye sevinmiştim. M eğer yazarmış oralardan, “bunu alın ” diye.

İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken bir gezi olmuştu. Benim de yurt dışı 
hevesim geçmişti. Türkiye, Avrupa K onseyi’ne girmiş 1952 filan olmalı, biz de 
İnsan Hakları Beyannam esi’ne imza atmışız. Avrupa Birliği diye bir şey olacak; 
Türkiye, Avrupa devleti olmaya doğru gidiyor falan. Türkiye’de bir de yarışma 
açılıyor. Gençliğin Avrupa Kampanyası diye bir kampanya varmış, Avrupa 
Konseyi’nin finanse ettiği galiba. O zaman talebe birlikleri vardı ya, bir M TTB ' 
bir de T M T F '... Solda olanlar oradan para alıp Gençliğin Avrupa 
Kampanyası’nı kurmuşlar. Bir kompozisyon yarışması açmışlardı. Ben ondan 
bir ödül aldım.

ERTUĞRUL - Ödül neydi?
SOYSAL - Ödülü, Avrupa seyahati. Edinburgh M üzik Festivali’ne*

’ Milli Türk Talebe Birliği.
* Türkiye Milli Talebe Federasyonu.
’ Ağustos ve Eylül aylarında Edinburgh kentinde düzenlenen uluslararası festival. 

Klasik müzik, opera ve tiyatro gösterilerinin yer aldığı Festival’ın ilki 1947’de 
düzenlenmişti.
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gidiyorsun Ama öğrenci gibi gidiyorsun. Vapurla M arsilya’ya, oradan trenle 
Paris’e, P aris’ten vapurla İngiltere’ye, oradan otobüsle Edinburgh’a gidiyorsun. 
Üç opera, sekiz konser, bilmem ne izliyorsun, gençlik kamplarında kızlar 
oğlanlar, iyiydi yani. Oraya gittim geldim, bir kere hariciyeci olma kurdumu 
döktüm geldim: Buymuş Avrupa.

Siyasi şube
ERTUĞRUL - O zaman da ilk iki yıl ortak, üçüncü sınıfta mı, bölüm 

seçiliyor?
SOYSAL - İlk üç yıl ortak, dördüncü sınıfta seçiliyor. O nedenle bizim 

okumadığımız konu kalmazdı. Bir tek sonradan 1. sınıfa muhasebe kondu, onu 
almadık. O yüzden H ukuk’un fark sınavı da çok kolay olurdu.

Yabancı dil sınavıyla ayrılıyorduk ama, Galatasaray’dan bile gelse, kimse 
dilden m uaf tutulmuyordu. Bir kur üste veriyorlardı. Mesela biz ikinci kurdan 
başlamıştık. Ondan sonra ben siyasi şubeye gittim. 9 kişiydik biz galiba. Orayı 
da bitirdim.

ERTUĞRUL - M üikiye’yi de iftiharla bitirmişsinizdir artık?
SOYSAL - Evet. Pekiyi ile.
ERTUĞRUL - Siz öğrenciyken çevirmenlik yapm ışsınız...
SOYSAL - Ben son sınıfta öğrenciyken, Amme İdaresi Enstitüsü kuruldu, 

bizim okulun spor salonunda. Sonra AID ile Amerikalılar geldi. New York 
Ü niversitesi’ylc bizim fakültenin bir anlaşması vardı. Oradan da hocalar geldi. 
Birtakım dersler İngilizce verilmeye başlandı. Bu anlaşma dolayısıyla genç 
doçentlerin büyükçe bir kısmı A m erika’ya gitmişlerdi. Okulda İngilizce bilen 
pek adam  yok. Ama bunlar gelince, İngilizce bilen adam lazım. Benim de adım 
nereden duyulduysa, G alatasaray’da öyle haftada iki üç saat falan İngilizce 
almışız, ikinci dil olarak okuyorduk ya. Biraz İngilizcem vardı, kendi kendime 
de ilerlettiydim. "Bu Mümtaz var” dediler ve hayda... Amme İdaresinin ve öbür 
hocaların ders notlarını ben çeviriyordum. İngilizlerin gâvur kağıtları vardı. 
Uzun, koloniyal dedikleri, sömürgelerde kullandıkları, tek aralıkla yazılmış 
böyle... Sayfasını üç liradan çeviriyordum, para da alıyordum, bursa ilaveten. 
Herhalde bu arada burs da 125 ya da 150 liraya çıkmıştı.

Akademik kariyere giriş
Turhan Feyzioğlu ilk sınıfta bana takmıştı ya “hoca o l"  diye. Bu 

vesileyle, bu defa hocalar taktılar; ‘‘böyle bir adam var, bunu okula alalım” 
diye. Dekan Yavuz A badan’dı. Ben de o sıralar "ne yapabilirim” diye 
düşünüyorum. M erakım siyaset miyaset, anayasa manayasa olduğu için böyle bir 
şeyler yapabilirim diye düşünüyordum.

Hariciye’nin sınavı her sene muntazaman açılmıyor. Açılsa bile A ralık’ta 
filan açılıyor. Ankara’dayım, aileye yük olmak da istemiyorum. N e yapacağım,
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ya İstanbul’a gideceğim, oralarda bir fakülteye gireccğim, hatta hazırlık olsun 
diye İstanbul İktisat’a da başvurdum, çünkü Siyasal’da lisans üstü program 
yoktu.

ERTUĞRUL - Yok muydu o zaman?
SOYSAL - Yoktu, sonradan geldi. İlk doktor benim biliyorsun siyaset 

biliminde. 1 numaralı siyaset bilimi doktorası bende.
ERTUĞRUL - Öyle mi bilmiyorum.
SOYSAL - Türkiye’de ilk siyaset bilimi doktorasını biz başlattık.
ERTUĞRUL - Aslında siz Siyasal’a asistan olarak girmek istemişsiniz 

ama, Amme İdaresi’ne girmişsiniz.
SOYSAL - Konuşmaya gittim; “ne yapacaksın Siyasal’d a ’’ dedi, Yavuz 

Abadan, Nerm in’den falan söz etmedi. M eğer o girecekmiş.
"Birleşmiş Milletler, Amme İdaresi Enstitüsü kurdu, asistan arıyorlar, iyi 

de para veriyorlar” dedi. 1 Tem m uz’da işe başladım, 5 misli para alıyordum. 
Ben askerdeyken idare hukuku asistanlığı sınavı açıldı. Metin Kıratlı ile girdik, 
ben kazandım, askerliğe döndüm. Askerlik bitince de BM bursu çıktı, onunla da 
LSE (London School o f Econom ics)’ye gittim. Bir sene orada kaldım. Eylül 
ayında döndüm.

LSE
ERTUĞRUL - Ne çalıştınız LSE’de.
SOYSAL - LSE’ye gittiğimde, kafamda eskiden beri planlama kavramı 

vardı. Ama, L SE ’yi kuran -İngiliz İşçi Partisi’nin ideologu oymuş vaktiyle- 
Lasky ölmüştü. Onun yerine, sanki tepki olarak, A lm anya’dan ithal bir rektörü 
başına getirdiler.

Ama onun zamanından kalma İşçi Partisi’ne yakınlığı olan 
akademisyenler vardı. Onlardan biri Robson diye bir profesördü. Onun 
seminerlerine devam etmeye başladım. Ama doktoraya kayıt olmadan. Zaten 
hemen almaz İngilizler de, seminer öğrencisi olarak devam etmeye çalıştım.

Adam, ‘‘burada yapın doktorayı” falan dedi. Ama, ben kalmak 
istemiyordum. Zaten babam hastaydı. Bir de İngiltere’de bu işler uzar, bizden 
farklıdır doktora eğitimi. Bizdcki gibi dersler yoktur ama, bir hocan vardır, o 
seni uğraştırır. Ben yanaşmadım. Fakat, epeyce malzeme topladım, notlar aldım. 
Dönünce baktım ki, bizde doktora programı başlamış. Ben askerdeyken bizde 
yoktu, hukukta doktora yapmaya karar vermiş, doktora öğrencisi olarak 
yazılmıştım.

Sonra baktım, S iyasal’da açılmış, oraya başvurdum. Bazı derslerden de 
m uaf ettirdim kendimi, “Londra’da şunları gördüm" diyerek. Geri kalanları da 
kolayca verdim. Tezimin planını falan da yapmıştım İngiltere’de. Türkiye'de bir 
numaralı siyaset bilimi doktoru benim.
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Anayasa hukukuna geçiş
SOYSAL - O zaman doktoradan iki yıl sonra doçentlik sınavına 

girebiliyordun. Ben tam ona hazırlanırken, 27 Mayıs oldu. 27 M ayısçılar 
üniversite kanununda değişiklik yaptılar, süreyi dört yıla çıkardılar. Üstelik biz 
devrimden yanaydık, 27 M ayıs’ı savunuyorduk, iki yıl devrimden kaybettik.

Ondan sonra 1963’te doçentliğe girdim. Sınav İstanbul’da oldu, deneme 
dersini dc İstanbul’da verdim. İdare hukuku asistanıyken, anayasa hukukuna 
geçmek istedim. Doçentliği anayasa hukukundan istedim. Ve tabii büyük yararı 
oldu idare hukukunun, ondan sonra Anayasa kolay geliyor.

ERTUĞRUL - O zaman idare hukuku kürsüsünün başında kim var?
SOYSAL - Başta Turhan Feyzioğlu vardı. Bana kancayı takmıştı ya illa 

akademisyen yapacak diye. İngiltere’den döndükten sonra İstanbul’da, dalga 
geçiyordum, biraz vakit geçsin diye, telefonla aradı, “neredesin, hemen trene 
atlayacaksın, hemen geleceksin, asistan olacaksın ” diye. Apar topar gittik. Hiç 
unutmuyorum, bir günde bütün işlemleri yaptı. Bir günde ben asistan oldum, 
fakülteye.

ERTUĞRUL - Bir yandan bu kadar iyilik, sonra acısını çıkartmış
SOYSAL - İki ay sonra mı ne, 4 Aralık konuşmasında, "nabza göre 

şerbet vermeyin ” dedi diye, onu bakanlık emrine aldılar. İki ay hocam oldu, 
onun derslerine insan hakları notlarını filan hazırlıyordum. O iş bitti, onun 
üzerine idare hukukunu Tahsin Bekir Balta aldı. Hukukta da ders veriyordu, 
Tahsin Bekir Balta. Feyzioğlu görevden alınınca, dersleri o üzerine aldı. Ben çok 
memnunum onun asistanı olduğumdan, çok iyi bir hukukçu, iyi kalpli bir 
insandı. O mesela idare hukukunu bırakıp Anayasa kürsüsüne geçmeme hiç ses 
etmedi, bilakis "iyiyaparsın  ” dedi.

ERTUĞRUL - O zaman Anayasa kürsüsünde kim var?
SOYSAL - Bahri Savcı var. Bahri Savcı öyle "gel" filan demedi. Ama 

"ben geleceğim ” deyince memnun da oldu. Bu arada Nermin girmiş, doçent de 
olmuştu. 1963’te de ben doçent oldum.

Üç tez
ERTUĞRUL - Doçentlikte o zaman tez vardı, değil mi.
SOYSAL - Doçentlik bayağı zordu ve tez en önemlisiydi. Benim üç tezim 

var, üçü de iyidir.
Birincisi, doktora tezim, bu “Planlam a”. İkincisi, “Parlamento ve Dış 

Politika”. O biraz klasik bir kitap oldu, Türkiye’de başka öyle kitap yok. Onu 
herdem kullananlar var ama, eskidi tabii. Ben interdisipliner konular 
seçiyordum. M esela, ekonomik planlama, ekonomi, siyaset bilimi, idare hukuku 
falan karıştırıyordum. Bunda da dış politika ile parlamentonun rolünü ele adım.

Profesörlükte de takdim tezi yazılıyordu. Şerif Mardin ile birlikte doçent 
olmuştuk. Sonra bize dediler ki, "kanım değişecek, sizin de süreniz müsait”.
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Belirli bir tarihe kadar tez vereceksin de, onun da bir heyeti kuruluyor tekrar. 
Onun üzerine kapandım. O “Dinamik Anayasa Anlayışı” var ya, onu 13 günde 
yazdım ben. Kısa, küçük bir kitaptır ama, severim de o kitabı. S ınıf bakışı vardır. 
Bürokrasiyi de sın ıf gibi aldık, bir de siyasi elit vs. O sırada Güniz Sokak’ta 
oturuyordum, evli de değildim. Çekildim, 13 günde oturup bitirdik, yetiştirdik. 
Yıl 1969. Demek ki 6 yıl doçentlik yaptık.

Bütün tezli dönemlerinden geçtik eski sistemin.
Doçentlik sınavında eski Türkçe okuma da vardı. A nayasa’da ve galiba 

idare hukukunda vardı, matbu yazıyı okuma. Bana 1912 tarihli bir kararnameyi 
okuttular.

ERTUĞRUL - Eski yazı okumayı nerede öğrenmiştiniz?
SOYSAL - Kendim. Alıyorsun bir alfabe teker teker okuyorsun. Kendi 

kendine, tahm inle... Okurken yeniden hatırlıyorsun. Şimdi yavaş yavaş 
unuturken, onu yeniden canlandırmak istiyorum mesela. Kelimeleri bilmek 
lazım okuyabilmek için. Ben de çocuklara eski kelimeleri öğretiyorum. 
Osmanlıca hukuk ibarelerini. “Hocam n ’apıcaz bunları?” Utanmıyor musunuz 
İngilizceyi öğrenirken, Shakespeare İngilizcesini öğretiyorlar, ona “eski 
İngilizce” deyip sırt çevirmiyorsunuz da, Osmanlıcayı niye öğrenmiyorsunuz? 
Kendi dilimiz işte...

Amerika’ya gidiş
ERTUĞRUL - A m erika’ya ne zaman gittiniz?
SOYSAL - 1959’da gittim Princeton’a. Rockefeller fonuyla.. Bir adam 

gelmişti A m erika’dan. Doktorluktan sonra, bu defa Princeton’a gittim. Kaliteli 
bir grup geldi, siyaset bilimiyle uğraşan. V em on’un, mukayeseli devlet idaresini 
çeviriyordum, falan. Demek ki o sırada, onlar iletmişler. Rockefeller’in bir 
adamı A nkara’ya geldi. Akademisyenlerden adam yetiştirmek istiyorlar, 
vergiden düşecekler anlaşılan (gülüyor). ‘Fellow ship’ deniyor ona, akademik 
misafir gibi, ‘scholarship’ (burs) değil de, akademik ziyaretçilik programımız 
var dediler. A m erika’ya yazıldı mazıldı. Princeton dediler. Eh iyi bir şey, 
Harvard’dan sonra ikinci okul...

Oraya gittik ama, şanssızlık tabii. Biz “Am erika’da ne kızlar olacak” diye 
gittik, kız öğrenci almıyormuş, Sultani gibi. Zenciler ve kızlar gelmiyordu.

(Karşılıklı gülüşmeler)
Princeton, biraz kuzeyde olmakla birlikte -New Y ork’un hemen altında, 

New Jersey’de, 50 km falan New Y ork’a- daha çok güneydeki iyi ailelerin, 
paralıların çocuklarını yolladıkları bir okuldu. Bir sürü sarı saçlı oğlan vardı, 
kızlar yoktu.

ERTUĞRUL - Yani, sizin ‘Princeton’daki inzivanız’ diye söylenen bu, 
okulda kız yok.
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SOYSAL - Dışarıdan öyle gözüküyordu da, ben ayarlamıştım canım, 
Rockfers’ten bir Fransız falan vardı.

ERTUĞRUL- Siz sonradan mı meşhur oldunuz bu kadınlar konusunda, 
yoksa hep mi öyleydiniz?

SOYSAL - Şöhretim yok benim ki.
ERTUĞRUL - Bahri Savcı öyle söylemiyor ama, üstelik tam tersini 

söylüyor.
SOYSAL - Bahri Savcı’ya herhalde öyle gözükmüşümdür, biraz keşiş 

olduğu için. Ayağına bir şey gelince reddeder misin?

Doğan Avcıoğlu ve Kurucu Meclis
ERTUĞRUL - Doğan Avcıoğlu ile nerede tanıştınız?
SOYSAL - Doğan, ben askere gitmeden önce TO D A İE’ye asistan 

gelmişti. Fransa’dan gelmişti, böylelikle tanıştık, Sonra o C H P’nin araştırma 
bürosuna geçti. O zaman CHP Karanfil Sokağın başında, bir yokuş çıkıyordu. 
C H P’nin araştırma merkezine girdi.

ERTUĞRUL - M areşal meselesi o zamandan mı kalma?
SOYSAL - O, Anayasa Kom isyonu’ndan kalma. D oğan’la ben ‘‘mareşal’’ 

diyorduk birbirim ize... N apolyon’un resmi vardır Fransa’da kahvelerde, nasıl 
bizim kahvelerde Y avuz’un resmi vardır ya da dünya güzeli bilmem kimin. 
Bizim generaller de N apolyon’un o resmini taklit ederler ya. D oğan’la 
birbirimize derdik.

O CHP araştırma merkezindeyken ben uğruyordum. O fikir oradan çıktı. 
Kurucu M eclise adam aranıyordu. C H P’ye 50 kontenjan verilmişti, İsmet 
Paşa’ya 6 kişilik kontenjan verdiler, “bunu genel başkan önersin ” diye. Beni, 
Doğan’ı, Coşkun K ırca’yı. O zaten PM üyesiydi galiba.

İsmet Paşa “kıymetli bilim adamları" diye bizi tanıttı PM ’de. En çok oyu 
biz aldık. Partilerde herkes birbirinden korkar oy vermez ya, “bunlar zararsız" 
diye en çok oyu biz aldık, girdik. Kurucu M eclise kontenjandan girişimiz böyle 
oldu.

Anayasa komisyonuna seçtiler bizi, üçümüzü de seçtiler: Coşkun Kırca, 
Doğan Avcıoğlu, ben. Üçümüz biraz gençlik kanadı. Ben daha doçent 
olmamıştım.

Anayasaya Giriş'te de vardır o: 27 M ayıs ihtilal mi, devrim mi, inkılap
mı?

O sırada ben ilginç olan iki şeyle meşguldüm. Biri V ernon’dan 
mukayeseli devlet idaresi. Onun ders notlarını zaten ben çevirmiştim. Sonra o 
notları, kitap haline getirdi. O kitabı çevirdim. Ders kitabı gibi oldu. Hem onu 
çeviriyordum, hem de Fakülte’nin bir yayını çıktı. M avi-beyaz kapaklı: 
“Federalist Papers ’’.
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Amerikan anayasası yapılırken federalistler diye bir grup var. Kendi 
düşüncelerini savunmak için bir iki gazetede seri makaleler yazmışlar. Onlar 
sonra Am erika’da bir kitap haline getirildi “Federalist Papers” diye. Kendi 
tezleri. N iye federalizm olmalıdır, başkan nasıl olmalıdır? vb. Onu da 
çeviriyordum. Yani yaptığım işle, komisyondaki şey birbirine uyuyordu.

Yön'ün ilk sayılarında ben o dönemi anlattım. Anayasa komisyonu ve 
anayasanın yapılış şekli. Bir seri yazı çıktı.

ERTUĞRUL - 61 Anayasası sizin istediğiniz gibi oldu mu?
SOYSAL - 27 Mayıs aslında ilginç. Bir anlamda devrim anayasası. Cunta 

munta deniyor ya. Bu anayasa öyle bir anayasa olacak ki, -benim kitaplarda 
vardır o- Türkiye’yi daha demokratikleştirecek, devrimleri ekonomik açıdan vs 
gerçek rayına oturtacak. Hâlâ da baktığın zaman o yönü vardır. Bize iyi geldi. 
Doğan’la ben daha kuvvetli bir anayasa olsun istiyorduk, Ekonomik kalkınma 
bakımından yürütm e daha kuvvetlensin. Planlamayı koyduk anayasaya ama, 
daha zorlayıcı olsun istiyorduk.

Ama İstanbul’dan gelen anayasacılar olduğu için, ya da Miinci Kapani ya 
da daha özgürlükçü, daha liberal olanlar. Onlarla aramızda çekişme olurdu. Biz, 
biraz daha sol kanat gözüküyorduk.

Yapabildiğimiz kadar bir anayasa yaptık ama, Turan G üneş’in tabiriyle 
biraz "Çalıkuşu anayasası ” oldu. Yoksullara da acıyan falan.

Doğan ve Turan Güneş Fransa’da okudukları için, ben de GalatasaraylI, 
Coşkun Kırca da öyle, biraz Fransız devrimciliği ağır bastı. Sonra onun 
parlamentodan geçişinde epey güçlükler oldu. Kamulaştırmada taksitle ödeme. 
Gerçek bedeli üzerinden am a... Toprak reformu yapılacak filan yapılacak diye 
bakıyorduk. Sonra ‘‘kanunla belirlenir ”q bağlandı.

ERTUĞRUL - Sizin kitabınızda “Sosyal devlet, sosyalist devlet değildir” 
diye bir bölüm olmasını, ben daha çok o dönem tartışmalarına cevap diye 
düşünmüşümdür.

SOYSAL - Sosyal devlete karşı çıktılar. Bir paşa vardı. Onu M BK ’e 
almamışlardı ama, dışarıdan geliyordu. Galiba biraz Aydemirciydi. O, “ne 
demek” dedi, “sosyal devlet, sosyalist mi, komünistlik mi geliyor?”

Sosyal’i zorla kabul ettirdik. Ama, biz biraz sosyalist olsun istiyorduk. 
Ama değil. Biraz daha radikal olabilirdi. Kalkınmaya daha çok yer verebilirdi.

24 Anayasası’na bakış
ERTUĞRUL - Siz, 24 A nayasasındaki yapıdan yana olduğunuzu hep 

söylersiniz, nedir o tartışma?
SOYSAL - 24 Anayasası’nm içine bu yapı oturtulabilirdi. Onun için 

uğraştık. Anayasa Komisyonunun ilk toplantılarında çalışma belgeleri neler 
olacak konusu tartışıldı. O sırada İstanbul’da bir anayasa taslağı hazırlanmıştı. O 
biraz komikti bize göre, her şey özerk falan. İstanbul Hukuk yaklaşımı vardı.
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Halbuki biz, Siyasal yaklaşımı olsun istiyorduk. Fakültede de, İdari Bilimler 
Enstitüsü’niiıı bir anayasa taslağı çıkmıştı.

O sırada "bu komisyon çalışma belgeleri olarak neleri kabul edecek" 
tartışması vardı. Orada bir mücadele verdik. Ben, "24 Anayasası da bu belgeler 
arasında yer alsın” dedim. Çünkü asıl devrim anayasası odur. Meclis 
üstünlüğünü savunuyor ama, aynı zamanda cumhuriyetçi bir anayasa. Üstelik, 
işin içine fazla sosyal devlet girsin de istemiyordum. Çünkü bana göre o sosyal 
demokratlığa kaydırabilirdi. Bizim niyetimiz -biraz daha soldan olduğumuz için- 
“çalıkuşu işleriyle uğraşmasın, önemli olan ekonomik-soysal kalkınmadır” 
diyorduk. Onun için, 24 A nayasası’nm tümüyle yok sayılmasına karşıydık. 
Uğraştık ve 24 Anayasası da çalışma belgesi oldu. Yani, o ilk Kemalist 
dönemden pek fazla kopmayacağız.

ERTUĞRUL - " 2 4 m esas alacağız başka maddeler ekleyeceğiz” 
anlamına mı geliyor bu, yoksa "yeni bir anayasa yapılacak ama 24 Anayasası 
da, o anayasa esas belgeler içinde mi olacak ”?

SOYSAL - Yeni anayasa yapılacak ama 2 4 ’ten de tam kopan bir anayasa 
olmayacak. Bu arada çalışma belgesi olarak, bir de İstanbul’da hazırlanan bir 
metin vardı. Biz onu biraz alaya alıp, "ona dayanmasın, buna dayansın” diye 
ısrar ettik. 24 Anayasası biraz buna da yarıyordu. Onlar bir sürü saçma sapan şey 
koymuşlardı.

Bir de aslında, Forum'da yayımlanmış bir yazım vardır, onu A m erika’dan 
yazmıştım, 27 Mayıs yapıldığında ben A m erika’da Princeton'daydım. Saat farkı 
dolayısıyla öğle üzeri öğrendim. Üzüldüm ve Forum'da da yazdım: Suçsuz 
Anayasa. *

Aııayasacı olarak ben, 24 A nayasası’nın esas olarak kalmasını tercih 
ederdim. Onun bazı yerlerine yeni düşünceler neler varsa, haklar, özgürlükler vs. 
bir şeyler ekleyelim, ama anayasa geleneği devam etsin. 36 yıl uygulanmış. 
Anayasalar, hep söylenir ya, şarap gibi eskidikçe değerlenir. Bunlar hemen 
İstanbul’dan üstüne atladılar, "yeni anayasa yapalım ” diye.

ERTUĞRUL - 24 Anayasası’nın kaldırılması açısından söylüyorsunuz
SOYSAL - Onu yazdım, suçsuz anayasa, masum anayasa gibi. 

M enderes’in hatalarını bu anayasaya yüklediler, "bu anayasa yüzünden oldu” 
dediler. Halbuki, gerçekten bir devrimcinin eline geçmiş olsaydı o anayasa, o 
meclise hakim olduğu zaman herşeyi yapabilirdi. Engeller falan konuldu ya 
anayasa mahkemesi vs. Bunları aslında devrimciliğin önünde engeller olarak 
görmeye alışmıştık. Şimdi bunlar geliyor diye, 24 A nayasası’nı suçlamak 
marifet oldu ve bunu önlemek için yazmıştım.

Mümtaz Soysal’ın Forum dergisinde yayınlanan "Suçsuz Anayasa” yazısı, 
şekline dokunulmadan Ek-8’de verilmiştir.
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ERTUĞRUL - Bu önemli bencc. Siz 61 ’i yaptınız, 24 ’ü tümüyle 
reddedersiniz diye düşünülmüştür?

SOYSAL - Tam  tersi, tam tersidir. “Suçsuz Anayasa"y\ bunun için 
yazdım. Ben bu görüşteydim. Turan Güneş de benden yana oluyordu, biraz 
İstanbul’la alay ediyordu.

Nitekim, ha bire anayasa değiştirip değiştirip gitmektense, cumhuriyetin 
kendi anayasasını alıp tekrar daha cumhuriyetçi, daha devrimci yapmak 
mümkündü. Şimdi bir sürü engeller var.

ERTUĞRUL - Anayasanın kapsamı, büyüklüğü küçüklüğü hakkındaki 
düşünceleriniz...

SOYSAL - Çok ayrıntılı istemiyordum, kısa olsun, daha çok siyasal güce 
serbestlik versin, o sırada tabii siyasi gücü ele geçirdik ya biz devrimciler (!), 
bunun önüne İstanbul’dan B izans’tan falan engeller çıkar, onun için devrimci bir 
anayasa olsun istiyorduk.

ERTUĞRUL - O devrimci anayasa A K P’nin iktidar olduğu bir dönemde 
ne olur?

SOYSAL - Tabii tabii, bu haliyle b ile...
ERTUĞRUL - Özellikle mali hükümler, sosyal devlet, devletçilik vb. 

açısından baktığınız zaman 82 Anayasası 61 Anayasasındaki o temel ruhun 
gerisinde değil.

SOYSAL - Değil değil.
ERTUĞRUL - Ve liberal bir anayasa sayılamaz. Özelikle bizim  mücadele 

etmemizi sağlayan maddelere baktığınız zaman. 82 Anayasası 61 
Anayasasındaki maddelerin bazılarını neredeyse aynen almıştır. Şöyle yaygın bir 
kanı var: “Dünyada küreselleşme, Türkiye’de de 82 Anayasası, öyleyse 82 
Anayasası liberaldir”, bence çok oturmuyor.

SOYSAL - Zaten küreselleşme dalgası sonradan geldi. 82 “huzur” 
anayasasıdır. Devleti korumaya çalışan ama abartan, bir de, anayasanın içine 
dini sokan.

ERTUĞRUL - Tabii, 82’de mesele şuydu, hak ve özgürlüklerin var 
olduğu belirtildikten sonra uzuuun bir sınırlama listesi gelirdi

SOYSAL - İşte anayasanın uzun olmasını onun için istemiyorduk, bu 
özgürlük var, bu hak var, o kadar.

ERTUĞRUL - Temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulamaz ilkesi... 
Peki, Kurucu M cclis üyeliği devam ederken, S iyasal’da ders verebiliyor 
muydunuz?

SOYSAL - O sıralar asistandım ben derslere giriyordum. Vernon’u 
çeviriyordum.

ERTUĞRUL - Kurucu Meclis üyesi olmak size kişisel olarak nasıl bir 
hava kattı?
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SOYSAL - Yeni (şu anki) meclisi ilk biz açtık. Ayrıca milletvekili olunca 
bir sürü avantajlar oluyor falan. M illetvekilliği çok körletici bir şey, zaman 
israfı çok, her zaman istediğin gibi bir odan olsa çalışacaksın, öyle olmuyor, 
genel kurula girdin mi saatlerce çıkamıyorsun.

Meclis’e dönüş
ERTUĞRUL - 30 yıl sonra meclise döndüğünüzde ne hissettiniz? Aynı 

şeyi hissettiniz mi?
SOYSAL - Yoo. Biraz tiksinti verici falan geldi. Benimle birlikte D EP’ten 

gelen Kürtler de geldi. Onları bizim Hikmet getirdi eksik olmasın. Bana da ilk 
kazığı attı biliyorsun.

ERTUĞRUL - Değişen bakanlar kurulu listesi.
SOYSAL - H ikm et’i ben çok eskiden tanırdım. Biz Yön'ü çıkarırken, 

gelip giden öğrencilerden biri de oydu. Onur Öymen vb. öğrenciliklerinden beri 
ToVün etkisi altında kalan insanlar. Tabii biraz Beşiktaşlılık da var.* Arkadaş 
olduk. Bir ara milletvekili de oldu.* O sıralarda Anadolu K ulübü’nde, öğlen, 
haftada bir gün yemek falan yerdik. O bana bir şeyler sorardı, ben de mecliste 
olanları öğrenmiş oluyordum.

Sonra Hikmet bana, 1991 seçimlerinden önce "ille girmen gerekir 
siyasete” dedi. "Dışişleri bakanlığı" falan dedi, sonuçta ikna etti. Ben 67 yaşım 
dolmadan SBF’den istifa ettim vc m eclise girdik.

Koalisyon oldu. Liderimiz Erdal İnönü, hükümet kuracak. Bizden de 
“ministrable" bakan olabilecek dediklerini çağırıyor, görüşüyor. “Sayın Soysal 
ne istersiniz?” dedi. Dedim, “ben dışişlerinden başkasının camiasını 
tanımıyorum O sırasıyla söyledi, “Adalet ister misiniz, hükümet sözcüsü olmak 
ister misiniz” vs. Ben dedim “o camiaları tanımıyorum, yapamam  Olmayacak 
diye çıktım.

Sonra o gün saat beşte bakanlar kurulu açıklanacak. Aşağıya indim, 
hakikaten bunu kabul etmediğine göre “olmayacak” diye. D em irel’in partisinde 
bizim M ülkiye mezunları vardı, “hocam kutlarız” dediler, “dışişleri bakanı 
oluyorsun. ” Listede görmüşler. Bizimki (Erdal İnönü) partinin bakan olacaklar 
listesinde beni göndermiş. Hikmet de bunu haber alınca, kapıyı vurup çıkmış, 
partideki odasını toplamış, çantasını alıp sanki partiyi terk etmiş gibi gitmiş.

* Bu söyleşinin yapıldığı günlerde Hikmet Çetin’in Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne 
başkan adaylığı sözkonusuydu.

Hikmet Çetin, 1977’de CHP’den milletvekili 1978’de Ecevit’in kurduğu 
hükümette de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısıydı. 1987’de SHP’den milletvekili 
oldu. SHP Genel Sekreterliği, SHP-CHP birleşmesinde, CHP genel başkanlığı yaptı. 
2004-2006 yılları arasında NATO’nun Afganistan temsilciydi.
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Sonradan anlıyorum ki, ya DemirePe gitti ya da Ç ağlar'a galiba. “Dışişleri 
bakanı olmazsam istifa ederim ” demiş.

Millet hep tebrik etmeye başlamıştı, eve kaçtım saat üçte filan. Bir şey 
olacağını da tahmin ediyordum. Nur (Batur) telefon etti, “hocam değiştirildiniz” 
dedi. Öyle bir şey yaşadık baştan.

Sonra grupta sorular soruldu; “böyle bir değişiklik oldu mu ” diye? Erdal 
bey hiç yalan söylemiyor ya (!) “yok böyle bir ş e y ” dedi.

ERTUĞRUL - Sonra 1994’te Karayalçm Hikmet Çetin’i aldı, siz dışişleri 
bakanı oldunuz. 32. günde eski dışişleri bakanı olarak Ahmet D avutoğlu’na not 
verdiniz ya, siz kendinizi nasıl bir dışişleri bakanı bulursunuz, kaç not verirsiniz? 

SOYSAL - Kendime de 7,5 veririm. Tam istediklerimi yapamadım.

Mamak’a gidiş
Turhan Feyzioğlu’nun M ümtaz Soysal’ın yaşamında önemli bir yeri 

var. Siyasal’a başladığı yıldan itibaren, akademisyen olması için ısrarcıdır. 
Kendisi yurtdışındaykcn bile, konunun peşini bırakmamış, “bunu alın" 
diye oradan mektuplar yazmıştır. Dönünce, M üm taz Soysal’ı İstanbul’dan 
telefonla buldurmuş, “hemen g e l” demiş bir günde kürsüsüne asistan 
yapmıştır.

Tabii, bu ‘önemli yer’in yalnız iyi yönleri yoktur, bir de kötü yönleri 
vardır. 12 M art’ta gözaltına alındığı zaman, tutuklanmasına yol açan 
“Güzel Huzursuzluk”u TBM M  kürsüsünden okuyan odur. 12 Eylül’den 
sonra Soysal, Denktaş’ın danışmanlığından alındığında yerine getirecek 
olan da.

M ümtaz Soysal’ın tutuklandığı günün öyküsünü bir öğrenci gözüyle 
eski KKTC Ankara Büyükelçisi Ahmet Zeki BULUNÇ aktardı. Bunun 
‘içeriden’ görüntüsünü ise, onlardan önce tutuklanmış olan Uluç 
G ürkan’dan dinledim. Bilindiği gibi M üm taz Soysal bilgisine 
başvurulm ak üzere götürülmüştü. M ümtaz Soysal, Cahit Talaş, 
hazırlıksız, öyle pardösüler, takım elbiseler içinde koğuşa getirilince, 
‘içeridekiler’, "kendilerini ziyarete geldiklerini” sanmışlar ve onları 
tutuklandıklarına ikna etmeleri bayağı zaman almış.

ERTUĞRUL - Nasıl tutuklandınız?
SOYSAL - İlk toparlamada bulamamışlar beni, ertesi günü gittim. Bülent 

Nuri Esen dahil. Sonra onlar teker teker salıverildiler. Gözaltı süresi o sırada 30 
gündü. Yıldırım B ölge’deyiz. 29. günün gecesi, “Meclis Saati”ni dinliyorum, 
transistorlu bir radyoyla. Feyzioğlu çıktı. Beni Siyasal B ilgiler’e alan, 
“dışişlerine gitme akademik kariyere g ir ” diyen kişi. Benim Ortam dergisinde 
yayımlanan “Güzel Huzursuzluk” yazımı kürsüden okudu: “Bu da mı suç 
değil? ” dedi.
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Halbuki suç dediği şey, evet, bu hareketler, huzursuzluk yaratıyor ama; 
toplumda çalkantı yaratıyor diyorlar ama; bu huzursuzluk bazı şeyleri 
hatırlatıyor, yapılması gerekenleri hatırlatıyor. Türkiye’nin yarım kalmış 
devrimleri vardır, şunlar bunlar. *

Anladım. "Bundan gideceğim ” diye, çocuklara da söyledim.
Ondan bir gün önce, yani sürenin dolmasına iki gün kala T R T ’yle ilgili bir 

dava vardı. 3. Ağır C eza’da. Televizyon daha yeni başlamış Türkiye’de, halka 
anayasayı sevdireceğiz, T R T ’dc bir anayasayı tanıtma programım vardı. Meğer 
burada ekonomik sosyal haklardan söz ederken -bunlardan benim haberim  yok- 
birtakım görüntüler çekmişler, süslemek için program ı... Onlardan birinde bir 
işçi "biz haklarımızı kanımızla savunuruz” falan gibi şiddet içerirmiş gibi olan 
bir ifade söylemiş. Ondan dolayı açılan bir dava vardı ve on beş günde bir 
gidiyorduk, kameramanlar vs. Ciddi bir dava değildi, nitekim sonuçta ondan 
beraat ettik hep birlikte. Çünkü, o lafı edenin bir provokatör olduğu anlaşıldı. 
Beni tutuklayacaklar ya, "ne olabilir” diye, onu da sivil adliyeden askeri 
mahkemeye yollamışlar.

28. gün onun duruşmasına gittim. Orada askeri savcılar bile güldüler, 
"bundan adam tutuklanmaz’’ diye reddedildi. Ben de "bu iş bitti eve gideceğiz 
artık” derken, "hayır siz geri döneceksiniz gözaltına ” dediler.

O gece Feyzioğlu’nun Meclis konuşması oldu. Konuşmanın ertesi sabahı, 
tutuklanması gereken kimler varsa İlhami Soysal, Bahri Savcı vb. gittik. Pazar 
günüydü. M ahkemeye çıktık, onun da dereceleri var biliyorsun, Ali Elverdi 1. 
nolu Sıkıyönetim M ahkem esi’nin başkanı. Hakim, ama tuğgeneral. Yukarılarda 
bir yerde oturuyor, bir kağıt uzattı "bu sizin m i” dedi. Baktım, “Güzel 
Huzursuzluk”un fotokopisi. Aceleyle fotokopi çıkardıkları için, sayfa diplerinde 
tarih filan olur, o da yok. "Ne zaman yayınlandı” dedi. O zaman bir aymış 
periyodiklerde zaman aşımı süresi. Herhangi bir tarih söyle, bilmiyorum de... 
Ben de sa f  saf, "Nisan 7n bilmem kaçında çıktı ” dedim; "tutuklandınız ” dedi.* 

(Karşılıklı gülüşmeler)
142’den hem de... Bilsem bundan tutuklanacağımı. Mart filan derdim. 

Çünkü, bunlar başka şeyin peşindeler: Eylemci çocukları kışkırtıyor, örgütlüyor 
filan. Bir dc B ursa’da ölenlerden birine mektup gelmiş -onu da sonradan 
öğrendik- "filan giin filan saatte Cebeci köprüsünün altında buluşacağız, Hoca

26 Nisan 1971 ’de Ortam dergisinde yayımlanan “Güzel Huzursuzluk” yazısı, 
şekline dokunulmadan Ek- 9 ’da verilmiştir.

'  Mümtaz Soysal 18 Mayıs 1971’de gözaltına alındı. 13 Haziran 1971’de, 1 Nolu 
Askerî Mahkeme tarafından tutuklandı. Güzel Huzursuzluk’un yargılaması 3 Nolu 
Askerî Mahkeme’de yapıldı, beraatle sonuçlandı, Askeri Yargıtay 1. Dairesi tarafından 9 
Mart 1972’de onaylandı.
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da gelecek, orada buluşalım " diye. Bütün bunlarla uğraşıyorlar, bulamıyorlar bir 
şey. İşkencelerde bir sürü insana sorulmuş bu. Sonunda Hukuk Fakültesi’nde 
sevgili meslektaşlarımızdan birisi; “niye uğraşıyorsunuz’’ demiş, “onun kitabı 
başlı başına komünizm propagandası. ”

İddianame beklemek
Ben “Güzel H uzursuzluksan tutuklanınca “nasıl olsa bir yerden 

sıyırtırız" diyorum. Çünkü, kitap falan yok, bilmiyorum öyle bir şey. Girdik 
hapishaneye bekliyoruz. Silivri’dekiler gibi, iddianame bekliyorum  ben. Mayıs 
bitti, Haziran bitti, Temmuz bitti, Ağustos bitti ve sonuçta Eylül’de geldi. Bir 
“Güzel H uzursuzluksan geldi, yazıdan tutukladıkları için o vardı iddianamede. 
159 muydu neydi, hükümetin manevi şahsiyeti vs., ondan beraat ettik.

Bir de kitap, komünizm propagandası... Tutuklanmadan önce de tevekkeli 
değil, Baki T uğ’a* ifade verdim. Sosyalizm falan bir şeyler soruyor, meğer 
benim kitaptan soruyormuş, ben de sa f  sa f  anlatıyorum sosyalizm nedir diye. 
“Bundan tutuklama isteyeceğim ” dc demedi. Kitaptan olduğunu ima eden bir 
şey söylemedi. Herhalde, “solcusun” demek istedi. Ama kitaba dair bir şey 
anlamadım. Sonradan düşünüyorum, meğer iddianameyi böyle hazırlamak için 
bunları sormuş.

İddianame, Eylül’de geldi; A ralık’ta mahkûm olduk.

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) ve NobePe giden yol
ERTUĞRUL - Dava ile U A Ö ’nün bağlantısı nasıl kuruluyor?
SOYSAL - Yarım  da olsa ilk N obel’i almış Türk olarak diyorsun... 

U A Ö ’ne giriş, yine fakülteyle ilgili.
Dekanlığım sırasında içeri alınmam, arkadan bütün bu gençliğin 

yaptıklarından Siyasal Bilgiler’i sorumlu tutmaları ve Siyasal Bilgiler’iıı başında 
da dekanı bu olduğuna göre ve eskiden beri solcu diye bilindiğine göre, onu 
ezelim diye Balyoz harekâtında alınanlarla birlikte ben de girdim ya.

Askeri Yargıtay iki kere bozdu. Önce bir ısrar ettiler, mahkeme 
tutuklamadı. Bunun üzerine bir bilirkişi oluşturdular İstanbul Üniversitesi’nden; 
üçü mü, dördü mü sosyologtu. Biri Nevzat Yalçıntaş, biri Amiran Kurtkan.

* Mümtaz Soysal Baki Tuğ’u şöyle tarif etti: “Neydi o dönemin iinlii savcısı, 
Uğur Mumcu’nun kitabında da var." Birlikte ismi tamamladık. Ben Tuğ dedim, - 
“kubbede hoş bir seda”sı bile kalmamış ki- sonra zorla Baki’yi hatırladık. İnsanların hoş 
olmayan şeyleri hatırlamama eğilimi onda da, herhalde bende de, etkisini göstermişti. 
Soysal, savunmasında ne demişti: “Sokrates’i (suçlayanları ve) yargılayanları kimse 
hatırlamıyor ama, Sokrates 'in acı sonunu herkes hatırlıyor. ”
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Fındıkoğlu kabul etmemiş, meşhur cezacı Sulhi Dönm ezer de kabul 
etmemiş. Askerliğini yapmakta olan bir ceza asistanı varmış, Ayhan bilmem ne. 
Anayasacı olarak yobazlardan biri bilmem ne Selçuk. Adı mı soyadı mı. Öyle 
insanlar ki unutuluyor adları.* Onlar oy birliği ile “suç var” demişler. Onun 
üzerine tekrar tutukladılar beni, ikinci taksit yatma öyle oldu.

Böyle olunca dava meşhur bir dava haline geldi. Fransızlar “cause 
célèbre” derler ya ünlü bir dava haline geldi. O arada A vrupa’da, şurada burada 
yazanlar, çizenler oldu. Amnesty International de ilgileniyormuş bu çeşit 
düşüncelerimden dolayı, hele bir de ders kitabından ötürü yattığım için, gelip 
gitmişler Türkiye’ye.

Sonuçta, ikinci çıkıştan sonra bir davet geldi. Amnesty International’ın 
Danim arka’da genel kurulu var, gözlemci gibi. Orada, ben bir iki kere konferans 
verdim falan, gözleri tutmuş demek ki, “sizi Amnesty International merkez 
yönetim kuruluna aday göstereceğiz” dediler. Meğer, millet oraya girm ek için 
birbirini yermiş, orada seçiliverdim. Ondan sonra 4 yıl, 1974-78 arasında önce 
uluslararası yönetim kurulunda üyeydim, sonra da başkan yardımcısı, yani iki 
numarası oldum.

Hammarberg, şimdi Avrupa Konseyi başkanı, gelmiş gitmiş ben 
içerideyken, sonradan iyi arkadaş olmuştuk. Am nesty’de genel sekreterlik de 
yaptı.

Amnesty böyle oldu. Ben onların gözünde ilk Avrupa dışından, bilinen 
Avrupa dışından üye oluyordum, ilk üçüncü dünyadan üye oluyordum. “Açılım” 
yani, orada da Am nesty’nin dünyaya açılımında görevli olduk. Hindistan, 
Pakistan ne bulabiliyorsak. Onun için ikinci başkan oldum. A m nesty’yi dünya 
örgütü haline getirmek için.

Am nesty’nin de kuralları çok sıkı, çok güzel bir ilkesi vardı. Her tutuklu 
için bir çeşit baba mı, veli mi, yani dışarıdan bir kişi, diyelim  İlter hapisteyse ben 
senin sorumluluğunu alıyorum. Ama o sorumluluk üç cepheden de; yani, hem 
kapitalist dünya için, hem komünist dünya için, hem de üçüncü dünya için. Üçü 
de “bu adam hapiste olmamalı” dem eli...

M ümkün olduğu kadar kaynakları da, hem oradan, hem buradan. Amerika 
da yer alıyor. Sovyetler’i dc zaten böyle şeylerle çökerttiler. İnsan hakları öne 
çıktı, benim hapishane meselesi insan hakkı oldu. İnsan hakları adamı olduk.

Nobel barış ödülü
ERTUĞRUL - Nobel ödülü?

* Mümtaz Hoca, tam hatırlayamadığı üç bilirkişiyi, söyleşi tamamlandıktan dava 
dosyasına bakıp bildirdi: Ayhan Önder, A. Selçuk Özçelik, Sabahattin Zaim.
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SOYSAL - Bu ilkeyle dünyaya açıldık diye Nobel barış ödülünü bize 
verdiler. Onun konferansını ben verdim, ödül töreninde.

Barış ödülünü, Norveç Parlam entosu’nda bir komisyon var, onlar 
kararlaştırıyorlar. Dolayısıyla ödül kararının İsveç’le bir alakası yok. Töreni 
Stockholm ’de oluyor. Stockholm ’deki törene, İsveçli olduğu için. Genel 
Sekreter Martin Ennals gitti.

Bunun bir dc konferansı oluyor. Hani Pamuk da verdi ya konferans. 
Konferansını da Norveç’te ben verdim. Nobel listesine ismimiz girdi.

UNESCO ödülü
ERTUĞRUL - Sizin UNESCO insan hakları eğitimi ödülünüz de var.
SOYSAL - Bunlar dolayısıyla adımız insan haklarına çıktı. UNESCO da 

insan hakları eğitimi ödülü koydu. İlk ödülü Türkiye’ye getirdik. Böyle şeyler 
memlekette tersine tepiyor. Türkiye’de bana yapılanlar dolayısıyla Türkiye ödül 
almış oldu.

(Acı gülümsemeler.)
İçeride de bozuldular: "Türkiye’de kaç yıldır insan haklan eğitimiyle 

uğraşanlar var, niye Soysal alıyor”. Siz de girseydiniz hapse, siz dc alsaydınız.
(Karşılıklı gülüşmeler)

İçe işleyen devletçilik
SOYSAL - Ne var şimdi senin sorun?
ERTUĞRUL - Özelleştirmeye karşı mücadele var tabii ki.
SOYSAL - Benim kanıma işlemiş bir şey var, başından beri ben devletçi 

olmuşum, çocukluğumdan beri. O da nereden? Mesela ben gemilere meraklıyım, 
şileplere falan. Hep bakıyorum, falanca armatörün diyorlar, hep insanların 
oluyor. Halbuki ben, gemileri benim gibi hissediyorum.

Sonra, devlet, cevher taşımacılığı için, A vrupa’dan, ikinci elden üç şilep 
aldı. Birini adı Bakır, birinin. Demir, birinin de Krom.

Bacaları kırmızı, üzerinde bir S harfi vardı, beyaz: Sosyete şilep. Daha 
doğrusu Sosyete Şilep Kumpanyası diye bir de acaip bir adı vardı. Şirket demek 
istiyorlar. Devlet şirketi demek istiyorlar. Devlet şirketi de denmemiş, halbuki 
EKİ (Ereğli Kömür İşletmesi) de şirketti.

O gemileri benimsemiştim, sanki benimmiş gibi. İnsan çocuklukta 
yaşayınca, "bunlar kimsenin değil, bizim. ” Ve de bu çocukça bir düşünceden 
anonim sahiplik, milletin ya da devletin falan.

Bir de ailede gelenek var. Baba gitmiş İstiklâl H arbi’nde görev yapmış, 
anneanne gider her törene ağlar, Fransız işgali görmüş, Senegalli zebellalar 
kızların peçelerini çarşaflarını açarlarmış filan. O hava içinde büyüdük. 
Zonguldak, Ereğli bunların hep milli mücadelcde yeri var.

Sonra, benim çocukluğumda o resim var ya, ikinci sanayi programımız.
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Sonra, 1937’de, ikinci sınıftayken, füzyon oldu. Köm ür ocakları füzyonla 
birleştirildiler ve Ereğli Kömürleri İşletmesi, eskiden Belçika şirketiyken, devlet 
şirketi oldu.

Sonra, savaş zamanında babam  orada çalışıyordu. Limanda yükleme işleri 
müdürü, bilmem nesiydi.

Biz alışverişi Ekonom a’dan yapardık. Ekonoma diye bir yer vardı. Tam 
sovyetle ilgili.

(Karşılıklı gülüşmeler)
Ekonom a’dan alışveriş ediyorduk.
ERTUĞRUL - K ooperatif gibi bir şey mi bu?
SOYSAL - K ooperatif değil ama, oradaki şirket mensupları yarı fiyatına 

alırdık, devlet kolluyor memurlarını. O atmosferde müthiş devletçi olduk. 
Trenler falan bizim olmuş oldu. Zonguldak’ta kömür trenleri vardı, hepsinin 
üstünde Fransa’dan B elçika’dan plakaları vardı. Böyle bir ortamda büyüdüğüm 
için bu bana çok doğal geliyor. “Böyle olması gerekir” diye düşünüyorum. 
Orada, mesela Süleyman Sırrı ocakları falan bütün bunlar füzyona girdiler. Hem 
yabancı şirketler kamulaştırıldı, hem de ufak tefek özeller -şimdi redevansla 
verilenler var ya- redevans benzeri yerler varmış, onların tümü kamulaştırıldı. 
Dolayısıyla bunların hepsi bana çok doğal geliyordu. Üstüne üstlük bir de 
parasız yatılı okudum, dolayısıyla devlet okutmuş oldu. Ailede devletin okuttuğu 
bir de Selırıa Abla vardı, böyle parasız yatılı okuyan.

Böyle, içime işlemiş bir devlet var, devletçilik, kamusalcılık var.
Bundan dolayı kanıma dokunuyordu, sanki benim malımı satıyorlarmış 

gibi, psikolojik bir şey, sen öyle hissetm iyor musun?
E R T U Ğ R U L -B en  de...
Dünyada, böyle bizim gibi bir özelleştirme mücadelesi oldu mu?
SOYSAL - Pek olmadı. Mesela uğraştık biz, destek bulalım  diye. 

A vrupa’da daha çok ücret açısından oldu. Ücretler düşecek filan diye, onu 
hallettiler.

ERTUĞRUL - Aslında çok rahat şunu söyleyebiliriz, biz bu davaları ilk 
açtığımız zaman, “aman canım, dava açmak da neymiş” denirdi, şimdi hak 
aramak denince herkesin aklına ilk önce dava açmak geliyor.

SOYSAL - Bir de şenle ben geliyoruz.
(Karşılıklı gülüşmeler)
ERTUĞRUL - (Gülerek) Büyük bir itibarımız var, bize karşı olanlar 

arasında da ...
SOYSAL - Var tabii. Şimdi ne zaman evde bir şey bozulsa da, 

Telekomculardan biri gelse; “Hocam, bizi sizi çok severiz. ” “Ben de merak 
etmeyin, geri alacağız” filan diyorum. Bazı kesimler açısından en azından 
emeğimiz boşa gitmedi.
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ERTUĞRUL - Bir de, az süre değil, en az 10-15 yıl geciktirdik ve kriz 
geldi. Yakında başlarlar, “devlet ekonomide yer alsın ” demeye

SOYSAL - Bu krizde değeri anlaşıldı. Devletin elinde hiçbir araç yok bu 
krizi yenebilmek için. Halbuki elinde olsa, hiç peynir ekmek gibi gelir kriz. 
Sovyetler Birliği krizden rahatsız oluyor muydu hiç? Böyle aciz bir devlet haline 
geldik.

Kıbrıs
ERTUĞRUL - Kıbrıs meselesine nasıl geçtiniz?
SOYSAL - Mesela Kıbrıs mitingleri falan yapılırdı, ben hiç 

ilgilenmezdim, çünkü Türkçüler yaparlardı daha çok. Sonra nerden oldu? 
Aslında ilginç bir soru, ben nasıl başladım bu işe?

ERTUĞRUL - Yıllar önce bir sorduğumda, “biz orada soyut insan 
hakları ihlalleriyle uğraşıyoruz, burada somut bir insan hakları ihlali var, onun 
için girdim  ” demiştiniz.

SOYSAL - İnsan haklan meselesinden girdim. A m nesty’deyken ben, 
K ıbrıs’la da ilgileniliyordu. Rumlar hemen geldiler, “işgal var” falan demeye 
başladılar. Asıl burada haksız olan onlar. Am nesty’deyken insan hakkı konusu 
olarak ilgilendim, o sırada Milliyet'te yazıyordum ben.

M illiyete giriş sınavı
SOYSAL - 1974'te Martında başladım M illiyet'te.
ERTUĞRUL - Ben sizin yazmaya başladığınız günü anım sarım ... 

Milliyet'te nasıl başladınız?
SOYSAL - Hapisten çıktım, burada Barış'a yazmaya başladım. Yaşar, 

Ulus matbaasını aldı. Benden yazı istedi, haftada iki falan yazıyordum galiba.
Abdi (İpekçi) bana arada bir, Milliyet'te “ Düşünenlerin Düşüncesi” 

köşesinde yazı yazdırıyordu. İnsanlar genellikle oraya yazı yollarlar. Abdi bana 
sipariş ediyordu; “şu konuda yazıver"  diye. Benim o ara yazdığım yazılar vardı, 
“Her Şafakta Ölürüm” vb. diye. O yazılar dolayısıyla da, Yaşar benden yazı 
istedi.

Sonra, 1974’te, Abdi “seni M illiyet’e alalım ” dedi. “Ama önce Ercüment 
Karacan 7 ikna etmemiz gerek, adın da solcuya çıktı ” falan dedi. Ben de 
Ercüment K aracan’ın sınavından geçtim. Beni çağırdı, makamına geçtik. O 
aklınca yokluyor beni, ben de açık vereceğim  de. “O olmayacak, bu 
olmayacak". Geçtik o sınavı, “tamam" dediler, başladık.

İyi bir şey tabii, Milliyet'te köşe sahibi olmak. Ecevitler, Cem mem onlar, 
Çetin Altan, muteber bir köşeydi. Oraya girdik.

1974’ten bu yana demek ki 35 yıl olmuş, vay anasına, o zamandan beri 
haftada hep dört kez yazıyorum

Kıbrıs’ı orada da yazdık.
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Denktaş’ın danışmanı
ERTUĞRUL - D erken...
SOYSAL - Ecevit’in (5 Ocak) 1978 hükümetinde, fevkalade 

heyecanlandık, Ecevit hükümet kuruyor falan diye. Ecevit’in evindeydik galiba 
o gece. Ne olacak, bu adamlarla hükümet kuruyor, hangi bakanlıkları alacak? 
Ben ekonomi bakanlıklarını alsın istedim. Enerji tabii kaynaklar, maliye, nitekim 
aldı da.

O vesileyle Ecevit, “yarın Denktaş gelecek, siz uğraşırsınız bu Kıbrıs 
işleriyle, yarın kahvaltı edeceğiz, siz de buyurun” dedi.

Kahvaltı ettik üçümüz, Denktaş, ben, Ecevit. Ecevit, Denktaş’a “Mümtaz 
Bey, size yardımcı o lsun” dedi. Kıbrıs işi böyle başladı. Ondan sonra K ıbrıs’a 
gittim geldim ben.

O arada, Kıbrıs meselesini insan hakları açısından ele alan bir broşür 
hazırladım, bir metin yaptım. Bunu niye anlatıyorum, Turhan Feyzioğlu gene 
çıktı sahneye, nerede, Bodrum ’da bir büfe yemeği, sıraya girildi, yanıma geldi, 
adamın artık bana gözükmemesi lazım değil mi, tutuklatmış. 12 Eylül’e kadar 
ben Denktaş’ın yanındaydım. 12 Eylül’den sonra benim yerime Dcııktaş’ın 
danışmanı olmuş: “Mümtazcığım bilmem ne.” İnsanlar nasıl?

12 Eylül
12 Eylül günü biz bütün Türk solcuları acayip bir yerdeydik. Paris 

havaalanında öğrendik 12 Eyltil’ü. Paris’ten M arsilya’ya gitmek üzereyiz. 
M itterand’ın kampanyası başlıyor, cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak. 
“Fransa da Akdeniz’de rol oynamalıdır" diye solcularla bir çıkış yapacak. 
Şimdiki Yorgo Papandreu’nun babası Andreas Papandreu, Portekiz’den Soares, 
Ispanya’dan Gonzales, onları bunları çağırmış. Türkiye’de o sıralar öyle bir 
sosyalist parti yok demek ki, Türkiye’deki bizim  solcu tayfayı çağırmış, Aziz 
Nesin, ben, Çetin Altan, Paris’te oturan hafif sürgün gibi olan üniversitede bir 
çocuk vardı. Biz orada öğrendik. Herkes şükretti, orada olduğuna. Türkiye’de bir 
sürü kişi toparlanmış. Neyse oradan M arsilya’ya gittik. Ben de D cnktaş’ın 
yanındayım. 15’inde görüşme var, görüşmeye gireceğim. Denktaş’a telefon 
ettim oradan, M arsilya’da işimiz bitiyor, 13-14’ü, geleceğim, dedim. “Gel 
bakalım, bakalım n 'olacak” dedi.

Oradakilerin her biri bir yere gitti. Aziz Nesin Bulgaristan’a gitti. Çetin 
Fransa’da kaldı filan, kimse emin değil ne olacağından. Ben de kendimi feda 
ettim, gittim, İstanbul’dan aktarma. İstanbul’da bir şey olmadı.

Fakat oraya gittim, Denktaş dedi ki, "Ankara’dan mesaj geldi, Soysal 
görüşmelere girmeyecek” diye dedi.
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12 Eylül parantezi
(12 Eylül 1980’de yönetime el koyan ve bütün siyasi partilerin, 

sendikaların ve Kızılay ile Yeşilay dışındaki tüm  derneklerin faaliyetine 
son verecek olan Mili Güvenlik Konseyi’nin başkanı (aynı zamanda 
devlet başkanı) Kenan Evren, ilk basın toplantısında hükümetin ne zaman 
kurulacağı sorusuna -engin İngilizcesiyle- şu yanıtı vermişti: “This 
weekend".

12 Eylülcülerin başbakanı Turhan Feyzioğlu olacaktı ve hatta 
Feyzioğlu, Coşkun K ırca’yı da dışişleri bakanlığına atamıştı bile. Kırca, 
Rom a’ya kadar gelmişken, geri döndü.* 12 Eylülcüler “ATATÜRKÇÜ”(!) 
olduklarından emin oldukları Feyzioğlu’nun yerine, 12 Eylül’den 12 gün 
önce 30 Ağustos 1980’de emekliye ayrılmış Deniz Kuvvetleri komutanı 
emekli Oramiral Bülent U lusu’ya hükümeti kurdurdular.

Turhan Feyzioğlu ile M ümtaz Soysal’ın yaşam çizgisi burada bir kez 
daha kesişti ve M ümtaz Soysal, Denktaş’ın (anayasa) danışmanlığından 
alınıp yerine Turhan Feyzioğlu getirildi." Feyzioğlu göreve getirilmeden 
önce de, Denktaş’a “Soysal görüşmelere girm esin” dendi.)

SOYSAL - Beni o görevden aldılar ve Feyzioğlu’nu onun yanma verdiler. 
Ama Denktaş, “olsun, sen bir g ir ” dedi. “Biraz kafa tutmuş gibi oluruz, 
memnun olmadığımızı gösteririz” dedi. M emnun olmadığımızı göstermek için 
ben görüşmeye girdim, askere rağmen. Ondan sonra bakanlar falanlar belli oldu.

12 Eylül, K ıbrıs’tan uzak tuttu beni. Ama nedense bana dokunmadı. 
Feyzioğlu öldükten sonra tekrar ben, K ıbrıs’a atandım.

ERTUĞRUL - (Gülerek) Evet, 12 Eylül’de neden içeri alınmadınız? 
SOYSAL - Girmeyince zaten suç oluyor.
ERTUĞRUL - Girince de suç oluyor ...

“Kırmızı kravat takmadan girilmez”
SOYSAL - Şimdi de, biraz şüphe ile bakıyorlar herhalde. Ama ben, şöyle 

izah ediyorum 12 Eylüldekini. Şöyle oldu. Ben hapisteyken, bir de 'kravat 
meselesi ’ çıktı biliyorsun. Barolar Birliği Başkanı Faruk Erem ’di. O da işin içine 
öyle girdi. Çünkü 12 M art’tan çok kısa süre önce, D oğram acı’nın evinde 
kokteyl gibi bir şey olmuş. Ben de dekanım ya oraya çağırılmıştım.

* Kırca, 6 Ekim 1995-31 Ekim 1995 tarihleri arasında Tansu Çiller’in güvenoyu 
alamayan hükümetinde Dışişleri bakanı oldu.

’ Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta, KKTC anayasasının Mümtaz Soysal tarafından 
hazırlandığı sanılır. Bu anayasanın hazırlayıcısı Soysal değil, Feyzioğlu’dur. Üstelik, 
-hele 1982 Anayasası ile karşılaştırıldığında- oldukça iyi bir anayasadır.
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Hacettepe’den bilmediğim insanlar. O sırada konu, çocuklar, eylemler, SiyasaPa 
filan geldi. Herkes bana takılıyor. Ben de dedim; “bizim fakültemiz öyledir. ” 
Dedim ki; “bizde kırmızı kravat takmadan girmek olmuyor”. O gün de koyu 
kırmızı bir kravatım vardı üzerim de... Ben, bazen öyle ayaküstü laflar ederim 
de, sonradan pişman olurum*

Ondan sonra 12 Mart oldu, biz toplandık. O arada Hacettepe Senatosu 
toplanmış. Ben onun aleyhine yazdım galiba, “iki tam  tıp fakültesi olur m u" 
diye? Biz özel üniversiteleri kapattırmıştık. Turhan Tamar, Ayla Tamar. Turhan 
Tam ar iyi bir adamdı. Doğramacı da böyle şeyler yapınca, onun aleyhine bir iki 
yazı yazmıştım ben.

Hacettepeliler de Siyasal’a yükleniyorlar ya, biz tutuklanınca, biri söz 
almış, "efendim zaten onun dekanı, sizin kokteylinizde böyle böyle dedi. ”

“Aaa"  demiş, "kim vardı başka?” Birinin karısı bizde profesördü. Duygu. 
Adam da Hacettepe T ıp’ta. Bir isim daha var. "O zam an” demiş “bunu tutanak 
tutun, yazın, böyle böyle dedi diye. ” Gitmiş, başbakan Nihat Erim ’e vermiş. Bir 
de bu çıktı şimdi. N ihat Erim rektörlüğü aramış, hakkımda soruşturma başlamış. 
Faruk Ercin’i muhakkik tayin etmişler. O soruşturmayı kapatmış.

Ben 12 M art’tan çıktım, gel zaman git zaman, bu olaydan 6-7 ay sonra 
İngiliz sefaretinde bir yemek vardı. Yemekten sonra kahve içiliyor. 
Doğram acı’yı görüyorum, kızgınım, bakmıyorum olduğu tarafa. Kalktı yanıma 
geldi. "Soysal, oturabilir miyim ” dedi. "Her ne kadar böyle şeyler olduysa da, 
ben sizi çok severim. ” vb. Onu 12 Eylül’de YÖK başkanı yaptılar ya, daha önce 
yaşanan olay nedeniyle ikinci bir kötülük daha yapmak istememiş olabilir.

Onun ötesinde, ben dünya çapında ödül aldım  ya, tekrar içeri alsalar, biraz 
daha aleyhlerine olacak. M uhtemelen biri söylemiştir, "onu almayın aleyhinize 
olur, başınıza iş çıkar” diye.

ERTUĞRUL - Siz 1402’lik de olmadınız.
SOYSAL - Ama kürsümün altını boşalttılar bir ben kaldım bir de Yavuz. 

Cenvi aldılar. Fazıl gitti. Niye görevden alınmadım belki deminki gibi izah

Mümtaz Soysal’ın ayaküstü ettiği laflardan biri de, onu DSP TBMM Grup 
Başkanvekilliği’ndcn götürdü. Çevresinde kimler olduğuna bakmadan ettiği bir söz 
ertesi gün Sabah gazetesinde manşet oldu. Eşiyle birlikte Eskişehir’de olan Ecevit, 
Soysal’a yine ‘basın’ aracılığıyla yanıt verdi ve ”Sayın Soysal, herhalde bunun üzerine 
DSP grup başvekilliğinden ayrılacaktır” dedi. Bülent Ecevit’in SoysaPın istifasını 
isteme nedeni, Rahşan Ecevit’ti. Ecevit’in yaptığı açıklama, basın yoluyla değil, 
Ecevit’in makamından (kuşkusuz Hüsamettin Özkan'ın bilgisi ve aracılığıyla) bir dosya 
içinde Soysal’a arz edilmek üzere gelmiş ve bu satırların yazarı tarafından açılmıştı. 
Okudum ve "Hocam, Ecevit istifanızı istemiş” diyerek kendisine uzattım. Tavrı doğaldı; 
"teyzene takıldık, desene" dedi.



edilebilir. Belki, Sevinç, U N ICEF’te çalışıyordu, “ailece bunlara kötülük 
etmeyeyim” demiş olabilir.

Ama asıl sebebin dış dünya olduğunu düşünüyorum ben. Bununla, 
N obel’i, UN ESCO’yu da birleştiriyorum, dış dünyadan korkar ya bizim millet,

ERTUĞRUL - Hakikaten millet dış dünyadan, Batı’dan, Batılılardan 
korkarken, siz de onlardan hiç korkmayan, hatta onlara ters ve sert davranan biri 
olarak bilinirsiniz, nasıl oluyor bu? Ruh hali nedir?

SOYSAL - (Gülerek) Onlar da bana bir şey yaparlarsa, sanki Türkiye’yi 
başlarına yıkacağımı düşünüyor, böyle sahte bir imaj oluşmuş, ben de 
bozmuyorum.

Herkesi topladılar, beni almadılar ama kürsümün altını boşalttılar. Aydın 
Yalçın, M ustafa Erdoğan’ı, bana rağmen aldı kürsüme. Tam onun beklediği 
durum. Benim anayasa kürsüsüne asistanlık ilanı verdirmiş, üç kişilik jüri 
kuruluyor ya, ben karşı oy verdim, bana rağmen benim kürsüme girdi.

Ondan önce bir olayımız olmuştu. Hikmet Ö zdem ir’in Yön tezinde 
mahkemelik olduk. Tezine aleyhte oy verdi ya da verdirtti. Konu Yön'le ilgili 
olduğu için ben aynı zamanda tez jürisinde olamazmışım. Dava açtık, kazandık, 
onu engelleyemedilcr. Demek ki oradan da taktı, böyle bir şey yaptı.

YÖ N
ERTUĞRUL - Hocam Yön'ü hiç anlatmadınız. O sırada sizin bir de parti 

girişiminiz var.
SOYSAL - Çalışanlar partisi. Sendikacılar, Seyfi Demirsoy, siyasal bir 

şey yapmak istedi. Bize geldi, ben bir parti programı yazdım. Biz bunlarla 
uğraşırken, Türkiye İşçi Partisi kuruldu.

Her ne kadar T İP ’çilerle beraber olmadıksa da Doğan’la ben, "şimdi bizim 
tekrar bir parti kurmamız yanlış olıır' diye düşündük. Biz, komünist parti gibi 
bir şey değil de, hafif Nasırımcı, bugünkü görüşlerimde, biraz asker desteği de 
olacak, devrimci olacak, ama komünist partisi damgasını yememesi lazım diye 
düşündük. Ama bunu da hiçbir zaman çıkıp açıkça yazmadık, T İP ’le uğraşmaya 
kalkışmadık, sustuk.

Dergi düşüncesi nereden geldi? Anayasa Komisyonunda aşağı yukarı 
düşünceler böyleydi. Doğan belki evet dese, milletvekili olabilirdi o sırada, ama 
Feyzioğlu partiye yeniden egemen oldu. Solcu olduğunu ve böyle kararlı 
olduğunu bildikleri için yapm azlar diye düşündü zannediyorum, buna 
soyunmadı. Böyle bir teşebbüste bulunsa belki olabilirdi, o da istemedi.

Ben zaten fakülteye dönmek istiyordum. Daha asistandım, doçent bile 
olmamıştım. Aıııa karar verdik ki, biz bir hareket başlatmalıyız.

Onu iyi düşündük. Muazzam bir haber, bir şey yapmanız lazım ilk sayıda. 
Düşündük taşındık, tam o sırada 27 Mayıs bitiyor, asker gelmiş artık gidiyor, ne
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olacak Türkiye’de? "Bir görüş bildiren bir bildiri yayınlayalım, buna imza 
toplayalım, öyle çıkalım ” dedik.

Onun ilk taslağı vardır bende. Doğan dedi ki, "sen bir y a z ”. Ben yazdım, 
çok beğendi o, bir iki yerine bir şey yaptık. "Hah böyle” dedi.

Adını da ben bulm uştum  zaten, söylemiştim sana. Ad düşünüyoruz şimdi, 
ne olacak? Ben dedim bir yön araması var, adı Yön olsun. Onu çok beğendi 
Doğan. D oğan’la kolay anlaşırdık bir noktaya kadar, sonra o işi iyice askerciliğe 
vurdu da, orada yan çizdim ben, çünkü olacak gibi değildi.

Asıl finansör, Cemal Reşit Eyüboğlu’ydu. O CHP parti meclisi üyesiydi. 
Dolayısıyla orada adamımız vardı. İçerden iyi haber alıyorduk, çaktırmadan 
alıyorduk. Bir de Akis deneyimimiz vardı ikimizin de. Sonuçta böyle bir bildiri 
ile çıktık. Birkaç sayı idare etti o bildiri, ha bire yeni imzalar geldi.

Bazen ben yazardım ama, daha çok Doğan yazardı, başyazıları. İçeride bir 
süre ben 10-12 sayı Anayasa Komisyonu’nda neler oldu, onu yazdım.

Bir nokta geldi, iş biraz daha ciddileşiyordu. 12 Marta doğru geliniyor, o 
zaman inanıyordum, asker desteği falan tam am  ama, bu cunta işlerine fazla 
itimadım yoktu. D oğan’ın çok iyi teması vardı. 9 M art’ta orada nitekim, bakan 
listesini bile yapmışlar, ben dışişleri bakanıymışım, benim ondan haberim yok, 
haberim olsa, "çıkartın başıma iş açacaksınız” filan diyeceğim. (Gülüşmeler) 
Birkaç kere dışişleri bakanlığına geldik (!).

ERTUĞRUL - Arada Sosyalist Kültür Derneği kuruldu...
SOYSAL - O arada Devlet Planlama teşkilatı kuruldu. Bizim fikirlerimiz 

yavaş yavaş uygulamaya giriyor. Altıncı sayıda sosyalizm olarak çıktık. 
Öncekilerde cesaret edemedik. Kapakları Turhan (Selçuk) yapıyordu. İlhan da 
(Selçuk) yazıyordu. Çetin Altan da bize yardım ediyordu. 7. sayı müthiş sattı, 
ikinci üçüncü baskıları yaptı. Böyle millet sosyalizm lafı duyunca...

Böyle olunca kendi düşüncelerimizi T İP ’ten biraz daha farklı olarak 
yayalım diye düşüdük. Mesela (Atilla) Karaosmanoğlu da buna oynuyordu o 
zaman biraz. Sonradan A m erika’ya gitti, kafası değişti. Ona benzer, yine 
D PT ’den birkaç kişi Osman Nuri Torun, Necat Erder, Ayhan Çilingiroğlu. Ve 
diğerleriyle Sosyalist Kültür Derneğini kurduk

Sosyalist Kültür Derneği kuruldu diye, İngiltere’den Sosyalist 
Enternasyonal genel sekreteri, “Türkiye’de önemli şeyler oluyor” diye, 
A nkara’ya geldi, benimle görüşmeye. Dedim "daha parti falan kurmadık, 
bakalım” filan dedik. Sonra dağıldı millet, o iş çok yayılmadı.

12 M art tarihine kadar dahi yaşamadı. İşler biraz gerginleşti. Biz onu 
bıraktık, demek ki o sırada Doğan, artık iyice darbe havası geliyor diye, ona 
soyunmuş olabilir. Dernekçiliği filan bırakıp, öyle olabilir.

ERTUĞRUL - Siz Devrim dergisinde yoksunuz...
SOYSAL - Yokum. Ondan önce soğuma gelmişti. Doğan hızla olsun 

istiyordu. Ben, her zamanki ihtiyatlılığımla, maceraya girmedim.
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MEHTAP
ERTUĞRUL - MEHTAP hocam?
SOYSAL - MEHTAP da matrak. İnönü, idari reforma karar verdi. Tahsin 

Bekir, İnönü’nün çok sevdiği ve saygı duyduğu bir insandı. Onun etkisiyle 
zannediyorum, ilk personel dairesi başkanlığına bunu getirdi. Tahsin B ekir’le 
aşağı yukarı yaşıt. Fransız usulü yetişmiş, iyi bir idareci diye biliniyor. Valilik 
fılaıı yapmış galiba.

Planlama dairesi de, “idari reform nasıl olacak’’ diye bir komisyon kurdu. 
Demirel’i o zaman tanıdım, o da askerliğini yapıyordu Planlam a’da. Su işleri 
müdürü ama askerliğini yapmamış, “Planlama’dayapsın ’’ demişler.

O geliyordu komisyona, pek de devamlı olmadı, kaytarıyordu da, 
Kızılırmak sokakta yapılırdı toplantılar. Amme İdaresi Enstitüsünün yeri 
oradaydı o zamanlar. Oradan M eşrutiyet’in başına kadar Demire!’le bir gece 
yürüdük. Oradan bir tanışıklığım var eskiden beri. İngiltere’den bir uzman da 
gelmişti. Bir komisyon kuruldu.

M EHTAP, Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi, ben de onun 
genel raportörü oldum. O benim için iyi bir deneyim oldu. Bütün Türk idaresini 
yakından görme imkânı oldu. Onu iyi organize ettik, gelenler gidenler, çalışma 
grupları kuruldu, hâlâ da temel eser galiba.

Ben başından beri onu söylüyorum, idareyi başkası, özel kişi ya da 
şirketler yapamaz, idareyi idareden başkası reforme edemez, kendi kendisini 
reforme etmesi lazım. Öyle olmazsa zaten yürümez. Kendi içinden gelecek, 
idarenin çeşitli parçaları, neyin reforme edilmesi gerektiğini kendileri 
hissedecek, alttan gelecek. Tepeden inme değil, çok uğraşıyordum, geceleri 
çalışıyordum.

M EHTAP dolayısıyla Amme İdaresi’ne gittim geldim. Doçentken, Eğitim 
M üdürlüğü’nü yaptım. Hâlâ da orada iyi bir iş yapıldı zannediyorum.

TODAİE’yi BM kurdu
ERTUĞRUL - Şöyle bir şey sorabilir miyim? A m erika’ya ideolojik 

bakışımız belli. TOD A İE’yi de Amerika kurdurmuyor mu sonuçta?
SOYSAL - BM ’den Amerikalı gelmedi. Ben daha son sınıftayken kuruldu 

Amme İdaresi. Başına da İsveç’ten biri geldi. İsveç’te M uhafazakâr Partinin 
kurucusunun oğlu, Hetchcr. Babası İsveç’in en ünlü iktisat tarihçisiymiş. 
Amerikalı değildi. Amerikanlaşma, biraz AID ile başladı. AID, öğrencileri alıp 
A m erika’ya götürüyor falan ya.

BM, 50’lerde, Türkiye’yi Ortadoğu’daki yenilenmenin merkezi olarak 
görüp Amme İdaresi Enstitüsü’nü kuruyor; onun için Türkiye ve Ortadoğu. 
Ortadoğu ülkelerinden de adamlar gclecek diye düşünüyorlar. Nitekim 
hatırlıyorum başlangıçta bir Habeş geldi, Ürdün’den biri geldi.
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Tekrar Kıbrıs
ERTUĞRUL - Kıbrıs’ın son bölümü? Feyzioğlu’ndan sonra tekrar 

döndünüz Denktaş’ın yanma ve özellikle son bölümde kavga daha büyük oldu.
SOYSAL - Dünya çullanıyordu. Buna karşılık mücadele verdik.
ERTUĞRUL - Bazı zevat, çok tezvirat yapıyor bu konuda...
SOYSAL - Onlara göre Türkiye hayırlı bir iş yapıyordu. Annan planıyla 

Türkiye için Kıbrıs meselesi kapanmış olacaktı. Biz buna karşı çıkıyormuş gibi 
gösteriliyorduk. Annan planına evet dediler. Onlar az daha kazanıyordu, 
Allahtan Rum hayır dedi. Sonuçta ona rağmen kazanıyorlardı, Ruslar kurtardı.

ERTUĞRUL - Nasıl oldu o?
SOYSAL - Rum lar son ana kadar ne koparabilirlerse koparmak için çaba 

gösterdiler, Hayır dememek için şart koştular ki, Annan planındaki bir nokta da 
değişsin son dakikada. Nedir o? Toprak konusunda da uzlaşılmıştı, sınıra yakın 
olan kısımdaki verilecek olan topraklar hemen verilecekti. Yalnız bir süre, devir 
yapılıncaya kadar oradaki halkın güvenliği bakımından Türk askeri gene sınırda 
kalacaktı. Rumlar, dediler ki, “bu asker hemen çekilmezse biz hayır deriz”, 
İngilizler de buna yattı. Bizimkiler de buna yattı, Annan planını kurtaracaklar ya, 
evet densin diye.

Güvenlik Konseyi de “evet” diyordu, herkes “evet” diyordu. Rusya 
vetosunu bastı, Güvenlik K onseyi’nde. R uslar’m soğuk savaştan sonra kafa 
tuttukları ilk olay oldu: “Amerikalıların her dendiğine de evet denmez” 
gibilerden, 40 yılda bir bizim lehimize vetoyu koydular, yattı iş. Sonra Rumlar 
sanki öyle yapmamış gibi yaptılar.

Hesap, başka hesap
ERTUĞRUL- Hocam bir de şu “özgürlük savaşçısı çocuk” meselesini 

sorabilir miyim? Haşan Cemal hep yazar ya, “Mümtaz Soysal, Tiananmen 
meydanındaki özgürlük savaşçısı çocuğa karşı çıktı ” diye, şunu bir aidatsanız...

SOYSAL - O çocuğun halini gördüm. Batılılar böyle bir şeye bayılıyorlar, 
eline alıp oynuyor yani. Orhan Pamuk falan g ib i... O çocuğun haline üzüldüm 
ben.

BM binasının önünde çocuğun etrafını çevirdiler. Belli ki, çocuğun 
özgürlük davasıyla, çocuğun haliyle Filan hiçbir şekilde gerçek ilgileri yok. Bir 
olay olmuş Ç in’i yıpratacak, ellerine de böyle gariban bir çocuk geçirdiler; o da 
ona aldanıp, oralarda gidip özgürlük kahramanlığı yapıyor, halbuki hesap, büyük 
hesap.

Asıl beni en çok kızdıran, o sırada tutulmuş hatırat gibi, gazeteleri 
açıyorlar, duymadıkları duygulan da kendilerine enjekte edip, hatırat gibi 
yazıyorlar. Halbuki en büyük sahtekârlık bu. Ben şimdi hatırlamakta güçlük 
çekiyorum, sanki o gün düşünmüş gibi yazıyorlar. Sonradan hatırat yazmak 
kadar büyük sahtekârlık yoktur. Hatırlayabildiğin kadar yazarsın, insan ister
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istemez kendinden yana yontmaya çalışır, tamam. Ama, öyle bir defter tutsan 
bile, o anda söylediklerini de gidip notere bırakıyor musun, bırakmıyorsun.

Tarih yazan, tarih yapana karşı
ERTUĞRUL - Size şunu sormak istiyordum, yeri geldi: Siz bir taraftan 

tarih yazansınız; anayasa hocalığınız, kitaplarınız, yazılarınız vs. Diğer taraftan 
tarih yapansınız; 61 anayasası, kurucu meclis üyeliği, dekanlık, milletvekilliği, 
bakanlık, genel başkanlık. Tarih yaparken, tarih yazanı ne kadar 
düşünüyorsunuz?

SOYSAL - O iyi bir şey değil. Biraz şizofrenik bir şey. Yani hem 
siyasetçi olarak bir şeyler yapmak istiyorsun ve siyasetçi olarak da biraz siyaset 
yapman lazım; bir yandan da kendini hocaymış gibi ya da tarih yazıyormuş gibi; 
“bu yapılır mı, yapılmaz m ı”, “nasıl davranılır" o fren oluyor. Çok iyi bir 
siyasetçi olmanı engelliyor. Dıştan bakıldığında daha iyi gözüküyorsun, işte 
dengeli mengeli vs. ama çılgınlık yapamıyorsun. Kendi huyumu da biliyorum 
ben.

ERTUĞRUL - Ben sizi tarih yazana karşı sorumluluk duyarak kendini 
sınırlamış biri olarak görürüm ...

SOYSAL - Kendimi gözlüyorum, “sonradan ben bunu nasıl izah 
edeceğim, izah edebileceğim bir hale gelsin.” Fazla bir sorumluluk oluyor o. 
Halbuki o kadar sorumluluk ağır, biraz daha sorumsuzca davranmak lazım, belki 
de tabiatımda yok, fazla ihtiyatlıyım.

Son söz yerine
Bu söyleşide her şey yer almadı, biliyorum. Çünkü bir armağan 

çerçevesinde bilim adamı ve anayasa hukukçusu “M ümtaz Hoca”yı gelecek 
nesillere aktarıyorduk. Bazı konuları ben sormadım, bazı konuları da (geçirdiği 
trafik kazası gibi) M ümtaz Hoca konuşmak istemedi, bazı konuları bilimsel bir 
yayın için gereksiz gördü, saygıyla karşıladım, bazıları da off the record’du.

Yakın dönemlere ve güncel tartışmalara az girdik, ben biraz daha 
girilmesinden yanaydım, ama Hoca, son derece ikna edici bir şey söyledi, 
sustum:

“Kitabı daha kapatmadık"
Nice kitaplar hocam.
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Ek-1
(ANAYASA’YA GİRİŞ)

Ö n sö z
Bu kitap, alışılmış anlamda bir «ders kitabı» değil. Gerçi «Anayasaya 

Giriş» başlığı altında toplanan konular yine bir öğrenim yılının saatlerine 
sığdırılmış alanları kapsıyor ama, üniversitelerde «ders kitabı» sözünden 
anlaşılan şey, bundan çok daha başka: o ada layık yayınların daha «ağır», daha 
«kalın» ve daha «renksiz» olması bekleniyor.

Buna karşılık,- sürekli gözlemlerden doğan bir başka amacı var kitabın. O 
amaç da şu: üniversite kürsüsüyle üniversite sıraları arasındaki boşluğu ortadan 
kaldırmak, şatoları yığınlardan ayıran hendekleri doldurmak. Orta öğretim 
kuramlarını bitirip fakültelere gelen genç insanların sorunları kavramaya hangi 
noktadan başlayabilecekleri ve neleri sindirip neleri sindiremeyecekleri 
konusunda pek gerçekçi olmayan varsayımlar hayli yaygın. Öğreticiler 
öğrencilerin düzeyinden uzaklaştıkça, özellikle Türkiye gibi bir ülkenin 
koşullarından ötürü henüz tam bir sindirme yeteneği kazanamamış körpe kafalar, 
birdenbire büyük engellerin önünde buluyorlar kendilerini: karşılaşılan sorunlar 
açısından yararlılığını pek kcstiremedikleri kavramları, benimsemekte güçlük 
çektikleri bir dille kendilerine anlatmağa kalkan koca kitaplar.

Oysa, bir öğrenim basamağından başka bir öğrenim basamağına yeni 
geçen insanlar, hiç alışmadan, böylesine büyük adım lar atmağa zorlanmamalı, o 
zamana kadar edinebildikleri seziş yeteneklerini böylesine aşan sunuşlarla karşı 
karşıya bırakılmamalı. Belki de, fakültelerin ilk sınıflarında pek yaygın bir 
yakınma konusu olan «verim düşüklüğü», herşeyden önce, sunucularla alıcılar 
arasındaki bu «akortsuzluk»tan ileri geliyor ve bunun da baş sorumlusu herhalde 
öğrenciler değil. Türkiye’nin eğitim düzeni bozuksa, bunun bedelini bilmeceler 
karşısında zihin körleterek, ezberciliğe sürüklenerek, hatta yıllarını yitirerek 
niçin yalnız onlar ödesin? Gerçi, üniversite öğretiminin belli bir düzeyi 
tutturmak, sorunları belli bir ağırlıkla ortaya koymak ve geride kalmışlarla oya- 
lanmayıp kendisini en iyilere göre ayarlamak zorunda olduğu kolayca 
söylenebilir. Ama, böyle bir tutum gerçekçi olmaz: Türkiye’nin koşullan içinde, 
her yıl, üniversitelerin ilk sınıflarındaki sıralar, seçtikleri ya da seçmek zorunda 
kaldıkları bilim dalı için gerekli temel yetişmeden geçmemiş binlerce, 
oııbinlerce genç insanla doluyor. Bunları yok saymak, alışılmış üniversite 
ölçülerine uymayı belki sağlar ama, Türkiye’nin eğitim sorunlarından birini de 
çözümlenmemiş olarak bırakır. Böyle bir tutum «halkçı» da olmaz: fakültelerin 
ilk yıllarında kolay aşılamıyacak ve sözde «yüksek kaliteli» engeller kurmak, 
belli olanaklardan yoksun bırakılmış insanlar Türk toplumunun kaderi üzerinde 
söz söylenebilecek yerlere gelmeden kalsınlar demektir. Oysa, eğitim düzeni

- 8 9 -



bozuk olan bir ülkede, her öğretim aşaması, kendi standardlarını değiştirmek 
pahasına da olsa, bir önceki aşamanın aksaklıklarını onarmakla yükümlü 
sayılmalı.

Onun içindir ki, bu yayın, bir «açma ve alıştırma kitabı» niteliğini taşıyor. 
Elbette istenen şey, öğrencilerin bu bilgi düzeyiyle yetinmeleri ve daha fazlasını 
düşünmekten kaçınmaları değil. Tam tersine, konular öyle bir biçimde ortaya 
konmalı ki, hem öğrencide kendi bildiklerini derinleştirip yeniden 
değerlendirmek isteği uyansın, hem de, ilk yıllarda, bıkkınlık ve ürkeklik yerine 
yeni bilgilere karşı köklü bir açıklık yerleşsin. Bu nedenle, bölümlerin sonuna 
yazar adlarının alfabe sırasına göre konan «yardımcı okuma» listeleri, herhangi 
bir yorumlamada ve değerlendirmede bulunmadan, bazı konularda uyanabilecek 
merakı gidermek amacını güdüyor. Bunların her konuyu bütünüyle kapsayan 
birer «tam liste» olmadığı besbelli. Yayınların türkçe olmasına, azçok yakın bir 
tarihte çıkmış bulunmasına, çeşitli görüşleri temsil etmesine ve genellikle kolay 
bulunup okunabilir olmasına dikkat edilmiştir. Bu yüzden de, o listeleri 
«bilimsel» yapıtların sonuna eklenmiş bibliyografyalardan saymamak gerekir. 
Örneğin, çeşitli dergilerde yayınlanan «bilimsel makaleler» bu listelerde yok. 
Kaynaklar arasında ders kitapları da yeralmaktadır ama, ağırlığın bunlar 
üzerinde olmamasına özellikle dikkat edilmiştir. Yine de bazı durumlarda 
konuların niteliği, gereken dengenin kurulmasını önlemiş olabilir. Bir bakıma, 
bu listeleri kısa kitap metnini dipnotlarıyla ağırlaştırmamak için ayrıca sunulan 
kaynak göstergeleri saymak da mümkün. Şurası da belli ki, yararlanma borcu 
yalnız bunlardan ibaret değil: aslında, borçlanma listesini yabancı yazarlara, 
türkçedeki bilimsel makalelerin ve hatta henüz yayınlanmamış yapıtların 
sahiplerine kadar uzatmak gerekirdi. Ama, herşeyden önce, bu yardımcı okuma 
listeleri, günün yaygın sorunları konusundaki meraklarını gidermek ve 
yazaı ınkinden başka görüşleri de öğrenm ek isteyenlere kolaylık sağlamaktadır. 
Öğrenciler, hem başka tutumların neler olduğunu görmek, hem de adlarını sık 
sık duydukları kimselerin ne gibi görüşler savunduklarını ortaya çıkarmak 
olanağını bulacaklardır. Yalnız «ne neymiş» sorusuna cevap arayanlar değil, 
«kim neymiş»i merak edenler de bu listelerdeki yayınları karıştırmalı.

Bu yayın, tam anlamıyla bir «hukuk kitabı» da olmuyor; hatta, bir bakıma, 
şimdiye kadarki «anayasa» kitaplarında «hukuk» un ağır basmasına karşı bir 
tepki bu. Ama, hukuk kavramlarının büsbütün ihmal edildiği, bunlara hiç 
değinilmediği de söylenemez; tam  tersine, kitap, asıl konusu olan «anayasa 
hukuku»nu daha anlamlı bir çerçeveye oturtmak amacını güdüyor. Bunun 
ötesinde, anayasa hukukunun bütün inceliklerini böyle bir yayında aramamak 
gerekir. Niyet, fazla dozlarla öğrencileri hukuktan soğutmak değil, onları 
anlamlı bir hukuk öğrenimine ısındırmaktır.

Dünyadaki rejim sorunlarının ışığında bugünkü Türk anayasa sistemini 
anlamağa yarayacak «giriş» bilgilerini vermek amacını güden kitapta, konuların
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ve kavramların sıralanışı bakımından özel bir yöntem izlendiği herhalde dikkati 
çekecektir. Fakültelerin ilk sınıflarında okutulan «anayasa hukuku» dersleri 
genellikle iki temel kitaba dayanır: bunlardan biri «genel esasları»ı verir, öbürü 
de «Türk anayasa hukuku»nu. Oysa burada böyle bir ayırım yok. Dünyadaki ve 
Türkiye’deki oluşumla kavramların tanımlanması birbirine karıştırılmıştır, hem 
de bile bile. Bölüm uzunluklarının daraltıcı bir eşitlik anlayışıyla ayarlanmaması, 
biraz da bu oluşumun bütünlüğünü bozmamak ve gereksiz kesilmeler 
yaratmamak tasasından ileri geliyor. Örneğin, «insan haklan», «demokrasi», 
«parlamenter sistem» gibi kavramlar belirli başlıklar altında ele alınıp bunlarla 
ilgili salt genellemelere gidilmemiştir. Tersine, Türkiye’nin rejim ve anayasa 
sorunları dolayısıyla sık sık geçen bu kavramlar, tarihsel oluşumları içinde, özel 
koşullara bağlılıkları ortaya konarak açıklanıyor. İngiltere’de «Sanayi 
Devrimi»nin ne gibi koşullar içinde gerçekleştiğini bilmeden, «ekonomik 
düzenle rejim lerin bağlantısı», «parlamenter sistemin başarısı» ya da «oy 
hakkının kısıtlanması» gibi sorunlarda anlamlı tartışm alara girişmek mümkün 
mü ?

Bütün çaba, bugünün sorunlarını insanlığın büyük oluşumuna 
oturtabilmek, ona göre değerlendirebilmek. Böylece, 1961 Anayasası, dünyanın 
çeşitli köşelerindeki belli koşullara göre oluşmuş kavramları yine belli koşullar 
içindeki bir ülkeye uygulam ak amacını güden belge niteliğini daha açıklıkla 
kazanıyor. Başka bir açıdan da, böyle bir tutum, büyük gidişin içinde bu belgeye 
nasıl olup da yaratıcı bir rol verilebileceğini ortaya çıkarmaktadır. Yoksa, metin 
olarak hayli uzun, ayrıntılı ve açık olan 1961 Anayasası, çoğunlukla yapıldığı 
gibi, kolayca okunuveren ve okundukça kendi kendisini açıklayan bir belge de 
sayılabilirdi. İşte, «Anayasaya Giriş», bu dış görünüşün verdiği basitlik 
izlenimini silmek, maddelerin ulu, fakat boş ve anlamsız formüller olarak 
tekrarlanmasını önlemek, genç kafaları «anayasa yobazlığı»ndan uzak tutmak 
istiyor. Anayasalar, bir büyük oluşum içine yerleştirilip ona göre de
ğerlendirilmedikçe, gerçekten birer «kâğıt parçası» olmaktan öteye geçemezler.

Bütün bunların sonunda, böylesine genelleştirici bir tutumun, tam 
kapsamlı ve ayrıntılı temel kitapları yazmak ödevini de ortadan kaldırmadığını 
açıkça belirtm ek gerekir. Ama, üniversite üyelerinin ilk ödevi, her yıl 
önlerindeki sıraları dolduran genç insanları düşünmek. İşte, bu küçük kitap o 
ödevi yerine getirmenin sevinciyle yazıldı.

Ankara, Ocak 1968
Mümtaz Soysal
Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi



Ek-2

BİR DİPLOMASİ DERSİ

H. Avni AKSOY

Kuala Lum pur’da, ilk yurtdışı görevimdeyiırı. Birleşmiş M illetlerin 
UNISPAL (United Nations Information System on the Question o f Palestine) 
diye bir oluşumu var. 18-22 Aralık 1989 tarihlerinde UNISPAL’ın Malezya 
hükümetiyle birlikte düzenlediği bir STK sempozyumu yapılıyordu. 
Büyükelçiliğimize de davetiye geldi.

Bir de baktık ki, katılımcılar arasında M ümtaz Hocamız da var. Pek 
sevindim. Okuldan mezun olduktan altı yıl sonra yeniden görecektim en 
sevdiğim hocalarımdan birini. Eşi Sevinç Hanımla birlikte gelecekmiş.

Hocanın uçağı biraz gecikmeli de olsa Kuala Lum pur’a indiğinde 
havaalanında onları karşılamak üzere hazır bekliyordum. Özel giriş kartlarımız 
sayesinde gümrük hattının ötesine geçtim ve pasaport sırasına girmeden 
yakaladım hocamızı. Hiç beklemiyordum ama hatırladı beni. Neyse, 
"Avniciğim, küçük bir sorunumuz var” dedi, "biz pasaportları evde 
unutmuşuz. ”

Bir an öylece kalakaldım. Nasıl yani?? “E, peki Türkiye’den nasıl 
çıktınız?” diye sordum. Esenboğa’da şeref salonundan çıkış yapm ışlar ve 
pasaportları olmadığını farketmemiş kimse.

Ben ne yapsak, nasıl yapsak diye kara kara düşünürken, hoca farketti ki 
yanlarında KKTC diplomatik pasaportları var. İyi de, M alezya K K TC ’yi 
tanımıyor ki... Gerçi K K TC ’yi tanımamakla birlikte KKTC pasaportlu insanların 
bu pasaportlarıyla ülkesine girmelerine izin veren devletler var, üstelik İngiltere 
gibi devletler. Biz de mesela Tayvan 'ı tanımıyoruz ama, Tayvanlılar kendi 
pasaportlarıyla Türkiye’ye giriş yapabiliyorlar. Ama Malezya bu, laftan anlarlar 
mıydı acaba?

Çaresiz, şansımızı bir deneyelim dedik. Pasaport memuru önce anlamadı, 
sonra “siz Kıbrıs adasından mı geliyorsunuz?” diye sordu. Olumlu cevap 
üzerine, artık Kuzey K ıbrıs’tı, Güney K ıbrıs’tı diye incelemeden giriş damgasını 
bastı. Malezya, Kıbrıs adası gibi ‘İngiliz Uluslar Topluluğu’ diye anlamsız bir 
şekilde Tiirkçeye çevrilen kuruluşun üyesi ve bunun üyeleri birbirlerinden 
çoğunlukla vize talep etmiyorlar.

Hocamızı ve Sevinç Hanımı kalacakları otele getirdim. Nedense o 
zamanki Büyükelçi, M ülkiye mezunu olmasına rağmen Hocamıza biraz mesafeli 
davrandı. Zorla yapıyormuş gibi bir akşam yemeği verdi.
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Sempozyum başladı. Açılışa Büyükelçi de geldi. Ben her gün gidip 
dikkatle izliyorum. Onun dışında, M ümtaz Hocamı bulmuşken, yanından 
ayrılmıyorum.

Hocanın sırası geldiğinde, her panele moderatörlük, her toplantıya 
başkanlık eden Senegalli kadın büyükelçi nedense yoktu, yerini 
yardımcılarından “Kıbrıs” (yani bildiğimiz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 
Büyükelçisi Andreas M avrommatis almıştı. Rum ya adam, ille M ümtaz H oca’yı 
zor durumda bırakacak aklınca. Her konuşan Filistin’in ve Filistinlilerin 
problemlerinden bahsederken, Mavrommatis sözü hocaya bırakmadan önce, 
“benim ülkem gibi yabana bir gücün işgali altında olan Filistin” gibi bir laf 
etti. Bu sözü söylerken de M ümtaz H oca’ya dik dik bakıyordu.

Ben “du bakali” diyerek, hocanın nasıl bir karşılık vereceğini beklemeye 
koyuldum. M ümtaz Hoca konuşmasında Filistin halkının sıkıntılarının aslında 
bir insan hakları sorunu olduğunu vurguladı, Asyalı halkların doğasında bulunan 
kadercilik gibi hasletlerin insan hakları farkındalığı bakımından önemli bir 
dezavantaj olduğunu, AsyalIların da artık evrensel insan hakları standartlarını 
tanıyıp Filistin halkının davasına “mazlum halkla” veya “ müslüman 
kardeşleriyle” dayanışma seviyesinden daha üste çıkıp bir insan hakları sorunu 
olarak bakmaları gerektiğini söyleyen bir konuşma yaptı. Sonra ekledi:

“Nitekim, halkıyla dayanışma gösterdikleri halde bu kendi kaderini tayin 
etmek gibi en temel milli hakkını savunan Filistinlilerin devlet kurma hakkını 
tanımakta ayak siirüyenler var. Oysa Filistinlilerin en inkâr edilmez hakkı kendi 
kaderini tayin etmektir, tüm diğer halklar g ib i” dedi ve sonra M avromm atis’e 
dönerek “değil mi sayın başkan?” dedi.

Sayın başkanın o anda boğazına birşeyler kaçmış olmalı ki, birden 
öksürmeye başladı, uzunca bir süre öksürdü, sonra baktı olacak gibi değil, 
kendini dışarı attı ve öksürmesine lobide devam etti. Hoca, bu lafıyla büyük 
alkış aldı. Ben de büyük bir hocamdan bir diplomasi dersi daha almış oldum.



Ek-3

Prof. Dr. MÜMTAZ SOYSAL

Dr. Ahmet Zeki BULUNÇ

Bizim kuşak Kıbrıs Türkleri için Türkiye’ye gelmek hem bir özlem, hem 
de bir dönüm noktası niteliği taşıyordu. Bu, özellikle benim açımdan bir 
olanaksızı gerçekleştirmekti. Çünkü her şeyden önce lise öğreniminden sonraki 
bir öğrenim düzeyi hakkında bilgim yoktu. Rahmetli babam ilkokul ikinci 
sınıftan terk, sadece ismini ve baba adını eski Türkçe yazabilen bir işçi idi ve 
çalışmaktan başka bir dünyası yoktu. Rahmetli annem hiç okula gitmemiş B af 
kasabasının ücra küçük bir köyünden Lefkoşa’ya zengin bir Türk ailesinin 
yanma “besleme” olarak verilerek büyütülmüştü. Lise son sınıfa geçtiğim yıl en 
yakın arkadaşım komşu çocuğu, rahmetli malul gazi Yüksel Enver’in A nkara’ya 
üniversite öğrenimine gitmesiyle Ü niversite’yi öğrenmiştim.

Lise son sınıfım, üniversite hayali ile ve rahmetli babamla “ben de 
Ankara'ya üniversiteye okumaya g i d e c e ğ im babamın da “benim gücüm yok  
okutamam, sen Kömürcü köyüne bile gidemezsin ” münakaşalarıyla geçti. Bütün 
yıl boyunca boş zamanlarımda ve özellikle yaz aylarında çok çeşitli işlerde 
çalışarak para biriktirdim. Bu arada babam ısrarımı, kararlılığımı ve bir bakıma 
yaşamla mücadelemi görünce bana “seni dilenip dirsenip okutacağım ” diyerek 
son hamlelerde güç verdi. Bu koşullarda Eylül 1963 tarihinde A nkara’ya 
öğrenim için geldim.

Fakülte’de dersler başlayalı henüz iki üç ay olmuştu ki, Rumlar önceden 
hazırladıkları Akritas Plam ’nı 21 Aralık 1963 tarihinde, 48 saat içinde Kıbrıs 
Türk halkını “ imha ederek” EN O SİS’i gerçekleştirmek hedefiyle uygulamaya 
koydular, Türklere karşı saldırılarını ve katliamlarını başlattılar. Bu koşullar 
karşısında Türkiye’de üniversite öğrenimini sürdüren biz Kıbrıslı Türk 
öğrencilerin hemen hemen tamamı, çeşitli aşamalardan geçerek ve çeşitli 
yollarla mücadele etmek üzere M ücahit olarak K ıbrıs’a döndük.

İki yılı aşkın bir süre sonra, 1966-1967 öğrenim yılında terhis edilerek 
topluca tekrar Türkiye’deki üniversite öğrenimimize geri gönderildik. Benim 
için her şey olan, bana yeni ufuklar kazandıran ve her zaman kıvançla, onurla ve 
gururla mensubu olduğum, iftihar ettiğim Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’ndc (M ÜLK İYE'D E) okuma övüncüne ve ayrıcalığına kavuştum. 
Benim hayatımda ve bugünümde apayrı bir yeri olan M ülkiye’nin ve her zaman 
saygıyla, sevgiyle andığım  çok değerli hocalarımın yüksek niteliklere sahip 
olmamızdaki payları ve katkıları hiçbir şekilde ifade edilemez ve her hangi bir
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ölçüyle ölçülemez. M ümtaz Hocanı ile hoca-öğrenci ilişkilerinden de öte ayrı bir 
hukukumuz ve bir bakıma kesişme noktalarımız oldu.

İlk ders
Mümtaz Hocamız birinci sınıfta Anayasa Hukuku dersini veriyordu. 

Benim için genel olarak hukuk, özel olarak Anayasa Hukuku yepyeni konulardı. 
Başlangıçta kendimi, bilinmezler denizinin derinliklerinde kaybolmuş gibi 
hissetmiştim. Ancak M ümtaz Hocamızın ders anlatımı, Anayasa’ya  Giriş 
kitabının zenginliği ve akıcılığı bir yandan diğer arkadaşlarım gibi beni de 
kendine bağlıyor, bir yandan genel olarak anayasayı ve M ümtaz Hocamızın 
yaratıcılığında “dinamik anayasa” anlayışını öğreniyor, bilinmezlikleri aşıyor, 
olayları farklı bir gözle anlayarak, sorgulayarak, yargılayarak ve yorumlayarak 
anlamaya ve çözmeye başlıyordum. Bu durum, özellikle Anayasa dersine ilgimi 
ve öğrenme arzumu giderek daha çok artırıyordu. Kendimi derslere 
hazırlanmakta ve sınıfta izlemekte çok iyi hissediyordum. Her geçen gün 
güvenim artıyordu; arkadaşlarımla tartışmalara etkin bir şekilde katılabiliyor, o 
günlerdeki siyasi gelişmeleri daha iyi analiz etmeye başladığımı fark ediyordum.

Kıbrıs dönüşü Fakülte’ye yeniden başladığımda hedefim ve amacım daha 
başka yıl kaybetmeden öncelikle ikinci sınıfa geçmekti. Dersler Kıbrıs 
dönüşünde daha zor geliyor, yıl kaybetme tedirginliğini, telaşını ve stresini 
yaşıyordum. İşte bu koşullarda Şubat sınavları gelip çatmıştı. Sınav günü kura 
ile çekeceğimiz dersten sınava girecektik. Hangi dersin çıkacağını bilmediğimiz 
için dokuz dersimizin tamamına da aynı ağırlığı vererek hazırlanmak 
gerekiyordu. Tahminler, olasılıklar ve varsayımlar bana göre değildi. O nedenle 
bir Mülkiye öğrencisine yakışır şekilde kelimenin tam anlamıyla “İNEK” gibi 
çalışıyordum. Nihayet sınav günü gelip çatmıştı. Kurada Anayasa Hukuku dersi 
çıkmıştı. Bu benim için bir bakıma sevindirici ve rahatlatıcı bir durumdu ama o 
oranda da korkutucu ve endişe verici idi. Çünkü bu M ümtaz Hocamızın Anayasa 
Hukuku dersi idi. Sorular kolay ve rahatlatıcı gelmişti. Hemen cevapları 
yazmaya koyuldum. Yanlış hatırlamıyorsam toplam  üç soruya 5-6 sayfalık yanıt 
vermiştim. Sınav bittiğinde sevinçten uçarak amfiden çıkmıştım. Arkadaşlarımla 
da soruları ve yanıtları tartıştıktan sonra kesinlikle 10 üzerinden 10 alacağıma 
inancım ve güvenim artmıştı. Sonuçları heyecanla bekledim. İlan tahtasına asılan 
not çizelgesinde 10 beklentisi ve umuduyla ismimi ararken çarpıcı bir notla 
karşılaştım; aldığım not 10 değil, sadece 1.5 idi. Yani bir buçuktu. Ne gözüme 
inanabildim ne de gerçekliğine. Bu olamazdı. Bir yanlışlık olmalıydı. Bu sonuçla 
hemen hemen bir yıl daha kaybetmem kesinleşiyor gibi idi. Kendimle büyük bir 
m ücadele ederek ve hayatımda ilk kez not itirazı için Mümtaz H ocam ’a gitmeye 
karar verdim.

Sonuçta gittim. Fakültenin ikinci katında M ümtaz Hocamızın odasının 
önüne gittim. Bütün kararlılığıma karşın bir türlü cesaret edip kapıyı çalamadım. 
Uzun bir süre orada kapı önünde tereddüt içinde kalakaldım. Kendi kendimle bu
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mücadeleyi verirken odanın kapısı içerden açıldı ve yüz yüze gelecek şekilde 
kendimi M ümtaz Hocamın karşısında buldum. "Ne var” diye hocam sordu. 
Nihayet titrek ve heyecanlı bir sesle, dizlerimin de titrediğini hissederek 
"Hocam, sınavda tam not almayı bekliyordum ve kesin doğru cevaplar 
verdiğimden eminim. Ama tam not yerine 1.5 aldım. Acaba maddi bir hata oldu 
mu diye düşünüyorum” dedim. M ümtaz Hocam, "peki gel odaya kâğıdına 
bakalım” dedi. Odasına girdik, ismimi sordu ve kâğıdımı buldu. Hocam, "Ne 
bu? Kaç sayfa yazmışsın böyle” sorularını sordu, kâğıtlara baktı ve "yanlış y o k ” 
dedi. "Notun doğruymuş. ”

“Neden hocam” dedim. "Çok yazmışsın. Bu soruların her biri en çok iiç 
dört satırlık, bir veya ikişer cümlelik cevaplar olmalıydı. ” Birinci soruyu okudu: 
"Parlamenter sistemin temel özelliği nedir?” Parlamenter sistemin temel 
özelliği, temsili bir parlamentoya karşı hükümetin sorumlu olmasıdır. "Eeee, 
hocam ben onu yazdım ” dedim. "Evet yazdın, ama daha üç sayfa dolusu bir 
şeyler de yazdın.” "Hocam yazdıklarım yanlış mı? "Hayır yazdıkların doğru, 
ancak tek başına sadece benim istediğimi yazmadın. Ben yazayım hoca kendi 
istediğini bulsun türünden bir cevap verdin.”

M eselenin özünü kavramıştım. Ben soruya cevap verirken parlamenter 
sistem hakkında ne biliyorsam, yazabildiğim kadar hepsini yazmıştım. Çünkü 
soru 4 puanlık bir soru idi ve öyle kısa bir cevapla not alamayacağımı 
düşünmüştüm. Emin olmadığım için de her şeyi yazmıştım. Kuşkusuz diğer 
sorulara verdiğim yanıtlar da aynı nitelikte idi ve "peki hocam, ne yaptığımı 
anladım ” diyerek hem teşekkür ettim, hem de özür dileyerek odadan ayrıldım.

Bu olay benim  için hayatımın önemli bir dersi olmuştu. M eselelerin özüne 
inmek esas olmalıydı; özü kaçırılmamalıydı. Hocamı gayet iyi anlamıştım. 
Haziran sınavlarında Anayasa Hukuku dersinden 9 almıştım. Bu anım  Fakültede 
iken M ümtaz Hocamla yüz yüze teke teke konuştuğum  ilk ve son olay olmuştu.

12 Mart
Yıllar geçiyordu. 1968 öğrenci olayları yaygınlaşıyor, boykot ve eylemler 

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde de etkisini gösteriyordu. Sık sık Fakülte ve 
özellikle SBF Yurdu “Toplum Polisi” ve Jandarm a tarafından basılıyordu. Bu 
baskınların en önemlileri 1969 Ekim ayında ve 1970 yılında olanlardı. Yıllar, 
olaylı geçiyordu. Siyasal Bilgiler Fakültesi mercek altındaydı ve ilk baskın 
yapılan yerlerden biriydi. Derken 12 M art 1971 M uhtırası geldi ve sıkıyönctin 
ilan edildi, yurttan atıldık, yurt boşaltıldı.

Bir gün sınıfta derste iken, tarihini şu anda hatırlayamıyorum, sınıfın 
kapısı açıldı ve Dekanımız M ümtaz Hocamızı askerlerin tutuklamak için okulu 
kuşattıkları haberi verildi. Hemen sınıflar boşaltıldı, bütün öğrenciler Fakülte 
binasının giriş kapısı önünde toplandı. Bir süre sonra iki subayın refakatinde 
beyaz (krem) pardösüsünü giymiş olarak Dekanımız M ümtaz Hoca göründü.
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merdivenlerden indi, Fakülte’nin karşısındaki caddede bekleyen iki manga kadar 
askerlerin yanındaki jeepe götürülmek üzere üç beş adım  attıktan sonra -yanlış 
hatırlamıyorsam- binbaşı olan subaya “araç buraya gelsin, biz oraya 
gitmeyelim’’'’ dedi. Binbaşı 70-80 metre kadar ileride duran askerlere Jcep’in 
gelmesini işaret etti. Ancak askerler bunu anlamadılar, öğrenci ve hocaların bir 
engellemesi olduğunu zannederek silahlarını çapraz şekilde tutarak avcı kolu 
şeklinde koşarak bulunduğumuz yöne doğru gelmeye başladılar. Komutu veren 
subay, askerlerin yanlış anladığını fark etti. Onlara doğru fırlayıp önlerini 
keserek durdurdu ve “jeepi gönderin ” emrini verdi. Jeep geldiğinde Mümtaz 
Hocamız binmek üzere iken, sanki biri komut vermişçesine bütün öğrenciler ve 
hocalarımız o an yapabilecekler tek şey olan güçlü bir alkış kopardılar ve bu 
alkışlar arasında Dekanımız M ümtaz Hoca uğurlandı. Jeepin hemen arkasından 
bir Volkswagen arabaya Mehmet Selik hocamızla birlikte, şu anda kimler 
olduğunu hatırlayamadığım, iki üç hocamız binerek M üm taz Hocamızı izlediler. 
Bu olaydan sonra Fakülte'de boykotlar arttı, sonuçta büyük çoğunluğumuz 
Haziran sınavlarını boykot ettik.

KTFD’de memur grevi
M ümtaz Hocamla, ikinci konuşmam bir telefon konuşması oldu. K ıbrıs’ta 

1976 yılında kamu görevlilerinin (memurların) hak arayışları çerçevesinde grevli 
eylemler yapıyorduk. Kıbrıs Türk Amme M emurları Sendikası (KTAM S) Genel 
Sekreteri idim. Grev eylemlerimiz oldukça sert, gergin ve uzun süreli geçiyordu. 
O tarihlerde Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanı Necat Konuk Beydi. Bizlere 
geçici olarak üç ay süre ile işten el çektirtmişlerdi. Grev pazarlıklarında gelinen 
en son noktada varılan mutabakatta grevde geçen günlerin ödenmemesi 
hususunda Hükümet diretiyordu. Biz de Sendika olarak bir ayı aşkın bir süre 
grevde geçen günlerin diğer taleplerimiz yanında ödenmesi koşuluyla greve son 
verebileceğimizi ısrarla belirtiyorduk. Görüşmeler tıkanmıştı, grevi kırıcı 
girişimler artıyordu, arkadaşlarımızda yorgunluk ve bıkkınlık belirtileri 
görülüyordu. Bu ortamda aklıma, sürekli yazılarını okuduğum, anayasal hakları, 
grev hakkını, demokrasiyi ve emekçileri savunan M ümtaz H ocam ’a K TFD ’deki 
durumu anlatmak ve basın yoluyla desteğini istemek geldi.

Bir akşam saat 20.00-21.00 gibi telefon ile M ümtaz Hocam ’a ulaştım. 
Kendimi tanıttım, eski öğrencisi olduğumu söyledim, demokratik ve sendikal 
haklarımızın çiğnendiğini, antidemokratik baskılar altında sendikal mücadele 
verdiğimizi ve grevi kırmak için siyasi otoritenin girişimlerini anlattım, basın 
desteğini rica ettim. Bir gün sonra Mümtaz Hocam müthiş bir yazı yazdı. Birkaç 
kez daha konuştuk, gelişmeler hakkında bilgi verdim, o da bir iki yazı daha 
yazdı. Sayın Başbakan Necat Konuk bu yazılardan çok etkilendi ve rahatsız 
oldu. İnönü’nün demokrasi okulundan mezun olduğunu ifade ederek 
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Mümtaz Hocamızın SBF Basın
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Yayın Yüksek O kulu’ndan öğrencisi ve etkin diyalogları olan rahmetli 
İsfendiyar A ltuğ’un girişimi ile K TFD ’ne olayları yerinde görmesi ve ne denli 
demokratik davranıldığını gözlemlemesi için Başbakan tarafından davet edildi. 
Hocamız bir süre sonra KTFD ’ye geldi, tem aslar yaptı. Bu arada grev sorunu 
Sendikanın talepleri doğrultusunda çözüldü. M ümtaz Hocamızın yazıları daha 
ilk günlerden etkisini göstermişti.

Kişisel olarak ben bu olayı, M ümtaz Hocamın ileride çok katkısı olacak 
ve bugünkü tezlerimizin de temellerini teşkil eden Kıbrıs konusuna girişinin ilk 
adımları olarak, naçizane değerlendiriyorum.

Danışmanlığa giden yol
Mümtaz Hocam ile ilgili üçüncü anım 1977 yılı yaz ayında oldu. 

Ankara’da evlenmiş ve yerleşmiş olan fakülteden iki arkadaşımız K ıbrıs’a 
gelmişlerdi. Arkadaşlarımızı bir gıııp halinde Alay köydeki evlerinde ziyarete 
gittik. A nkara’dan iki günlük Milliyet gazetesi getirmişlerdi. M ümtaz Hocamızın 
bu gazetelerde iki makalesi vardı. Hocamız yazılarında Kıbrıs uyuşmazlığının 
çözümüne ilişkin düşüncelerini açıklıyor, mevcut durumun değerlendirmesini 
yapıyordu. Çözüm önerilerinin esası federal-konfederal bir yapıyı öngörüyordu. 
Öneriler ve değerlendirmeler insan haklarını, demokrasiyi, barışı, dostluğu 
gerçekten savunanların karşı çıkamayacakları, aksine sonuna kadar 
destekleyecekleri nitelikler taşıyordu. Bir anayasa hukukçusunun, bir bilim 
insanının ortaya koyduğu görüşlerdi. Yıllardır özlemini duyduğum, bizi, 
tezlerimizi ve K ıbrıs’taki gerçekleri dünya kamuoyuna duyuracak özgün ve 
nitelikli, içi dolu dolu yazılardı. Evrensel değerler haline gelmiş insan hakları, 
demokrasi, özgürlük, barış gibi kavramları gerçekten savunan, benimseyen ve 
kabul eden devlet, kurum ve kişilerin ortaya konan görüşleri desteklemesi 
gerekirdi. M ümtaz hoca önerilerini, görüşlerini ve değerlendirmelerini çağdaş 
dünya gerçeklerine ve Kıbrıs Türk halkının temel haklarına uygun bir şeklide 
ortaya koyuyordu. Bu yazıları okuduğum zaman neden M ümtaz Hocamızın 
KTFD Başkanı Denktaş B ey’in görüşmelerdeki Anayasa Danışmanı olmadığını; 
mevcut Anayasa danışmanlarının nasıl ve neden tercih edildiklerini 
arkadaşlarımla sorguladık ve tezlerimizin savunulmasındaki yetersizliği tartıştık. 
Daha o günlerde M ümtaz Hocamızın Kıbrıs uyuşmazlığı, Kıbrıs Türk halkının 
çıkarlarının ve ulusal çıkarlarımızın korunması için kesin bir tutumu vardı. Bu 
tutumunu da önce yazılarında daha sonra görüşme süreçlerinde ve gelişmelerde, 
bugün olduğu gibi kararlılıkla, inançla, anayasa hukuku ve bilimsel tutarlılıkla 
sürdürdü.

M ümtaz Hocamın, "keşke KTFD Devlet Başkanı Denktaş B ey’in 
görüşmelerdeki Anayasa Danışmanı olsaydı ” düşüncem ve içten gelen isteğim, 
Kıbrıs Türk halkı için bambaşka başka biri yeri, önemi ve değeri olan rahmetli 
Başbakan Bülent Ecevit hükümetinin göreve geldiği 1978 yılında Başbakan
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Eccvit’in A nkara’daki bir görüşme sırasında Sayın Deııktaş’a önermesi ve kabul 
görmesi üzerine 1978 yılından itibaren resmen Anayasa Danışmanı olarak 
göreve başladı. M ümtaz Hocamız, Kıbrıs uyuşmazlığının çözüm çalışmalarına 
etkin katkı yapmaya, Türk tarafının tezlerinin güçlü dayanaklarını ortaya 
koymaya ve öneri paketlerinin geliştirilmesine unutulamayacak çok önemli ve 
büyük katkılar yapmış, hukuki ve bilimsel temellerinin geliştirilmesinde 
belirleyici bir rol oynamıştır.

12 Mart’ın ve 12 Eylül’ün saygı duruşu
Mümtaz Hocam ile bir kesişme anım da 12 Eylül 1980 darbesinden 

sonrasına aittir. Kıbrıs uyuşmazlığına bir çözüm bulmak amacıyla görüşmelerin 
sürdürüldüğü bir süreçte Türkiye’de 12 Eylül darbesi olmuştu. Yeni oluşan 
askeri yönetimde, 12 M art 1971’i yaşamış olan bir kişi olarak Kıbrıs konusunda 
ilk aklıma gelen hususlardan biri, M ümtaz Hocamızın görüşmelerdeki Anayasa 
Danışmanlığının ne olacağı idi. Anımsadığım kadarıyla Kıbrıs konusunda 
Fransa’da yapılacak bir toplantıya M ümtaz Soysal Hocamızın katılması 
istenmemiş, ancak rahmetli Turhan Fevzioğlu’ııun girişimi sonucunda bu 
toplantıya M ümtaz Hocamız görevli olarak katılmıştı. Fransa toplantısından 
sonra Mümtaz Hoca, A nkara’ya gitmeden İstanbul üzerinde doğrudan bir durum 
değerlendirmesi yapmak amacıyla Lefkoşa’ya gelmişti. Lefkoşa’da Saray 
H otel’de kalıyordu. O gece boş zamanında birlikte olmuş ve Lcfkoşa 
sokaklarında bir saati aşkın bir süre yürüyerek gelişen durumları sohbet şeklinde 
değerlendirmiştik. Bu sohbetimizde, aklımda olan ve kuşku duyduğum yeni 
dönemde danışmanlık durumunun ne olacağını sordum. "Galiba bu benim bu 
konudaki son görevim olacak. Bu toplantıya gitmem zaten istenmiyordu. 
Danışmanlığa yeni yönetimin devam etmemi istemeyeceğini düşünüyorum" 
demişti. Nitekim öyle oldu ve galiba 1984 yılı sonuna ya da 1985 yılının ilk 
yarısına kadar görüşmelerdeki Anayasa Danışmanlığı görevine ara vermek 
zorunluluğu ile karşılaşmıştı.

KTFD’den, KKTC’ye
Kıbrıs Türk halkı Rum tarafının, ENOSİS hedefinden vazgeçmemesi ve 

A da’nın tamamını kendi egemenliği altına alma amacını terk etmemesi 
nedeniyle sürdürdüğü katı uzlaşmaz politikası ve Bağlantısız Ülkeler gibi çeşitli 
uluslararası platformlarda ve Birlemiş M illetler Ö rgütü’nde Türkiye aleyhine 
kararlar aldırtarak uluslararası alanda Türkiye üzerinde yaratmaya çalıştığı 
siyasal baskılarla hedef ve amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik girişimleri ve 
propagandaları sonucunda, KTFD Meclisi oybirliği ile 15 Kasım 1983 tarihinde 
Kuzey Kıbrıs Türk Cum huriyeti’nin kuruluşunu kabul ve ilan etmiş ve 
Bağımsızlık Bildirisini onaylamıştır. Rum-Yunan İkilisinin girişimleriyle bu 
süreçte BM Güvenlik Konseyi, 18 Kasım 1983’te 541 ve 11 Mayıs 1984’te
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551 sayılı kararlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cum huriyeti’nin tanınmaması vc 
desteklenmemesi hususunu uluslararası topluma duyurmuştur. Bu süreçte Rum 
tarafının uzlaşmalığı daha katılaşmıştır. Türk tarafının hiçbir girişimine karşılık 
vermeyen ve uzlaşmazlığı körüklemeyi bir strateji olarak benimseyen Rum tarafı 
müzakerelerden kaçmayı bir politika olarak benimsemişti. Türkiye’nin 
karşılaştığı uluslararası baskılar, A BD’nin dayatmacı tutumu, Rum tarafının 
müzakerelerden kaçma politikası ve Kuzey Kıbrıs Cumhııriyeti’ndeki o 
günlerdeki gelişmeler nedeniyle kamuoyu oluşturmak için çeşitli kitle 
toplantıları düzenleniyordu. O dönemde Kıbrıs M ülkiyeliler Birliği Başkanı 
idim. Mülkiyeliler Birliği olarak bir konferans düzenleme kararı aldık. 
Konuşmacı olarak en yetkin ve etkin kişi olarak M ümtaz Soysal Hocamızı davet 
ettik. Hocamız çok etkileyici ve gerçekleri dile getiren, pozisyonumuzu ortaya 
koyan nefis bir sunum yaptı. Mümtaz Hocamızın konferansta dile getirdiği ve 
bugün de hâlâ kanımca geçerliliğini koruyan en önemli ve çarpıcı, sonuna kadar 
savunulması gereken şu sözleri olmuştu: "KKTC, Kıbrıs 'takı antlaşmalarla 
kabul edilmiş ve kurucu ortak iki halktan biri olan Kıbrıs Tiirk halkı self- 
determinasyon hakkım kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ’ni kurmuştur. 
Görüşmeler yoluyla gerçeklere dayalı kalıcı bir anlaşma için kararlılığımızı ve 
girişimlerimizi sürdürüyoruz. Rum tarafı buna yanaşmamaktadır. Biz onları 
bekleyecek değiliz. Bir yandan bu girişimlerimizi sürdürürken bir yandan da 
Kıızey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ’nin gelişmesi güçlenmesi için de çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçme söz konusu 
olamaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihe şaka olsun diye kurulmadı. 
Bugünkü durum da bir çözümdür. ’’’

Değişen koşullar dikkate alınarak sağlıklı kararlar verilmesi için mutlaka 
her aşamada yeni duruma göre değerlendirmeler yapılması gereği vardır. 
Mümtaz Hocanı ile ilgili bir anım bunun doğruluğunu göstermektedir. Değişen 
koşulların, geçmişin olumsuzlukları yerine daha güçlü, sağlıklı ve olumlu 
yaklaşımlar, değerlendirmeler yapılmasına olanak verdiğini, değer yargılarının 
değişebileceğini, 1980’lerin sonunda M ümtaz Hocamla birlikte yaşadığım bir 
olay gösterdi. M ümtaz Hocamızın 12 M art 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri 
yönetimleri dönemlerinde maruz kaldığı muamelelere karşılık 1980’lerin 
sonunda ya da 1990’ların başında, hocamın görevli olarak K K TC ’nde 
bulunduğu bir sırada Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na yaptığımız 
bir ziyarette konu askerin moral gücü, sınır bölgelerindeki karakollardaki yaşam 
koşullarının, başlangıçtaki koşullarla karşılaştırılamayacak kadar olağanüstü 
iyileştirilmiş olması gibi konularla sohbetin derinleştiği bir noktada Barış 
Kuvvetleri Komutanı, M ümtaz Hocam ’a sınır bölgelerini gezip gezmediğini 
sordu. Hocam sınır bölgelerini gezmemişti. Hemen orada bir program yapıldı, 
emirler verildi ve bölge sorumluluğunu yüklenmiş olan Tümen 
Komutanlarımızın refakatinde sınır bölgelerini Hocamla birlikte gezdik.
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Sınırdaki karakollara gittiğimizde yapılan karşılamalar, verilen tekmiller ve 
Mümtaz Hocam ’a gösterilen olağanüstü ihtimam, saygı beni derinden 
duygulandıran, boğazımda mutluluk düğümleri oluşturan muhteşem tablolarla 
karşılaştım. Sanki Hocama bir tür “ iade-i itibar” yapılıyordu. Özellikle 
Fakülte’de 12 M art 1971 döneminde yaşadığım tutuklama olayı ile o gün 
yaşananları karşılaştırınca, şu anda bile tanım layamayacağım bir coşku, 
mutluluk ve huzur duymuştum. Dün geride kalmıştı ve gerçek bugün 
yaşanıyordu.

Annan Planı’na dair bir anı
Mümtaz Hocam ile Annan Belgesi (Planı) sürecini A nkara’da KKTC 

Büyükelçisi olarak her kademesini birlikte yaşadık, çalıştık, gerekli mücadeleyi 
farklı platformlarda sürdürdük. Onların anıları bu yazının şimdilik kapsamı 
dışındadır. Ancak BM Genel Sekreteri Kofı A nnan’ın 4 Şubat 2004 tarihli “Türk 
ve Rum Liderlerini” 13 Şubat tarihinde New Y ork’ta görüşmeye davet eden 
mektubu ile ilgili küçük bir anıyı burada anlatmakta bir sakınca olmadığını 
değerlendiriyorum.

Cumhurbaşkanımız Denktaş temaslarda bulunmak üzere A nkara’da idi. 4 
Şubat günü havaalanına hareket etmek üzere iken, hatta Sheraton otelden çıkış 
işlemlerinin tamamlandığı bir anda, T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan Kofı A nnan’ın 
New Y ork’a davet mektubu geldiği bilgisi ulaştı. Cumhurbaşkanımız Denktaş, 
“o zaman dönüşümüzü yarma erteleyin, burada iken bunu bir değerlendirelim, 
ondan sonra döneriz” dedi. Gece Cumhurbaşkanımızın oteldeki odasında çok 
üst düzeyde ve geniş kapsamlı bir toplantı yapıldı. Mektup nitelik olarak çok 
ağırdı ve hatta “bir teslim ferm am ” olarak da değerlendirilmişti. Bununla birlikte 
genel eğilim Cumhurbaşkanımızın New Y ork’a gitmesi yönünde idi. Ancak 
Cumhurbaşkanımız Denktaş New Y ork’taki görüşmeye gitmek istemiyordu. 
“Ben Annan Planı ’na karşı bir mücadele veriyorum. Annan, P lan’m özüne 
ilişkin değişiklik önerilerini kabul etmeyeceğini ve görüşme masasına 
getirmeyeceğini belirtiyor; yani müzakere kabul etmiyor. Müzakere 
yapılmayacaksa, Annan ’a Plan 'daki boşlukları doldurma yetkisi verildiğine ve 
onun koşullarıyla masaya oturacağımıza göre ben orada neyi görüşeceğim, neyi 
tartışacağım? " şeklinde itiraz ediyor ve değerlendirmelerini yapıyordu. Sonuçta 
gitmeden önce belirlenecek kırmızı çizgiler çerçevesinde bir müzakere yapılması 
ve bunların kabul edilmemesi halinde masadan kalkılması, belirlenecek kırmızı 
çizgilerin yazılı ve resmi olarak Cumhurbaşkanımız D enktaş’a verilmesi 
koşullarıyla New Y ork’a gitme kararı verildi. Ertesi gün 5 Şubat 2004 tarihinde 
sabah saat 8 ’de Sheraton otelin alt katındaki özel bir odada Cumhurbaşkanımız 
Başkanlığında M ümtaz Hocam, Dışişleri Bakanlığından üst düzeyde bir yetkili 
ve ben, belirlenecek kırmızı çizgileri ve yazılacak resmi yazının içeriği ile ilgili 
olarak iki saati aşkın bir toplantı yaptık. Sonuçta mutabık kalınan bir metnin ve
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kırmızı çizgilerin yazılı olarak Cumhurbaşkanımızın K K TC ’ne dönüşünden 
hemen sonra ulaştırılması kararı verildi ve Cumhurbaşkanımız K K TC ’ye aynı 
gün döndü. Daha sonra Cumhurbaşkanımız D enktaş’ın yaptığı açıklamalarda 
belirttiği gibi mutabık kalman ve kararı alınan yazının kendisine verilmediğini; 
bunun yerine Cumhurbaşkanımıza, ne olursa olsun masadan kalkmaması 
gerektiğini bildiren bir yazı verildiğini ifade etti. New Y ork’taki görüşmeleri 
haberlerin dışında izleyemedik. M ümtaz Hocam ile son geceye kadar telefon 
görüşmesi olanağını bulamadım, gerek saat farklılığı gerekse görüşme ortamı 
nedeniyle telefonlar kapalı idi ya da ulaşılamazdı. Son gece M ümtaz Hocam ile 
kısa bir telefon görüşmesi yapabildim. Görüşmeler tamamlanmıştı ve Şubat 
sonuna kadar “ liderlerin” K ıbrıs’ta ikili görüşme yapmaları, bir mutabakata 
varılmaması halinde Türkiye ve Yunanistan’ın da katılacağı BM Genel Sekreteri 
A nnan’ın Başkanlığı’nda dörtlü görüşme şeklinde İsviçre’de devam edilmesi 
kararının alındığını belirtti.

Sonrası malum. İsviçre’deki bir araya gelişte de sonuç alınamadı. Buna 
karşın tarafların üzerinde anlaşmaya varmadıkları, anlaşılmayan bütün hususları 
ve boşlukları A nnan’ın doldurduğu, ekleri ve Rum Yönetim i’nin diğer ülkelerle 
tek yanlı yaptığı anlaşmaları ve 1964 yılından itibaren uygulamaya koyduğu 
yasaları da içeren 9000 sayfalık “Annan Planı” 24 Nisan 2004 tarihinde 
K K TC ’de ve G K R Y ’de aynı gün ayrı ayrı referanduma sunuldu. KKTC halkının 
büyük bir çoğunlukla EVET dediği “Annan Plam ”nı, Rum halkı HAYIR diyerek 
büyük bir çoğunlukla reddetti. Ondan sonraki gelişmeler, bizi günümüzdeki 
Talat-Hristofyas görüşme sürecine kadar getirdi.

Bu aşamada M ümtaz Hocamla ilgili olarak son yazabileceğim husus, 
KKTC halkının “Annan Planı”na evet oyu vermesi, milli davamıza büyük 
emekleri geçmiş ve katkılar yapmış H ocam ’da ciddi bir burukluk, üzüntü, hatta 
kızgınlık ve bir tür küskünlük yaratmıştır. Gözlemleyebildiğim ve hissettiğim 
kadarıyla bu durum 19 Nisan 2009 tarihinde K K TC ’de yapılan genel seçimlere 
kadar devam etti. Bu seçimlerde halkımızın KKTC devletine, egemenliğine 
sahip çıktığını ve ulusal Kıbrıs davasına bağlılığını gösteren iradesini ortaya 
koyması sonucunda sözünü ettiğim burukluğu da ortadan kaldırdığını 
görmekteyim.

Son söz: Değerli ve sevgili M ümtaz Hocam her şeye karşın Kıbrıs 
konusundaki ve K K TC ’nin varlığı, Türkiye’nin ve KKTC Halkının ulusal 
çıkarlarını koruma ve doğru bir uzlaşmayı sağlama konusundaki mücadelesini, 
yazılarıyla, her platformdaki görüşme ve konferanslarıyla bütün gücü ve 
inancıyla sürdürmektedir. Saygıdeğer Hocam, Kıbrıs Türk halkı size şükran 
duymaktadır. Katkılarınız ve verdiğiniz mücadele unutulmayacaktır.

- 102-



Ek-4

25 Ocak 1995, Cumhuriyet 

“HALKIMA İHANET ETMEM!”

"Türey KÖSE - Saddamcı olduğunuz savlan, bizzat genel başkanınız 
tarafından dile getirildi. Ne dersiniz?

M ümtaz SOYSAL - Ben bu çeşit tartışmalara girmek istemiyorum. Kim 
olduğıım ortada benim. Gizlim, saklım yok. Beni bilen bilir. Saddam konusunda 
devletin dosyalarına hâkim olanlar, ne demek istediğimi anlar. Türkiye’nin 
Bağdat politikası, ülke çıkarlarına uygun olarak saptanmış bir devlet 
politikasıdır.

Tür ey KÖSE - Cumhuriyetçi sol anlayışınız, sağcılık suçlamalarına hedef 
olmanıza da yol açtı. Bunları nasıl karşılıyorsunuz?

M ümtaz SOYSAL - Frenkçesiyle buna.’Bonjour’ (günaydın) demek 
lazım. Ben sağcıysam, bütün insanlar da lokomotiftir.

Tür ey KÖSE - Aydın Güven GÜRKAN, sizi desteklemeyeceğini açıklarken, 
sizin düşüncelerinizle çağdaş bir sosyal demokrasinin oluşturulabileceğine 
inanmadığını söyledi...

Mümtaz SOYSAL - Valla ben çağdaşlık, ilericilik, globalcilik uğruna 
Türkiye’nin gerçeklerine uygun, ama Türkiye’yi ileri götürebilecek 
politikalardan vazgeçmem. Dünyaya çağdaş gözükeceğim diye kendi halkıma 
ihanet edemem. Ben kendi halkımı çağdaşlaştırm ak için, Türkiye’yi 
çağdaşlaştırmak için bu tutarlı politikaları savunuyorum.

Tür ey KÖSE - Kurultay yarışında en önemli açmazınızın Güneydoğu 
delegeleri olduğu görüşüne katılıyor musunuz?

M ümtaz SOYSAL - Açmaz olarak görmüyorum. Birtakım hesaplarla bu 
konunun demagojisi yapıldığı inancındayım. İster Kürt sorunu deyin, ister 
Güneydoğu sorunu deyin, sorunun çözümü, etiketinin adını değiştirmekle 
olmuyor.

Çözüm şiddetle de, insanları ezerek de gerçekleşmiyor. Çözüm insan 
haklarındadır. Bütün insanları eşit vatandaş saymaktadır. Eşitsizlikler varsa, 
haksızlıklar varsa devlet görevlerini yerine getirmelidir. Devlet. Kürtçe konuşan 
insanına Türkiye’de her yere gelmek şansını tanımalıdır. Devletin ödevlerinin 
başında eğitim gelir. Devlet, bu eğitimi resmi dille vermelidir.

Devletin 6 yaşında bir Kürt çocuğunu alıp, ilkokulda Kürtçe eğitim 
vermeye ve sonra da bugünün Türkiyesi’nde yapayalnız bırakmaya hakkı 
yoktur.

Bununla, ancak Şırnak’tan D iyarbakır’a gidilebilir. Kürt çocuklarının çok 
iyi Türkçe öğrenmeleri gerekir ki, ondan sonra girdikleri sınavlarda başarılı
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olsunlar, toplumun cn yüksek yerlerine gelsinler. Özel okullar açılabilir, ama 
devlet yine bu özel okullarda da temel öğretim dilinin Türkçe olmasını 
isteyecektir. Açar özel Kürt kültürü okulu, onu da okutur, ama zorunlu temel 
eğitim Türkçe olur. İsteyen yan okulunu kurar, ‘Ben Kürt kültürü de 
okutacağım ’ der, onu yapar. Televizyon da kurulabilir.

Bunlar özgürlük sorunlarıdır. Bunların nasıl çarpıtıldığını ve bana karşı 
kullanıldığını anlamıyorum. Bu tehlikeli bir demogojidir ve o insanlara haksızlık 
etmek demektir. Onları bu toplumda ayrılığa mahkûm hep ikinci planda olmaya 
mahkûm etmek demektir.

Tür ey KÖSE - Bu konuda 'Cumhuriyet, tarihi boyunca Ankara'da hata 
yapılmamıştır ’ sözleriniz tartışmalara yol açtı...

M ümtaz SOYSAL - Konuşmanın içinden bir cümle seçilince böyle yanlış 
anlamalar oluyor. ‘Ankara hata yapm adı’ demekle şunu demek istedim: Yani 
Güneydoğu dışında, Ankara’da, İstanbul’da insanlar Kürt diye ayrıldı mı? 
‘Kürtler bu işe girer, bu işe girem ez’ dendi mi? Bu anlamda, Türkiye’nin 
herhangi bir yerinde, ırka dayalı bir ayrımcılık resmi olarak yapılmadı.

Toplumumuzda Türk-Kiirt ayrımı yeni yeni çıkarılm ak isteniyor. Tabii ki 
Ankara’nın politikasında Cumhuriyetin ilk yıllarında hatalar yapılmıştır. Ama 
Cumhuriyeti o hatalara iten dış etkenler olmuştur.

İsyanlardan sonra Cumhuriyet, belki o isyanlar dolayısıyla ortaya çıkan 
durumları başka türlü çözebilecekken, şiddet yoluyla çözmek zorunda kalmıştır.

Yoksa, bakarsanız, A nkara’da Milli M ücadele’de bu hata yapılmadı. Milli 
M ücadcle’de toplanan Meclis, o zamanki adıyla Lazistan, Klirdistan 
mebuslarının bulunduğu bir Meclisti. Ve A nkara’da kurulan devlet, birlikte 
kuruldu.
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Ek-5

“MÜMTAZ” HOCAM...

Dr. Niyazi ALTUNYA

Şanslıyım
Şanslıyım, çünkü ilkokuldan yükseköğrenimin sonuna kadar tüm 

öğretmenlerim çoğunlukla yetkin ve seçkin kişilerdi. Mümtaz Soysal Hocam da 
bunların en seçkinlerinden biri. O, bilim ve düşün adamlığının yanında, bir 
öğretmen olarak da seçkin bir kişidir. Onu “M üm taz” bir hoca yapan bu çok 
yönlü yetkinliği ve inatla sürdürdüğü sağlam dünya görüşüdür. Onu, bazı 
çevrelere göre tutucu, inatçı, şahin hatta darbeci (!) yapan güzel yönü de budur.

Mümtaz Hocamı ilk kez 1969 sonbaharında tanıdım. Bu güzel ve bana 
şans yaratan karşılaşma Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi (TO DA İE)’nde 
verdiği “Türkiye’nin Siyasal Yapısı ve Sorunları” dersinde gerçekleşti. Hiçbir ön 
bilgim olmayan bu ders ve hocası beni büyülemekle kalmadı, akademik ilgimi 
de yönlendirdi. Yaklaşık yirmi yıl sonra onu Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 
doktora tez danışmanı olarak seçmem de bu yönlenmenin sonucudur.

TO D A İE’de yapılan yöneticilik eğitimi (o zamanki adıyla “Genel Kurs”) 
benim gibi yüzlerce kamu görevlisini etkilemişse bunda, meslek yaşamını 
profesör olarak tamamlayan ya da sürdüren Tahsin Bekir Balta, Fehmi Yavuz, 
Kemal Fikret Arık, Şeref Gözübüyük, İbrahim Yasa, Cemal Mıhçıoğlu, Mümtaz 
Soysal, Cevat Geray gibi Siyasal Bilgiler Fakültesi hocalarının özel bir yeri 
vardır. Mümtaz Hoca, asistan olarak girdiği bu kurumda en etkili olanlardan 
biridir. Onun, çiçeği burnunda bir profesör olarak bize verdiği doyumsuz dersler, 
şu anda bile zihnimde canlanıyor. Uyguladığı “Sokratik Yöntem” meslek 
yaşamımda da yararlı oldu. Hiç dikkatim dağılmadan izlediğim o bir saat kırk 
beş dakikalık dersin tadı hâlâ damağımdadır.

Mülkiyeli Eğitim ciler...
2009’da 150. yıldönümünü kutlayan Mülkiye, Türkiye’de sivil kamu 

yönetimi geleneğinin oluşmasına öncülük ettiği gibi, eğitim reformlarına da 
önemli katkılar yapmıştır. M ülkiye’deıı on bir yıl önce (1848) kurulan Öğretmen 
O kulu’nun (Darülmuallimin) bu konuda M ülkiye’dcn daha etkili olduğu 
söylenemez. Hatta kuruluşunun üzerinden altmış yıl geçtiği halde kendini 
yenileyemeyen bu Öğretmen O kulu’nda esaslı bir reform yapan da Mülkiyeli 
Mustafa Sâtı Bey’dir. II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde önemli 
görevler üstlenmiş olan M ülkiyelilerden ilk akla gelenler; M aarif Nazırı 
Emrullah Efendi, Darülmuallimin M üdürü M. Sâtı, Cumhuriyet dönemi Milli 
Eğitiminin ilk Teftiş Kurulu Başkanı Abdülfeyyaz Tevfık Bey, Talim ve Terbiye
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Kurulu üyesi, başkanı ve Bakanlık Müsteşarı İhsan Sungu, Prof. Mustafa Şekip 
Tunç, Talim ve Terbiye K urulu’nun ilk başkanı Mehmet Emin Erişirgil, Avrupa 
öğrenci müfettişi ve Talim ve Terbiye Kurulu üyesi Zeki Mesut Alsan, Bakanlık 
M üsteşarı Nafı A tuf Kansu’dur. Bunlara Cumhuriyet döneminde iki kıışak daha 
eklenmektedir. Prof. Hilmi Ziya Ülken, Prof. Fehmi Yavuz, Prof. Bahri Savcı, 
Prof. Dr. Cahit Talaş ve ardından Prof. Dr. M ümtaz Soysal, Prof. Dr. Cevat 
Geray, son kuşaktan Prof. Dr. Alpaslan İşıklı. Bu kişiler eğitime hocalık yanında 
düşün ve eylem adamı, yönetici olarak da nitelikli hizmet vermişlerdir. Emrullah 
Efendi ve Fehmi Yavuz bakanlık yapmışlardı. Soysal ve Geray bana dershane 
ortamında hocalık yaptılar. Geray Hocamız, AÜ Eğitim  [Bilimleri] 
Fakültesi’nde ülkemizin ilk Halk Eğitimi Bölüm ü’nü kurdu, bu konuda ilk 
kapsamlı bilimsel kitabı yazdı ve bu alana akademik ve yönetici kadro yetiştirdi. 
Talaş ve Işıklı Hocalar bana ve benim gibi biçok öğretmene sendikacılığı 
öğreten öncülcrdir (Bu konuda, TODAİE öğretim üyesi Prof. Dr. Mesut 
Gülm ez’i hiç unutur muyuz?)

İşte M ümtaz Hoca’nın Mülkiyeli eğitimciler geleneği içinde özel bir yeri 
vardır. O, eğitim alanına siyasal bilim ve hukuk açısından önemli kuramsal 
katkılarda bulunmuştur. Bunlardan ikisine değinmekle yetineceğim. Bunlar 
eğitim hakkı ve ödevi ile üniversite özerkliği kavramlarıdır.

Eğitim Hakkı ve Ödevi
M ümtaz H oca’ya göre eğitim temel bir insan hakkıdır. Onun temel bir hak 

olmasının nedeni, insan aklını özgürleştiren baş etmen olmasıdır. Hoca’yı şahin, 
hatta darbeci yapanların kavrayamadıkları ya da inkâr ettikleri gerçek, Hoca’nın 
özgürlük kuramında yatar. Ona göre soyut özgürlükler birer idealdir, hedeftir. 
Onların gerçekleşmesi, özgürleştirmeyle olur. Özgürleştirme ise, kişinin bilime 
dayalı bir eğitim görüp aklını çalıştırabilmesiyle; iş güç sahibi olup ekonomik 
bağımsızlık kazanmasıyla olanak kazanır. Aksi halde hak ve özgürlüklerin 
“doğuştan” var olması savı havada kalır.

Dolayısıyla insanın aklını özgürleştirme, maddi ve manevi varlığını 
geliştirme ve onun gelişiminin önündeki tüm engelleri kaldırma; insan haklarına 
dayanan, sosyal hukuk devletinin de başta gelen ödevidir. Mümtaz Hoca’nın 
genç bir akademisyenken kaleme alanları arasında yer aldığı 1961 Anayasası’nın 
50. maddesinin ilk cümlesi, “Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarım sağlama 
Devletin başta gelen ödevlcrindendir. " diyordu. Böylece eğitim, temel bir kamu 
görevine dönüşüyor, parayla alınıp satılması da engelleniyordu. Bu hüküm, 1982 
Anayasasının taslağına girdi, ancak darbeci generallerce metinden çıkarıldı. 
Çünkü, 1961 A nayasası’yla insan haklarına “dayalı devlet” 1982’de insan 
haklarına “saygılı devlet "e dönüştü. Dolayısıyla “başta gelen” eğitim, artık 
devletin “sıradan " bir ödevine dönüşecek ve parayla alınıp satılabilecekti.
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M ümtaz H oca’ya göre eğitim, aynı zamanda ulusal bütünlüğü, toplumsal 
kaynaşmayı sağlamada, bireye ve topluma yön duygusu kazandırmada da önemli 
bir etmendir. Toplumsal bütünlük sağlanmazsa, kişinin yeterince özgürleşmesi 
de düşünülemez. Bireylerin de içinde özgürce yaşayıp özgürleşecekleri topluma 
karşı ödevleri vardır ve bu ödevler de eğitimle öğrenilir.

Üniversite Özerkliği
Üniversite sorunu 1980’den beri yanlış kavramlarla tartışılmaktadır. 1961 

A nayasasfnda bu kurumlar “Üniversiteler” kenar başlığı altında düzenlenen 
“özerkliğe sahip kamu tiizel kişileri ” olarak tanımlanarak “kendileri tarafından 
seçilen organlar eliyle yönetilirdi” (m. 120). 1982 Anayasasında 
“Yükseköğretim kurum lan” kenar başlığı altında sadece “bilimsel özerkliğe 
sahip üniversiteler” (m. 130) olarak tanımlanmıştır. Bu fark hukuk açısından 
çok önemlidir. Çünkü, “evrensel”\ araştıran kurumlar artık “erk"ini “ö z ”ünden 
almayan, kendi dışında atanan kişilerden oluşturulan bir mekanizma (YÖK) 
tarafından yönetilen “Yükseköğretim Kurumlan ”na dönüşüyordu. Üstelik, 
1900'den beri temel görevi “bilim yapm a” olan Türk Üniversitesi, 1980’den 
sonra artık önceliği “ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirm e”ye 
veriyordu. Oysa nitelikli insan gücü üniversite dışındaki kurumlarda da 
yetiştirilebilirdi. Örneğin, Prof. H irş’in dediği gibi Harp Okulu kendi alanında 
nitelikli insan gücü yetiştiren önemli bir kuruluştur.

Mümtaz Hoca’ya göre “özerk” demek, erkini, yani yönetme gücünü kendi 
özünden alm ak demektir. Bu da tek başına bilimsel özerklikle sağlanamaz; 
üniversite gerçekten “üniversite" olacaksa, yönetsel özerklik şarttır ve onun 
mekanizması öğretim elemanlarının kendi içlerinden serbestçe seçtikleri kişilerle 
oluşabilir.

Hoca, 1960’ların sonunda yazdığı birkaç makale, anayasa hukuku 
kitapları ve 2001 'de kaleme aldığı Çürüyüşten Dirilişe adlı elkitabıyla bu 
kavramları, iyi niyetli her okuryazarın anlayabileceği biçimde açıklamıştı. Bu 
yazılarındaki yalın anlatım, siyasal bilimlerle ve eğitim bilimleri ile uğraşanlar 
için çok öğreticidir. Başta gelen ödev ve özerklik kavramlarını bir kenara atıp 
cicili bicili yapılar içinde parayla satılan eğitim gerçekten hak olabilir mi? 
Sermayenin temsilcisi bir yöneticinin iki dudağı arasından çıkan sözlerle 
yönetilen yüksekokullar topluluğu üniversite olabilir mi? Buralarda “serbestçe" 
bilim ve bilimsel eğitim yapılabilir mi? H oca'nın söylediklerini anlayanlar, bu 
sorulara doğru yanıtlar verebilirler.

Sekseninde İdealist Bir Öğretmen
Kültürümüzde, “hoca" sözcüğü, “öğretmen ”den hâlâ daha geniş ve derin, 

hatta biraz da kutsal bir anlam içeriyor. M ümtaz H oca’nın seksen yaşında da
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görevini elli yıl önceki coşkuyla sürdürdüğünü görüyoruz. Üstelik oturduğu, 
gazetecilik ve parti genel başkanlığı yaptığı A nkara’daki birçok üniversite 
biriminde ders verebileceği halde A ntalya’daki Akdeniz Üniversitesi’nde 
hocalık yapması birçok insanı şaşırtabilir. Ama bu, Hocayı yakından tanıyanların 
şaşacağı bir tavır değildir. O, uçakta, otomobilde, trende bitmeyen enerjisiyle 
hem haftada dört gün köşe yazısını yazıyor, hem derslerine hazırlanıyor, hem de 
parti çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığı tüm işlerde bilimadamlığından, 
hocalığından, konferanslarındaki müthiş mantık örgüsü ve etkileyici sunuşundan 
hiçbir ödün verm eden...

Sevgili “M üm taz” Hocam; çok yaşa ve tükenmez enerjinle her gün 
yenilenen ustalığınla bize öğretmenlik yapmaya devam et!..
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MÜMTAZ SOYSAL VE YÖN DERGİSİ

Ek-6

N azif EKZEN

Cum huriyet’in 86 yıllık “sol” düşünce hayatında ayırt edici yeri olan Yön 
dergisinin çıkış nedeni derginin ilk sayısındaki “Yön Bildirisi”nde şu sözlerle 
yer alıyor.

"Türk halkının, çok çeşit iktisadi, siyasi ve sosyal meseleleri ortasında, 
kendisini bütün özlemlerine kavuşturacak bir Yön aramakta olduğu bu günlerde, 
toplum hayatının çeşitli kesimlerinde görev almış olan bizler, altına imzalarımızı 
attığımız bu bildiri ile ortak amaçlarımızı açıklamayı doğru bulduk. Böyle bir 
bildirinin meselelerimizi çözmekte faydalı olabilecek olumlu tartışmalara yol 
açacağını düşünüyoruz

Aranmakta olan Yön’c, Yön dergisi ile tartışma ortamı yaratılıyordu. Yön 
dergisi ile; “Türkiye’nin tarihinde en az elli yıllık bir geçmişi olan bir düşünceyi, 
yani sol düşünceyi yerleştirmek, yaymak için bir dergi çıkıyordu”2

Sol düşünceyi yerleştirmek hedefi ile yola çıkan Yön dergisinin 
kurucuları, Doğan Avcıoğlu, M ümtaz Soysal ve Cemal Reşit Eyüboğlu’dur. 20 
Aralık 1961 tarihinde ilk sayısı yayınlanan dergi 30 Haziran 1967 tarihinde 222. 
sayısında yayın hayatına son vermiştir. 1963 yılının Haziran ayında, 75. 
sayısındaki C.Hüsnü Taray’ın bir yazısı nedeniyle kapatılmıştır. Bir yılı aşan bir 
süreden sonra 1964 yılının Eylül ayından itibaren yayınına yeniden devam 
etmiştir.

Derginin çıkış sayısında yer alan “Yön Bildirisi”nde imzası olanların 
sayısı 164 kişidir. Bu sayı daha sonra 1042 kişiye ulaşacaktır.

Kurucular ile birlikte derginin başlangıçtaki yazı kadrosu: Doğan 
Avcıoğlu, M ümtaz Soysal, İlhan Selçuk, Sadun Aren, İlhami Soysal, Çetin Altan 
ve çizer olarak da Turhan Selçuk’tan oluşmaktadır. Yazar kadrosunda daha 
sonra Altan Öymen, Uğur Mumcu, Erol Toy isimleri yer alacaktır. Niyazi 
Berkes orta sayfada Az Gelişm işlik üzerine çalışmalarını yayınlamıştır. Basın ve 
Edebiyat her sayıda özenle yer alan sayfalardır.

Kuruculardan D. Avcıoğlu ve M. Soysal, Siyasal Bilgiler Fakültesi içinde 
kuruluş çalışmaları sürdürülen Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde 
asistanlık dönemlerinde tanışmışlar, 27 Mayıs İhtilalinden sonra oluşturulan

1 Yön Dergisi, sayı:l, 20 Aralık 1961, Ankara
Mümtaz Soysal, “40. Yılında Türkiye’nin Düzeni” Mülkiyeliler Birliği-Bilay 

Vakfı, Ankara, Aralık 2008
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Kurucu Mecliste bulunm uşlar ve 1961 Anayasasının hazırlanması sırasında 
birlikte Anayasa Komisyonunda çalışmışlardır. 1955 yılında Siyasal Bilgiler 
Fakültesi içinde başlayan çalışma arkadaşlığı Anayasa Komisyonu çalışmaları 
dahil kesintisiz devam etmiştir.

Yön dergisini çıkarmaya karar verilmesinde, 1955 yılında başlayan ve 
kesintisiz bir biçimde 1961 Anayasasının hazırlanması sürecinde de devam eden 
ortak düşüncelerinin büyük etkisi var. 1961 seçimleri ile alınmış olan sonuçlar 
M. Soysal ve D. Avcıoğlu’nu birlikte Yön dergisini çıkarma konusunda harekete 
geçirmiştir. "1961 Seçimlerinin sonııcıınc/ct Anayasayı yapanlar büyük bir hayal 
kırıklığı yaşadı. Türkiye 'nin demokratikleşmesine, toplumsal gelişmesine büyük 
katkı sağlayacak bir atılım yarım kalmıştı. Bir kin ya da öç duygusu biçiminde 
sonuçlanan seçimler sonucunda yaşanan hayal kırıklığı Yön ’ün çıkışını 
sağladı ”.3

Yön dergisinin yayınlanmaya başladığı 1961 yılının Aralık ayını esas 
alırsak son altı aylık dönem içinde; 9 Temmuz 1961 tarihinde yapılan 
halkoylaması ile Kurucu M eclisin hazırlamış olduğu “ 1961 Anayasası” kabul 
edilmiş, 15 Ekim tarihinde yapılan genel seçim ler ile iki meclisli yeni 
parlamento çalışmalarına başlamış ve seçimlerin sonucunda CHP ve Demokrat 
Parti’nin devamı olarak kurulan AP birbirlerine çok yakın oy alarak bir 
koalisyon hükümeti kurmuştur.

Seçimler sonucu M ecliste ortaya çıkan siyasi tablonun 27 Mayıs öncesi 
siyasi tablodan çok farkı yoktur. En önemlisi “sol” düşüncenin temsil 
edilebildiği bir ortam oluşamamıştır. 1961 yılının Şubat ayında bir grup 
sendikacı tarafından Türkiye İşçi Partisi kurulmuştu, ancak “sol” düşünce ile 
organik bir bağı yoktu. Türkiye İşçi Partisi “sol” bir parti olarak Türk siyasi 
hayatına, Yön dergisinin çıkmaya başlamasından yaklaşık altı ay sonra, 1962 yılı 
Şubat ayında bir grup sosyalist aydının katılması ile girmiş olacaktır. Kuşkusuz 
bu yolun açılmasında Yön dergisinin başlattığı, sol ve sosyalizm tartışmasının 
büyük rolü vardır.

M ümtaz Soysal’ın ifadesi ile, "ilk sayıda doğrusu sosyalizm diye 
çıkmaktan çekinilmişti”. İlk sayıda "Yeni Devletçilik" kullanılmıştı. Bir “askeri 
dönem” henüz bitmişti, dolayısıyla sosyalizm bayrağı ile çıkılması belki yanlış 
olabilirdi. Derginin mutlaka yaşatılması isteniyordu. Sosyalizm sözcüğünün 
kullanılması için 1. sayıdan sonra altı sayı beklendi

Yön dergisinin 7.sayısının kaç kez yeniden basıldığı ve toplam olarak kaç 
adet sattığı bugün için bile bilinmemektedir. Sadece 7. sayının çıktığı haftada 
değil sonraki hafta içinde de 7. sayının yeni baskıları yapıldı.

3 Erol Toy, “40.Yılında Türkiye’nin Düzeni” Mülkiyeliler Birliği-Bilay Vakfı, 
Ankara, Aralık 2008.
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Yön dergisinin 7. sayısı 1962 yılının Şubat ayında, “sosyalizm” sayısı 
olarak çıktı. Sayının tamamı sosyalizme ayrılmıştı. Sosyalizm çeşitleri 
tanıtılıyordu. Fabiancılıktan başlayarak, Sosyal Demokratlığa, azgelişmiş 
ülkelerdeki sosyalizm pratiklerinden Arap Sosyalizmine uzanan çeşitli sosyalizm 
renklerine ilişkin yazılar yer almıştı.

M. Soysal sosyalizm sayısı için şunları söylüyor, “7. sayının kaç baskı 
yaptığını hatırlamıyorum. O hafta basıyorduk tükeniyordu, yeniden basıyorduk. 
1. sayıdan çok satmıştı ancak 1. sayı için ek yeni baskı yapmamıştık. ”

Yön dergisi 7. sayı ile birlikte Türk toplumsal hayatına, dünyada elli yıldır 
tartışılmakta olan bir toplumsal örgütlenme biçimini sokuyor ve “sosyalizm” 
tartışmalarını “karakolluk bir olay olmaktan çıkartarak” meşrulaştırıyordu.

Yön, yayın hayatı boyunca, 1961-1967 döneminde sosyalizm konusunda 
yaptığı öncülüğe benzer bir biçimde Türk toplumunda tartışılmasından korkulan 
pek çok konuyu gündeme getirerek tartışılmasını sağlamıştır.

Yön Bildirisi
Derginin çıkışına karar verildikten sonra yaklaşık bir ay süre ile 1. sayının 

çalışmaları yürütüldü. Avcıoğlu, 1955 yılında Amme İdaresi Enstitüsünde 
Asistan olarak çalışmaya başladıktan somaki dönemde A nkara’da Akis 
dergisinde çalışıyor ve Ulus gazetesinde de yazarlık yapıyordu. Ayrıca CHP 
Araştırma Bürosunda görev almıştı. Dergicilik konusunda deneyimi vardı. Dergi 
haftalık olacak, canlı olacak, haber dergisi olacak “haberleri taze olduğu için bir 
düşünce dergisi görünümü vermeden” haber dergisi olacaktı.

Çıkış bildirisi için “taslağın hazırlanma” görevi M ümtaz Soysal’a 
verilmiştir. Daha sonra Avcıoğlu ile birlikte bu taslağın üzerinden geçildi ve son 
şekli verildi. Bildiriyi tanıtma ve imzaları alma görevini de M üm taz Soysal 
yüklendi. İlk sayıda yer alan 164 imzanın tamamını kişileri dolaşarak Soysal 
topladı.

Bildiri dört ana bölümden oluşmuştur. Birinci bölümün dört alt başlığı, 
ikinci bölümün üç alt başlığı, üçüncü bölümün üç alt başlığı ve dördüncü 
bölümün beş alt başlığı vardı.

On dokuz başlığı kapsayan Yön M anifestosu’nun son paragrafı şu 
değerlendirme ile bitiyor: "Varmak istediğimiz amaçların şu veya bu noktaları 
tartışma konusu edilebilir. Bu bildirinin yayınlanmasındaki maksat da bu çeşit 
tartışmalara yol açmaktır. Bugün içinde bulunduğumuz buhranlardan 
kurtulmanın birinci şartını, Türk toplumunıın çeşitli kesimlerinde görev almış 
olanların ve millet kaderine hakim olabilecek mevkilere gelmiş bulunanların 
düşüncelerini açıkça ortaya koyarak, bir teınel kalkınma felsefesi etrafında 
birleşmelerinde görüyoruz. ”

M ümtaz Soysal’ın, Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1958 yılında verdiği 
doktorasında üzerinde çalıştığı tez, Demokratik İktisadi Planlama İçin Siyasi
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Mekanizma başlığını taşıyordu. Yön Bildirisinin metni bu temel tez üzerine 
oturmuştu. Türkiye hızlı bir kalkınma ihtiyacı içinde idi. Bunun sağlanması için 
planlamaya dayalı bir çaba ve siyasi yapılanma gerekiyordu. Daha açık anlatımı 
ile, Planlı Kalkınma ve bunun Demokrasi ile bağdaştırılması.

Yön Bildirisinin giriş bölümünden sonra gelen 1. bölümünde, hızlı 
kalkınmanın neden gerekli olduğu çok net anlatılmaktadır: '‘Atatürk devrimleri 
ile amaç edinilen çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın, eğitim davasını 
sonuçlandırmanın Türk demokrasisini yaşatmanın, sosyal adaleti 
gerçekleştirmenin ve demokrasi rejimini sağlam temeller üzerinde oturtmanın, 
ancak iktisadi alanda hızla kalkınmakta, yani milli istihsal seviyesini hızla 
yükseltmekte göstereceğimiz başarıya bağlı olduğuna inanıyoruz. ”

Derginin çıkışından kapanışına kadar geçen yaklaşık 6 yıllık dönem 
içinde, Planlı Kalkınma üzerine yapılan çalışmalar öncelikli olarak yer aldı. I. 
Beş Yıllık Plan çalışmalarını yürüten 1.Plancılar olarak bilinen grubun, CHP-AP 
Koalisyon hükümeti ile; Toprak Reformu,Vergi Reformu ve KİT Reformu 
konusunda plan hazırlıkları sırasında çıkan anlaşmazlık sonucu Planlamadan 
istifa etmeleri sonrasında Yön dergisinde “Planlı Kalkınma” konusundaki 
çalışmaları yer aldı.

Yön Bildirisi ağırlıklı olarak Mümtaz Soysalın çerçevesini çizdiği bir 
metindir. Son şeklini D.Avcıoğlu ile birlikte düzenlemişlerdir.

Yön Dergisi: Sol Düşüncenin Tartışma Ortamı
Yön dergisinde Avcıoğlu ve Soysal hedefledikleri gibi derginin 

7.sayısından başlayarak “sol” dünya görüşünün tartışılmasını ve geniş kitlelere 
benimsetilmesini sağlayacak yolu açmışlardır.

Yön yayın hayatına başlamadan, 1961 yılının Şubat ayında 12 sendikacı 
tarafından; Kemal Türkler, Kemal Sülker, Rıza Kuas, İbrahim Denizcier ve 
Şaban Y ıldız’ın başım çektiği grubun girişimi ile TİP kurulmuştu. 1962 yılının 
Mayıs ayında T İP ’e Mehmet Ali Aybar, Yunus Koçak, Fethi Naci ve Bellice 
Boran’ın aralarında bulunduğu, 1960 yılı Ocak ayında yeniden faaliyete geçmiş 
olan Türkiye Sosyalist Partisi’nin4 yöneticileri davet edilerek katılmışlardır. TİP, 
sosyalizmi savunan bir parti olarak Türk siyasi hayatında yer almış, bir sonraki 
1965 seçimlerinde de TB M M ’de yer almıştır. Yön ve T İP ’in Türkiye de “sol” 
düşünceyi kitlelere ulaştırmak için hemen hemen aynı dönemde çalışmaya 
başladıkları açıktır.

4 Türkiye Sosyalist Partisi, 1946 seçimleri öncesinde Esat Adil Müstecaplıoğlu 
tarafından kurulmuştu. Ancak Parti, 1952 yılında kapatılmıştı. 1960 yılının Ocak ayında, 
27 Mayıs’tan kısa bir süre önce, Parti’nin yeniden açıldığı ve faaliyete geçtiğini görürüz 
(Family Tree of the Turkislı Radical Left, 1918-2001. broadleft.org).
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Yön haftalık dergi olarak yayına başladığı 20 Aralık 1961 tarihinden 
sıkıyönetim tarafından kapatıldığı 75. sayısına, 1963 yılının Haziran ayına kadar, 
haftada ortalama 30 bin adet satıyordu.

Dergi 1963 yılında 21 Mayıs olaylarından sonra ilan edilen sıkıyönetim 
içinde Haziran ayı başında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca süresiz 
kapatıldı. M ayıs ayının son haftalarında bazı gazeteler ve Akis dergisi de 
kapatılmıştı. Yön dergisinin kapatılmasına gerekçe olarak 75. sayıda Cemal 
Hüsnü T aray’ııı “Kim Sorumlu” başlıklı yazısı gösterilmişti. Ancak Yön 
hakkında dava açılmadı. Süresiz kapatma 1964 yılının Eylül ayına kadar sürdü. 
Kapatmanın gerçek nedeninin derginin “sol” içerikli yayın politikası olduğu 
açıkça biliniyordu.

Yön ’ün yeniden yayın hayatına başladığı bu tarihten kapanana kadar 
geçen sürede haftalık satışlarının 10 bin düzeyine düştüğü görülmüştür.

1964 yılının Eylül ayından başlayarak 1967 yılının Haziran ayına kadar 
geçen dönemi, Yön dergisi açısından ikinci dönem olarak görmek mümkündür. 
1965 yılında yapılan genel seçimlerde AP tek başına çoğunlukla iktidar olmuştur 
ve bu arada TİP 15 milletvekili ve Senato’da yer alan bir üyesi ile M eclise 
girmiştir. Kısacası 1961 yılı Aralık ayında “sol” düşünce için çıkılan yolda 
önemli bir mesafe alınmıştır. Yön yazarlarından Sadun Aren ve Çetin Altan TİP 
Milletvekili olarak M eclise girmişlerdir.

Bu ikinci dönemde Yön “sol” bir dergi olarak artık tek başına da değildir. 
Sol düşüncenin dünyadaki temel kaynakları Türkçeye çevrilip okuyucuya 
ulaşırken, artan sayıda sol dergi dc yayınlanmaya başlamıştır.

Çıkışından kapanana kadar geçen sürede Yön değerlendirmesi olarak 
bilinen 1. sayfada yer alan başyazıyı D.Avcıoğlu ya da M. Soysal yazmıştır. O 
haftanın başyazısını hangisi yazarsa yazsın büyük bir coşku ile okunan yazılar 
oluyordu. Okunanlar ülke çapında tartışmaya dönüşüyor, paneller yapılıyor, 
seminerler düzenleniyordu. Ülkenin çeşitli yerlerinde çok canlı söylemlere 
neden oluyordu. Bunun sonucunda ister istemez bir sın ıf hareketi yetişmeye 
başlamıştı.

Sosyalizm tartışmasını başlatan 7. sayısı gibi, Yön dergisinin Nazım 
Hikm et’i yeniden Türkiye’ye tanıştırdığı 83. ve 86. sayıları vardır. “Yön Bir 
Demagojiyi Daha Yıkıyor” kapağı ile çıkan 83. sayıdan sonra 20 Kasım 1964 
tarihinde, “Bir Türk Şairinin Ölüm ü” 86. sayısı hazırlandı. Yön'ün  Ankara 
Sıkıyönetim Komutanlığınca kapatıldığı günlerde Nazım Hikmet öldü. Yön 1964 
yılı Eylül sonunda yeniden çıkmaya başladıktan sonra ilk sayılarında Nazım 
Hikmet sayılarını hazırladı. Aynı zamanda Yön Yayını olarak Nazım Hikmetin 
Milli Kurtuluş Savaşının Destanı kitap olarak basıldı ve ücretsiz olarak dağıtımı 
yapıldı. Bu 1938 sonrasmda Nazım Hikm et şiirlerinin ilk kez açıktan okuyucu 
ile buluştuğu dönem oldu.
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1967 yılı Haziran ayı sonunda Yön dergisinin kapanma kararı alındığında 
bunun gerekçesini D.Avcıoğlu şöyle duyuracaktı: "Haftalık Yön Dergisinin 
amacı, Türkiye 'nin tablosunu ve çıkış yollarını ısrarlı bir yayın ile ve ana 
çizgileri ile gözler önüne sermektir. Şimdi boşluk, kitaplar ya da üç aylık 
derilerle doldurulabilecek, yarının Türkiye’sinin nasıl inşa edileceği 
konusundaki uzun araştırmalarla, iç ve dış olaylarda günlük doğru haber geniş 
ve sağlam yorum sağlama noktasında görülmektedir. ”

Yön ’ün kapanmadan önceki döneminde M üm taz Soysal’ııı daha az 
yazmaya başladığını görürüz.

Yön dergisinin kapanmasından iki buçuk yıl sonra 20 Ekim 1969 tarihinde 
kuruculuğunu C. Reşit Eyiipoğlu ile D. Avcıoğlu’nun yaptığı haftalık Devrim 
gazetesi yayınlanmaya başladı. 12 M art sonrasında. Mayıs 1971 tarihinde 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından kapatılan gazetenin Genel Yayın 
Yönetmeni de D. Avcıoğlu idi. Türk tarihinin 1955-1970 dönemi ile ilgili 
araştırma yapanlar, Yön ve Devrim çizgisini Avcıoğlu nedeniyle, birlikte 
değerlendirme eğilimindedirler.

M ümtaz Soysal, Devrim gazetesinde, ne kurucular arasında, ne de yazar 
olarak yer almıştır.



Ek-7

MÜMTAZ SOYSAL

R auf DENKTAŞ

Basında “M üm taz Soysal” imzalı yazıları ilgi ile okurdum. Bir zamanlar 
yazdıkları, düşünceleri nedeniyle, tutuklanıp hapis yatan bir Profesör, bir 
düşünür! Buna rağmen insan sevgisi, denize olan tutkusu kadar engin bir insan.

Mümtaz Beyle, rahmetli Ecevit sayesinde (1977 veya 78’de) tanışmıştım. 
K ıbrıs'ta görüşmeler devam ediyordu. Bir Anayasa profesörü olarak bana 
yardımcı olabilir miydi! Yine rahmetli Ecevit’in yardımı ile Prof. Mümtaz 
Soysal ile 2004’e kadar birlikte çalıştık. Zekâsı, bilgisi ve daima barıştan yana 
ağırlığını koyması sayesindedir ki, Rum liderlerinin kelime oyunlarına yenik 
düşmedik. Birçok kez, benim diretmek istediğim bir konuda, büyük bir 
nezaketle, “resmin bütününe baktığımızda, bu konuda yum uşayabiliriz” mesajını 
verir, fakat son kararı daima bana bırakırdı. Kendisine olan engin güvenim 
nedeniyle de, “Son K arar” daima “uzm an-danışmanımın” tavsiyesi 
doğrultusunda olurdu.

Barışseverdi, ancak kalıcı bir barış için taviz veremeyeceğimiz, esneklik 
gösteremeyeceğimiz prensipler, gerçekler vardı. Bu konularda çok titizdi. 
Karşımızdaki Rum liderlerini benim kadar biliyor, güler yüzler arkasına 
saklanan sinsi oyunun hiç değişmediğini görebiliyordu. Amerikan, İngiliz ve 
BM temsilcileri ile yaptığı görüşm elerden sonra “direnebildiğimiz, davaya sahip 
çıkabildiğimiz ölçiide kazanacağız; bunlardan fazla bir yardım beklememeliyiz” 
görüşünü kendine öz nezaketi içinde bana ve ilgililere duyuruyordu. Kendini 
“Kıbrıs uzm anı” addeden bazı kişiler “Mümtaz Beyle Kıbrıs meselesi 
halledilemez. O aşırı bir uzlaşmazdır” diyenler peyda olmuştu. Öyle ki, gün 
geldi, “danışmanını değiştirme zamanı gelmedi m i?” diye fısıltılar başladı. 
“Siyasetiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin devamı ve Tiirk-Yunan 
dengesinin iki eşit halk arasında yeni bir ortaklık ise, ben bu konularda uzman- 
danışmanımdan memnunum” yanıtını vererek, üzerim ize gelen dalgayı bertaraf 
edebiliyordum. Esas hedef benden de kurtulmaktı. “Ayrı egemenlikte ısrarlı 
olmamak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'ne fazla  asılmamak gerekir" diyen ve 
Annan Planının Referanduma götürüldüğü günlerde, basında, boy boy resimleri 
ile Annan Planının kabulü yönünde beyanatlar verip, makaleler yazanlar 
karşısında da Prof. M ümtaz Soysal Bey “Anadolu halkının coşkusu, inancı, 
Kıbrıs’ın Türkiye için stratejik önem i” konularında taviz vermeden davayı 
desteklemiştir.
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Onu tanımak, onunla birlikte hayati önemi olan, müşterek milli bir davayı 
savunm ak ve ayrı yolda gidenlere gün gele genç bir demokratik devlet teslim 
ederek “buyurun meseleyi hallediniz” diyerek alnımızın akı ile görev değişikliği 
yapmak müşterek kaderimiz olmuştur.

Şimdi arada sırada bir araya geldiğimizde de Prof. M ümtaz Soysal, bana 
“merak etme; hiçbir hükümet K ıbrıs’tan vazgeçemez’’ diyerek maneviyat 
vermektedir. Kendisine ve ailesine sağlık içinde uzun, mutlu yıllar dileğiyle 
saygılar sunarım.

- 116-



Ek-8

/  Ağustos 1960, Forum
SUÇSUZ ANAYASA

1924 Anayasasının büyük talihsizliği, W estminster usulü bir demokrasinin 
işleyişiyle ve modern devlet idaresi anlayışiyle en iyi uzlaşabilecek bir vesika 
olmasına rağmen, kendi dışındaki sebeplerle ortaya çıkan durumlardan sorumlu 
sayılmasındadır. Gerçekten, 27 Mayıs hareketinden önceki durum 1924 
Anayasasının hükümlerinde doğmuş değildir; o durumun gerçek 
sorumlularından olan seçim sistemi Anayasayla getirişmiş değildir; o durumun 
gerçek sorumlularından olan karakter zayıflıkları, sorumsuz önderlikler ve 
aslında bütün millete maledilcbilecek kusurlar, Anayasadan doğmuş değildir; 
karanlık unsurlara yaranıp koca meydanlarda kurban kesme yarışına girişenleri, 
devletin en sorumlu makamlarında akla, bilgiye, çalışkanlığa yüz çevirenleri ve 
nihayet bütün bunlar olurken susanları, küçülenleri 1924 Anayasası 
yaratmamıştır. Bütün bu temel sebepler ortadan kalmadıkça, 1924 Anayasası 
bile 27 Mayıs öncesindeki durumun ortaya çıkmasına engel olamazdı.

Türkiye C um huriyet’ten beri kurulmak istenilen hükümet şekli, hiçbir, 
zaman açıkça ifade edilmiş olmasa bile, ana hatları bakımından İngiltere'deki 
örneğine yönelmiştir. İngiliz demokrasisi, Türk siyasi hayatında siyasi 
m ekanizmalar üzerinde düşünmüş olanlara, F ransa’daki, İtalya’daki 
A lm anya’daki, İsviçre’deki veya A m erika’daki örneklerinden çok daha çekici 
gelmiştir. Gerçekten, İngiliz hükümet sistemi, yüz yıllardır süregelen uzun bir 
evrim sonunda, bugünün “kuvvetli, fakat sorum lu” hükümet anlayışına en çok 
yaklaşan sistemdir. İşin asıl dikkat edilecek tarafı, bu sistemin görünüşündeki 
basitlik ve sadeliktir. Sistem, anahtarları bakımından, iki büyük partiye, bu 
partiler içinde kuvvetli bir disipline, hükümetin, arkasındaki çoğunluk sayesinde 
memleketi yöneltmek, muhalefetin de, arkasındaki azınlık yoluyla hükümeti 
eleştirmek hakkına ve nihayet mahkemelerin bağımsızlığına dayanmaktadır. 
İngiltere’de bir Anayasa yazılacak olsa, kâğıt üzerine dökülecek olan kurallar, 
çok muhtemeldir ki, bu esaslardan ibaret kalacaktır. Belli esasların dışında kalan 
noktalar ise -ki İngiliz sisteminin işleyebilmesini asıl bunlar sağlamaktadır- 
devlet adamlarında sorumluluk duygusu, demokrasi geleneği, hürriyet ve 
hükümet anlayışı, halk efkârının denetlenmesi gibi, Anayasa metinlerine 
sığdırılamayacak unsurlardan meydana gelmektedir.

Elbette, Türkiye gibi gelenekleri bakımından İngiltere’den hayli farklı bir 
memlekette, Anayasa kurumlarının, yazılı kuralların lüzumu inkâr edilemez. 
Ancak, bu kurumlar ve kurallar üzerinde düşünürken, bunların 
sağlayabilecekleri ile sağlayamayacakları arasında bir ayırma yapmak, anayasa
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metinleriyle sağlanam ayacak şeyler için boş yere kurumlar ve kurallar meydana 
getirip de sonradan hayal kırıklığına düşmekten sakınm ak gerekir.

Bu noktadan hareket edilince görülecektir ki, 1924 Anayasası, kendi 
dışındaki meseleler ve davalar çözümlendikten sonra, modern devlet anlayışını, 
“kuvvetli, fakat sorumlu” hükümet prensibini engellemeyen sağlam bir tarihi 
metin olarak hâlâ ayakta kalabilmektedir. Karşılaşılan meselelerin bir kısmı, 
şimdiye kadar Anayasayla ele alınmamış olan seçim sistemi, partilerin bünyesi 
gibi konularla ilgilidir. Bunları belli esaslara bağlayıp Anayasaya koymak başka 
şey, bunlar yüzünden memleketin içine düştüğü durumu 1924 Anayasasının 
kötülüğüne yormak başka şeydir. 1924 Anayasası, dayandığı devlet ve hükümet 
anlayışı bakımından “yanlış” bir Anayasa değildir, olsa olsa “eksik” bir 
Anayasadır.

1924 Anayasasında bulunan en büyük kusur, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine, dolayısiyle M eclise hakim olan parti grubuna, dolayısiyle o partiye 
önderlik eden kimselere bırakmış olmasıdır. Aslına bakılırsa, W estminster 
demokrasisindeki durum da bundan pek farklı değildir. Asıl sebepler, Meclis 
içindeki iktidar-muhalefet nispetlerini ölçüsüz derecelere vardıran seçim 
kanununda aranmalıdır. Seçim çevrelerini, dolayısiyle listeleri küçültmek 
suretiyle basit çoğunluk sistemini devam ettirmekle, yahut yine iki partili sistemi 
bozmayacak nisbi temsil usullerinden en elverişlisini seçmekle M eclis’teki 
nisbetler meselesi çözümlendikten sonra, öbür davaları ele almak 
kolaylaşacaktır. Bu arada, belki milletvekili sayısını belli bir rakamda 
dondurmak da düşünülebilir; fakat bunu yaparken, modern parlam entolar dahi 
ağırlık noktasının encümen çalışmalarında toplandığını hatırlamak, bu 
çalışmaları aksatacak, milletvekillerini ağır yük altında bulunduracak çok küçük 
sayılara inmemek gerekir. M illetvekili ödeneklerinde yapılacak birkaç 
milyonluk tasarruf, encümenlerinin yetersizliği yüzünden iyi çalışamayan bir 
parlamento kurmayı haklı gösteremez.

Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde yapılması gereken belki de en 
önemli düzeltme, M eclis Başkanının bağımsızlığını sağlayacak seçim ve statü 
yollarının bulunmasıdır. Parlamenter demokraside Meclis Başkanının 
tarafsızlığı, aslında sağlanması siyasi sebeplerle pek güç olan bir 
cumhurbaşkanlığı tarafsızlığından çok daha temelli sonuçlar doğurmaktadır. 
Düzeltme gayretlerini, 1924 Anayasasının gerçekçi bir görüşle düzenlediği 
cumhurbaşkanlığı statüsü üzerinde değil de, Meclis başkanlığı statüsü üzerinde 
toplamak ve mesela Avam Kamarasındaki speaker’inkine benzer bir statü 
bulmak daha doğru olabilir. 1924 Anayasası bu imkânların hiçbirine kapıları 
kapanmış değildir.

1924 Anayasası, sorumlu önderler elinde, T .B .M .M ’ııdeki çoğunluğun 
memleketi yöneltmek, muhalefet azınlığının da hükümeti eleştirmek hakları 
üzerine kurulacak normal bir düzene de kapıları kapanmış değildir. Bu düzeni
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tam olarak kurabilmek, soru, gensoru ve meclis soruşturması gibi kuramların iyi 
işleyebilmesini sağlamak ise, önce bir içtüzük meselesi, sonra da -daha önemli 
olarak- memleket siyasetinde rol alanların taşıyacakları zihniyet meselesidir.

Tıpkı bunun gibi, 1950 ile 1960 arasında Türk demokrasisinin başına 
gelenlerden parti disiplinini sorumlu tutmak ve -bilimsel kurulunun dağıttığı 
anketteki sorulardan sezileceği üzere- bunu önleyici hükümleri Anayasaya 
koymak da yirminci yüzyılın siyasi gidişine ayak uydurmamak olur. Çağımızın 
siyaseti siyasi partiler çevresinde dönmektedir. Parti disiplini ise, belli bir 
çoğunluğa dayanarak çalışan parlamenter hüküm etlerin bulunduğu sistemlerde, 
bu dayanışın kaçınılmaz bir sonucu olmuştur. Eğer son yıllarda Türkiye’deki 
parti disiplini soysuzlaşmışsa, bunun kabahati Anayasada değil, Meclis çatısı 
altına sokulma fırsatı bulanların karakter zayıflığındadır. Partiler, partilere 
önderlik edenler ve nihayet seçmenler, kökleri çok daha derinlerde olan bu 
zayıflığın M eclise bulaşmasına engel olmaya çalışmadıkça, konulan bütün 
yasaklar ve kurallar parti disiplininin soysuzlaşmasını durduramayacaktır. Öte 
yandan, sorumlu önderler elinde, parti disiplini, siyasi toplulukların zayıf 
karakter yığınları haline gelmesini önleyecek müsbet bir ayıklama ve temizlik 
aracı da olabilir.

1924 Anayasası, meclis sayısı bakımından da tarihi gidişe uygun bir 
gerçekçilikle tek meclis esasını koymuştur. Tek meclis-çift meclis konusu, 
burada özetlcneıneyecek kadar uzun, Anayasa hukukunun ve siyasi bilimlerin 
klasik konularından biri. Fazla teferruata girmeden şu kadarını belirtmek 
mümkün ki, federal bünyeli devletler dışında, ikinci meclis denemelerinden pek 
başarılı sonuçlar elde edilmiş değildir; ikinci meclisler, tarihi sebeplerle 
yaşayabildikleri yerlerde de, millet iradesini daha kuvvetle aksettiren birinci 
meclis yanında gitgide sönmekte, önemlerinden kaybetmektedirler. Belki, 
bugünkü şartlar altında, Türkiye’de kurulacak bir ikinci meclisin gelenekçi 
olmayacağı, aksine devrim lerin korunması için bir teminat sayılabileceği 
söylenebilir; fakat bu devrimlerin temelini teşkil eden ve iktisadi-toplumsal 
reformlar yoluyla daha da işlenmesi gereken halkçı felsefe ile, seçilişi, kuruluşu 
ve üyelerinin yetişme tarzı bakımından nihayet toplumun imtiyazlı bir tabakasını 
aksettirecek ikinci meclis arasında nasıl bir uzlaşmaya varılacağı, böyle bir 
meclisteki devrimciliğin ne kadar süreceği cevaplandırılması hayli güç bir 
sorudur. Kaldı ki, son olaylar ve aslında pek çoğu türlü diplomalı (pek 
muhtemelen ikinci meclise seçilebilm e ehliyetini de taşıyan) D.P. Meclis 
Grubunun davranışı, devrimlerin gerçek bekçiliğini sözde “aydın 
po litikac ıla rda  değil, toplumun siyasi kalıplara sığmayan canlı kuvvetlerinde 
aramak gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. İkinci meclisle her şeyin 
diizelivereceğini sanmak, daha derinlerde yatan toplumsal ve iktisadi sebepleri 
görmemek olur.



1924 Anayasası, “bağımsız mahkem eler”den bahsetmek suretiyle, 
demokratik modern devlet idaresinin temel şartlarından birini de ortaya 
koymuştur. Bu bağımsızlığı sağlamak için gerekli kurum lan meydana getirmek, 
gerekli kanunları çıkarmak, istenilen zihniyet değişikliğine vardıktan sonra, hiç 
de güç değildir. Bağımsız mahkemeler meselesi köklü bir çözüme 
bağlanabilirse, son yılların cankurtaran simitlerinden biri olarak ortaya atılan 
Anayasa M ahkemesi konusu da önemini kaybedecektir. Gerçekten, Türk yargı 
sistemi, Anayasaya aykırı görülecek kanunları uygulayıp uygulamamak 
konusunda, hiç olmazsa nazari bakımdan, yargıçları yetkili kılmaktadır. Bu 
noktada, Yargıtay’ıyla, Danıştay’ıyla, işlenmemiş nice imkânların yattığı 
şüphesiz. Bağımsız m ahkeme geleneği, İngiltere’de, Avam Kamarası 
kanunlarının mahkemeleri mutlak olarak bağlayan şartları altında bile temek hak 
ve hürriyetlerin korunmasını sağlayabilmektedir; Türkiye’de çok daha elverişli 
bir hukuki zemin ortada dururken, bağımsızlık geleneğini yerleştirecek çareler 
aramak yerine, devşirme kurumlardan medet ummak, meseleleri olduğundan 
daha fazla basitleştirmek sayılmaz mı? Kaldı ki, bütün azametiyle kurulacak bir 
Anayasa M ahkemesinin, ilerde, Türk idaresinin daha uzun müddet muhtaç 
olduğu devrimciliği frenleyecek ve hukuki bahanelerle toplumsal-iktisadi 
reformları köstekleyecek bir kurul şekline girmesi, başka yollarla da 
sağlanabilecek olan hak ve hürriyet bekçiliği ödevinden uzaklaşıp siyasi 
durgunluk unsuru haline gelmesi pekâlâ mümkündür. Am erika’daki Yüce 
Mahkemenin New Deal sırasında F. D. Roosevelt’e neler ettiği, Trum an’ın çelik 
sanayii ile olan mücadelesini nasıl baltaladığı unutulmamalıdır.

Bu nokta, düşünceleri 1924 Anayasasının görünürdeki eksikliklerinden 
birine götürmektedir. Bu da, İkinci Dünya Harbi sonrası Anayasalarının 
belkemiğini teşkil eden iktisat siyasetiyle ilgili hükümlerin yokluğudur. Ancak, 
burada da dikkat edilmesi gereken nokta, 1924 Anayasasının, sü r’atli, kuvvetli 
ve sorumlu hükümete imkân veren temel felsefesi bakımından, modern iktisat 
siyasetlerinin yürütülmesi için gayet elverişli bir çerçeve teşkil ettiğidir. 
Yapılacak şey, belki haklar ve hürriyetler kısmına, modern anayasalarda ve 
evrensel beyannam elerde sık sık rastlanan hak ve hürriyetleri eklemek olabilir. 
Aslında bu hak ve hürriyetler, gerçek anlamlarını Anayasa dışında kalan 
kanunlarla almaktadırlar; bu kanunları ise, Anayasaya konulacak birkaç 
cümleyle sınırlandırmak mümkün olamayacağına göre, hak ve hürriyetlerin 
metinde yer alması -tıpkı öbür modern anayasalarda olduğu gibi- ancak 
sembolik bir değer taşıyacaktır.

İktisat siyaseti bakımından bunların dışındaki meseleler, 1924 
Anayasasının bükülgen çerçevesi içinde -kolaylıkla- çözümlenebilecektir. Milli 
zaruret olarak ortaya çıkan iktisadi planlamayla ilgili kurumların meydana 
getirilmesi daha çok kabine ve hükümetin iç teşkilatlarına bağlı ve hiçbir 
Anayasa koyucunun tam olarak bilemeyeceği teknik şartlara dayanan bir
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konudur. Anayasa ve Meclis İçtüzüğü bakımdan yapılacak şey, olsa olsa, bir 
yıldan daha uzun süreli planlarla yıllık bütçelerin incelenmesinden, 
oylanmasından ve denetlenmesinden doğacak meseleleri en elverişli kurallara 
bağlamak olabilir. Planlama çalışmalarının ister istemez öbür bakanlıkların 
üstüne çıkaracağı Maliye Bakanlığının durumu bugünkü fiili durumdan pek 
farklı olmayacaktır ve bunun Bakanlar Kurulundaki toplu sorumluluk esasını 
bozacak ciddi bir Anayasa meselesi sayılmaması gerekir. Ayrıca, ikinci 
meclisler gibi, iktisat meclislerinin de, asıl millet iradesini kuvvetle temsil eden 
meclisler karşısında uğradıkları fiyaskoyu akıldan çıkarmamalı, bir sürü de yeni 
yeni kurumlar, meclisler, mahkemeler meydana getirmek hastalığından 
uzaklaşıp eldeki imkânların gerçekçi bir görüşle düzeltilmesine önem 
verilmelidir.

Kurumlar, kurallar elbette önemlidir, elbette bunların en elverişli şartları 
yaratacak şekilde olmalarına dikkat etmek gerekmektedir. Fakat her işte olduğu 
gibi burada da meseleler gelip insan unsuruna dayanıyor. İnsanın gerisinde ise 
eğitim var: sadece kuru öğretimden ibaret olmayan, insanlara insanca, insanlık 
gururuyla yaşamayı gösteren bir eğitim. Yoksa, Nazilerden önceki Almanya, 
kuru öğretim bakımından dünyada hiçbir memleketten geri kalmıyordu; tıpkı 
H itler’den önceki W eimar Anayasasının, kurum lan ve kurallariyle, dünyanın en 
mükemmel anayasalarından biri oluşu gibi.

Niçin, suçluluk aynasında kendi hayalimizi geriye itip, 1924 Anayasasını 
öne sürüyoruz?
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Ek: 9

26 Nisan 1971, Ortam
GÜZEL HUZURSUZLUK

Aslına bakarsanız, Erim hükümeti, hem birbirini tamamlarmış gibi 
görünen, hem de özde birbiriyle çatışan iki program  temeline dayanıyor: huzur 
ve reform. Hükümetin kuruluş, güvenoyu alış ve ayakta kalış nedenlerini kısaca 
bu iki kelimeyle açıklamak mümkün.

Tabii, bu temellerden hangisinin daha önemli, daha ivedi ve daha 
“canalıcı” olduğu, çeşitli çevrelerin çıkarlarına ve tutumlarına göre değişiyor: 
ordunun bir bölümüne, ilerici basına, bazı meslek odalarına ve gençlik 
kuruluşlarına bakarsanız, kabine reform  yapmak için işbaşına getirilmiştir, 
reform yaptıkça ayakta kalır ve yapamazsa yine bu nedenle gider. Yerlerde 
sürüklenen öğretmenleri, yıllar yılı jandarm a ve polis karakolunda dövülen 
insancıkları unutup birkaç patlama, soygun vc kaçırma olayını “büyük 
huzursuzluk” sayan çevrelere sorarsanız, “her şeyden önce huzur” gerekli 
olduğuna göre, hükümet de bunu sağlamak için kurulmuştur, sağlayamazsa 
yıkılır.

Şimdi, bütün avutuculuğu, uzlaştırmacılığı ve geçiştiriciliği bir yana 
bırakıp içtenlikle, özdenlikle düşünün: Türkiye’nin koşulları içinde “birbirini 
tamamlayıcı nitelikte” saydığınız, “biri gerçekleşirse öbürü de olur” dediğiniz 
huzur ile reform, sanıldığı kadar ikiz kardeş midirler acaba? Daha doğrusu, şöyle 
soralım: ciddi reform lara girişseniz yine de “ülkede huzursuzluk havası esiyor” 
feryatlarıyla karşılaşmaz mısınız? Diyelim ki gerçek toprak reformu yapmağa 
başladınız; toprakları ellerinden alınan çevreler, “kutsal mülkiyet elden gidiyor” 
edebiyatına başlamazlar mı? Ciddi bir vergi reformu İstanbul’un, İzm ir’in, 
A dana’nın vurgun çevrelerini büyük bir “huzursuzluğa” düşürmez mi?

Asıl önemlisi, bu çevrelerce kullanılan megafonların, hoparlörlerin 
gücüdür. M ilyonlarca insanın yıllardır süren sıkıntıları şimdiye kadar kulaklara 
nihayet bir mırıltı ya da boğuk bir uğultu olarak gelmiştir de, bu çevrelerin en 
küçük tedirginlikleri birdenbire büyük sesler yaratır, ortalık birbirine girer. Son 
günlerin düşündürücü örneği ortada: Başbakan Yardımcısı Karaosm anoğlu’nun 
birkaç cümlesi Türkiye’nin bütün siyasal kadrolarını ve iş çevrelerini büyük bir 
huzursuzluğun içine atmağa yetti de arttı bile.

Huzur ile reform arasında gerçek bir bağlantı, sağlam bir bölünmezlik 
kurulmak isteniyorsa, her şeyden önce “huzur” kavramı üzerinde anlaşmak 
gerek.

Sorunu biraz daha belirleyebilmek, günün olaylarına indirebilmek için 
“eğitim” konusunu ele alalım. Çok kişiye göre, özellikle yüksek öğretim
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alanında “huzursuzluk” demek, ayda bir boykot ilân eden, hocalarına kafa tutan, 
bina işgaline girişen, sol ya da sağ yumruğunu havaya kaldıran, silâhlanan, 
vuruşan öğrenci demektir. Huzursuzluğu böyle anlayanların miyop ve 
dargörüşlü olanları, “çalışma düzeni ve öğretim özgürlüğü” yasaları çıkararak, 
özerkliği kısıtlayarak, sert tedbirler uygulayarak huzur getireceklerini sanırlar. 
Aynı “huzursuzluk” görüntüsünden hareket edenler içinde daha ileri görüşlü ve 
iyi niyetli olanlar ise, üniversite reformu gerçekleşince, öğrenciler yönetime 
katılınca, öğretim  üyeleriyle daha iyi bir diyalog kurulunca huzurlu ortamın 
yaratılabileceğini ileri sürerler. Aslında, huzursuzluk tanımlaması aynı kaldıkça, 
her iki yan da yanılmaktadır.

Önce şunu kafalara sokmak gerek: boykot, işgal, miting ve ideolojik 
kavga, artık olağan ve evrensel hale gelmiş birer eylem ve ifade biçimi. “Gençlik 
olayları” denen olayların büyük kısmı, kuşaklar arasındaki ezelî kavganın biraz 
daha yaygınlaşmış, biraz daha sertleşmiş görüntülerinden ibaret. Bir tek 
bombayla yüzbinlerin öldürülebildiği bir “uygarlık” düzeyinde, “şiddet 
eylemleri” denen şeyler olsa olsa birer çatapat eğlencesi sayılabilir. Ne yapsanız 
bunlar olacak, oluyor. Yeni bir üslııp, yeni bir tutum  bu. Dıştan bakıldığı zaman 
bütün eğitim sorunlarını çözmüş görünen toplumlarda da bunlar olağanlaşıyor.

Türkiye’de bunları “huzursuzluk” saym ak ve şiddet tedbirleriyle ya da 
üniversite reformuyla hepsinin ortadan kalkacağını sanm ak büyük yanılma olur. 
Eğitim alanındaki asıl huzursuzluk, toplumun çok huzurlu, çok durgun 
göründüğü yıllarda vardı. Ama, sessiz, duyulmayan bir huzursuzluktu bu: 
okuyamamış, kendi kendini oluşturamamış, bir kapkaç toplumda çiğnenmemek 
için gerekli kafa silahlarıyla donatılmamış milyonlarca insanın ezik ve 
çığlıklaşmamış huzursuzluğu. Kimse bunu huzursuzluk saymazdı; hatta 
Türkiye’nin “eğitim sefaleti”ııi ortadan kaldıracak birtakım  adımlar atılmağa 
örneğin Köy Enstitüleri kurulmağa başlandığı zaman “Anadolu’nun huzuru 
bozuldu” diyenler bile çıktı.

Şimdi de toplum yapısını temelinden değiştirici eğitim adımları atmağa, 
ezilmiş yığınlara bütün öğrenim kapılarını açacak köklü tedbirler almağa 
başlayın, siz o zaman görürsünüz huzursuzluk çığlıklarını. Çok uzaklara gitmeğe 
gerek yok: önümüzdeki sonbaharda, özel okulların kapanması dolayısıyla 
üniversiteler bakımından önemli kalıp değişikliklerinin yapılması zorunluluğu 
ortaya çıkınca, en büyük tedirginlik, kapılara yığılan öğrencilerde değil, 
kapıların gerisindeki tutucularda görünecek.

Reform ya da “eğitim devrim i” elbette toplumda çalkantılar yaratacak, 
bazı çevreler de bunun adını “huzursuzluk” koyacaklardır. İşte o anlamda 
“huzur”la reform bağdaşmaz, bağdaşmamalı. Bazılarının huzursuzluğu sessiz 
milyonların huzura kavuşturulması için ödenmesi gereken zorunlu fiyat. 
Türkiye’de de bu fiyat herhalde bir gün ödenmeli.
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II. BÖLÜM
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ÇERKEZ ETHEM NASIL HAİN OLABİLDİ ?

Prof. Dr. Sina AKSİN

Etlıem, “çift kişilikli” (EFE, 2007: 620) bir insandı. Bir kişiliği ile hain 
olamayacak biri, öbür kişiliği ile de hain olmaya elverişli bir yapıdaydı. 
Yazımda, bu değerlendirmeyi temellendirmek istiyorum.

Etlıem’in Yaşamöyküsii: Ethem (1885-1948) Bandırma ve Mihaliç ilçeleri 
arasındaki Emre köyünde oturan, “soylu” Çerkez boyu Şapşılva mensup Ali 
Bey’in beş oğlundan en küçüğüdür. Ali Bey, çiftlik sahibi, değirmencilik de 
yapan varlıklı bir insandır. Hürriyetin ilanından önce Ali, Yakup Ağa adıyla 
bölgede dolaşan Dr. N azım ’la tanışıp İttihat ve Terakki (İT) örgütüne giriyor. 
Ethem ’in iki ağabeyi zaptiyelerle birlikte Rum eşkıyası ile savaşırken ölüyorlar. 
Öbür iki ağabeyi okuyorlar ve birincisi 1901 'de, İkincisi 1902’de Harbiyc’den 
mezun olup subay oluyorlar. R um eli’deki çetelerle mücadele ederken Resneli 
N iyazi’nin aracılığıyla 1906'da onlar da İT ’ye giriyor. Reşit daha som a Eşref 
Sencer Kuşçubaşı tarafından İT ’nin özel harekât örgütü olan Teşkilat-ı 
M ahsusa’ya almıyor ve bu örgütle Trablusgarp Savaşında, sonra da Balkan 
Savaşı sıralarında Batı Trakya’da görev yapıyor. Ethem ağabeyleri gibi 
okutulmuyor, ancak rüştiyeden (ortaokul) mezun olabiliyor. 19 yaşında evden 
kaçıp İstanbul’da asker yazılıyor. Bakırköy Süvari Küçük Zabit M ektebine girip 
birincilikle zabit vekili olarak bitiriyor. Balkan Savaşına katılıp yaralanıyor. 
Birinci Dünya Savaşında Teşkilat-ı M ahsusa’da Rauf Bey’in buyruğu altında 
İran ve irak ’ta hizmet ediyor, yine yaralanıyor.1

Bu bilgilere E them ’in anılarından bazı noktalar eklenebilir. Onun 
anlattığına göre babalarının “malikânesi” Bursa vilayetindeymiş. “Şeref ve 
haysiyeti” ile tanınmış biriymiş. (K utay’ın sözünü ettiği “soylu” aşirete bir 
gönderme olabilir.) Babası onu en küçük oğul olarak çok severmiş, ağabeyi de 
(hangisi, belli değil) kendisini evlatlarına tercih edermiş. Subay olmayı çok 
istemiş, fakat babası onu “bu şereften mahrum” etmiş. Hatta askerlik bile

1 Bu bilgiler, genellikle güvenilir bir kaynak sayılmayan KUTAY’dan 
derlenmiştir. (I, 1973: 13-14)

- 127-



yapmaması için bedel ödemeye hazırlanırken, İstanbul’a kaçıp süvari askeri 
yazılmış. Rüştiyeden mezun olduğundan söz etmiyor, fakat okuryazar olduğunu 
ve ağabeylerinin tatilde yanlarında getirdikleri askerlik kitaplarını çiftlikte 
okuduğunu belirtiyor. (ÇEH, 1962: 11-12)2

Araştırmamda iki nokta dikkatimi çekti. Biri E them ’in hastalığı konusu. 
Ethem Millî M ücadele boyunca ağırca bir hastalıkla boğuşuyordu. Midesi 
ağrıyor, ateşi yükseliyordu. Demirci muharebeleri sırasında mide sancılarını 
“artarak, dayanılmaz bir hal alm ıştı” diye tanımlıyor. Komutayı bırakarak, 
Kütahya’da bir ay dinleniyor, biraz iyileşiyor, fakat bu arada zayıflamış 
oluyordu. Eylül başlarında Ankara’da iken ona genç bir doktor tahsis ediliyor. 
“Zeki, hakikatli, fakat genç ve tecrübesiz” olan bu doktor mide ıstırabından ve 
baş ağrılarından şikâyet ettikçe ona bol bol aspirin yuttururmuş. Oysa sonradan 
Alm anya’daki tedavisi sırasında bunun zararlı olduğunu öğrenmiş. Demek ki 
Ethem ’in yakasını bırakmayan bir mide hastalığı vardı (ÇEH, 1962: 100, 106- 
107). Fakat Ethem ’in anılarında adı belirtilmeyen mide hastalığı yanında, 
KU TA Y ’a göre, “asıl illet” olan kemik veremi de varmış. Yine aynı kaynağa 
göre A lm anya’daki doktorlar hastalığına karşın kalbinin sağlamlığına hayret 
etmişler ve öldüğünde kalbinin alınıp tıp müzesine konulmasını önermişler. 
Ethem bir yanıt vermemiş ve iş orada kalmış. (II, 1973: 183, 298-299)3

Dikkati çeken başka bir nokta, Ethem ’in hiç aile kurmamış, çoluk çocuğa 
karışmamış olmasıdır. KUTAY’m R eşit’ten naklen söylediğine göre, Ethem on 
beş yaşında iken aileden bir kızla nişanlanmış, fakat sonra kıza giderek asker 
olacağını, hayatta en sevdiği şeyin savaşmak olduğunu, savaştan sağ çıkacağını 
sanmadığını söyleyerek nişanı bozmuş. Babası buna çok kızmış. A m m an’dayken 
yine evlenmesi söz konusu olmuş, ama Ethem yanaşmamış. (II, 1973: 357)

Böylece okumak, subay olmak istediği halde okumaktan yoksun bırakılan, 
ömrünün büyük bir bölümünde ağır bir hastalıkla uğraşmak zorunda kalan, aile

2 EFE bu kaynağı kuşkuyla karşıladığını söylüyor (2007: xxxııı). KUTAY da bu 
anıların Atina’da Mevlanzade Rıfat’ın Tevfık’tcn dinleyip yazdıkları olduğunu, oysa bir 
de Ethem’in Hafız Reşat Efendi'ye yazdırdığı anıları bulunduğunu, bu defterin elinde 
olduğunu ileri sürüyor. Çerkez Ethem Dosyası’nı buna dayanarak yazmış (I, 1973: 9). 
Ama neresi Ethem, neresi Kutay, belli değil. Bana göre ÇEH’in sahih olması olasılığı 
yüksektir. Örneğin hastalığı ile ilgili ayrıntıları ancak kendisi bilebilirdi. Onıın için 
ÇEH’i sahih kabul ederek büyük ölçüde yararlandım.

3 Hastalığına karşın Ürdün Ordusunun başındaki İngiliz Glubb Paşa ona Hassa 
Kuvvetleri Kumandanlığını önermiş. (II, 1973: 306-308)
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sahibi olmanın mutluluğunu yaşama olanağını bulamayan, trajik bir kişilik 
buluyoruz karşımızda. O zaman Ethem ’in bir sözü, daha bir anlam kazanıyor: 
“Ben, babamın çok sevdiği en küçük oğlu, ağabeyimin de (hangisi?) evlatlarına 
tercih ettiği bir kardeşi idim.” Ağabeyinin ve babasının bu büyük sevgisi 
muhtemelen kardeşin/oğlun mutsuz yaşamına bir acıma duygusu içeriyordu.

Yüzyılın Başında İki Tür Türk İnsanı: Başka çalışmalarımda belirtmiş 
olduğum gibi, 1908’de II. M eşrutiyet, devrim niteliğinde bir dönüm noktası 
olmuştur. Fransız Devrimi gibi burjuva demokratik nitelikte olan ve iktidara 
gelen bu devrimle birlikte o güne değin sürmüş olan eski düzenin yerine yeni 
düzeni getirme yolunda çabalar harcanmaya başlanmıştır. Yeni düzen için, 
düşün düzleminde ilk kez mücadele bayrağını açan Namık Kemal olmuştur.

Eski düzen 1908 öncesinde Osmanlıya egemen olan feodalizm-şeyhlik ve 
ağalık düzeni-ortaçağ idi. Yeni düzen feodalizmi reddediyor, kapitalizm- 
aydınlanma-demokrasi (eşitlik ve özgürlük) için mücadele ediyordu. Yeni 
düzenin düşünsel başlangıcı Namık Kem al’di dedik. Yeni düzenin siyasal örgütü 
ise, 1867’de kurulan Yeni Osm anlılar Cemiyetiyle 1889’da kurulan İttihat ve 
Terakki Cemiyetiydi (İT). İT mekteplilerin siyasal örgütüydü. Söz konusu 
mektepler II. M ahm ut’un kurduğu Tıbbiye ve Harbiye ile ardından gelen batı 
örneğindeki öbür çağcıl (modern) yüksek eğitim kumrularıydı. Demek ki 
O sm anlı’da yeni düzenin bir özelliği de mekteplilikti. Daha çok askerlikle ilgili 
bir terim olmasına karşın eski düzenin bakışımlı (simetrik) özelliği de alaylılıktı. 
Yani, Osmanlı bağlamında feodalizm-şeyhlik ve ağalık düzeni-ortaçağın yanına 
alaylılığı ekleyebiliriz.

Demek ki iki tür toplum düzeninin kendine uygun iki tür insan örneği 
vardı: yeni insan ve eski insan. Eski insan feodal öndere (şeyh, ağa, aşiret reisi, 
bey, paşa, padişah) bağlıdır, ona sadıktır, onun uğrunda ölür. Soyut olan din 
uğrunda davrandığını söylese de, bu, dini kullanan feodal öndere bağlılık olarak 
somutlaşır. Yeni insan soyut ve demokratik (eşitlikçi-özgürlükçü) bir kavram 
olan vatan sevgisi ile doludur, vatan uğrunda ölmeye hazırdır.

Şimdi Ethem ’c bakalım. Acaba Ethem yeni insan mıydı, eski insan mıydı? 
Açıklamaya çalışacağım gibi, o, her iki türe ait özellikler gösteriyordu. Yani bir
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çeşit ‘şizofrenik’, ya da E FE ’nin deyisiyle “çift kişilikli” insan. (2007: 620)4

Ethem ’in Yeni İnsan Tiirii Özellikleri: Bir kez, E them ’in ailesi İttihatçıydı. 
Hem de 1908 öncesinden. Babası ve iki ağabeyi eldeki bilgilere göre Hürriyetin 
İlanından önce bu örgüte girmişlerdi. Ayrıca, ağabeyi Reşit, İT ’nin gizli harekât 
örgütü Teşkilat- ı Mahsusa 4ya girmiş, Balkan Savaşında ve sonrasında Batı 
T rakya’da görev yapmış. Ethem ‘in İT ’ye girmiş olduğuna dair seçik bir bilgiye 
rastlamadım, fakat Ethem ’in de I. Dünya Savaşında, yarı gizli Teşkilat-ı 
M ahsusa’da görev yapmış, R auf Beyle birlikte Irak ve İran taraflarındaki 
harekâta katılmış olması, onun da İT ’li olduğunun işareti sayılabilir.

Okuryazar olması, ağabeylerinin askerlikle ilgili kitaplarını merak ederek 
okuması, anılarındaki düzgün Türkçesi ve Osmanlıcası, dinsel söyleme 
başvurmamış olması, mektepli olmasa da onu mektepliliğe yaklaştırıyor. 
Kutay’m dediği gibi rüştiyeyi bitirdiyse, bunu daha da rahat söyleyebiliriz.

1. Dünya Savaşı sona erdiğinde Ethem eşkıyalığa başlamıştır. Eski İzmir 
Valisi Rahmi Beyin oğlu A lpaslan’ı fidye için kaçırması bir eşkıyalık eylemidir. 
Fakat eski komutanı R auf Beyin uyarısı üzerine Millî M ücadeleye katılıyor. 
Millî M ücadeleye katılması ve burada olağanüstü yararlıklar göstermiş olması 
E them ’i yeni insan yapar, kendisinde vatan sevgisi bulunduğunu gösterir. 
Bilindiği gibi, dört cephede gerçekleşen İç Savaşın üç cephesinde 
M armara Anzavur, Diizce-Bolu, Yozgat cephelerinde- Ethem ’in Kuva-yı 
Seyyaresi sayesinde demokratik-ulusçu hareket Padişahçıların hakkından 
gelebilmiştir. Yine biliyoruz ki Düzce-Bolu ayaklanması A nkara’nın ilçesi 
Beypazarına kadar dayandı ve Halide Edip’in anlattığına göre. M illî M ücadele 
önderleri her an A nkara’dan kaçmak, gerekirse vuruşarak kaçmak için önlem 
alıyorlardı.

E them ’in Eski İnsan Tiirii Özellikleri: Ethem yeni insan özellikleri 
yanında eski insan özellikleri de taşımaktadır.

Ethem zorbadır. Yani zor kullanmaktan kaçınmaz. Kuva-yı M illiyenin 
Salihli-Alaşehir cephesini tutmakta olan, Alaşehir eşrafından M ütevellizade 
M ustafa Beyin 500 kişilik Alaşehir müfrezesiyle Poyraz eşrafından Hacı Ali 
Beyin 500 kişilik Poyraz müfrezesinin buradaki egemenliğini kırmak ve bu

4 Efe, onca olaydan sonra, Atatürk’ün ölümü üzerine Ethem’in , “her şeye rağmen 
ölümü büyük bir kayıptır” anlamında çekmiş olduğu başsağlığı teli dolayısıyla böyle bir 
yargıya ulaşıyor.
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cepheyi ele geçirmek için onlarla silahlı savaşıma girişir. Bunlar güya Hürriyet 
ve İtilafla, İngiliz M uhipler Cemiyetiyle temas halindeymişler. Para 
vermedikleri için bir karı-kocanın, ırzlarına tecavüz edip öldürdükleri kimi 
kızların ve bazı Alaşehirlilerin cesetlerini ortaya çıkarmış Ethem. Onlarla 
mücadeleye girmiş, kendi anlatışına göre on adam  asmış, birçoklarının evlerini 
yaktırmış ve sonuç olarak rakip çeteleri bölgeden kaçırmış (ÇEH, 1962: 15-22). 
Anlaşılan her yerde bu yöntemleri kullanmış. Kuva-yı Seyyarenin bir 
divanıharbi vardı. Başkanlığını Ethem ’in ağabeyi Tevfık yapıyordu ve isyan 
bastırdıkları yerlerde hızla ve kolayca idam kararları alıp uyguluyorlardı. 
Örneğin, 26 M ayıs’ta Düzce’ye giren Ethem, 53 kişiyi idam ettirmiştir. 
(SAR1HAN, 1995: 56)

İkinci olarak Ethem eşkıyadır.Yani zorbalığı keyfî olarak, para toplamak 
için kullanır. Ethem anılarında Yunan tehlikesi belirince Rahmi Beyin oğlunu 
kaçırıp eşinden 50.000 lira (53 bin olduğu söyleniyor), isyan sırasında Adapazarı 
tüccarlarından Arapzade “bilmem kimden” 50.000 lira, Karacabey eşrafından bir 
kişiden 5000 lira “aldığını” söylüyor (ÇEH, 1962: 12). Başka bir kaynakta, 
Ethem ’in Düzce’de çınar ağaçlarına ipler astıktan sonra eşraftan kişi başına 3000 
ile 10.000 lira arasında paralar topladığı söyleniyor. Eskişehir’de zenginleri 
toplayıp 6 saat içinde 80.000 altın toplamalarını istemiş (SARIHAN, 1984: 55, 
56). Kuva-yı Seyyareden İsmail Hakkı, 20 Tem m uz’da Kütahya eşrafından 24 
saat içinde 60.000 lira istemiş. Bir hafta sonra onlardan 50.000 lira daha talep 
etmiş. (SARIHAN, 1995: 135)

Ethem ’e sorulsa, belki bu para toplama işini Kuva-yı Seyyarenin 
sürdürülmesi için zorunlu bir ‘vergilendirm e’ olarak niteleyecekti. Ama keyfî 
olarak, ölüm tehdidi altında bu biçimde para toplamak ‘eşkıyalıktır’. Bilindiği 
üzere birçok ülkenin demokrasi mücadelesi keyfî vergilere (hükümdarların 
‘eşkıyalığına’) son vermek için yapılmıştır. İngiltere’de, F ransa’da mutlakiyete 
karşı mücadele, vergilerin keyfîliği yüzünden yapılmıştır. ABD’nin bağımsızlık 
mücadelesinin konusu da buydu. Sened-i İttifak’in (1808) hükümlerinden birine 
göre, büyük ayanlara danışmadan yeni vergi konmayacaktı. Demek ki keyfî 
vergilendirme ya da ‘eşkıyalık’, eski düzenin ve E them ’in özelliklerinden biridir.

Üçüncü olarak Ethem ’de efelik (kabadayılık) tavrını görüyoruz. Efelik 
tavrı, ileri derecede gurur, onuruna (şerefine) aşırı düşkünlük, gururun, onurun 
incindiği duyum sanır duyumsanmaz zorbalığa (daha uygar biçimi düello ya da 
belki Japon kültüründeki harakiri) başvurma, ‘tükürdüğünü yalam am a’ 
durumudur. Bu da eski düzenin bir özelliğidir. Ethem bu bağlamda kovboy 
filmlerini anımsatırcasma A tatürk’le ve İnönü ile silahlı bir kapışmaya ne denli 
yaklaştığını ayrıntılı biçimde anlatıyor. İddiasına göre, Yozgat dönüşü
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A nkara’ya geldiğinde M. Kemal onunla karşılaşmamak için Eskişehir’e, sonra 
da A fyon’a gitmiş. İkinci olay Eskişehir’de İnönü ile olmuş. İstiskal edildiğini 
düşündüğü için ‘hesaplaşm ak’ niyetiyle İnönü’nün odasına dalmış, fakat İnönü 
onun gönlünü alarak yumuşatmış. İstanbul’dan gelecek İzzet Paşa heyetini 
karşılamak için M. K em al’in Ankara delegasyonuna soktuğu Ethem, 
Eskişehir’de mola verildiği sırada kendisine bir tuzak kurulmuş olduğu sonucuna 
ulaşınca yine hesaplaşmak niyetiyle trene gitmiş, fakat durumu sezen M. Kemal 
treni hareket ettirmiş (ÇEH, 1962: 80, 129-134, 140-145)5. Bunlar Ethem ’in 
anlattıkları.

E them ’i eski düzenin insanı yapan dördüncü etkene geldik. Babasının 
kaprisi ya da büyük sevgisi yüzünden, ağabeyleri yüksek örgenim görürken, 
Ethem bundan yoksun kaldı. Ağabeyleri mektepli oldular, kendisi alaylı kaldı. 
Bunun Ethem ’in psikolojisine nasıl etkiler yaratmış olabileceğini tahmin 
edebiliriz. Bir kez, şu ya da bu derecede babasına karşı bir olumsuzluk, hatta 
belki bir hıncı vardı. İkinci olarak kendisinden çok daha talihli olan ağabeylerine 
karşı bir kıskançlık duyduğunu tahmin etmek yanlış olmaz diye düşünüyorum. 
Ağabeylerinin onu korumak gayreti içinde oldukları anlaşılıyor. Onlar mektepli, 
kendisi alaylı olduğu halde, Ethem parlak zaferlere imza atmış bir çete 
komutanıydı. Onların böyle bir başarısı yoktu. Ağabeyleri E them ’i hem koruyor, 
hem muzaffer kardeşlerinin peşinden gidiyorlardı. E them ’i yumuşatmak, bir şeyi 
kabul ettirmek isteyenler, araya Reşit’i koyuyorlardı.

Şunu da ekleyeyim. Düzenli ordu kurulurken, buna karşı çıkmak, Kuva-yı 
Milliyeyi tek çözüm olarak göstermek, mektepliliğe karşı alaylılığı savunmak 
olarak yorumlanmalıdır.

Ethem'iıı Başka bir Özelliği: Ethem ’in M illî M ücadele sırasındaki önemli 
bir özelliği de ileri derecede şımarmış olmasıdır. ‘Vatan kurtaran kahram an’ 
durumundan ileri geliyordu şımarıklığı. Gerçekten de, demokratik-ulusçu 
mücadele onun sayesinde ayakta kalabilmişti. O, ulusal bir kahramandı. Ama 
tabii onun da megalomani derecesinde şımarmaması gerekirdi. Y ozgat’a 
giderken, A nkara’da M. Kemal, Fevzi ve İsm et’le yapılan toplantıda onları - 
iddiası doğruysa- resmen paylamış. Sivas’tan beri bir yıl geçtiği halde merkezi 
takviye etmemekle, ccphclerdc başarısızlıkla, kendisini düşmanla savaşmak 
yerine isyanlarla uğraşmak zorunda bırakmakla, durumu kavramamak ya da 
kişisel, önemsiz şeylerle ilgilenmekle suçlamış. Öbür üç kişiden birinin cephenin

5 Kılıç Ali de Ethem’in M. Kemal'le ‘kovboyvari’ karşılaşmalarını anlatıyor. 
(TURGUT, 2005: 133-136)
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sorumluluğunu almasını, Salihli’de bulunup A li  Fuat'ın  komutası altında 
olmasını istemiş. Bunun üzerine M. Kemal E them ’e hak verdiğini söyleyerek 
Fevzi’yi görevlendirmiş. (ÇEH, 1962: 56-58)

Ethem Yozgat’ta da muzaffer olunca megalomanisi daha da arttı. 
K ayseri’ye çekilmek zorunda kalan Kılıç A li’yi paylayarak Ankara’ya 
göndermiş. Adeta kovduğunu söylüyor. Ankara Valisi Yahya G alip’i, Yozgat 
isyanında sorumluluğu var diye, divanıharbinde yargılanmak (ve herhalde 
asılmak) üzere istedi. Bu, tam bir meydan okumaydı. M. Kemal, Yahya G alip’in 
azledildiğini, fakat doktor raporuna göre Y ozgat’a gidemeyecek derecede hasta 
olduğunu bildirdi. E them ’e bakılırsa M. Kemal divanıharbin kendisini de 
sorumlu tutacağından korktuğu için Y. G alip’i göndermemişti. M. Kemal bir de 
B ursa’da bulunan R eşit’i acele çağırarak aracılığını istedi. Böylece Ethem 
istemeyerek de olsa, Reşit’in hatırı için Y. G alip’in affına razı oldu (“vicdanım 
razı olmayarak ve son defa olarak” diyor). (ÇEH, 1962: 74-78)6

Atatürk Nutuk 'ta  durumu şöyle açıklıyor: “Doğrudan doğruya valilere ve 
herkese emirler veriyorlar ve emirlerinin ademi icrası halinde idam edileceği 
tehdidini de ilâve ediyorlardı.” A tatürk’e göre, Y. Galip olayı, Ethem ’in Ankara 
ve A nkara’daki hükümet üzerinde bir “nüfuz tecrübesi” idi. Ankara’ya gelince 
BMM Reisini M eclisin önünde asacağını söylediğine Yozgat M ebusu Süleyman 
Sırrı Bey tanıkmış. Fakat Atatürk devlet adamıdır:

“Biz, bütün malûmat ve istihbaratımıza rağmen, bu “kardeşleri” daima 
şayanı istifade bir halde bulundurmak cihetini tercih ettik. Bu sebeple, 
kendilerini idare ettik.” (ATATÜRK, 1960: 469-470).

Gediz Taarruzu: Ethem Baltayı Taşa Vuruyor. Gediz taarruzu, gemi azıya 
almış olan Ethem ’in baltayı taşa vurduğu an (ya anlardan biri) olarak görünüyor. 
Ali Fuat Paşa Garp Cephesi Kumandanıydı. Fakat Ethem ’in elinde oyuncak 
durumundaydı, onun kuklasıydı. Bunun böyle olduğu, A. Fuat’ı M. Kemal 
A nkara’ya çağırdığı zaman, ‘resim halinde’ ortaya çıkar. Arkadaşını İstasyonda

(' Y. Galip olayının “Ethem Ankara’dan geçerken adalet sehpasını Meclis önünde 
kurmak niyetinde imiş!” gibi dedikodulara yol açtığını Ethem’in kendisi söylüyor. Ve 
M. Kemal’in korkmakta haklı olduğunu belirtiyor. O sıralarda hızla gelişen Yunan 
taarruzu yüzünden konu üzerinde durmadığına işaret ediyor. Sanki M. Kemal’le yalnızca 
hesaplaşmak değil, Ankara’da iktidarı ele geçirmeye niyetliymiş gibi ifadeler bunlar. 
Ruhbilimsel çözümleme bakımından, Ethem’in, M. Kemal’i kendisini okutmayan 
babasının yerine koymuş olması olasılığı akla geliyor.
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karşılamaya giden M. Kemal hayretler içinde kalır. Çünkü Gaip Cephesi 
Kumandanı olan Paşa, general üniformasıyla değil, Kuva-yı M illiye kıyafetiyle 
trenden iner. Üstelik omzunda bir filinta (küçük tüfek) vardı. Bırakın generali, 
herhangi bir subayın normal koşullarda asla taşımayacağı bir silahtı bu.

Fakat Gediz Taarruzundan önce, Tem m uz başlarında Yozgat harekâtı 
ertesinde, Demirci muharebelerine bakmamız gerekil-. 22 H aziran’da başlayan 
Yunan taarruzu kısa zamanda Batı Anadolu’nun büyük bir bölümünün işgaliyle 
sonuçlanmış bulunuyordu. Balıkesir’den sonra Bursa da 8 Tem m uz’da düştü. 
Yunanlılar artık Doğu Trakya’yı fethe hazırlanıyorlardı. Batı Anadolu yenilgisi 
Yunan Ordusunun hem sayıca, hem silahça büyük üstünlüğünden 
kaynaklanıyordu. Bölgede Türk Ordusu neredeyse yoktan var edilmeye 
çalışılırken, Kuva-yı M illiye İç Savaş ortamı ve olanaklarının cılızlığı nedeniyle, 
Güneydoğu Anadolu’daki başarıları gösteremiyordu. Ethem ’in verdiği bilgiye 
göre, İnönü’de A. Fuat’ın başkanlığında toplanan savaş meclisi, kuzeyde A. 
Fuat’ın İnönü’de kesin bir savunma yapması, güneyde Afyon istikametinden 
gelecek Yunanlılara karşı M iralay Fahrettin Beyin yerine M. Kem al’in 
kumandayı alması, ortada Demirci’den ilerleyen Yunanlılara karşı da Ethem ’in 
Kuva-yı Seyyaresinin karşı-taarruzda bulunması kararlaştırıldı. (ÇEH, 1962:82)7

Burada hemen dikkati çeken nokta M illî M ücadelenin önderine cephede 
olupbitti biçiminde (öyle anlaşılıyor) görev verilmesiydi. Anımsanırsa, Yozgat’a 
giderken de M. Kemal-Fevzi-İsmet üçlüsünden birinin Yunan cephesinden 
sorumlu olmasını Ethem şart koşmuş, görev Fevzi’ye verilmişti. Şimdi cephenin 
bir bölümünde M. Kemal görevlendiriliyordu. Daha doğrusu, Ethem 
görevlendiriyordu. Denebilir ki bu, herhalde E them ’in Millî Mücadelenin 
önderlerine (önderine) yenilginin sorumluluğunu bulaştırarak onları yıpratmak 
taktiği idi. Böylece, kendisine tepede, iktidarda yer açabilecekti. Ethem ’in 
megalomanisi M. K em al’in yerine geçebileceğini düşündürtecek kadar şişmiş 
miydi? Bilmiyoruz. Belki de o noktaya gelince kuklası olacak birini başa 
oturtacaktı. Zaten kuklası olan A. Fuat, böyle bir role biçilmiş kaftandı.8 
Ethem ’in dediğine bakılırsa, M. Kemal kendisine verilen komutanlığı kabul

7 Ethem’in Fevzi ve M. Kemal’e cephede komutanlıklar ‘yüklediğini’ doğrulayan 
bilgilere başka bir kaynakta rastlamadım

8 Fevzi, Rıza Nur’a ağzından kaçırmış: Ali Fuat ve Ethem, ordu ile Ankara’yı 
basacaklar.” (NUR, 1968: 689-690) Daha ileride değineceğim gibi, Ethem’in aslında A. 
Fuat’ı değil, Enver’i Ankara’da egemen kılmak için çabalıyor olması da bir olasılıktı. 
Yine Nur’un Fevzi’den öğrendiğine göre, Ankara’da, Ethem’in olası bir saldırısına karşı 
koymak için askerî önlemler alınmış.
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etmiş. Bu doğruysa, Yunan taarruzundan sonra durumunun ne denli zayıfladığını 
gösterir. Yine Ethem ’in söylediğine göre, M. Kemal 14 Temmuz günlü teliyle 
kumandayı devredip şifreyle bile yazılamayacak bir zorunluluktan, A nkara’ya 
dönmüş. Ayrılma nedenini kendisine sözlü olarak açıklamaları için Tevfik Rüştü 
ile Hüsrev Sami görevlendirilmiş. (ÇEH, 1962:92)’

Ethem Kütahya hapishanelerinden 400 kadar mahpusu da silahlandırarak 
4500 atlı, 550 piyade, 4 dağ topu, 14 makineli tüfekle Yunanlılara karşı yürüdü. 
Oysa karşısında 10.000 mevcutlu Ayvalık tümeni varmış. Buna karşın ve 
sonunda Demirci Yunanlılarda kaldıysa da, Kuva-yı Seyyare başarılı 
muharebeler yaptı, düşmana ağır kayıplar verdirdi. (ÇEH, 1962: 84-100)

Bundan sonraki haftalarda Ethem ’in hastalığının arttığını, bunun için 
K ütahya’da bir ay kadar dinlenmek zorunda kaldığını görüyoruz. Sonra 
Eskişehir ve A nkara’ya gidiyor. 4 Eylül'dc Yunan Ordusu ani bir taarruzla 
G ediz’i ele geçirdi. Bunu başaran düşman tümeni Gediz bölgesine gelmekle 
Yunan Ordusunun ana kuvvetlerinden uzak kalmış oluyordu. Ethem söz konusu 
tümenin ayrı konumundan yararlanarak ona bir darbe vurmayı ve G ediz’i 
kurtarmayı düşünüyordu. Bunu A. F uat’a kabul ettirdi. Alayunt istasyonunda 16 
Ekim 'de bir harp meclisi toplandı. Katılanlar A. Fuat, grup Kumandanı Miralay 
Köprülü Kâzım (Özalp), 8. Fırka Komutanı İzzettin (Çalışlar), 11. Fırka 
Komutanı Kaymakam A rif (Ayıcı), Ethem ve onun kurmay başkanı Halil. 
Yalnız İzzettin üniformalıydı, ötekiler Kuva-yı Milliye kıyafetindeydiler.

G ediz’e taarruz planları yapıldı. Oysa Genelkurmay bu taarruza karşıydı. 
Ordu güçlenmeden bir yöredeki başarının yararsız olduğunu düşünüyordu. 
Ayrıca, Ordu o sırada Konya isyanını bastırmakla meşguldü.

Böylece emre aykırı olarak Gediz Taarruzu 24 Ekim ’de yapıldı. 25 
E kim ’de Gediz kurtarıldı, ama üç gün sonra Yunalılar G ediz’i geri aldılar. 
Yunanlılar ağır kayıplar verdiler.10 Sonuç ne olursa olsun, emre itaatsizlik söz 
konusuydu ve kabul edilemezdi. 7 Kasım ’da M. Kemal A. Fuat’ı A nkara’ya 
çağırdı. 8 K asım ’da A. Fuat M oskova Büyükelçiliğine atandı. (Bir rivayete göre

9 M. Kemal komutayı Fahrettin’e devretmiş ve 16 Temmuz’da (1920) Afyon’dan 
ayrılmış. Ayrılmasının gerekçesi, Ankara’da BMM’de, Yunan taarruzu durdurulamadı, 
Ethem yaralandı diye esen panik havasıymış.

Ethem bu zaferin Venizelos hükümetinin düşmesine yol açtığını ileri sürüyor. 
Oysa hükümetin düşmesi 25 Ekim’de Kral Aleksandr’ın ölümü ve sonrasındaki 
gelişmeler sonucunda olmuştur.



M. Kemal A. Fuat’a Ethem ve kardeşlerini de M oskova’ya götürmesini 
-herhalde şaka yollu?- önermiş.) Aynı gün M. Kemal, İsmet ve R efet’le 
görüşerek Kuva-yı M illiyeyi düzenli orduya bağlama kararı aldılar. 9 Kasım’da 
Garp Cephesi ikiye bölünerek, kuzeyinde İsmet, güneyinde Refet 
görevlendirildi.

Yanlış bir Durum Muhakemesi'. E them ’in önündeki yol artık çatallanmış 
bulunuyordu. Ya BMM hükümetinin orduya devlet ciddiyeti getirmek isteyen 
kararlarına uyacaktı, ya da tutturduğu yolda ısrar edecek, İsmet ve Refet’i A. 
Fuat gibi kuklalaştırmaya, bunu başaramazsa kukla olabilecek komutanların 
gelmesi için çabalayacak, bu arada yasal cephe komutanına meydan okuyacaktı. 
Bu, isyan demekti. Bu yolda başarılı olması onu iktidara getirebilirdi. Bunun 
olabilmesi için ulusal kahraman ününden yararlanarak BM M ’deki mebusların 
çoğunluğunun desteğini alması gerekirdi. Bu destek belki Kuva-yı Seyyarenin 
Ankara’yı işgal etmesiyle, yani silah zoruyla da sağlanabilirdi.

Ya da birinci yolu seçerek askeri disipline girmeyi kabul edecek, Türk 
tarihine bir kahraman olarak geçecekti. Bildiğimiz gibi, Ethem ikinci yolu seçti 
ve kaybetti. Kaybedince teslim olsaydı belki -tartışmalı biçimde de olsa- ulusal 
kahraman niteliğini kısmen koruyabilirdi.11 Çünkü ondan yana bir hayli mebus 
vardı.

Ethem eski insan nitelikleri taşımasaydı ve kendini megalomaniye 
kaptırmasaydı sanırım sağlıklı bir durum muhakemesi yapar ve birinci yolu 
seçerdi. Neden? Çünkü M illî Mücadele, 22 Haziran Yunan taarruzu ertesinde 
düştüğü maneviyat bozukluğu ve perişanlıktan kurtulmaya başlamıştı. Bir kez 
Doğuda Ermenilcr yenilgiye uğratılarak Eylül sonunda Sarıkamış ve Ekim 
sonunda Kars kurtarılmış bulunuyordu. İkinci olarak, Ethem ’in küçümsemeye 
çalıştığı, fakat çok ciddi bir hareket olan Konya isyanı, Ekim ’in ortasında, 
Ethem ’in fazla bir katkısı olmadan bastırıldı. Üçüncü olarak, Sovyet para ve 
silah yardımı başlamış, ilk ağızda 4 Ekim ’de A nkara’ya 200 kilo altın gelmişti.

Bunlar olmasa bile, düzenli ordu kurulmadan Yunanlıların kesin yenilgiye 
uğratılamayacağını, Balkan ve Dünya Savaşlarında hizmet görmüş olan, Millî 
Mücadelcdc Yunan ordusu ile savaşmış olan Ethem ’in çok iyi anlaması

11 II. Dünya Savaşında Almanlara teslim olup onların kuklası olan Fransız Vichy 
Hükümetinin devlet başkanlığını üstlenen Mareşal Petain, savaşın sonunda yapılan 
muhakemesi sonunda idam edilmedi, çünkü o, I. Dünya Savaşı kahramanıydı. Oysa 
Vichy Başbakanlığı yapan Laval, düşmanla işbirliği yaptı diye idam edildi.
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gerekirdi. Ayrıca, Padişahçıların en esaslı propaganda malzemesi çeteciliğin, 
başıbozukluğun kötülükleriydi -keyfî şiddet (idamlar) ve zorla toplanan keyfî 
vergiler vb. Düzenli ordunun kurulması Padişahçıları en esaslı 
propagandalarından yoksun bırakacaktı.

Ethem ’in Yunanlılara Sığınması: E them ’i doğru yola getirmek için 
gösterilen çabaları burada anlatmak yersiz olur. 26 Aralık’ta Ordunun 
K ütahya’ya girmesiyle E them ’c karşı harekât başlamış oldu. Ethem Gediz’e 
çekildi. Bu noktada, 29 Aralık günü, kendisinin de itiraf ettiği üzere, büyük bir 
hata yaparak BM M ’ye, mebuslara hakaret eden bir tel çekti. Mebusların en 
büyük icraatının maaşlarını artırmak olduğunu, BMM hükümetine dalkavukluk 
ederek kutsal görevlerini kişisel çıkara feda ettiklerini, İzzet Paşa heyetinin 
A nkara’da alıkonmasının “tarihte görülmemiş” bir olay olduğunu, serbest 
bırakılması gerektiğini söyledi (ÇEH, 1962: 151-152, 167. EFE, 2007: 196-197, 
736).12 Tümüyle akılsızca bir davranıştı, çünkü onun için A nkara’da tek umut, 
kendisini tutan kimi mebusların desteğiydi. Başka bir yol, Kuva-yı Seyyarenin 
Orduyu yenilgiye uğratmasıydı, fakat bu da olmadı, olamazdı. Çünkü düzenli 
ordu birlikleri kurmakta hayli mesafe alınmıştı ve Kuva-yı Seyyare kendi 
kardeşlerine kurşun atmaya hiç de hevesli değildi.13 Üstelik Yunanlılar 
saldırırken ya da saldırmaya hazırlanırken iç savaş yapmak hainlik -hem de 
büyük hainlik- niteliğinde bir davranıştı. Ayrıca Padişahçıların üç kez ‘canına 
okum uş’ Ethem ’in, İzzet Paşa heyetinin avukatlığını yapmaya kalkışması da akıl 
alır şey değildi.

E them ’in İsmet ve Refet’e çektiği teller de çok laubali ve hakaret edici 
biçimde kaleme alınmışlardı.

Acaba bu denli ölçüsüz davranışlarında ağabeylerinin subay oluşu 
(kendisinin olmayışı), R eşit’in mebus oluşu (kendisinin olmayışı) bir rol 
oynuyor muydu? Olabilir.

Ethem çıkış yollarını kendi elleriyle kapatırken, Yunanlılara sığınmak 
almaşığı ortaya çıkıyordu. Bir M illî M ücadele kahramanı için korkunç bir 
seçenekti bu. Fakat Ethem eski insan özelliklerinin -efelik, kabadayılık- ve 
megalomanisinin, inatçılığının kurbanıydı artık. Yunanlılarla işbirliği, yani vatan

12 Ethem mebusları toptan eleştirirken, ağabeyi Reşit’i de eleştirmiş oluyordu. 
Muhtemelen bu, bilinçli olarak, yani ağabeyini de eleştirdiğini bile bile yazılmıştı.

13 Zaten karşısındaki kuvvetler, kendi kuvvetlerinin (iç katıydı (4650’ye karşı 
15.311). (SARIHAN, 1984: 97)
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Bu sıralarda Reşit Yunan işgal bölgesine geçmiş ve onlarla bir anlaşma 
yapmış. Ethem anılarında bundan söz etmiyor. Buna göre Yunanlılar Kuva-yı 
Seyyarenin bölgesi sayılan Gediz-Simav-Demirci-Gördes-Kütahya bölgesini 
“tarafsız” bölge sayıp burada harekât yapmayacaklardı (EFE, 2007: 263). Bir de 
Ethem ’in sözünü ettiği Yunanlılarla yapılmış dört günlük ateşkes anlaşması var. 
(ÇEH, 1962: 162)

Bu arada, 2 Ocak günü İstanbul hükümetiyle temas aramış, İstanbul’a 
yakınlığının kanıtı olarak BM M ’ye çektiği 29 Aralık telini bildirmiştir 
(SARIHAN, 1984: 102).14 Tevfık Paşadan Ankara ile savaşmak için izin 
istemiştir. İstanbul’dan yanıt geldiyse, bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ama 
Vahdettin’in bu işe çok şaştığını tahmin edebiliriz. İç Savaşını başarısızlığa 
uğratmak için kilit bir rol oynamış bir adam, şimdi ona yeniden iç savaş defterini 
açmayı öneriyordu.

Anlaşılıyor ki, Yunanlılar ve İstanbul hükümetiyle birlikte Millî 
Mücadelenin hakkından gelebileceği umudunu besliyordu E them .15 Ne var ki 
Yunanlıların Eskişehir bölgesinde başlattıkları taarruz 11 Ocak 1921 günü İnönü 
zaferimizle sonuçlandı. Bu, Ethem ’in sonu demekti. Ankara artık büyük güçlerle 
Ethem ’e yüklenebilecekti.

Şimdi Ethem ’in önündeki almaşık ya teslim olmak, ya Yunanlılara 
sığınmaktı. Teslim olması durumunda kendisine ilişilmeyeceği yolunda birtakım 
haberler gönderildi. Ama Ethem ve ağabeyleri sığınma hazırlıklarına giriştiler. 
Tevfık A khisar’da sığınmanın koşullarını belirleyen bir protokol imzaladı (21 
Ocak 1921). Bundan sonra, arada Kuva-yı Seyyareyi terk edenler dolayısıyla 
sayısı azalan adamlarını ya teslim olmak ya da Yunanlılara sığınmak konusunda 
serbest bıraktı. Ağabeyleri 25 subay, 700 kadar er ile Yunanlılara sığındılar. 
(EFE, 2007: 295-296. ÇEH, 1962: 176)

Fakat bir yol daha vardı. Küçük çeteler halinde dağlarda barınıp 
Yunanlılara karşı savaşımı sürdürmek. Örneğin, Ethem ’in önemli adamlarından 
Parti Pehlivan bu yolu seçti, mücadelede hayatını yitirdi (EFE, 2007: 296-297).

hainliği yollarına giriyordu.

14 29 Aralık telinde İzzet heyetini kollayan ifadeler belki de böyle bir açılımı 
olanaklı kılmak için konmuştu.

15 Ethem, Yunanlıların Manisa silah deposundan Kuva-yı Seyyareye cephane 
gönderme sözü verdiklerini söylüyor. (ÇEH, 1962: 170)
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Ethem dc aynı yolu seçti. Hem de ağabeylerinden niyetini gizleyerek. 50 kadar 
adamıyla Sındırgı dağlarına çıktı. Ne var ki hastalığı, sancısı çok arttığı için 
Yunan işgal bölgesinde, Susurluk ‘a üç saat uzaklıkta Eski M anyas köyüne, 
sonra da Yunanlılara sığınmak zorunda kaldı. (ÇEH, 1962: 177-192)

Burada dikkati çeken nokta, Ethem ’in üçüncü almaşığı seçtiğini 
ağabeylerine söylememesi, ancak onlar sığındıktan sonra arkalarından yazdığı 
bir mektupla onları bilgilendirmesidir. E them ’in seçtiği yol vatan haini olmamak 
için bir çaba, bir girişim olarak yorumlanabilir. Ağabeylerine böyle bir olanağı 
düşünme fırsatı tanımamış olması ise aralarındaki mesafeyi (hatta onları 
aldattığını) gösterir. Nitekim daha sonra 150’likler affedildiğinde ağabeylerinin 
yurda dönmesi, kendisinin dönmemesi de yine aralarındaki mesafe olarak 
yorumlanabilir.

E them ’in “trajik” kişiliğinden söz ettim. Askerlerini Orduya ya da 
Yunanlılara teslim olmak şıklarıyla karşı karşıya getirdiği sıralarda kurmay 
başkamın görüşmek için Yunanlılara gönderirken “ ... dilim adeta dönmüyor, 
gözlerimden yaşlar boşanıyordu” diyor. Daha sonra hastalığının artması 
yüzünden Yunanlılara sığınırken de çektiği manevî ıstırabı uzun uzadıya 
anlatıyor (ÇEH, 1962: 158, 184-190).16 Demek ki çift kişilikli olmasının 
ıstırabını çekiyordu.

Bir nokta daha Sındırgı dağlarına kaçarken Ethem bir tasarımından söz 
ediyor. Anadolu içlerine, “ şark vilayetlerine geçmekten” söz ediyor (ÇEH, 1962: 
172). Acaba eski bir Teşkilat-ı Malısusacı olarak, Doğuda Enver’le mi buluşmak 
istiyordu? Ve tabii akla gelen büyük soru: son çözümlemede E them ’in isyanı 
Enverci bir hareket miydi? Celalettiıı Arif- Hüseyin A vni’nin Erzurum ’da 
kotarmaya çalıştıkları, Enverci olması kuvvetle muhtemel olan komployla ilişkili 
miydi?

Sonuç: E them ’in “çift kişilikli” olduğu söylendi. O, yeni insan yönüyle 
Padişahçıların İç Savaşında yerini almış, çok önemli savaşlar kazanmış ulusal bir 
kahramandı. Ama onun eski insan yönü de vardı ve bu onun vatan haini 
olmasına kapı açtı. Zorbalık, eşkıyalık (keyfî vergi toplamak), efelik 
(kabadayılık), alaylılık ondaki eski düzen özellikleriydi. Buna şımarma 
(megalomani) öğesini de eklersek tablo büyük ölçüde bütünlenir. Tabii A.

16 Diyor ki: “Bundan sonra yaşamak istiyorsam, vatanıma ve vatandaşlarıma 
sıkıntılı ve felâketli bir gününde hizmet edebilmek ve imdadına yetişebilmek 
emeliyledir.” (1962: 175)
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Fuat’ın ve başkalarının Ethem ’e boyun eğerek karşısında zaaf göstermiş 
olmalarını ve 22 Haziran 1920 Yunan taarruzu sonucunda M illî M ücadele 
çevrelerinde esen büylik maneviyat çöküntüsünü de hesaba katmak gerekir.

Ethem ’in vatana ihaneti yalnızca Yunanlılara sığınması, onlarla şu ya da 
bu derecede işbirliği yapmasında değildir. Salt Millî Hükümete isyan etmesi de 
vahim bir durumdur. Yunanlılar ülkeyi istila ederken isyan etmiş olması ise onu 
vatan haini yapar. İhanet durumu kapsamında olan bir başka nokta da Ethem ’in 
ihanet içindeki İstanbul Hükümetine yanaşmak istemesidir.

Son olarak, Etlıem isyanının Enverci bir komplo olması olasılığı ciddiye 
alınırsa, bu yönde ayrı bir araştırma yapılması gerektiğini belirtmem gerekir.
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TÜRKİYE VE ÇİFTE VATANDAŞLIK

Prof.Dr. Rona AYBAY

Giriş

12 Haziran 2009 günü Resmi G azete’de yayım lanarak aynı gün yürürlüğe 
giren Yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu (TVK), 1964’te kabul edilen ve sonraki 
yıllarda çok sayıda hükmü değiştirilerek bütünlüğü bozulan 403 sayılı T V K ’nın 
yerine geçmiştir. Yeni kanunun içerik bakımdan önemli yenilikler getirmesinin 
yanında, iki önemli kavrama açık-seçik tanım getirmesi dikkat çekici bir 
özelliktir. Bu kavramların birincisi "çok vatandaşlık"tu . Kanuna göre “çok 
vatandaşlık deyimi, Türk vatandaşının aynı anda birden çok vatandaşlığa sahip 
olması demektir. Böylece yabancı dillerdeki "multi nationality" ve benzeri 
deyimlerin Türkçe’deki resmi karşılığı belirtilmiş olmaktadır. Aşağıda 
açıklayacağımız gibi, yeni kanunun düzenlemesi bir Türk vatandaşının aynı 
zamanda bir başka devletin de vatandaşı oluşunu “sakıncalı” bir durum olmaktan 
çıkarmıştır.

İkinci önemli tanım “yabancı” kavramıyla ilgilidir. Kanuna göre 
“yabancı” Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan” kişi 
demektir. Bu yalın ve doğru tanım karşısında 1950’lerden beri Türkiye’de 
yayımlanan hemen her Yabancılar Hukuku kitabında yer alan ve “ Devlet 
Hukuku Enstitüsü’nün 1892 Cenevre toplantısında kabul edildiği” söylenen 
garip tanımın artık kullanılmayacağın ummak istiyorum .1

“Çok (çifte) vatandaşlık” sorunu

Vatandaşlık Hukukunun soyut ve kuramsal düzeyde kabul edilen en temel 
ilkelerinden biri “herkesin yalnız bir uyrukluğu olması gerektiği”dir. Bu ilke, 
kişinin aynı anda birden çok devletin uyrukluğuna sahip olmasının, sakıncalı bir 
durum olduğu anlamına gelir. Ancak, özellikle İkinci Dünya Savaşı’m izleyen 
yıllardan bu yana çok artan uluslararası seyahatler ve ilişkiler, geçimini yabancı

1 Küçük değişikliklerle de olsa hemen her kitapta yer alan bu tanıma göre 
“yabancı, ülkesinde bulunduğu devletin vatandaşlığını iddiaya hakkı olmayan kimsedir”. 
Bu tanımın yanlışlığı ile ilgili eleştirilerimiz için bkz. (AYBAY, 2007: 11 vd).
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ülkelerde sağlayan insanların sayısındaki artış gibi gelişmelerin sonucu olarak, 
bu ilke gücünü yitirmiş görünmektedir.

Konuya tarihsel açıdan bakıldığında, Türkiye’nin geçmişinde çifte 
uyrukluğun, gerek kültürel gerek hukuksal bakımdan “istenilmeyen” bir durum 
olduğu görülür. Örneğin Osmanlı döneminin ilk yazılı anayasası olan 1876 
“Kanun-ı Esasi”si mebus (milletvekili) seçilmeyi Osmanlı uyruğu olma 
koşuluna bağlamış, fakat ayrıca “tâbiiyet-i ecnebiye iddiasında bulunan'' yani 
yabancı bir devletin uyrukluğuna sahip olduğunu herhangi bir şekilde ileri 
sürmüş olanların mebus seçilemeyeceğini belirtmişti (madde 68). Osmanlı 
A nayasasfnm  bu hükmü, o dönemde çifte uyrukluğun sakıncalı bir durum 
sayıldığını gösteriyor.

Cumhuriyetin ilanından sonra yapılmış ilk Anayasa olan 1924 Anayasası 
da konuyla ilgili olarak 1876 Anayasası’nın hükmünü aynen yinelemiştir (m. 12). 
Böylece, Osmanlı dönemiyle Cumhuriyet döneminin bu konuda aynı değer 
yargılarını paylaştıkları ortaya çıkmaktadır.

“Yabancı devlet uyrukluğu iddiasında bulunm a” konusu, 1946 yılında 
yapılan milletvekili seçimlerinin ardından, bazı milletvekillerinin - o  zamanki 
uygulamaya göre -  “ mazbatalarının tasdiki (onaylanması) “ aşamasında da 
tartışma yaratmıştır. O zamanlar, Türkiye’de seçimlerin yargı organının 
denetimde yapılması ve milletvekili seçilenlere “ mazbatalarının” yargıçlar eliyle 
verilmesi henüz kabul edilmiş değil. Bir kişinin milletvekili seçilmiş olup 
olmadığına (mazbatasının tasdikine) TBM M  kendisi karar veriyor. İşte 1946 
seçimlerinden sonra, aralarında Maliye Bakanlığı yapmış ve benzeri önemli 
görevlerde bulunmuş kişiler de olan bazı milletvekillerinin, Milli M ücadele 
döneminde yabancı devlet konsolosluklarından pasaport almış oldukları ileri 
sürülerek, “yabancı devlet uyrukluğu” kazanmış oldukları dolayısıyla 
milletvekili seçilmelerine olanak bulunmadığı ileri sürülmüş ve bu konu 
TB M M 'de hararetli tartışmalara yol açmıştır (bkz. Akşam,1 ve 12 Aralık 1946; 
Cumhuriyet, 15 Aralık 1946).

Doğrusu, Türk toplumunun geleneksel yapısı, çeşitli savaşlar, yabancıların 
içişlerine karışmaları ve işgaller gibi acılar ve sıkıntılar; yabancılara, genel 
olarak, biraz şüpheyle bakılması sonucunu doğurmuştur. 1930’larda ve 
1940’larda, hemen her yabancının potansiyel bir “casus” sayıldığı dönemler 
olmamıştır denilemez. Böyle bir ortamda, bir Türk vatandaşının aynı zamanda 
bir başka devletin de vatandaşlığına sahip olması, doğal olarak, sakıncalı ve 
tehlikeli bir durum  sayılmıştır.
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Günümüzde ise, çifte uyrukluk konusunda, Türk toplumunun değer 
yargılarında köklü değişiklikler olduğu gözlemlenmektedir. Bu değer 
yargılarının değişmesinde ve çifte uyrukluğun artık eskisi kadar 
yadırganmamasında, Türkiye’nin dışa açılması, uluslararası ulaşım  ve iletişim 
alanındaki gelişmeler de rol oynamış olabilir. Ama bu değişimde en büyük 
etken, hiç kuşkusuz, yaşamını Türkiye dışında çeşitli alanlarda çalışarak kazanan 
Türklerin sayısındaki artıştır. Bir T ürk’ün, aynı zamanda başka bir devletin 
uyrukluğuna da sahip olması artık sakıncalı görülmeyip, hoşgörüyle karşılanan, 
giderek istenilir (arzu edilir) bir durum olarak kabul edilebilmektedir.

Konu, Federal A lm anya’da yaşayan ve geçimini sağlayan çok sayıda Türk 
vatandaşı olması nedeniyle, özellikle bu iki ülkeyi yakından ilgilendirmektedir. 
Türkiye’de, bir T ürk’ün aynı zamanda bir yabancı devletin de uyruğu olmasını, 
kınanacak bir durum sayan toplumsal değer yargılarında değişmeler olmuştur. 
Çifte uyrukluk, artık yadırganan bir durum olmaktan çıkmış ve eskiye oranla 
daha kolay kabul edilebilir hale gelmiştir. Bunda, Türkiye dışında özellikle de, 
Federal A lm anya’da yaşayan Türklerin önemli rolü vardır. Ayrıca, son yıllarda 
Türkiye’nin özellikle Akdeniz yöresindeki Alanya, Antalya ve Didim gibi 
kentlerde ve beldelerde birbiriyle tanışan yabancılarla Türkler arasında 
evlenmeler de sıklaşmış görünm ektedir.2 Bununla birlikte, “çifte” (çok) 
uyrukluğun, çeşitli yönlerden zorluklar içeren bir durum  olduğu da gözden 
kaçırılmamalıdır. Mümtaz Soysal, durumu şöyle açıklamıştır: “Çifte 
vatandaşlık, bir bakıma, bulunulan düzeyden daha yüksek bir düşünce ve duygu 
düzeyine yükselm ek demektir.

2 Akşam gazetesinin “ 152 yabancı gelin aldık” başlığıyla verdiği habere göre, 
Alanya’da 2007’nin Ağustos ayına kadar Türklerle evlenen yabancı kadınların sayısı 
152’ye ulaşmıştır. “Alanya Belediyesi Evlendirme Dairesi”nden alınan bilgiye göre, 
2007 yılından bugüne kadar 152 Türk, yabancı bayanlarla evlilik gerçekleştirdi. Bunların 
arasında 53 kişiyle Alman gelinler ilk sırada yer aldı. Almanları 20 gelinle Norveç, 15 
gelinle Hollanda, 15 gelinle Rusya, 7 gelinle Danimarka, 8 gelinle İsveç, 5’er gelinle 
Avusturya, Ukrayna, Finlandiya, 3’er gelinle İngiltere, Kırgızistan, Kazakistan, 2’şer 
gelinle Özbekistan, İrlanda ve 1 ’er gelinle Polonya, Moldovya, Slovakya, Litvanya ile 
Fas takip etti. Yapılan evliliklerde en fazla yaş farkı 1946 doğumlu 61 yaşındaki Alman 
vatandaşı Brigitte Helene Wanda Wilschke ile 1977 doğumlu 30 yaşındaki İbrahim 
Çapar arasında gerçekleşti. Öte yandan 10 Türk kızı da yabancı uyruklu erkeklerle nikâh 
kıydılar.” {Akşam, 28 Ağustos 2007). “Hürriyet gazetesinin Didim’de 91 İngiliz gelin” 
başlığıyla verdiği habere göre de, Didim Belediyesi evlendirme memurluğu 1999 yılında 
10, 2000 yılında 17, 2001 yılında 23 ve 2002’de 41 olmak üzere 91 İngiliz uyruklu 
bayan Türklerle evlenme işlemini yapmıştır. (Hürriyet, 17 Aralık 2002).



Çifte bağlılık, çifte vatan sevgisi, kolay gerçekleştirilecek ve yaşanacak 
kavramlar değil. İnsanları buna alıştırmak, onları yabancı topraklara yollayan ve 
kendi topraklan üzerinde çalıştıran ülkelerin, yani Türkiye ile A lm anya’nın 
ortak ödevidir. (SOYSAL, “Çifte Vatandaşlık Talim i”, Hürriyet, 17 Ocak 1995). 
Türkiye’de çifte uyrukluk konusundaki değer yargılarının, genel olarak, 
değiştiğini söylemek yanlış olmazsa da, konunun çapraşık ve tartışmalı yönleri 
olduğu bir gerçektir.

Örneğin, 1993 yılı Eylül ayı içinde, bazı üst düzey devlet görevlerine 
atanacak kişilerin, aynı zamanda bir başka devletin (A B D ’nin) uyruğu olduğu 
iddiaları, çelişen görüşlerin ileri sürülmesine yol açmıştır. Tartışmada; 
taraflardan biri, A B D ’de yaşayan Türklerin çifte uyrukluk sahibi olmasımn 
“kabul edilebilir” sayılması ile çifte uyrukluk sahibi bir kişinin Türkiye’de en üst 
düzey bir göreve atanmasının aynı şey olmadığı görüşünü savunm uştur 
(SELÇUK, İçilen Ant, Verilen Söz Yalan mı?” , Cumhuriyet, 3 Eylül 
1993:.2).Buna karşı olan görüş ise, çeşitli yabancı ülkelerde yaşamakta olan 
Türklerin, o ülkelerin de uyrukluğunu kazanmalarının Türk hükümetlerince 
yıllardan beri savunulan bir dava olduğunu hatırlatarak, şimdi belli görevler için 
bile olsa, buna karşı çıkmanın bir çelişki olacağını ileri sürm üştür (bkz. 
ÖYMEN, “Sınırımızdaki konu”, Milliyet, 2 Eylül 1993: s.3). Bu tartışma ortaya 
çıkmadan önce Türkiye’de değişen değer yargıları, çifte uyrukluğun 
kolaylaştırılmasını sağlamaya yönelik bazı yasaların yapılmasına yol açmıştır, 
ancak bu yasaların yeterli olduğu söylenemez. Bu yetersizliğin başlıca kaynağı 
da, sorunun niteliğinin bir tek devletin yasama organınca yapılacak kanunlarla 
çözülmesine olanak olmamasıdır. Çünkü bir devlet, (burada Türkiye) yapacağı 
yasalarla başka bir devletin (örneğin Federal A lm anya’nın) uyrukluk hukukunu 
düzenleyemez, kişilere o ülkenin uyrukluğunu kazandıramaz.

Ama aynı zamanda başka bir devletin (örneğin Federal A lm anya’nın) 
uyruğu olan vatandaşlarımıza ya da eski vatandaşlarımıza, hazırlamış 
olduğumuz ön-tasanda öngörülen ve 1995 yılında T V K ’da yapılan değişiklikle 
gerçekleştirilen biçimde bazı ayrıcalıkların ve olanakların sağlanmasına engel 
yoktur.

1991 yılında A lm anya’da yürürlüğe giren (o zamana göre yeni) 
Yabancılar Yasası’nın, A lm anya’da çalışıp, geçimini sağlamış yabancılara, 
görece daha kolay yollardan Federal Alm an uyrukluğu kazanma olanağı 
tanımıştı. Ancak Türk vatandaşlarının Federal Alman vatandaşlığı kazanabilmesi
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için önemli bir koşul vardı: Türk vatandaşlığı ile ilişkisinin kesilm esi.3 İşte bu 
koşul, Türklerin istekleriyle çelişmekteydi, çünkü Türkler, Federal Alman 
uyrukluğunu kazanırken, Türk vatandaşlığını da elde bulundurmak 
istemektedirler. Bu durum  da, hukuk bakımından bir açmaz, bir ikilem 
oluşturmaktaydı.

Bu açmazı aşm ak ve soruna Türk yasaları açısından bir çözüm bulabilmek 
amacıyla A lm anya’daki Türk Göçmenler B irliği’nin istemi üzerine, A lm anya’ya 
giderek, Türk Göçmenler B irliği’nce düzenlenen toplantılarda yaptığım 
temasların ve görüşmelerin sonucunda, T V K ’da değişiklik öngören bir yasa ön- 
tasarısı hazırladım. Bu ön-tasarı, 1991 yılında o zamanki iktidar ve muhalefet 
partilerine mensup bazı milletvekillerince4 aynen benimsenerek, 1991 yılı 
başında TB M M ’ne kanun teklifi olarak sunulmuştur.

Ön-tasarımız, komisyon aşamasında kabul gördü ise de kanunlaşamadı 
ama daha sonra Türk Vatandaşlığı K anunu’nun 29. maddesinde yapılan 
değişiklikle, önerdiğimiz çözüm ilke olarak benimsendi. Bu çözüme göre, Türk 
vatandaşlığından izinle çıkmış olanlara Türkiye’de “ayrıcalıklı” bir yabancı 
statüsü tanınıyor; bu eski vatandaşlar Türkiye’de seçme-seçilme ve kamu 
hizmetine girme gibi haklar dışında, ilke olarak, vatandaşlarla eşit haklara sahip 
oluyordu.

Çifte vatandaşlık konusu, Türk siyasal yaşamında, zaman zaman 
milletvekili seçilmiş kişilerle ilgili olarak oldukça şiddetli tartışmalar 
yaratmaktadır. 1999 yılında milletvekili seçilmiş bir kişinin (M erve Safa 
Kavakçı’nın), T V K ’da öngörülen izni almaksızın yabancı bir devletin 
‘A B D ’nin) uyrukluğunu kazandığının ortaya çıkması üzerine, kendisinin 
“kaybettirme” yoluyla Türk vatandaşlığından yoksun bırakılması, bu konuda 
ilginç bir örnek oluşturm uştur ((Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. AYBAY, 
2008: .226 vd).

2007 yılının ekim ayında da benzer bir tartışmalı durum ortaya çıkmıştır. 
Gazetelere yansıyan bilgilere göre, milletvekili seçildikten sonra devlet bakanı

3 Daha sonra 2000 yılında yapılan değişiklikle, Almanya’da doğan çocuklara 
koşullu olarak Alman vatandaşlığı verilmesi kabul edilmiştir. Ancak “çifte vatandaşlığı 
önlemek” amacıyla, bu çocuklar ergenlik yaşma ulaşınca (18-23 yaş arasında) Alman ya 
da yabancı (Türk) vatandaşlığı arasında tercih yapmak zorundadır.

4 Ercan Karakaş, Bülent Akarcalı, Birgen Keleş. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
(AYBAY, 2008: 206 vd)
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da olan Mehmet Şimşek, Türk vatandaşlığının yamnda İngiliz (Birleşik Krallık) 
uyrukluğuna da sahiptir. Ancak, kendisi yabancı devlet uyrukluğunu, TVK 
uyarmca “izinle” kazanmıştır.

Türkiye Barolar Birliği’nce hazırlanan “Gerekçeli Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasa Önerisi (2007)” başlıklı çalışmada, bu yeni tartışmanın bir sonucu 
olarak, milletvekili andına “Türkiye Cumhuriyeti 'nden başka hiçbir devletin 
anayasasına sadakat borcu altında olmayacağıma" sözleri eklenmiştir (madde 
93).

Önerilen maddenin gerekçesinde “Bir milletvekilinin Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’na sadakat borcu altında olması, aynı zamanda bir 
yabancı devletin anayasasma sadakat borcu altında bulunmamasını zorunlu 
kılar” denilmiştir.

Yeni TVK’nm getirdiği çözüm

Yeni TVK’nm getirdiği yenilikler arasmda en önemlisi “çok 
vatandaşlıkla ilgilidir demek yanlış olmaz. Önceki kanunun 25/a maddesine 
göre "izin almaksızın, kendi istekleriyle yabancı bir devlet vatandaşlığını 
kazananlar ”m, Türk vatandaşlığım kaybetmelerine Bakanlar Kurulu’nca karar 
verilebiliyordu. Bu yasa hükmü karşısında, geçimini sağladığı devletin 
ülkesindeki ekonomik ve sosyal koşulların zorlamasıyla da olsa, yabancı 
devletin uyrukluğunu kazanmış olan Türkler için, Türk vatandaşlığını yitirme 
olasılığı her zaman sözkonusuydu. Üstelik, eski TVK m.25/a’nın 
uygulanmasında, İdarece "seçici ” davranıldığı; aynı durumda olan çok sayıdaki 
Türk’ten sadece bazılarına “kaybettirme” işlemi uygulandığı yani bir anlamda 
"ayrımcılık" yapıldığı da bir gerçekti.

Eski TVK’nın yürürlükte olduğu dönemde yapılan değişikliklerle “sınırlı” 
ve -deyim yerindeyse- “üstü kapalı” biçimde tanınmış olan çok (çifte) uyrukluk 
durumları, yeni TVK ile açıkça tanmmış ve yasal hale getirilmiştir. Yeni 
TVK’nm “Çok vatandaşlık” başlıklı 44. maddesine göre "Herhangi bir nedenle 
yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin 
belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler 
olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok 
vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır”.

Bu yeni yasa hükmündeki "herhangi bir nedenle " sözcükleri, yabancı bir 
devlet vatandaşlığının kendi isteği ile kazanılması hallerini de kapsamaktadır.
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Dolayısıyla, artık kendi isteğiyle yabancı devlet vatandaşlığını kazanmış 
olanların Türk vatandaşlığından yoksun bırakılmaları sözkonusu olmayacaktır.

Yeni TVK, “çok (çifte) vatandaşlık” konusunda apaçık bir biçimde 
hoşgörülü bir anlayış benimsemişse de, yetkili makam kararı ile Türk 
vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar için “taşıdıkları devlet 
vatandaşlığından çıkma” koşulu aranabilecektir. “Bu takdirin kullanılmasına 
ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kuruhı’nun yetkisindedir” (m. 11/2). Bu 
hükmün uygulanmasıyla, bazı yabancı devletlerin vatandaşlarının Türk 
vatandaşlığını kazanmaları halinde önceki vatandaşlıklarıyla ilişkinin 
kesilmesinin zorunlu kılınabileceği anlaşılmaktadır. Yabancı devletler arasında 
böyle bir ayrıma gidilmesinin “siyasal” nitelikli nedenleri olabilir; vatandaşlık 
verilecek kişilerin, Türk vatandaşlığını belli yabancı devletlerin vatandaşlığı ile 
birlikte kazanmaları “sakıncalı” sayılabilir. Ancak, tersi durumda yani, halen 
Türk vatandaşı olanların bu “sakıncalı” devletlerden birinin vatandaşlığım kendi 
isteğiyle kazanması halinde, yeni TVK’da engelleyici bir hüküm yoktur.
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YÜZ KIZARTICI SUÇ

Dr. Devrim AYDIN

1 - GİRİŞ

Zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas “gibi yüz kızartıcı suçlardan" dolayı 
mahkûm olmak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76. maddesinde milletvekili 
seçilmeye engel hallerden biri olarak düzenlemesinin yanı sıra diğer başka 
kanunlarda da hak mahrumiyeti doğuran nedenlerden biridir. Bu incelemede 
“yüz kızartıcı suç” kavramı ve bu nitelemenin ceza hukuku açısından doğru olup 
olmadığı ile “gibi” edatının kullanılmış olması nedeniyle yorum ve/veya kıyas 
yoluyla diğer başka suçların da yüz kızartıcı suç sayılarak hak yoksunluğu 
sonucu doğurmaya neden sayılıp sayılamayacağı konuları ele alınacaktır.

Türkçe Sözlükte yüz kızartıcı terimi; utandırıcı, utanılacak anlamındadır 
(TDK Türkçe Sözlük, 1998: 2490) . Sözlükte yüz kızartıcı suç; utanç verici, 
insanlık onuruna yakışmayan suç olarak açıklandıktan sonra Anayasa’da ve 
kanunlardaki sıralamaya benzer biçimde “Zimmet, irtikâp, ihtilas, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlar yüz kızartıcı suçlardır.” açıklamasına yer 
verilmiştir (TDK Türkçe Sözlük, 1998: 2490). Görüldüğü gibi Anayasa’da 
sayma suretiyle bir kısım suçun “yüz kızartıcı suç” olarak nitelenmesi, 
kanunların yanı sıra sözlükleri de etkilemiştir. Oysa etik -  ahlaki bir 
değerlendirmeyle bazı suçların utandırıcı, yüz kızartıcı suç olduğu kabul edilse 
bile bunların sadece kanunlarda sayılan birkaç suçla sınırlı kalamayacağı ve 
dahası, bu konuda nesnel bir ölçü olmadığı için belli bir sınırlama da 
yapılamayacağı açıktır (ÇAĞLAYAN, 1977: 40). Her ne kadar ceza hukuku ile 
ahlak kuralları arasında belli bir ilişki ve bağ varsa ve belli bir suçtan dolayı 
mahkûm olmanın sonucunda belli bir hak yoksunluğu kanunlarda öngörülmüş 
olsa da bu hak yoksunluğu, etik - ahlakî bir değerlendirmeye dayandırılamaz. Bu
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nedenle hiçbir ceza kanununda ve ceza hukuku kitabında, yüz kızartıcı olan -  
olmayan biçiminde bir suç tasnifine yer verilmemiştir (DURSUN: 36). Ahlaki 
bir ölçütle, bazı suçların yüz kızartıcı suç olarak kanunda sayılmış olması da 
tutarlı değildir. Çünkü kabahatler, taksirli suçlar ve siyasi suçlar dışında kalan 
diğer bütün suçlar ahlak kurallarıyla da çatışmaktadır. Bu nedenle kanunların 
“yüz kızartıcı/haysiyet kırıcı” suçlar arasında saymadığı suçların bu nitelikte 
olmadığını kabul etmek isabetli sayılmaz (TOROSLU, 1992: 20). Örneğin cinsel 
suçlar, uyuşturucu madde imal ve ticareti, insan öldürme, yağma, insanlığa karşı 
suçlar veya bozuk gıda satma gibi suçların zimmet veya rüşvet kadar yüz 
kızartıcı olmadığı savunulamaz.

2 - YÜZ KIZARTICI SUÇ KAVRAMININ KAPSAMI

Yüz kızartıcı suç kavramına 1982 ve 1961 Anayasalarında da yer verilmiş 
olmasına karşın, kavramın Türk hukuk metinlerine geçişi daha eskiye Osmanlı 
dönemi hukuk düzenlemelerine dayanmaktadır. 16 Cemâzeyelâhir 1332 (1914) 
tarihli “Çarşı ve Mahallât (Kır) Bekçileri Hakkında Kanunu Muvakkat”ın 2. 
maddesinde bekçi olabilmek için “bir gûna cinayet ve muhilli namus ve iffet bir 
cünha ile hükümlü bulunmamak” gerekmekteydi (bkz. TOROSLU, 1992: 20; 
YÜCE, 1974: 2).1 1926 tarihli ve 788 sayılı Memurin Kanunu”nun 4/c 
maddesinde memur olabilmenin şartları arasında “muhilli haysiyet ve namus bir 
cürümle” mahkûm bulunmama koşulu mevcuttu.

1982 Anayasası’nda, milletvekili seçilme yeterliğini ve yasaklarını 
düzenleyen 76. maddede “zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas “eibi yüz kızartıcı suçlarla’’ 
hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler" 
ifadesi yer almaktadır. “Yüz kızartıcı” suç ifadesi Anayasa’mn yanı sıra diğer 
bazı kanunlarda da yer almakta ve belli bazı hak mahrumiyetlerine neden 
olmaktadır. Anayasanın milleti temsil edecek kişilerin belli koşulları taşımalarını 
beklemeleri doğal olduğu gibi, bu kişilerin belli suçları işlememiş olmalarını,

1 Osmanlı dönemi ceza kanunu, Fransız Ceza Kanunu’na dayanmaktaydı. Fransız 
Ceza Kanunu’nda, o dönemin ceza hukuku anlayışına uygun olarak “yüz kızartıcı cezayı 
gerektiren ağır cezalık suçlara” “terzil edici suçlar/muhilli haysiyet ve namus suçu" 
(peine afflictive/infamente) denilmekteydi. 2002 yılında Milletvekili Seçilme 
Kanunu’ndan “gibi yüz kızartıcı suçlardan” ibaresinin çıkarılmasını teklif eden bazı 
milletvekilleri de bu yönü vurgulamış olmalarına rağmen teklifleri kabul edilmemiştir. 
(Teklif metni için bkz: http://www2.tbmm.gov.tr/d2l/2/2-1046.pdf. Son erişim 21. 10. 
2009)
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kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olmalarım aramaları da doğaldır (TANÖR
& YÜZBAŞIOĞLU, 2004: 215). A nayasa’daki bu düzenlemenin yanı sıra diğer 
başka kanunlarda da yüz kızartıcı suçtan mahkûm olm ak hak mahrumiyetlerine, 
kamusal görevler üstlenmeye, sigorta şirketi ve banka kurucusu olmaya 
engeldir.2

Ceza hukukunun, toplumun ahlak anlayışına ters düşen davranışları 
cezalandırdığını savunan görüşlere göre, ceza hukukunun temel amacı toplumsal 
ahlak anlayışını korumaktır. Oysa m odern ceza hukukunda suçlar toplumsal 
değer yargılarına ve ahlaka aykırı oldukları için değil, toplumsal düzene ve 
hukuka aykırı oldukları için cezalandırılm aktadırlar (İÇEL & DOĞANAY, 
1999: 16; TOROSLU, 2009: 25 vd.). Suç, kanun koyucunun değerlendirmesine 
göre bireysel ve toplumsal değerlere aykırı olduğu için kanunla yasaklanan ve 
cezalandırılan davranışlardır (TOROSLU, 2009: 87). M odem  ceza hukuku, 
cezanın infazı aşamasında ve sonrasında hümanizm ilkesine dayanmaktadır. 
Buna göre ceza infaz edilirken insan onuruna aykırı işlem yapılamaz. Cezanın 
amacı ise suçluyu yeniden sosyalleştirerek toplumsal sorumluluğa sahip bir birey 
olmasını sağlamaktır. M odern ceza hukukunda suç politikasının temel amacı 
suçluyu topluma yeniden kazandırm ak olduğu için suç işlendikten sonra da kişi 
vatandaşlık haklarından yoksun bırakılam az ve topluma dönm esine engel 
olunacak yaptırım lar uygulamaz (İÇEL & DOĞANAY, 1999: 73). Ceza 
hukukunun bu hümanist amaçları, geçmişinde belli suçlardan dolayı mahkûm 
olan kişilere kamu hizmetlerine girm ek veya belli görevleri üstlenm ek biçimdeki

2 Milletvekili Seçimi Kanunu m. 11’e göre; affa uğramış olsalar bile zimmet, 
ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı 
iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkûmiyet milletvekili olmaya; Hâkimler ve 
Savcılar Kanunu m. 8’e göre; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkûm 
olmak savcı ve hâkim olmaya; Bankalar Kanunu m. 7’ye göre basit ve nitelikli zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas 
gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmak banka kurucusu olmaya; Sigorta Murakabe 
Kanunu m. 2’ye göre zimmet, ihtilas, rüşvet, irtikâp, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkûmiyet sigorta 
şirketi kurucu olmaya; Şehir ve Kasabalardaki Mahalle Muhtar ve İhtiyar Kurulları 
Tüzüğüne göre hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte kâğıtları bilerek 
kullanmak, inancı kötüye kullanmak gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile veya ağır hapis 
cezasıyla hükümlü veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmak, muhtar ve ihtiyar kurulu 
üyesi olmaya engeldir.
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hak yoksunlukları getirilmesine engel değildir (bkz. EREM, 1980: 98 vd.).3 
Ancak sorun, hak yoksunluğuna neden olan bazı suçların “yüz 
kızartıcı/utandırıcı” nitelikte görülmesine karşın hem bu ifadenin hukuki 
olmaması hem de kanunlarda sayılanlar dışında diğer başka suçların da 
toplumun nezdinde utandırıcı/yüz kızartıcı olabileceği gerçeğinin inkâr edilmiş 
olmasıdır. Suçların etik -  ahlaki bir ayrıma tabi tutulması ise modern ceza 
hukukunun niteliği ile uyuşmadığı gibi (ÇAĞLAYAN, 1977:36), maddi 
kanunilik ilkesine4 yönelme sonucunu da doğurabilecektir.

Yüz kızartıcı suç ifadesinin neyi ifade ettiği, öteden beri ceza hukukunda 
tartışmalıdır (EREM , 1976:. 172). Çünkü ceza hukukunda suçların, fail ve 
suçluların tasnif edilmesinde “yüz kızartıcı olan ve olmayan” gibi bir ayrım yer 
almamaktadır. Ceza hukuku açısından konuya bakıldığında, suçların 
gruplandırılmasında ahlaki bir ayrıma gidilerek yüz kızartıcı (utandırıcı) olan ve 
olmayan suçlar diye bir ölçüt yoktur. Bütün suçların zararlı ve tehlikeli olduğu, 
toplumun en azından geneli tarafından onaylanmayan davranışlar olduğu kabul 
edilir. Bu nedenle her suçun toplum düzenine aykırılık oluşturduğu kabul edilir. 
Ceza hukukunda suçların gruplandırılmasında ahlaki bir ölçüte başvurulmaz. 
Ceza hukuku fiilden çok faille ilgilendiği için, m odern ceza hukuku suçlu

3 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, m.53’te, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı 
hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak hükümlünün mahkûm olduğu 
cezanın infazı tamamlanıncaya kadar hangi haklardan yoksun kalacağı sayma suretiyle 
belirtilmiş ancak maddede yüz kızartıcı suç gibi bir ayrım yapılmamıştır.

4 Kanunilik ilkesine göre; suç, ceza ve güvenlik tedbirleri ancak kanunla 
konulabilir. Evrensel Beyanname, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi, Anayasa ve Türk 
Ceza Kanunu hükümleri, biçimsel (şekli) kanunilik ilkesini kabul etmiştir. Buna göre; 
suçlar, cezalar ve güvenlik tedbirleri sadece kanunla konulup kaldırılabilir. Kanunilik 
ilkesinde davranışa suç olma vasfını kanun verir. Bir davranış antisosyal, ahlaka aykırı 
ve hukuka aykırı olsa da kanun açıkça yasaklamadıkça suç sayılmaz. Oysa maddi 
kanunilik ilkesine göre, bir davranışın suç olması ve cezalandırılması için kanunla açıkça 
yasaklanmış olması gerekmez. Bir davranışın antisosyal ve toplum değerlerine aykırı 
olması o davranışın cezalandırılması için yeterlidir. örneğin zina fiili; boşanma nedeni, 
tazminat nedeni ve ahlaka aykırı olmasına rağmen, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda 
açıkça yasaklanmadığı için cezalandırılamaz. Oysa maddi kanunilik ilkesine göre, zina 
davranışı antisosyal ve toplumun değer yargılarına aykırı olduğu için, kanunda suç 
olarak düzenlenmemiş olsa da cezalandırılabilir. Maddi kanunilik ilkesinin sakıncası, 
mahkeme ve yargıçların bireysel ve toplumsal değer yargılarına aykırı olan davranışları, 
kanunlarda açıkça suç olarak yasaklanmamış olsa bile cezalandırmalarıdır, örneğin yüz 
kızartıcı suç kavramının yorumlanmasında yargıcın kendi kişisel değerlendirmesine 
başvurarak, toplumsal amaç ve değerleri dikkate alarak karar vermesi gerektiğini ileri 
süren fikir için bkz.. (KEYMAN, 1981: 80).
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insanın da kişiliğe sahip olduğu gerçeğinden hareketle yargılama aşamasında ve 
hükümden sonra, suçlunun insan onuruna uygun m uameleye tabi tutulmasını 
esas alır. Ceza hukuku açısından doğru olan, eğer belli suçlardan dolayı 
mahkûmiyet hak yoksunluğuna neden olacaksa, bunların açıkça listelenmesidir. 
Nitekim 2008 yılında Avukatlık Kanunu hükümlerinde değişiklik yapıldığında 
avukatlığa engel nedenler arasında bir dizi suçtan mahkûm olm ak sayılmış 
olmasına karşın uzun zamandır eleştirilen “ gibi yüz kızartıcı suçlardan” 
ifadesine yer verilmemiştir.5

Hukuk devletinin en önemli unsurlarından biri, insan haklarına saygı 
göstermesi ve insan onurunu temel değer olarak ele almasıdır. Hukuk devletinde 
insanın onuru, hukuk kuralları karşısında en önde gelen değerdir. İnsanın onuru 
sadece yaşamı boyunca değil, öldükten sonra da devam eder. Bu nedenle ceza 
kanunlarında hakaret suçunun yanı sıra ölünün hatırasına hakaret suçu da 
düzenlemiştir. Her insanın saygı görme hakkı olduğu için bir suç işlediği iddia 
edilen şüpheli ve sanıkların yanı sıra bir suçtan dolayı mahkûm olan hükümlüler 
de saygı görme hakkına sahiptiler. Hakkında ceza davası açılmış ya da en ağır 
ceza gerektiren suçlardan mahkûm edilmiş olsa da hiç kimsenin onuru elinden 
alınamaz (SCHLEHOFFER:, 2006: 577 VD.). Yüz kızartıcı ifadesi, bireyin 
utanmasına, toplum içinde küçük düşmesine neden olacak suç anlamında 
kullanıldığına göre bunun içeriği toplumdan topluma, zamandan zamana ve 
bireyden bireye değişecektir. M odern infaz hukukunun genel esaslarına aykırı 
biçimde, kişinin damgalanmasının yolu açılmış olacaktır.

3 - MAHKEME KARARLARINDA “GİBİ YÜZ KIZARTICI 
SUÇ” İFADESİNİN YORUMLANIŞI

M ahkeme kararlarında da yüz kızartıcı suçun ve “gibi” edatının kapsamı

5 Avukatlık Kanunu m. 5’e göre; zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına 
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkûm olmak avukat olmaya; Devlet Memurları Kanunu m. 48’e göre; 
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak memur 
olmaya engeldir. Mülga Adli Sicil Kanunu’nda “yüz kızartıcı suçlar”dan dolayı 
mahkûmiyet, adli sicil kayıtlarının silinmesi açısından farklı sonuçlar doğurmaktaydı. 
25.5.2005 tarih ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu, bu ayrıma son vermiştir.
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konusunda farklı görüşler vardır.6 ö rneğ in  Yargıtay bir kararında “kaçakçılık” 
suçunu (1. Daire K. 2851); bir başka kararında ise “sarkıntılık” suçunu (2. Daire 
K. 10552) kanunlarda örnekleme suretiyle sayılan suçlardan farklı görerek yüz 
kızartıcı suç saymamıştır. Buna karşın Yargıtay Ceza Genel Kurulu 1996’da 
verdiği bir kararında “Yüz kızartıcı suç, yasalarda tanımlanmamış olup 
uygulamaya bırakılmıştır. Bu suçlar ahlak düzeninin şiddetle reddettiği, 
toplumun çok büyük ahlaki tepkiler gösterdiği suçlardır. Bu niteliklere uyan 
“ırza tasaddi ” suçu yüz kızartıcıdır. O halde, yasa maddesinde bir takım suçlar 
sayıldıktan sonra “gibi suçlar” ya da “benzeri suçlar" denildiği takdirde, 
maddede yazılı suçların benzerlerinin neler olduğu yasaları uygulamakla 
görevli yargı organlarınca saptanacak ve Yargıtay tarafından uygulamada birlik 
sağlanacak biçimde denetlenecektir. Aksi halde; yani hükmün maddede sayılı 
suçlarla sınırlı tutulması halinde metne aykırı olarak hem yasanın tek tek sayma 
yöntemini yeğlediği gibi yerinde olmayan bir sonucuna ulaşılacak hem de tüm 
metinlerde yer alan GİBİ sözcüğünü yasa koyucunun yersiz ve anlamsız 
tekrarladığı belirlenmiş olacaktır ki buna yasal ve hukuksal imkân 
görülmemiştir.” (K. 171)7 demiştir. Ceza hukukunun temelini oluşturan 
“kanunilik ilkesi” suç, ceza ve güvenlik tedbirlerinin açık ve kesin olarak 
belirlenmiş olmasının yanı sıra ceza infaz kurallarının ve cezanın sonuçlarının da 
açık ve kesin olmasım gerektirir. Bu nedenle etik-ahlaki bir değerlendirmeyle bir 
kısım suçların, diğer suçlardan farklı olarak yüz kızartıcı/utandırıcı olduğu kabul 
edilecek olsa bile bunlar, kanunda açıkça belirtilmelidir (EREM , 1976: 173;

6 Türkiye Büyük Millet Meclisi de 12. 5. 1937 gün ve 991 sayılı meclis yorumu 
kararında, yüz kızartıcı suçların hangi suçlar olduğunun tespitinin mahkemelerin 
takdirine bırakıldığını belirtmiştir. Bkz. (TOROSLU, 1992: 20; EREM: 1976: 172).

7 Ancak Yargıtay’ın bu kararına muhalif kalarak karşı oy yazan üyenin gerekçesi 
daha isabetlidir. Bu üyenin görüşüne göre "Gibi sözcüğünü sayılan suçlarla sınırlı 
tutarak hükümlü lehine yorum yapmak modern infaz sistemine göre uygundur. ... 
Günümüzün ileri ceza ve infaz hukukunun en önde gelen gayesi, hükümlünün uslanmış 
olarak toplum içine bırakılmasıdır. Şu halde gerek ceza davasının takibinde gerek 
cezanın infazında göz önünde tutulması gereken husus, modern infaz sistemine göre 
cezası infaz edilmiş olan suçlunun, ıslah edilmiş bir kimse olarak işlediği suçun nadimi 
(nedamet duyan/pişman) olduğunun kabulüdür. Oysa maddede öngörülen unsur ve 
şartların gerçekleşmesi halinde birçok suçlara ilişkin sabıka kaydının silinmesini kabul 
ediyoruz. "Yüz kızartıcı suç" diye vasıflandırdığımız bazı tür suçlara ait sabıka kaydının 
Adli Sicil’den silinmesine imkân vermiyoruz. Bunun doğal sonucu olarak da o 
mahkûmiyetlerin suçlunun alnında ölünceye kadar bir leke olarak kalması, toplum 
içinde resmi görevlerde, özel sektörlerde çalışma imkânı bırakmıyoruz topluma kabul 
etmiyoruz. Bu modern infaz sistemi ile bağdaşmamaktadır. Bu nedenle yasalarda aynı 
şekilde sayılan suçlarla ilgili olarak "gibi" edatını sayılan suçlarla sınırlı olarak dar 
yorum yapılması gerekeceği görüşündeyim."
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ÇAĞLAYAN, 1977: 43). Aksi halde Yargıtay’ın görüşü kabul edilecek olursa 
“gibi” edatının kullanılmasının da bir sonucu olarak diğer başka suçlar da yüz 
kızartıcı suç olarak kabul edilerek hak yoksunluğuna dayanak oluşturacaktır. Bu 
durumda m odem  ceza hukukuna aykırı biçimde kıyas/benzetme yoluyla 
kanunda açıkça sayılmayan suçlar da hak yoksunluğuna yol açacaktır. Bunun bir 
diğer sakıncası da bütün suçların değil, sadece kanunda sayılan birkaç suçun ve 
mahkemelerin kıyasla belirleyeceği diğer suçların ahlaki bir değerlendirmeyle 
yüz kızartıcı sayılması olacaktır (ÇAĞLAYAN, 1977: 41; TOROSLU: 1992: 
21). Örneğin zimmet suçu yüz kızartıcı suç olarak kabul edilirken ihaleye fesat 
karıştırma, cinsel saldırı ya da hakaret suçunun neden utandırıcı suç 
sayılmadığını açıklamak zordur. Öte yandan Danıştay bu konuda 2007 yılında 
verdiği bir kararmda Y argıtay’la aynı yönde karar vererek “teknisyen olan 
davacının, fuhuş yapan bayanlara müşteri temin etmesi fiilini”(12. Daire K. 
2007/4812); yüz kızartıcı suç olarak görmüş olmasına rağmen, 1983 yılında 
verdiği bir başka kararında “gibi yüz kızartıcı suçlar” ifadesini sadece kanunda 
sayılan suçlardan ibaret saym ıştır.8

Yargıtay ve Danıştay “gibi” edatından yola çıkarak, kanunlarda 
sayılanların dışında diğer başka suçların da hak mahrumiyetine dayanak 
olabileceği yönünden karar vermesine karşm Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
(AYİM ) ve Yüksek Seçim K um lu (YSK) “gibi” edatının diğer başka suçlan da 
içermediği görüşündedir. AYİM  ve YSK, “yüz kızartıcı suçlar” ifadesini “sadece

8 “ Yasada bazı suçlar sayıldıktan sonra "gibi" sözcüğünün kullanılmış olmasının 
yasakoyucunun sayılan suçlar dışında kalan bazı suçların da yüz kızartıcı suç olarak 
kabul edilmesine mi olanak vermek istediği hususları üzerinde durmak gerekmektedir. ... 
Bunun bir rastlantı sonucu olmadığı kuşku götürmez, öyleyse bu yasakoyucunun, yüz 
kızartıcı suçları bunlardan ibaret kabul ettiğini, hükümlerde yer alan "gibi" sözcüğünün 
"sayılan suçlardan biri" anlamında kullanıldığını ortaya koymaktadır... Bir an için, 
sözkonusu 48.maddenin 5 fıkrasında bazı suçlar sayıldıktan sonra, "gibi" sözcüğünün 
kullanılmış olmasının bu suçlar dışında kalan bazı suçların da yüz kızartıcı suçlardan 
sayılmasına olanak verdiği düşünülse bile, bu hükümlerdeki ifade tarzı karşısında, 
ancak, sayılan suçların niteliğini taşıyan suçların yüz kızartıcı olarak kabul edilebileceği 
kuşkusuzdur. " (Danıştay 1. Daire K  260).
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bu tür yüz kızartıcı suç” biçiminde anlam aktadırlar.9 Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK) da “gibi yüz kızartıcı suçlar” ifadesini, AYİM kararlarında olduğu gibi 
sadece kanunda sayılanlardan ibaret kabul etmektedir. YSK 1999’da verdiği bir 
kararında “uza geçme ve ırza tasaddi suçlarından mahkûmiyeti (K. 1816); bir 
başka kararında ise hırsızlıktan mahkûmiyeti yüz kızartıcı suç kapsamında 
görmeyerek, bu suçlardan mahkûm olan kişilerin seçimlerde aday olabileceği 
yönünde karar verm iştir.10

9 “Türk pozitif hukukunda "yüz kızartıcı sııç" kavramı tanımlanmamıştır. Hangi 
suçlar yüz kızartıcıdır, hangileri değildir yargısına baz oluşturacak elde somut bir done 
bulunmaktadır... Bu anlayış doğrultusunda bazı yasal kurallarda yüz kızartıcı suç olarak 
ismen sayılan suçlar yanında, ayrıca "gibi" sözcüğüne yer verilmiş olmasının ne anlama 
geldiğinin tartışılması önem kazanmaktadır... Yüz kızartıcı suçlar olarak sadece 
kanunlarda ismen belirtilenlerin kabul edilebileceği noktasında Kurulumuzda görüş 
birliği sağlanmıştır." (AYİM 1. Daire K. 91/122735). AYİM 1. Dairesi bir başka 
kararında da “... Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesinin 8 KASIM 1966 gün ve 7051/5781 
sayılı ilamı, Danıştay Birinci Dairesinin 8 KASIM 1983 gün ve 220/260 sayılı isticarı 
mütalaası, Yüksek Seçim Kurulunun 14 MART 1987 gün ve 109/18 sayılı kararı da bu 
kabul tarzını doğrulamaktadır. Açıklanan bu nedenlerle, davacının işlediği sabit olup 
hüküm giydiği "Tervici merama kaadir olmadığı halde olduğundan bahisle menfaat 
temin etmek" suçunun benzetme yoluyla memur için dolandırıcılık sucuna vücut verdisi 
ve viiz kızartıcı suç olarak savılması gerektiği hakkındaki düşünce ve iddialar 
Kurulumuzda kabul görmemiştir. ” demiştir. (AYİM.l. Daire K. 89/308372).

10 “Hırsızlık malını bilerek satınalma suçunun, seçilmeye engel teşkil edip 
etmiyeceği konusunun incelenmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi 2839 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanunu 'nun 11 inci maddesine göre yüz kızartıcı suçtan dolayı mahkûmiyet affa 
uğramış olsa bile seçilmeye engeldir. Hangi suçların yüz kızartıcı suç olduğu 11 inci 
maddede bir bir ve sınırlı biçimde sayılmıştır. Maddede seçen "gibi" sözcüsünün 
örnekleme amacını taşımadığı, tersine orada savılan suçları amaçladığı Yüksek Secim 
Kurulu'nun yerleşmiş sörüslerindendir. Başka bir anlatımla sadece anılan maddede 
belirtilen suçlardan mahkum edilenlerin seçilme yeterliliği bulunmamaktadır. Bu hüküm, 
benzetme yoluyla başka suçlardan hüküm giyenlere uvsulanamaz. ...Kurulun böyle bir 
görüsü benimsemesinin temelinde vatan asıl amaç, uygulama birlisini sağlamaktır. Aksi 
takdirde hami sucun yüz kızartıcı suç olduğunun belirlenmesinde istikrar 
sağlanamaz. ”(YSK K. 2493) YSK’nın kamuoyunda yakından bilinen bir diğer kararı da 
Ayşe Tükrükçü hakkındaki kararıdır. 1993 yılında eşi tarafından sokakta erkeklere 
pazarlandığı için fiıhuş yapmaktan (765 sayılı mülga TCK m. 419) dolayı kısa süreli bir 
ceza alan Tükrükçü’nün “yüz kızartıcı” suçtan mahkûm olduğu nedeniyle il Seçim 
Kurulu milletvekili seçimlerinde aday olamayacağı yönünde karar vermiş, ancak YSK 
bu suçtan mahkûmiyetin kanunda sayılan “yüz kızartıcı“ suçlardan biri sayılamayacağı 
yönünde karar vermiştir {Bkz. Milliyet, 10 Haziran 2007 ve Radikal, 10 Haziran 2007).
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4 - SONUÇ

Anayasa gibi siyasal bir belgede ve diğer kanunlarda içeriği ve sınırları 
belirsiz etik bir değerlendirmenin hukuksal sonuçlar doğuracak biçimde 
kullanılması isabetli değildir. Geçmişinde belli suçları işlemiş kişilerin kimi 
haklardan yoksun kalmaları kabul edilebilir. Ancak günüm üz ceza ve infaz 
hukuku, çok sınırlı haller hariç, hak yoksunluklarının ömür boyu devam etmesini 
kabul etmemektedir. Kişinin geçmişinde işlediği belli bir suçtan dolayı kimi 
haklarından yoksun kalması, sonuçta cezanın diğer sonuçlarıdır. Ancak bütün 
suçların değil de sadece bir kısım suçun hak yoksunluğu sonucunu doğurması 
kabul edilebilir olsa da bu suçların ahlaki bir değerlendirmeyle belirlenmesi 
doğru değildir. Bir diğer sorun ise Anayasa ve kanunlarda geçen “zimmet, 
ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar” ifadesinin yürürlükteki Ceza 
Kanunu ile uyum suz olmasıdır. Zimmet, irtikâp, ve rüşvet suçları Türk Ceza 
K anunu’nda (TCK) kamu idaresinin işleyiş ve güvenilirliğine karşı işlenen 
suçlar arasında açıkça düzenlenmiş olmasına rağmen “ ihtilas” suçu 
düzenlenmemiştir. Geçmişte “ ihtilas suçu” olarak nitelen fiil, işleniş biçimine 
göre zimmet suçunu oluşturabilir. “Hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye 
kullanma (güveni kötüye kullanma), dolanlı iflas (hileli iflas) ise T C K ’da, 
malvarlığına karşı işlenen suçlar arasındadır. Fakat T C K ’da “sahtecilik” suçu 
diye özel bir suç yoktur. Kamu güvenine karşı suçlar arasında hem “parada 
sahtecilik” hem  de “resmî belgede sahtecilik suçları” düzenlenmiştir. 
“Sahtecilik” ifadesinin bunların hangisi kapsadığı açık değildir.

Ancak buradaki ilk sorun, sadece kamu idaresinin güvenilirliğine ve 
işleyişine, malvarlığına ve kamu güvenine karşı işlenen bir kısım suçun “yüz 
kızartıcı” olarak kabul edilmiş olmasıdır. Örneğin kamu idaresinin 
güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar arasında düzenlenmiş olan “yetkili 
olmadığı iş için menfaat temini ve kamu görevlisinin ticareti” ; malvarlığına karşı 
işlenen suçlardan biri olan “yağma” suçlarının sayılmamış olmasıdır. Aynı 
hukuki konuyu ihlal eden bu suçlar anayasa ve kanun koyucu tarafmdan ahlaka 
aykırı görülmemiş midir? Örneğin aynı hukuki konuyu ihlal eden ve basit hali 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası gerektiren hırsızlık suçunun, basit hali altı 
yıldan on yıla kadar hapis cezası gerektiren yağma suçundan daha yüz kızartıcı, 
utandırıcı olduğunu savunm ak mümkün değildir. Görüldüğü gibi “yüz kızartıcı 
suç” ifadesini seçilip kullanılmış olması bir yana, bu nitelikte görülen suçların 
seçimi de sorunlu ve hukuk tekniğinden uzaktır.

- 1 5 7 -



“Zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar” ifadesinden çıkan ikinci 
sorun ise daha ciddi sorunlar doğurmaktadır. “Gibi” edatından yola çıkılarak 
yapılacak bir genişletici yorum un sınırları belirsizdir. Bu ifadede geçen suçların 
hukuki konularından yola çıkılarak sadece kamu idaresinin güvenilirliğine ve 
işleyişine, malvarlığına ve kamu güvenine karşı işlenen diğer suçlar mı yüz 
kızartıcı sayılacaktır? Sadece bu üç hukuki konuyu ihlal eden suçlar yüz kızartıcı 
suç olarak görülecekse, yukarıda yüksek mahkeme kararlarından verilen 
örneklerde olduğu gibi çok ciddi ahlaki kökleri olan “cinsel suçlar” yüz kızartıcı 
suç olarak görülecek midir? Eğer ahlaki kökenleri dikkate alınacaksa insan 
öldürme, işkence, yalan yere yemin etmek, casusluk, halkı kin ve düşmanlığa 
tahrik suçlarının da bu kapsamda görülmemesi için neden yoktur.

Hem anayasa hem kanun koyucunun burada kullandığı terimin anlamı 
belirsiz ve sanıldığından daha geniş bir anlam  ifade ettiği için normun kullandığı 
söze önem veren gramatik ve m antıki yorum  yaparak bir sonuca varmak 
güçtür.11 Burada kullanılan “yüz kızartıcı suç” ifadesi teknik bir hukuki kavram  
olmadığı için içeriğini ne olduğu belirsizdir. Yasa koyucunun iradesini anlamak 
ve yasa koyucunun bu terimi kullanmaya iten nedenleri bulm ak için tarihi ve 
sistematik bir araştırma yapmak imkânı da yoktur. Çünkü ne A nayasa’nm ne de 
bu ifadelerin kullanıldığı diğer kanunların gerekçelerinde bu ifadeye ilişkin bir 
açıklama yoktur. Norm un amacını araştıran amaççı yorum  yöntem ine 
başvurulması halindeyse kanun hükm ünün amacı, norm un temelinde yatan 
m enfaatler ve bunların derecelendirilmesi dikkate alınarak sonuca varılacaktır 
(KEYMAN, 2005: 49-50; KOCA & ÜZÜLM EZ, 2008: 45-46). Ancak bu yorum  
yöntemine başvurulm ası halinde kanunda açıkça sayılmayan diğer başka 
suçların da “yüz kızartıcı” suç olarak nitelenerek hak yoksunluğu doğurması 
mümkündür. Bu durumda ise ceza hukukunun genel esaslarına aykırı biçimde 
“açıklık ve kesinlik” kuralı ihlal edilmiş olacaktır. Ceza hukukundaki 
“kıyas/benzetme yasağı” ilkesi, bir olaya ilişkin hukuk kuralının, kanun 
tarafından düzenlenmemiş benzer başka olaylara uygulamamasını ifade eder 
(KOCA & ÜZÜLMEZ, 2008: 43; TOROSLU, 2009: 61-62). K ıyas yasağı 
sadece suç, -ceza ve güvenlik tedbirleri açısından değil, suçun sonucu olan 
cezalar ve hak yoksunlukları bakımından da geçerlidir (KOCA & ÜZÜLMEZ, 
2008: 44).

11 Hukuk normlarının yorumlanması konusunda bkz. (KEYMAN, 2005: 46 vd).
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Kanunun görünüşteki anlamı ile gerçek anlamı arasında bir fark olduğu 
zaman daraltıcı ve genişletici yoruma başvurulur. Kanunun görünüşteki anlamı 
gerçek anlam ından daha geniş ise daraltıcı yorum; görünüşteki anlamı gerçek 
anlamından daha dar ise genişletici yoruma başvurulur(TOROSLU, 2009: 55 -  
56). Yukarıda, “gibi yüz kızartıcı” ifadesinin kapsamının hukuki 
değerlendirmeye dayanmadığı, içeriğinin belirsiz olduğu ve kanunlarda açıkça 
sayılanların dışında diğer başka suçlarm da “yüz kızartıcı” olarak 
değerlendirilmesi halinde, kanunlarda sayılmayan diğer suçlarından 
mahkûmiyetin de hak yoksunluğuna neden olacağı belirtilmişti.

Yukarıda sıralan nedenlerle, yüz kızartıcı suç ifadesi hukuk sistemimizden 
çıkarılmalıdır. Bu ifade hukuk sisteminden çıkarılıncaya kadar bu suçların 
sadcce kanun m addelerinde sayılanlardan ibaret olduğu kabul edilmeli ve 
kanunlarda geçen “gibi yüz kızartıcı suçlar” ifadesi daraltıcı yorum yapılarak, 
“sadece bu tür yüz kızartıcı suçlar” ya da “burada ismen sayılan suçlar” 
biçiminde anlaşılmalıdır {Bkz. TOROSLU , 1992: 21 - 2 2 ;  DURSUN).
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DEMOKRATİK TOPLUMDA HOŞGÖRÜSÜZLÜK: 
NEFRET SÖYLEMİ VE NEFRET SÖYLEMİNİN İFADE 

ÖZGÜRLÜĞÜNDEN AYRIŞTIRILMASI SORUNU

Dr. Ömür AYDIN

Prof. Dr. Naz ÇAVUŞOĞLU

“Soğukkanlılıkla söylenen yalanlara karşı ahlaki önyargılar çok daha
acımasızdır...

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 2008 yılında nefret 
suçlarına ilişkin yayınladığı yıllık rapor, bu suçların A vrupa’da her geçen yıl bir 
önceki yıla göre artışta olduğunu gösteriyor. Örneğin İngiltere’de resmi 
kurumlar tarafından 2005-2006 yılları arasında kayda alınan ırkçı nitelikte 
olaylar bir önceki yıla göre %4 artarken, ırksal ve dinsel temelli şiddet 
eylemlerindeki artış % 12’ye ulaşıyor (Annual Report For 2007). Fransa’da 2007 
yılında M üslümanlara dönük nefret suçları 2006’ya göre %25 (Annual Report 
For 2007: 87) 2, İsveç’te Yahudilere dönük nefret suçları 2006’da 2005’c göre 
yaklaşık %20 artmıştır (Annual Report For 2007: 70). A lm anya’da da aşırı sağ 
kökenli şiddet eylemlerinin artış oranı bir önceki yıla göre % 9 .5 ’tur (Annual 
Report For 2007: 44). Nefret suçlarındaki bu trajik artış A vrupa’da toplumsal ve 
siyasal alanda hoşgörüsüz bir söyleminin giderek yükseldiğini gösteriyor. Son 
yıllarda yapılan seçimlerde aşırı sağ partilerin sandıklardan güçlenerek çıkması 
da bu eğilimi doğruluyor.

- I  -

1 (ARENDT, 1996: 307)
'  Rapora göre 2006’da kayda alman ırkçı şiddet olaylarının %66’sı Kuzey Afrika 

kökenli kişileri hedef almıştır (Annual Report For 2007: 43).
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A G İT’in 2009 yılında nefret suçlarının önlenmesi amacıyla çıkardığı 
kılavuzda nefret suçu, “önyargılı bir motivasyonla işlenen cezai bir suç” (Hate 
Crime Laws a Practical Guide: 2009: 16) olarak tanımlanmıştı. Buna göre nefret 
suçu iki unsurun bir araya gelmesiyle oluşur. İlk unsur, sıradan ceza kanunları 
kapsamında değerlendirilebilecek bir eylemin varlığı, ikinci unsur ise bu eylemi 
motive eden önyargılardır (Hate Crime Laws a Practical Guide: 2009: 16). 
Önyargılı motivasyon, nefret suçunu diğer sıradan suçlardan ayırır (Hate Crime 
Laws a Practical Guide, 2009: 16). Çünkü şahsa veya mülküne karşı işlenen suç,
o kişinin '’ırkı, etnik kökeni, dini, cinsiyeti, cinsel yönelimi, fiziksel veya zihinsel 
engelleri veya bir guruba aidiyeti' nedeniyle işlenmektedir (Annual Report for 
2007: 11). Bugün demokratik ülkeler ‘şiddet eylemlerini cezalandırm aya’ veya 
‘ayrımcılığı önlem eye’ dönük yasal düzenlemelere sahip olmakla beraber, AGİT 
nefret suçlarının bireye dönük sıradan şiddet eylemleriyle aynı kategoride 
değerlendirilmemesi ve nefret suçunu etkin cezai yaptırıma bağlayan bağımsız 
yasaların çıkarılması gerektiğini belirtmektedir. A G İT ’ e göre ülkelerin bu 
yönde yasalara sahip olmasının birkaç önemli nedeni vardır (Hate Crime Laws a 
Practical Guide, 2009: 22-23). İlk olarak, toplum bu tür yasaların var olduğu bir 
ortamda önyargı temelli suçları daha kolay reddedebilecek ve kınayabilecektir. 
İkinci olarak, nefret suçu sıradan suçlardan farklı olarak yalnızca mağdur 
üzerinde değil aynı zamanda onun mensubu olduğu grubun diğer üyeleri 
üzerinde de etki yarattığından salt bireylere karşı işlenen suçlardan daha ağırdır. 
Üçüncü olarak, ceza kanunları bir suçta failin yalnızca eyleminin yarattığı 
sonuçla ilgilenmekle kalmaz aynı zamanda failin maksadını da sorgular. Bu 
nedenle nefret suçunu harekete geçiren önyargılı motivasyon daha ağırlaştırılmış 
bir cezayı hak eder. Özet olarak AGİT raporu toplumsal ve siyasal alana 
yerleşmiş önyargıların harekete geçirdiği eylemlerin etkin bir şekilde cezai 
yaptırıma bağlanmasını önermektedir.

Konuya ‘nefret söylem i’ açısından bakıldığında da benzer okumaları 
yapmak mümkün. Her ne kadar ‘nefret söylem i’ ile ‘nefret suçu’ aynı anlama 
gelmese de ikisi arasında yakın bir ilişki ve paralellik var. AGİT kılavuzuna göre 
nefret söylemi, nefret suçunu oluşturan ilk unsuru -cezai bir eylemin varlığını- 
içinde barındırmasa da her ikisine zemin hazırlayan motivasyon aynıdır: 
önyargılar (Hate Crime Laws a Practical Guide, 2009: 25). Nefret söyleminin 
yaratacağı hoşgörüsüz ortam daha sonra şiddet eylemlerine dönüşüp nefret 
suçuna zemin sağlayabilecektir (Annaul Report for 2007: 123). Bu nedenle 
bugün devletler, yükselm ekte olan bu eğilimle hukuksal ve kamusal politikalarla 
m ücadele etmek durumunda. Bu, aynı zamanda, devletin hak ve özgürlükleri 
korumada üstlendiği pozitif yüküm lülüğün de bir gereği. Diğer yandan nefret 
söylemiyle mücadelede izlenecek politikaların beraberinde kimi sorunları 
getirmesi de kaçınılmazdır. Bu söylemin engellenmesine dönük çabalar ifade
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özgürlüğünün norm alanı üzerinde baskı yaratarak daralmaya yol açabilir. Bu 
nedenle nefret söyleminin ifade özgürlüğünden ayrıştırılması her zaman sorunlu 
bir alan olarak belirir. Çünkü devletler, bir yandan ayrımcılığı önlemekle diğer 
yandan ise ifade özgürlüğünü korumakla yükümlüler (BÖYLE, 2001: 487).

-II-

Bugün BM, AGİT, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi 
uluslararası/ulusalüstü örgütler yukarıda sözü edilen sorun alanlarına ilgi 
duymakta ve devletler için bütünleyici politikalar geliştirmektedirler. Nefret 
söyleminin ‘tanımlanması ve ifade özgürlüğünün norm alanından dışlanm ası’ ve 
bu söyleme temel teşkil eden ‘önyargıların ortadan kaldırılm ası’, sorunun iki 
önemli ayağıdır. Özellikle AGİT ve Avrupa Konseyi’nin bu konulara ilişkin 
çalışmaları yol gösterici olarak ele alınabilir.

Nefret söylemi konusunda gerek ulusal devletlerin gerekse uluslararası 
kuruluşların üzerinde uzlaştıkları ortak bir tanım dan söz etmek zordur. Ancak 
yapılan tanım lam alar genel olarak; toplumda hoşgörüsüzlük yaratan düşünce 
açıklamalarının nefret söylemi içinde değerlendirilebileceği yönündedir (Fact 
Sheet on Hate Speech, 2008: 2).

Avrupa Konseyi Bakanlar Kom itesi’nin 1997 yılında aldığı bir tavsiye 
kararında(https.7/wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instran 
et.Cm dBlobGet& InstranetIm age=568168&SecM ode= 1 &DocId=582600&Usage 
=2) nefret söylemi; “ırkçı ııefreî, yabancı düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı (anti- 
semitizm) ve hoşgörüsüzlüğe dayalı nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, 
savunan ya  da haklı gösteren her tür ifade biçimi” olarak tanımlanmıştı. Kişiler 
çoğu zaman kendilerinin seçmediği bir aidiyetten, varoluştan veya farklı 
olmaktan ötürü bu söylemin hedefi olurlar (W EBER, 2006: 98,113). Söylemin 
temelinde farklılığa karşı tahammülsüzlüğün yattığı söylenebilir. Bu nedenle 
nefret söyleminin hedefinde yer alan ‘grubun karakteristiğini’ belirlemek önem 
kazanır. Avrupa Konseyi bünyesinde üye ülkelerde ırkçılık, ayrımcılık, Yahudi 
düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle bütünlük ve süreklilik arz eden bir yaklaşımla 
mücadele etmek amacıyla 1993 yılında kurulan Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe 
Karşı Avrupa Komisyonu (ECRİ), Konsey üyesi devletlerin ırkçılık ve 
ayrımcılık uygulamalarını içeren 4 -5  yıllık dönem raporları yayınlayarak 
A vrupa’nın hoşgörüsüzlük haritasını ortaya koymaktadır. E C R I’nin bu raporları 
ve genel politika önerileri dikkate alındığında toplumda ‘incinmeye açık3‘

3 (ECRİ General Policy Recommendation No: 1. 4 October 1996).
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(vulnerable) ve ‘potansiyel mağdur4* (potential victims) olarak anılan kesimlerin 
bu tür söylemlerin hedefinde yer aldığı görülür. Her toplum tarihsel ve 
sosyolojik koşullan dolayısıyla farklılaşan grup karakteristiğine sahip olmakla 
beraber genel olarak etnik ve dinsel azınlıkların, Yahudilerin, göçmen ve 
mültecilerin, yabancı işçilerin, eşcinsellerin ve Çingenelerin/Romanların bu tür 
hoşgörüsüz söylemlerin hedefinde yer aldığını söylemek mümkündür. Gerek 
EC R I’nin 1999’dan gerekse AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları 
Bürosu’nun (ODIHR) 2006’dan bu yana yayınladıkları ülke raporları 11 Eylül 
sonrası yaşanan gelişmelerin bu tür söylemleri arttırdığını ortaya koyuyor. Bu 
nedenle devletlerin kendi toplumlarında var olan potansiyel mağdurları 
belirlemeleri ve buna göre politikalar hazırlamaları önemlidir.

E C R I’nin bugüne kadar geliştirdiği 12 adet genel politika önerisi5 
devletlere ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele amacıyla alacakları 
tedbirler konusunda kılavuz olma özelliğine sahip. ECRİ önerileri temelde 
‘hukuk’ ve ‘kamu politikaları’ yoluyla alınacak önlemleri kapsar. Bu önerilerde 
öne çıkan noktalardan bazıları şunlardır(ECRI General Policv Recommendation 
No. 1. 4 October 1996):

- ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlükle 
mücadelenin iç hukukta normlar hiyerarşisinde üst sıralarda yer alan bir hukuki 
mevzuat ile (örneğin anayasa veya temel bir hukuk metniyle) gerçekleştirilmesi, 
ilgili uluslararası hukuk belgelerinin imzalanması;

- ırkçı veya yabancı düşmanlığı niteliği taşıyan suçların özel 
nitelikte/müstakil suçlar olarak düzenlenmesi ve bu tür suçları işleyen failin 
amacının ayrıca dikkate alınması;

- ırkçı nitelikte örgütlenmelerin azınlık toplulukları üzerinde yaratacağı 
tehdit göz önünde bulundurularak bu tür örgütlerle ilgili yasaklayıcı tedbirler 
alınması;

- kamuoyunu ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve 
hoşgörüsüzlükle mücadeleye ilişkin hukuki mevzuat hakkında bilinçlendirmek;

- kamu hizmetlerinin, toplumda hiçbir ayrım gözetilmeyerek herkese açık 
olmasını sağlamak;

- yerel, bölgesel ve ülke düzeydeki ırkçılık, yabancı düşmanlığı, 
antisemitizm ve hoşgörüsüzlüğün niteliği, nedenleri ve ortaya çıkışları ile ilgili 
araştırmalar yapmak;

4 iECRI General Policv Recommendation No: 4. 6 March 1998).
ECRİ tavsiye kararlarının tümü için bkz. 

(http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GeneralThemes en.asp).
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- okul ders programlarının (örneğin tarih dersinin) kültürel çeşitliliğin 
olumlu yönlerini vurgulayacak şekilde düzenlenmesi, ırkçılık ve 
hoşgörüsüzlükle mücadele konusunda eğitim personelinin ve öğrencilerin 
bilinçlendirilmesi (ECRİ General Policy Recommendation No. 10, 15 December 
2006);

- ulusal düzeyde ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve 
hoşgörüsüzlükle mücadele amacıyla uzmanlık organlarının oluşturulması (ECRİ 
General Policv Recommendation No. 2 . 13 June 1997);

- II. Dünya Savaşı sırasında ırkçı ve ayrımcı politikalara maruz kalmış 
olan Çingeneler/Rom anlar’ın, A vrupa'nın kültürel çoğulculuğunun bir parçası 
olarak sosyal ve ekonomik hayata katılmaları konusunda devletlerin etkin 
önlemler alması (ECRİ General Policv Recommendation No. 3 . 6 March 
1998.)6;

- dinsel kaynaklı her türlü aşırılıkla mücadeleyi göz önünde tutarak 
A vrupa’da M üslüman azınlığın ayrımcılığa uğramaması için gerekli tedbirlerin 
alınması, bu bakımdan eğitim politikalarının toplumun kültürel çoğulculuğu 
dikkate alınarak düzenlenmesi, iş hayatında ve sosyal hayatta Müslüman 
azınlığa dönük ayrımcılığın önlenmesi (ECRİ General Policy Recommendation 
No. 5, 27 April 2000);

- 11 Eylül sonrası ortaya çıkan terörle mücadele politikalarının 
göçmenler, yabancılar ve azınlıklar üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin 
giderilmesi (ECRİ General Policy Recommendation No. 8, 17 March 2004);

- Yahudilere dönük soykırım inkârı yoluyla gerçekleşen antisemitist 
söylemlerin yasaklanması, eğitim programlarında bu konuda bilinçlendirici 
yöntemler kullanılması, medyanın bu tür söylemlerin engellenmesi konusunda 
yönlendirilmesi, konuyla ilgili araştırma projelerinin desteklenmesi (ECRİ 
General Policy Recommcndation No. 9, 25 June 2004);

6 İHAM da Roman/Çingeneler'e dönük ırkçı nefretin engellenmesi konusunda 
devletlere yükümlülükler getirmektedir. Örneğin Nachova ve Diğerleri v. Bulgaristan (6 
Haziran 2005) davasında Roman kökenli iki asker kaçağı, güvenlik güçleri tarafından 
yapılan operasyonda öldürülmüşlerdi. Operasyon esnasında güvenlik görevlilerinden 
birinin “Kahrolası Çingeneler!”/‘ToM damn GypsiesV diye bağırdığı ileri sürülmüştü. 
Mahkeme yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verdiği bu davada bu hakkın 
korunmasında ayrımcılık yapılmaması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca Mahkeme 
devletlere bu tür olayların meydana gelmesinde ırkçı motivasyonun etken olup 
olmadığını ciddi şekilde soruşturma ödevi yüklemiştir (bkz. par. 35 ve 160).
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- ırkçı, antisemitist ve yabancı düşmanlığı içeren propagandaların internet 
yoluyla yayılmasının engellenmesi için devletlerarası işbirliğinin yapılması 
(ECRİ General Policy Recommendation No. 6, 15 December 2000)

Gerek ECRİ gerekse AGİT çalışmalarında vurgulanan önemli sorunlardan 
birisi de devletlerin ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle ilgili 
meydana gelen olaylar hakkında veri çalışmaları yapmamaları veya bu verileri 
eksik tutmalarıdır (Annual Report For 2007: 47). Bu konuyla ilgili kapsamlı 
araştırmaların yapılması bu tür suçlarla mücadelede alınacak önlemler için 
anlamlı bir yol haritası ortaya çıkarabilir. ECRI’nin 4 no.lu tavsiye kararı (ECRİ 
General Policy Recommendation No. 4, 6 M arch 1998) ülkelere, potansiyel 
mağdurların ırkçılık ve ayrımcılık konusunda algı ve deneyimlerine ilişkin 
anketler yapılmasını önerir. Bu tür anketler nefret söylemi ve nefret suçu 
mağdurlarının yaşadıkları toplumu nasıl algıladıklarına ilişkin önemli ipuçları 
verebilir. Tavsiye kararı potansiyel mağdurların kimler olduğuna dair bir 
sıralama yapmazken, belirlemeyi devletlere bırakır. Ancak bu araştırmalarda risk 
kapsamında görülebilecek gruplar genel olarak, azınlıklar ve göçmenler gibi 
hassas topluluklardır.

-III-

Nefret söylemini engellemeye dönük yukarıda sözü edilen hukuksal ve 
kamusal politikalar toplumun çoğulcu yapısının korunması ve önyargıların 
ortadan kaldırılması bakımından önemli bir işleve sahip olmakla beraber diğer 
yandan bu politikalar, ifade özgürlüğünün norm alanını baskı altına alabilir. Bu 
nedenle, ‘eleştirel, saldırgan olm ayan’ düşünce açıklamalarının korunması ile 
‘şiddet çağrısı içeren’, ‘hoşgörüsüzlük yaratan’ düşünce açıklamalarının 
yasaklanması arasında zor bir sınama yapmak gerekir. Ayrımcılığın önlenmesi 
ve ifade özgürlüğünün korunması noktasında bir denge bulma çabası bugün 
insan hakları hukukunun önemli sorunlarından birisidir.

Nefret söylemi, ifade özgürlüğünün norm alanından nasıl ayrıştırılır? 
Bireyler bu tür hoşgörüsüz söylemleri dile getirirken çoğu zaman yerleşik 
toplumsal önyargılardan, tarihsel olaylardan, siyasal kışkırtmalardan beslenir ve 
motive edilirler. Bu nedenle verili toplumsal koşullar altında ileri sürülen 
görüşlerin nefret söylemi özelliği taşıyıp taşımadığını test etmek zor olabilir. 
Hatta bu türden konuşm alar çoğu zaman ilk bakışta önemsiz ve hatta rasyonel de 
gelebilir (Fact Sheet on Hate Speech: 2). İnsan H aklan Avrupa Mahkemesi 
(İHAM), ifade özgürlüğü ve sınırlarına ilişkin bugüne kadar geliştirdiği içtihatta 
bu sorunu farklı örneklerde sınama olanağı bulmuştu. M ahkeme’nin bu alana 
ilişkin değerlendirmeleri sorunun yanıtını bulmak açısından önemlidir. İHAM
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kararlarında nefret söylemi, bugüne değin açık bir şekilde tanımlanmış 
olmamakla beraber; “hoşgörüsüzlük kaynaklı (dinsel hoşgörüsüzlük de dâhil) 
nefret yayan, bunu teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren” (Gündüz v. 
Türkiye, 14.06.2004: par. 40; Erbakan v. Türkiye, 06.07 2006, par. 56. İHAM 
kararları için bkz. http://echr.coe.int/echr/en/hudoc~) ifade biçimleri için bu 
kavramın kullanıldığını görüyoruz.

M ahkem e’nin içtihadı dikkate alındığında nefret söylemine ilişkin 
yaklaşımın iki temel eksene oturtulduğu görülür. Birinci eksende, Sözleşm e’nin 
10. madde (ifade özgürlüğü) korumasından çıkarılıp doğrudan 17. madde 
(hakların kötüye kullanılması) çerçevesinde incelenen düşünce açıklamaları yer 
alır. Burada mahkûm edilen ifadenin ‘etkisi’ değil çoğu zaman ‘kendisidir’. 
İkinci eksende, Sözleşm e’nin 10. madde kapsamında değerlendirildiği halde, 
etkisi bakımından demokratik bir toplum için ‘açık ve yakın tehlike’7 içeren 
düşünce açıklamaları yer alır. Dolayısıyla M ahkem e’nin ‘dışlam a’ ve ‘etki testi’ 
olmak üzere iki tür teknikten yararlandığını söyleyebiliriz.

Birinci eksende; faşizm ve ırkçılık içeren, nasyonal sosyalizm savunusu 
yapan, Yahudi düşmanlığı ve soykırım  inkârına dayalı düşünce açıklamaları yer 
alır (M CGONAGLE, 2005). Bu tür düşünce açıklamaları Sözleşm e’nin 
dayandığı değerleri yok etmeyi am açladığından (TULKENS, 2006: 55) 
demokratik bir toplumda yaratacakları etki test edilmeksizin kategorik olarak 
Sözleşme koruması dışında bırakılırlar. Michael Kühnen v. Federal Almanya 
(12.05.1998) davası M ahkem e’nin konuya ilişkin yaklaşımını ortaya koyması 
bakımından önemli bir yere sahiptir. Başvurucunun Alman Nasyonal Sosyalist 
Partisi’ni (NSDAP) yeniden etkin hale getirmek amacıyla hazırladığı 
broşürlerden birinde şu ifadeler yer almıştı:

“ Bizi neo-nazi olarak adlandırıyorlar! O zaman biz de kodamanlara, 
bolşeviklere, siyonistlere, dolandırıcılara, dalavericilere, parazitlere karşıyız! 
Kapitalizme, komünizme, siyonizme, yabancı işçilerle yabancılaşmaya, çevrenin 
tahribatına karşıyız! Bizler A lm anya’nın birliğinden, sosyal adaletten, ırksal 
övünçten, insanların birliğinden, yoldaşlıktan yanayız!”

1919 yılında Amerika’da ilk defa yargıç Holmes’ün dile getirdiği “açık ve yakın 
tehlike ölçütü” bir ifadenin şiddete yönelten açık ve yakın bir risk içermemesi 
durumunda sınırlanmaması gerektiğini ileri sürer. Bu ilke halen Amerikan Yüksek 
Mahkemesi içtihadında etkinliğini korumaktadır (Ayrıntı için bkz. ROSENFELD, 2003: 
1534-1535; BR1NK, 2001: 122).
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İnsan Haklan Avrupa Komisyonu (İHAK) bu ifadeleri, Sözleşme 
koruması dışında tutmuş ve başvuruyu kabul edilemez bulmuştur. Mahkeme, 
ırkçı mesaj içeren ifadeye karşı geliştirdiği yasaklayıcı içtihadını yakın tarihli 
Nonvood v. Birleşik Krallık (16.11.2004) davasında da sürdürmüştür. Ayrıca bu 
dava, M ahkeme’nin A vrupa’da M üslümanlara dönük ırkçılık konusunu 17. 
madde kapsamında değerlendirdiği ilk karar olma özelliğine de sahip 
(TULKENS; 2006: 55). Başvurucu aşırı sağcı Britanya Ulusal Partisi’nin 
(British National Party -B N P ) bölgesel düzeyde temsilcisi olup, Kasım 2001 ve 
Ocak 2002 tarihlerinde bir binaya astığı afişte şu sözler yer alıyordu:

“İslam, Britanya’dan dışarı - Britanyalılar’ı Koruyun” (İslam out o f 
Britain -  Protect the British People).

Bu ifadeler, İHAM tarafından Britanya’da yaşayan M üslümanlara dönük 
ırkçı ve hoşgörüsüz bir açıklama olarak nitelenmiş ve başvuru kabul edilemez 
bulunmuştur. Mahkeme, II. Dünya Savaşı sonrasında, Yahudilere dönük 
gerçekleşen soykırımın inkârını da ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmez. 
Bu yaklaşımının iki temel gerekçeye dayandığı söylenebilir. İlk olarak Yahudi 
soykırımının varlığı hukuksal olarak kanıtlanmıştır. Dolayısıyla buna dönük 
inkârın, bir olgudan değil, önyargılı bir değerden beslendiği düşünülebilir. İkinci 
olarak soykırım, Avrupa tarihinde acı bir hafıza olarak yerini almış bu nedenle 
de toplumun ve özellikle gençlerin bu tür yıkıcı söylemlerin etkisinden uzak 
tutulması gerektiği düşünülmüştür (M CGONAGLE: 20). Garaudy v. Fransa 
(07.07.2003) davasına konu olayda, Fransız düşünür Roger Garaudy 1995 
yılında yayınladığı “İsrail Politikasının Kurucu M itleri” (Les Mythes Fondateurs 
De La Politique israélienne) adlı kitabında Yahudi soykırımını, “ İsrail 
devletinin saldırgan politikalarının m eşrulaştınlm ası için uydurulmuş bir yalan” 
olarak tanımlamış ve hakkında açılan davalardan çeşitli cezalar almış ve 
İHAM ’a başvurmuştu. İHAM bu davada, soykırım inkârının 10. madde 
korumasından yararlanamayacağını belirterek başvuruyu reddetmiştir. Her ne 
kadar Mahkeme, tarihsel olayların aydınlatılmasını kendi yetkisi içinde görmese 
de Yahudi soykırımı gibi tarihsel gerçekliği şüphe bırakm ayacak şekilde 
kanıtlanmış bir olayda durumun değiştiğini düşünmekte ve soykırım  inkârına 
dayalı düşünce açıklamalarının önyargılı bir m otivasyondan beslendiğini göz 
önüne alm aktadır (Lehideux ve Isorni v. Fransa, 23.09.1998: par. 47).

İkinci eksende; Sözleşm e’nin 10. m adde kapsamında değerlendirildiği 
halde demokratik bir toplumda yarattığı etki bakım ından ifade özgürlüğünden 
yararlandırılmayan hoşgörüsüz açıklamalar yer alır. Mahkeme bu türden 
düşünce açıklamalarını zaman içinde geliştirdiği ölçütler aracılığıyla sorgular. 
Buna göre bir düşünceyi ifade eden kişinin ‘kim liği’, ‘ifadenin içeriği’, ‘am acı’,
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‘ifadenin kime dönük olduğu ve hedef kitlesi’, ‘ifadenin dile getirildiği ortam ve 
toplumsal koşullar’, kısacası ifadenin ‘bağlam ı’, yapılacak testte önem kazanır 
(TULKENS; 2006:55; WEBER, 2006: 100). Komisyon aşamasını geçerek 
M ahkeme önüne gelmiş olan Jersild  v. Danimarka (23.09.1994) ile Giindiiz v. 
Türkiye (14.06.2004) ve Necmettin Erbakan v. Türkiye (06.07.2006) davaları bu 
testlerin ne şekilde yapıldığını göstermesi bakımından öneme sahiptirler.

Jersild  v. Danimarka davasına konu olayda, gazeteci Jens O laf Jersild 
Kopenhag’da yaşayan ve kendilerine ‘Yeşil Ceketliler’ adını veren bir grubu 
röportaj için bir televizyon programına davet etmiş ve grup üyeleri 
Danim arka’da yaşayan göçmenler ve etnik gruplar hakkında,

“ ...b ir  gorilin fotoğrafını alın ve bir zenciyle karşılaştırın, aynı beden 
yapısı... zenciler insan değiller, hayvanlar... bu durum Türkler, Yugoslavlar ve 
diğer bütün yabancı işçiler için de geçerlidir...” (Jersild v. Danimarka, 
23.09.1994: par. 12)

gibi küfürlü ve aşağılayıcı sözler sa rf etmişlerdi. Bunun üzerine ulusal 
mahkemeler, Jersild’i bu kişileri, ırkçı beyanlarda bulunacaklarını önceden 
bildiği halde program a çağırarak bu yönde beyanlara teşvik ettiği gerekçesiyle 
para cezasına çarptırmıştı. İHAM başvuruya konu olmamakla beraber, Yeşil 
Ceketliler’in sa rf ettiği ırkçı görüşlerin Sözleşme korum asından kesinlikle 
yararlanamayacağının altını çizmiş ve konuyu basın-yaym organlarının 
sorumluluğu çerçevesinde tartışmıştır. M ahkeme Jersild’in kendini bu kişilerden 
tamamen soyutlayarak programı sürdürdüğünü belirterek (par.34) programa bir 
bütün olarak bakıldığında, programın halkı yakından ilgilendiren bir konuda 
(ırkçılık ve yabancı düşmanlığı) dikkat çekmek amacıyla hazırlandığını 
belirtmiştir. Dolayısıyla M ahkeme, Jersild’in amacını, program sırasında izlediği 
tutumu ve program ın hazırlanma gerekçesini dikkate alarak verilen cezayı 
orantılı bulm am ıştır (par.34).

M ahkem e’nin 2004 yılında sonuçlandırdığı Gündüz v. Türkiye davasına 
konu olan olayda, 12 Temmuz 1995’te bir televizyon programına katılan 
Aczmendi Tarikatı lideri M üslüm Gündüz şu görüşleri dile getirmişti:

“ ... kendisine demokrat, laik diyen bir kimsenin dini yoktur... Türkiye’de 
demokrasi despot, Allahsız ve dinsizdir... laik sistem iki yüzlü ve münafıktır... 
bazı kimselere bir şekilde diğerlerine başka şekilde davranmaktadır... 
Diktatörlük kanunlarına göre bunların suç olduğunu bilerek söylüyorum... Neden 
konuşmayacakmışım? Ölümden öte yol mu var? ... Bir kimse Türkiye
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Cum huriyeti’nin yetkili kıldığı belediye memurunun kıydığı nikâhla evlendikten 
sonra gerdeğe girerse, bu birleşmeden doğan çocuk piçtir.” (Gündüz v. Türkiye: 
par. 11)

Programda yer alan bir başka katılımcının bu konuşma üzerine, bu 
kişilerin demokrasiyi yıkıp yerine şeriata dayalı bir rejim getirmek amacında 
olduğunu söylediğinde ise Gündüz, “tabi o da olacak, o da olacak” (par. 15) 
demiş; yargılaması esnasında ise “şeriat rejiminin baskıyla, güçle veya silahla 
değil fakat insanları ikna ederek gerçekleşeceğini” belirtmiştir. Gündüz, bu 
konuşmaları nedeniyle halkı din tem elinde kin, nefret ve düşmanlığa tahrik 
etmekten ötürü ceza almıştır. İHAM bu davada, “kişileri ve grupları aşağılayan, 
kin ve nefret içeren görüşlerin Sözleşme korumasından yararlanamayacağını” 
(par.41) vurgulayarak ifadenin kendisini hoşgörüsüz bir söylem olarak 
değerlendirmektedir. Gündüz’ün şeriat rejimi kurma noktasındaki amacı da 
sorgulanmış ve şeriat projesinin Sözleşme değerleriyle bağdaşmaz bulunduğu 
vurgulanmıştır (par.51) Ancak M ahkeme, G ündüz’ün görüşlerinin toplumca 
zaten bilindiğini ve bunları aktarması için programa çağrıldığını, programa 
başka katılımcıların da çağrılarak bir denge gözetildiğini (par.53), bazı ifadelerin 
hakaret içermesine rağmen program ın canlı yayınlanm asından dolayı G ündüz’ün 
bunları düzeltme imkânına sahip olmadığım söyleyerek ifade özgürlüğünün ihlal 
edildiğini tespit etmiştir, (par.49)

Necmettin Erbakan v. Türkiye davasına konu olay ise, Necmettin 
Erbakan’ın Refah Partisi Genel Başkanı sıfatıyla 25 Şubat 1994 tarihinde yerel 
seçim kampanyası sırasında Bingöl’de halka açık düzenlenen bir toplantı 
sırasında yaptığı şu açıklamalara ilişkindir:

Artık bu ülkede 12 tane parti yok, 2 tane parti var: hak ve batıl, hakkı 
temsil eden Bingöllü kardeşimin imanını temsil eder. Onun kendi partisi, bu 
partinin adı Refah Partisidir. Peki, öbür parti hangisi? Diğerleri, diğerleri ne 
demek diğerleri? Refah Partisi’nin dışındakilerin hepsi batıldır, hepsi bir tek 
parti sayılu. Çünkü bunlar gâvur aşığı. Bunlar bağımsız değil Batıya bağlı, 
geliyorlar iş başına, talimatı oradan alıyor, bizim halkımızı eziyor. Bunların 
hepsi faizci, hepsi sömürücü, hepsi ezici ve de üstelik biz İslam  âlemini 
bırakacağız, H ıristiyanlarla beraber olacağız. Kanunlarımızı gâvurlar yapacak, 
bizleri onlar idare edecek . . . ” (Erbakan v. Türkiye: par.59)

Bu konuşmaları nedeniyle Erbakan hakkında konuşmanın yapıldığı 
tarihten 4 yıl 5 ay sonra (par.69-70) soruşturma başlatılmış; Erbakan, T.C.K. 
312. maddesi gereğince ‘halkı dine, etnik kökene ve bölge ayrımına dayalı kin 
ve düşmanlığa tahrik etm ekle’ suçlanarak para cezası, kimi siyasi haklardan
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yoksunluk ve 1 yıl hapis cezası almış ancak cezası ertelenmiştir. Erbakan’ın 
ifade özgürlüğüne müdahale edildiği gerekçesiyle İH A M ’a yaptığı başvuruda 
Türk hükümeti, konuşmanın bağlamına değinmiş, konuşmanın dinsel terör 
uygulayan Hizbullah örgütünün etkin olduğu bir yerde-Bingöl’de yapıldığını ve 
Sivas’ta bir otelin yakılarak 33 kişinin öldürülmesi olayından 6 ay sonra 
gerçekleştiğini belirtmiştir, (par. 10)

Mahkeme yaptığı değerlendirmede; tanınmış bir siyasetçi tarafından halka 
açık bir toplantıda dile getirilen bu görüşlerin dini değerler çerçevesinde 
şekillenmiş bir toplumsal bakış açısını gösterdiğini, farklı grupların karşı karşıya 
getirilmesinin çoğulculuğu zedeleyeceğini, toplumun inananlar ve inanmayanlar 
gibi basit bir bölünmeye indirgenmesinin dine dayalı politik bir çizgi 
oluşturduğunu (par.62) belirterek söylemi hoşgörüsüz olarak değerlendirmiş; 
konuşmanın yapıldığı tarih ve yerdeki -hükümetin de ileri sürdüğü- toplumsal 
koşulları dikkate aldığını ve siyasetçilerin halka yönelik konuşmalarında 
hoşgörüsüzlüğü beslemekten kaçınmaları gerektiğini vurgulamıştır. Ancak 
M ahkem e’nin kararında; soruşturmaya konu olan kanıtların şüphe uyandırması, 
verilen cezanın orantısızlığı, soruşturm anın 4 yıl 5 ay gibi uzun bir aradan sonra 
yapılmış olması göz önüne alındığında bu düşüncelerin açık ve yakın bir tehlike 
olarak görülemeyeceği (par.68) ileri sürülerek ifade özgürlüğünün ihlal edildiği 
sonucuna ulaşılır.

Yukarıda özetlenen davalar ifade özgürlüğünün nefret söyleminden 
ayrıştırılmasına dönük ölçütlerin ne şekilde kullanıldığını göstermekle beraber 
medyanın ve siyasetçilerin ifade özgürlüğünü kullanırken yüklendiği 
sorumlulukları belirlemesi açısından da önemlidir. Gerek ECRİ raporlarında 
gerekse AGİT raporlarında, nefret söyleminin yaratılması, yayılması ve 
toplumsal dilde inşa edilmesi bakım ından siyasetçilerin ve basın-yayın 
organlarının önemli sorumluluklara sahip olduğu açıktır. Benzer şekilde İHAM 
da medya ve siyasetçilerin kullandığı dilin yaratacağı etkiyi ayrıca 
değerlendirme konusu yapmıştır. M ahkem e’nin yerleşik içtihadında 
siyasetçilerin ve medyanın ifade özgürlüğü alanı geniş tutulmuş ve politik ifade 
ile basın özgürlüğüne nitelikli bir koruma sağlanmıştır. Bu, her iki grubun 
toplumda üstlendikleri işlevin bir gereği olarak tem ellendirilmiştir (bkz. Incal v. 
Türkiye, 09.06.1998: par. 46; Castells v. İspanya, 23.04.1992: par. 46; Lingens 
v. Avusturya, 08.07.1986: par. 41). Diğer yandan siyasetçilerin ve basın yayın 
organlarının kullandıkları hoşgörüsüz dil de toplum  üzerinde aynı değerde bir 
etki bırakacaktır. Bu nedenle M ahkeme, bu iki grubun kullanacağı dili özenle 
seçmesi gerektiğini belirtmektedir. Gündüz v. Türkiye davasında M ahkeme bu 
sorunu değerlendirme konusu yapmış ve Refah Partisi ile ilgili aldığı kararla bu 
davayı karşılaştırmıştır. Gerek G ündüz’ün gerekse Refah Partisi’nin politik
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projesi aynı olmakla beraber; M ahkeme, iktidarda olan bir siyasal partinin şeriat 
rejimini savunmasıyla sıradan bir kişinin savunmasının aynı etkide olmayacağını 
söylemiştir (par.51). Basın yayın organlarının ırkçı ve hoşgörüsüz nefret 
söylemlerini topluma aktarma konusunda sorumluluğunun ne olduğuna gelince; 
Mahkeme nefret propagandası içermeyen ve toplumsal bir konuda farkındalık ve 
duyarlılık yaratmayı amaçlayan bilgilendirmeleri ifade özgürlüğü korumasından 
yararlandırmaktadır. Bu çerçevede yapılan haber ve programlarda; habercinin 
amacı, tutumu, katılımcılarla kurduğu özdeşlik, tartışılan konuların niteliği, 
görüşlerin dengelenmesi gibi ölçütler M ahkem e’nin değerlendirmelerinde ön 
plana çıkmaktadır.

-IV-

Otorite, iktidar, özgürlük, totalitarizm  ve antisemitizm üzerine 
çalışmalarıyla bilinen ünlü siyaset bilimci Hannah Arendt, 1958 yılında 
yayınladığı, ‘İnsanlık Durumu’ (Human Condition) adlı eserinde ‘çoğulluğu’, 
insanın temel yaşam durumu (ARENDT, 2003: 36); ‘kamusal alanı’ ise insanın 
çoğulluk içinde farklılığını ortaya koyabileceği b ir özgürlük alanı olarak 
nitelemişti (ARENDT, 2003: 2006). A rendt’e göre şiddet eğilimli ideolojiler, 
insanlığın temel durumu olan çoğulluğu ortadan kaldırarak insanı ve kamusal 
alanı tek tipleşmeye yöneltir ve bireyin kendi özgün varlığını anlayabilme 
çabasını yok eder. Nefret söyleminin hedefine konulan şey de çoğu zaman 
bireyin ‘kendisi’ değil sahip olduğu ‘kim lik veya aidiyetidir’. Dolayısıyla farklı 
olana karşı duyulan ''önyargılı nefret’ esasen bireyin varoluşunu hedef alır. 
Nefret söylemini bu türde bir okumayla ele almak, bununla mücadelenin 
gerekçeleri bakımından önemli bir perspektif sunuyor.
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KUŞAKLARARASI ADALET

Prof. Dr. A.Ülkü AZRAK

I

Bıı yazının başlığı “Geleceğe Dönük Adalet" ya da batı literatüründe 
zaman zaman kullanıldığı gibi “Gelecek Kuşaklara Yönelik Adalet” (In 
Fairnis to Futur Generations) de olabilirdi. Fakat bu çalışma için seçtiğim 
“Kuşaklararası Adalet” (Intergenerational Equity) biçimindeki başlık, bana 
daha kapsamlı bir konuyu ifade eder gibi göründü. Çünkü bu adalet kavramı 
sadece gelecek kuşaklarla değil, fakat bugünün farklı kuşaklarıyla da ilgilidir.

Önce “adalet” kavramı üzerinde biraz durmak istiyorum. Düşünce 
tarihinin ilk dönemlerinde adalet kavramı bugünkünden daha yalın bir biçimde 
ele alınmaktaydı. Aristoteles “Politika” adlı eserinde adaletten söz ederken 
şunları söylemekteydi : “ Adalet devletten kaynaklanmaktadır. Çünkü adaletin 
ne olduğunu hükme bağlayan hukuk, devletin düzenidir “ (RUSSEL, 2007: 207). 
Aksi görüşü savunan Romalı hukukçu Domitius Ulpianus ise, adaletin 
hukuktan önce varolduğunu ve hukuku yarattığını, ünlü Digesta’sının I. 
kitabında şöyle ifade etmişti : “Hukuk adaletten gelir. Adalet hukukun 
anasıdır” (STAM M LER, 1928: 2, Ulpian: libro primo institutionum, D.1,1; 
RAINER & FILIP, 1998: 1 ). K A N T’ın ahlâk felsefesinde adaletli davranışın 
insanın kendine yapılmasını istemediği şeyi başkasına da yapmaması gerektiği 
söylemini içerir. Bu söylemden insanın kendisinden sonraki kuşaklara karşı da 
sorumluluk taşıdığı düşüncesine varılabilir.

Şu da var ki, “adalet” in bir hukuk kavramı olarak içeriğinin 
belirlenmesinde ciddi bir güçlük vardır. Bu yüzden kimi hukukçular içeriği 
tartışmalı olan adalet kavramının pozitif bir temele dayanmadığını ve dolayısıyla 
“hukuk devleti”nin tanımında da bu kavramdan yararlanılmasının yanlış olduğu
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düşüncesindedirler1. Uygulamaya gelince; hem Türk Anayasa Mahkemesi 
(K.2007/97)2, hem Alman Federal Anayasa Mahkemesi (2 BvR 1724/09), adalet 
kavramını hukuk devletinin temel unsurları arasında saym ıştır3.

Adalet kavramının çeşitli açılardan ele alınarak incelenmesi, onun 
Hukuk Devletinin temel öğelerinden biri olup olmadığı sorununun çözümüne 
yardımcı olacağından, bu konunun incelenmesi gerekmektedir. Gerçekten her 
şeyden önce adaletin A ristoteles’in ortaya koyduğu gibi, “dağıtıcı adalet” 
(ıdüzeltici adalet= iustitia distributiva) ve “dengeleyici adalet” (delikleştirici 
adalet = iustia commutativa) diye ayrılması (ARİSTOTELES, N ikom ak’ın 
Etiği , 1130 b 30 -1131 a 9 akt. RÜTHERS,1999: 203) bu konudaki klasik bir 
yaklaşım olarak benimsenmiş olup günümüzde de varlığını sürdürmektedir 
(GÜRİZ, 1990: 11 vd). Devlet, yargı alanında “dengeleyici adalen  
gerçekleştirmesine karşılık, idari faaliyetler ve özellikle sosyal kamu hizmetleri 
alanında “dağıtıcı adaleti” gerçekleştirir. Şunun da işaretlenmesi gerekir ki, 
1982 Anayasası’nın 65. maddesi ‘'''dağıtıcı adalet" m devlet eliyle 
gerçekleştirilmesine, bütçenin imkân verdiği ekonomik ve mali güç ile ilişkili 
olarak, sınır getirm iştir 4. Çağdaş dünyada bunlara bir de “sosyal adalet” 
(iustitia socialis) eklenmiştir. 1961 A nayasası’nın “Temel Hakların Niteliği ve 
Korunması” başlığını taşıyan 10. maddesinin 2. fıkrasında “Devlet, kişinin 
temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru . sosyal adalet ve hukuk devleti 
ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasi, iktisadi ve sosyal bütün 
engelleri kaldırır” denmiştir. Bu çağdaş ve ilerici hüküm ne yazık ki 1982

1 Pozitivist görüşe yakın hukukçuların yaklaşımı budur. Bunun bir örneğine şu 
eserde rastlanabilir : GÖZLER, 2000:152). GÖZLER, Anayasa Mahkemesinin bu 
konudaki kararlarının da yanlış olduğunu ileri sürmektedir. Batılı pozitivist hukukçular , 
ezcümle AvusturyalI KELSEN ve Alman hukuk felsefecilerinden RADBRUCH da 
adalet kavramının içeriğinin belirsizliği nedeniyle pozitif hukuku bu kavrama 
dayandırma olanağının bulunmadığını ileri sürmekteydiler.

2 Kararda şöyle deniyor : “...yasaların...âdil kurallar içermesi ve hakkaniyet 
ölçütlerini gözetmesi hukuk devleti olmanın gereğidir” . Belli cezalara karşı kanun yolu 
yargılamasının kabul edilmemesini öngören bir yasa hükmü karşısında , yüksek 
mahkeme iptal kararında aynen yukarıdaki ifadeye yer vermiştir. Bkz. K.2009/114.

3 Alman Federal Anayasa Mahkemesi : Anayasa Şikayeti yoluyla yapılan bir 
başvuruyla ilgili olarak verdiği kararda, ağır hastalığa müptela olan bir kişinin 
yargılanmasının adaletli olup olmayacağı ve hukuk devleti ilkelerine uyup uymayacağı 
sorununu ele alarak incelemesini bu yönde yapmıştır.

4 Batının bilim dünyasında, dağıtıcı adaletin benzer nedenlerle sınırlanmasını 
“toplum yararı” (bonum comımınae) ile açıklayanlar da vardır. Örnek olarak bkz. 
(GEIGER, 1959: 784).
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Anayasası’na alınmamıştır. Sosyal devlet ilkesine dayanan planlı ekonomilerde, 
liberal ekonomilerdeki konsensüse (uzlaşmaya) dayalı “dengeleyici adalet'’’in 
yerini , “dağıtıcı adalet" alır. Dağıtıcı adalet kavramıyla ilintili olan en önemli 
ilke “eşitlik ilkesi”dir. Birbirinin aynı olan olaylara aynı hukuki hükümlerin 
uygulanması ve aynı durumda olanlara da eşit muamele yapılması adalet 
ilkesinin gereğidir. Ancak, mutlak eşitlik ile göreli eşitlik arasında ayrım 
yapılması gerekir. İnsan onuruna saygı, temel haklara ilişkin güvence, seçim 
hakkı, yargıya başvurma hakkı gibi konularda mutlak eşitlik ilkesi gcçerlidir. 
Buna karşılık sosyal yardım, özendirici önlemler, dolaysız vergiler ve idari 
yaptırımlar gibi konularda da göreli eşitlik söz konusudur.

Çağdaş toplumlarda farklı işlevlerin adaletli dağıtılması ihtiyacı, başka bir 
eşitlik ilkesinin ortaya atılmasına yol açmıştır ki, o da “şans ve fırsat 
eşitliği”dir. Bunun en tipik örneği, kendini geliştirme şansının tüm halk 
kesimlerine bahşedilm esidir ki, güç olan da buna olanak sağlayacak bir toplum 
düzeninin tüm koşullarıyla gerçekleştirilmesidir. Bu konu, çalışmanın başlığını 
oluşturan “geleceğe dönük adalet” kavramıyla ilişkilidir. Çünkü şans ve fırsat 
eşitliğinin sağlanmadığı bir toplumda “geleceğe dönük adalet” kavram ve 
ilkesinin geçerlik kazanması mümkün değildir.

II

1. Son yıllarda adalet ilkesi kapsamında çok ilgi çekici bir perspektif 
ortaya çıkmıştır ki, o da “kuşaklar arası adalet” ya da bu çalışmanın 
başlığındaki gibi “geleceğe dönük adalet” olarak ifade edilmektedir. Bunun 
özü şudur:

Bir ülkede kısa vadede olumlu sonuçlar verecek, fakat halihazırda çocuk 
yaşta olanlar ve henüz dünyaya gelmemiş, ama gelecek olan kuşaklar için 
adaletsiz sonuçlar yaratacak bir politika izlendiği takdirde “kuşaklararası adalet” 
çiğnenmiş olacaktır. Toplumda bugün çeşitli alanlarda şöyle veya böyle 
yaratılabilmiş bir uzlaşmayla, ya da böyle bir uzlaşma söz konusu olmadan tek 
yanlı olarak alınmış kararlar ve yapılan uygulamalar, gelecek kuşakları, onların 
hiçbir katkısı olmaksızın olumsuz biçimde etki altına alacağından adaletli 
görülemez. Her şeyden önce, gelecekte hiçbir biçimde değiştirilemeyecek, 
düzeltilemeyecek sonuçlar yaratan kararların alınarak uygulamaya konması, 
gelecek kuşaklara adaletsiz davranılmasının tipik bir örneğini oluşturur. Şunun 
da gözden kaçırılmaması gerekir ki, özellikle tüm evreni etkisi altına alan çevre 
sorunları ulusal sınırları aşarak uluslar arası boyutlara çoktan ulaşmış 
bulunmaktadır. Bunların başında, aşağıda daha ayrıntılı biçimde açıklanacağı
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gibi, teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin yarattığı, dünya iklimini 
değiştiren olumsuz etkiler gelmektedir. Öte yandan siyasal iktidarların, 
izleyecekleri politikaları belirlerken bir yandan kendi siyasal çıkarlarını, beri 
yandan da dayandıkları sosyal katmanların çıkarlarını sürekli bir biçimde ön 
planda göz önünde bulundurmaları, ülkenin doğal ve fınaıısal kaynaklarını 
geleceğin kuşaklarının gereksinmelerini hesaba katmadan kullanmaları, 
kuşaklararası adalet kavram ve ilkesinin küresel planda hızla artan bir öneme 
kavuşmasına yol açmıştır. Kuşaklararası adalet, maddi kaynakların (doğal 
zenginliklerin), yaşam şans ve kalitesinin kuşaklar arasında adaletli dağıtımını 
ifade eder. Başka bir söyleyişle, kuşaklararası adalet, her kuşağın kamusal 
borçlanma, iş alanlarının daralması (işsizlik) ve çevrede giderilmesi güç ya da 
olanaksız zararlar yaratılması gibi olumsuzlukları kendisinden sonraki 
kuşaklara aktarmamak doğrultusunda sorumlu davranması anlamına gelir5.

Bu denli inandırıcı bir kavram ve ilkeye real politikada bu kadar az yer 
verilmesi neden ileri gelmektedir? Geleceğe dönük adaletin
gerçekleştirilmesinin yapısal engelleri nelerdir? Bu engeller nasıl ortadan 
kaldırılabilir? Bu soruları doğru cevaplandırabilmek için her şeyden önce 
çağdaş demokrasilerin önceliklerinin göz önünde tutulması gerekir.

İçinde bulunulan zamanın sorunlarının çözülmeğe çalışılması ve bu arada 
geleceğin ihmal edilmesi çağdaş demokrasilerin yapısal bir problemidir. Oysa 
malî politika, çevre politikası, eğitim politikası ve sosyal güvenlik politikası gibi 
alanlarda yapılan yanlışlar gelecek kuşakların yaşam kalitesini ciddi biçimde 
olumsuz etkiler. Açık ya da üstü kapalı kamusal borçlanmaların yarattığı malî 
yüklerin zaman bakımından ileriye kaydırılması siyasi kadrolar için çekici bir 
şeydir; ama bu, sonraki kuşakların uygulam ak isteyecekleri siyaseti 
geçmiştekinden bağımsız bir biçimde şekillendirme şansım tümüyle ortadan 
kaldıran ya da çok sınırlayan bir etken olarak ortaya çıkabilir.

Her siyasal parti kısa aralıklarla çoğunluğun oylarım elde etme 
zorunluluğu karşısında halihazırdaki seçmenlerin çıkarlarının tatminine yönelir. 
Bu olgu, bir siyasal parti içinde geleceğe dönük politikalar oluşturma hususunda 
çaba harcayan politikacılarla kısa vadeli çıkarlar vaad etmeye yönelen 
politikacılar arasında yarışma daima birincilerin aleyhine sonuçlanır . Bunun 
önüne geçebilecek tek şey, anayasada ve yasalarda, geleceğe dönük politikalar 
oluşturulmasını zorlayıcı hükümlere yer verilmesidir (TREM M EL: 1-2).

5 Bu husus, yukarda sözü edilen, KANT’m ahlâk felsefesinde ortaya çıkan 
yaklaşımla uyum göstermektedir.
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2. Sürdürülebilirlik kavramının geleceğe dönük adalet kavramıyla 
ilişkisi:

Uluslararası belgelerde ve literatürde “sürdürülebilirlik” (sustainibility = 
Nachaltigkeit) , “şimdiki ve gelecek kuşaklara sosyal, kültürel, ekonomik ve 
doğa! çevre konularında tatmin edici olanaklar sunularak yaşam kalitesinin 
sürekli biçimde yükseltilmesi” biçiminde tanımlanmıştır (GLADWIN 
KENNELY &KRAUSE, 1995: 877. KARABULUT, 2004: 73’ten naklen). 
Sürdürülebilirlik kavramı genel olarak kabul edildiği üzere üç temel öğeyi 
içerir: 1 - Ekolojik anlamda sürdürülebilirlik, şimdiki ve gelecekteki kuşaklar 
için kültürel ve doğal çevrenin ve iklim koşullarının korunmasından oluşur. 2- 
Ekonomik anlamda sürdürülebilirlik, ekonomik kaynakların tüm kuşaklar için 
sömürüden korunması ve ekonomik refahın sağlanmasıdır. 3- Sosyal anlamda 
sürdürülebilirlik, toplumun tüm bireylerinin katılımının sağlanması ve 
toplumsal güçler arasında denge sağlanarak geleceği de kapsayan, yaşanmağa 
değer bir sosyal ortamın yaratılmasıdır. Sürdürülebilirlik kavramının tanımı ve 
içerdiği öğeler, bu kavramın kuşaklararası adalet kavramıyla sıkı bir ilişki 
içersinde olduğunu ortaya koymaktadır.

Öte yandan “sürdürülebilirlik” kavramı içinde yer alan “sürdürülebilir 
kalkınma “ (sustainable development) 1983 yılında, Norveç Başbakanı Dr. 
Gro Harlem BRUNDTLAN D’in başkanlığında kurulan Brundtland 
Komisvonu’nca 1987 yılında açıklanan bildirgede şöyle tanımlanmıştı : 
“Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama 
yeteneğini tehlikeye atmadan karşılayan kalkınma” 6. Kom isyon’un görüşüne 
göre, ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi uğrunda çevrenin tahrip edilmesi 
karşısında böylesi bir kalkınma gerçek bir kalkınma sayılamayacağı gibi, bunun 
sürdürülebilirliği de söz konusu değildir. Bu raporun yayımlanmasından 5 yıl 
sonra Rio de Janeiro’da çeşitli ülkelerden 30.000 temsilcinin katılımıyla 
toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Dünya Zirvesi nde de 
çalışmaların ağırlık merkezini “sürdürülebilir kalkınma” konusu oluşturmuştur. 
Türkiye’nin de katıldığı bu zirvede üzerinde anlaşmaya varılan 14 Temmuz 
1992 tarihli Bildirgede kabul edilen ilkeler özet olarak şunlardır: 1. 
Sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde insan vardır sağlık ve doğayla uyumlu 
bir verimli yaşam). 2. Devletler kaynaklarını Birleşmiş M illetler Sözleşm esi’nin

6 Öbür adı “World Commission of Environment and Development” olan bu 
komisyonun 1987’de yayımladığı raporda kullanılan orijinal ifade şöyledir : 
“Sustainable development is development that meets the needs o f the present without 
compromising the ability o f future generations to meet their own needs ”.
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ve uluslar arası hukuk kurallarının çerçevesinde kendi belirleyecekleri çevre ve 
kalkınma politikalarına göre işletme ve kullanma hakkına sahiptir. Bu hakkın 
öteki devletlerde ve kendi ülkesinde çevreye zarar vermesinin kendi yargısı ve 
öteki kontrol sistemleriyle önlenmesini garanti edecektir. 3. Kalkınma hakkı, 
şimdiki ve gelecekteki kuşakların kalkınma ihtiyaçlarına uygun bir biçimde 
kullanılacaktır.

Bunun dışında, yoksulluğun giderilmesi, gelişmekte olan ülkelerin 
gelişmiş ülkelere göre çevre ve özellikle iklimin korunmasının yükleyeceği 
külfetler bakımından ekonomik öncelik taşıması, kalkınma ve çevre korumasının 
geleceğe dönük adalet kavramıyla bir bütün oluşturması, devletlerin çevre etki 
değerlendirmesinin ciddi bir biçimde yürütülmesi için mevzuatına hükümler 
koyması gibi ilkeler 27 madde içersinde ön görülmüştür. Belirtilmesi gereken 
husus şudur ki Türkiye’nin de imzaladığı bu bildirge hukuki anlamda bağlayıcı 
olmayıp, iklimin ve çevrenin korunmasının sürdürülebilir kalkınma bir bütün 
olarak yürütülmesi konusunda bir takım tavsiyeleri içermektedir.

Bu zirveden 10 yıl sonra, 26 Ağustos-4 Eylül 2002 tarihleri arasında 
Johannesburg’ta toplanan ve Türkiye’nin de bizzat Cumhurbaşkanı ile temsil 
edildiği “Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi”nde de benzer konular 
müzakere edilmişse de ağırlığın çevre korunması konularında olduğu 
görülmektedir. Bu toplantının sonunda çıkan siyasal bildirge ve uygulama 
planının içeriğine bakılırsa, uzak tarihlere yollam ada bulunan bazı temennilerden 
öteye geçmediği anlaşılır. Örneğin : “Kimyasal ve zehirli atıkların olumsuz 
etkileri 2020 yılına kadar en aza indirilmelidir”, “zarar gören halik bölgeleri 
2015 ’e kadar -mümkün- olduğu ölçüde iyileştir ilmelidir” , “kullanılabilir temiz 
su kaynakları sorunu 20015 yılm a kadar çözülmelidir”, “orman ve benzeri 
doğa! zenginliklerin yitirilmesi süreci durdurulmalıdır”.

Şunun belirtilmesi gerekir ki, Rio Zirvesi olsun Johannesburg zirvesi 
olsun neoliberal çevre korumacılığı yaklaşımını belgelendirildiği toplantılar 
olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekten, ekolojik dengeyi koruma politikalarının 
uluslar arası ticaret için engel oluşturmaması çabasına yer veren Rio Zirvesi 
sonuç bildirgesi (Ajanda 21) , Johannesburg Zirvesinde de alınan kararlara da 
öncülük etmiştir. Bunun kadar ciddi bir soıun da, Kyoto Protokolü’nde “fosil 
yakıtlar"ın kullanımının en aza indirilmesinin ve karbondioksit, metan, 
hidroflorokarbon ve diğer zehirli gazlara büyük ölçüde sınırlama getirilmesinin 
ön görülmesine karşılık, bu zirvenin sonunda kabul edilen B ildirge’nin 19. 
maddesinde “daha temiz fosil yakıtların kullanılmasının “nın önerilmesi, dünya 
çapında bir skandali belgelemektedir. Aynı maddede “biiyiik hidroelektrik 
projelerinin desteklenmesi” gibi bir ifadenin yer alması dünyanın bazı

- 184-



bölgelerinde kendisini gösteren su sorununu görmezden geldiğinin kanıtıdır. 
Oysa Türkiye’de olduğu gibi kamu malı statüsünde olan su kaynaklarının 
özelleştirilmesi de yavaş, fakat emin adımlarla gündeme gelmektedir.

Çevre konusunda kullanma -  koruma dengesi bugüne kadar 
kurulamamıştır. Özellikle Türkiye’de yanlış yerleşim politikası, kritik 
bölgelerdeki nüfus yoğunluklarını artırıcı etkenlerin sınırlandırılmamasının 
doğal varlıkların hızla tüketilmesine yol açması gibi olgular güncelliğini 
korumaktadır. Eğilim, koruma değil kullanma doğrultusundadır. Sürdürülebilir 
kalkınma faktörünün öne geçirilmesinin çevre sorunlarım ağırlaştırıldığının da 
unutulmaması gerekir. Bunlar ve diğer bazı olgular, aşağıda daha ayrıntılı 
olarak açıklanacağı gibi, kuşaklararası adaletin gerçekleştirilmesinin ciddi 
engelleri olarak görünmektedir.

III

1. Çevre koruma sorununun kuşaklararası adalet açısından 
değerlendirilmesi:

Çevre koruma konusunun, yukarda da değinildiği gibi, sadece bugünün 
kuşakları bakımından değil, aynı zamanda geleceğin kuşakları bakımından da 
büyük önem taşıdığında kuşku yoktur. Burada söz konusu olan, hükümetlerin ve 
insanların çevreye müdahalelerinin yarattığı ve gelecek kuşakları da, onların 
hiçbir katkısı olmaksızın, etkileyen olumsuz sonuçların saptanması ve bunların 
en aza indirilmesi, hatta mümkünse tümüyle giderilmesidir.

1.1. Günümüzde tüm insanlığı tehdit ettiği gibi kuşaklararası adaleti de 
en tehlikeli ve kapsamlı bir biçimde zedeleyen olumsuz gelişme, “küresel 
iklim değişikliği”dir. Gerçekten dünyamız, çok tehlikeli boyutlara ulaşan iklim 
değişikliği olgusuyla karşı karşıya bulunmaktadır. Küresel ısının 50 yıldır, önce 
yavaş, daha sonra hızlı bir tempoyla yükseldiği bilimsel olarak ortaya 
konmuştur. Bunun nedeni, bilimsel olarak açıkça ortaya konduğu gibi, insan 
eliyle yaratılan sera gazları salınımıdır. Yukarda Rio Bildirgesi ile ilgili olarak 
yapılan açıklamalarda adı geçen gazlar sanayi, ulaşım, tarım ve savunma 
sektörlerinde ortaya çıkmaktadır. Bu salınımları yok eden ormanların giderek 
azalması tehlikeyi ağırlaştırmaktadır. Ozon tabakasının incelmesi, hatta 
delinmesi sonucunda ortaya çıkan yeryüzü ısınması ve bu yüzden buzulların 
erimesi deniz seviyesinin yükselmesiyle gelecekte bazı yaşam bölgelerinin su
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altında kalmasına, böylecc gelccek kuşakların yaşam alanlarının daralmasına yol 
açacaktır'.

Öte yandan, yıllar boyıı dünyanın gelişmiş bölgelerindeki ulusötesi 
şirketlerin az gelişmiş bölgelerin halklarını sömürerek büyümelerinin ve bunu 
yaparken de iklim değişikliğine yol açan teknolojiyi kullanmalarının faturasını 
ön planda bu sonuncular ödemektedirler. Özellikle güneydoğu Asya ülkelerinde 
son yıllarda görülen tayfun, sel basması, yer kayması gibi afetler, Latin 
A m erika’nın yağmur ormanlarının kâr hırsının kurbanı olarak hızla azalması, 
buralarda sıcaklığın artması, A frika'da kuraklığın giderek yaygınlaşması bu 
bölgelerde yaşayan halkları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. 
Kyoto P ro toko lü , özellikle dünyanın az gelişmiş bölgelerinde küreselleşme 
süreçleriyle ortaya çıkan yıkımın maliyetini bu bölgelerdeki halkların sırtına 
yükleyen, bozulan iklim koşullarının yol açtığı çevresel zararların giderilmesi 
bahanesiyle yeni kâr alanları yaratan ulusötesi şirketlerin bu gelişmedeki 
sorumluluklarını göz önünde bulundurmadığı için ciddi biçimde 
eleştirilmektedir. Bu nedenle “Halkların İkliın Değişikliği Protokolü” adı 
altında sivil inisiyatifle oluşturulan bir alternatif protokolde, sera etkisi yaratan 
gazların salınımında önemli indirimlere gidilmesi; yeniden dönüşüm 
yöntemleri, fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması; 
sürdürülebilir olmayan üretim araçları için yeni seçenekler konusunda araştırma 
ve geliştirme ulusal program ların hazırlanması; kuzey yarı kürenin kirletici 
sanayilerini Güneye aktarmalarına son verilmesi de dahil, sürdürülebilir 
kalkınma politikalarının geliştirilmesi gibi amaç ve hedefler öngörülmüştür 
(DURU, 2008).

Yerkürenin hızla ısınmasının başlıca nedeni olan fosil yakıtların 
kullanımının sınırlandırılması hususundaki âcil önlemlerden biri üzerinde yaptığı 
çalışmalarla ünlenmiş olan A BD .’li bilim adamı Dr. James HANSEN, ilginç bir 
öneri sunmuştur. Buna göre fosil yakıtlara kullanıma göre oram artan 
(müterakki) bir vergi uygulanması yoluna gidildiği takdirde, bu caydırıcı bir 
önlem olabilir (HANSEN, 2008).

Daha önceki kuşakların izledikleri enerji politikası, nasıl günümüzün 
kuşaklarının omuzlarına tüm  olumsuzlukları yüklemiş bulunuyorsa, bugün

7 Türkiye, karbondioksit salınımında %1.3 payla dünya listelerinde 13. Sırada yer 
alıyor. 1990’da amosfere yıllık olarak 200 milyon ton karbondioksit salınırken, 2009’da 
bu miktar 400 milyon tona yükselmiştir. Bu sayılar, Türkiye’nin küresel ısınmaya 
katkısının nasıl bir hızla arttığını göstermektedir.
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izlenen enerji politikasında değişiklik yapılmadığı takdirde, geleceğin kuşakları 
da benzer olumsuzluklarla çok daha yüksek oranda karşılaşacaktır*. Bunların 
başında atmosfer ısısının ciddi ölçüde yükselmesi (40 dereceye yakın sıcaklığın 
mevsim normali olması) ve bunun sonucunda ekim alanlarının kuruması ve tüm 
ırmakların taşıdığı su miktarının düşmesi, barajlardaki suların azalması ve 
yüksek basınç kuşağının kuzeye kayması sonucunda Türkiye’ye egemen 
olabilecck tropikal iklim koşullarının düzensiz, ani ve şiddetli yağmurlara, 
sellere, hortum, kasırga ve yer kaymaları gibi olaylarla karşılaşılabilecektir. 
Karadeniz bölgesi dışında ise yağışlar ciddi ölçüde azalacak, ekosistemin 
değişmesi, birçok canlı türünün yokolma tehlikesiyle karşılaşmasına neden 
olacaktır (Bkz. www.cevrconline.com/kuresel/kuresel% 20isinma% 20Turkev.htm 
). Yapılacak şey Kyoto Protokolü’nü bir an önce imzalayıp karbon 
emisyonlarını en aza indirmek konusunda bu protokolü kabul etmiş olan öteki 
ülkeler üzerinde baskı kurmaktır. Yalnız Türkiye’nin bunu yapabilmesi için, 
önce kendisine çeki düzen vermesi gerekmektedir. Çünkü Türkiye’de hava 
kirliliği ve atmosferin ısınması, ayrıca kül atıklarıyla ırmakların ve denizlerin 
kirletilmesi gibi zarar verici olayların baş sorumlusu devlettir. Türkiye’de bugün 
fosil yakıt kullanan yaklaşık 13 elektrik santralı bulunmaktadır. Bunların hemen 
hepsi ithal edilen kömürü (hem de K olom biya’dan ithal edilen en düşük 
kalitelisini) kullanmaktadır. Bu kadar zarar verici tesis yeterli görülmemiş 
olacak ki 46 yeni termik santral kurulması planlanmış bulunmaktadır. Bunlarm 
çoğu kömürle çalışacaktır9.

1.2. Nükleer enerji üretimi de gelecek kuşakların sağlıklı yaşamını 
tehdit eden bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Temiz enerji üretimi olarak 
propagandası yapılan nükleer enerji üretim inin hem radyoaktif sızıntılarının

s Türkiye karbondioksit salınımmda dünyada %1,3’lük payla 13. Sırada yer 
alıyor. 1990 yılında atmosfere 200 milyon ton karbondioksit bırakırken, bu sayı yıllar 
boyu artış göstermiştir ve 2010 yılında 400 milyon tonu aşması beklenmektedir. Şu anda 
%72.6 oranındaki sakınım artışıyla OECD ülkeleri arasında en yüksek salınım artışına 
sahip ülkeyiz.

9 600 nıv gücünde, kömürle çalışan bir termik santralın yıllık kömür tüketimi 
ortalama 5 milyon ton, üreteceği kül miktarı 3 milyon tondur. Atmosfere bıraktığı gaz 
ve diğer radyoaktif maddelerin miktarı yıllık 15 milyon tondur. Bu rakamlar zaman 
zaman arıza yapan ve bacasına ekonomik nedenlerle bir filtre bile yerleştirilmemiş 
bulunan Muğla-Yatağan santralı esas alınarak belirlenmiştir. Arazide depolanan 
kömürün yerin altına sızan sular nedeniyle yer altı sularını da kirletmekte olduğunun da 
unutulmaması gerekir. Yatağan santralının bulunduğu bölgede alman yer altı suyu 
örnekleri, buradaki santralın havayı kirlettiği kadar yer altı sularının da kirlettiğini açıkça 
göstermiştir.
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hemen hemen hiç önlenememesi, hem de radyoaktif atıkların güvenli bir 
biçimde depolanmasında ortaya çıkan güçlükler l0, teknik sorunlar ve malî yük 
geleceğe dönük adalet ilkesine de ciddi bir biçimde gölge düşürmektedir. Her 
şeyden önce nükleer enerji santrallarında bugüne kadar ortaya çıkan kazalar, bu 
tesislerin ne denli tehlikeli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu kazalardan en 
büyüğü Türkiye’nin çok yakınındaki Ukrayna’da Çernobil nükleer santralında 
30 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen kazanın Türkiye’de yarattığı ölümle 
sonuçlanan kanser olayları Türk Tabipleri Birliğinin 2006’da yayımladığı 
raporda gösterilmiştir. Fakat yalnız Ç ernobil’de değil dünyanın başka yerlerinde 
de birçok atom reaktörü kazası meydana gelmiştir. Bunlardan en önemli birkaç 
tanesi şunlardır:

• 1975’te Japonya’da Tsuruga 1 atom santralının boru hattında ortaya 
çıkan kırık nedeniyle 37 işçi radyasyona maruz kaldı.

• 1979’da A B D ’nin Pennsylvania eyaletinin Harrisbur bölgesinde Three 
Miles Island kazası olarak bilinen kazada atom çekirdeğinin erimesi sonucunda 
büyük bir kaza oldu.

• 1999’da Japonya’da Tokaimura nükleer santral kazası sonucunda 49 işçi 
yüksek radyasyon aldığı için hastaneye kaldırıldı. Santral civarında yaşayan 310 
bin kişi uzun süre evlerinden çıkarılmadı ve 10 kilometre karelik alan yasak 
bölge ilân edildi.

•  2004’te Japonya’nın Mihama kentindeki atom santralında radyoaktif 
buhar sızıntısı sonucunda 1 kişi öldü, 10 kişi dc yaralandı.

7 Haziran 1997 tarihinde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
ile Türk Fizik Derncği’nin A k k u y u ’da bir nükleer santral yapılmasına ilişkin 
proje dolayısıyla, M ersin’de ortaklaşa düzenlediği sempozyumda sunulan 
bilimsel bir raporda A lm anya’daki atom santralarında meydana gelen ufak 
kazalar ve radyoaktif sızıntılar ve bu sızıntıların bu santraların çevresinde 5 
kilometre karelik alanda çocuk lösemilerinin % 700 arttığı belirtilmiştir. Bütün 
bu olumsuz örneklere ve bölge halkının itiraz ve protestolarına karşın Türk 
hükümeti deprem tehlikesine maruz olduğu bilim adamlarınca kanıtlanan 
M ersin’in Akkuyu sahil ve balıkçı köyünde nükleer santral yapımında ısrarlı 
davranmakta ve bu hususta artık dünyanın hiçbir yerinde nükleer santral yapma 
şansı kalmamış olan yabancı firmalara yaptırmak üzere ihaleye çıkmağa

10 2007 yılına kadar saptanan rakamlara göre Alman nükleer santrallarında 7196 
ton plütonyum atık olarak uzaklaştırılmaktadır. Bilimsel veriler plütonyumun tamamen 
yok olması için 24.110 yıl geçmesi gerekiyor. Bu gerçek, gelecek kuşakların sağlığının 
ne uzun süreli ve ağır bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıldığını göstermektedir.
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hazırlanm aktadır11. Oysa Türkiye’nin dc imzaladığı Avrupa Çevre Sağlığı 
Bildirisine göre enerji üretimi tesisleri kurulabilmesi için yöre halkının 
görüşünün alınması zorunludur. Gene Türkiye’nin taraf olduğu Barselona 
Sözleşmesinde Akdeniz kıyısında kurulacak termik ve benzeri santralların 
A kdeniz’i kirletmesi tehlikesi karşısında yapılmadan önce böyle bir projenin 
A kdeniz’e kıyısı olan öteki ülkelerin bilgisine sunulması gerekir. Akkuyu 
nükleer santralı konusunda bunlardan hiç biri yapılmadığı gibi Çevre Etki 
Değerlendirme (ÇED) Raporu alınması yoluna da başvurulmadığı 
görülmektedir. Şunun da unutulmaması gerekir ki, nükleer santralın mutlaka 
deniz kıyısında kurulması sebepsiz değildir. Gerçekten santralın çalışırken 
tesisin içinde ısınan suyu dışarı atıp, tesise soğuk su alması zorunludur. Böyle 
bir transaksiyon, denize deşarj edilen sıcak suyun oradaki balıkların yaşamına 
son vermesi, ya da onları göçe zorlaması nedeniyle bölgede balıkçılıkla yaşamını 
sürdüren bölge halkının geçim kaynağını ortadan kaldıracağı yadsınamaz bir 
gerçektir.

Türkiye’nin temiz ve ucuz enerji niteliğindeki güneş enerjisi, jeotermal 
enerji vc rüzgâr enerjisi bakımından ne kadar zengin olanaklara sahip olduğu 
ortadayken hava kirliliğine ve yerkürede ısının artmasına yol açan fosil yakıttan 
elektrik enerjisi elde etme yöntemlerine başvurması, sadece şimdiki değil, 
gelecek kuşakları da olumsuz etkileyecek adaletsiz bir davranıştır.

1.3. Toprağın ve suyun kirlenmesi ve sonuçları:

Toprağın ve suyun kirlenmesinin geleccğe dönük sonuçları da 
kuşaklararası adaleti zedeleyen bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Gerçekten 
toprağın alıcı ortam olarak kirlenmesi birçok yoldan gerçekleşir. Kirliliğe neden 
olan bazı faaliyetler sonucunda ya da tehlikeli maddelerin ve atıkların toprağa 
deşarjı ve sızması suretiyle toprak kirliliği ortaya çıkar ı:.

11 Avrupa’da 1986 yılından bu yana hiçbir ülkede artık nükleer santral yapımı 
söz konusu olmamıştır. Bu nedenle bu alanda çalışan firmalar ve bunların personeli işsiz 
kalmıştır. Bu firmaların şimdi gelişmekte olan ülkelerden sipariş alma hususunda çok 
lıeveskâr olmalarının nedeni dc budur.

12 Toprağın kirletilmesinin önlenmesi için Toprak Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği çıkarılmış bulunmaktadır (RG. 31 Mayıs 2005). İlginç olan husus, bu 
yönetmeliğin 1. maddesinde “ ... gerekli tedbirlerin alınması esaslarını sürdiirülebUer 
kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde ortaya koymak” tan bahsedilmiş olmasıdır.
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1.3.1. Türkiye’de son ydlarda toprağın tehlikeli biçimde kirletilmesi, altın 
üretimiyle ortaya çıkmıştır. Bergam a’da altın üreten bir yabancı firmanın 
(Eurogold), ucuz ve hızlı bir üretimi sağlamak için kullanılan “siyanür liçi 
yöntemi "ile toprağa zehirli ve bu nedenle çevre sağlığı bakımından büyük bir 
tehlike yaratan bir maddeyi enjekte etmesi, bölgede tarımsal üretimi en az 50 yıl 
boyunca olanaksız hale getireceği için bölge halkının protestosuyla karşılaşmış, 
yargıya yapılan başvurular altın işletme ruhsatının iptaliyle sonuçlanmışsa da 
Danıştay’ın konuya ilişkin olarak verdiği 2005 ve 2006 tarihli kararlarının 
idarece uygulanmaması, sorunun AİHİM önline getirilmesine neden olmuş ve 
AİHM de davacıları haklı görerek tazminata hükmetmiştir (Sözü edilen yargı 
kararlarının analizi için bkz. YAĞLI, 2007). Danıştay 6. Dairesi U şak’ın Eşme 
ilçesinde faaliyet gösteren Kışladağ altın madeni üretimi için verilmiş olan 
olumlu ÇED raporu üzerine Çevre ve Orman Bakanlığı’nca işletme ruhsatı 
verilmesini hukuka aykırı bularak ÇED raporunun yürütülmesinin durdurulması 
kararı vermiştir (9.7.2007, bkz. YAĞLI, 2007).

1.3.2. Suyun kirletilmesine gelince; bu konudaki kirletme eyleminin 
etkilerinin çok uzun süreceği ve kirliliğin giderilmesinin de bazı durumlarda 
neredeyse olanaksız olduğu düşünülürse, bunun da kuşaklararası adaleti ne denli 
zedelediği açıkça görülebilir. Ne yazık ki, üç yanı denizle çevrili Türkiye’de 
deniz kirliliği büyük boyutlardadır. Özellikle İstanbul'da uzun yıllardır 
denizden yararlanılması olanaksız hale gelmiştir. Bunun yanında çok önemli bir 
kirlenme olayı da göller, içme suyu rezervuarları ve akarsularda ortaya çıkmıştır. 
En dramatik olanı da İstanbul ve civarındaki barajların çevresinde, yakın 
mesafelerde izinsiz olarak yerleşim  (gecekondu) bölgeleri yaratılmış olması ve 
Büyükşehir Belediyesinin de oy kaygısıyla buna engel olmamış bulunm asıdır13. 
Bu konuda önlem alınması hususunda çok geç kalınmış olması, 31.12.2004 
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olan Su Kirliliğini Kontrol 
Yönetmeliği’nden beklenen sonuçların elde edilmesini güçleştirmektedir. Adı 
geçen yönetmeliği göre, içme ve kullanma suyu rezervuarları ve benzeri su 
kaynaklarının korunması bağlamında buralara katı atıkların atılması, arıtılmış 
olsa dahi atıksuların deşarjı, buralarda akaryakıtla çalışan kayık, motor ve 
benzeri araçların kullanılması yasaklanmıştır (md. 16). Bu gibi mekânlarda 300 
metrelik kısa mesafeli, 1 kilometrelik orta mesafeli ve 3 kilometrelik uzun 
mesafeli koruma alanları ön görülmüştür. Bu alanların her birinde de 
yapılamayacak şeyler belirlenmiştir. Yönetmeliğin hükümleri ciddi biçimde

13 Ömerli barajının çok yakınında inşa edilen gecekondulardan oluşan 
Sultanbeyli ve Şamandıra yerleşim bölgeleri, atık sularıyla yıllar boyu bu barajı 
kirletmişlerdir.
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uygulanması koşuluyla, suların kirletilmesinin önlenmesi olanağının geleceğe 
dönük olarak yaratıldığı söylenebilir.

IV

1. Hükümetlerin iç ve dış borçlanmalarından doğan kuşaklararası 
adalete ilişkin sorunlar:

Demokrasilerde görülen bir yapısal sorun, içinde yaşanan zamanın 
sorunlarının çözümünün, geleceğin sorunlarının çözümüne tercih edilmesi 
eğilimidir. Bu nedenledir ki gelecek seçimleri kazanma kaygısını ön planda yer 
vermeyen ve uzun vadeli politikalara ağırlık tanıyan siyasi partilerin, halka kısa 
vadeli çıkarlar vaad eden rakipleri karşısında pek fazla şansı olduğu söylenemez. 
Bu gerçek kendisini en açık biçimde iktisat ve maliye alanlarında 
göstermektedir. Hükümetlerin kısa vadeli iktisadi çıkarları karşılamak için 
çözüm olarak gördükleri iç ve dış borçlanmaların sadece gelecek kuşakları değil, 
hatta yeni doğan ve yetişmekte olan kuşakları da çok ağır mali sorunlarla karşı 
karşıya bırakması, demokratik rejimlerin en önemli konuları arasmda yer 
almaktadır. Yeni doğan kuşaklardan söz edilmesinin nedeni insanın, doğumla 
birlikte hak sahibi süje niteliğini kazanmasıdır. Türkiye demokrasisi gibi 
katılımcı karaktere sahip olmayan demokrasilerde ekonomi politikasının çıkar 
gruplarının baskısı altında olması, kuşaklararası adaletin belirleyici olması 
şansını ortadan kaldırmaktadır. Özellikle aşırı borçlanmanın önüne geçebilecek 
anayasal ve yasal düzenlemelerin eksikliği Türkiye’de ciddi bir olumsuzluk 
olarak kendini göstermektedir. Yalnız bu bağlamda şu hususun da işaretlenmesi 
gerekir: kamu borçlanması iki farklı amaca yönelik harcamalardan kaynaklanır. 
Bunlardan biri tüketim harcamaları, öteki ise ulusal sermaye birikimini artıracak 
yatırım  harcamalarıdır. Asıl sorun tüketim harcamalarının yarattığı mali yükten 
kaynaklanmaktadır. Çünkü tüketimi karşılamak amacıyla borçlanmak, bugünkü 
kuşaklar için, geleceğin kuşaklarının feda edilmesi demektir. Oysa yatırım 
amaçlı borçlanmalar, tamamlanma sürecinde bugünkü kuşaklara ek gelir 
sağlarken, tamamlandıktan sonra geleceğin kuşaklarına da hizmet sunma 
olanağını yaratır. Yalnız bu konuda da söz konusu yatırım harcamalarına ilişkin 
borçlanmanın bugünkü kuşaklara yükleyeceği yükle sağlayacağı yararın 
dengelenmesine özen gösterilmesi gerekir (SAVAŞ, 1989: 98) . Alman 
Anayasası (Bonn Temel Yasası) bu konuyu 115. maddesinde şöyle 
düzenlemiştir : “Kredilerden elde edilen gelirler bütçede ün görülen yatırım  
harcamalarının toplamını aşamaz. Bıınun istisnası, genel ekonomik dengenin 
bozulmasına karşı alınacak önlemlerdir” . Bu düzenlemeye rağmen Alman 
federal devletinin bütçesinde öngörülen borçlanmaların her yıl artmasının önüne 
geçilememesi karşısında Federal Borçlanma Komisyonu ve Federal Borçlar

-  191 -



Şûrası adlarını taşıyan iki organın kurulması ve bu suretle kamusal borçlanma 
sürecinin kontrol altında tutulması önerilmiştir (FUNK.E, 1995: 55). Alman 
anayasa hukuku öğretisinde, demokratiklik ilkesiyle korunan gelecek kuşakların 
karar verme özgürlüğü, Bonn Temel Y asası’nın yukarda sözü edilen 115. 
maddesinin 1. fıkrasıyla yeterince güvence altına alındığı ileri sürülmektedir 
(115. madde ile ilgili açıklamalar için bkz. SIEKM ANN,1999: 2049, paragraf 
12. ). Bununla birlikte bunu yeterli görmeyen bazı partilerin (FDP ve SPD) 
parlamento gruplarından 27 milletvekili, Temel Y asa’nın 20. maddesine şöyle 
bir (b) fıkrasının eklenmesini önermişlerdir : “ Devlet, kararlarında 
sürdürülebilirlik ilkesini göz önünde bulundurmak ve gelecek kuşakların 
çıkarlarını korumak zorundadır." 14 Bu 27 milletvekili bununla da yetinmeyerek 
Temel Y asa’nın 109. maddesinin 2. fıkrasının şu yolda değiştirilmesini 
önermişlerdir : “Federal Devlet ve Eyaletler bütçelerinde genel bütçelerinin 
dengeli olmasına, sürdürülebilirlik ilkesine ve gelecek kuşakların çıkarlarına 
uygun davranmalıdır”. Bu öneriler 2008'de Federal M eclise sunulmuş, fakat 
2009 Eylül ayında sona eren yasama döneminde yasalaştırılma şansına 
kavuşturulamamıştır.

Türk anayasa hukuku bu soruna bugüne kadar ilgi duymuş değildir. 
Sadece kimi iktisatçılar bu konuyu ele alarak bazı öneriler oluşturmuşlardır. Bu 
önerilerden en ilgi çekici bir kaçı şunlardır : Anayasaya 1. Dış borçların 
mutlaka bir yasayla yapılması, 2. Dış borç miktarının; borç servisinin döviz 
gelirlerinin belli bir yüzdesini oluşturacak şekilde sınırlanması yolunda 
hükümler konması gerekir (SAVAŞ, 1989: 98). Bu sonuncusu Alman 
Anayasasındaki formüle bir ölçüde yaklaşmaktadır.

14 Federal Alman Parlamentosu’nun bir dönem önceki Türk asıllı Sol Parti 
mensubu üyelerinden Sevim DAĞDELEN, 11 Ekim 2007 tarihli basın açıklamasında 
partisinin bu konudaki karşı görüşünü kısaca şöyle dile getirmiştir : “Kuşaklararası 
adaletin sağlanması adı altında gündeme gelen tartışmalar ve bugün Meclis’e sunulan 
anayasa değişikliği taslağı, aslında gençlerle emeklileri karşı karşıya getirmenin aracı 
haline getirildi. Böylece kuşaklararası çatışma yaratılmak isteniyor...” .
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2. Özelleştirmelerin kuşaklararası adalet üzerindeki etkisi 15 :

Kuşaklararası adaleti ilgilendiren başka bir konu da, kamu mallarının ve 
kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi sorunudur. Bir küresel süreç olarak ağırlık 
kazanan özelleştirme, Türkiye’de “büyümeyi hızlandırmanın, kamudaki yapısal 
dengesizlikleri düzeltmenin, kamu finansman açıklarım azaltmanın ve 
enflasyonu düşürmenin aracı" olarak tanımlanmaktadır l6. Özelleştirmenin 
gerçek amacı olan “devletin sahip olduğu her türlü mal varlığını özel mülkiyete 
devretme” amacı ise öne çıkarılm am aktadır1' . Sözü edilen mal varlıklarından 
en önemlileri akarsular, göller, ormanlar gibi doğal zenginliklerdir. Akarsular ve 
göllerin işletilmesinin 49. yıllığına özel sektöre devredilmesi hazırlığı

15 Türkiye’de 1980’li yıllardan bu yana önceleri yavaş, sonra hızlanan bir 
tempoyla, kamu hizmeti olup olmadığına bakılmadan Devletin mülkiyetindeki kamu 
işletmeleri özelleştirilmiştir ve bu süreç şimdilerde biraz yavaşlayarak sürmektedir. Çok 
sık tekrarlanan bir söz, "devletin kiiçültülmesi”dir. Fakat öyle görünüyor ki devletin 
ekonomik faaliyet alanlarından tamamıyla tasfiye edilmesi amaçlanmaktadır. Oysa bizim 
gibi önceki dönemlerde devletleştirme, ya da millileştirme yapmış Fransa’da sanayi 
sektöründe 6 tane, fınans sektöründe de 7 tane özel teşebbüs 13 Şubat 1982 tarihli 
yasayla millileştirilmiş (bkz. Loi de nationalisation du 13 février 1982-Wikipedia), buna 
karşılık 1986 ile 1994 yılları arasında özelleştirmeler de yapılmıştır, fakat 
Türkiyc’dekilerden farklı olarak, bunların “temel kamu hizmetleri”nden (Les grands 
services publics) sadece bir kaçını (Charbonnges de France %110, Gas de France 
%20, Electricité de France 60%, France Télécom %60) kapsadığını görüyoruz bkz. 
(ENCAOUA & DANTINI,Jean-Jacques, 1989: 42) . Almanya’ya gelince bu ülkede 
yaygın bir özelleştirme söz konusu olmadığı gibi, özelleştirmeler de bazı kamu 
teşebbüslerindeki devlet payının düşürülmesi biçiminde olmuştur, bkz. (KÖN1G,1988: 
251 vd). Yalnız şunun eklenmesi gerekir ki, iki Almanya 1990 yılında birleştikten sonra, 
doğudaki sosyalist rejimin daha önce devletleştirmiş olduğu kamu işletmeleri büyük 
ölçüde özelleştirilmiştir.

16 (“Özelleştirme”: 1993) ; (ATASOY, 1990, “Kamu Hizmetinde Özelleştirme”, 
1997: l ’dcn naklen).

17 (ATASOY, 1990, “Kamu Hizmetinde Özelleştirme”, 1997: 2’den naklen).
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yapılmaktadır ıs. Bu projenin gerçekleştirilmesi suyun devredileceği şirketlerin 
sadece kendi kâr amaçlı işletme politikalarıyla bugünkü ve gelecekteki 
kuşakların su ihtiyacını nasıl baskı altına alacağını ve gelecekteki su varlığımızı 
da nasıl tehlikeye atacağım tahmin etmek güç değildir (GÜNEŞ, 2007).

Ormanlara gelince; Türkiye’nin önemli doğal zenginliklerinden olan 
ormanların yıllar boyunca sık sık tekrarlayan yangınlar ve zaman zaman ortaya 
çıkan kaçak kesimlerle ne denli zayıfladığı ortadayken “2B” uygulaması denen 
ve Orman Yasası’nın değiştirilen 2. maddesi gereğince, (yangın hariç) çeşitli 
nedenlerle orman alanının dışına çıkan alanların m ülkiyetinin satış yoluyla 
özelleştirilmesi olgusuyla karşılaşılmıştır. Bu konuya ilişkin yasal düzenleme 
Anayasa M ahkemesinin 2002’de verdiği kararla iptal edilmiş (K. 2002/21) ve 
daha sonra Anayasanın konuya ilişkin 168. Ve 170. maddelerinde değişiklik 
yapılmışsa da Cumhurbaşkanı A.N.Sezer, bu değişikliğe ilişkin 4.4.2003 tarihli 
ve 4841 sayılı yasayı T B M M ’ne iade etmiştir. Fakat süreç burada bitmemiş, bu 
kez Orman K anunu’nda ve Kadastro K anunu’nda 5831 sayılı kanunla değişiklik 
yapılarak Cumhurbaşkanı A .G ül’e sunulmuş, o da bu kanunu onaylamıştır. 
Böylece 2B olarak anılan ve orman alanı dışına çıkarılan arazilerin satışı tekrar 
gündeme gelmiştir. Türkiye’nin çeşitli yerlerine yayılan bu çok büyük 
alanlarının özelleştirme sonucu yaratan satışıyla, geleceğe dönük orman 
ihtiyacının karşılanması olanağı daraltılmış olmaktadır.

Kuşaklararası Adalet Konusunda Hukuki Düzenlemeler

Batı ve Orta A vrupa’da ve Ortadoğu’da birçok ülke kuşaklararası 
adalet’e ilişkin anayasal ve yasal düzenlemeler yapmıştır. Bunların kısaca 
gözden geçirilmesinin, örnek olabilmeleri bakımından yararlı olacağı 
kanısındayım.

18 2007’de Ankara ve İstanbul’da su kıtlığı belirdiği günlerde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Devletin 12-13 akarsu küçük göl üzerindeki işletme 
hakkının 49 yıllığına özel sektöre devrcdilcceğini açıkladı. Bunun üzerine 22-23 Mart 
2008’de Yıldız Teknik Üniversitesi’nde "Kapitalizm Kıskacında Su(suzluk) 
Alternatiflere' başlığı altında düzenlenen bir sempozyumda Dünya Su Konseyi (WWC) 
ve Diinya su Forumu 'nun (WWF) suyu sadece bir ticari meta olarak gördüğü ve suyu 
ticarileştirmeye yönelik politikaların insan sağlığını nasıl tehlikeye attığı ayrıntılı bir 
biçimde anlatıldı. Özellikle bu alanda uzman olan YTÜ. Öğretim üyesi Prof. Dr. Beyza 
Üstün’ün bu yoldaki girişimlerin gelecek kuşakların su ihtiyacını baskı altına alabilecek 
çok tehlikeli girişimler olduğu üzerinde ısrarla durdu.
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Bu konuda anayasalarda ilk düzenlemeler 1990 yılından sonra ortaya 
çıkmıştır. Gerçekten doğu Alman eyaletlerinden bazılarında “gelecek kuşaklar 
için adalet” kavramı yer almaktadır. 1992 Saksonya A nayasasfnm  10. 
maddesinin 1. fıkrasında şu ifade kullanılmıştır : “Yaşamın temeli olan çevrenin 
korunması, gelecek kuşaklara karşı da sorumluluğun gereği olarak eyaletin ve 
eyalette yaşayan herkesin ödevidir” . 1993 Thiiringen eyaleti anayasasının 
“ B aşlangıcf’nda “gelecek kuşaklara karşı sorumluluk” ibaresi yer almaktadır. 
1992 Saksonya-Anhalt A nayasasfnm  35. maddesine göre “eyalet ve yerel 

yönetimler şimdiki ve geleceğin doğal temellerini korur ve geliştirir” . İlginç 
olan, husus, iki A lm anya’nın birleşmesinden sonra kurulan yeni eyaletlerin 
anayasalarında gelecek kuşaklardan söz edilmesidir.

Federal Alman Cumhuriyeti Anayasası’na (Bonn Temel Yasası) 
Parlamentoda uzun süre tartışıldıktan sonra çevrenin korunması, 
sürdürülebilirlik v.b. amaçlardan hareket edilerek 1994’te eklenen 20a numaralı 
maddede “ Devlet gelecek kuşaklara karşı sorumluluğun gereği, doğal yaşamın 
temellerini anayasal düzenin çerçevesi içinde yasama, yürütme ve yargı yoluyla 
korur” şeklinde bir hüküm kabul edilmiştir. Bu maddede çevre koruma ile 
gelecek kuşakların çıkarları kavramları birbirine bitiştirilmiştir. Şöyle ki 
sürdürülebilirlik ilkesi gereği, çevrenin sürekli korunması ve geliştirilmesi, 
doğan zenginliklerin korunması ve özellikle yenilenemeyen doğal kaynakların 
(örneğin madenlerin) tutumlu kullanılması gibi hususların bu maddenin özünde 
saklı olduğu kabul edilmektedir (W AECHTER, 1996: 326).

Kuşaklararası adalete yer veren başka bir anayasa 2 Nisan 1997 tarihli 
Polonya Anayasası’dır. Bu anayasanın “Başlangıç” bölümünde “ 74. Maddesinin 
1. fıkrasında şöyle bir hüküm yer alm aktadır : “Devlet, bugünkü ve gelecekteki 
kuşakların ekolojik (çevresel) güvenliğini sağlayıcı bir siyaset izler'” .

Güney Afrika Apartheid politikasına son verdikten sonra 1994’te kabul 
ettiği anayasasında “Çevre” başlığını taşıyan 24. Maddenin (b) bendinde şöyle 
bir hüküm ön görmüştür : “ herkes gelecek kuşakların yararına çevrenin 
korunmasını ...sürdürülebilir bir ekolojik gelişimi isteme hakkına sahiptir...” . 
Anayasanın bu hükmünün gereklerinin yerine getirilmesi için bir 
“Ombudsman"\n görev yapması öngörülmüştür.

En etkili ve kapsamlı sonuçlar yaratan çözümü İsrail Parlamentosu 
(Knesset) bulmuştur. Gerçekten Knesset Parlamentonun içtüzüğüne 1991’de 
eklediği bir maddeyle “Geleceğin Kuşakları için Komisyon” (Commission for 
Futur Générations ) adı altında bir komisyon kurmuştu. İsrail, böylece anayasayı 
değiştirmeden daha basit bir yol tercih etmiş bulunuyordu. Bu komisyonun
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görevi, Knesset'te her yasa taslağı ya da teklifini ekolojik açıdan ve 
kuşaklararası adalet açısından inceleyerek bir rapor sunmaktır. Demokratik bir 
güvence yaratılabilmesi amacıyla da bu raporlar düzenli bir biçimde basına 
verilerek kamuoyunun aydınlatılması sağlanm aktadır (TREM M EL: 4-5). 
Macaristan'da 2003 yılında kabul edilen bir yasayla “Geleceğin Kuşakları için 
Ombudsman” adı altında bir kuruluş yaratılmıştır. Bu kuruluşun görevi 
“yaşamın doğal temellerini ve bugünün kuşaklarıyla geleceğin kuşaklarının 
sağlığını korumak “ olarak belirlenmiştir 19.

SONUÇ YERİNE

Kuşaklararası adalet kavramı, göreli olarak yeni bir kavramdır. Bu 
kavramın ortaya çıkmasına çevre koruma fikri ve süreçleri yardımcı olmuştur. 
Yalnız şu da var ki, geleceğe dönük adalet düşüncesi geniş kapsamlı yaklaşım ve 
düzenlemeler doğrultusunda gelişmiştir. Gerçekten özellikle “sürdürülebilir 
kalkınma" ancak çevrenin korunması ve geliştirilm esiyle sağlanabilir. Burada şu 
ayrıntıyı da gözden kaçırmamak gerekir: doğal kaynakların genelde yenilenebilir 
bir karaktere sahip olmamaları, bunların tutumlu kullanılmasını zorunlu kılar. Bu 
nedenledir ki, doğal kaynakların, özellikle yeraltı zenginliklerinin işletilmesinin 
hiçbir koşul ve sınır ön görülmeksizin yabancı girişimcilere verilmesi çok 
rizikolu bir davranıştır. Çünkü yabancı girişimciler bu alanlarda yaptıkları 
yatırımların amortismanım en kısa sürede geri çevirmek ve ondan sonra da 
kârlarını kısa sürede maksimize etmek eğilimindedir. Bunun doğal sonucu 
olarak, bu yabancı girişimcilerin yapmayı amaçladığı şey, yenilenemeyen doğal 
kaynakların üretiminde tutumlu davranmak değil, vahşi üretim yöntemleriyle ve 
hızlı bir tempoyla bunları tüketerek, elde ettiği yüksek kârı dışarıya transfer edip 
ülkeyi terk etmektir. Geleceğin kuşakları için en adaletsiz olan ve bu yüzden 
önlenmesi gereken de böyle bir sonuçtur. Türkiye’de altın üretimiyle uğraşan 
yabancı girişimcilerin faaliyetlerinin bu açıdan değerlendirilmesinde yarar 
olduğu kanısındayım.

Öte yandan hükümetlerin hemen hepsinde bugünün malî sorunlarına 
çözüm bulabilmek için genellikle başvurdukları çare iç ve dış borçlanmalardır. 
Bunun sadece az gelişmiş, ya da gelişmekte olan ekonomilerde rastlanan bir 
olgu olduğu zannedilmemelidir. Bugün en Avrupa Birliği içinde en güçlü 
ekonomiye sahip olan Alman Federal Cumhuriyeti ciddi bir borçlanma sürecinin 
içine sürüklenmiştir. Dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olduğu bilinen ABD

19 “...preservation o f natural foundations o f life and health o f present and 
future generations. .
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dc aynı durumdadır. Bu durum kuşaklararası adaleti ciddi biçimde 
zedelemektedir. Onun içindir ki, Federal Alman Anayasasının 115. Maddesinin 
“ kredilerden elde edilen gelirlerin bütçede ön görülen yatırım giderlerini 
aşamayacağı” şeklindeki hükmünü yeterli görmeyen milletvekilleri “gelecek 
kuşakların çıkarlarının korunmasını” ön gören bir hükmün anayasaya alınmasını 
önermişlerdir. Türkiye’de de öğretide “malî anayasa” kavramını ortaya atanlar 
bununla, hükümetin sınırsız borçlanm ak suretiyle sadece bugünün kuşaklarını 
değil, gelecek kuşakları da ağır bir malî yükün altına sokmasını engelleyecek 
hükümlerin anayasaya konmasını önermişlerdir.

Şunu da işaretleyerek açıklamalarıma son vermek istiyorum: 
kuşaklararası adaletin bazı anayasalarda öngörülmesinin bir yararı da, bu konuda 
ortaya çıkabilecek ihmallerin ya da aykırılıkların anayasa mahkemesinin 
denetimiyle ortadan kaldırılması olanağının yaratılmış olmasıdır.
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YENİ ANAYASA YAPIM FORMÜLLERİ VE 
YÖNTEMLERİ ÜZERİNE

Prof. Dr. Süheyl BAT UM 

Doç. Dr. Şeref İBA

GİRİŞ

Türkiye’de sürekli gündemde olan “yeni anayasa” tartışmaları, Ergun 
Özbudıın taslağı ile hız kazanmıştır. “Sivil anayasa” diye nitelenen Özbudun 
Taslağının hazırlanma yönteminin demokratik teamüllere uygun olup olmadığı 
güncel tartışmaların ağırlık merkezlerinden birini oluşturmuştur. Taslağın, 
literatürde olmayan biçimde “sivil anayasa” olarak kavramlaştırılması, hazırlık 
aşamasının katılımcı anlayıştan uzak dar-çember bir öğretim üyeleri heyeti ile 
kurulu iktidarın kimi temsilcilerinden oluşan bir “anayasa yapım ekibi” 
tarafından yazılmış olması haklı eleştiri oklarına hedef olmuştur. Parlamento 
dışında hazırlanan taslak, tekliflcştirilmediği için parlamento içine girememiştir. 
Bir yandan da, normal bir yasama döneminde yürürlükteki anayasa çerçevesinde 
olağan yasama ve denetim yetkilerini kullanmak üzere seçilmiş bir Türkiye 
Büyük Millet M eclisi’nin, sil baştan yeni bir anayasa yapamayacağı dile 
getirilmiştir.

Yeni anayasa yapımı, yürürlükteki anayasada değişiklik yapmaktan 
oldukça farklı bir süreçtir. Asli kurucu iktidar yetkisi anlamına gelen yeni 
anayasa yapımının, çağdaş demokratik modellere ve yöntemlere uygunluğu çok 
kritik bir öneme sahiptir. Yeni anayasanın yapımının tüm aşamalarına, mümkün 
olduğunca geniş toplum kesimlerinin katılımını amaçlayan formül ve yöntemler, 
yeni yapılacak anayasanın meşruiyetiyle yakından ilgilidir.

Yakın dönem başarılı uygulama örnekleri “Kurucu M eclis” ve “ Kurucu 
referandum” yöntemlerinin, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere en 
azından isteyen her bireyin görüş, katkı ve düşüncelerinin dikkate alındığı, hiçbir 
kesimim dışlanmadığı profesyonel katılım ağları ve iletişim köprüleriyle 
desteklemesi gerekmektedir.
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1. Neden Yeni ve Çağdaş Bir Anayasa

Türkiye’de anayasa, siyasal tartışmaların odağında yer alan ve sıcak 
gündemden hiç düşmeyen konuların başında yer alır. Bunun temel nedeni, iyi bir 
anayasanın her derde deva olacağı, ülkemizin tüm  sorunlarına çözüm getireceği 
varsayımıdır. Aslında ülkemiz, anayasalarını liberal demokratik sistemin 
örgütlenmesine yönelik olarak yeniden yapan bir çok orta ve Doğu Avrupa 
ülkesiyle kıyaslandığında, hiç küçümsenmeyecek ölçüde köklü bir “anayasa 
yapm a” birikimine ve geleneğine sahip olan bir ülkedir (BATUM, 2009: vı). 
Öyleyse, Türkiye’de yapılması gereken, sözü edilen birikimi, geniş katılımı esas 
alan demokratik anayasa yapım yöntemleri ve formülleriyle taçlandıran yeni ve 
çağdaş bir anayasa ortaya çıkarmaktır.

Türkiye’de anayasa yapımında, genel olarak tepkisel yaklaşım egemen 
olmuştur. Her yeni anayasa ya da anayasa değişikliği, önceki dönemlerde 
yaşanan sorunlara reaksiyon niteliğinde hükümler getirmiştir. Anayasa yapımı, 
doğası gereği sadece norm atif düzenleme cambazlığı ve hukuk tekniği ustalığı 
değildir. Disiplinler arası bilgi ve birikim gerektirir.

Anayasa yoluyla toplumun önünü açacak yol haritaları sunma ideali, 
toplumdan destek gördüğü ve özümsendiği ölçüde anlamlı bir iştir. AB Anayasa 
Taslağı’nın Başlangıç Kısmında Thucydides I l’ye gönderme yapan “ 
Anayasamız demokrasi olarak adlandırılır, çünkü iktidar azınlığın değil, 
çoğunlugunelindedir.’Vwww. http://europeanconvention.cu.int/docs/Treatv/850T 
R .pdf , erişim:28.9.2009) şeklindeki alıntı, böyle bir mesaj içermektedir. 
Öyleyse, anayasa bireyin ve dolayısıyla gönüllerde yer tutacak kadar toplumun 
kendi hazırladığını düşündüğü bir metin olmalıdır. Yürürlüğe girer girmez 
ezberlere de giren dillerden düşmeyen bir şarkı gibi (İBA, 2009: 46-50) toplumu 
hukuk yoluyla yukarıdan dizayn etme eskimiş ve klasik bir anlayıştır. Yeni 
anayasa yapımında ya da anayasa değişikliği politikalarında yükselen değer, 
“uzlaşma” ve ikna’dır. Türkiye özelinde, uzlaşma kültürünün daha da önemli 
olduğu kuşkusuzdur. Anayasa yapım sürecinde iç dinamiklerin etkisi olduğu 
kadar dış dinamiklerin de çok önemli bir payı vardır. Bu katkıların boyutunu 
ölçmek için, anayasa değişikliklerinin perde gerisini irdelemek gerekir. Anayasa 
değişikliği kanun tekliflerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki 
ve komisyondaki görüşme tutanakları ve komisyon raporları gibi yasama 
materyallerinden, izini sürmek çoğu zaman yeterli olmaktadır. Gerçekten de 
tarihi değere sahip bir arşiv belgesi niteliğindeki Meclis tutanakları, her 
değişikliğin arka planına ışık tutan açık yürekli konuşma ve belgelerle doludur.
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19. Yüzyıl Osm anlı-Türk anayasacılık hareketlerinin dinamiklerini iç ve 
dış baskılar karşısında bunalan küçük bir yönetici azınlığın çabaları olarak 
değerlendiren Atatürk, 1.12.1921 tarihinde TB M M ’de yaptığı bir konuşmada 
şunları söylemiştir.

"efendiler, bir paşanın tahtı riyasetinde üçü Hıristiyan olmak üzere 16 
memur, 10 ulema ve iki askerden mürekkep bir heyet BabIali’de toplandı 
(elindeki Kanun-i Esasi’yi göstererek) ve bu kitabı yazdı. ..efendiler, bu kitap 
düşmanlarımızı muvakkaten olsun memnun etmek gayesini gözetmiş bir 
kitaptır...B u kitabın mahiyetinin millet ile, iradei milliye ile hiç alakası 
yoktur. . ( TBMM Zabıt Ceridesi)

Anayasal gelişmelerimizin başlıca itici gücü, batılılaşma cereyanı 
olmuştur. 1808 tarihli Sened-i İttifak, Osm anlI’nın Magna C arta’sı olarak 
anılmakla birlikte etkili şekilde uygulamaya geçememiştir (ARSLAN, 
2005:120). 1876 Anayasası, Tanzimat ve Islahat Fermanlarıyla kaydedilen 
gelişmelerin anayasallaştırılmasıdır. 1921 Anayasası, yeni rejimin bir “geçiş 
anayasası”, bir demokratik ihtilal anayasasıdır. 1924 Anayasası da, istikrara 
kavuşturulmuş olan bir devletin, 1789 Fransız devriminin liberal ideolojisini 
yansıtan anayasasıdır (TANÖR, 2008: 45).

Osmanlı-Türk anayasal gelişmelerine ilişkin bu genel 
değerlendirmelerden sonra, 1982 Anayasası ve geçirdiği son değişikliklerden 
bazılarını dikkatli ve seçici gözlerle okumak gerekmektedir. Özellikle, 
ülkemizde geçerli olan hükümet sistemi bağlamında derin etkileri ortaya çıkacak 
anayasa değişikliklerinin örnek inceleme konusu yapılması gerekir. Daha sonra, 
yeni anayasa söylemlerine değinmek uygun görünmektedir.

1982 Anayasası, bir önceki 1961 Anayasasına tepki olarak hükümet 
sistemini, “rasyonelleştirici” nitelikte yeni kurallar öngörmüştü. Yeni anayasa, 
yasama organının kurumsal ve işlevsel özellikleriyle ilgili kayda değer yenilikler 
getirmişti (İBA&BOZKURT, 2006). Örneğin, Cumhuriyet Senatosu 
lağvedilerek iki meclisli yapıdan yeniden tek-meclisli parlamento yapısına 
dönülmüştü. Otorite yönünde yolunu şaşırtmış olan 1982 Anayasası da, toplum 
kuşaklarının önüne “anayasa yoluyla çözüm” sunamamıştı. Yürürlüğe girdikten 
sonra yeni yeşeren demokrasi ortamında her kesimin yoğun ve haklı eleştiri 
oklarına hedef olmuştu.

Ara rejim döneminde yapılmış olan 1982 Anayasası, defolu olarak 
piyasaya sürülen bir elbise muamelesi görmeye başlamıştı. Öte yandan,
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özgürlükler bağlamında 1961 Anayasasıyla sağlanan kazanımları geriye götüren 
bu anayasa, daha yolun başında değişiklik ihtiyaçlarıyla birlikte anılmaya 
başlanmıştı. Anayasanın kurduğu hükümet modeli ve rejim tartışmaları, siyasi 
ajandaların ön sıralarında yer bulmuştu.

Yaklaşık 26 yaşında olan 1982 Anayasası döneminde yasama-yargı ve 
yürütme organlarının ilişkileri ve dolayısıyla, siyasi rejim arayışlarına ilişkin 
tartışmalar güncelliğini hiç yitirmemiştir. Bugüne kadar 1982 Anayasasında 15 
kez değişiklik gerçekleştirilmiştir. Anayasanın “Cumhuriyetin Temel Organları” 
Kısmının, “Yasam a” başlıklı Birinci Bölümünde yer alan doğrudan 
parlamentoyla ilgili 26 maddenin 15’inde çeşitli tarihlerde 17 kez değişiklik 
yapılmıştır. Bu değişikliklerin 9 ’u yasama organının işleyişine, 8 ’i kuruluşuna 
ilişkindir. Yasama ve denetim çalışmalarında verimliliğin ve etkinliğin 
arttırılması gerekçesiyle yapılan anayasa değişikliklerine uyum sağlamak 
amacıyla Türkiye Büyük Millet M eclisi İçtüzüğü’nde değişiklikler yapma 
ihtiyaçları ortaya çıkmıştır.

1982 Anayasası döneminde başkanlık ve yarı-başkanlık sistemine 
geçilmesine yönelik öneriler ve siyasi projeler moda olmuştu. Aslında bu konuda 
fiilen kayda değer bir girişimde bulunulmamıştı. Ancak, 2007 yılında 11. 
Cumhurbaşkanı seçim inde yaşanan siyasi krizin yeni ve radikal kimi gelişmelere 
gebe olduğu belliydi. Bunun da manevra alanı elbette Anayasa metni oldu. Bir 
yandan “sivil anayasa” hazırlıkları ve söylemleri yoğunluk kazandı. Diğer 
yandan da, anayasa düzleminde bir nokta atışı yapılarak sadece cumhurbaşkanı 
seçimiyle ilgili kuralların değiştirilmesi gündeme geldi. Anayasa tekniği 
yönünden yaşanan, tam da, siyaset sahnesinde yaşanan krize verilen hazırlıksız 
ve tipik bir tepkisel anayasa değişikliği örneği sergilenmişti.

11. Cumhurbaşkanı seçim  takviminin işlemeye başlamasına yakın, 
Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu’nun, o günkü parlamento 
kompozisyonunda kilitlenmeye yol açacak bir hukuki görüşü basında yer almaya 
başlamıştı. Kanadoğlu, TBM M  Genel Kurulunun toplantı yetersayısını 
düzenleyen Anayasanın 96. maddesinde “başkaca bir hüküm yoksa” ibaresinin, 
belli hallerde genel toplantı yeter sayısının (184 milletvekili) yetmeyeceği 
anlamına geldiğini; cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili 102. madde çerçevesinde 
yapılacak Meclis toplantısının (Birleşim) ancak TBM M  üye tamsayısını 2/3 
çoğunluğu yani 367 milletvekilinin hazır bulunmasıyla açılabileceğini ileri 
sürdü. Ses getiren bu ilginç görüş etrafında yoğun tartışma başladı. 
Anayasacılardan başlayarak bu tartışmaya katılmayan neredeyse kalmadı. 
Kantarın topuzunu kaçıranlar, kamplara bölünenler oldu.
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“367 tezi” alarak literatüre giren görüş, oldukça zorlama ve 
savunulabilirliği zay ıf bir hukuki yorumdu. İlkin, önceki cumhurbaşkanı 
seçimlerinde böyle bir konu gündeme bile gelmemişti.20 Anayasa yorum 
teknikleri bağlamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşimleri için gündem 
konusu ne olursa olsun tek bir toplantı yetersayısı olduğu uygulamasını 
çürütecek yeni bir gerekçe yoktu.

Anayasa M ahkemesi ilk kez önüne gelen davada, usul yönünden 
“eylemli içtüzük kuralı” yolundan giderek “367 tezi”ni doğrulayan sürpriz bir 
karar vermiştir. Buna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel K urulu’nun
27.4.2007 tarihli 96. Birleşimde yapılan cumhurbaşkanı seçimi birinci turunu 
iptal etmiş ve diğer turlara devamı önlemek için dc seçim işleminin yürürlüğünü 
durdurmuştur. Anayasa Mahkemesi Kararında;

“Anayasanın 102. maddesinin ilk fıkrasında Cumhurbaşkanının seçimi 
için öngörülen üçte iki çoğunluk, dava konusu Meclis kararına ilişkin birinci 
oylama yönünden hem toplantı hem de karar yetersayısını kapsamaktadır. Bu 
nedenle İçtüzüğün 121. maddesinde yapılan gönderme doğrultusunda aynı 
yetersayının benimsenmiş olduğunun kabulü gerekir.” (K. 2007/54)

gibi zorlama değerlendirmeler vardır. Anayasa Mahkemesi kararında, 
belli yorum tekniklerine aşırı ağırlık verilmesine bağlanabilecek bu tip 
gerekçeler yer alsa da, yine de hukuken kendi içinde tutarlı bir karar verildiğini 
kabul etmek gerekir. Yüksek M ahkem e’nin bu kararının ardından 22. Dönem 
M eclisince cum hurbaşkanının seçilemeyeceği anlaşıldığından erken seçim kararı 
alınmıştır. Kanadoğlu’nun hukuki zaferi, başka konularda da ilginç ve yeni 
görüşlere ccsaret verdi. Bunlar arasında, cumhurbaşkanını seçemeyen bir 
mcclisin fcsholmuş sayılacağı için “erken seçim kararı” dahi alamayacağı ve 
böylece siyasi bir açmazla karşı karşıya kalınacağı biçimindeki bir fantezi 
dikkate değerdi.

İşte böyle bir siyasi atmosferde, pragmatist bir anlayışla, Anayasa 
M ahkemesi’nin 367 tezi konusundaki kararından sonra 11. Cumhurbaşkanı 
seçiminde M ecliste yaşanan siyasi kriz üzerine cum hurbaşkanının halk 
tarafından seçilmesiyle ilgili Anayasa değişikliğine gidildi. Yaşanan bunalıma, 
net bir tepki ifadesi olarak Anayasanın 96. maddesindeki “başkaca hüküm 
yoksa” ibaresini metinden çıkaran bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmiştir.

211 Örneğin, Turgut Özal’ın seçildiği turlarda kullanılan toplam oylar 2/3 
çoğunluğa ulaşmamıştır.

- 2 0 5 -



Dalıa da önemlisi, Anayasanın cumhurbaşkanı seçimini düzenleyen 101. ve 102. 
maddeleri de değiştirilmiştir.

31.5.2007 tarihli ve 5678 sayılı Anayasa değişikliği kanunu, kabaca, 
cumhurbaşkanını siyasal bir pozisyon ve kimlik haline getirecek “5+5” 
formülünü ve halk tarafından seçimi benimsedi. Başka bir deyimle, parlamenter 
rejimin ana parametreleri aynen korunduğu halde, yalnızca “cumhurbaşkanının 
halk tarafından seçilm esi” noktasında değişiklik yapıldı. Finlandiya, İrlanda, 
Bulgaristan, Slovakya benzeri bir modele adım atılmış oldu. Parlamenter 
cumhuriyet modelinin ana parametrelerine dokunulmadan sadece 
cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, hükümet sistemleri bağlamında 
klasikleşmiş ayrımlara uymayan bir siyasal modele doğru kayış anlamına 
geleccktir. Ancak, halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı ile hükümetin aynı 
siyasal çizgiden olup olmamasına göre değişik hipotezler de ortaya atılmaktadır 
(İBA, 2008: 33).

Kanun teklifinin TBM M  Genel Kurulu ve Anayasa Kom isyonu’ııdaki 
görüşmelerde söz alan milletvekilleri, anayasa değişikliğinin kızgınlıkla, 
alelacele ve duygusal bir şekilde yapıldığını ve tehlikeli bir sürece girileceğini 
sıklıkla dile getirdiler (Anayasa Komisyonu Raporu: 10). Gerçekten de, acil bir 
hamleyle ve hışımla kabul edilen anayasa değişikliği paketi, aynı anayasa 
metninde çelişkili maddeler kalması sonucunu doğuran özensizlik veya 
unutkanlık ürünü bir girişim niteliği taşımaktadır. 77. maddedeki değişiklikle 
TB M M ’nin seçim dönemi 4 yıla indirildiği halde, 94. maddede Başkanlık 
Divanının görev süresi, 2+3 =5 yıl olarak öylece kalmıştır. Ayrıca halk 
tarafından seçilecek cumhurbaşkanının, klasik görev ve yetkileri kağıt üzerinde 
aynen korunmuştur.

Anayasa değişikliği sonrasında, siyasal rejim bakımından, artık eskisi gibi 
olmayacağı kesindir. Ancak, parlamenter rejim geleneğimizin nereye ve ne 
ölçüde kayacağını şimdiden kestirmek güçtür.

Şu halde, cum hurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin anayasa 
değişikliği, tam  bir tepkisel anayasa değişikliği öyküsü oluşturmaktadır. Bu 
örnek olay incelemesinden de anlaşılacağı üzere, anayasa metninde değişiklik 
yapmak her durumda fiili çözüm anlamına gelmemektedir.

Genel olarak 1982 Anayasasında bugüne kadar 15 kez değişiklik, 4 kez 
halk oylaması yapılmıştır. Bu değişikliklerin arka planında yer alan bir dış 
dinamik; AB müktesebatına uyum çabasıdır. Bugüne kadar, AB müktesebatma
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uyum amacıyla kanun düzeyinde 10 paket çıkarılmıştır. Ayrıca, üç anayasa 
değişikliği paketinin geri planında uyum amacı vardır. Öte yandan, 
demokratikleşme hedefi, klasikleşen iç dinamiklerimizden birisidir. 1982 
A nayasasfnm  geçirmekte olduğu hızlı değişim trafiği, Türkiye’de anayasa 
hukukunun dinamik bir disiplin haline gelm esine zemin oluşturmuştur.

86 maddesi ve başlangıç metni (dibace) değişmiş olan 1982 Anayasası, 
tutarlı bir hukuki metin olmaktan çıkmış, içsel bütünlüğünü ve dil uyumunu 
kaybetmiştir. Sil baştan yeni bir anayasa yapımı, oldukça masum bir ihtiyaç 
olarak görünmektedir. Yeni bir anayasa cazibesi bununla da sınırlı değildir. 
Değişik toplum kesimleri, yeni bir anayasanın kendilerine ilaç gibi gelecek yeni 
kazanımlar sağlayacağı beklentisi içine girmişlerdir. Bir yandan da, anayasanın 
yürürlükteki anayasaya göre oluşmuş normal bir dönem parlamentosunca yapılıp 
yapılamayacağı konusunda bile uzlaşma yoktur. Teknik deyimiyle, asli kurucu 
iktidar yetkisinin kullanımıyla ilgili asgari bir anlayış birliği görünmemektedir. 
Anayasa yapmak yetkisiyle özel olarak oluşturulacak bir kurucu meclis gerektiği 
yönünde görüşler de dile getirilmiştir.

Anayasa uzmanlarınca hazırlandıktan sonra kamuoyuna açıklanan yeni 
anayasa taslağı, “sivil anayasa” olarak anılmıştır. Anayasa yapma dinamiklerinin 
ve usulünün son iki anayasadan farklı, en azından daha demokratik olduğunu 
belirtmek üzere yapılmış görünen bu yakıştırma, literatürde olmayan bize özgü 
bir nitelemedir (İBA, 2008: 8). Parlamento dışında tartışılan “sivil anayasa 
taslağı”, parlamento içinde resmen işleme girememiştir. 22. ve 23. Yasama 
Dönemlerinde, anayasa yapımının Türkiye Büyük M illet M eclisi’ndeki mutfağı 
işlevini gören ve daha önce başarıh çalışmalara imza atmış olan “Anayasa 
Uzlaşma Kom isyonu” toplanamamıştır.

Bilindiği gibi, her anayasa, o toplumun yaşam senedidir. Mümtaz 
Soysal’m vurguladığı gibi,

“Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda “anayasa” sözü, neredeyse, keyfilikten 
uzaklaştırılmış bir sınırlı iktidarın ve daha geniş bir özgürlük düzeninin etiketi 
haline gelmiş duygusal ve kutsal bir anlam kazanm ış.” (SOYSAL, 1987: 15)

Gerçekten de, yaşlı anayasalar, toplumların tarihi kazanımlarmın ve 
özgürlük m ücadelelerinin hafızası işlevini görmektedir. Gelişmiş ve istikrarlı 
toplumların, genellikle, kısa (çerçeve) m etinler şeklinde ve çok az sayıda 
değişikliğe uğramış anayasalarına mistik anlam lar yükledikleri ve büyük saygı 
gösterdikleri bilinen bir gerçektir. Konuyu tartışan M ümtaz Soysal,
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“Anayasaların uzun ve ayrıntılı oluş derecesi, çoğu zaman, anayasa 
yapımcılarının, bu “ anayasa-ötesi kurallar” bakımından, daha sonraki toplumsal 
güçler dengesine olan güvenlerine bağlıdır. Kendilerinden sonraki dengeye pek 
güvenemeyen yapıcılar, anayasaya yalnız temel ilkeleri koymakla yetinmez, 
bunların ayrıntılı biçimde düzenlenişini de geniş ölçüde anayasayla çözmeye 
çalışırlar.” (SOYSAL, 1987: 149)

Anayasa metninin uzunluğu, birçok bakım dan kaygıyla bakılması gereken 
bir konudur. Her şeyden önce, kazuistik (ayrıntıcı) düzenleniş, değişen 
koşulların gereği olarak daha sık anayasa değişikliği gereksinimi ortaya 
çıkarabilir. Çok sayıda maddeden oluşan hacimli bir kitap gibi anayasa metni, 
istikrarsız ve kaotik bir siyasal düzenin habercisi olabilir.

Duayen anayasacılarımızdan Tarık Zafer TUN A YA’nm, “insan derisiyle 
kaplı anayasa” nitelemesinde ustalıkla anlatmaya çalıştığı gibi, Anayasalar 
birçok işlevinin yanı sıra, insan odaklı bir yaklaşımla çağdaş ve demokratik bir 
toplum düzeninin garantisini sağlayan üst-normlardır. Liberal anayasacılık, 
insan hak ve özgürlükleri, azınlığın çoğunluk karşısında korunması, hukukun 
üstünlüğünün bağımsız ve tarafsız yargı yoluyla tem inat altına alınması, siyasal 
tarafsızlık, çoğulculuk gibi esaslara dayanan bir “sivil din” (ARSLAN, 2005: 36) 
niteliğine bürünmüştür.

Sami Selçuk’a göre, Türkiye, meşruluk debisi neredeyse sıfıra yaklaşmış 
bir Anayasayla yeni bir yüzyıla girmemeliydi (SELÇUK, 1999: 53). Çarpıcı 
konuşmaya karşın, Türkiye üçüncü bin yıla yeni bir anayasayla giremedi. 
Bununla birlikte, A B’ye uyum  çerçevesinde çok önemli anayasa değişiklikleri 
gerçekleştirmiş, demokrasi standartlarının iyileştirilmesi konusunda kayda değer 
adımlar atılmıştır.

2. Yeni Anayasa Yapım Formülleri ve Yöntemleri

Anayasa öğretisinde, anayasayı, ‘temel yasa’ niteliği de olsa, ‘yasa’ olarak 
değerlendiren görüşler olmuştur. 1651 yılında yayımladığı Leviathan’da Hobbes,

“yasalar, temel ve temel olmayan biçiminde snıflandırılır; ancak ben 
hiçbir yazarda, bir temel yasanın ne demek olduğunu görebilmiş değilim. Yine 
de yasalar bu biçimde diğerinden ayırt edilebilir.”

Diyordu (ODER, 2004: 90). Başka bir söyleyişle, anayasa, değiştirilmesi 
zorlaştırılmış yasa olarak değerlendiriliyordu. Pozitivizm açısından, anayasanın
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ayırt edici özelliği, yasaların üstünde yer almasıdır. Jean Jacques Rousseau’nun 
“toplum sözleşm esi” kuramı, kabaca, toplumu oluşturan tüm bireylerin bir araya 
gelerek bireysel iradelerini birleştirm ek suretiyle oluşturdukları ortak irade ya da 
bireysel iradelerinin bir tür toplamı olan genel iradenin doğuşuna yol açan bir 
“akit” olarak algılanıyordu. Siyasal toplumun temelini oluşturan toplum 
sözleşmesi, vatandaşların tümünün katılımını, dolayısıyla imzasını gerektirir. 
Çünkü, ortak iradeyi oluşturan bireylerin hiç birinin katılım payından 
vazgeçmesi ya da başkasına devretmesi mümkün değildir. Gerçekten de 
Rousseau’nun ideallerinde, doğrudan demokrasi vardı.

Anayasa yapımı, yeni baştan bir anayasanın hazırlanması ve kabul 
edilmesi anlam ına gelmektedir. Yürürlükteki anayasanın kısmen değiştirilmesi 
ise revizyondur.

Anayasa yapımı değişik nedenlerden kaynaklanabilir. Yeni bir devletin 
ortaya çıkması, var olan bir devletin radikal bir rejim değişikliğine gitmesi, 
anayasayı yenileme gereği doğması gibi.

Anayasa yapımında otoriter usullerin ortak paydası, halkı bu süreçten 
dışlamalarıdır. Tam  tersine, demokratik yöntemler ise, anayasa yapım sürecine 
halkın katılımını öngörür. Devlet ve toplum ilişkilerinin kurucu belgesi olan 
anayasalarm, birer toplum sözleşmesi sayılması, anayasa yapımına, bireylerin 
tümünün katılmasını gerekli kılar. Dünyanın ilk yazılı Anayasası özelliğine 
sahip 1787 ABD Anayasası’nın yapılışı toplum sözleşmesi gereklerine uygundu. 
Oysa 1789 Fransız Devrimi sonrasında Kıta A vrupa’sında yükselen değer haline 
gelen anayasacılık hareketleri, anayasa yapımında tüm bireylerin katılımı 
kaygısını taşımıyordu. Bununla birlikte, dünyadaki toplum sözleşmesi 
algılamasına dayalı liberal anayasacılık hareketlerinin tümünü etkisi altına alan 
üç geçerli anayasa yapım formülü ortaya çıkmıştı (KABOGLU, 2005: 24).

i-hazırlanmasına halkın katılmadığı Anayasanın halk tarafından 
onaylanması,

ii-halkın seçtiği bir kurucu meclis tarafından hazırlanan Anayasanın yine 
kurucu meclis tarafından onaylanması

iii-halk tarafından seçilen bir kurucu meclis tarafmdan hazırlanan 
Anayasanın halk tarafmdan onaylanması
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Anayasa yapımında ideal olan doğrudan demokrasi formülüdür ve meclis 
halinde toplanan halkın anayasayı bizzat yapmasıdır. Günümüz koşullarında bu 
mümkün olmadığından demokratik ilkelere uygun üç uygulama biçiminden söz 
edilebilir. Bunlardan birincisi, halkın hazırlanmasına katılmadığı anayasayı 
onaylamasıdır. İkincisi, Anayasanın halk tarafından seçilmiş bir kurucu meclis 
tarafından hazırlanıp kabul edilmesidir. Üçüncüsü ise, halkın seçtiği kurucu 
meclisçe hazırlanan tasarının sonradan halkın oyuyla kabul edilmesidir 
(KABOĞLU, 2005: 23).

Halkın tem silcilerinin katılmadığı M eclislerde yapılan anayasaların, tüm 
milleti ya da halkı temsil ettiği ve toplum  sözleşm esi niteliği taşıdığı varsayımı, 
milli egemenlik kuramından kaynaklanır. Sınırlı oyla seçilmiş bir Meclis 
tarafından yapılan 1830 Fransız Anayasası, bu formüle uygun bir örnek 
oluşturmaktadır. Daha demokratik olan formül ise, anayasalar kim tarafından 
yapılırsa yapılsın en son aşamada halkın oyuna sunulması ve halk tarafından 
kabul edilerek yürürlüğe girmesidir. Başka bir anlatımla, “kurucu referandum” 
formülü, anayasaların katılımcı bir anlayışla halkın tümünün görüşlerini dikkate 
alınmasını öngören bir m ekanizmadır (BATLIM, 2009: 23). Anayasaların 
toplum sözleşmesi niteliğini taşıması ve bu doğrultuda toplumun tüm 
kesimlerinin üzerinde uzlaştığı bir metin olması, dem okratik meşruluk anlamına 
gelir. Gerçekten de, anayasacılık tarihi, anayasaların, dem okratik meşruluğa 
sahip oldukları ölçüde kabul gördüğü ve bunun sonucunda uzun ömürlü 
olduğunun örnekleriyle doludur.

2.1. Kurucu İktidar

Anayasa yapımı, siyasal sistemin üzerine dayandığı tem elleri ve ilkeleri 
oluşturma yani bir “kurma işlemi” niteliğinde olduğu için, anayasa yapan veya 
değiştiren siyasal iktidara “kurucu iktidar” adı verilir. Kurucu iktidar tarafından 
yapılan anayasayla kurulan devlet organlarına (yasama, yürütm e ve yargı) ise 
“kurulmuş (kurulu) iktidar” adı verilir.

Asli kurucu iktidar, yeni bir anayasa yapma iktidarıdır. Kendisinden önce 
var olan anayasanın maddi ve şekli sınırlarına uym ak suretiyle anayasada 
değişiklik gerçekleştiren iktidara ise “tali (türev) kurucu iktidar” adı verilir 
(BATLIM, 2009: 41). Asli kurucu iktidar, kendisinden önce var olan bir anayasa 
hükmüne uym ak zorunda olmaksızın anayasayı ilk kez ya da sil baştan yapan 
hukuk-dışı ve sınırsız bir iktidardır. Cem Eroğul’a göre, “asli kuruculuğun 
özelliği, temel kural koyma yetkisini dayandıracak daha eski bir temel kurala 
sahip olm am asıdır.” (EROĞUL, 1974: 23). Asli kurucu iktidar, kendi 
varlığından önce gelen pozitif hukuk normu ile bağlı değildir.
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Anayasa M ahkemesi, Anayasanın 10 ve 42. M addeleriyle ilgili anayasa 
değişikliğini şekil yönünden iptal ettiği kararında, asli kurucu iktidar kavramı 
üzerinde değerlendirmelerde bulunmuştur.

“Asli kum cu iktidar, ülkenin siyasal rejiminde çeşitli etkenlere bağlı 
dayalı olarak ortaya çıkan kesintilerin ürettiği ve ortaya çıkış biçimi itibariyle 
hukuksal çerçeve dışında yer alan, yeni hukuksal düzenin temel esaslarının ne 
olacağını belirleyen anayasa koyucu iradedir. Katılımcı, müzakereci ve uzlaşıyı 
esas alan demokratik ülkelerde, asli kurucu iktidarın sahibi halktır.” (K. 
2008/116)

Yüksek M ahkemeye göre, asli kurucu iktidarı, ülkedeki olağanüstü 
koşulların ürettiği anayasa koyucu irade olarak algılamak gerekir. Kararda, asli 
kurucu iktidar dümeninde halkın yer almasının demokratik gereklere en uygun 
yol olduğu vurgusu da yapılmaktadır.

M ümtaz Soysal, “ Anayasanın Anlamı” adlı eserinde, konuya ilişkin 
çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştur.

“Zaten, çoğu zaman, anayasaların, değiştirilişleri gibi, yapılışları da 
toplumsal güçlerin tam bir denge içinde bulundukları sırada olmaz. Anayasaların 
birçoğu, içlerinde pek parlak deyimlerle belirtilen toplum sözleşmesi 
düşüncelerine, yani toplumun bütününce benimsenmiş bir belge olduklarım 
anlatan sözlere karşın, aslında bir ihtilalin, ya da yerleşik düzeni altüst edici 
büyük bir olayın arkasından yapılır.” (SOYSAL, 1987: 10-11).

Asli kurucu iktidarın yeni bir anayasa yaparken uym ak zorunda olduğu bir 
usul yoktur. Ancak, asli kurucu iktidarların şimdiye kadar uyguladıkları yaygın 
usullerden söz edilebilir.

2.1.1.Monokratik Yöntemler

Otokratik ya da monokratik yöntem lerle anayasa yapımında temel amaç, 
halk için yeni bir anayasa yapmaktır. Yeni anayasanın yapılışı, uzmanlık 
gerektiren profesyonel bir iştir. Bu yüzden halk tarafmdan yapılması ya da 
anayasa yapım sürecine halkın dahil edilmesi şart değildir.

Bir siyasal sistemde egemen durumdaki m onark tarafından halka 
bahşedilen bir anayasa “ ferman”, hüküm dar ile parlam ento arasında uzlaşmayla 
yapılan bir anayasa “misak” tipindedir.
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Nostaljik bir tarihsel aşama olarak anayasa yapımında monokratik 
yöntemler, günümüzde uygulamadan kalkmış durumdadır.

2.1.2. Demokratik Yöntemler

Asli kurucu iktidar demokratik yöntemlerle de yeni anayasa yapabilir. 
Demokratik anayasa yapma yöntemlerinden birincisi, farklı toplumsal 
katmanların tem silcilerinden oluşan ve siyasal partiler dışında, sivil toplum 
örgütleri, toplumsal ve siyasal kesim ve katmanların temsilcilerini de içeren ve 
sadece anayasa yapmakla görevli bir kurucu meclis ( ya da anayasa yapma 
meclisi) toplanması ve anayasanın, bu kurucu meclis ya da anayasa yapma 
meclisi tarafından yapılması yöntemidir. Diğer yöntem  ise, iktidarı elinde 
bulunduran gücün ya da güçlerin, bir anayasa taslağı hazırlayıp halk oylamasına 
sunup, halkın doğrudan oyuyla kabul ettirip tüm  toplumun ortak belgesi olmasını 
sağlamaları yöntemidir. Bu yöntem, kurucu referandumdur (BATUM , 2009: 48).

Şu halde, Egemenliğin halka veya millete ait olmasına bağlı olarak 
“kurucu meclis (konvansiyon)” ya da “kurucu referandum” yöntemleri devreye 
girebilir.

2.I.2.I. Kurucu Meclis

Egemenliğin kaynağını millet olarak gören sistemlerde, halk tarafından 
yeni anayasayı yapmak amacıyla seçilmiş özel meclise, “kurucu meclis” adı 
verilir. Görev ve yetkileri yönünden, iki tür kurucu meclisten söz edilebilir. 
Amerikan tipi kurucu meclis, sadece anayasayı yapar. Oysa, Fransız tipi kurucu 
meclisler, anayasa yapma görev ve yetkisine ek olarak normal yasama işlemleri 
de yaparlar (GÖZLER, 2009: 27).

Kurucu meclisler, diğer yasama organlarından farklıdır. İlkin, kurucu 
meclisler ilke olarak anayasa yapmak üzere seçilirler. Bazı istisnai örnekler 
dışında sadece bu görev ve yetkiyle donatılırlar. Amerikan tipi kurucu meclis 
örneği böyledir. Halen yürürlükte olan ABD Anayasasını hazırlayan 1787 
Philadelphia Konvansiyonu, bu geleneği başlatan uygulamadır. Diğer bazı 
uygulamalarda ise kurucu meclisler, anayasa yapımının yanı sıra olağan yasama 
ve parlam enter denetim işlevlerini de üstlenmiştir. F ransa’da 1848, 1875,1945 
kurucu meclisleri ile Türkiye’de 1961 ve 1982 kurucu meclisleri buna örnek 
oluşturmaktadır.
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Kurucu meclislerin sadece bu adı taşıması yanıltıcı olabilir. Demokratik 
seçimlerle halk tarafmdan seçilmiş olması şarttır.

Ülkemizde hem 1961 hem de 1982 Anayasaları, kurucu meclisler 
aracılığıyla hazırlanmış ve referandum  ile kabul edilmiştir. Osmanlı-Türk 
anayasal gelişmeleri çerçevesinde 1876, 1921 ve 1924 anayasalarının 
yapılışında, kurucu meclisler ve referandum yöntemleri kullanılmamıştır. 
Bununla birlikte, 1921 Teşkilat-ı Esasiye K anunu’nu hazırlayan TBM M , her ne 
kadar anayasayı hazırlam ak için kurulmuş özel bir M eclis olmasa da, o dönemin 
koşullarında, “selahiyeti fevkaladeyi haiz” özel bir meclisti. Nitekim, 23 Nisan 
1920’de açılan yeni M eclisin isim tartışmaları sırasında Atatürk tarafından 
“Meclis-i M üessesan (Kurucu M eclis)” adının önerilmek istendiği ancak daha 
sonra bundan vazgeçildiği bilinm ektedir (İBA, 2006: 51). Dolayısıyla, Birinci 
M eclis’,i fiili bir kurucu meclis olarak nitelendirmek uygun görünmektedir 
(TEZİÇ, 1998: 154; ÖZBUDUN, 1998: 122). 1961 Anayasası, Kurucu Meclis 
tarafından yapılan ilk anayasam ız özelliği taşımaktadır. 13 Aralık 1960 tarihli ve 
157 sayılı “Kurucu M eclis Hakkındaki Kanun” ile kurulan iki kanatlı Kurucu 
Meclis, ihtilalci subayların üye olduğu M illi Birlik Komitesi ve sınırlı temsil 
esasına göre kurulan Temsilciler M eclisi’nden oluşmuştu.

1982 Anayasası da, en azından teorik bakımdan “Kurucu M eclis” 
tarafmdan yapılan ikinci anayasamızdır. 1982 Anayasasını hazırlayacak Kurucu 
M eclis’in, 1961 dönemimde olduğu gibi iki kamaralı olması ve M illi Güvenlik 
Konseyi ile Danışma M eclisi’nin bir arada toplanmasıyla kurulması 
öngörülmüştü. Ancak, 1982 Anayasası dönemimdeki Kurucu M eclis’in iki 
kanadı hiçbir zaman ortak toplantı yapmadığı için kağıt üzerinde kalmış, 
kanatlar çalışmalarını ayrı ayrı yapmışlardır. Danışma M eclisinde kabul edilen 
anayasa taslağı üzerinde nihai değişiklikleri yapma yetkisi, M .G .K .’ne 
tanınmıştı. Her iki anayasayı da yapan kurucu meclislerin seçim ve temsil 
niteliği asgari dem okratik standartlan karşılamaktan uzaktı. Bu nedenle, 1961 ve 
1982 anayasalarının hazırlanış yöntemlerinin demokratik olduğunu söylemek 
mümkün görünmemektedir.

2.1.2.2,Kurucu Referandum

Demokratik ülkelerde, siyasal sistemi kuran ve hukuk düzeninin 
omurgasını oluşturan en temel belge olan anayasaların demokratik yöntemlerle 
hazırlanması esas olmalıdır. İktidarı elinde bulunduran güçlerin hazırladıkları bir 
anayasa taslağını halkın rızasını almak için doğrudan halkın oyuna sunmalarına 
kurucu referandum adı verilir. Bu yöntem, anayasaların sil baştan, yeniden 
yapılmasında da, değiştirilmesinde de çok yaygın olarak uygulanmaktadır.
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Günümüzde, İspanya, Danimarka, İsviçre gibi birçok ülkede, kısmi anayasa 
değişikliklerinin bile referanduma götürülmesi zorunludur. Halk egemenliği 
ilkesinin gereği olarak yarı-doğrudan demokrasi araçlarından birisi olan 
referandumun anayasaların kabulü sürecinde uygulanmasıdır.

Kurucu referandum yoluyla kabul edilen anayasa da, bir meclis veya 
komisyonca hazırlanır. Ancak, kabul için halk oyuna sunulur. Anayasanın halk 
oylaması sonucu kabul edilmesi, meşruiyet açığım giderici bir yöntem olarak 
algılanmaktadır. Oysa, plebisiter halk oylamaları, görüntüde demokratik olsa da, 
amacı, uygulanış biçimi, hazırlanış biçimi demokratik tuzaklarla dolu 
olabilmektedir.

1961 ve 1982 Anayasaları, kurucu referandum yoluyla doğrudan halk 
tarafından kabul edilmiştir. Bununla birlikte, demokratik olmayan koşullarda 
gerçekleştirilen her iki referandum da daha çok plebisiter nitelik sergilemiştir.

Dünya üzerindeki yaklaşık 200 ülkenin yarısından fazlası, 1970’lerden 
itibaren anayasasını yeni baştan yapmıştır, literatüre “yeni anayasa yazım 
dönem i” olarak geçen bu süreçte, anayasa yapımında katılım ve demokratik 
yöntemler ön plana çıkmıştır. 1996 tarihli Güney Afrika Anayasasının, özellikle 
1990 ile 1996 yılları arasındaki hazırlanış süreci de, demokratik çoğulculuğa 
uygun ve tüm siyasal kesimlerin katılımı ve katkısıyla hazırlanan anayasa yapılış 
süreçlerine başarılı bir model olacak niteliktedir. 1993 yılında anayasanın yapılış 
yöntemine uzlaşılan genel ilkelere ilişkin bir “geçici anayasa” yürürlüğe 
sokuldu. 1994 yılında iki kanatlı kurucu meclis seçimleri gerçekleştirildi. Halktan 
hem temsilcilerini hem de kurucu meclisi seçmeleri istendi. Ayrı ayrı 
çalıştığında normal meclisler gibi hareket eden yapı, birleşik toplantı halinde 
kurucu mcclis sıfatını alıyordu. Anayasanın her bölümü için ayrı komisyonlar 
kuran kurucu meclis halktan gelen talepleri titizlikle inceledi. Ülke çapında 
medya ve geniş bir tanıtım kampanyası yürütüldü. 160 bin tirajlı meclis gazetesi 
halka ulaştırıldı. 1996 yılında geçici anayasada saptanan ilkelere uygun anayasa 
metni hazırlandı ve bu uygunluğun denetimi için taslak metin Anayasa 
M ahkemesine gönderildi (BATUM, 2009: 228).

SONUÇ

1982 Anayasasının yapılış süreci, cılız dem okratik yöntemlere 
dayandığından, meşruiyet tartışmalarıyla birlikte anılmıştır. 1982 Anayasasının 
geçirdiği perakende değişiklikler, anayasacılık gelişmelerimiz bakımından 
olumludur. Ancak, değişiklikler sonrası günümüzdeki haliyle 1982 Anayasası,
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gerek norm atif bütünlük gerekse anayasa dili bakımından içsel ahengini de 
yitirmiştir.

Öte yandan, Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecindeki Türkiye, A B ’ye 
uyum ve demokratikleşme yönünde yeni anayasa değişiklikleri gerçekleştirmek 
zorundadır. Bu gibi dışsal dinamikler bir yana, anayasa şikayeti, ombudsman 
gibi yeni kimi siyasal kuramların anayasal düzenimize kazandırılması ve 
özellikle Anayasa M ahkemesi ve diğer yargı kuruluşları gibi var olan 
kuramlarımızın revize edilerek geliştirilmeleri gereği ortadadır.

Şu halde, Türkiye’de yeni bir anayasaya ihtiyaç vardır. Bu yöndeki 
girişimlerin zamanlaması oldukça önemlidir. Yeni anayasa girişimleri üzerinden 
vuruşma alanları oluşturmak, özden uzaklaşma anlamına gelir. Yeniden anayasa 
yapımı, her şeyden önce bir uzlaşma konusu ve samimiyet işidir. Yeni anayasa 
yapmak, geçmişle veya bir yerlerle hesaplaşma alanı değildir.

Yeni anayasa yapımında ideal olan, doğrudan demokrasi modelidir. Tüm 
halkın bir meclis halinde toplanması ve kendi anayasasını yapması günümüz 
koşullarında uygulanabilirliği olmayan bir dem okratik rüyadır. Asli kurucu 
iktidar, demokratik anayasa yapım modellerini en üst düzeyde devreye 
koyabilir. Halkın seçtiği kurucu meclisçe hazırlanan yeni anayasa tasarısının 
sonradan halkın oyuyla kabul edilmesi, demokratik anayasa yapmanın en geçerli 
yöntemi olarak kabul görmektedir. Halkın anayasa yapmak üzere seçtiği kurucu 
meclisin, halka kulaklarını tıkaması, kendini seçenlerden kopuk hareket etmesi 
istenilen bir durum değildir. Güney Afrika gibi sorunlu bir ülkenin yaptığı 
anayasa yapım süreci, yakın dönemlerin en başarılı modellerinden birisidir.

Böyle bir anlayışla hareket edildiği takdirde, toplumumuzun önünü 
açacak sivil bir anayasal reformun başarılabilmesi mümkündür.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Anayasa Mahkemesi Kararlan: 

E.2007/45, K.2007/54, 1.5.2007.

- 215 -



Internet Kaynaklan:

www.http://euroDean-convention.eu.int/docs/Treatv/850TR.pdf 
(erişim:28.9.2009)

Öteki Kaynaklar:

Anayasa Komisyonu Raporu ( S.Sayısı: 1409), Dönem: 22/5

Zühtü ARSLAN (2005), Anayasa Teorisi (Ankara: Seçkin Yayınevi).

Süheyl BATUM (2009), 99 Soruda Neden ve Nasıl Çağdaş Bir Anayasa 
(İstanbul: XII Levha Yayınları).

Kemal GÖZLER (2009), Kısa Anayasa Hukuku (Bursa: Ekin Yayınevi)

Şeref İBA (2009), “ Yeni Anayasa Yapmak” (Çankaya Üniversitesi 
Gündem Dergisi 32: 46-50).

Şeref İBA (2009), Parlamento İçtüzük Metinleri (İstanbul: İş Bankası 
Kültür Yayınları).

Şeref İBA (2009), “Kırgızistan’ın Anayasa Serüveni ve Jogorku Keneş” 
( TİKA- Avrasya Etüdleri Dergisi).

Şeref İBA (2008), Anayasa Hukuku ve Siyasal Kurumlar (2. Bası, Ankara: 
Turhan).

Şeref İBA (2007), “Ezber Bozan Karar” (Meclis Bülteni 140).

Şeref İBA (2008), “Güle Güle Parlamenter Rejim” (Çelik-İş Sendikası 
Dergisi 23).

Şeref İBA & R auf Bozkurt (2006), 100 Somda Türk Parlamento Hukuku 
(3. Baskı, Ankara: Nobel).

İbrahim Ö.KABOĞLU (2005), Anayasa Hukuku Dersleri (2. baskı, 
İstanbul: Legal Yayınevi)

- 2 1 6 -

http://euroDean-convention.eu.int/docs/Treatv/850TR.pdf


Bertil Emrah ODER (2004), Avrupa Birliği 'nde Anayasa ve Anayasacılık 
(İstanbul: Anahtar K itaplar Yayınevi).

Ergun ÖZBUDUN & Ömer Faruk GENÇKAYA (2009), 
Democratization and the Politics o f  Constitution-Making in Turkey (Budapest, 
New York: CEU Pres)

Sami SELÇUK (1999), Konuşma (Ankara: Liberte).

Bülent TANÖ R (2008), Anayasal Gelişme Tezleri (İstanbul: Yapı Kredi 
Yayınları-Cogito)

Serap YAZICI (2009), Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye (İstanbul: 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları)

TBM M  Zabıt Ceridesi

- 2 1 7 -



- 2 1 8 -



BİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ  
YARATTIĞI İLGİNÇ TARTIŞMA: MECLİS 

KOMİSYONLARI YASA ÖNERİLERİNİ 
NE ÖLÇÜDE DEĞİŞTİREBİLİR?

Prof. Dr. Cem EROĞUL

GİRİŞ

Anayasa M ahkem esi’nin 2008 yılının sonunda verdiği bir karar 
(K.2008/183), ilginç bir tartışmaya yol açtı. Cumhuriyet Halk Partisi TBM M  
G rubu’nun açtığı davanın konusu, 4.6.2008 günlü, 5766 sayılı “Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun”un 18., 26. ve Geçici 3. maddelerinin iptali 
istemiydi. Davacı parti grubunun gerekçesi, söz konusu hükümlerin tasarı 
metnine Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından eklendiği, A nayasa’nın 88. 
maddesine göre yasa önerme yetkisinin yalnızca bakanlar kurulu ile 
m illetvekillerine tanındığı, bu durumda, ilgili komisyonun, kaynağını 
anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanarak A nayasa’nın 6. maddesini, 
anayasanın bağlayıcılığını düzenleyen 11. maddeyi, TBM M  çalışmalarının 
içtüzüğe göre yürütülmesini buyuran 95. maddeyi çiğnediğiydi. Anayasa 
Mahkemesi, l ’e karşı 10 oyla aldığı kararda, iptal başvurusunun biçim  yönünden 
yapıldığı, bu tür başvurular için parti gruplarının yetkisi bulunmadığı, ayrıca on 
günlük başvuru süresinin de aşıldığı gerekçesiyle başvuruyu reddetti. Karşıoy 
kullanan üye ise, bunun biçim  değil öz yönünden bir başvuru olduğunu, 
dolayısıyla yetkisizlik ve süre aşımının bulunmadığını, davacı parti grubunun 
isteminde haklı olduğunu, dava konusu hükümlerin anayasaya aykırılık 
nedeniyle iptal edilmesi gerektiğini savundu.
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Bu görüşlerin değerlendirilebilmesi için, iki konunun açıklığa 
kavuşturulması gerekir. Birinci konu, meclis komisyonlarının yasa önerilerinde1 
değişiklik yapma yetkisinin anayasal sınırıdır. Buna bağlı ikinci konu ise, sınır 
aşıldığında, anayasaya uygunluk denetiminin nasıl yapılacağıdır. Yazı bu 
konuları, iki altbaşlık altında ele alıyor. Birinci altbaşlıkta, yeri geldikçe ABD, 
İngiltere ve F ransa’yla karşılaştırm alar da yapılıyor.

I. Yasama Komisyonlarının Yasa Önerilerinde Değişiklik 
Yapma Yetkisinin Anayasal Sınırı:

M eclislerin, kendi çalışmalarına hazırlık yapm ak üzere komisyon 
kurmaları, çok eski bir yöntem. Devrimden önceki son toplantısını 1614’te 
yapan Fransız Etats Généraux (Etajenero) m eclisinde bile var. F ransa’da 1789 
Devrim i’nden sonra kurulan meclislerde, komisyonlar gitgide öne çıkıyorlar. 
1792-1795 Convention (Konvansiyon) meclisinde, işi hükümetin yerine geçecek 
ölçüde ileri götürüyorlar (PRELOT, 1961: 740). Bu duruma tepki olarak, 1795 
Anayasası’mn 67. maddesi, meclislerde sürekli komisyon kurulmasını kesinlikle 
yasaklıyor. Ancak ayrıksı olarak, belli bir konuda hazırlık yapmak üzere geçici 
bir komisyon kurulabileceği kabul ediliyor. Ne var ki, meclis o konuda kararını 
verir vermez, komisyonun derhal dağıtılacağı hükme bağlanıyor (DUVERGER, 
1964: 46). Fransa’da komisyonlar, ancak yirminci yüzyılın başında, 1902’de, 
yeniden sürekli hale geliyor. Kısa bir süre sonra da, 1910’da, meclis 
komisyonlarının parti gruplarına dayanacağı kuralı getiriliyor. Üçüncü (1875- 
1940) ve Dördüncü Cumhuriyet (1946-1958) boyunca, komisyonlarla gruplar 
büyük bir ağırlık kazanıyorlar. 1946’da, her iki kurum ilk kez anayasada yer 
alıyor (PRELOT, 1961: 740). Bugün yürürlükte olan 1958 Anayasası ise, 
partilerden söz etmekle birlikte, parti gruplarına anayasada yer vermiyor. Ayrıca, 
iki meclisteki komisyon sayısını, bakanlıklara rakip olmalarını engelleme 
kaygısıyla, altıyla sınırlandırdığı gibi, her öneri için ayrı bir komisyon kurularak 
yasa yapma süreci içinde bu sürekli komisyonlara hiç başvurulmamasınm 
yolunu da açıyor (TURPIN, 1994: 412-416).

İngiltere’de komisyonların kuruluşunu, neredeyse parlamentonun 
bugünkü iki meclise bölündüğü 1332 yılına dek götürenler var. Ancak, 
tasarıların konularına göre komisyon kurma geleneğinin 1571’de başladığı 
anlaşılıyor (KARAM USTAFAOGLU, 1965: 17). Bugün İngiltere’de, yasa 
önerileri, A ’dan başlayarak bir harfle anılan sürekli kom isyonlarda inceleniyor.

1 Bu yazıda, “yasa önerisi”, hem hükümetten kaynaklanan tasarıları, hem de 
milletvekillerinin tekliflerini kapsayacak anlamda kullanılmakta.
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Üye sayıları 16-50 arasında değişen bu komisyonlar, yasa önerisinin konusuna 
göre, her seferinde yeniden oluşturuluyor. Üyelikte başlıca iki ölçüt gözetiliyor: 
uzmanlık ve parti gruplarının güçleri oranında temsilini sağlama. 2006-2007 
toplantı yılından beri, bu kom isyonlara Public Bili Committee ya da General 
Committee adı veriliyor (EROGUL, 2008b: 12).

İngiliz örneğini izleyen A BD ’de, sürekli komisyon yöntemi daha koloni 
döneminde ortaya çıkıyor. Birlik kurulduktan sonra (1787), Temsilciler M eclisi 
bu yöntemi aralıksız olarak uyguluyor. 1816 ’da, Senato da aynı yola giriyor 
(KARAM USTAFAOĞLU, 1965: 21-22). Bugün Tem silciler M eclisi’nde 19, 
Senato’da ise 17 sürekli komisyon (Standing Committee) görev yapıyor 
(EROGUL, 2008b: 89). Komisyonların yapı ve işlevleri, yavaş da olsa, sürekli 
bir evrim içinde. A nayasa’nın 1. maddesinin 5. bendi, yasama meclislerinin 
kendi çalışma yöntemlerini belirleyeceklerini öngörüyor. Ne var ki komisyonlar, 
yalnızca kendi meclislerinin içtüzük kurallarıyla değil, yasalardan, iki büyük 
partinin meclis gruplarının aldığı kararlardan, komisyonların kendilerinden ve 
görenekten kaynaklanan bir dizi kuralla da bağlı bulunuyorlar (SM ITH & 
DEERING, 1984: 39). Sürekli bir evrim geçirmelerinin nedeni bu.

Yasama meclislerinde komisyonların en güçlü olduğu ülke, ABD. Buna 
da şaşmamak gerekir. Çünkü A B D ’de, yürütmenin yasa önerme yetkisi yok. 
Başkan K ongre’nin bir yasa kabul etmesini istiyorsa, bunu kendi yandaşı bir 
Temsilci ya da Senatör aracılığıyla önermek zorunda. Her iki mecliste de, 
kom isyonlar son derece etkili. Yasa önerilerinin yüzde doksanı daha komisyon 
aşamasında ölüyor. (Kom isyonlara “yasa mezarlığı” denmesinin nedeni bu.) 
Yalnızca komisyonlar değil, altkomisyonlar da çok güçlü. (Temsilciler 
M eclisi’nde 90, Senato’da 70 dolayında altkomisyon var.) Komisyona gelen 
önerinin hangi altkomisyona gönderileceğine komisyon başkam karar veriyor. 
Bu karar da, çok kez önerinin geleceğini belirliyor. Komisyon çalışmasının en 
önemli aşaması, hearing'ler (görüş almalar). Bunlar kamuya açık. (Ayrıca, 
yayınlanıyorlar da.) İlgililer burada görüşlerini duyurma fırsatını buluyorlar. 
Konu enine boyuna tartışıldıktan sonra, öneri m etninin yeniden kaleme alındığı 
ve yazanağın (raporun) yazıldığı “mark-up session” aşamasına geçiliyor. 
Yazanakta, önerinin ilk biçimi, komisyonda yapılan değişiklikler, mevzuatta 
ortaya çıkacak sonuçlar, gerekçeleriyle birlikte ayrıntılı bir biçimde açıklanıyor. 
Böylece her meclis, önüne gelen öneriyi her yönüyle değerlendirme olanağına 
sahip bulunuyor. Bir mecliste kabul edilen öneri, öteki meclise gönderiliyor ve 
yine komisyon sürecinden geçiyor. Önerinin yasalaşabilmesi için, meclislerin 
aynı metin üzerinde anlaşması zorunlu. İki meclis arasında anlaşmazlık çıkarsa, 
iki meclisin üyelerinden kurulu bir uzlaştırma komisyonu (Conference 
Committee) devreye giriyor. M eclislerin değiştiremeyecekleri, yalnızca kabul ya
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da reddecekleri son metni bu komisyon hazırlıyor (EROGUL, 2008b: 89-91, 95- 
96). Görüldüğü gibi, A B D ’de, yasama süreci içinde, son söz meclislerde 
olmakla birlikte, meclislerin oy verecekleri metni belirlem ede komisyonların çok 
büyük bir ağırlığı var.

İngiltere’de komisyonların işleyiş biçimi ise, A BD ’den çok değişik. Bir 
kere, İngiliz parlamentarizminde ağırlık hükümette. Bu nedenle, komisyonların 
bağımsız bir güç kullanmaları söz konusu değil. A BD ’den farklı olarak, 
komisyonların önüne gelen yasa önerilerinin çok büyük çoğunluğu, hükümet 
kaynaklı. Ayrıca, öneriler, komisyon aşamasından önce, genel kurulda görüşülüp 
değerlendiriliyor (YAPICI, 2007: 60-61). Öte yandan, yukarıda belirtildiği gibi, 
kom isyonlar oluşturulurken parti gruplarının güçleri oranında temsili gözetiliyor. 
Yine A B D ’den farklı olarak, İngiltere’de sıkı bir parti düzencesi (disiplini) var. 
Bunu sağlayan parti değnekçileri (“whip"ler), üyelerin başlarına buyruk 
davranmalarını engellemekle görevli. Sonuçta, yasa önerilerini inceleyen 
komisyonlar, geniş ölçüde çoğunluğun, başka bir deyişle iktidarın güdümünde 
çalışıyorlar. Ne var ki, İngiliz demokrasisinin oydaşm acılık geleneği, çoğunluk 
güdümünün belli bir uzlaşma sınırını aşmamasını da sağlıyor.

Fransa’da, yukarıda belirtildiği gibi, Üçüncü ve Dördüncü Cumhuriyet 
döneminde, parlamento komisyonları ölçüsüz bir güç kazandılar. 1958’de 
başlayan Beşinci Cumhuriyet, bu gücü kırdı. Bir kere, her mecliste komisyon 
sayısı altı ile sınırlandırılarak bakanlıklara koşut, dolayısıyla da onlara rakip 
olabilecek güçte kom isyonlar kurulması engellendi. Ayrıca, her yasa önerisi için 
özel bir komisyon kurulabileceği öngörülerek, sürekli kom isyonların tekeli 
kırılmaya çalışıldı. Gerçi uygulamada, özel komisyon yolu yaygınlık 
kazanamadı. Bugün de yasa önerilerini, genellikle bu altı komisyondan biri 
inceliyor. Ancak, hüküm etten kaynaklanan bir öneri, diyesim (yani) bir hükümet 
tasarısı söz konusu ise, komisyon öneri metninde değişiklik yapamıyor. Yalnızca 
genel kurula değişiklik önerisinde bulunabiliyor. Bu yeni düzenleme, 
komisyonların önlerine gelen metinler üzerinde serbestçe kalem oynattıkları 
geçmişteki uygulamayla temelli bir fark yaratıyor. Komisyonlar, meclis 
üyelerinden gelen önerileri ise, yeniden kaleme alabiliyorlar. Ancak bunu da, 
yalnızca biçimsel bir zorunluk bulunuyorsa yapabiliyorlar (HAURIOU, 1975: 
1079). Öte yandan, komisyonların yasa önerilerini sürüncemede bırakma 
olanakları da ellerinden alınmış durumda. Çünkü, bugün yürürlükte olan 
anayasaya göre, hükümet meclislerin gündemine egemen. İstediği yasa önerisini 
gündemin istediği sırasına koyabiliyor. Üstelik, bunu yapmak için komisyon 
incelemesinin bitmesini beklemesine gerek yok (BURDEAU, 1993: 573). 
Dolayısıyla, bugün artık Fransa’da, yasa yapma sürecinde komisyonların gücü 
iyice kırılmış durumda.
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Bizde komisyon (o zamanki adıyla, encümen) yöntemi, 1876 Anayasası 
kabul edildikten sonra kurulan Meclis-i Um um i’yle birlikte ortaya çıkmıştır. 
Ancak sürekli komisyon yöntemine geçiş, 1908’den, İkinci M eşrutiyet’in 
ilanından sonra olmuştur. Encümenler, ilk çıkışlarında, şubelerin bir çalışma 
aracı olarak görülmüşlerdir. 1877 tarihli ilk Heyet-i M ebusan içtüzüğü, o 
günlerde Fransa’da, Belçika’da, Hollanda’da geçerli olan şube (“bureau” ya da 
“section”) yöntemini (KARAM USTAFAOGLU, 1965: 24-27) örnek alarak, 
Heyet-i M ebusan’m, üyeleri adçekmeyle iki ayda bir yenilenecek beş şubeye 
bölünmesini öngörmüştü. İşler önce başkanlıkça bu şubelere gönderiliyor, işin 
niteliğine göre her şube kendi içinden genellikle bir, ancak durum gerektiriyorsa 
iki ya da üç kişi seçiyor ve böylece, toplam beş, on ya da on beş kişiden oluşan 
bir meclis komisyonu oluşturuluyordu. Bir mebus, en çok iki komisyona üye 
olabiliyordu. Encümen üyelerinin doğrudan doğruya genel kurulca seçilmesi de 
olanaklıydı. Bu geçici komisyonların yanı sıra, içtüzük, adını belirterek üç 
encümenin daha seçilmesini öngörmüştü. Şubelerin yenilenmesiyle birlikte iki 
ayda bir seçilecek, onar kişilik bir layiha (yasa önerileri) ile bir istida (dilekçe) 
encümeni. Bir de bütçe ve kesinhesap tasarılarıyla gelir ya da harcama öngören 
öteki yasa önerilerini incelemek üzere on beş kişilik bir M uvazene-i M aliye 
Encümeni. Layiha Encüm eni’nin görevi, mebuslardan kaynaklanan yasa 
önerilerini inceleyip genel kurula görüş sunmaktı2 (İBA, 2007: 381-384). Heyet-
i A yan’ın yine 1877’de kabul ettiği ilk içtüzüğe göre, kararlaştırılacak işlere 
bakılarak, komisyonlar doğrudan doğruya genel kurul tarafından oluşturuluyor; 
bunlara beş, yedi ya da dokuz üye seçiliyordu. Ayrıca, üyeleri iki ayda bir 
değişen ve beşer kişiden oluşan bir Layiha Encümeni3 ile bir İstida Encümeni 
kurulması öngörülmüştü. Her Ayan üyesi en çok iki komisyona seçilebilirdi 
(İBA, 2007: 362-363). 1920’de kurulan TBM M , 1927’de yeni bir içtüzük kabul 
edinceye dek, M eclis-i M ebusan içtüzüğünü kendine uyarlayarak kullandı. 
Üyeleri şubelere bölme ve bir layiha komisyonu oluşturma yöntemleri korundu. 
Ayrıca, İkinci M eşrutiyet’te kabul edilen, sürekli komisyonlar seçme yöntemi 
sürdürüldü. Birçok değişikliğe uğramakla birlikte, 1927 tarihli içtüzük uzun

2 Hükümetten kaynaklanan tasarılar, konularına göre, şubelerde oluşturulan 
komisyonlarda inceleniyordu. Mebuslardan gelen önerileri genel kurul benimserse, bu 
doğrultuda bir yasa önerisi hazırlanması için Şura-yi Devlet’e başvuruluyordu. Bu 
yöntem İkinci Meşrutiyet’te kaldırıldı. Her iki meclisin üyeleri doğrudan doğruya yasa 
önerme hakkını kazandılar. Ancak yine de, üyelerden kaynaklanan yasa önerilerini 
incelemek üzere meclislerde birer layiha encümeni görevlendirilmesi yöntemi korundu.

3 Layiha Encümeni’nin görevi, üyelerden kaynaklanan yasa önerilerinin ilk 
incelemesini yapmaktı. Tıpkı Mebusan’da olduğu gibi, bu öneriler genel kurulda 
benimsenirse, bu doğrultuda bir yasa önerisi hazırlanması için Şura-yi Devlet’e 
başvuruluyordu.
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yıllar yürürlükte kaldı. 1960’tan sonra kurulan m eclisler bile, kendilerine yeni 
bir içtüzük yapıncaya dek, Ekim 1957’ye dek geçirdiği değişikliklerle birlikte 
1927 içtüzüğünü kullanmayı sürdürdüler (BAKIRCI, 2000: 53-62). 1927 
içtüzüğü, artık eskimiş olan şube yöntemini bir yana bırakarak sürekli 
komisyonlar yöntemini kesinlikle benimsedi.4 Ondan sonra kabul edilen bütün 
içtüzükler, komisyonların sayılarında ya da adlarmda değişiklikler yapılsa da, 
uzmanlık komisyonları yöntemini hep korudular. Bugün de TB M M ’de, kimi 
anayasadan, kimi yasadan, kimi de içtüzükten kaynaklanan toplam on yedi 
sürekli komisyon görev yapmaktadır.

Anayasa, 95. maddesinde, T B M M ’nin, çalışmalarını kendi yaptığı 
içtüzüğe göre yürüteceğini hükme bağlamıştır. Yasa koyma sürecini düzenleyen 
88. madde de, yasaların görüşülme yöntemlerinin içtüzükçe belirleneceğini 
öngörmüş, ancak öneri yetkisini bakanlar kurulu ile TBM M  üyelerine 
özgülemiştir. Anayasada komisyonlara böyle bir yetki tanınmamıştır. Bu 
durumda, içtüzüğün konumuzu ilgilendiren hükümleri, yalnızca, önerilerde 
değişiklik yapılmasında komisyonların yetkisine ilişkin olanlardır.

İçtüzüğe göre, yasa önerilerinin hangi komisyonlarda inceleceğini meclis 
başkanı belirler ve dağıtımı ona göre yapar (md. 23, 73, 74). Gündemi komisyon 
başkanı belirlemekle birlikte, komisyon kendi gündemini değiştirebilir (md.26). 
Komisyonlar, kendilerine gönderilen yasa önerilerini “aynen veya değiştirerek” 
kabul ya da reddedebilirler; birbirleriyle ilgili önerileri birleştirerek 
görüşebilirler. Ancak komisyonlar, “kanun tek lif edemezler, kendilerine havale 
edilenler dışında kalan işlerle uğraşam azlar, ... kanun tasarı ve tekliflerini 
bölerek ayrı ayrı metinler halinde Genel Kurula sunam azlar” (md. 35). Esas 
komisyonlar kendilerine gönderilen önerileri en çok kırk beş gün içinde 
sonuçlandırmazlarsa, hükümetin ya da öneri sahibinin istemi üzerine, genel 
kurul yasa önerisini doğrudan doğruya gündemine alabilir (md. 37). 
Komisyonlar, karara bağladıkları yasa önerilerine ilişkin olarak birer yazanak 
(rapor) hazırlarlar ve burada, yaptıkları değişikliklerin gerekçelerini belirtirler 
(md. 42). Komisyon kendi metninin değişiklik önergelerinden önce oylanmasını 
isteyebilir. Bu metin kabul edilirse, değişiklik önergeleri reddedilmiş sayılır (md. 
82). Hükümet, milletvekilleri ya da esas komisyon hem komisyonda hem de 
genel kurulda değişiklik önergeleri verebilir. Komisyonda verilecek değişiklik 
önergelerine ilişkin olarak içtüzükte herhangi bir sınırlama yer almamıştır. 
Komisyonlar, genellikle, önergelerle ilgili olarak genel kurulda öngörülmüş

4 Sürekli komisyonlar yöntemi yerleşince, artık yalnızca milletvekillerinden 
kaynaklanan önerileri inceleyecek ayrı bir layiha komisyonuna gerek kalmadı.
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sınırlamaları uygularlar. Genel kurulda verilecek önergelere ilişkin çeşitli 
sınırlamalar üç kümeye ayrılabilir: 1) Görüşülmekte olan önerinin konusu 
olmayan başka yasalarda değişiklik getiren ve “yeni bir kanun teklifi” niteliğini 
taşıyan değişiklik önergeleri hiçbir biçimde işleme konmaz. 2) Görüşülmekte 
olan önerinin metninde bulunmayan ancak konusuyla “çok yakın ilgisi bulunan 
bir maddesinin değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı 
önergeler” yeni bir madde olarak görüşmeye açılır. Burada dikkat edilmesi 
gereken nokta, önergede istenen değişikliğin, önerinin konusu olan yasaya 
ilişkin olmakla birlikte, yasanın komisyon metninde bulunm ayan bir maddesiyle 
ilgili olmasıdır. 3) Komisyon metninde bulunan bir maddenin çıkarılması, 
değiştirilmesi, maddeye sözcük eklenmesi ya da çıkarılması ile ilgili olarak 
önerge verilebilir. Meclis başkanı, önergeye katılıp katılmadığını hükümete ve 
komisyona sorar. Komisyonun katılmadığı bir önergeyi genel kurul kabul 
ederse, komisyon ilgili maddeyi geri isteyebilir. Genel kurul bu istemi kabul 
ederse, komisyon yeni bir metin hazırlayabilir ya da kendi metninin kabulünü 
isteyebilir. Son kararı genel kurul verir (md. 87).

Yukarıda sıralanan anayasa hükümleri ile içtüzük düzenlemeleri birlikte 
incelendiğinde, yazının konusu olan davayı doğrudan doğruya ilgilendiren 
kurallar şöyle özetlenebilir: 1) Yasa önerme yetkisi, yalnızca hükümete ve 
milletvekillerine aittir. Komisyonların böyle bir yetkisi yoktur. 2) Komisyon 
yalnızca değişiklik önerisinde bulunabilir. Komisyon, incelediği metinde, yeni 
bir yasa önerisi niteliğini taşıyan bir değişiklik öneremez ya da genel kurulda, bu 
nitelikte bir değişiklik önergesi veremez. 3) Genel kurulda görüşmeler, 
komisyonun hazırladığı metin üzerinde yapılır. Bu metin, öneride komisyonun 
yapmayı uygun bulduğu değişiklikleri içerir.

Dava konusu olay şöyle gelişiyor: Hükümet, “Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında” bir yasa tasarısı sunuyor. Meclis başkanlığı, tasarıyı Plan ve Bütçe 
Kom isyonu’na gönderiyor. Komisyon, yazanağını hazırlayıp meclis 
başkanlığına sunuyor. Meclis başkanlığı, komisyondan gelen metinde, tasarıda 
bulunmayan dokuz madde ile on geçici maddenin eklendiğini, bunlarla on ayrı 
yasada değişiklik önerildiğini saptıyor. Bunun üzerine başkanlık, İçtüzük’ün 14 
maddesinde kendisine verilen komisyonları denetleme yetkisini kullanarak, 
İçtüzük’ün 35. maddesine göre komisyonların yeni yasa önerisinde 
bulunamayacakları uyarısıyla, yazanağı Plan ve Bütçe K om isyonu’na geri 
gönderiyor. Komisyon başkanı, ertesi gün, konuyu komisyona getirmeden, 
yazanağı yeniden meclis başkanlığına sunuyor. Yapabileceği başka bir şey 
bulunmadığı için, meclis başkanlığı, gündemde sırası gelince tasarıyı genel 
kurulda görüşmeye açıyor. Önerinin bütünü üzerinde konuşmalar sırasında,
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anamuhalefet partisi CHP adına grubunun görüşlerini dile getiren Trabzon 
M illetvekili Mehmet A kif Hamzaçebi, “Başkanlığın görüşüne göre, tasarıyla 
ilgisi olmayan birçok madde komisyon görüşmeleri sırasında tasarıya ilave 
edilmiştir. Gerçekte, iyi incelendiğinde, komisyon görüşmeleri sırasında tasarıya 
ilave edilen maddelerin tasarının bütünlüğüyle ilgili düzenlemeler olduğu 
anlaşılacaktır” diyor.5 Önerinin bütünü üzerine görüşmeler tamamlanmak üzere 
iken, iki milletvekili yapılan işin usulsüz olduğunu ileri sürüyor. Bunun üzerine 
başkanlık, birleşime kısa bir ara verdikten sonra yöntem  konusunda görüşme 
açıyor. Yapılan işin içtüzüğe aykırı olduğunu savunan milletvekillerinden 
Mersin M illetvekili M ehmet Şandır, “Kanun tasarı ve teklifinde değiştirilmesi 
istenen kanuna, komisyon değiştirilmesi istenen maddenin dışında diğer 
maddelerde değişiklik yapabilir; buna itiraz yok ama kanun tasarısında olmayan 
bir kanunda, değiştirilmesi istenmeyen bir kanunda komisyon değişiklik 
yapamaz, madde ihdas edemez” diyor. Tunceli Milletvekili Kamer Genç, aynı 
doğrultuda şunları söylüyor: “Komisyona üç maddelik veya beş maddelik bir 
kanun teklifi gelmiş. Komisyon oturur, kendiliğinden yüz maddelik bir kanun 
metni ortaya çıkarırsa bu olmaz değerli milletvekilleri. Bu tamamen devlet 
bütçesini çığırından çıkarır, bu tamamen yasama yetkisini çığırından çıkarır.” 
Ayrıca, diyor Kamer Genç, meclis başkanının geri gönderme yazısı üzerine 
komisyonun yeniden karar vermesi gerekirken, komisyon başkanının yazanağı 
kendi kendine meclis başkanlığına bir daha göndermesi de içtüzük kurallarına 
aykırıdır. Yapılan işi savunanlardan Kayseri M illetvekili M ustafa E litaş’ın 
gerekçesi şöyle: “Burada ifade edilen, komisyonların kendi başlarına, komisyon 
namı, adı altında kanun teklifi yapamayacaklarını düzenleyen bir durum  söz 
konusu. ... Burada, komisyondaki ilave edilen maddeler komisyon tarafından 
verilmiş kanun teklifleri olarak değerlendirm ek yerine, komisyon üyesi 
milletvekili arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirme olarak dikkate alınmasının 
daha uygun olduğu kanaatindeyim.” Kocaeli M illetvekili Nihat Ergün’ün görüşü 
de aynı yönde: “Konu değişmemiş, amme alacakları ile ilgili düzenleme, değişik 
kanunlarda düzenleme yapan bir tasarı bu.” dedikten sonra, komisyonda yapılan 
işin, hepsi kamu alacaklarına ilişkin olan, ancak tasanda gözden kaçmış olan 
birtakım yasaların ve konuların öneriye eklenmesi olduğunu belirtiyor. Ayrıca şu 
önemli bilgiyi de veriyor: “Bu önergelere, bu tekliflere Hükümet katılmış.” Usul 
tartışması tamamlandıktan sonra, oturumu yöneten başkan, bu uygulamanın 
“tekerrür etmemesi” gerektiğini, yapılan işin emsal olmayacağını, belirtiyor. 
İtirazlar sürdürülünce, başkan komisyona, İçtüzük'ün 88. maddesindeki olanağı 
kullanarak yazanaklarını geri çekip çekmeyeceklerini soruyor. Komisyon

5 Görüşmelerden yapılan bütün alıntıların kaynağı, TBMM internet sayfasında 
yayımlanan ilgili tutanaklardır.
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yazanağını geri çekmeyince, yapılabilecek başka bir şey olmadığından, oturum 
başkanı önerinin maddelerine geçilmesini oya koyuyor. Geç saatlere dek süren 
uzun tartışmalardan sonra, öneri aynı gün yasalaşıyor.

Tartışmadaki görüşleri değerlendirebilmek için, önce komisyonların 
yasa önerip öneremeyeceğine bakmak gerekir. İkinci M eşrutiyet’ten sonra 
parlamenter yaşama geçtiğimizde, bizim  başlıca örneğimiz Fransa olmuştur. 
Yukarıda da belirtildiği gibi, o sırada Üçüncü Cumhuriyet dönemini yaşayan 
Fransa’da, bir komisyonlar saltanatı sürmektedir. Kuram aksi görüşte olsa da, 
uygulamada komisyonlar yasa önerisinde bulunabilmektedirler (JOSEPH- 
BARTHELEM Y, 1934: 201). İki meclisin de komisyonları öylesine güçlüdürler 
ki, zaman zaman hükümetlerin ya da bakanların iktidardan düşmelerine bile yol 
açabilmişlerdir (PRELOT, 1961: 741). Bizde de başlangıçta, komisyonlar 
kendilerine gönderilen önerileri baştan sona değiştirebiliyorlardı 
(KARAM USTAFAOĞLU, 1965: 35). Dahası, anayasa gibi en önemli konuda, 
öncülük bütünüyle komisyonlardaydı. Gerçekte yeni bir anayasa niteliği taşıyan 
büyük 1909 anayasa değişikliği, Meclis-i Mebusan Kanun-u Esasi Encüm eni’nin 
öncülüğünde, Heyet-i Ayan Kanunu-u Esasi Encümeni ile sıkı bir pazarlık 
çerçevesinde gerçekleştirilm iştir (EROGUL, 2008a: 1-10). 1924 Anayasası da, 
önce, TBM M  Kanun-u Esasi Encüm eni’nin kendi kendine hazırlamayı uygun 
bulduğu bir yasa önerisi (bir “teklif-i kanuni” ) biçiminde çıkmıştır ortaya 
(GÖZÜBÜYÜK & SEZGİN, 1957: 1-26).6 Bugünkü kurallar zamanla yerleşti. 
1924 Anayasası’nın 15. maddesi, yasa önerme hakkını hükümete ve meclis 
üyelerine tanımıştı. Aynı yönde bir hüküm, 1876 A nayasası’nın 53. maddesinde 
de yer almıştı. Ne var ki, bu düzenlemelere dayanarak komisyonlara yasa 
önermeyi açıkça yasaklama yoluna gidilmemişti. Saptayabildiğim kadarıyla, 
komisyonların yasa öneremeyecekleri kuralı, ilk kez 1927 içtüzüğünün (Dahili 
Nizamname) 29. maddesiyle geldi (İBA, 2007: 256).

Yukarıda belirtildiği gibi, bugün yürürlükte olan İçtüzük’ün 87. maddesi, 
“yeni bir kanun teklifi niteliğindeki değişiklik önergeleri işleme konulm az” 
diyor. Kimi zaman durum çok açık. Örneğin, 2003 Nisan ayında, genel kurulda 
İş Kanunu’nun değiştirilmesine ilişkin bir yasa tasarısı görüşülürken, Vergi 
Barışı K anunu’nda değişiklik öngören bir önerge veriliyor. Oturumu yöneten 
başkan, bir yöntem tartışması bile açmadan, bunun yeni bir yasa önerisi

6 1961 ile 1982 Anayasaları da anayasa komisyonlarınca önerilmiştir. Ancak, bu 
durumu, yukarıda sözü edilen uygulamalarla karşılaştırma olanağı yoktur. 1961 ile 1982 
Anayasaları, kurucu meclislerce hazırlanmış ve halkoylamasıyla kabul edilmiştir. Bu 
yeni yöntemde, komisyonca önerilmenin anlamı, artık tamamen değişmiştir.
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niteliğinde olduğunu söyleyerek önergeyi işleme koymuyor (GÖKÇİM EN & 
HAS, 2006: 68).

1961 Anayasası yürürlükteyken verilmiş bir Anayasa Mahkemesi 
kararmda (K. 1975/198) da bu konu tartışılıyor (BAKIRCI, 2000: 361-362). 
Olayın kahramanı yine Plan ve Bütçe Komisyonu. Genel kurul, 11 sayılı 
Y G K ’yi (yasa gücünde kararname) yürürlükten kaldırmayı kararlaştırıyor ve 
komisyona bu yönde bir yasa önerisi hazırlama görevi veriyor. Ancak komisyon, 
yalnızca 11 sayılı Y G K ’nin değil, 12 sayılı YG K ’nin ek geç. 10 maddesinin (g) 
bendinin de yürürlükten kaldırılmasını öneriyor ve bu öneri genel kurulca 
yasalaştırılıyor. Anayasa M ahkemesi, söz konusu kararında, burada İçtüzük’ün 
36. maddesinde yer alan “komisyonlar kanun teklif edemezler” kuralı 
çiğnenmiştir, bu da önemli bir biçim bozukluğudur diyerek, çoğunlukla iptal 
kararı veriyor. Kararı özellikle tartışmalı kılan yön, yürürlükten kaldırılan iki 
kararnamedeki düzenlemelerin birbirinin neredeyse sözcüğü sözcüğüne aynısı 
olması. İkisinde de, TRT genel müdürlüğünün istisnai memuriyet sayılması 
öngörülmüş. Yalnızca 11 sayılı kararname yürürlükten kaldırılsaydı, 12 sayılı 
kararnamedeki hükme göre istisnai memurluk düzenlemesi sürecekti. 
Dolayısıyla, meclis istencini gerçekleştirmenin tek yolu, 12 sayılı kararnamenin 
ilgili hükmünün de kaldırılmasıydı. Gerçi, yapılan işlem biçim  açısından 
içtüzüğe tümüyle aykırıydı.7 Ancak aynı kararın bir başka yerinde Anayasa 
M ahkemesi şöyle bir değerlendirmede bulunmuştu: “ ... sonunda konuya 
M eclislerin tamamen hakim oldukları ve kendi iradelerine göre tam bir 
serbestlik içinde işi karara bağladıkları bilinen bir gerçektir. Bir kanun tasarı 
veya teklifinin b ir komisyonda incelenmesinin veya hiç incelenmemesinin 
M eclis iradesinin gereği gibi belirm esine engellik edeceğinin düşünülmesi de 
mümkün değildir.”

Yazının konusu olan dava ile ilgili olarak yukarıda aktarılan meclis 
tartışmalarında, Mehmet Şandır, komisyon, değiştirilmesi önerilmiş bir yasada, 
öneri dışında kalan maddelerde de değişiklik yapabilir, ancak bambaşka bir 
yasada değişiklik öneremez, diyor. İlk bakışta, bu sav inandırıcı. Ne var ki, 
hükümetten gelen tasarıda, yalnızca Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun’da değil, buna ek olarak yaklaşık daha yirmi yasada değişiklik 
yapılması öneriliyor. Komisyonun yaptığı iş, bu yirmi yasaya on kadar yenisini 
eklemek, başka bir deyişle, tasanda değiştirilmesi öngörülen “bazı kanunlar”ın

7 Bence, biçim açısından bir başka aykırılık da, yasa yoluyla YGK’de değişiklik 
yapılmış olmasıydı (EROĞUL, 2005). Ancak Anayasa Mahkemesi konunun bu yönünü 
incelemcdi.
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sayısını artırmak. Bunların hepsinde de, tıpkı hükümet tasarısında olduğu gibi, 
kamu alacaklarıyla ilgili düzenlemeler öneriliyor. Dolayısıyla, ortada genel 
olarak bir konu birliği olduğu açık. Gerçi, meclis başkanlığının geri gönderme 
yazısına verdiği yanıtta, komisyon başkanı, “Komisyonumuzda ülkemizin son 
derece önemli sorunlarının çözülmesi konusunda ihtiyaç duyduğu diğer 
düzenlemeler de Tasarıya eklenmiştir” diyerek (K.2008/183), yeni yasa 
önerilerinde bulunulduğu izlenimini veriyor. Ancak, tasarı ile eklemeler dikkatle 
incelendiğinde, bunlara yeni öneriler değil de, çok kapsamlı toplu bir değişiklik 
demek daha doğru görünüyor. Sanırım burada, esas gözetilmesi gereken nokta, 
yasa sayısından çok, konu birliğinin bulunup bulunmaması.

Uygulamaya bakıldığında, Plan ve Bütçe K om isyonu’nun, yasama 
etkinliğinde özel bir ağırlık taşıdığı hemen görülüyor. Örneğin 21. yasama 
dönemi için yapılan bir araştırmaya göre, meclis başkanlığına sunulan önerilerin 
yaklaşık yarısı, esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Kom isyonu’na gönderilmiş 
(ÇELİKER, 2006: 26). Bu komisyon, yalnızca bütçe ve kesinhesap tasarılarını 
değil, devlet gelir ve giderlerini etkileyen bütün önerileri incelemekle görevlidir. 
Bu da uygulamada, uluslararası antlaşmaların onaylanmasmı uygun bulma 
yasaları bir yana bırakılırsa, yasaların yarısından çoğu demektir. Bu 
uygulamanın anayasaya uygunluğu tartışılabilir. Anayasa, iktidarın izlencesinin 
(programının) gerçekleştirilmesi için bütçenin ayrı bir önem taşıdığını göz 
önünde bulundurarak, yalnızca Bütçe Komisyonu için, öteki komisyonlar için 
öngördüğü meclis gruplarının güçlerine göre temsil kuralını bozmuş, iktidara 
saltık üstünlük sağlayan bir düzenleme kabul etmiştir. Böyle kurulmuş bir 
komisyonu, akçal yönü olan bütün yasa önerileri için esas komisyon saymak, 
anayasanın yalnızca bütçe (ve kesinhesap yasası) için getirdiği bir ayrıcalığı 
genelleştirmek oluyor. Başka bir deyişle, anayasanın demokratik düzenin gereği 
olarak koyduğu temel kural, komisyonlarda parti gruplarının güçleri oranında 
temsil edilecekleri kuralı, Plan ve Bütçe K om isyonu’na tanınmış olan yaygın 
yetki nedeniyle, işlerliğini geniş ölçüde yitirmiş oluyor.

Bu işleyişin parlamenter dizgenin usdüzeni (mantığı) ile çelişmemesi 
için, iktidarın kom isyonlara egemen olması gerekir. Yoksa, Üçüncü ve 
Dördüncü Cumhuriyet Fransasında görüldüğü gibi, parlamenter dizgeye göre 
iktidarın asıl sahibi olması gereken hükümetlerin iktidarsız bırakılması tehlikesi 
doğar. Bu da demokrasinin önde gelen kurallarından biri olan, çoğunluğun 
yönetim hakkına aykırı düşer. Bu gerek gözetildiği için, hem 1961, hem de 1982 
Anayasası’nda, genel olarak komisyon üyeliklerinin parti gruplarının gücüne 
göre paylaştırılması öngörülmüşken, Bütçe Komisyonu için ayrıksı bir 
düzenleme getirilmiş, toplam üye sayısının yarısından çoğunun iktidara 
verilmesi kuralı kabul edilmiştir. Ancak burada hiç tehlike yok da değildir. Bir
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kere, Plan ve Bütçe Kom isyonu’nun bu denli ağırlık taşıması, bunun “bakan 
yetiştiren komisyon” olarak anılmasına yol açmıştır. Remzi Ç iftepınar’dan 
aktararak ÇELİKER’in verdiği bilgiye göre, 1995-2002 yılları arasında görev 
yapan bakanların 4 3 ’ü, daha önce Plan ve Bütçe K om isyonu’nda üyelik 
yapmıştır (2006: 17). Dolayısıyla, üyelerin bakan olma beklentisinin, görevdeki 
hükümetin işlerini güçleştirmesi tehlikesi doğabilir. Beşinci Cumhuriyet 
Fransasmda, bu nedenle, bakan olacak kişinin parlamento üyeliğinin düşeceği 
kuralı konm uştur.8 İkincisi, genel kurulda gider artırıcı öneride bulunulması 
anayasa tarafından yasaklanmışken, komisyon için böyle bir yasak yoktur. Bu da 
komisyon üyelerini, kendi seçmenleri ya da kendilerine yakın buldukları çıkar 
kümeleri lehine düzenlemeler kabul ettirme çabasına itebilir. Bu durum da, genel 
çıkarı gözetmesi gereken hükümetin işini güçleştirebilir. Genel kurulda yaptığı 
ve yukarıda bir bölümü aktarılan konuşmasında Kamer G enç’in, “bu tamamen 
devlet bütçesini çığırından çıkarır” uyarısının gerekçesi işte budur. Gerçekten de, 
Plan ve Bütçe Kom isyonu’na tanınan öneri olanağı, zaten hükümetle işbirliği 
yapılıyor gerekçesiyle hiç sınırlanmazsa, devletin gelir-gider dengesini sarsıcı, 
ayrıca, birtakım özel çıkarları gözetici sonuçlar yaratabilir.

Bütün bu veriler ışığında, komisyonların yasa önerilerinde değişiklik 
yapma yetkilerinin anayasal sınırı nasıl çizilebilir? KARAM USTAFAOĞLU, 
ilkeyi şöyle koyuyor: “ Komisyonlar ancak kendilerine yollanan kanun tasarı ve 
tekliflerini kabul, değiştirerek kabul ya da reddedebilirler. Doğrusu da budur; 
komisyonların görev ve yetkilerinin sınırı hiçbir şekilde bundan öteye gitmemek 
gerekir” (1965: 191). Ancak hemen arkasından şöyle bir saptamada bulunuyor: 
“Ama, hemen belirtelim ki, parlâmanter uygulam ada ... olgular hiç de yukarıda 
belirtilen ilkeler ve kurallar yönünde işlememektedir. Tersine kom isyonlar tasarı 
ya da teklifler üzerindeki inceleme yetkilerinin sınırlarını aşmakta, kendilerine 
yollanmış metinleri ilk şeklinden oldukça değişik kılıklara sokmakta ve genel 
kurulun önüne de değiştirge adı altında bir Karşı Tasarı (contre-projet; counter 
bili) ile çıkm aktadırlar.” Yazar, bu uygulamanın, uzmanlık komisyonları 
dizgesinde (sisteminde), “eşyanın tabiatından doğma bir durum ” olduğu 
sonucuna varıyor (1965: 192).

Sanırım, anayasayı zorlayan, hükümete ve milletvekillerine özgülenmiş 
bulunan yasa önerme yetkisine el atılmasıyla sonuçlanan bu durumu böylece

8 Eylül 2008’de yapılan son anayasa değişikliğinde bu kural biraz 
yumuşatılmıştır. Bakanlık ile parlamento üyeliği yine bağdaşmıyor. Ancak artık, 
bakanlıktan ayrılan üye, yeni bir seçime katlanma zorunluğu olmadan, isterse parlamento 
üyeliği görevine dönebiliyor.
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kabullenmemekte yarar var. Ancak bunun için, yararlan açık olan sürekli 
komisyon kurumundan vazgeçmek düşünülmemeli. Olayımızda, meclis 
başkanlığının tutumu yol göstericidir. İçtüzük sınırları içinde, başkanlıkça 
yapılabilecek her şey yapılıyor. Önce yazanak, uyarıyla birlikte komisyona geri 
gönderiliyor. Sonra, genel kurulda yöntem tartışması açılıyor. Tartışma bittikten 
sonra da, oturumu yöneten başkan, İçtüzük’ün komisyonların yetkilerine ilişkin 
35. maddesinin, “kanun teklif edemezler, kendilerine havale edilenler dışında 
kalan işlerle uğraşam azlar” hükmünü anımsatıyor ve şöyle bir uyarıda 
bulunuyor: “ Bu hüküm, komisyonların kendilerine havale edilmeyen bir 
kanunda değişiklik yapamayacaklarını açıkça gösterm ektedir.” Fırsatı 
değerlendiren bir milletvekili, başkana, “Sayın Başkan, bu açıklamanızla siz bu 
yapılanın yanlış olduğunu mu ifade ediyorsunuz?” diye doğrudan doğruya 
sorunca, başkan, “ Efendim ben tekerrür etmesin diye söylüyorum ” yanıtını 
veriyor. M illetvekili, “Tekerrür etmemesi ayrı bir hadise” diyerek diretince de, 
oturum başkanı, “Yani bir emsal olmayacak bu efendim” diyerek tartışmayı 
kapıyor. Görüldüğü gibi, meclis başkanlığı hem gereken uyarıları yapıyor, hem 
de anayasayı zorlayan bu uygulamanın örnek alınmayacağını açıkça belirtiyor.

Komisyonların yasa önerilerinde değişiklik yapma yetkilerinin anayasal 
sınırını çizmeye çalışırken, konuyu iki yönden ele almakta yarar var: biri, 
yetkinin varlığı, İkincisi yetkinin niteliği. Yetkinin varlığı konusunda ilke şu 
olmalı: “Değiştirme hakkı, sonuçta bir öneri hakkıdır. Öyleyse, öneri yetkisi 
kimdeyse, değişiklik isteme yetkisi de ondadır; mantıken, ilk yetkiye sahip 
olmayan, İkincisine de sahip değildir” (JOSEPH-BARTHELEM Y & DUEZ, 
1933: 733). A nayasa’nın 88. maddesi çok açık: Yasa önerme yetkisi hükümete 
ve milletvekillerine ait. Yasa önerme yetkisinin bir “devlet yetkisi” olduğu 
kuşkusuz. A nayasa’nın 6. maddesine göre, “Hiçbir kimse veya organ kaynağını 
Anayasadan alm ayan bir Devlet yetkisi kullanam az.” Böyle bir yetkinin örneğin 
meclis komisyonlarına tanınabilmesi için, bunun açıkça anayasadan 
kaynaklanması gerekir. Anayasada bu yolda herhangi bir düzenleme olmadığına 
göre, komisyonlara yasa önerme yetkisi tanınamayacağı çok açık. Öte yandan, 
yukarıda anımsatılan ilkeye göre, değiştirme yetkisi önerme yetkisinden 
ayrılamayacağından, komisyonlara değiştirme yetkisi de tanınamaz. İçtüzük 
hükümleri buna göre yorumlanmalı ve gereken değişiklikler yapılmalıdır. 35. 
maddedeki “kanun tasarı ve tekliflerini değiştirerek kabul” sözü, önerinin özüne 
dokunmayan, yenilik getirmeyen bir işlem olarak yorumlanmalıdır. Nasıl ki, 
komisyonun ret görüşü öneriyi ortadan kaldırmıyorsa, değişiklikler de asıl 
öneriyi ortadan kaldırmamalıdır. Dolayısıyla, genel kurulda tartışılan komisyon 
metni, asıl öneriye bağlı kalan bir metin olmalıdır. Bu tartışma sırasında, elbette, 
komisyonun yazanağı milletvekillerinin önünde olacaktır. Komisyon, önerinin 
yaratabileceği çelişkilere ya da ortaya çıkabilecek boşluklara yazanağında dikkat
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çekecektir. Ancak metinde öze ilişkin değişiklik yapma ya da eklemelerde 
bulunma konularında, esas değerlendirmeyi, komisyon değil genel kurul 
yapmalıdır. 87. maddedeki “esas komisyon değişiklik önergeleri verebilir” sözü 
de bu ışıkta yorumlanmalıdır. Komisyon da sonuçta milletvekillerinden 
oluştuğuna göre, böyle bir yetkinin anayasaya aykırı olmadığı savunulabilir. 
Ancak bunun için, komisyon önergelerinin, öteki önergelere baskın çıkmasına 
yol açacak uygulamalara gidilmemelidir. Örneğin, 82. maddeye göre, komisyon, 
genel kurulda kendi metninin öncelikle oylanmasını isteyebiliyor, komisyon 
metni kabul edilirse milletvekillerinden kaynaklanan bütün önergeler 
oylanmadan reddedilmiş sayılıyor. Kanımca, ne hükümetin ne de 
milletvekillerinin sahip olmadığı böyle bir yetki, A nayasa’nın 88. maddesiyle 
bağdaşmaz. Uygulamada pek başvurulmasa da, içtüzüğün bu düzenlemesi 
kaldırılmalıdır.

Değiştirme yetkisinin niteliği üzerinde düşünülürse, konu bu yönden de 
aydınlatılabilir. Bunun için, F ransa’da yaşanan bir olay, bize ışık tutabilir. 1986 
yılında, hükümet, çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeyi yasa gücünde 
kararname ile yapmak istedi. Bunun için, bizde olduğu gibi, bir yetki yasası ile 
parlamentodan izin alması gerekiyordu. Ancak Aralık 1986’da, cumhurbaşkanı, 
bu yolda düzenlenecek bir kararnameyi imzalamayacağını açıkladı. Bunun 
üzerine hükümet, parlamentoda görüşülmekte olan bir yasayla ilgili değiştirge 
önergesi vererek, kararname ile gerçekleştiremediği düzenlemeyi görüşülmekte 
olan yasa metnine ekletti. Muhalefet milletvekilleri, konuyu Anayasa 
Konseyi’nin öndenetimine taşıdılar. İşte K onsey’in, bu başvuru üzerine 23 Ocak 
1987 günü verdiği (86-255 D.C. sayılı) karar, buradaki konumuzla doğrudan 
doğruya ilgili. Konsey, hükümetin elbette değişiklik önerme yetkisi vardır, 
ancak yapılan işlem değişiklik değildir, diyerek anayasaya aykırılık kararı verdi. 
Konsey’in iki gerekçesi vardı. Bir kere, değişiklik, kapsam ve önem bakımından, 
ölçüsüz olmamalıdır. Başlı başına düzenleme gerektiren bir konu, başka bir 
metne eklenemez. İkincisi, değişikliğin içeriğinin, değiştirilen metnin konusuyla 
doğrudan doğruya ilgili olması gerekir. Bu iki niteliği taşımayan değişiklikler 
yasa değiştirge önergeleri sayılmazlar, dolayısıyla da işleme konamazlar 
(BURDEAU, 1993: 633-634). Sanırım bu iki ölçüt kullanılırsa, olayımızda 
yaşanan duraksamanın nedeni açıkça görülebilir. Plan ve Bütçe Komisyonu, 
hükümetin kamu alacaklarına ilişkin olarak değiştirilmesini önerdiği yasalara, 
öneride yer alanların yaklaşık yarısı kadar yeni yasa ekledi. Dolayısıyla, kapsam 
ve önem açısından, ölçüyü aştı. Kapsam bu denli genişleyince de, düzenleme 
konusuyla daha uzaktan ilgili konular da tasarıya katılmış oldu. Üstelik de, 
Fransa’daki durumun aksine, bizde bu işlemi yapan, anayasaca yetkisi açıkça 
tanınmış olan hükümet değil, anayasa ile içtüzüğe göre bu konudaki yetkisinin 
sınırı tartışmalı olan bir meclis komisyonu. Kimi milletvekillerinin karşı
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çıkışının, meclis başkanlığının uyarılarının ve konunun Anayasa Mahkemesi 
önünde dava konusu yapılmasının nedeni bu.

Sonuç olarak, komisyonların yasa önerilerinde değişiklik yapma 
yetkilerinin anayasal sınırı konusunda şunlar söylenebilir: 1) Komisyon, genel 
kurula götüreceği öneri metninde, önerinin özüne bağlı kalmalı, öze ilişkin 
herhangi bir değişiklik ya da ekleme yapmamalıdır. 2) Komisyon, öneriye ilişkin 
olarak gördüğü çelişkileri, eksikleri kendi yazanağında belirtmelidir. 3) Bütün 
değiştirge önergeleri genel kurula gelmeden komisyona gönderilmeli ve 
komisyon bunlara ilişkin olarak kendi görüşünü belirlemelidir. 4) Komisyonun 
verebileceği değiştirge önergeleri, hükümet ya da milletvekillerinden 
kaynaklanan bir önerinin özüne bağlı kalan ve yenilik getirmeyen bir metin 
olmalıdır. 5) Genel kuruldaki oylamalarda, komisyon önergelerine herhangi bir 
öncelik ya da üstünlük tanınm am alıdır.9

II. Anayasal Sınır Aşıldığında, Denetimin Nasıl Yapılacağı.

Yazıya konu olan davanın ilk incelemesinde, Anayasa Mahkemesi, 
dosyada eksiklik bulunmadığına, işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar 
veriyor. Esasın incelenmesi sırasında ise, “davacının başvuru dilekçesindeki 
iptal istemi, Y asa’nın yapılış şekline yönelik olup iptali istenen kuralların ‘şekil’ 
yönünden denetimini gerektirm ektedir” diyerek, yasaların biçim denetimi için 
öngörülmüş özgül yetki ve süre koşullarına uyulup uyulmadığını araştırıyor. 
Oysa, Anayasa M ahkemesi İçtüzüğü’nün ilk incelemeyi düzenleyen 8.

9 TBMM’de hazırlanmış bulunan yeni içtüzük teklif taslağına bakıldığında, yasa 
önerilerine ilişkin komisyon yetkilerinde, çelişkili bir tutum takınıldığı görülüyor. Yeni 
32. maddede, bir yandan, bugün yürürlükte bulunan içtüzüğün, genel kurul görüşmeleri 
için öngördüğü birtakım kısıtlamalar, komisyon görüşmeleri için de kabul ediliyor: 
İçtüzük’ün 87. maddesinde bulunan ve “Görüşülmekte olan tasarı veya teklifin konusu 
olmayan kanunlarda ek ve değişiklik getiren yeni bir kanun teklifi niteliğindeki 
değişiklik önergeleri işleme konulmaz” hükmü ile “Görüşülmekte olan tasarı veya teklife 
konu bir kanunun, tasarı veya teklif ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin 
değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni 
bir madde olarak görüşme açılır” hükmü, komisyon yetkilerini düzenleyen maddeye 
taşmıyor; üstelik, önergenin yeni madde olarak üzerinde görüşme açılabilmesi için, 
komisyonun artık yalnızca salt çoğunlukla değil, üçte iki çoğunlukla karar vermesi 
öngörülüyor. Öte yandan ise, bu tutumla tamamen çelişir bir biçimde, şöyle bir yeni 
düzenleme getiriliyor: “Komisyonlar kendi görev alanlarıyla ilgili uygun gördükleri 
konularda kanun teklif edebilir, araştırma ve görüşme yapabilir, rapor hazırlayabilirler.” 
(TBMM internet sayfası.)
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maddesine göre, raportörlerin bu aşamayla ilgili hazırlayacakları yazanakta 
(raporda), başvuru dilekçeleri incelenirken, iptal davası açma yetkisi 
bulunanlar tarafından ve yasal süre içinde verilip verilmediği hususları da 
gösterilir.” Bu düzenlemeden de anlaşıldığına göre, yetki ve süre konularının ilk 
inceleme aşamasında ele alınması gerekiyor. Uygulamada da, iptal başvurularını 
ilk beş gün içinde inceleyen raportörler, ilk incelemeye ilişkin olarak başkanlığa 
sundukları yazanaklarında, yönteme ilişkin başka konuların yanı sıra, 
“başvuruyu yapanın yetkili olup olmadığı”, “başvurunun süresinde yapılıp 
yapılmadığı” konularında da saptamalarını belirtiyorlar (KARAGÜLM EZ, 2006: 
193). Ne var ki, olayımızda, iptal davasının biçim  yönünden açıldığı davacının 
dilekçesinde açıkça belirtilmediğinden, ilk inceleme, A nayasa’nm, iptal 
davasında yetki ve süre konularını düzenleyen 150. ve 151. maddelerdeki genel 
kurallara göre yapılıyor. Ancak esasa geçilip davanın bütünüyle biçime aykırılık 
yönünden açıldığı anlaşılınca, A nayasa’nın, yasaların biçim yönünden 
aykırılığının denetlenmesini düzenleyen 148. maddesinin ikinci fıkrası 
uygulanıyor. Söz konusu fıkraya göre, “Kanunların şekil bakımından 
denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; ... 
hususları ile sınırlıdır.” Ayrıca, yasaların biçim yönünden aykırılığı nedeniyle 
iptal davası açma yetkisi, TBM M 'de, yalnızca üye tamsayının beşte birine ait. 
150. maddedeki genel kurala ayrık olarak, biçim açısından başvurularda, iktidar 
ve anamuhalefet partileri meclis gruplarının dava açma yetkisi yok. Süreler de 
değişik. 151. madde, iptal başvuruları için altmış günlük bir süre tanımışken, 
md. 148/2’ye göre, yasaların biçim yönünden aykırılığı nedeniyle iptal 
başvurularında süre on gün. Oysa dava, anamuhalefet partisi meclis grubu 
tarafından açılıyor. Üstelik dilekçe, iptali istenen yasanın Resmi Gazete'de 
yayımından kırk gün sonra, diyesim, on günlük anayasal sınır çoktan aşıldıktan 
sonra veriliyor. Bu durumda mahkeme, l ’e karşı 10 oyla, davacının yetkisizliği 
ve süre aşımı gerekçesiyle başvurunun reddine karar veriyor.

Karara m uhalif kalan üyenin karşıoyunda ise şu görüş savunuluyor: 
“Anayasa’nın 148. maddesinde öngörülen şekil denetimi, A nayasa’nın 88. 
maddesinin birinci fıkrası hükmüne uyularak süregelen yasalaştırma faaliyetleri 
bakımından anlamlı olup; 88. maddenin birinci fıkrasının ihlâli sonucu bir 
yasalaştırma sözkonusu ise artık 148. maddede belirtilen sözkonusu şekil 
sakatlığından sözedebilmeye imkân yoktur. Bu halde, doğrudan 88. maddenin 
birinci fıkrasının ihlâli nedeniyle, yapılacak anayasal denetim ‘şekil bakım ından’ 
değil ‘esas bakım ından’ sözkonusu olacaktır.”

Bir yasanın önerilme ve kabul edilme süreci içinde, son oylamada 
öngörülen çoğunluğun bulunup bulunmadığı konusu dışında, anayasaya başka 
noktalarda aykırı daha birçok uygulamanın ortaya çıkabileceği kuşkusuzdur.
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A nayasa’nm yasa önerme hakkım hükümet ve milletvekillerine özgüleyen 88. 
maddesinin birinci fıkrası, işte bu değişik noktalardan biridir. Bu nitelikteki 
düzenlemelere aykırı uygulam aların da anayasaya uygunluk denetimine 
bağlanması gerektiği elbette savunabilir. Ancak bunun gerekçesi olarak ileri 
sürülen, bu tür işlemlerin öze ilişkin olduğu savı inandırıcı değildir. Anayasa 
M ahkem esi’nin yazımıza konu kararında bir kez daha belirttiği gibi, “ Biçim 
kuralları, bir tasarı ya da teklifin kanunlaşmasına kadar geçirdiği tüm evrelerde 
uyulması gereken usul ve şekil kurallarının bütününü ifade eder” (K.2008/183). 
Yetki öğesi de, biçim  kuralları içinde yer alu. “Yetki unsuru bakımından 
sakatlıklar, işlemi aynı zamanda şekil bakımından da sakatlar. Çünkü yetkisiz bir 
organ tarafından veya Anayasanın çizdiği yetki alanı dışında yapılan bir işlem 
şekil bakımından sağlıklı, geçerli bir işlem olarak doğmaz. Anayasa 
M ahkemesinin böyle bir işlemi, daha esasa girmeden, şekil yönünden iptal 
etmesi gerekir” (ÖZBUDUN, 2008: 405).

Ne var ki, 1982 Anayasası, yasaların biçim  açısından denetimini, hem 
başvuru yolu, hem başvuru yetkisi, hem başvuru süresi, hem de anayasaya 
aykırılık ölçütü bakımından, aşırı derecede sınırlandırmış durumdadır. Bir kere, 
biçim açısından aykırılık başvurusunda, yalnızca iptal davası yolu kullanılmakta, 
görülen bir davada uygulanacak bir yasa hükmünün biçim  yönünden anayasaya 
aykırı olduğu ileri sürülememektedir. İkincisi, biçim yönünden iptal davası 
açmaya, yalnızca cumhurbaşkanı ile TBM M  üye tamsayısının beşte biri 
oranında milletvekili yetkili kılınmış, iktidar ve anamuhalefet meclis grupları 
yetki dışı bırakılmışlardır. Görüldüğü gibi, “ 1982 Anayasası, kanunların şekil 
denetimi yoluna başvuracakları bu kurumu anlam sızlaştıracak derecede aşırı 
sınırlandırmıştır” (YANIK, 2007: 36). Üçüncüsü, yasaların biçim yönünden 
aykırılık başvurusunda, olağan altmış günlük süre, on güne indirilmiştir. 
Dördüncüsü ve tüze (hukuk) devleti ilkesi bakımından en sakıncalısı, bu 
denetimin ölçütü, son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı 
noktasına indirgenmiştir. Oysa, son oylamada gerekli çoğunlukla kabul edilmiş 
bir metin bile, mevzuatta “yasa” olarak yer almasına yer bırakmayacak ağırlıkta 
tüzel sakatlıklar taşıyabilir.

Bir yasanın biçim  yönü, TE Z İÇ ’in “dış unsurlar” dediği bütün konuları 
kapsar. Bu alana, yalnızca dar anlamda yöntemi ilgilendiren, öneri, gerekçe, 
komisyon ve genel kurul aşamalarında içtüzük kurallarına uygunluk, kabul 
yetersayısı gibi konular değil, yetkili kişi ya da organ ile yetki alanı konuları da 
girer (TEZİÇ, 1972: 53-99). Bu açıdan bakıldığında, anayasada, yasaların biçim 
açısından geçerliğini ilgilendiren, çok önemli düzenlemeler vardır. Örnekse; 
değiştirilemeyecek hükümleri düzenleyen 4. madde, kaynağını anayasadan 
almayan bir devlet yetkisinin kullanılamayacağına ilişkin 6. madde, yasama
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yetkisinin sahibini ve devredilmezliğini belirten 7. madde, yasa önerme yetkisini 
hükümetle milletvekillerine özgüleyen 88. madde, yasaların cumhurbaşkanınca 
yayınlanmasını, gerek görüldüğünde kısmen ya da tam am en geri gönderilmesini 
düzenleyen 89. madde, yasa gücünde kararname çıkarılabilmesi için zorunlu 
olan yetki yasalarının görüşülme yöntemini düzenleyen 91. madde, meclis 
başkanlık divanını düzenleyen 94. madde, meclis çalışmalarının içtüzük 
hükümlerine göre yürütüleceğini öngören 95. madde, meclis toplantı ve karar 
yetersayılarını belirten 96. madde, yasaların biçim  yönünden denetimini 
düzenleyen 148. ile 149. maddeler, bütçe ve kesinhesap yasa tasarılarının 
görüşülmesini düzenleyen 162. ve 164. maddeler, anayasanın değiştirilmesine 
ilişkin 175. madde; anayasada yer alan, hepsi de yasaların biçim  yönünden 
anayasaya uygunluğunu ilgilendiren, kimileri düzenin temeliyle doğrudan 
doğruya ilişkili bulunan düzenlemelerdir. Bunların içinden, bir tek son oylamada 
yeterli çoğunluğun bulunması gereğini öngören kuralın seçilmesi, bütün biçim  
yönünden uygunluk denetiminin buna indirgenmesi, tüze (hukuk) devletiyle 
hiçbir biçimde bağdaştırılamayacak bir anlayıştır.

Bunun böyle olduğunu açıkça görebilmek için, birkaç çarpıcı örnek 
düşünmek yet erlidir. T eklif ve kabul yetersayılarına ulaşan, ivedilikle de 
görüşülmeyen bir anayasa değişikliği, cumhuriyetin temel nitelikleri arasından 
diyelim “sosyal bir hukuk devleti” olma niteliklerini çıkarırsa, ne yapılacaktır? 
Burada tartışılan dava konusunda olduğu gibi, son oylaması yapılan yasayı bir 
komisyon ya da başkanlık divanı ya da cumhurbaşkanı önermişse, ne olacaktır? 
Bütçe K om isyonu’nda incelenmeyen bir bütçe ya da kesinhesap yasa tasarısı, 
son oylamada geçerli oy oranına ulaşmışsa, ne olacaktır? Diyelim  muhalefet 
üyesi bir meclis başkanvekilinin yönettiği bir oturumda, gündemde de 
bulunmamasına karşın bir yasa önerisinin son oylaması yapılıp kabul edilirse ya 
da diyelim maddeleri hiç oylanmamış bir yasa önerisi son oylamada gerekli 
çoğunluğa ulaşmışsa, ne yapılacaktır?

1982 Anayasası’nın tüze usdüzenini (hukuk mantığını) çiğneyen bu 
düzenlemesini aşabilmek için çeşitli çabalara girişilmiş olmasına şaşmamak 
gerekir. Örneğin Anayasa M ahkemesi, son anayasa değişikliğine ilişkin olarak 
2 ’ye karşı 9 oyla verdiği iptal kararında (K .2008/116), şöyle bir gerekçe 
kullanmıştır: “ ... değiştirilmesi tek lif edilemeyecek bir Anayasa kuralına yönelik 
değişiklik teklifi yasama organının yetkisi kapsamında bulunmadığından, 
yetkisiz olduğu bir alanda yasama faaliyetine hukuksal geçerlilik tanımak da 
mümkün değildir.” Ne var ki, 1982 A nayasası’nın, 4. maddedeki değiştirilmezlik 
hükmüne karşın, anayasa değişikliklerinin öz yönünden denetlenmesine olanak 
vermediği gerçeği karşısında, tüzel açıdan, Anayasa M ahkem esi’nin bu 
yorumuna katılma olanağı yoktur. Yeri gelmişken, bu konudaki eski bir
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değerlendirmemi anımsatmak isterim: “Ama, kanaatimizce, meclisin bu yetkiyi 
gaspetmiş olması, anayasa mahkemesini yetkili kılmaz. Anayasa mahkemesi 
meclisin böyle bir teşebbüsünü iptale yeltenirse, o da hukukî dayanağı olmayan 
bir yetki kullanmış olur. Bunu yapması, siyasî açıdan temenni edilebilse dahi, 
hukuken savunulması bize geçerli görünm em ektedir” (EROĞUL, 1974: 166- 
167). TE Z İÇ ’in düşündüğü bir çıkış yolu, iptal davasının hem biçim  hem de öz 
yönünden açılması durumunda, 148. maddenin ikinci fıkrasındaki aşırı 
kısıtlam anın bir yana bırakılmasıdır: “ 150. maddedeki şekil yönünden denetim 
ölçüsü, 148. maddenin 2. fıkrasındaki, ‘Kanunların şekil bakımından 
denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılm adığı’ ilkesi 
ile bağlı değildir. Çünkü şekil aykırılığını esasla birlikte denetleyen Anayasa 
M ahkemesi, esasa etkili olabilecek başkaca şekil aksaklıklarını da dikkate almak 
zorundadır” (1982: 204). ALİEFENDİOGLU da, hiç değilse dava açma süresi 
bakımından aynı görüştedir. Ayrıca, davanın bir bütün olduğunu, iki yönden 
birden açılmış bir davada, Anayasa M ahkemesi için, “şekil dâvasını esastan 
ayırıp öncelikle inceleyip karara varmaktaki zorluk gözden uzak tutulamaz” 
demektedir (1984: 113). Ne var ki, anayasa hükmü, böyle yorumlara yer 
bırakmayacak bir açıklıktadır. “Bu görüntü karşısında, diyor SOYSAL, 
varılabilecek doğru çözüm şu olabilir: yasaların biçim  bakımından anayasaya 
uygunluğunun denetlenmesinde, hem iptal nedeni, hem dava açma hakkı ve 
süresi bakım ından 148. maddedeki özel hüküm geçerlidir.” Bunu söyledikten 
sonra, “Bütün yanlışlığıyla” diye bir değerlendirme eklemekten de kendini 
alamıyor (1990: 374). Gönülsüz de olsa, bu görüşe katılanlardan biri de ONAR 
(2003: 151). Buna karşılık, KARAGÜLM EZ, hem biçim hem öz yönünden 
açılmış davalarda, A nayasa’nın 149. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 
incelemenin, dava yetkisi, süre, iptal nedeni açılarından, önce biçim yönünden 
yapılması gerektiğini; davanın öz yönüne geçilip geçilmeyeceğini, biçim 
yönünden verilecek kararın belirleyeceğini söylüyor: İptal kararı verilmişse, öz 
yönüne geçilmeyecek, iptal kararı verilmemişse, inceleme bu sefer öz yönünden 
yürütülecek (2006: 201).

Şu da var ki, yasaların biçim  yönünden denetiminde, iptal nedeni olarak, 
yalnızca son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığına bakılacağı 
kabul edildiğinde bile, sorunsuz bir çözüme ulaşılmış olmamaktadır. Gerçekten 
de, hem karar yetersayısı, hem cum hurbaşkanının geri gönderdiği yasaların 
oylanması, hem olası bir iptal kararının yürürlüğünün ertelenip 
ertelenemeyeceği, hem de Anayasa M ahkemesi’nin davacının gerekçesiyle bağlı 
olmaması açılarından, ortaya birçok sorun çıkmaktadır.

A nayasa’nın 96. maddesine göre, TBM M , üye tamsayısının en az üçte biri 
ile toplanır; genel kural olarak, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar
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verir, ancak hiçbir durumda, karar yetersayısı, üye tamsayısının dörtte birinin bir 
fazlasından az olamaz. Bu düzenlemenin, toplantı yetersayısı ile karar için 
gerekli en düşük sayı bölümleri açıktır. Meclis, en az 184 kişi ile toplanır, en az 
139 kişi ile karar verir. Buna karşılık, “toplantıya katılanlar” sözü yorum 
gerektirir. M eclis toplantısında hazır bulunup oylamaya katılmamış olanlar, 
“toplantıya katılanlar” sayısına eklenecekler mi, eklenmeyecekler mi? Karar 
yetersayısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğu olduğuna göre, bu salt 
çoğunluğun gerçekleşip gerçekleşmediğini saptayabilmek için, bu konuda açık 
bir bilgiye sahip olmak zorunludur.

1961 A nayasası’na göre, toplantı yetersayısı üye tamsayısının salt 
çoğunluğu, karar yetersayısı da toplantıya katılanların salt çoğunluğuydu. 1982 
Anayasası, toplantı yetersayısını üye tam sayısının üçte birine düşürdü. Buna 
karşılık, karar yetersayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğu olarak kaldı. 
Karar için en az üye tam sayısının dörtte birinden bir fazlasının aranması, 
durumu değiştirmiyor. Her iki anayasada da, karar yetersayısı, toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu. Ancak her iki anayasa döneminde de, bu konuda 
kimi duraksamaların ortaya çıkması, bu düzenlemenin sorunsuz olmadığını 
gösteriyor. En büyük sorun da, toplantıda bulunup oya katılmayanların 
toplantıya katılanlar arasında sayılıp sayılmayacağı. 1961 Anayasası döneminde 
kaleme alınmış şu sözler, toplantıya katılmakla oya katılmayı özdeşleştiren 
görüşün özlü bir açıklaması: “Anayasanın 86. maddesindeki ‘toplantıya 
katılanlar’ deyimi, bir kararın alınmasında fiilen oy kullananları ifade eder. 
M eclislerde bulunup oya katılmayanları kapsamı içine almaz. Karar, belli bir 
konu üzerinde irade açıklaması olduğuna göre, bu irade ancak oy kullananlar 
sayesinde oluşmaktadır. Meclis genel kurullarında mevcut olup da, bu irade 
oluşmasına katılmamakla, genel kurulda mevcut olmamak arasında bir fark 
yoktur” (TEZİÇ, 1972: 75). Anayasa M ahkemesi’nin de, bu görüşü savunan 
birçok kararı var. Cumhuriyet Senatosu’nda yapılan bir oylamaya ilişkin karar 
(K. 1965/59), buna örnek. Olayda başkan, oylamaya 86 üyenin katıldığını, 
yasanın 57 oyla kabul edildiğini açıklıyor. Anayasa Mahkemesi ise, o sırada üye 
tamsayısı 185 olduğuna göre, karar alınabilmesi için en az 93 üyenin oylamaya 
katılmış olmasını gerekli görüyor. Oya katılmayanlardan en az 7 üyenin, 
tutanaklara göre toplantı salonunda bulunduklarının anlaşılması da bu görüşü 
etkilemiyor. Mahkeme, “Oylar verilirken geçici bir süre için de olsa toplantıyı 
terk etmiş olabilirler. Kaldı ki, bu üyelerin oylama boyunca toplantıda hazır 
bulundukları farzedilse dahi, açık oya katılmadıklarından yeter sayıya 
giremezler” diyor. Millet Meclisi, 1973’te kendine yeni bir içtüzük kabul ediyor. 
Yeni içtüzüğün 122. maddesine göre, “Genel Kurulda bulunup da oya 
katılmayanlar yeter sayıya dahil edilirler.” Aynı hüküm, bugün yürürlükte olan 
içtüzüğün karar yetersayısını düzenleyen 146. maddesinde de yer alıyor. Bu yeni
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içtüzük düzenlemesi üzerine, Anayasa Mahkemesi içtihat değiştiriyor (TEZİÇ, 
1980: 169-170; BAKIRCI, 2000: 148-149). 1976’da verdiği bir kararda 
(K. 1976/51), mahkeme, Millet M eclisi’nde bir yasanın tümü üzerinde 
görüşmeler yapılırken, o sırada başka yasalar için gerçekleştirilen açık 
oylamalarda kullanılan ve üye tamsayısının salt çoğunluğuna ulaşmadığı 
anlaşılan toplam oy sayısının, “o sırada mecliste bulunanları yansıttığı kabul 
edilemez. Başkan duraksamadığına, kimse de yoklam a istemediğine göre, 
toplantı yetersayısının var olduğu kabul edilmeli” diyor. Ne var ki, içtüzük 
düzenlemesi değişse bile, ilgili anayasa hükmü değişmediğine göre, toplantıya 
katılanlarla oya katılanlar özdeştir görüşünü bugün de savununlar var 
(ÖZBUDUN, 2008: 409). Görüldüğü gibi, içtüzük değişikliğine karşın, durum 
tartışmalı olmayı sürdürüyor.

Uygulamada, bir yasa önerisinin son oylamasının üç tür oyla 
gerçekleştirilebildiği görülüyor. Oylama türüne göre de, anayasanın ilgili 
hükmünün yorumu değişiyor. İşaretle oylama yapılıyorsa, yalnızca olumlu ve 
olumsuz oylar sayılıyor; lehte oylar daha çok ise, oy sayısı belirtilmeden, başkan 
tarafından yasanın kabul edilmiş olduğu bildiriliyor. Ne toplantıya katılanların, 
ne de oy verenlerin sayısı belirtilmediği için, kararın toplantıya katılanların salt 
çoğunluğuyla alınıp alınmadığı belli olmuyor. Açık oya ya da anayasa 
değişikliklerinde söz konusu olduğu gibi gizli oya başvurulduğunda ise, sonuç 
açıklanırken, hem oya katılanların sayısı, hem de verilen oyların renkleri 
belirtiliyor. Olağan yasalarda, toplam oy kullanan sayısı 184’e ulaşmamışsa, 
toplantı yetersayısının bulunmadığı sonucuna varılıyor. Dolayısıyla bu tür 
oylamalarda, içtüzüğün 1973’ten sonra getirdiği toplantı ve karar yetersayısı 
ayrımı uygulanmıyor, oya katılmayanın toplantıya da katılmadığı kabul ediliyor.

Son oylama, cumhurbaşkanının geri gönderdiği yasalar için ayrı bir 
tartışmanın kaynağı. 5272 sayılı Belediye K anunu’nun iptaline ilişkin kararında 
(K .2005/8), Anayasa Mahkemesi, yasanın son oylaması yapılırken, daha önce 
reddedildiği anlaşılan geç. 4. maddenin metinden çıkarılmamış olmasını, geç. 4. 
madde metinden çıkarıldıktan sonra yasanın tümünün yeniden oylanmadan 
kabul edilmiş sayılmasını iptal gerekçesi kabul ediyor, l ’e karşı 10 oyla alınan 
bu karara karşıoy yazan üyenin görüşüne göre ise, cum hurbaşkanının geri 
gönderdiği yasalar yeniden oylanırken yalnızca geri gönderilen maddeler 
oylanmalıdır. Geri gönderilen maddeler arasında yer alan geç. 4. madde 
reddedilmiştir. Buna karşılık, geri gönderilen öteki iki madde ayrı ayrı oylanarak 
kabul edilmiştir. Bu durumda, biçim yönünden bir aykırılık bulunmadığından, 
iptal kararı verilmesi yanlıştır. Bu görüşü savunan üyeye göre, A nayasa’nın 
cumhurbaşkanınca geri gönderilen yasaların yeniden görüşülme yöntemini 
düzenleyen 89. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “Türkiye Büyük Millet
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Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir” sözü, geri 
gönderilmeyen maddelerin de yeniden görüşülüp oylanmasını yasaklamaktadır. 
Buna karşılık, İçtüzük’ün 81. maddesinin son fıkrasına göre, TBM M , yalnızca 
geri gönderilen maddeleri değil, yasanın tümünü de yeniden görüşmeye karar 
verebilir. Öte yandan, karar ne olursa olsun, her durumda yasanın tüm ünün son 
oylaması yapılır. Karara karşı çıkan üyeye göre, içtüzüğün bu düzenlemesi 
anayasaya aykırıdır.

Bu konuda sanırım şöyle bir değerlendirme yapmak doğru olur. TBMM 
sadece geri gönderilen maddeleri görüşebilir sözü, iki biçimde anlaşılabilir. Ya 
m uhalif kalan üyenin yaptığı gibi, bu bir yasak olarak değerlendirilir, ya da 
çoğunluğun yaptığı gibi, bu bir olanak olarak yorumlanır. Yalnızca söze 
bakılırsa, birinci yorum daha doğru görünüyor. Ne var ki, böyle bir yorum, yasa 
yapma sürecinde istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Cumhurbaşkanının geri 
gönderdiği maddeler, geri gönderilmeyenlerle ilintili olabilir. Bu durumda, geri 
gönderilenler yeniden düzenlenirken, ilintili bulundukları öteki hükümlerde de 
değişiklik yapılması zorunlu olabilir. Öte yandan, TBM M , cumhurbaşkanının 
geri gönderme gerekçesini göz önünde bulundurarak, yasanın tümünü yeniden 
düzenlemek isteyebilir. Dar bir sözel yorumla bu kapıyı kapamak, yasama 
yetkisinin gerekleriyle bağdaşmaz. Sonuçta, bence içtüzüğün ve çoğunluğun 
benimsediği görüş doğrudur. Ancak bu örnek bize, anayasa yazımında ne denli 
titiz davranmak gerektiğini bir kez daha gösteriyor.

Aynı karar (K.2005/8), bir başka ilginç tartışmaya kaynak olmuştur. Sorun 
şudur: Son oylamaya bakılarak biçim yönünden iptal edilen bir yasayla ilgili 
olarak, kararın yürürlüğe girme tarihi ertelenebilir mi? Gerçekten dc bu kararda, 
iptal kararının, yayımından altı ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüş, bu karar 
da l ’e karşı 10 oyla alınmış, ancak kararın bu yönüne bir başka üye m uhalif 
kalmıştır. Erteleme kararına katılmayan üyenin görüşüne göre, son oylama gibi 
çok önemli bir konuda biçim sakatlığının saptanması, ilgili yasanın gerçekte hiç 
varlık kazanmadığını gösterir. Bu durumda, eski yasa yürürlüğünü sürdürecektir. 
Ortaya boşluk çıkmayacağına göre, gerçekte yasa niteliği kazanmadığı anlaşılan 
bir metnin, iptal kararından sonra yürürlükte kalabileceğini kabul etmeye olanak 
yoktur. Kanımca, 1982 Anayasası gibi, biçim yönünden iptal olanağını son 
oylamanın sağlığı ile sınırlamış bir anayasal çerçevede, bu görüş doğrudur. Son 
oylaması yapılmamış ya da oylamada yeterli çoğunluğu bulamamış bir metne 
yasa deme olanağı yoktur. Bu nitelikteki bir iptal kararı, gerçekte yokluğun 
saptanmasından başka bir şey değildir. İptal olanağı varken yokluk kararı 
vermenin doğru olup olmadığı tartışılabilir. Anayasa Mahkemesi birkaç kez 
yokluğu tartışmış, ancak bugüne dek hiç yokluk kararı vermemiştir. Ne var ki, 
yokluk tartışmasında mahkemenin geliştirdiği ölçütlere bakıldığında, biçim
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yönünden iptal kararının yoklukla özdeş olduğu hemen görülür. Mahkemeye 
göre, “Yokluk, bir normun var olmadığının ifadesidir. Yasalar bakımından, 
parlamento iradesinin olmaması, Cumhurbaşkanının yayımlama iradesinin 
bulunmaması, resmi gazetede yayımlanmaması gibi bir normun varlığının 
zorunlu koşulları bulunmadığı sürece ‘var’lıktan söz etmek olanaksızdır” 
(K.2008/116). Yasalar bakımından, parlamento istencinin bulunup 
bulunmadığının belirlenmesinde, son oylamanın en güçlü gösterge olduğu 
kuşkusuzdur. Bu göstergede sakatlık varsa, ilgili yasada, “parlamento iradesinin 
olmaması” durumu ortaya çıkmış demektir. Öyleyse, Anayasa M ahkemesi’nin 
kendi ölçütüne göre, iptal ettiği yasa gerçekte varlık kazanmamıştır. Varlık 
kazanmamış bir yasanın yürürlüğü uzatılm ayacağına göre, gerçekte bir yokluk 
saptaması olan biçim yönünden iptal kararından sonra, iptal kararının yürürlüğe 
girmesini ileri bir tarihe bırakmak yanlıştır.

Biçim yönünden iptal nedenini son oylamanın sağlığıyla sınırlayan 
düzenleme, Anayasa M ahkemesi’nin davacının gerekçesiyle bağlı olmaması 
nedeniyle de sorunludur. Mahkemenin kuruluşunu düzenleyen 2949 sayılı 
yasanın 29. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi, “ ilgililer tarafından ileri 
sürülen gerekçelere dayanmaya mecbur değildir ... başka gerekçe ile de 
Anayasaya aykırılık kararı verebilir.” Şimdi şöyle bir dıırum düşünelim: 
Anayasa M ahkemcsi’ne, bir yasanın öz yönünden anayasaya aykırı olduğu 
savıyla bir dava açılmış olsun. Mahkeme de, bu dava dolayısıyla önüne gelen 
yasanın, mecliste yapılan son oylamasında, kabul için gereken oy sayısına 
ulaşmadığını görsün. Mahkeme, iptal istemi ile bağlı olup gerekçeyle bağlı 
olmadığına göre, bunu bir aykırılık nedeni sayabilecek midir, sayamayacak 
mıdır? Sayacaksa, biçim yönünden uygunluk denetimi yaptığına göre, dava 
yetkisi ile süresi bakımından, A ııayasa’nın 148. maddesinin ikinci fıkrasını 
uygulama durumunda kalacaktır. Ancak davacı, öz yönünden başvurduğu için, 
bu gereklere uymamış, örneğin anamuhalefet partisi meclis grubu, davayı on 
günlük süre geçtikten sonra açmış olabilir. Anayasa M ahkemesi bu kurallara 
uyarsa, örneğin meclisteki son oylamada, (anayasa en az 139 oy gereklidir 
derken) yalnızca 135 oy almış b ir metni, yasadır diyerek ciddi ciddi inceleyecek, 
öz yönünden anayasaya aykırı olup olmadığını karara bağlayacak demektir. 
Böyle bir durumu hiçbir tüze usdüzenine (hukuk mantığına) sığdırma olanağı 
yoktur. Yasaların biçim yönünden iptal nedenini son oylamaya indirgeyen, dava 
yetkisini ve süresini aşırı kısıtlayan 1982 Anayasası düzenlemesinin ortaya 
çıkardığı durum işte budur.

Usa uygun tek çözüm, 1982 Anayasası’nın yasaların biçim yönünden 
uygunluk denetimine getirdiği düzenlemenin kaldırılması ve “hangi şekil 
aykırılığının kanun yapma iradesini sakatlayacağı hususunun, Anayasa
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M ahkemesi’nin takdirine bırakılması”dır (ONAR, 2003: 152). 1961 Anayasası 
döneminde uyguladığı bu ilkeyi, Anayasa Mahkemesi bir kararında 
(K. 1975/198) şöyle dile getiriyor: “ içtüzüklerin biçime ilişkin tüm hükümleri 
aynı önem derecesinde değildir. Bunlar arasında Yasama M eclislerince verilen 
kararların geçerliği üzerinde etkili olabilecek nitelik taşıyanlar bulunduğu gibi, 
ayrıntı sayılabilecek nitelikte olanlar da vardır. İlk kümeye gireceklere aykırı 
tutumun iptal nedenini oluşturacağını, buna karşılık öteki biçim kurallarına 
uymamanın iptali gerektirmeyeceğini kabul etmek yerinde olur. A nayasa’da 
gösterilmeyen ve yalnız içtüzükte bulunan biçim  kuralları arasında böyle bir 
ayırım yapılması zorunludur. Çünkü İçtüzüklerdeki biçim kurallarına aşırı 
bağlılık Yasama M eclislerinin çalışmalarını gereksizce aksatır. İçtüzük 
hükümlerine aykırı düşen işlemlerden hangilerinin iptal nedeni sayılacağı, 
sorunu, uygulanacak içtüzük hükümlerinin önemine ve işin niteliğine göre 
çözülecek ve incelemeleri sırasında Anayasa M ahkemesince değerlendirilip 
saptanacak bir konudur. Şimdiye değin Mahkemenin bu sorun üzerindeki görüşü 
hep böyle olagelmiştir.” Gerçi Anayasa Mahkemesi, kendi koyduğu bu ilkeyi, 
her zaman aynı tutarlılık ve titizlikle uygulayabilmiş değildir. Yine de, tek 
çözüm budur. Umulur ki, yasaların biçim yönünden denetimine ilişkin olarak 
1982 A nayasasfnm  getirdiği aşırı kısıtlama kaldırılır ve zaman içinde Anayasa 
M ahkemesi, hangi içtüzük kurallarına uyulmamasının meclisin istencinin 
sakatlanmasına yol açacağı konusunda, kendi içinde tutarlı ve istikrarlı bir 
içtihata ulaşır. Her türlü olasılık önceden kestirilemeyeceğinden, bu çözüm 
dışındaki her çözümün, örneğin anayasada ayrıntılı yeni düzenlemelere gitmenin 
yeni sorunlara yol açması kaçınılmazdır.

SONUÇ

Anayasa M ahkemesi’nin 2008 yılının sonunda verdiği bir karar 
(K.2008/183), bu yazıda ele alınan iki ilginç tartışmaya yol açtı: 1) Meclis 
komisyonlarının yasa önerilerinde değişiklik yapma yetkisinin anayasal sınırı 
nedir? 2) Bu sınır aşıldığında, anayasa uygunluk denetimi nasıl 
gerçekleştirilebilir?

Birinci konu tartışılırken, komisyonların rolü ve yetkileri, ABD, İngiltere 
ve Fransa’yla da karşılaştırılarak tartışıldı. Yasa önerilerinde değişiklik yapma 
konusunun, bizde ilk kez 1927’de yapılan içtüzükte düzenlendiği ve 
komisyonların yasa öneremeyecekleri kuralının kabul edildiği görüldü. Bu kural 
bugün de geçerli olmakla birlikte, olayımızda da yaşandığı gibi, özellikle Plan ve 
Bütçe Kom isyonu’nun bu kurala her zaman yeterince uymadığı belirtildi.
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Bu durum karşısında, çözüm olarak, içtüzük kurallarının sıklaştırılm ası, 
komisyonların, yasa öneri metinlerinin ve değişiklik önergelerinin özüne bağlı 
kalmalarının sağlanması gerektiği savunuldu. Bu amaca ulaşmak için ne gibi 
düzenlemeler yapılabileceği de araştırıldı.

İkinci konu tartışılırken, sorunun esas kaynağının, yasaların biçim 
yönünden denetimini son oylamayla sınırlayan ve hem dava yetkisi, hem de 
süresi bakımından, aşırı kısıtlayıcı düzenlemeler getiren 1982 Anayasası’ndan 
kaynaklandığı belirtildi. Öte yandan, iptal nedenini son oylamaya indirgeyen bu 
düzenlemenin bile, birçok soruna kaynaklık edebileceği ortaya kondu. Hepsi de 
son oylama sınırı içinde kalan bu sorunların başlıcaları; toplantıya katılanların 
sayısının kesin olarak belirlenmesi, cumhurbaşkanının geri gönderdiği yasaların 
son oylamasının nasıl yapılacağı, biçim yönünden iptal kararı verilmiş bir 
yasanın yürürlüğünü sürdürüp sürdüremeyeceği, Anayasa M ahkemesi’nin 
davacının gerekçesiyle bağlı olmamasının biçim yönünden iptalin kaçınılmaz 
göründüğü durumlarda nasıl içinden çıkılmaz durumlara yol açabileceği; olarak 
belirlendi.

Sonuç olarak, yasaların biçim yönünden iptalinde 1982 Anayasası’nın, 
ister dava yetkisi ve süresi, ister iptal nedeni bakımından getirdiği aşırı 
sınırlamaların kaldırılması gerektiği, tek elverişli çözümün, hangi biçim 
aksaklıklarının meclis istencini saptıracağını belirleme yetkisinin Anayasa 
M ahkemesi’ne bırakılması olduğu savunuldu.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Yasalar:

10.11.1983 günlü, 2949 sayılı “Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun” . RG. 18220, 13 Kasım 1983

4.6.2008 günlü, 5766 sayılı “ Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”. RG. 
26898 Mük., 6 Haziran 2008

İçtüzükler:

“Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü”. RG. 19300, 3 Aralık 1986

- 24 3 -



“Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü” . (TBMM henüz yeni bir içtüzük 
kabul etmediğinden, 1982 Anayasası’nın geçici 6. maddesi gereğince, Millet 
M eclisi’nin 1973 içtüzüğünü kullanmakla birlikte, çeşitli tarihlerde bu içtüzükte 
çok kapsamlı değişiklikler gerçekleştirmiştir.)

“Yeni TBM M  İçtüzük Taslağı”. TBM M  internet sayfası: 
(http://www.tbm m.gov.tr)

TBMM Tutanakları:

“ Dönem: 23, Cilt: 22, Yasama Yılı: 2, 4 Haziran 2008 günlü, 113. 
Birleşim Tutanağı” . TBM M  internet sayfası: (http://www.tbm m.gov.tr)

Anayasa Mahkemesi Kararları:

E. 1964/38, K. 1965/59, G. 16.11.1965. RG. 12200, 12 Ocak 1966

E. 1975/45, K. 1975/198, G. 14.10.1975. RG. 15525, 11 Mart 1976

E. 1976/27, K. 1976/51, G.18 ve 22.11.1976. RG. 15939, 16 Mayıs 1977

E .2004/118, K.2005/8, G. 18.1.2005. RG. 25785, 13 Nisan 2005

E.2008/16, K .2008/116, G.5.6.2008. RG. 27032, 22 Ekim 2008

E.2008/71, K .2008/183, G.25.12.2008. RG. 27195, 9 Nisan 2009

Öteki Kaynaklar:

Yılmaz ALİEFENDİOGLU (1984), “Türk Anayasa Yargısında İptal 
Davası ve İtiraz Yolu” (Anayasa Yargısı, I: 101-137)

Fahri BAKİRCİ (2000), TBMM'nin Çalışma Yöntemi (Ankara: İmge 
Kitabevi Yayınları)

Georges BURDEAU, Francis HAMON, Michel TROPER (1993), Droit 
Constitutionnel (23° édition, Paris: L.G.D.J.)

Ercan ÇELİKER (2006), “Plan ve Bütçe Komisyonu: Gelişimi ve Yasama

- 2 4 4 -

http://www.tbmm.gov.tr
http://www.tbmm.gov.tr


Sürecindeki İşlevi” ( Yasama, 2 {Temmuz-Eylül}: 5-31)

Maurice DUVERGER (1964), Constitutions et Documents Politiques (3° 
édition, Paris: Presses Universitaires de France)

Cem EROGUL (1974), Anayasayı Değiştirme Sorunu (Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 371)

Cem EROĞUL (2005), “TBM M  Y G K’lerde Değişiklik Yapabilir mi?” 
(Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 60/3 {Temmuz- Eylül}: 
109-121)

Cem EROĞUL (2008a), “ 1908 Devrimi’ni İzleyen Anayasa 
Değişiklikleri” {1908-2008: Jön Türk Devrimi'nin Yüzüncü Yılı toplantısında 
sunulan bildiri. Yayım aşamasında.)

Cem EROĞUL (2008b), Çağdaş Devlet Düzenleri (6. bası, Ankara: 
Kırlangıç Yayınevi)

Semra GÖKÇİM EN & Volkan HAS (2006), “ İçtüzüğün 87’nci Maddesi 
Çerçevesinde Değişiklik Önergeleri” ( Yasama, 1 {Nisan- Haziran}: 46-73)

Şeref GÖZÜBÜYÜK & Zekâi Sezgin (1957), 1924 Anayasası Hakkındaki 
Meclis Görüşmeleri (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 
78 - 60)

André HAURİOU, Jean GICQUEL, Patrice GELARD (1975), Droit 
Constitutionnel et Institutions Politiques (6° édition, Paris: Editions 
M ontchrestien)

Şeref İBA (2007), Meclis İçtüzük Metinleri (Ankara: TBM M  Basımevi)

JOSEPH-BARTHELEM Y (1934), Essai sur te Travail Parlementaire 
(Paris: Librairie Delagrave)

JOSEPH-BARTHELEM Y & Paul DUEZ (1933), Traité de Droit 
Constitutionnel (nouvelle édition, Paris: Librairie Dalloz)

- 2 4 5 -



Ali KARAGÜLM EZ (2006), “ İptal Davaları ve İtiraz Başvurularında İlk 
İncelemc Aşaması” (Anayasa Yargısı İncelemeleri-I, Editörler: Mehmet 
TURHAN & Hikmet TÜLEN, Ankara: Anayasa Mahkemesi Yayınları)

Tuncer KARAM USTAFAOGLU (1965), Yasama Meclisinde 
Komisyonlar (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları: 201)

Erdal ONAR (2003), Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Siyasal ve 
Yargısal Denetimi ve Yargısal Denetim Alanında Ülkemizde Öncüler (Ankara)

Erguıı ÖZBUDUN (2008), Türk Anayasa Hukuku (9. baskı, Ankara: 
Yetkin Yayınları)

Marcel PRELOT (1961), Institutions Politiques et Droit Constitutionnel 
(2° édition, Paris: Librairie Dalloz)

Steven S. SMITH & Christopher J. DEERING (1984), Committees in 
Congress (Washington: Congressional Quarterly Inc.)

Mümtaz SOYSAL (1990), 100 Soruda Anayasanın Anlamı (8. baskı, 
İstanbul: Gerçek Yayınevi)

Erdoğan TEZİÇ (1972), Türkiye’de 1961 Anayasasına Göre Kanun 
Kavramı (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları: 384)

Erdoğan TEZİÇ ( 1980), Türk Parlamento Hukukunun Kaynakları ve İlgili 
Anayasa Mahkemesi Kararlan  (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları: 
614)

Erdoğan TEZİÇ (1982), “ 1982 Anayasasına Göre Anayasaya Uygunluğun 
Denetimi” (İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 3/1-3: 199-208)

Dominique TURPIN (1994), Droit Constitutionnel (2° édition, Paris: 
Presses Universitaires de France)

Murat YANIK (2007), “ Kanunların Şekil Yönünden Anayasaya 
Uygunluğunun Denetimi” (e-akademi, 70 {Aralık}: parg. 1-73)

- 2 4 6 -



Havvana YAPICI (2007), “ Komisyonların Yasama Sürecindeki Rolleri 
Bağlamında Komisyon Aşamasındaki Özel Yöntem ve Uygulamalar” ( Yasama,
5 {Nisan-Haziran}: 57-81)

- 2 4 7 -



- 2 4 8 -



TÜRKİYE’DE CUMHURBAŞKANININ DOĞRUDAN  
HALK TARAFINDAN SEÇİLMESİNİN SİYASAL 

SİSTEME OLASI YANSIMALARI

Doç. Dr. Selin ESEN

GİRİŞ

2007 yılında Anayasanın 101. ve 102. maddelerinde yapılan 
değişiklikle cumhurbaşkanının TBM M  tarafından seçilmesi yöntemi terk 
edilerek, beş yıllığına doğrudan halk tarafından ve en çok iki dönem için 
seçilmesi esası getirilmiştir. Söz konusu anayasa değişikliğine ilişkin yasa 
önerisi 10.5.2007’de TBM M  Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Yasa, 
25.5.2007’de yeniden görüşülmek üzere Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 
tarafından TB M M ’ye geri yollanmış; TBMM Genel Kurulu, Anayasa 
Değişikliği Hakkındaki 5678 Sayılı Yasayı 31.5.2007’de aynen kabul etmiştir. 
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulan yasa, 21.10.2007 
tarihinde gerçekleştirilen halkoylamasında geçerli oyların yüzde 68.9’u ile kabul 
edilmiş; buna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Kararı 31.10.2007 tarihli vc 26686 
sayılı Resmi G azete’de yayımlanmıştır. Söz konusu anayasa değişikliğine ilişkin 
genel gerekçede, cumhurbaşkanını halkın seçmesinin, demokratik katılımın sağ
lanması bakımından daha ileri bir düzenleme olacağı ve yönetenleri belirleme 
sürecine ulusun etkin katılımının sağlanacağı belirtilmiştir. Teklif sahipleri, bu 
değişiklikliğin, görev süresi beş yıl olan cumhurbaşkanına, dört yıllığına 
seçilecek olan TB M M ’de oluşacak farklı siyasal çoğunluklarla birlikte çalışma 
olanağı sağlayacağını ve bunun da halkın seçtiği cumhurbaşkanının tarafsız, par
tiler üstü bir tutum sergilemesini mümkün kılacağını da savunmuştur (Anayasa 
Komisyonu Raporu, 7 Mayıs 2007).

Yeni anayasa değişikliği, yürütme içindeki iki başlı yapıyı daha da 
belirginleştirmiş ve yürütme organı içinde demokratik meşruiyeti artan 
cumhurbaşkanının konumunu güçlendirmiştir. Bu değişikliğin olumsuz etkiler 
yaratma olasılığının yüksek olduğu görülmektedir. Bunun birinci nedeni, bir
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arada yaşama (cohabitation) dönemleri gibi, yarı başkanlık sisteminin özünden 
kaynaklanan olumsuzluklardır. İkincisi ise, hükümet sistemi değişikliğine giden 
anayasa koyucunun, bunu bütüncül bir yaklaşımla ele almamış olmasından 
doğabilecek sorunlardır. Gerçekten de bir hükümet sistemi değişikliği yapılırken 
yasama, yürütme ve yargı organlarına ilişkin anayasal düzenlemeler gözden 
geçirilerek, bu üç erk arasında, yeni kabul edilen hükümet sisteminin iyi 
işlemesini sağlayacak fren ve denge mekanizmalarının oluşturulması gerekir. 
Cumhurbaşkanı, 1982 Anayasasının ilk biçiminde bile, klasik parlamenter 
sistemin cffesinde bir güçle donatılmıştır. 1982 Anayasa koyucu, 
cumhurbaşkanlığı makamını ortaya çıkması beklenen siyasal bunalımlara etki 
edecek ve hatta bu tür bunalımların doğmasını engelleyecek bir vesayet makamı 
olarak öngörmüş; büyük ölçüde bu makamın tarafsız kalacağına yönelik bir 
varsayımdan hareketle de cumhurbaşkanına geniş yetkiler tanımıştır. İşte bu 
özelliği nedeniyle 1982 Anayasası, klasik parlamenter sistemin ötesinde, 
“zayıflatılmış parlameııtarizm”, “yarı parlamcntarizm” (ÖZBUDUN, 2009: 350; 
KALAYCIOĞLU, 2007: 180) ya da “başkanlı parlam entarizm ” (ÇAĞLAR, 
1990: 104-105) olarak da adlandırılm ıştır1. Dolayısıyla, cumhurbaşkanının halk 
tarafından seçilmesi yöntemi, Anayasa bütüncül bir yaklaşımla gözden 
geçirilmediğinden, 1982 Anayasasının diğer düzenlemelerinden kaynaklanacak 
sorunlara da gebedir.

Aşağıda, öncelikle yarı başkanlık sistem inin temel özellikleri hakkında 
bilgi verilecek; ardından yeni anayasa değişikliğinin yaratacağı olası sakıncalar, 
cumhurbaşkanının tarafsızlığına ve yetkilerine ilişkin anayasal düzenlemeler 
çerçevesinde ele alınacaktır. Son olarak, yarı başkanlık sisteminin en zor biçimi 
olarak tanımlanabilecek bir arada yaşama (cohabitation) dönemlerinde 
görülebilecek olası siyasal bunalımlara değinilerek yeni düzenlemenin 
Türkiye’de hükümet sisteminde bir değişiklik yaratıp yaratmayacağı üzerinde 
durulacaktır.

Yarı-Başkanlık Sisteminin Özellikleri

Bir hükümet sisteminin tanımı yapılırken genel olarak yasama ile yürütme 
organları arasındaki ilişkiye bakılır. Parlamenter, başkanlık ve yarı-başkanlık 
sistemlerinin ortak noktası, yasama organının genel seçimle belirlenmesidir.

1 Öğretide bazı yazarlar, 1982 Anayasası döneminde, belli koşullar altında 
Türkiye’de siyasal sistemin fiilen yarı başkanlığa yaklaştığını dile getirmiştir. Örn. bkz. 
(YAZICI, 2002: 147).
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Yürütme organı ise parlamenter sistemde devlet başkanı ve hükümet olmak 
üzere iki kanatlıdır. Simgesel yetkilere sahip olan devlet başkanı genellikle 
parlamento ya da içinde parlamentonun da olduğu daha geniş bir kurul 
tarafından seçilir. Yürütmenin asıl başı olan hükümet de yasama organından 
çıkar ve ona karşı sorumludur. Yasama organı hükümeti düşürm e yetkisine 
sahipken, yürütme organı da yasama organını feshedebilir. Başkanlık sisteminde 
ise, yasama ve yürütme organları arasında sert güçler ayrılığı vardır. Yürütme 
organı tek kişiden oluşur. Yürütme erkini tek başına kullanan devlet başkanı, 
meşruiyetini doğrudan ya da dolaylı olarak belli bir dönem için halk tarafından 
seçilmesinden alır. Başkan, impeachment gibi ayrıksı durum lar dışında kural 
olarak görevden alınamaz.

Yarı başkanlık sistemi ise hem klasik parlamenter, hem de başkanlık 
sisteminin bazı özelliklerini taşıyan melez bir hükümet sistemidir. Ayrı bir 
hükümet sistemi olarak “yarı başkanlık” terimini ilk kez ünlü siyaset bilimci M. 
Duverger Fransız V. Cumhuriyetinin hükümet sistemini açıklamak için 
kullanmıştır (DUVERGER, 1970: 277-282’den akt. VESER, 1999). Duverger, 
yarı başkanlık sisteminin üç unsuru olduğunu belirtir. Bunlar; devlet başkanının 
halk tarafından seçilmesi; devlet başkanının önemli yetkilere sahip olması; ve 
hükümetin, parlamenter sistemde oldıığıı gibi parlamentoya karşı sorumlu 
olmasıdır (DUVERGER, 1980: 166)2. Yazara göre, Weimar Almanyası, 
Finlandiya, Avusturya, İrlanda, İzlanda, Fransa ve Portekiz bu tanıma 
uymaktadır. Duverger, bu ülkelerin arasına daha sonra başta Polonya ve 
Romanya olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinin bazılarını da eklemiştir 
(S1MOVIC, 2007:3).

Duverger’nin tanımı, özellikle devlet başkanının sahip olması gereken 
önemli yetkilerin neler olduğunun açık olmaması ve yarı başkanlık sistemiyle 
yönetilen ülkelerin belirlenm esinde kullanılan ölçütlerin öznelliği3 nedeniyle 
öğretide sıkça eleştirilmiş; aynı zamanda da bu tanımı geliştirmeye yönelik çok 
sayıda girişim olmuştur. Bu girişimlerin en önemlilerinden biri, G. Sartori’ye

2 19. yüzyılda 1830-1848 arasında Fransa’da uygulanan ve “Orleans’cı 
parlamenlcrizm” olarak adlandırılan sistemin yarı başkanlık sisteminin çekirdeğini 
oluşturduğu söylenebilir. İki dünya savaşı arasında Federal Alman (1919 Weimar), 
Finlandiya (1919), Avusturya (1920), Estonya (1933), İrlanda (1937) ve İzlanda (1945), 
Fransız V. Cumhuriyetinden önce yarı başkanlık olarak adlandırılabilecek hükümet 
sistemleriyle yönetilmişlerdir. (CANAS, 2004: 108).

' Örneğin, II. Dünya Savaşı sonrasında Finlandiya’nın hükümet sistemini Povvell 
parlamenter (1982: 56-57), Duverger yarı başkanlık (1980:174-176), Lijphart ise 
başkanlık (1984: 70-71) olarak tanımlamıştır.
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aittir. Yazar, Duverger’nin tanımını bir adım ileri taşıyarak yarı başkanlık 
sisteminin beş unsurdan oluştuğunu belirtmektedir. Sartori’ye göre başkan, 
(doğrudan ya da dolaylı) halk tarafından belli bir süre için seçilir. Devlet başkanı 
yürütme erkini başbakanla paylaşır. Dolayısıyla, yarı başkanlık sisteminin klasik 
parlamenter ve başkanlık sistemlerinden ayrılan yönü, yarı başkanlıkta yürütme 
içinde görülen bu gerçek ikili iktidar ve ikili otoritenin varlığıdır. Yarı başkanlık 
sisteminde başkan yasama organından bağımsızdır. Ancak yalnız başına ya da 
doğrudan hükümet etmeye yetkili değildir. Başbakan ve kabinesi ise 
parlamentonun güvenoyuna bağlıdır ve onun desteğine gereksinim duyar. Buna 
karşılık başkandan bağımsızdır. Yürütme organı içindeki ikili otorite yapısı, her 
birinin bağımsızlık potansiyeli devam etmek kaydıyla, farklı dengelere ve 
yürütme içinde güç ağırlıklarının kaymasına izin verir. (SARTORI, 1994: 132). 
Yarı başkanlık sisteminde görülen bu esneklik, devlet başkanının kişilik 
özellikleriyle de birleşince siyasal sistemde yürütmenin iki unsurundan birini 
diğerine göre daha üstün konuma getirebilmektedir.

Öğretide Duverger’nin tanımından yola çıkarak hükümet sistemlerini 
sınıflayan başka girişimler de olmuştur. Örneğin, M. Shugart ve J. Carey, 
başbakan ve hükümeti kimin denetlediği sorusundan yola çıkarak hükümet 
sistemlerini tasnif etme yoluna gitmiştir. Buna göre hükümet sistemleri saf 
başkanlık (pure presidential), başbakancı-başkaıılık (premier-presidential), 
başkancı-parlamenter (President-parliamentary), başkanlı parlamenter 
(parliamentarism with directly elected president) ve sa f parlamenter (pure 
parliamentary) olmak üzere beş kategoriye ayrılmıştır. Avusturya, İrlanda, 
İzlanda gibi ülkelerin örnek olarak verilebileceği başkanlı-parlam enter sistemde, 
devlet başkanım halk seçmekle birlikte sistem parlam entarizm  gibi işlemekte; 
yürütmenin sorumlu ve yetkili kanadı başbakan ve hükümet olmaktadır. Bu 
nedenle yazarlar, bu hükümet sistemiyle sa f parlam entarizm  arasında önemli bir 
fark olmadığına işaret etmektedir. Rusya, Gürcistan, Tayvan ve 1996-2005 
arasında Ukrayna’nın, geçmişte de W eimar A lm anyası’nın örnek verilebileceği 
başkancı-parlamcnter (President-parliamentary) sistemde devlet başkanı önemli 
yetkilere sahiptir. Bakanları atar ve görevden alır; parlamentoyu fesheder 
ve/veya yasama yetkileriyle donatılmıştır. Yürütmenin iki kanadı arasında devlet 
başkanının ağırlığı söz konusudur. Fransa, Polonya gibi ülkelerde görülen 
başbakancı-başkanlık (premier-presidential) sisteminde ise başbakan devlet 
başkanından bağımsızdır. Yürütme içinde başbakan ağırlıklıdır. Ancak devlet 
başkanının da önemli yetkileri vardır. Sonuçta, başkancı-parlamenter ve 
başbakancı-başkanlık sistemleri yarı başkanlık sisteminin iki farklı biçimidir 
(SHUGART ve CAREY, 1992: 23-27)
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Günümüzde R. Elgie gibi bazı yazarlar ise, devlet başkanının yetkilerinin 
neler olduğunun nesnel olarak belirlenmesinde yaşanan güçlükleri aşmak için, 
belirli bir süre için doğrudan halk tarafından seçilen devlet başkanıyla birlikte 
yasama organına karşı sorumlu olan başbakan ve bakanlar kurulunun bulunduğu 
hükümet sistemini yarı başkanlık olarak tanımlamaktadır (ELGIE, 1999: 13). Bu 
tanımdaki genişlik öğretinin bir bölümü tarafından eleştirilmiş; bunun üzerine 
yazar, her ülkedeki mevuzatı ve uygulamayı göz önünde bulundurarak yarı 
başkanlık sistemini, yüksek derecede başkanlık sistemine yaklaşmış olan 
(Guyana, Namibya; Peru ve G. Kore); devlet başkanının simgesel yetkiler 
kullandığı (Avusturya, Bulgaristan, İzlanda Portekiz, Slovenya ve İrlanda); ve 
devlet başkanıyla başbakanın yetkilerinin dengede olduğu (Hırvatistan, Fransa, 
Finlandiya, Litvanya, Polonya, Moğolistan, Slovakya, Romanya vb.) üç alt 
kategoriye ayırmıştır (ELGIE, 2005: 102-109).

Sonuç olarak, yarı başkanlık sisteminin tanımlanmasında ve hangi 
ülkelerin bu hükümet sistemini benimsediği konusunda öğretide tam bir görüş 
birliği olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, devlet başkanının yasama 
organıyla aynı meşruiyete dayanmasının, yani belli bir süre için doğrudan halk 
tarafından seçilmesinin, sistemin yarı başkanlık olarak tanımlanması için gerekli 
koşullarından biri olduğu söylenebilir. Bir sistemin yarı başkanlık olarak 
tanımlanabilmesi için devlet başkanı, hükümet ve parlamentonun birbirine eşit 
meşruiyet kaynağına sahip olmasının yanı sıra, söz konusu üç unsurun birbirini 
etkilemeye olanak tanıyacak ölçüde yetkilerle donatılması gerekmektedir. Bu 
yetkiler, tarafların siyasal denetim ya da siyasal karar alma sürecinde işbirliği 
yapmasına hizmet edecek nitelikte olmalıdır. Devlet başkanına tanınan ve bu 
amacın gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak yetkilerin bir bölümü yasama 
organını feshetme, genel seçimleri ilan etme, hükümeti atama, istifasını kabul 
etme, kamu görevlilerini atanma, yasama organına mesaj yollama, yasa tasarısı 
sunma gibi olumlu; bir bölümü ise yasaları veto etme, atamaları ve uluslararası 
anlaşmaları onaylamama, kararnameleri imzalamama gibi olumsuz nitelik 
taşıyabilir (CANAS, 2004: 100). Hükümet sisteminin yarı başkanlık olarak 
tanımlanabilmesi için, devlet başkanının belli bir süre için doğrudan halk 
tarafından seçilmesinin yanı sıra, anayasa ve yasaların devlet başkanına tanıdığı 
yetkiler ile uygulamada devlet başkanının bu yetkileri ne ölçüde kullandığı ya da 
kullanmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Klasik parlamentarizmden farklı 
olarak, devlet başkanı yarı başkanlık sisteminde simgesel bir figür değildir. 
Başkanlık sisteminde görüldüğü kadar de iııre geniş yetkilere sahip olmasa da, 
devlet başkanının yarı başkanlık sisteminde, siyasal ortam elverdiğinde klasik 
parlamenter sistemde rastlanmayacak ölçüde hükümetin kuruluşunu etkilemeyi 
ve/veya ülke siyasetinde belirleyici olmayı sağlayacak biçimde yetkilerini de 
facto  genişletmesi olanaklıdır. Dolayısıyla, yarı başkanlık sistemi, devlet
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başkanının yürütmenin diğer kanadıyla aynı demokratik meşruiyete sahip 
olmasının verdiği güçle, de iııre yetkilerini de facto  genişletmeye uygun bir 
hükümet sistemidir.

Devlet başkanının doğrudan halk tarafından seçilmesinin daha 
demokratik olması; yürütme organının sorumluluğunun parlamenter sisteme 
göre daha da pekişmesi; sabit bir süre için seçilen başkanının bu süre içinde 
görevden alınamamasının yürütme organına istikrar kazandırması; sistemin, 
yürütmenin iki kanadı arasında uzlaşmaya dayanması; yürütmenin iki başlı 
yapısının bir kişinin mutlak iktidarına izin vermemesi; başkanın siyasi partilerin 
dışında kalarak hakem gibi hareket etmesinin mümkün olması, yarı başkanlık 
sisteminin avantajları arasında sayılmaktadır. Buna karşılık, sistemin sa f 
başkanlık sistemine kaymaya uygun yapısı; özellikle devlet başkanıyla hükümet 
arasında görev ve yetki dağılımının açık olmadığı durumlarda, bunun 
yürütmenin iki kanadı arasında bunalım yaratma eğilimi taşıması; parlamentoyla 
cumhurbaşkanının aynı meşruiyet zeminine dayanmasından kaynaklanabilecek 
sakıncalar ise yarı başkanlık sistemine yöneltilen eleştirilerden bazılarıdır.

Hükümet sistemiyle demokrasinin iyi işlemesi arasında bir ilişki söz 
konusudur. Yasama, yürütme ve yargı organları arasında yetki ve görevler 
açısından belli bir dengenin olması, demokrasinin işleyişi açısından da önem 
taşır. Üç erkten birinin aşırı zayıflatılması ya da aşırı güçlendirilmesi demokratik 
rejimin istikrarını tehlikeye sokabilir. Yarı başkanlık sisteminde de özellikle, 
aynı meşruiyet zeminine dayanan yürütme organının iki kanadı ile parlamento 
arasında görev ve yetkiler açısından olması gereken bu dengenin de facto  
ortadan kalktığı ya da kurumsal olarak bulunmadığı durumlarda demokrasinin 
işleyişi açısından tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir'1. Hukuk devleti ve uzlaşma 
gibi temel demokratik değerlerin tam olarak yerleşmediği, devlet başkanının 
geniş yetkilerle donatıldığı yarı başkanlık sistemlerinde demokratik 
performansın düşük olma olasılığının beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir. 
Buna karşılık, devlet başkanı halk tarafından seçilmekle birlikte, uygulamada 
sistemin parlamenter sistem gibi işlediği ülkelerde siyasal krizlerin yaşanma 
olasılığı düşüktür. Ayrıca, çok parçalı ekonomik, toplumsal ya da siyasal yapıya 
sahip ülkelerde, yarı başkanlık sisteminin en zor biçimi olan bir arada yaşama

4 Devlet başkanlarının güçlü yetkilerle donatıldığı siyasal rejimlerin daha kötü 
demokratik performans sergilediğine ve demokrasinin bu ülkelerde pekişmesi 
olasılığının daha düşük olduğuna ilişkin saptama için bkz. (BELIAEV, 2006: 375-395); 
Doğu Avrupa'da yarı başkanlık sistemini benimsemiş ülkeler açısından benzer bir 
saptama için bkz. (ROPER, 2002:266 ).
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(cohabitation) dönemlerinde demokratik rejimin krize girme olasılığının yüksek 
olduğu da göz ardı edilmemelidir (ELGIE ve M CM ENAM IN: 2008, 340-341; 
COLTON ve SKACH: 2004, 19)5.

2007 Tarihli Anayasa Değişikliğinden Sonra 
Cumhurbaşkanının Siyasal Sistem İçindeki Konumu

Cumhurbaşkanının Tarafsızlığı

Anayasa değişikliği, 1982 Anayasasının ilk biçiminde olduğu gibi, 
cum hurbaşkanının tarafsızlığı ilkesini benimsemiştir (md. 101). Oysa ki, 
cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin kaçınılmaz sonuçlarından biri, 
bu makama aday olacakların seçim kampanyası yapması, bu kampanyada 
seçmene ister istemez bazı vaadlerde bulunacak olmasıdır. Demokrasilerde 
halktan yetki almanın yolu, halkın karşısına siyasal programla çıkmayı 
gerektirmektedir. Ayrıca günümüz demokrasisi büyük ölçüde siyasal partilere 
dayanmaktadır. Bir siyasi parti desteğini arkasına almadan bir adayın seçilmesi 
güçtür. Seçimlerin gün geçtikçe pahalı bir uğraş haline gelmesi, adayların bir 
siyasi partiye angaje olmasını gerektirmektedir. Ayrıca, Anayasanın 101. 
maddesinin yeni biçiminde aday olabilmek için, en az 20 milletvekili ya da son 
yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte 
hesaplandığında yüzde onu geçen siyasal partiler tarafından ortak aday olarak 
gösterilmek koşulu aranmaktadır. Yani, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin siyasal 
partilerle ilişkilendirilmesi, adayların parti desteğini almasının sağlanması 
koşulu, bizzat anayasa tarafından düzenlenmiştir. Oysa ki, 101. maddenin ilk 
biçiminde cumhurbaşkanlığı için bir siyasal parti tarafından aday gösterilmeye 
ilişkin bir düzenleme yoktu. TBM M  üyesi olmayan birinin aday gösterilmesi 
için üye tamsayısının en az 1/5’inin yazılı önerisi gerekiyordu. TBM M  üyesi 
olanların ise herhangi kişi ya da parti tarafından aday gösterilmesine ilişkin bir 
hüküm yer almıyordu. Ancak, Anayasanın yanı sıra, yasalar ve TBM M  
İçtüzüğünde de siyasal parti gruplarının cumhurbaşkanlığına aday 
gösteremeyeceğine ilişkin bir yasak bulunmamasına karşın, bu yönde bir 
anayasal geleneğin yerleşmiş olduğu söylenebilir.

101. maddenin yeni biçimi, bir yandan siyasal partileri aday belirleme 
sürecinin asli unsurlarından biri haline getirmiş; öte yandan da cumhurbaşkanı

5 Dört yazar da, haklı olarak, illa yarı başkanlık sistemini benimsemek isteyen bir 
ülkenin, bunun devlet başkanına az yetkiler tanıyan biçimini yeğlemesinin demokrasinin 
istikrarını sağlamak açısından daha uygun olacağını ileri sürmektedir.
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seçilenin varsa partisiyle ilişiğinin kesileceğine ve milletvekilliğinin de sona 
ereceğine ilişkin düzenlemeyi korumuştur. Yani anayasa koyucu, aynı maddenin 
3. fıkrasındaki düzenlemeyle çelişen biçimde, herhangi bir partiyle ilgisi 
olmayan, tarafsız bir cumhurbaşkanı öngörmektedir. Ayrıca, cumhurbaşkanı 
göreve başlarken “görevlerini tarafsızlıkla yerine getirmek için” çalışmak üzere 
and içecektir (ırıd. 103). Yukarıda da belirtildiği gibi, doğrudan seçmen oyuyla 
işbaşına gelen herkes belli vaadlcrde bulunacak ve bir siyasal programla halkın 
oyunu isteyecektir. Cumhurbaşkanı, seçimler sırasında ileri sürdüğü vaadlerini 
yerine getirmek için çaba içine girmek ve seçimlerde kendisine destek veren 
siyasal parti ya da partilerin istemlerini de ister istemez göz önünde 
bulundurmak zorunda kalacaktır. Yeni düzenlemenin, aynı kişinin en çok iki kez 
cumhurbaşkanı seçilebileceğini de öngörmesi, Özellikle ikinci defa seçime 
girecek cum hurbaşkanının tarafsız davranmasını zorlaştıracaktır. 
Cumhurbaşkanının ikinci kez seçilebilmesi, ister istemez, görevdeki 
cumhurbaşkanının ilk dönemde yaptığı işlerle ilgili bir siyasal hesaplaşmaya da 
dönüşecektir (EROGUL, 2009: 344). Cumhurbaşkanı, kendi siyasal programını 
uygulayabilmek için hükümete fazla ödün vermek, boyun eğmek ya da hükümeti 
ve parlamento çoğunluğunu karşısına alıp siyasal gerilim yaratarak amacına 
ulaşmak yolunu deneyebilecektir. Yani, cumhurbaşkanı de iııre yetkilerinin 
ötesinde, sahip olduğu siyasal gücü ve popülariteyi kullanarak yetki alanını de 
facto  genişletcbilecektir. Öte yandan, cumhurbaşkanlığı ile TBM M  seçimlerinin 
farklı zamanlarda yapılacak olması, cumhurbaşkanının parlamentoda istediği 
çoğunlukla çalışmak için genel seçimlerde şimdiye kadar görülmemiş biçimde 
tara f olması tehlikesini de taşımaktadır. Hem devlet başkanının halk tarafından 
seçilmesi yöntemini kabul etmek, hem de aynı devlet başkanının yansız ve 
partiler üstü kalmasını savunmak ve beklemek, yarı başkanlık sisteminin 
mantığıyla bağdaşmamaktadır (SOYSAL, 2006: 305). Dolayısıyla, Söz konusu 
anayasal düzenlemeler korundukça, “partiler üstü” olmaktan çok, olsa olsa resmi 
olarak “partisiz” cumhurbaşkanlarından söz etmenin mümkün olacağı 
söylenebilir.

C u m h u rb aşk an ın ın  Y etkileri

1982 Anayasası cumhurbaşkanını, klasik parlam enter sistemde görülenin 
ötesinde yetkilerle donatmıştır. Üstelik Anayasa, tanıdığı bu geniş yetkilerin 
hangilerinin cumhurbaşkanı tarafından tek başına, hangilerinin karşı imzayla 
kullanılacağını da açıklığa kavuşturmamıştır. Öğretide genel olarak, 
cumhurbaşkanının tarafsız devlet başkanı olmasından kaynaklanan yetkilerini 
tek başına kullanacağı, diğerlerinin ise çift imza kuralına bağlı olacağı kabul 
edilmektedir. Bu doğrultuda, cumhurbaşkanının yasama ve yargıya ilişkin 
yetkileri ile yürütm e alanına girmekle birlikte, M G K ’yi toplantıya çağırmak ve
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bu Kurula başkanlık etmek, TBM M  adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
Başkomutanlığını temsil etmek gibi törensel ve temsili nitelikteki yetkilerini 
başbakan ve ilgili bakan olmaksızın kullanabileceği kabul edilmektedir. Bunun 
dışında, icrai karar alma yetkisi olan kişi ve kuruluşlara yapılacak atamaların çift 
imza kuralına dayanması gerekir (ÖZBUDUN, 2009: 326). Ne var ki 
uygulamada cum hurbaşkanının üniversite rektörlerini, YÖK üyelerini atama, 
diğer bazı kurum ve kurullara üye seçme yetkisini tek başına kullandığı 
görülmektedir.

Cumhurbaşkanının parlamenter sistemde törensel nitelikte görülebilecek 
yetkilerinin bir bölümü, halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı tarafından 
gerçek bir yetkiye dönüştürülebilecek niteliktedir. Cumhurbaşkanının başbakanı 
atama yetkisi bu çerçevede değerlendirilebilir. Klasik parlamenter sistemlerde 
devlet başkanı, parlamentonun çoğunluğunun desteğini alamayacak bir kişiyi 
başbakan olarak atayamaz. Kuşkusuz, aynı durum, hükümetin varlığı 
parlamentonun güvenoyuna bağlı olduğundan, yarı başkanlık sistemiyle 
yönetilen ülkelerin çoğunluğu için de gcçerlidir. Ne var ki, seçimler sonucunda 
parlamentoda açık bir çoğunluk ortaya çıkmamışsa ya da parçalanmış bir 
çoğunluk söz konusuysa, devlet başkanının hükümetin oluşumunda etkisi 
artabilir. Bu durumda, devlet başkanı kendi siyasi fikirlerine yakın birini 
hükümeti kurmak üzere görevlendirebilir. Özellikle böyle bir atama, 
parlamentonun çoğunluğunun olumlu oyunu gerektirmiyorsa, devlet başkanının 
hükümetin oluşumundaki dolaylı etkisi daha da artacaktır. Hükümetin kuruluşta 
güvenoyuna gereksinim duymadığı sistemlerde devlet başkanının önayak 
olmasıyla kurulan hükümet, parlamento çoğunluğu tarafından ak tif biçimde 
desteklenmese de göreve devam edebilecektir.

1982 Anayasası, parlamenter sisteme uygun olarak cumhurbaşkanına 
başbakanı atama ve istifasını kabul etme yetkisi vermiştir (md. 104 ve 109). Söz 
konusu düzenleme aynen korunduğuna göre, parlamentonun çoğunluğunun açık 
desteğini kazanan bir adayın dışında cumhurbaşkanının başka birini ataması 
2007 Anayasa değişikliğinden sonra da olası görünmemektedir. Aynı zamanda, 
yeni kurulan bakanlar kurulunun TB M M ’den güvenoyu alma zorunluluğu da 
cum hurbaşkanının hükümeti kurmak üzere bir kişiyi başbakan olarak atama 
yetkisini keyfi olarak kullanmasını önleyecektir. Buna karşılık, 
cumhurbaşkanıyla parlamento çoğunluğunun aynı siyasal eğilimi taşımadığı ve 
aynı zamanda meclis çoğunluğunun yekpare bir görüntü sergilemediği 
durumlarda cumhurbaşkanının Anayasanın 104. maddesine dayanarak 
hükümetin kuruluşunu etkilemesi olasıdır. Seçim vaadlerini yerine getirmek için 
cum hurbaşkanının parlamentodaki muhalefetle işbirliği içine girmeye yönelmesi 
ve parlamento içinden kendi siyasal eğilimine uygun bir hükümeti çıkarmaya
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çabalaması, klasik parlamenter sistemlerde görülmeyecek türde bir siyasal 
istikrarsızlığın kaynağı olabilir. Kaldı ki, Cumhurbaşkanının, başbakanın 
atanmasında takdir yetkisini kullanma yoluyla hükümetin oluşumuna müdahale 
etmesi, 1982 Anayasası döneminde 2007 Anayasa değişikliğinden önce bile 
görülmüş bir durumdur. Anımsanacağı üzere, 28 Şubat sürecinin ardından 18 
Haziran 1997’de Refah Partisi (RP) Genel Başkanı Necmeddin Erbakan 
başbakanlıktan istifa etmiş; aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel’e Refah Partisi (RP), Doğru Yol Partisi (DYP) ve Büyük Birlik 
Partisinin (BBP) genel başkanlarının imzasının bulunduğu ve hükümet kurma 
görevinin DYP genel başkanı Tansu Ç iller’e verilmesini isteyen bir deklarasyon 
sunmuştur (Milliyet, 19 Haziran 1997). Ne var ki Cumhurbaşkanı, hükümeti 
kurma görevini Tansu Ç iller’e değil, Mesut Y ılm az’a vermiştir. Bu kararına 
ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada da, “A nayasa’nın 109’uncu maddesinde, 
‘Başbakan, Cum hurbaşkanı’nca TBM M  üyeleri arasından atanır’ şeklindeki 
düzenlemenin, başbakanı atama hakkının C um hurbaşkanına ait olduğunu ifade 
ettiğini” belirtm iştir (Sabah, 21 Haziran 1997). Bu açıklama ile D em irel’in, 
Anayasanın 109. maddesini cumhurbaşkanına tanınan bir takdir yetkisi olarak 
yorumladığı anlaşılmaktadır. Demirel’in işaretiyle Dem irel’e yakın olanların 
DYP’den ayrılıp Demokrat Türkiye Partisini (DTP) kurması ve bu partinin 
Mesut Yılmaz koalisyon hükümetinde yer alması da, siyasal krizi çözmek ve 
olası bir askeri darbeyi önlemek gibi iyi niyetli bir amaç da taşısa, 
cumhurbaşkanının parlamento dengeleriyle nasıl oynayabildiğini, hükümetin 
oluşumunu nasıl etkileyebildiğini göstermektedir. Bu olay aynı zamanda, 
cumhurbaşkanının, hükümetin kuruluşunu ve kaderini de iure belirleme yetkisi 
olmamasına karşın, siyasal alanda de facto  nasıl etkili olabileceğine ilişkin 
dikkat çekici bir örnek olarak verilebilir6.

Cumhurbaşkanının hükümetin oluşumuna müdahale etmesinin siyasal bir krize 
neden olmasına Bulgaristan’ın yakın siyasal tarihinden de örnek verilebilir. 1982 
Anayasasının son biçimiyle 1991 Bulgaristan Anayasası cumhurbaşkanının seçim 
yöntemi ve yetkileri açısından önemli benzerlikler taşımaktadır. 1991 Bulgaristan 
Anayasasına göre, cumhurbaşkanı beş yıllığına, en çok iki dönem için, doğrudan halk 
tarafından seçilir (md.93 vc 95). Anayasa, cumhurbaşkanına başbakanın atanması 
konusunda geniş bir takdir yetkisi tanımamıştır. Cumhurbaşkanı hükümetin kuruluşunda 
doğrudan belirleyici değildir. Bu konuya ilişkin ayrıntılı bir anayasal düzenleme vardır. 
Cumhurbaşkanı, Millet Meclisinde en fazla üyesi bulunan adaya siyasal partilerin 
parlamento grupları ile yapacağı görüşmelerden sonra hükümeti kurma görevini verir. 
Bu kişinin yedi gün içinde hükümeti kuramaması halinde Mecliste en fazla üyesi 
bulunan ikinci siyasal partinin göstereceği aday cumhurbaşkanınca görevlendirilir. 
Bulgaristan’da cumhurbaşkanına parlamentoyu fesih yetkisi, 1982 Anayasasında olduğu
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Cumhurbaşkanının gerekli gördüğü hallerde bakanlar kuruluna başkanlık 
etmesi ve bakanlar kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırması yetkisi

gibi, hükümetin kurulamaması durumunda yaşanacak siyasal istikrarsızlığı aşmak 
amacıyla sınırlı olarak tanınmaktadır. Buna göre, Mecliste en çok üyeye sahip birinci; 
daha sonra da ikinci büyük parti hükümeti kurmayı başaramazsa; cumhurbaşkanının 
görevlendirdiği küçük siyasal partilerden biri de hükümeti kuramazsa cumhurbaşkanı 
Meclisi feshedebilir (md.99). Cumhurbaşkanının başbakanı ve bakanları görevden alma 
yetkisi yoktur. Cumhurbaşkanının üst düzey devlet kurum ve organlarına atama yetkisi 
ise 1982 Anayasasından daha sınırlıdır (md.147/1 ve 129/29). Cumhurbaşkanının tek 
başına yapabileceği işlemler, geçici hükümetin atanması; başbakanın atanması; Ulusal 
Meclisin feshi; yasaları Meclise bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderme; 
cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan kurumlara yapılan atamalar; seçim ve 
referandum takviminin belirlenmesi; yasaların yayımlanması olarak Anayasanın 102. 
maddesinde tek tek sayılmıştır.

1991 genel seçimleri, ülkedeki çeşitli muhalefet güçlerini tek çatı altında 
toplayan Demokratik Güçler Birliği’nin (UDF) 240 milletvekilliğinin 110’unu; eski 
Komünistlerden oluşan Bulgar Sosyalist Partisi’nin (BSP) 106’sını; Etnik Türklerin 
Partisi olan Haklar ve Özgürlükler Hareketi’nin (MRF) ise 24’ünü almasıyla 
sonuçlanmıştır. Dolayısıyla, siyasi partilerden hiçbiri parlamentodaki sandalyelerin salt 
çoğunluğunu elde edememiştir. Bunun üzerine Demokratik Güçler Birliği (UDF) ile Hak 
ve Özgürlükler Hareketi (MRF) bir koalisyon hükümeti kurmuştur. 1992 tarihinde 
yapılan ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerini de UDF’nin adayı Zhelyu Zhelev kazanmıştır. 
Cumhurbaşkanıyla koalisyonun büyük ortağı aynı siyasal partiden geliyor olmasına 
karşın, bir süre sonra yürütmenin iki kanadı arasında gerilim ortaya çıkmış; 
Cumhurbaşkanı Zhelev, beklenen reformlann yapılmadığı gerekçesiyle hükümeti yoğun 
biçimde eleştirmeye başlamıştır. Bunun üzerine, UDF başkanı ve başbakan Philip 
Dimitrov, cumhurbaşkanını partisini terk etmek ve seçmenlerine ihanetle suçlamış; bu 
gerginlik hükümetin düşmesine kadar varmıştır. Cumhurbaşkanı Zhelev, hükümetin 
küçük ortağı olan MRF ile UDF’ye karşı ittifak çabalarına girişmiştir. Yeni hükümetin 
UDF tarafından kurulamaması; BSP’nin başbakan adayının anayasaya göre gerekli 
koşulları taşımadığının ortaya çıkması üzerine, cumhurbaşkanı MRF’yi hükümeti 
kurmakla görevlendirmiştir. MRF’nin genel başkanı Ahmet Doğan, partisinin başbakan 
adayının, cumhurbaşkanı Zhelev’in özel danışmanlarından biri olan Ljuben Berov 
olduğunu açıklamıştır. Böylcce adayın cumhurbaşkanı tarafından doğrudan belirlenmiş 
olduğu ortaya çıkmış; BSP Berov’u destekleyince hükümet kurulabilmiştir. 
(ULUŞAHİN, 2007: 131-132). Sonuçta cumhurbaşkanı Zhelev, kendi kişisel 
popülaritesi ve etkisine dayanarak parlamentoda hükümetin sahip olduğu çoğunluk 
desteğini bölmüş, ve kendi isteği doğrultusunda bir kişiyi başbakanlık koltuğuna 
oturtmuştur. Anayasal yetkilerinin çok ötesinde prestij ve popülarite sahibi olan 
cumhurbaşkanı, bu özelliğini siyaset sahnesinde bir süreliğine gerçek bir güce 
dönüştürmeyi başarmıştır. Bunu yaparken, hem doğrudan halktan aldığı destekten 
kaynaklanan meşruiyetine, hem de Anayasanın kendisine verdiği ulusun birliğini 
sağlama görevine dayanmıştır.
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parlamenter sistemde törensel nitelik taşıyan bir yetkidir. Bu nedenle, 
cumhurbaşkanının bakanlar kurulunu toplantıya çağırdığı ve kurula başkanlık 
ettiği durumlarda, bakanlar kurulunun sorumluluğuna katılmasını gerektirecek 
nitelikte işlem yapmaması esastır (ARSEL, 1965: 374). 1982 Anayasasının yeni 
biçimine göre halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı, özellikle yürütme 
organının iki kanadının da aynı siyasal partiyi temsil ettiği durumlarda, bütün 
bakanlar kurulu toplantılarına katılıp başkanlık edebilecektir. Bu da 
cumhurbaşkanını uygulamada yürütmenin gerçek başı haline getirecektir.

Kararnameleri imzalama yetkisi de cumhurbaşkanına 104. maddede 
tanınan yetkilerdendir. Cumhurbaşkanının KHK, bakanlar kurulu kararnameleri 
ve ortak kararnameleri imzalamayı reddedip reddedemeyeceği hem öğretide 
tartışılmış, hem de Anayasa Mahkemesi kararına konu olmuştur. Öğretide genel 
kabul gören görüş, cumhurbaşkanının hukuka aykırı olan kararnameleri 
imzalamaktan kaçınabileceği, buna karşılık hukuka aykırı olmayan kararnameler 
üzerinde yerindelik denetimi yapamayacağı biçimindedir (ÖZBUDUN, 2009: 
328; SABUNCU, 2006: 238; TURHAN, 1989: 124; SEVİNÇ, 2002: 131; 
EROGUL, 1978: 52)'. Anayasa M ahkemesinin görüşü de bu yöndedir 
(K. 1993/18). Bazı yazarlarsa cumhurbaşkanının olağan K HK’ler için geri 
çevirme yetkisi okluğunu; ancak bakanlar kurulunun ısrar ettiği bir K H K ’yi 
ikinci kez geri çcviremcyeceğini savunm aktadır (bkz. SAĞLAM, 2000; 
GÖREN, 2006: 228).

2007 Anayasa değişikliğiyle demokratik meşruiyeti güçlenen 
cum hurbaşkanının kararnameler üzerinde daha çok söz sahibi olmak isteyeceği 
öngörülebilir. Üstelik yakın geçmişte bunun örneklerine rastlandığını da 
anımsamakta yarar vardır. Örneğin, Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 1991 genel 
seçimlerinden sonra kurulan Doğru Yol Partisi (DYP)- Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti (SHP) koalisyon hükümetiyle yaşadığı gerilim sırasında, bakanlar 
kurulunun çok sayıda atama kararnamesini imzalamayı geciktirmiş ya da 
rcddetmiştirs. Bunun üzerine hükümet, Ö zal’ın bu yöndeki engellemelerini 
aşmak için kamuoyunda by-pass olarak adlandırılan ve bazı bürokratların 
atamasını cumhurbaşkanının imzasına gerek olmadan yapmayı olanaklı kılan bir 
yasa çıkarmış; ancak yasa Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı 
bulunarak iptal edilmiştir (K. 1993/18). Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de

7 Cumhurbaşkanının istisnasız biitün bakanlar kurulu kararnamelerini imzalaması 
gerektiği yönündeki görüş için bkz. (GÖZLER, 2000: 31-37; GÖZLER, 2008: 435).

s Örneğin, 1993 Martına gelindiğinde 47 kararname Cumhurbaşkanı tarafından 
imzalanmayı bekliyordu (GÖNENÇ, 2008: 509)
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Turgut Ö zal’Ia aynı yolu izleyerek bakanlar kurulunun atama kararnamelerinden 
bazılarını imzalamamış; öyle ki, bu biçimde bakanlar kurulunun oluşumuna bile 
müdahale etmiştir9. Yalnızca atama kararnamelerini değil, cumhurbaşkanının 
zaman zaman olağan KHK’leri10 ve müşterek kararnameleri de imzalamadığı 
olmuştur.

Cumhurbaşkanına tanınan bir başka yetki, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
kullanılmasına karar vermedir. Anayasanın 92/2. maddesine göre, TBM M  tatilde 
ya da ara verme halindeyken ülke ani bir silahlı saldırıya uğrarsa ve bu nedenle 
silahlı kuvvetlerin kullanılmasına derhal karar verilmesi gerekiyorsa 
cumhurbaşkanı buna karar verebilir. İcrai nitelik taşıyan bu yetkinin parlamenter 
sistemde siyaseten sorumlu olan bakanlar kuruluna ait olması gerekir. Halk 
tarafından seçilen cumhurbaşkanı ise, yürütmenin gerçek başı olarak bu yetkiyi 
tek başına kullanmaya ya da en azından bakanlar kurulunca verilecek kararın 
esas unsuru olmaya gayret edebilecektir.

Olağanüstü dönemlere ilişkin anayasal düzenlemeler de cumhurbaşkanını 
siyasal yaşamda güçlü kılmayı sağlayacak niteliktedir. 1982 Anayasasına göre, 
olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilan etme yetkisi cumhurbaşkanı başkanlığındaki 
bakanlar kuruluna aittir. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim kararnameleri de 
cumhurbaşkanı başkanlığındaki bakanlar kurulu tarafından çıkarılmaktadır (nıd. 
122 ve 123). Hem ilan kararı hem de olağanüstü hal ve sıkıyönetim 
kararnameleri “çok iradcli-kollcktiP’ karaktere sahip işlemlerdir. Müşterek 
kararnamelerden farklı olarak, burada cumhurbaşkanının iradesi sonradan 
eklenen, biçimsel ve simgesel değil; kararın oluşumuna katılan kurucu ve yapıcı 
nitelik taşır (TANÖR ve YÜZBAŞIOGLU, 2006: 397). Parlamenter sistemde, 
yürütmenin siyaseten sorumlu kanadının bakanlar kurulu olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, cumhurbaşkanının görüşünü bildirme ve gerektiğinde 
uyarma dışında, olağanüstü hal vc sıkıyönetim ilanını ya da bu nitelikteki

9 Örneğin, Abdullah Gül’ün başbakanlığında 2002’de kurulan 1. AKP 
hükümetinde Cumhurbaşkanı, Beşir Atalay’ın Milli Eğitim bakanı olarak atanmasına 
karşı çıkmış; bunun üzerine Atalay, devlet bakanı olarak bakanlar kurulunda yer almıştır 
(Hürriyet, 18 Kasım 2002). Recep Tayip Erdoğan’ın başbakanlığında kurulan 2. AKP 
Hükümetinde de Atalay milli eğitim bakanı olarak atanmak istenmiş, Ancak 
Cumhurbaşkanı Sezer bunu reddetmiştir (Turkish Daily News, 23 Şubat 2005).

10 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bakanlar kurulu arasındaki ilk çatışma 
2000 yılının Ağustos ayına rastlar. Cumhurbaşkanı, bir KHK’yi 8.8.2000 tarihinde 
bakanlar kuruluna geri göndermiş; bakanlar kurulu KHK’yi 14.8.2000’de yeniden 
cumhurbaşkanına yollamış; cumhurbaşkanı 21.8.2000’de KHK’yi imzalamayacağını 
açıklamıştır (GÖZLER, 2000: 1,1. dipnot).
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kararnamelerin çıkarılmasını engelleyici bir tutum içinde olmaması gerekir. 
Ancak doğrudan halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanının, ülke ve devlet 
için çok önemli bir konuda bütün insiyatifı ve kararı bakanlar kuruluna 
bırakmasını beklemek fazla iyimser bir öngörü olacaktır. Ayrıca şiddet olayları 
nedeniyle olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanından önce cumhurbaşkanı 
başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, yine cumhurbaşkanının başkanlık ettiği 
Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) görüşünü almak zorundadır. Dolayısıyla, 
olağanüstü yönetim usullerinin yürürlükte olduğu dönemlerde hem, aşağıda 
açıklanacağı üzere MGK, hem dc kendi başkanlığında toplanan bakanlar 
kurulunun çıkaracağı olağanüstü ve sıkıyönetim  hal kararnameleri aracılığıyla 
cum hurbaşkanının siyasette merkezi bir konuma kavuşması olanaklıdır. Ülkenin 
yakın geçmişinde sıklıkla herhangi bir nedene dayalı olağanüstü durum 
yaşandığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yolla cum hurbaşkanının siyaseten 
güçlenmesinin güçlü bir olasılık olduğu söylenebilir.

Cumhurbaşkanına MGK ile ilgili olarak tanınan yetkiler de, siyasal 
koşulların uygun olması durumunda cumhurbaşkanlığı makamının güçlenmesini 
sağlayacak niteliktedir. M GK, cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan ve 
gündemi başbakan ve genelkurmay başkanmın görüşlerini dikkate almak 
koşuluyla cumhurbaşkanı tarafından belirlenen bir kuruldur. MGK, kararları 
bağlayıcı nitelikte olmamakla birlikte, milli güvenlik gibi Cumhuriyet 
hükümetlerinin büyük bölümünün birincil sorunlarından olan çok önemli bir 
alanda bakanlar kuruluna önerilerde bulunmaktadır. TBMM tarafından seçilmiş 
olmakla birlikte hem Turgut Özal, hem de Süleyman D emirePin 
cumhurbaşkanlığı dönem lerinde M GK, adeta alternatif bir yasama organı haline 
dönüşmüştür. Öyle ki, ülkenin siyasal gündemini hükümetten ve TB M M ’den 
çok, MGK toplantılarının ardından yapılan açıklam alar belirlemiştir. Sonuçta, 
MGK, cumhurbaşkanlarının siyasal yeteneklerini kullanarak kendilerini 
gündemde tuttukları, kendi kurdukları partilerin, parlamentonun, hatta medyanın 
eleştirisine muhatap olmadan siyasete yön vermeyi denedikleri bir kurumsal 
çerçeve olmuştur (KALAYCIOGLU, 2007: 181). 2001’de Anayasada, 2003’te 
Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda 
yapılan değişiklikler, M G K ’nin siyasal sistem içindeki yerini ve ağırlığım 
sınırlandırmıştır. Söz konusu değişikliklerle M G K ’de çoğunluğun askerler 
yerine sivil üyelerden oluşması; Kurul kararlarının tavsiye niteliğinin 
vurgulanması; toplantıların her ay yerine iki ayda bir yapılması; bakanlar 
kurulunca kabul edilen tavsiye kararlarının uygulanmasının izlenmesinin sivil 
otoriteye bırakılması; MGK Genel Sekreterliğinin görev ve yetkilerinin 
sekreterya işleriyle sınırlandırılması, bu kurulun ve dolayısıyla MGK aracılığıyla 
cumhurbaşkanının siyasette etkinliğini azaltacak niteliktedir. Ancak Silahlı 
Kuvvetlerin hâlâ siyasette etkili bir güç olduğu göz önünde bulundurulduğunda,
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önemli ülke meselelerinde cumhurbaşkanının bu Kurul aracılığıyla sesini 
duyurması ve farklı ittifak arayışlarına girmesi olasıdır.

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı, gerekli görürse yasama yılının ilk günü 
TB M M ’de açılış konuşması yapabilir (md. 104). Bu yetki 1924 Anayasasında da 
cumhurbaşkanına tanınan vc “d irek tif’ yönü ağır basan bir yetkiydi. 1961 
Anayasası, yasama organıyla cumhurbaşkanlığını birbirinden ayırmak amacıyla 
bu düzenlemeyi kaldırmıştır. Yürürlükteki Anayasa ise, bu yetkinin 
kullanılmasını cumhurbaşkanının takdirine bırakm ıştır (SOYSAL, 1993: 207). 
Benzer bir yetki hem parlam enter hükümet sistemine sahip Birleşik K rallık’ta, 
hem de başkanlık sistemiyle yönetilen Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) 
devlet başkanına tanınmaktadır. Birleşik Krallık’ta Kraliçenin her yıl Lordlar 
Kamarasında okuduğu Taç Söylevinin metni hükümet tarafından yazılmaktadır. 
Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçildiği İrlanda’da da, kamusal 
önem taşıyan konularda cum hurbaşkanının parlamentonun iki kanadından birine 
ya da ulusa hitaben yapacağı konuşmaların içeriği hükümet tarafından 
onaylanmalıdır (An. md. 13/2). A BD ’de ise başkan, Kongrenin kabul etmesini 
istediği yasalara ilişkin bir programı yasama organına bu yolla sunabilir. 
Anayasanın 104. maddesinde düzenlenen söz konusu yetki, cumhurbaşkanının 
tek başına kullanabileceği bir yetki olduğu için, A BD 'deki düzenlemeye daha 
yakın durmaktadır. Dolayısıyla, meşruiyetini halktan alan bir cumhurbaşkanının 
bu yetkiyi uygulamada, 1924 Anayasasına benzer biçimde, T B M M ’nin 
çıkarmasını istediği yasalara yönelik bir direktif biçiminde kullanması olasılık 
dahilindedir.

Yukarıda sayılanlardan başka, yasaları T B M M ’ye geri gönderme, anayasa 
değişikliğine ilişkin yasaları halkoyuna sunabilme, bazı yasama işlemlerinin 
anayasaya uygunluğunun denetimi için Anayasa M ahkemesine başvurma, belli 
koşulların oluşması durumunda TBM M  seçimlerinin yenilenmesine karar verme 
yetkileri yoluyla da cum hurbaşkanına siyasal gelişmeler karşısında tavır 
sergileyebilme olanağı tanınm aktadır (YÜCEL, 2009: 256). Bunlar içinden, 
1982 Anayasasının 89/2. maddesinin 2001’de değiştirilmesiyle 
cumhurbaşkanına, TB M M ’ce kabul edilen bir yasayı kısmen ya da tamamen geri 
gönderme yetkisi verilmesi üzerinde ayrıca durulması gerekir. 89/2. madde 
uyarınca tanınan kısmi veto yetkisiyle cumhurbaşkanı, ilgili yasanın TB M M ’ye 
geri göndermediği maddelerini Resmi G azcte’de yayımlayarak yürürlüğe 
sokabilir. Cum hurbaşkanının bu yetkisini kanun tekniği açısından belli bir 
bütünlüğe sahip yasalar için kullanması hukuk sisteminde bazı sorunlar 
doğurabilir. Örneğin, Cumhurbaşkanı tarafından bir veya birkaç maddesi geri 
gönderilen kanunun TBM M  tarafından yeniden görüşülmemesi ya da hiç 
görüşülmemesi olanaklıdır. Bu durumda, yarım olarak yürürlüğe girmiş kanun,
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sürekli yarım olarak uygulanmak zorunda kalacaktır. Cumhurbaşkanının bir 
daha görüşülmek üzere Meclise geri göndereceği maddelerin yasanın 
bütünlüğünü etkileyebilecek madde veya maddeler olması durumunda kanunun 
yürürlüğe girmesiyle ilgili sorunlar yaşanması da olası görünmektedir. Örneğin, 
bir yasada, bazı maddelerin yayımından altı ay sonra yürürlüğe gireceğini kurala 
bağlayan bir yürürlük maddesinin gönderme yaptığı maddenin cumhurbaşkanı 
tarafından M eclise geri gönderilmesi durumunda ortaya çıkan hukuki sorun nasıl 
çözülecektir? Bu bakımdan, Meclisin “yasa yapma” yetkisine yönelik yeni ve 
ciddi bir engel oluşmaması için Cum hurbaşkanının kısmi geciktirici veto 
yetkisini kullanırken yasanın bütünlüğü ve yürürlüğü açısından dikkatli bir 
tutum sergilemesi ve kısmen geri gönderme hallerinde, yayımlanmasını uygun 
gördüğü geri kalan maddeleri yayımlamaması gerekir. Aksi halde, 1982 
Anayasası ile Cumhurbaşkanına verilen geciktirici veto yetkisi bazı durumlarda 
“mutlak veto” ya da “önleyici veto” yetkisine dönüşebilecektir (İBA, 2002: 89- 
90). Dolayısıyla, söz konusu anayasa değişikliğinin, yürütmenin sorumsuz 
kanadı konumundaki cumhurbaşkanın yetkisini yasama organı aleyhine 
genişleten bir sonuç yaratabileceği söylenebilir.

Anayasanın 104/1. maddesi, cumhurbaşkanına aynı zamanda “Anayasanın 
uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetm e” 
yetkisi ve görevi de vermiştir. Bu düzenleme, cumhurbaşkanlarına yasama 
politikasına karışma olanağı sağlayacak niteliktedir". Bu maddeye dayanarak 
cumhurbaşkanının siyasal ya da hukuki tartışm alara taraf olması olasıdır 
(TURHAN, 1989: 168). Örneğin, cumhurbaşkanı, başkan ve üyelerini kendisinin 
atadığı ve ancak kendisinden gclecek istem doğrultusunda inceleme, araştırma 
ve denetim yapan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) aracılığıyla bıınu 
gerçekleştirebilir. Her ne kadar DDK’nin kararlarının bağlayıcılığı yoksa da, 
cumhurbaşkanının, bu Kurulun raporlarını beğenmediği bir hükümete karşı 
kamuoyu oluşturmak amacıyla kullanması olanaklıdır.

11 Benzer düzenlemelere yarı başkanlık sistemiyle yönetilen başka ülkelerde de 
rastlanmaktadır. Örneğin 1958 Fransız Anayasasına göre, cumhurbaşkanı Anayasaya 
gereken saygının gösterilmesini temin eder. Kamu otoritelerinin düzgün işlemesi ve 
devletin devamlılığını yapacağı hakemlikle sağlar. Ulusal bağımsızlığın, toprak 
bütünlüğünün ve uluslar arası anlaşmalara saygı gösterilmesinin garantörüdür (md.5). 
1997 Polonya Anayasasına göre devlet başkam Polonya Cumhuriyetinin hem en üst 
temsilcisi, hem de devlet otoritesinin devamlılığının garantörüdür. Anayasaya 
uyulmasını; egemenliğin, devletin güvenliğinin, toprak bütünlüğünün korunmasını temin 
eder (md. 126/1 ve 2). 1976 Portekiz Anayasasına göre de, devlet başkanı ulusun 
bağımsızlığını, devletin birliğini ve demokratik kurumların düzgün biçimde işleyişini 
güvenceye alır (md. 120).
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Anayasanın 104. maddesinin son fıkrası, cumhurbaşkanına yasalarla 
başka “seçme ve atama görevleri” verilebileceğini öngörmektedir. Örneğin, 
cumhurbaşkanı bu düzenlemeye dayanarak Radyo ve Televizyon Yüksek 
Kuruluna doğrudan üç, başka kuruluşlarca gösterilecek adaylar arasından beş 
(2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu md.6); Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumunun Yüksek Kuruluna dört (2876 sayılı Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu md.5); Taşınm azlar Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kuruluna üç (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu md. 53) üye seçmektedir. Cumhurbaşkanı seçme ve atama 
işlemlerini uygulamada tek başına yapmaktadır. Anayasada ve yasalarda 
öngörülen bu seçme ve atama yetkileri, cumhurbaşkanına “ tarafsız devlet 
başkanı” sıfatıyla tanınmıştır. Oysa ki, yukarıda da belirtildiği gibi, doğrudan 
halkoyuna dayanan meşruiyete sahip ve ikinci kez seçilme olanağı olan 
cumhurbaşkanının tarafsız davranması güçtür. Yasa yoluyla bu alanın 
genişletilmesi olanağı, bu gerekçelerle cumhurbaşkanının yürütm e organı içinde 
daha da güçlenmesini sağlayacak unsurlardan biri olacaktır.

Cumhurbaşkanına parlamenter sistemin ötesinde geniş yetkiler veren 
1982 Anayasası, 125/2. maddesiyle, cumhurbaşkanının tek başına yaptığı 
işlemleri yargı denetimi dışında tutmuştur. 105. maddede de cumhurbaşkanının 
re’sen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine yargı mercilerine 
başvurulamayacağı öngörülmektedir. Cumhurbaşkanının karşı imza kuralına 
dayanmayan ve devlet başkanı sıfatından kaynaklanan işlemleri, icrai nitelik 
taşımadığından yargı denetimine konu olmayabilir. Buna karşılık, karşı imza 
kuralı dışında tutulan ve icrai nitelik taşıyan işlemlerinin yargı organınca 
denetlenememcsi, halk tarafından seçilen cum hurbaşkanının siyasal sistem 
içinde güçlenmesini sağlayacak unsurlardan biri olabilir.

Görüldüğü üzere, 1982 Anayasasının klasik parlamenter sistemin ötesine 
geçen biçimde tanıdığı ve önemli bir bölümü, “devleti korumak ve Anayasayı 
kollamak” amacıyla devletin başı olan “tarafsız” cumhurbaşkanı tarafından 
kullanılması öngörülen çok sayıda yetki, giderek gerçek anlamda yürütme 
yetkilerine dönüşecek niteliktedir. Cumhurbaşkanının yetkilerine ve siyasi 
sorumsuzluğuna ilişkin düzenlemeler bu biçimiyle korundukça, 
cumhurbaşkanının sadece devleti temsile dayanan simgesel sınırlar içinde 
kalmayacağı açıktır. TBM M  tarafından seçilen cumhurbaşkanlarının bile yer yer 
anayasal sınırları zorlayacak biçimde siyasete yön vermeye çalıştığı ve bunda da 
zaman zaman başarılı olduğu ammsanırsa, halk tarafından seçilen bir 
cumhurbaşkanının haydi haydi kendini günlük siyasetin belirleyici unsurlarından 
biri olarak görmesi kaçınılmaz olacaktır.
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Devlet başkanı doğrudan halk tarafından seçilen bazı ülkelerde sistemin 
parlamenter sistem gibi işlemesinin nedenlerinden biri devlet başkanına simgesel 
yetkiler tanınması; bir başka nedeni de, bu ülkelerde toplumun siyasal olarak 
parçalanmamış olmasıdır. Gerçekten de, derin toplumsal uzlaşmazlıkların ya da 
dış siyasete ilişkin önemli sorunların olmadığı ülkelerde devlet başkanlarının 
etkisi siyasal rejim içinde azalmaktadır. Örneğin, Finlandiya’da İkinci Dünya 
Savaşından sonra devlet başkanım siyasal sistem içinde güçlü bir aktör haline 
getiren en önemli etmen, dış politikada liderliği üstlenmesi olmuştur. Özellikle 
soğuk savaş dönemi ve Sovyet tehdidi, dış politikanın önemini bu ülkede 
artırmıştır. 1990’larda ise uluslar arası gerilimin azalması Finlandiya’da devlet 
başkanlığı profilini genci olarak zayıflatmıştır. 1980’lerin başından itibaren 
hükümet istikrarının da pekişmesiyle başbakan siyasal sistemde gerçek ve etkili 
bir konuma kavuşmuştur. Doğu blokunun dağılması ile Sovyetler Birliğinin 
Finlandiya için tehdit olmaktan çıkması ve Avrupa Birliğiyle bütünleşme süreci, 
Finlandiya’da dış ve iç politika arasındaki sınırları bulanık hale getirmiştir. Bu 
durumda, yürütmenin iki kanadı arasındaki yerleşmiş yetki paylaşımı etkisini 
yitirmiş; başbakan yürütmenin etkili kanadı haline gelmiştir (NOUS1A1NEN, 
2001:102). Uygulamada başbakanın güçlenmesi yönünde oluşan bu evrim 
2000’de yürürlüğe giren yeni anayasal düzenlemelere de yansımıştır. Söz 
konusu değişikliklerle devlet başkamnın yetkileri biçimsel olarak da 
sınırlanm ıştır12. Türkiye’ye bakıldığında ise, hem iç hem de dış siyasetin çok 
boyutlu ve karmaşık bir görüntü sergilediği görülmektedir. Avrupa Birliği, 
Kıbrıs sorunu, komşu ülkelerle ilişkiler gibi uluslararası konuların yanı sıra, 
Türk-Kürt, dindar-laik gibi toplumsal katmanlara bölünmüş ve bu bölünmelerin 
yarattığı sorunlarla uğraşan bir ülke olan Türkiye’de, meşruiyetini doğrudan 
seçmenden alan bir cumhurbaşkanının bu meselelere uzak kalmak 
istemeyeceğini öngörmek yanlış olmayacaktır.

l2Artık devlet başkanı dış politikayı belirleme yetkisine sahip değildir. Bununla 
birlikte Devlet Konseyiyle yakın işbirliği içinde Finlandiya’nın dış politikasını yürütür. 
Avrupa Birliği ise bakanlar kurulunun yetki alanı içindedir. Devlet başkanı hükümetin 
kuruluşunda ikincil bir aktör haline getirilmiştir. Devlet başkamnın kararname çıkarma 
yetkisi Devlet Konseyine aktarılmıştır. Devlet başkamnın atadığı üst düzey kamu 
görevlilerinin sayısı azaltılmıştır. Devlet başkanı, birkaç ayrıksı durum dışında, bakanlar 
kurulunun önerisiyle Devlet Konseyinde karar alabilmektedir. Görüldüğü gibi, devlet 
başkanı artık yetkilerinin büyük bölümünü tek başına kullanamamaktadır 
(NOUSIAINEN, 2001: 106). Devlet başkamnın yetkileri onca sınırlanmış olmasına 
karşın, 2000 yılında merkez bankası başkanlığına yaptığı atamada hükümetin tavsiyesine 
uymamasında da görüldüğü gibi, devlet başkamyla hükümet arasında zaman zaman 
gerilimin yaşanmaya devam ettiğini de eklemek gerekir (NOUSIAINEN, 2001: 108)
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Bir arada Yaşama (Cohabitation) Dönemlerinin Yaratabileceği 
Sakıncalar

Yarı başkanlık sisteminde devlet başkamyla hükümet ve parlamento 
çoğunluğunun aynı ya da farklı siyasal akımdan ya da partiden gelmesi devlet 
başkamnın siyasal sistem içindeki konumunu etkilemektedir. Fransa örneğinde 
görüldüğü gibi {bkz. EROGUL, 2008: 184), yürütmenin iki kanadı ile 
parlamento aynı siyasal partiden gelirse devlet başkamnın siyasal yaşamda etkisi 
artmakta, sistem başkanlık sistemi gibi işlemektedir. Buna karşılık yürütmenin 
iki kanadı farklı siyasal partilerin temsilcisiyse başbakan öne çıkmakta, sistem 
parlamenter sisteme yaklaşmaktadır. Bu olasılıklar içinde devlet başkamyla 
parlamento çoğunluğunun aynı siyasal akımdan ya da partiden gelmesi, yarı 
başkanlık sisteminin en az sorunlu biçimi gibi durmaktadır. İkisi de genel oydan 
gelmenin verdiği güçle donatılan cumhurbaşkanlığıyla TB M M ’nin aynı siyasal 
parti egemenliğine geçmesinin, Türkiye’de de istikrarlı bir yönetim sağlayacağı 
iddia edilebilir. Ancak, Tiirk toplıımunda siyasal iktidarın kendini gönüllü olarak 
sınırlaması ve hukuk devleti ilkesine bağlı kalması geleneğinin henüz tam olarak 
yerleşmediği göz önünde bulundurulduğunda, bu olasılık yönetilenlerin temel 
güvenceleri bakımından ciddi tehlikeler taşımaktadır (SOYSAL, 2006: 302; 
ÖZBUDUN, 1993: 140-141; ONAR, 2005: 95). Öte yandan, siyasal parti 
önderlerinin bu makama talip olmaları ve seçilmeleri olasılığı da ayrıca 
tartışılmaya değerdir. Siyasal parti önderinin aşırı güçlü olması, Türkiye’de 
siyasal partilerin yapısal özelliklerinden biridir. Zaten çok güçlü olan parti 
önderinin cum hurbaşkanlığının yanı sıra, TBM M  çoğunluğunu da denetimi 
altına alması otoriter yönetimlerin ortaya çıkması için gerekli zemini 
hazırlayabilir (KAM ALAK, 2006: 331-332). Kaldı ki, cumhurbaşkanına klasik 
parlamenter sistemlere özgü simgesel yetkiler veren 1924 Anayasası döneminde 
bile cumhurbaşkanları, egemen oldukları Meclis çoğunluğunun etkisiyle; ayrıca 
tarihsel ve güçlü kişiliklere sahip olmaları nedeniyle, uygulamada siyasal sistem 
içinde çok etkili ve önemli olabilmişlerdir (TURHAN, 1989: 112).

Devlet başkamyla parlamento çoğunluğunun aynı siyasal partiden ya da 
akımdan gelmediği bir arada yaşama (cohabitation) dönemi, yarı başkanlık 
sistemlerinin en güç, belki de siyasal istikrarsızlığa en açık biçimidir. 
Gerçekleşme olasılığı ‘cohabitation ’ dönemine göre daha düşük olsa da, aynı 
sonuca parlamento çoğunluğunun desteğine sahip olmayan azınlık hükümetleri 
için de varılabilir (SKACH, 2005: 116). Son anayasa değişikliği, Türkiye’de 
"cohabitation ’dan kaynaklanan siyasal istikrarsızlıkların doğmasına yol açacak 
niteliktedir. Kaldı ki, yarı başkanlık sistemini benimsemiş, uzlaşma kültürüne
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sahip yerleşik demokrasilerde bile yürütm enin iki kanadı arasındaki görüş 
ayrılıkları ciddi siyasi çatışmalara yol açabilm ektedir13.

Türkiye gibi siyasal uzlaşmadan çok uzlaşmazlık geleneğinin güçlü 
olduğu ülkelerde ise, bu tür çatışmaların siyasal sistemde istikrarsızlık, hatta 
toplumsal kavga yaratma olasılığı göz ardı edilmemelidir (SOYSAL, 2006: 309). 
Kaldı ki, cumhurbaşkanının TBM M  tarafından seçildiği dönemde bile benzeri 
çatışmalara tanık olunmuştur. Örneğin, Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile kendi 
partisi Anavatan Partisinin (ANAP) genel başkanı Mesut Yılmaz Hükümeti 
arasındaki ilişkiler, beklendiğinin aksine, her zaman uyum içinde gitmemiştir. 
1991 genel seçimlerinden sonra Doğru Yol Partisi (DYP) ve Sosyal Demokrat 
Halkçı Parti’den (SHP) oluşan koalisyon hükümeti ile Cumhurbaşkanı Özal 
arasındaki ilişkiler de zorlu bir ‘cohabitation' dönemi olarak nitelenebilir. 
Özal’ın, bu dönemde hükümet kararnamelerini imzalamayı geciktirmesi ya da 
reddetmesi, yürütmenin iki kanadı arasındaki ilişkileri daha da gergin bir hale 
sokmuştur. Üstelik yürütmenin iki kanadı arasındaki gerilim, yalnızca bunların 
farklı siyasal partilerden ya da akımlardan geldiği zamanlarda ortaya 
çıkmamıştır. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile başbakan Bülent Ecevit 
benzer dünya görüşüne sahip olmasına karşın, cumlıurbaşkanıyla DSP-MHP- 
ANAP koalisyon hükümeti arasındaki gerilim ve uyuşmazlık dikkat çekici 
boyutlara ulaşmıştır. Yürütmenin iki kanadı arasındaki ilk ciddi çatışma, 
köktcndinci ve ayrılıkçı faaliyetlere katılmış olan devlet memurlarının işlerine 
son verilmesini düzenleyen KH K ’yi cumhurbaşkanının, anayasaya aykırı olduğu 
gerekçesiyle imzalamayı reddetmesiyle 2000 yılında yaşanmıştır. Hükümet, 
cumhurbaşkanım rejim düşmanı güçlerle mücadele kapasitesini zayıflatmakla 
suçlamıştır. Cumhurbaşkanı ile hüküm et arasında yaşanan gerginliğin bir başka 
nedeni de bankacılık ve enerji sektöründeki yolsuzluklar olmuştur. Hükümetin 
yolsuzlukların üzerine yeterince gitmediğini iddia eden Cumhurbaşkanı Sezer ile 
hükümet arasındaki ipler MGK toplantısında kopmuş; bu da 2001 ekonomik 
krizinin tetikleyicilerinden biri olmuştur (Cumhuriyet, 20 Şubat 2001). Bu 
örnekler, hem bir arada yaşama dönemlerinin yaratabileceği olası sıkıntılara ışık 
tutmakta, hem de cumhurbaşkanının, 1982 Anayasasında kendisine tanınan 
yetkileri tam olarak kullanması durumunda, siyasi sistemin temel ve önemli

13 Örneğin, Fransa’da 1997-2002 arasında yaşanan ‘cohabitation ’ dönemininde,
11 Eyliil olaylarından sonra, Cumhurbaşkanı Chirac’ın Fransa’nın Afganistan’a asker 
göndereceğini açıklamasının ertesi günü, savunma bakanı Alain Richard ABD ile 
görüşmelerin hala sürdüğünü belirtip cumhurbaşkanını yalanlayarak yürütmenin iki 
kanadı arasındaki çekişmeyi gözler önüne sermiştir (ELGIE ve MCMENAMIN, 2008: 
337).
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aktörlerinden biri haline gelebileceğini göstermektedir. Kuşkusuz, meşruiyeti 
halk iradesine dayanan bir cumhurbaşkanı için bu durumun gerçekleşme olasılığı 
daha da yüksektir. Cumhurbaşkanının ideolojik ya da partizan güdülerle hareket 
etmesi, onun hükümeti ve parlamento çoğunluğunu karşısına alırken daha cesur 
davranmasına yol açacaktır. Bu da göstermektedir ki, halk tarafından seçilen 
cum hurbaşkanının T B M M ’dc farklı siyasal çoğunluklarla birlikte çalışmak 
durumunda kalması, anayasa koyucunun iddia ettiği gibi (Anayasa Komisyonu 
Raporu, 7 Mayıs 2007), onun tarafsız ve partiler üstü bir tutum sergilemesini her 
zaman mümkün kılmaz; aksine ta ra f haline gelmesine uygun bir ortam yaratır.

Sistem Yeni Biçimiyle de Parlamenter Sistem Gibi İşleyebilir mi?

Yukarıda da belirtildiği gibi, uygulamada bütün yarı başkanlık sistemleri 
aynı biçimde işlememektedir. Fransa’nın model olduğu yarı başkanlık 
sisteminde devlet başkanına parlamentoyu feshetme, hükümetin kuruluşunda 
belirleyici bir role sahip olma, bazı yasaları halkoyuna sunma, olağanüstü 
hallerde gerekli önlemleri alma gibi önemli yetkiler tanınmıştır. R usya’nın örnek 
verilebileceği bazı yarı başkanlık sistemlerinde ise, devlet başkamnın sayılan bu 
yetkilerine ck olarak kararname çıkarma, hükümeti görevden alma gibi çok daha 
geniş yetkileri vardır. Bu ülkelerle karşılaştırınca 1982 Anayasasının 
cumhurbaşkanına tanıdığı yetkilerin daha mütevazi olduğu açıktır. İşte bu 
gerekçeyle, cumhurbaşkanının siyasal sistemde başat güç olmasını sağlayacak 
yetkilerden mahrum olduğu; bu nedenle yürütmenin iki başlı yapısının siyasal 
bir istikrarsızlığa neden olmayacağı ileri sürülebilir. Örneğin İrlanda, İzlanda, 
Avusturya, Slovenya gibi ülkelerde devlet başkanı doğrudan halkoyuyla 
seçilmesine karşın, siyasal sistem parlamenter rejim gibi işlemektedir. Acaba 
Türkiye’de de siyasal sistemin eskisi gibi işlemeye devam etmesi mümkün 
müdür? Yukarıda örnek olarak verilen ülkelerde devlet başkam halkoyuyla 
seçilmesine karşın, sistemin klasik parlamentarizm gibi işlemesinin 
nedenlerinden biri, bu ülkelerin bazılarında anayasanın, devlet başkanlarına
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klasik parlamenter sistem lerde görüldüğü gibi çok sınırlı yetkiler tanımış 
olm asıdır1 .

Ancak bu bile sistemin klasik parlam enter sistem gibi çalışmasının bir 
güvencesi olmayabilir. Örneğin, Slovenya’da 1991 Anayasasının kabulünden 
sonra seçilen ilk iki devlet başkanı (Milan Kuchan ve Janez Drnovshek), hem bu 
Anayasadan önce devlet başkanlığı, başbakanlık gibi önemli siyasi görevlerde 
bulunmuş olmalarının yarattığı alışkanlıkla; hem de doğrudan halkoyuyla 
seçilme yoluyla elde ettikleri demokratik meşruiyetin yarattığı güçle. 
Anayasanın çizdiğinin çok ötesinde Slovenya siyasetini etkilemiştir (BOBAN, 
2007: 172).

14 Örneğin İrlanda Anayasası (md. 13/10), Anayasada aksi açıkça belirtilmedikçe 
cumhurbaşkanının bütün yetkilerini hükümetle birlikte kullanacağım belirterek karşı- 
imza kuralına yer vermiştir. Cumhurbaşkanına yasayla verilebilecek başka yetkiler de 
karşı-imza kuralına bağlı tutulmuştur (md. 13/11). Cumhurbaşkanının tek başına 
kullanabileceği yetkiler ise Temsilciler Meclisinin çoğunluğunun desteğini yitirmiş olan 
başbakanın fesih talebini reddetme (md. 13/2); Yüksek Mahkemeye (Supreme Court) 
yasanın anayasaya aykırılığı savıyla başvurma (md.26); yargıçları atama; Devlet 
Konseyinin üyelerinin bir bölümünü atama gibi yetkilerdir. Bunlar içinde yargıçları 
atama ve bağışlama yetkisini hükümetin talimatı doğrultusunda kullanır. Parlamentoyu 
toplantıya çağırma gibi bazı yetkilerini ise Devlet Konseyinin görüşünü aldıktan sonra 
kullanabilmektedir. Cumhurbaşkanı, parlamentonun kabul ettiği bütün yasaları 
imzalayıp yayınlamak zorundadır (md. 25/1). Bunun istisnası, Parlamentonun her iki 
kanadından birinin belli sayıdaki üyesinin yasayı imzalamaması yönünde kendisine 
yapacakları başvurudur.

Slovenya’da da Anayasa, doğrudan beş yıllığına ve en çok iki dönem için seçilen 
devlet başkanına sınırlı ve törensel nitelikte yetkiler vermiştir. Başkanın en kayda değer 
yetkilerinden biri savaş ve olağanüstü hallerde kararname çıkarmaktır. Başkan, bu 
yetkisini bile hükümetin teklifi üzerine ve Ulusal Meclis toplanık değilse 
kullanabilmektedir. Hükümetin kuruluşunda da başkanın etkisi çok sınırlı tutulmuştur. 
Devlet başkanı, parlamentodaki siyasal parti gruplarının önderlerine danıştıktan sonra 
Ulusal Meclise başbakan adayı önerir. Adayın Meclisin desteğini alamaması durumunda 
en az on milletvekili de başbakanlık için aday gösterebilmektedir (md. 111). Bakanlar ise 
başbakanın teklifi üzerine doğrudan Ulusal Meclis tarafından atanır ve görevden alınır 
(md.112). Ardı ardına yapılan hükümeti kurma girişimlerinden sonuç alınamaması 
durumu dışında devlet başkamnın parlamentoyu feshetme yetkisi yoktur. Parlamentoya 
yasa tasarısı sunma, parlamentonun kabul ettiği yasaları veto etme ya da KHK çıkarma 
gibi yasama niteliğinde hiçbir yetki başkana tanınmamıştır. Dış politikayı yönetme 
yetkisi de hükümettedir (BOBAN, 2007: 169-170).
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Dolayısıyla, hükümetin yürütme organının gerçek başı olması, aynı 
zamanda ülkenin içinde bulunduğu siyasal, toplumsal ya da ekonomik koşullar, 
siyasal kültür ve devlet başkamnın kişiliği, yasama organı içindeki çoğunlukla 
olan ilişkisi gibi başka etmenlere de bağlıdır. Siyasal parti önderlerinin devlet 
başkanlığına aday olduğu ülkelerde başkanların daha etkili bir konumda olacağı 
öngörülebilir. Devlet başkanı aynı zamanda sıkı parti disiplinine sahip 
parlamento çoğunluğunun önderi konumundaysa, hem parlamentoyu hem de 
hükümeti denetimi altında tutabileceğinden, Fransa’daki gibi güçlü konumda 
olacaktır (DUVERGER, 1980: 184). Buna karşılık, devlet başkanı parlamentoda 
çoğunluğu oluşturan partinin yalnızca bir üyesi ise parlamenter sistemde görülen 
simgesel nitelikte bir devlet başkanı gibi davranabilir. Bu durumda, 
parlamentoda çoğunluğa sahip siyasal partinin önderi başbakanlık koltuğunu 
doldurur ve yasama organını da kontrol eder. Nitekim, 1971’den beri 
Avusturya’d a1" ve çoğunlukla İrlanda’da siyasal partilerin devlet başkanlığı 
seçimlerindeki adayları genel başkanları değil, partilerinin ikincil konumda 
bulunan üyeleri olmuştur (VESER, 1999: 48). Ülkedeki belli başlı siyasal 
partiler devlet başkanlığı için ortak bir adayda anlaşmışsa, başkan hiçbir parti 
tarafından güçlü biçimde himaye edilmezse ve kendisi de hakem gibi 
davranmayı yeğleyip yetkilerini sonuna kadar kullanma konusunda hevesli 
olmazsa sistemin parlamenter sistem gibi işlemesi mümkün olabilir (LINZ, 
1994: 59). Kuşkusuz, bu koşulların bir arada bulunmasının, en azından siyasal, 
toplumsal gelenekler ve geçmiş deneyimler göz önünde bulundurulduğunda, 
Türkiye için düşük bir olasılık olduğu ileri sürülebilir.

SONUÇ

Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi yönünde 1982 
Anayasasında 2007 yılında yapılan değişiklik, Türkiye’de cumhurbaşkanının 
konumunu ve yürütm enin iki başlı yapısını güçlendirmiştir. Söz konusu 
değişiklikle Türkiye’de yarı başkanlık sisteminin gerekli unsuru oluşmuştur. 
Kuşkusuz anayasasında yarı başkanlık sistemini benimsemiş bir ülkenin 
uygulamada farklı bir hükümet sistemi gibi çalışması mümkündür. Tespiti daha

15 Avusturya’da devlet başkamnın yasama, yürütme ve yargı alanlarına ilişkin 
anayasal yetkileri İrlanda ve Slovenya gibi ülkelere göre daha geniştir. Devlet başkamnın 
yetkileri arasında, federal hükümetin önerisiyle olağanüstü hallerde kararname çıkarmak; 
Anayasa Mahkemesi üyeleri de içinde olmak üzere yargıçları ve birçok kamu görevlisini 
atamak; başbakanı ve onun önerisi üzerine bakanları atamak; başbakanı veya bakanlar 
kurulunu görevden almak; federal meclisi toplantıya çağırmak, tatil ve feshetmek 
sayılabilir ( PRAKKE, 2004: 24-25).
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güç olmakla birlikte, anayasasında yarı başkanlık sistemi öngörülmemiş bir 
ülkenin hükümet sisteminin uygulamada yarı başkanlık sistemi gibi işlemesi de 
söz konusu olabilir. Dolayısıyla, Türkiye’de de 2007 tarihli anayasa 
değişikliğinin hükümet sisteminin eskisi gibi işlemesine engel olmayabileceği 
düşünülenebilir. Ancak, Türkiye’nin siyasal kültürü ve demokrasi geleneği göz 
önünde bulundurulduğunda, doğrudan seçimle işbaşına gelmiş bir 
cumhurbaşkanının İrlanda, İzlanda ya da Avusturya örneklerindeki gibi siyasal 
tartışmalara bulaşmaması, hatta anayasal yetkilerini kullanmaktan kaçınması 
olasılığı zay ıf gözükmektedir. 1982 Anayasasının cumhurbaşkanına tanıdığı 
yetkiler, cumhurbaşkanının siyasal yaşamın önemli aktörlerinden biri olmasına 
olanak verecek türdendir. Üstelik bu yetkilerden hangilerinin karşı imza kuralına 
bağlı olduğunun A nayasa’da ya da yasalarda açıkça öngörülmemiş olması da 
cumhurbaşkanının konumunu güçlendirmektedir. 1982-2007 arasında göreve 
gelen cumhurbaşkanları bile, doğrudan halk tarafından seçilmemiş olmalarına 
karşın, çoğu zaman siyasal sorunlara müdahale etmekten ve anayasal yetkilerini 
sonuna kadar kullanmaktan kaçınmamışlardır. 1982 Anayasasının 
cumhurbaşkanına tanıdığı yetkilerin genel özelliğinin, tarafsız konumdaki 
cumhurbaşkanının anayasal kurumların düzenli işleyişini sağlamaya ve 
gerektiğinde kriz çözmeye yönelik yetkiler niteliğinde olduğu söylenebilir. Oysa 
ki anımsanması gereken noktalardan biri, kriz çözmek için donatılan bir iktidarın 
de facto  üstün iktidar haline gelebileceğidir. Türkiye’nin yakın tarihine 
bakıldığında, kriz rejiminin her zaman ayrıksı bir rejim olmadığı kolayca 
görülebilir. Cumhurbaşkanının doğrudan halkoyuyla seçilmesi, onun de facto  
yetkiler üstlenmesinin ya da buna yönelmesinin meşru zeminini oluşturacaktır. 
Kaldı ki, kağıt üzerinde geniş yetkileri olmayan, ancak doğrudan halkoyuyla 
seçilmiş bir cum hurbaşkanının bile, arkasına parlamento çoğunluğunu aldığında 
güçlü bir siyasal aktör olma olasılığı yüksektir. Parlamento tarafından seçilen 
cum hurbaşkanının ise, ne kadar isterse istesin, böyle bir gücü yakalaması zayıf 
bir olasılıktır. Ayrıca, yarı başkanlık sistemlerinin en temel özelliklerinden biri 
olan halk tarafından seçilen devlet başkamnın meşruiyetinin yürütmenin diğer 
kanadı olan hükümetle aynı kaynaktan gelmesi, cumhurbaşkanının siyasal karar 
alma sürecine daha etkili biçimde katılmasını teşvik edici ya da destekleyici bir 
rol oynayacaktır. Aynı zamanda da cumhurbaşkanının kendini normal siyasal 
sürecin üzerinde görerek zaman zaman hukuk devleti ilkesine uygun 
düşmeyecek davranışlar içine girmesini cesaretlendirecek sonuç da 
doğurabilecektir.

Cumhurbaşkanlarının, bundan böyle siyasal karar alma sürecinde etkili 
olması durumunda, yarı başkanlık sisteminin doğasından kaynaklanacak 
olumsuzluklarla karşılaşma olasılığı söz konusu olacaktır. Cumhurbaşkanıyla 
parlamento çoğunluğunun aynı siyasal partiden geldiği zamanlarda yönetimin
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daha istikrarlı olacağı varsayılabilir. Buna karşılık, aynı siyasal akımdan 
gelmesine karşın yürütmenin iki kanadı arasında gerilimin ortaya çıkması 
olasılığı da göz ardı edilmemelidir. Bu tehlike, bir arada yaşama dönemlerinde 
çok daha fazladır. Kuşkusuz iyi yönetim, istikrarlı yönetimin yanı sıra etkin 
yönetimi, hızlı karar almayı da gerektirir. Yürütmenin iki kanadının da aynı 
meşruiyet zeminine dayanması, ülkeyi etkin biçimde yönetmek açısından 
sakıncalar doğuracak niteliktedir. Nitekim, yakın zam anlara kadar Türkiye’de 
aynı siyasal partiden geldiği ya da aynı dünya görüşünü paylaştığı halde 
yürütmenin iki kanadı arasında gerilimin yaşandığı; hatta zaman zaman bunun 
siyasal krize kadar vardığı unutulmamalıdır.

Son yirmi beş yılda demokrasiye geçen ülkelerin önemli bölümü yarı 
başkanlık sistemini benimsemiştir. Bu nedenle, yarı başkanlık sisteminin güncel 
bir eğilim olduğu yönünde yaygın bir kanı vardır. Ne var ki, son yıllarda bu 
eğilimin tersine bir seyir izlediği de göze çarpmaktadır. Gerçekten de, bu rejimi 
benimsemiş Finlandiya (2000), Portekiz (1982), Ukrayna (2005), Polonya 
(1997), Fransa (2008) gibi ülkeler anayasalarında yaptıkları değişikliklerle 
devlet başkamnın yetkilerinin sınırlanması ya da parlamento veya anayasa 
mahkemesi gibi karşı siyasal kurumların güçlendirilmesi yoluna gitmiştir. 
Moldova (2001) ise yarı başkanlık sistemini terk edip parlamenter sisteme 
geçmiştir. Dolayısıyla, yeni anayasal düzenlemeyi günümüzde demokratik 
ülkelerde görülen genel eğilime uygun bir değişiklik olarak yorumlamak da 
gerçeği tam olarak yansıtmayacaktır.

Sonuçta, son anayasa değişikliğiyle ortaya çıkması olası siyasal krizleri 
önlemenin iki yolu olduğu söylenebilir. Birinci yol, cumhurbaşkanına koşulsuz 
olarak TB M M ’yi dağıtma, T B M M ’ye yasa tasarısı sunma gibi yetkiler vererek 
onu gerçek bir siyasal güç haline getirecek anayasa değişikliklerini yapmaktır. 
Bu yapılırken, 1982 Anayasası, hatta siyasal partiler ve seçim yasaları gibi 
siyasal alanı düzenleyen diğer mevzuat da bütünüyle gözden geçirilmeli; 
cum hurbaşkanının istenmeyen biçimde siyasal sistemi tıkamasını ya da siyasal 
alanda Anayasanın öngördüğünden daha ağırlıklı bir rol üstlenmesini önleyecek 
fren ve denge mekanizmaları yaratılmalıdır. Temel hak ve özgürlüklerin geniş 
boyutlarıyla güvence altına alınmadığı, yargı bağımsızlığının tam olarak 
sağlanamadığı yarı başkanlık sistemlerinde, devlet başkanlarının popülist 
politikalarını denetleyecek ya da sınırlayacak kurum ve araçlar ya yoktur, ya da 
işlevlerini yeterince yerine getiremez. Kuşkusuz, bu tür kurum ve araçların 
eksikliği, hem yönetimin istikrarını tehlikeye düşürür, hem de demokrasinin 
krize girmesine zemin hazırlar. Bu nedenle, demokratik siyasal kültürün 
yeterince yerleşmediği Türkiye gibi ülkelerde yarı başkanlık sisteminin olumsuz 
yönlerinin belirmesi olasılığı yüksektir. Bu tür sorunlardan kaçınmanın yolu,
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aslında devlet başkamnın yetkilerini olabildiği kadar sınırlamak, yani rejimin saf 
parlamenter sistem gibi işlemesini sağlamaktır. Dolayısıyla ikinci yol, 
cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçimi yönteminden vazgeçmek 
olabilir. Cumhurbaşkanının parlamento tarafından seçilmesi ve ona çok az yetki 
tanınması, yarı başkanlık sisteminin yaratacağı çatışma ve istikrarsızlık 
ortamından kaçınmanın en iyi yoludur. Bu, aynı zamanda Türkiye’nin toplumsal 
ve siyasal özelliklerine ve tarihsel deneyimine de daha uygun düşer. Sonuçta, 
kanımızca Türkiye için en uygun çözüm, parlamentoda bulunan siyasal partilerin 
aynı aday üzerinde uzlaşamamasından kaynaklanacak siyasal bunalımları 
önleyecek rasyonelleştirilmiş parlamentarizmin araçlarını da öngörerek 
cum hurbaşkanının TBM M  tarafından seçilmesini ve siyasal sistem içindeki 
yerinin 1961 Anayasasında öngörülen sınırlara çekilmesini sağlayacak anayasal 
düzenlemelerin yapılmasıdır.
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YÜKSEK SEÇİM KURULU’NUN “MAHKEME” 
NİTELİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Doç. Dr. Levent Gönenç

Demokrasinin küresel yükselişine paralel olarak gittikçe önem kazanan 
“seçim” kavramı esas olarak, yönetilenlerin yönetenleri oylarıyla belirlemesini 
sağlayacak mekanizmaların kurulmasını ifade eder, ancak günümüzde bir 
rejimin gerçek anlamda demokratik bir rejim sayılabilmesi için sadece seçim 
sandığı kurulmasının yeterli olmadığı, seçimlerin evrensel olarak kabul gören 
belli standartlara uygun yapılması gerektiği savunulmaktadır. Bu bağlamda 
ortaya konan “serbest ve adil” (free andfair)  seçim kriterlerine göre, seçimlerin 
yönetim ve denetiminde bağımsız ve tarafsız organların söz sahibi olması büyük 
önem taşır (ELKLIT ve SVENSSON, 1997). Bu kısa çalışma notunda, 
Türkiye’de seçimlerin yönetim vc denetiminden sorumlu olan Yüksek Seçim 
Kurulu’nun (YSK) “mahkleme” niteliğine ilişkin tartışm alar üzerinde 
durulacaktır.

YKS’nın anayasal statüsünü değerlendirmeden önce, seçimlerin 
yönetiminde vc denetiminde yetkili ve görevli kurumların ülkemizdeki tarihi 
gelişimini gözden geçirmek faydalı olabilir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında, 
1876 A nayasası’na göre (Kanun-u Esasi) ilk seçimler 1877 yılında yapıldı. Bu 
seçimlerin yasal çerçevesi, Kanun-u Esasi yanında, 28 Ekim 1876 tarihli 
“Talimat-ı M uvakkate” (TM) ve İstanbul ve civarı için çıkarılan 1 Ocak 1877 
tarihli “Beyanname” (BEY) isimli Hükümet bildirisi ile çizilmişti (TANÖR, 
1996: 152). Bu mevzuat çerçevesinde, seçimlerin yönetim ve denetiminden esas 
olarak mülki amirler sorumluydu. Seçim sürecindeki yargısal faaliyete ilişkin 
yetkileri açık olmamakla birlikte— bazı yazarlar tarafından yasama, bazı yazarlar 
tarafından yargı organı niteliğinde olduğu kabul edilen 
(KARAHANOĞULLARI, 2005)— ”Şura-yı D evlet”, mevzuatta mebus 
tutanaklarıyla ilgili inceleme mcrci olarak gösterilmişti (TM, m. 4; BEY, m. 6) 
(ARASLI, 1989: 154). Osmanlı İmparatorluğu zamanında yapılan ikinci 
seçimler, yani 1908 seçimleri için bir milletvekili seçimi yasası hazırlanmıştı 
(TANÖR, 1996: 183). 20 Temmuz 1908 tarihli “ İntihab-ı Mcbusan Kanun-ı 
M uvakkati” (İMKM), 1876 tarihli mevzuattan farklı olarak, seçimlerin yönetim 
ve denetiminde sadece veya ağırlıklı olarak mülki amirleri değil, “Dahiliye
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Nezareti” (yani İçişleri Bakanlığı) ve “heyet-i teftişiyeleri” de görevlendirmişti. 
Bu kurullar, belediye reisi başkanlığında, belediye meclisi üyeleri ve idare 
meclislerinin seçilmiş üyeleri arasından belirlenen 4 ila 10 üyeden oluşmaktaydı 
(İMKM, m. 10)'. 1908 İMKM, milletvekili tutanakları açısından da önceki 
mevzuattan daha ayrıntılı bir düzenleme içermekteydi. Buna göre, milletvekili 
tutanakları Dahiliye N ezareti’nde toplanacak ve buradan Heyet-i M ebusan’a, 
yani parlamentonun temsili kamarasına ulaştırılacaktı (İMKM, m. 55, 56). 
Tutanaklar hakkında son sözü söyleyen yine Heyet-i M ebusan’dı (İMKM , m. 
76). Osmanlı İm paratorluğu’nda uygulanan seçim yönetim  modeli, ufak tefek 
farklılıklarla, Cumhuriyet döneminde çıkarılan iki seçim yasasında da kabul 
edildi. 14 Aralık 1942 tarih ve 4320 sayılı “Mebus Seçim Kanunu” ve 5 Haziran 
1946 tarih ve 4918 sayılı “ M illetvekillileri Seçimi Kanunu”; İçişleri Bakanlığı, 
mülki amirler ve heyet-i teftişiyelerden oluşan seçim organlarının yapısını esas 
olarak muhafaza etti, ancak 1942 tarihli yasayla, heyet-i teftişiyeleıin yerini 
“teftiş heyetleri”; 1946 tarihli yasayla ise teftiş heyetlerinin yerini “seçim 
kurulları” ve “seçim komisyonları” aldı (TUNCER, 2003: 174-192)2. 1942 ve 
1946 tarihli yasalarda, mebus mazbatalarının tasdikine ilişkin açık herhangi bir 
hüküm bulunmamakla birlikte, Meclis İçtüzüğü’ndeki bu konuya ilişkin 
düzenlemelerde M eclis’in yetkili olacağı belirtilmekteydi. Daha sonra 1954 
tarihinde bu düzenlemeler Meclis İçtüzüğü’nden çıkarıldı3.

Yukarıda ana batlarıyla açıklanan, Osmanlı İm paratorluğu’ndan Türkiye 
Cum huriyeti’ne uzanan erken dönem seçim mevzuatında, esas olarak klasik 
seçim yönetim ve denetim modelinin benimsendiği söylenebilir. Gerçekten bu 
dönemde, seçimlerin İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı mülki amirler tarafından

1 Bu madde 1927 ve 1931 yıllarında olmak üzere iki kez değişikliğe uğramıştır. 
Kanun metni ve değişiklikler için bkz. (ERDEM, 1982: 138-51; 164-65)

: Bu kanunların metinleri için bkz. (ERDEM, 1982: 174-192)
3 İkinci Bap, “İntihap Mazbataları”, 13-21. maddeler (Umumi Heyet’in 

11.03.1954 tarihli 64. İnikadında kabul olunan Nizamname teklifiyle meriyetten 
kaldırılmıştır). Bkz. “2 Mayıs 1927 tarihli TBMM Dahili Nizamnamesi”, (İBA, 2007: 
253) İçtüzük değişikliğini veren Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özçoban, 
teklifinde şu ifadelere yer vermiştir: “Şimdiye kadar bizde cari olan sisteme göre nihai 
itiraz merci olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi gösterilmişse de halen yürürlükte 
bulunan Seçim Kanunu ile kurulmuş bulunan Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları ise 
katiyetten ziyade istişari bir mahiyetten ileri gidememiş olduğunu bittecrübe müşahade 
eylemiş bulunuyoruz. Nihai kararı Büyük Millet Meclisi’ne vermenin fiilen olmasa dahi 
manen şüphe ve tereddütleri izale edememiş olduğu bir hakikattir. Zira çoğunluk tarafın 
vereceği en salim ve dürüst kararlar bile münakaşa ve tenkid mevzuu olmaktan 
kurtulamamıştır.” (TBMM ZC, Devre IX, 1954, C. 29, S. Sayısı 194).
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organize edilmesi; mebus mazbatalarına ilişkin uyuşmazlıkların Meclis 
tarafından çözülmesi örneğin İngiltere ve A m erika’da geleneksel olarak 
uygulanan yöntemi hatırlatmaktadır. Zamanla seçim organları arasına eklenen 
kurullar ise Osm anlı-Türk seçim tarihinde, erken dönemde uygulanan seçim 
yönetim ve denetim modelini bir ölçüde klasik modelden ıızaklaştırmıştır. 
Heyet-i teftişiyelerden, teftiş heyetlerine; teftiş heyetlerinden seçim kurullarına 
uzanan çizgide, seçim idare organlarının yapısı değişmiş ve yetkileri 
genişlemiştir. Özellikle, 4918 sayılı “M illetvekilleri Seçimi K anunu”nu kapsamlı 
biçimde değiştiren 9 Temmuz 1948 tarih vc 5258 sayılı Kanun, seçim kurulları 
ve seçim komisyonlarının seçim yönetimindeki ağırlığını arttırmıştır. Bu 
bağlamda, söz konusu değişiklikle getirilen en önemli yenilik, il ve ilçe seçim 
kurullarında meslek kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerine yer verilmiş 
olmasıdır'1. Bu düzenleme yapılırken güdülen amaç, seçim organlarının 
yapısında bir tür iç denge kurarak, seçimlerde tarafsızlığın sağlanmasıdır, ancak 
özellikle siyasi parti temsilcileri ve siyasi partilerle bağı olan mahalli 
yöneticilerin kendi partileri lehine hareket etmeleri sonucu, bu düzenleme 
kendisinden beklenen amacı gerçekleştirmekte yetersiz kalmıştır (ARASLI, 
1989: 157). Öte yandan, mebus mazbatalarına ilişkin uyuşmazlıklarda M eclis’in 
aldığı bazı kararlar, M eclis’in bu konudaki yetkisinin de sorgulanmasına yol 
açm ıştır'. Sonuçta, seçim işlerinin yargısal nitelikli organlara bırakılması konusu 
gündeme gelmiştir.

Seçim yönetim ve denetiminin daha tarafsız bir çerçeveye kavuşturmak 
için ilk olarak 16 Şubat 1950 tarih ve 5545 sayılı “ Milletvekili Seçimi Kanunu” 
ile, seçim kurullarının yapısı değiştirilmiş ve “ İçişleri Bakanlığı-Mülki amirler- 
Seçim kurullarf’ndan oluşan seçim organları; “Yüksek Seçim Kurulu (YSK)-İl

4 Kanun metni için bkz. (ERDEM, 1982: 193).
5 Bu konuda tartışma yaratan Meclis kararlarından biri İstanbul (Demokrat Parti) 

DP milletvekili Zeki Rıza Sporel ile ilgili karardır. Sporel, Milli Mücadele zamanında, 
İstanbul’da muvazzaf veteriner subayı olarak çalışırken Ordu hizmetine çağrılmış, ancak 
sağlık özrü beyan ederek gitmemiştir. Bunun üzerine “Heyet-i Mahsusa” tarafından 
Sporel’e Ordu’dan tardedilme cezası verilmiştir. “Meclis Tutanakları İnceleme 
Komisyonu” bunu kamu hizmetlerinden yasaklılığı gerektiren bir durum olarak 
değerlendirmiş ve DP’lilerin muhalif oylarına karşılık Cumhuriyet Halk Partililer’in 
(CHP) oylarıyla Sporel’in tutanağını iptal etmiştir (Karar için bkz. TBMMTD, D. 8, C. 
3, B: 13, 6. 12. 1946, ss. 36-59; Tutanakları İnceleme Komisyonu Raporu (4/48), S. 
Sayısı, 19). Sporel daha sonra, 1950 yılında, DP adayı olarak, Rize’den yeniden 
milletvekili seçilmiş; bu kez iktidara gelen DP’nin oylarıyla tutanağı kabul edilmiştir 
(Karar için bkz. TBMMTD, D. 9, C. I, B: 6, 5. 6. 1950, s. 161). Bu konuda bkz. 
(GOLOĞLU, 1982: 85-88)
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seçim kurulları-îlçe seçim kurulları-Sandık kurulları” olarak yeniden 
düzenlenmiştir6. Daha sonra, 17 Şubat 1954 tarih ve 6272 sayılı “ Milletvekili 
Seçimi K anun’un Bazı M addelerinin Değiştirilmesine ve Bazı M addeler 
Eklenmesine Dair Kanun” ile mebus mazbatalarına ilişkin uyuşmazlıkları kesin 
olarak karara bağlama yetkisi de Y SK ’ya tanınm ıştır7. Böylece, Türkiye’de 
“Yargısal Nitelikli Bağımsız Seçim Kurulu M odeli” uygulanmaya başlamış; 
1961 Anayasası döneminde çıkarılan, 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı 
“Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Hükümleri Hakkında Kanun” ile de 
bu yapı muhafaza edilmiştir. Günümüzde bu düzenlem e halen yürürlüktedir.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız çerçevede YSK, seçimlerin yönetimi 
ve denetimi olmak üzere ikili bir fonksiyon yerine getirmektedir. Bu kendine 
özgü yapısı YSK’nın anayasal konumu konusunda da tartışmalara neden 
olmaktadır. Tartışm alar özellikle Y SK ’nın bir (yüksek) “ mahkeme” olup 
olmadığı noktasında yoğunlaşmaktadır.

YSK, 1982 A nayasası’nın “Cumhuriyetin Temel Organları” K ısm fnın  
“Yargı” Bölümü’nde değil, “Yasama” Bölüm ü’nde, TB M M ’nin seçim 
esaslarıyla bağlantılı olarak düzenlenmiştir (M adde 79)8. A nayasa’daki yeri ve 
düzenlenişi göz önüne alındığında, YSK’nın bir yargı organı olmadığı açıktır. 
Bu tespit “organik” ölçüt çerçevesinde doğru olmakla birlikte, YSK’nın temel 
işlevlerinden birinin seçim uyuşmazlıklarını kesin olarak çözüme bağlamak 
olduğu göz önüne alındığında, acaba Kurul “ fonksiyonel” açıdan bir yargı organı 
ya da yargı organının parçası sayılamaz mı? Yargı işlevi: “ ...ob jek tif hukukun 
(soyut hukuk kurallarının) bağımsız ve tarafsız yargı organları (mahkemeler) 
tarafından, yargısal usullere uyularak, somut bir olaya veya ilişkiye 
uygulanm ası...” olarak tanımlanabilir (ARSLAN ve TANRIVER, 2001: 35). Bu 
tanım çerçevesinde Y SK ’nın seçim uyuşmazlıklarını çözerken yargılama işlevi 
yerine getirdiği savunulabilir. Buna rağmen YSK, aşağıda olarak 
açıklayacağımız gibi, Anayasa Mahkemesi tarafından bir “mahkeme” 
sayılmamaktadır. Y SK ’nın da aynı yönde kararları mevcuttur. Oysa, hakimler

6 5545 sayılı Kanun, m. 57-82. Kanun metni için bkz. (ERDEM, 1982: 200-241). 
5545 sayılı Kanun açısından, seçim işlerinin tümüyle niye yargı organlarına 
bırakılmadığı sorusu akla gelebilir. Burada İlhan Arsel’e göre, kanun koyucu hakimlerin 
saygınlık ve tarafsızlıklarının seçim uyuşmazlıklarıyla zarar görmesini engellemek 
istemiş ve seçim işlerini yürütme görevinden kaynaklanan sorumluluğu hakimlerle 
siyasal aktörler arasında bö 1 üşttirmüştür. (ARSEL: 1965: 212-213).

7 5545 sayılı Kanun’un 123. maddesinde yapılan değişiklik için bkz. (ERDEM, 
1982:240).

8 YSK, 1961 Anayasası’nın 75. maddesinde de aynı şekilde düzenlenmiştir.
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tarafından hukuki uyuşmazlıkların kesin olarak karara bağlanması mahkemelerin 
tanımlayıcı özellikleri arasında sayılmaktadır (SHAPİRO, 1981: 8-17; GROSS, 
2000: 465-466; COUNC1L ON THE ROLE OF COURTS, 1989: 18-23; 24-25).

Bu konuda bir sonuca varabilmek için, öncelikle YSK ve Anayasa 
M ahkemesi’nin bu konudaki içtihadını tahlil etmemiz faydalı olur. YSK 
kararları incelendiğinde, Y SK ’nın başlangıçta “ idari” ve “kazai” fonksiyonlarını 
göz önüne alarak bir ayrım yaptığı görülmektedir. K urul’un 1961 Anayasası 
döneminde verdiği bir kararında şu ifadelere yer verilmektedir: “Yüksek Seçim 
Kurulu’nun... görev ve yetkileri incelendikte, bunların bir bölümün yönetme 
görev ve yetkileri, o bir bölümün de, yargı görevi ve yetkileri niteliğinde 
oldukları açıkça anlaşılır. Kurulumuz, yönetici nitelikteki görev ve yetkilerini 
ilgilendiren işlerde, uyguladığı yasa hükümlerinin birisinin A nayasa’ya aykırılığı 
ileri sürüldüğünde veya kendisi gerekli gördüğünde, bu hükmün A nayasa’ya 
aykırılığından dolayı iptalini, A nayasa’nın 149. maddesiyle kendisine de bu 
hakkın tanınmış olması sebebiyle, Anayasa M ahkemesi’nden isteyemez. Buna 
karşılık yargı görev ve yetkilerini ilgilendiren işlerinde ise, uygulanacak bir 
yasanın hükümlerini veya bir hükmünü Anayasa’ya aykırı görürse veya 
taraflardan birisinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına 
varırsa, Anayasa’nın 151. maddesi uyarınca, Anayasa M ahkem esi’nin bu konuda 
vereceği karara kadar işin sonuçlandırılmasını, belli edilen süre kadar, geri 
bırakır; çünkü Kurulumuz yargı görevlerini yaparken veya yargı yetkilerini 
kullanırken, diğer yargı yerleri ile eşit durum dadır.”9 Başlangıçta bu şekilde 
karar veren YSK, daha sonra içtihadını değiştirmiştir. YSK 1982 Anayasası 
döneminde verdiği bir kararda: “ ...A nayasa’mn 152. maddesinde mahkemenin 
görülmekte olan bir davada uygulanacak maddenin A nayasa’ya aykırılığı 
sonucuna varması veya tarafların bu yolda öne sürdükleri iddiayı ciddi görmesi

9 YSK, 1963/618; Karar için bkz. (YSKK-Kasım 1962-Şubat, 1964: 161-65); 
alıntı için bkz. (YSKK-Kasım 1962-Şubat, 1964: 163-64). YSK 1961 Anayasası 
döneminde verdiği bir başka kararda önceki içtihadını sürdürmüş, tarafların ileri sürdüğü 
anayasa aykırılık iddialarının ciddi olup olmadığını araştırmış ve iddiaların ciddi 
olmadığına kanaat getirmiştir. Bu çerçevede, söz konusu kararda, kanun hükmünün 
Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle konunun Anayasa Mahkemcsi’ne intikal ettirilip 
oradan alınacak karara göre işlem yapılması gerektiğine ilişkin talep, Anayasa 
Mahkemesi’ne gidilmesini gerektirecek ciddi bir sebep gösterilmemesi ve YSK 
tarafından böyle bir ciddi sebebin varlığının tespit edilememesi gerekçe gösterilerek 
reddedilmiştir. YSK, 1969/78, Karar için bkz. (YSKK-1969: 55-62).^
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halinde itirazen Anayasa M ahkemesi’ne başvurabileceği öngörülmüş ise de YSK 
sözü edilen maddede geçen “ mahkeme” kavramına dahil değildir.”10 demiştir.

Y SK ’nın bir mahkeme olup olmadığına ilişkin YSK kararlarında ortaya 
çıkan çelişki, Anayasa Mahkemesi kararlarında da gözlenmektedir. Anayasa 
Mahkemesi 1961 Anayasası döneminde verdiği Sayıştay’ın anayasal sistem 
içindeki yeriyle ilgili bir kararda, YSK ile Yüksek Hakimler K urulu’nu 
karşılaştırarak şu sonuçlara varmıştır: " . . .  Anayasamızın düzenlenmesinde, 
benzer kurum  ve müesseselerin aynı bölüm lerde toplanması için çaba 
harcandığı, ancak çeşitli sebeplerle bunun eksiksiz olarak yerine getirilemediği 
görülmektedir. Bu bakımdan bir kurum ve kuruluşun A nayasa’daki yerinin, 
onun bünyesini gösteren kesin bir ölçü olarak alınması doğru değildir. 
Anayasa’da bunun en açık örneği Yüksek Seçim Kurulu ile Yüksek Hakimler 
Kuruludur. Y üksek Seçim K u ru lu n a , yüksek bir yargı organı olduğu ve 
kararları da kesin nitelikte bu lunduğu  (abç) ve D anıştay’ca da böyle kabul 
edildiği halde, A nayasa’nın yargı bölüm ünde değil, görevinin konusu 
bakımından olan ilgisine göre yasama bölümünde (M adde 75), tamamıyla idari 
görev yapan Yüksek Hakimler Kuruluna da, görevinin çeşidine göre 
A nayasa’nın yürütme bölümünde değil, hakimlerle ve yargı organlarıyla yakın 
ilişkisi nazara alınarak yargı bölümünde (madde 143, 144) yer verilmiştir.” (K. 
1969/5) Y SK ’nın “kesin hüküm” niteliğinde karar verdiğine de dikkat çekilen bu 
kararda Anayasa Mahkemesi, Y SK ’yı açıkça bir “mahkeme” olarak 
nitelendirmemekle birlikte “yüksek yargı organı” olarak kabul etmiştir. Anayasa 
Mahkemesi 1982 Anayasası döneminde verdiği bir kararda ise, Y SK ’nın bir 
“mahkeme” sayılamayacağını açıkça ortaya koymuştur. Kararda şu ifadelere yer 
verilmiştir:

Bir kuruluşun mahkeme sayılabilmesi için, karar organlarının 
hakimlerden teşekkül etmesi, yargılama tekniklerini uygulayarak ve genelde 
dava yolu ile uyuşmazlıktan ve anlaşmazlıkları çözümlemekle görevli olması ve 
Anayasa’da sayılan ve başında bir yüksek mahkemenin bulunduğu yargı 
düzenlerinden birinde yer alması gereklidir.

Anayasa ’nm 79. maddesinde seçimlerin, yargı organlarının genel yönetim 
ve denetimi altında yapılması öngörülmüş ve seçimlerin başlamasından bitimine 
kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri 
yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili 
şikayet ve İtirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet

10 YSK, 1995/364 (YSKK-1995-1996-1977: 102-103).

- 2 8 6 -



Meclisi Üyelerinin seçiın tutanaklarım kabul etme görevi Yüksek Seçim 
Kuruluna verilmiştir. Ayrıca Anayasa ya  göre Yüksek Seçim Kurulu 'nun 
kararlarına karşı başka bir mercie başvurulamaz.

Başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere seçim kurulları Anayasa’nm  
yargı bölümünde yer almadıkları gibi yargı organlarının sahip olması gerekli 
olan ve yukarıda sayılan anayasal niteliklerin tümüne de sahip değildirler.

Anayasa ve seçimle ilgili yasalara göre, seçim kurulları genelde seçimin 
yönetim, denetim ve gözetimi He görevli olan ve istisnai olarak da seçimle ilgili 
uyuşmazlıkları çözümleyen kuruluşlardır.

Seçimle ilgili uyuşmazlıkları kesin nitelikte olarak çözümlemiş olmaları, 
Yüksek Seçim Kurulu ’nun tümünün yüksek yargıçlardan kurulu bulunması, il ve 
ilçe seçim kurulu başkanlann yargıç olmaları bu kurulların mahkeme olarak 
nitelendirilmeleri için yeterli değildir. Aynı şekilde itçe seçim kurulu başkamnın 
bazı cezai yaptırımlar uygulamaya yetkili olması da, bu kurul başkanlığının 
mahkeme sayılmasını gerektirmez (K. 1992/7).

Görüldüğü gibi Anayasa Mahkemesi, Y SK ’nın mahkeme olmadığı 
sonucuna varırken, hem “organik” hem “fonksiyonel” ölçütü uygulamıştır. Bir 
başka ifadeyle, YSK hem A nayasa’da yargı organı bölümünde düzenlenmediği 
için, hem de Anayasa M ahkemesi’nin tanımladığı biçimiyle yargılama işlevi 
yerine getirmediği için mahkeme sayılmamıştır. Yukarıda değindiğimiz gibi, 
Anayasa M ahkemesi’nin bu kararı uygulamada ciddi sorunların ortaya 
çıkmasına neden olabilecek bir karardır. Birincisi, seçim kanunlarını 
uygulamakla görevli olan YSK, “davaya bakmakta olan mahkeme” sayılmadığı 
için, bu kanunları uygulanması sırasında, res’en bir anayasaya aykırılık tespit 
etse veya tarafların anayasaya aykırılık iddialarını ciddi bulsa dahi, anayasaya 
aykırılık savıyla Anayasa M ahkemesi’ne başvuramamaktadır (KANADOGLU, 
2004: 173). Bu durumda, seçim kanunlarının anayasaya uygunluğunun 
denetlenebilmesi için geriye bir tek “ iptal davası” yolu kalmaktadır. Bilindiği 
gibi, iptal davasının belli süreler içerisinde açılması gerekir. Yürürlükteki seçim 
kanunları açısından bu süreler geçtiğine göre, seçim kanunlarının anayasaya 
uygunluğunun denetimi— belki de ju re  değil ama de facto— imkansız hale 
gelmiştir. İkincisi, YSK bir mahkeme sayılmadığı için, anayasal sistemimizde 
mahkemeler için geçerli olan (Anayasam ız’ın 138. maddesinde yer alan ilkeler 
gibi) genel ilkeler YSK için geçerli olmayacaktır. Bu ise, seçimlerin “adilliği vc 
serbestliği”ni olumsuz yönde etkileyebilecek bir eksikliktir.
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Doktrinde bazı yazarlar, A nayasa’da yargı bölümünde düzenlenmemiş 
olmasına rağmen YSK’nın bir “yargı organı” sayılması gerektiğini 
belirtmektedir. Mukbil Özyörük bu görüşü şu şekilde ifade etmiştir: “ ... bir 
merciin herhangi bir kararı aleyhine, herhangi derecedeki bir mahkemeye 
gidilemiyorsa, o merciin, başka görevleri de olsa, onun bir “mahkeme” (hatta 
“yüksek mahkeme”, yani üst bir yargı merci) olduğunu kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. Örneğin, Sayıştay ve Yüksek Seçim Kurulu, Anayasamız 
tarafından Yüksek Mahkemeler bölümünde zikredilmemiş oldukları lıalde, 
“kesin hükümler” vermelerinden dolayı, “Yargı” kavramı muvacehesinde onları 
birer yüksek mahkeme saymaya mecburuz.” (ÖZYÖRÜK, 1972-1973: 44) 
Yıldızhan Y ayla’ya göre, YSK: “ ...seçim  yargısının üst derece m ahkemesidir.” 
(YAYLA, 1986: 140) Erdoğan Teziç’e göre ise Kurul: “ ...Y argıtay ve 
Danıştay’ın kendi içlerinden çıkardıkları, karma, egemen, üst yargı merciidir.” 
(TEZÎÇ, 2007: 275) Aynı şekilde Kemal Başlar da, “uyuşmazlığı çözme” 
ölçütünü esas alarak; “ ...seçim  uyuşmazlıklarını çözmekle görevli olan il, ilçe ve 
yüksek seçim kurullarının da Anayasa’nın 152. maddesi anlamında mahkeme 
olduğunun kabul edilmesi gerekir.” (BAŞLAR, 2005: 44) demektedir.

Buna karşılık bazı yazarlar, Y SK ’nın bir yargı organı olduğu görüşüne 
katılmamaktadır. Örneğin, Kemal G özlcr’e göre: “Yüksek Seçim K urulu’nun 
yargı organı niteliğinde bir kurul olduğu yolunda görüşler varsa da, Yüksek 
Seçim Kurulu, bir yargı organı değil, üyeleri hakimlerden oluşan ve kararları 
kesin olan bir idari kuruldur. Çünkü bir kere Yüksek Seçim Kurulu A nayasa’nın 
“yargı” değil, “yasama” bölümünde düzenlenmiştir. Yüksek Seçim Kurulu 
Anayasam ız’ın 145-158. maddeleri arasında sayılan yüksek mahkemelerden biri 
değildir. İkinci olarak bu organın tek görevi de, seçim uyuşmazlıklarını karara 
bağlamak değildir; bu organın asıl görevi kadar ve belki ondan daha önemli 
ikinci bir görevi daha vardır: O da seçimleri yönetmektir. Seçimleri yönetmek 
görevinin ise yargısal değil, idari bir görev olduğu tartışmasızdır. Dolayısıyla 
ortada üyeleri hakimlerden oluşmuş bir kurul vardır; ama bu kurulun sadece 
uyuşmazlık çözme değil, yönetme görevi de vardır.” (GÖZLER, 2008: 253)

Fikrimizce, bu sorunun çözümünde izlenecek en sağlıklı yol, sonuç 
bölümünde önereceğimiz gibi, yeni yapılacak bir anayasada Y SK ’nın yargı 
bölümünde bir yüksek mahkeme olarak düzenlenm esidir11. Örneğin, Y SK ’ya 
benzer yargısal nitelikli seçim kurullarının bulunduğu Latin Amerika ülkelerinin

11 Aynı yönde bkz. (ÜNLÜ, 2003: 2)
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bir kısmında, örneğin P a ra g u ay ’d a12, bu seçim kurulları A nayasa’nın “yargı” 
bölümünde düzenlenmiş vc bu kurullar açıkça mahkeme sayılmıştır. Türkiye 
için de benzer bir çözüm önerilebilir. Ancak bu yapılana kadar veya bu 
yapılmadığı takdirde, Y SK ’nın anayasal konumunun, özellikle seçim 
kanunlarının anayasaya uygunluğunun itiraz yoluyla denetlenmesine imkan 
verecek bir biçimde yorumlanması gerekir. Bu konudaki görüşümüzü dört unsur 
çerçevesinde açıklayabiliriz: Birincisi, Anayasa M ahkem esi’nin, yukarıda 
aktardığımız E. 1967/13, K. 1969/5 karar sayılı kararında vurguladığı gibi, 
YSK ’nın bir mahkeme olup olmadığını değerlendirirken sadece KuruFun 
A nayasa’da nerede düzenlendiğine bakarak bir sonuca varmak uygun değildir. 
Tersinden bir örnekle açıklamaya çalışırsak; örneğin bir anayasa değişikliğiyle 
Anayasa M ahkemesi’nin “Yargı” bölümünde değil de, “Yasam a” bölümünde 
düzenlenmesi onun “yüksek mahkeme” niteliğini ortadan kaldıracak mıdır? Bu 
mantıkla, YSK’nın A nayasa’nın “Yargı” bölümünde düzenlenmemiş olması 
onun yargısal bir kurul olma niteliğini değiştirmez. İkincisi, YSK idari bir 
fonksiyon yanında kazai bir fonksiyon da yerine getirmektedir. Dolayısıyla, 
Y SK ’nın bir mahkeme olup olmadığı tartışmasında bu ikili yapısının göz önüne 
alınması yerinde olur. K ururun  idari fonksiyonu, kazai fonksiyonunu ortadan 
kaldırmayacağı gibi, tersi de söz konusu olamaz. Öyleyse, bu iki fonksiyonu 
birbirinden ayrı düşünmek ve Y SK ’nın yukarıda andığımız 1963/618 sayılı 
kararında ortaya koyduğu gibi, YSK’yı kazai fonksiyonu açısından mahkeme 
saymak yerinde o lur” . Üçüncüsü, Kemal G özlcr’in isabetle belirttiği g ib i14, eğer 
YSK Anayasa’nın 67. maddesinde söz edilen seçimleri denetleyecek “ yargı

12 Böliim III (Yargı), Kısım 5 (Seçim Yargısı), m. 273-275. International 
Constitutional Law, Paraguay-Constitution: 
<lıtto://www.servat.unibe.ch/icl/naOOOOO ,html>

13 Nccmi Yüzbaşıoğlıı da bu noktanın altını çizmektedir: “Anayasa’nın 79. 
maddesi çerçevesinde, hem yüksek hakimlerden oluşması, hem seçimle ilgili 
uyuşmazlıkları çözmeye yetkili olması, hem de bu uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin 
verdiği kararların kesin hüküm niteliğinde olması özellikleriyle, YSK bir mahkeme 
niteliğine sahiptir. YSK seçimle ilgili bütün işlemleri yapma yaptırma yetkilerini 
kullanırken de (yönetsel) idari bir organdır. Başka bir ifadeyle YSK, seçimle ilgili 
konularda hem yönetsel hem yargısal yetkilere sahip, çifte kimlik taşıyan bir devlet 
organıdır.” (YÜZBAŞIOGLU, Tarihsiz: 186)

14 Gözler YSK’nın esas olarak bir “idari kurul olduğunu düşünse de, Kurul’a 
ilişkin değerlendirmelerinde şu ifadelere yer vermektedir: “Ancak YSK’nin seçim 
uyuşmazlıkları konusunda kesin karar verdiğine bakılarak bu kararlarının yargı kararı 
olduğu ve bu kararları itibariyle YSK’nin yargı organı olması gerektiği de ileri 
sürülebilir. Ayrıca Anayasanın 67nci maddesine göre seçimlerin “yargı denetimi” altında 
yapılması şarttır. Eğer YSK, bir yargı organı değil ise, Türkiye’de seçimlerin hangi yargı 
organının denetimi altında yapıldığının gösterilmesi gerekir.” (GÖZLER, 2008: 253).
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organı” değilse, bu organın hangisi olduğunun A nayasa’da açıkça belirtilmesi 
gerekir. Hatta bir adım daha ileri gidilerek şu söylenebilir: A nayasa’nın 79. 
maddesinin 1. fıkrasında yer alan: “Seçimler, yargı organlarının genel yönetim 
ve denetimi altında yapılır.” (abç) hükmünde geçen “yargı organlarının” 
ifadesinden yola çıkarak, sadece Y SK ’nın değil, diğer seçim kurullarının da 
yargı organı içinde kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılabilir. Dördüncüsü, 
bu yorum yapılırken anayasa uygunluk denetiminin gereklerinin de göz önüne 
alınması şarttır. Anayasa koyucunun itiraz yolunu getirirken amacı uygulamada 
ortaya çıkabilecek anayasaya aykırılıkların kanunun yürürlükte olduğu zaman 
içinde Anayasa M ahkemesi’nin önüne getirilebilmesini sağlamaktır. Hangi 
kanunların anayasa yargısı denetimi dışında olduğu Anayasa’da açıkça 
sayılmıştır. Bu kanunlar arasında seçim kanunları yoktur. Yani, Anayasa 
koyucunun, Anayasa’nın genel sistematiği içinde seçim kanunlarını anayasa 
yargısı denetimi dışında tutmak gibi bir amacı veya niyeti olduğu söylenemez. 
Öyleyse, Anayasa’nın ruhuna uygun olarak, Y SK ’nın bir mahkeme olup 
olmadığı konusunu değerlendirirken, seçim kanunlarının anayasaya uygunluk 
denetimi dışında kalmasına neden olabilecek bir yorumun tercih edilmemesi 
gerekir15.
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ANAYASALARDA SONSUZLUK GÜVENCELERİ

Prof. Dr. Zafer GÖREN

I. Anayasanın Fonksiyonları ve Değiştirilemez Kurallar

Günümüzde çağdaş Anayasa, devletin bütünlüğünü sağlamak, 
egemenliğin kullanılmasını meşru kılmak, devlet erkini hukuksal bakımdan 
sınırlamak, denetlenebilir kılmak, vatandaşların özgürlük vc eşitliğini güvence 
altına almak, toplumsal barışı korumak ve öncelikle toplum  için devam lı b ir 
düzen o lu ştu rm ak  fonksiyonlarına sahiptir. Bu perspektifle Anayasa, toplumun 
temel ve sarsılmaz yapısını oluşturan bir istikrar kaynağı olmalı, demokratik 
niteliği gereği halihazırdaki çoğunluğun geçici hevesiyle değiştirilmemeli, 
ulusun yerleşik ve sürekli iradesinin anlatımı olmalıdır. Bu nedenle Anayasaların 
sürekli ve değişmez olması istenir.

Ancak Anayasanın istikrarı durağanlıkla karıştırılmamalıdır. Anayasa 
sadecc bugünün değil geleceğin de gereksinmelerini karşılayabilmelidir.

Anayasa ulusun isteklerini büyük ölçüde karşılamaktan uzaklaşır ve salt 
bir dizi katı kurallar bütünü olarak algılanmaya başlanırsa, değiştirilmesi 
mümkün olmalıdır. Şüphesiz böyle bir durum anayasal gelişimin en zor 
sorunlarından biridir. Ancak bir Anayasa Yargısı sistemine sahip devletler bu 
sorunu daha kolay çözebilirler. Anayasa Mahkemeleri yapacakları yorumlarla bu 
sorunların üstesinden gelebilirler. Böylece parlamentonun tereddütle 
karşılanacak karmaşık siyasal reform girişimlerine gerek kalmaz (STERN, 
2001: 1039 vd.).

Bazı Anayasalar istikrarı artırmak için “değiştirilemez ya da ebedi 
kurallar” içerirler. Bu kuralların genelde amacı, özgün Anayasayı, yani 
cumhuriyetçilik ilkesi, demokratik hukuk devleti niteliği gibi devletin temel 
öğelerini korumaktır.
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Anayasanın aynı zamanda toplum dinamiğine, siyasal, ekonomik, 
teknolojik gelişmelere uyum sağlaması gereği nedeniyle Anayasalardaki 
“değişmez kurallar” da zamanla ortaya çıkacak yeni gelişmelere uyum 
sağlayabilmek için “ulusun özenle korumak istediği ebedi değerleri” içermeli, 
toplumda bu değerlerin sonsuzluğu konusunda oydaşma bulunmalıdır.

Örneğin Anayasamızın “değiştirilemez hükümler” başlığını taşıyan 4. 
maddesinde yer alan, Devletin kimliğini, temel felsefesini oluşturan ilkeler, 
değişik koşulların ürünü olan 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında özenle vc 
sadakatle korunmuştur. Şu halde bu ilkelerin korunması konusunda Türk 
toplumunda bir “konsensüs” bulunmaktadır. Bu ilkelerin başında Cumhuriyet, 
laiklik ve üniter devlet ilkeleri yer almaktadır (KABOGLU, 2009:36).

II. Ulusun Anayasa Koyan Erki Teorisi

Anayasa hukuku öğretisinin, “ulusun Anayasa koyan erki teorisi” , 
Emmanuel Sieyes tarafından “ulus egemenliği” düşüncesinden geliştirilmiştir. 
Bu teori, kısa bir süre sonra Fransız devriminin temelini oluşturmuş ve hızla 
Avrupa ve Dünyaya yayılmıştır.

Bu Anayasa modeline göre ulus, “Anayasayı koyan erk” (pouvoir 
constituant) olarak bir Anayasa hazırlamakta vc bu Anayasa ile “Anayasaya 
bağlı crk” i (pouvoir constitué) yaratmaktadır. Anayasaya bağlı erk, Anayasa 
dışında var olamaz ve Anayasaya kesin olarak bağlıdır. Anayasaya bağlı erk, 
Anayasayı değiştirme yetkisine sadece ulusun koyduğu bu Anayasa ile özel 
olarak yetkili kılındığında sahiptir. Ulus, yeni bir Anayasa yapma konusundaki 
sınırsız ve devredilemez yetkisini muhafaza eder.

Anayasamızın 6. maddesinde yer alan “egemenlik kayıtsız şartsız 
M illetindir.” kuralı da Anayasanın yorumunda, “Anayasayı koyan erk 
teorisi”nin esas alınması gerektiğini göstermektedir. Bu teori ulustan 
kaynaklanmayan ve başka meşruluk kaynaklarına dayanan bir devlet erkinin 
varlığını reddetmektedir (krş. MÖLLER, 2004: 1 vd, 254 vd.)

Buradan ve Başlangıç K uralları’nın 3 paragrafındaki “egemenliğin 
kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu” ve son paragrafındaki “bu Anayasa 
Türk Milleti tarafından, demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet 
sevgisine emanet ve tevdi olunur.” ibarelerinden, Anayasamızın da, Anayasayla 
bağlı erkin dayandığı, “ulusun Anayasa koyan erki modeli”ndcn kaynaklandığı
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sonucu çıkmaktadır. Anayasamızın 4. maddesini bu arka plan perspektifiyle 
incelemek gerekir (Icrş. MÖLLER, 2004: 1 vd, 245 vd.).

III. Anayasa Değişikliklerinin Sınırları

Anayasaların sürekli vc değişmez olması istenir. Bununla birlikte belli 
toplumsal koşullar altında yaratıldıklarından, yeni toplumsal gelişmeler, 
değiştirilmelerini ve gelişmelere uyumlu hale getirilmelerini gerektirir 
(M a ie r :55).

Ancak Anayasa tarafından yaratılmış bir organ olan parlamento tarafından 
yapılacak Anayasa değişikleri ile çekirdek Anayasanın yani Anayasanın 
koruduğu “ebedi değerlerin” kaldırılmaması için, bazı Anayasalar değiştirilemez 
ilkeler içerirler. Bu değiştirilemez ilkelerin de Anayasa değiştiren yasa koyucu 
tarafından Anayasaya uygun yollarla ortadan kaldırılamamasının sağlanması 
gerekir. Böyle bir sınırlama gelecek nesilleri belki de benimsemeyecekleri 
kurallarla bağlamak şeklinde yorumlanmamalıdır. Şüphesiz norm atif gücünü 
kaybetmiş hiçbir Anayasa belli Anayasa değişikliklerinin yasaklanması ile 
hayatta tutulamaz. Buna karşılık bir Anayasa, Anayasayı değiştirmek üzere 
öngörülen nitelikli meclis çoğunluklarının takdirine terk edildiğinde topum 
için devamlı bir düzen olma fonksiyonunu yerine getiremez.

A nayasa koyan erk in  Anayasada yapılacak değişikliklerle ilgili olarak 
getirdiği değiştirilemez kurallara çeşitli Anayasalarda rastlanılmaktadır. Örneğin 
1787 ABD Anayasası md. 5, federe devletlerin senatoda eşit olarak temsil 
edilmeleri konusunda onların rızası olmadan değişiklik yapılmamasına; 1949 F. 
Almanya Anayasası md. 79, federal yapının ve Anayasanın 1. ve 20. 
maddelerindeki ilkelerin dcğiştirilmemesine; 1958 Fransa Anayasası md. 89, 
1967 İtalya Anayasası md. 139, hükümet biçiminin Cumhuriyet oluşunun 
değiştirilememesine ilişkin kurallar içermektedirler. Avrupa Birliği ülkelerinden 
1975 tarihli Yunanistan Anayasasının 110. maddesinde Anayasanın 
değiştirilemeyen kurallarına ve 1992 tarihli Portekiz Cumhuriyeti Anayasasının 
288. maddesinde de hayli uzun bir değiştirilemez ilkeler listesine yer 
verilmiştir.

Anayasaların bu hiç değiştirilemeyen kuralları, özgün A nayasa ya da 
çek irdek  A nayasayı, Anayasa tarafından yaratılmış bir organ olarak 
parlamentonun müdahalelerine karşı korumakta ve çekirdek Anayasaya 
“sonsuzluk güvencesi” sağlamaktadır (M a ie R: 56). Sonsuzluk garantisine göre

- 295 -



belli Anayasa ilkeleri, Anayasa değişikliklerine karşı ebediyyen 
korunmuşlardır.

Anayasanın değiştirilemeyecek kuralları, Anayasa tarafından yaratılmış 
bir organ olarak Parlamentoyu bağlar (STERN, 1984: Prf. 5, IV 6; STEIN, 1993: 
159; MAIER: 57).

Anayasalardaki “sonsuzluk g a ran tile ri”nc ilişin açık kurallar, Anayasa 
tarafından yaratılmış bir organ olarak parlamentonun gerçekleştirdiği meşru 
Anayasa değişikliklerine sınır getiren Anayasa normlarıdırlar. Bu nedenle bu 
normları “A nayasa değişik lik lerin in  s ın ır la n ” olarak tanımlamak daha uygun 
düşer.

Sonsuzluk garantisi ile Anayasanın içinde bir norm hiyerarşisi 
yaratılmıştır.

Anayasamızda değiştirme yasağının korunmasına ilişkin açık bir kural yer 
almamaktadır. Anayasada değiştirme yasağının korunmasına ilişkin açık bir 
kurala yer vermeyen F. Almanya Anayasasının 79. maddesi için de A lm anya’da 
öğretide, Anayasanın yaratıcılarının bu maddenin değiştirilmesinin zaten 
geçersiz olacağını düşündükleri varsayımından yola çıkılarak, sonsuzluk 
garantisinin ya da Anayasanın değiştirilemez ilkelerini düzenleyen maddesinin 
de değişmezlik korumasından faydalandığı genel olarak kabul edilmektedir.

İşlevsel bir yorumun bu sonuca varılmasını gerektirdiği, aksi halde 
değiştirilemezlik garantisinin anlamsız olacağı, normun amacıyla yani Anayasa 
koyucunun bu normu getirmekteki amacıyla bağdaşmayacağı ileri sürülmektedir 
(MÖLLER, 2004: 1 vd, 245 vd.).

Bu görüşe göre değişmezlik yasağını içeren kuralın kendisinin 
değiştirilemez olduğu, normun mantığı ve amacından kaynaklanmaktadır. 
Anayasaya bağlı erkin ancak özel bir yetkisi varsa yetkilerini Anayasa 
değişikliği yoluyla genişletebileceği, Anayasanın temelinde yatan “ulusun 
anayasa koyan erki teorisi”nin sonucudur. Böyle bir yetkilendirme sadece 
Anayasanın ulus tarafından yaratılan ilk metninde yer alabilir.

Anayasaya bağlı erkin ortaya koyduğu sonraki metinlerle böyle bir 
yetkilendirme mümkün değildir. Buradan değişmezlik yasağını içeren kuralın ne 
sınırlanabileceği ne de genişletebileceği sonucu çıkmaktadır.
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Değişmezlik yasağını içeren kural ile sadece orada belirtilen ilkeler değil, 
bu ilkelerin içerikleri de değiştirilemez kılınmışlardır. Burada sözü geçen 
değiştirilmesi mümkün olmayan kuralların, metin olarak lafızlarının 
değiştirilmeden bırakılması ama Anayasanın başka yerlerinde anlamlarının 
değiştirilmesi ve bu kurallarla bağdaştırılması mümkün olmayan başka özel 
kurallar yaratılması halinde de bu ilkelere dokunulmuş olacaktır. Diğer yandan 
bu kurallarda maddi içerikleri değiştirilmeden salt lafzi değişiklikler yapılabilir.

Değişmezlik yasağını içeren kurala aykırı bir Anayasa değişikliği batıldır. 
Yani başlangıçtan itibaren hiçbir hukuki sonuç doğurmaz.

Anayasa değişikliklerinin yazılı olmayan sınırları da var 
mıdır?

Bu sorunun tüm Anayasalar için geçerli olacak şekilde cevaplandırılması 
olanaksızdır. Bir Anayasada meşru bir Anayasa değişikliği için yazılı olmayan 
sınırların mevcut olup olmadığı, o Anayasanın sistematik yorumundan ve 
tarihsel yorumundan çıkarılabilir.

Anayasa değişikliğinin yazılı olmayan sınırları problematiki üç değişik 
Anayasa türü için düşünülmelidir:

- Bazı Anayasalarda Anayasa değişikliklerinin sınırları açıkça 
normlandırılmıştır.

- Bazı Anayasalar açık bir normlandırma içermeden Anayasa 
değişiklikleri için üstü kapalı sınırlar içerirler.

- Bazı devletlerde Anayasa kuralları yazılı bir Anayasa belgesinde 
derlenmemiştir.

Bir Anayasa değişikliğinden ve bunun sınırlarından mantıklı olarak söz 
edebilmek için yasama yoluyla değiştirilebilir yazılı bir Anayasanın varlığının 
gerekli olduğu açıktır.

Anayasamızda olduğu gibi bir Anayasa, Anayasa değişikliğinin sınırlarını 
açıkça normlandırıyorsa, Anayasa değişikliği için bu yazılı sonsuzluk 
koşulu’ndan kaynaklanan başka sınırların bulunup bulunmadığı sorusu önem 
taşımaktadır.

Bir Anayasa, yazılı bir sonsuzluk koşulu içermiyorsa, Anayasa 
değişikliğinin yazılı olmayan sınırları sorunu daha büyük bir önem taşıyacaktır.

-297-



Çünkii bu tür Anayasalar için yazılı olmayan sınırlar meşru Anayasa 
değişiklikleri için tek sınır oluşturacaktır.

A lm anya’nın Anayasa tarihinde W eimar Anayasası bu tür bir Anayasa 
için örnek oluşturmuştur (MURSWIEK, 2008:4).

IV. Anayasa Değişiklikleri İçin Yazılı Sınırlar İçeren 
Anayasalarda Anayasa Değişikliklerinin Yazılı Olmayan Sınırları

1. Değişm ezlik k u ra lın ın  değişm ezliği

Bazı temel Anayasa ilkelerinin yazılı bir değişmezlik kuralı ile 
değişmezliği, ancak Anayasayı değiştirme yetkisi konusunda yazılı olmayan 
belli sınırların bulunması halinde kabul edilebilir (MURSWIEK, 2008: 5).

Çünkü Anayasa değişikliğinin yazılı olmayan sınırları olmasaydı 
Anayasayı değiştiren yasa koyucu kolaylıkla yazılı değişmezlik kuralını dikkate 
almayabilirdi. Önce değişmezlik kuralını kaldırabilir ve daha sonra değişmezlik 
kuralı ile korunan ilkeleri değiştirebilir ve kaldırabilirdi. Ancak aslında 
değişmezlik kuralının Anayasada normlandırılmasıyla zımnen -yazılı olmadan- 
bu kuralın kendisinin değiştirilemez olduğu şart koşulmuştur (Krş. MAUNZ, 
1952: 141 (145); STERN, 1984: 115 vd).

Öğretide Anayasa koyucu “değişmezlik kuralının değiştirilemez 
olması”nı isteseydi, “değişmezlik kuralının da değiştirilemez” olduğunu 
Anayasada açıkça kurala bağlaması gerekirdi görüşü de savunulmuştur {LÜDER 
MEYER, 1957: 275 (285) vd.;, LUTZMEYER, 1962: 51)

Ancak bu görüş aşağıdaki hususları gözden kaçırmaktadır: A nayasayı 
değiştirm e, hiyerarşik olarak A nayasa koym adan ayrılmadıkça, değişmezlik 
kuralının değişmezliğine ilişkin bir kural, sonsuzluk güvencesine ilişkin 
kuralları, Anayasayı değiştiren yasa koyucunun müdahalesinden korumak için 
elverişli olmayacaktır. Teorik olarak Anayasa koyma ve Anayasa değiştirme 
arasında bir fark olmadığını kabul ettiğimizde, A nayasa koyucu başlangıçtaki 
Anayasa koyucu, Anayasayı değiştiren yasa koyucu ise, Anayasa yürürlüğe 
girdikten sonra onun yerine geçen A nayasa koyucu olur. Bu kabule göre 
Anayasa koyucu ve Anayasa değiştirici hiyerarşik olarak farklı basamaklarda 
bulunmazlar. Biri Anayasa yürürlüğe girmeden önce, diğeri Anayasa yürürlüğe 
girdikten sonra aynı fonksiyonu ifa eder. Bu görüşe göre Anayasayı değiştiren 
yasa koyucu, Anayasa koyucu gibi Anayasa üzerinde tasarruf edebilir. Her ikisi



de aynı basamakta bulunduğundan ve aynı fonksiyonu ifa ettiklerinden Anayasa 
koyucu, değişmezlik kuralı ile sadece kendi kendini sınırlamaya çalışmıştır.

Bu görüşün savunulması mümkün değildir. Çünkü norm atif olarak kendi 
kendini sınırlamak hukuk mantığı açısından olanaksızdır.

Yasa koyucu, çıkardığı bir yasaya, gelecekte bu konuda başka hiçbir yasa 
çıkarmayacağına ilişkin bir yasak koyduğunda, koyduğu bu yasağı tekrar 
kaldırabilir.

Yasa koyucu kendi çıkardığı yasalarına yürürlükte oldukları sürece 
bağlıdır. Ancak onların yürürlüğünü bir aetus contrarius (daha önceki bir hukuki 
işlemi ortadan kaldıran hukuki işlem) ile her zaman kaldırabilir. Aynı şey 
Anayasa koyucu için de geçerlidir. Gerçek hukuki ödevler heterenom (ayrı 
türden) ödevlerdir. Yani başka hukuk süjeleri karşısında düşünülebilecek 
ödevlerdir. Hukuki ödevler sadece bir subordination (bağımlılık) ilişkisi içinde 
tek taraflı kurulabilirler. Bir hukuk süjesi bir başka süjeye ancak, ilgili süjenin 
üzerinde tasarruf edemeyeceği tek taraflı ödevler yükleyebilir.

Norm koyucu, başka bir norm koyucunun norm koyma yetkisini ancak 
hukuk düzeninde daha yüksek bir basamakta bulunuyorsa hukuken etkili olarak 
sınırlayabilir. Bu nedenle Anayasa koyucu tarafından konulan sınırlara Anayasa 
değişikliği ile yeni sınırların konulması hukuken mümkün değildir.

Örneğin sonsuzluk kaydı ile değiştirilemez olarak tanımlanmış bir 
Anayasa kuralına, Anayasayı değiştiren yasama organı tarafından ek bir hukuki 
ilke dahil edilirse bu ilke değiştirilemezlik güvencesine sahip olmayacaktır 
(MURSWIEK, 1978: 175 vd. özellikle 180 vd.).

A nayasa değişikliğinin yazılı s ın ırla rın ın  hukuki bak ım dan  geçerli 
olabilm esi için iki koşulun gerçekleşm esi gerekm ek ted ir:

-Öncelikle Anayasa koyma, Anayasayı değiştirmeden, böylecc Anayasa 
koyucu, Anayasayı değiştiren yasama organından ayrılmalıdır. Anayasa koyucu 
ve Anayasayı değiştiren yasama organı sadece organizasyon açısından değil 
fonksiyonel açıdan da farklı süjclcrdir.

-İkinci olarak bu iki süje arasında hiyerarşi vardır. Anayasada 
düzenlenmiş bir devlet organı olarak Anayasayı değiştiren yasama organı 
Anayasaya bağlıdır. Yetkilerini Anayasadan alır ve onları Anayasa çerçevesinde
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kullanmak zorundadır. Anayasada düzenlenmiş hiçbir devlet organı sınırsız 
yetkiye sahip değildir. Tüm yetkileri Anayasa ile sınırlanm ıştır (MURSWIEK, 
1978: 180 vd.).

Anayasayı değiştiren yasama organının yetkilerinin sınırları, Anayasaya 
bağlı olmayan Anayasa koyucu tarafından belirlenmiştir. Anayasa koyucu 
Anayasayı yaratan organdır. Anayasanın yaratıcısı olarak Anayasaya bağlı tüm 
organların üzerinde yer alır.

Anayasayı koyan erk’in, Anayasaya bağlı erk’ten ayrılması ve bu iki 
fonksiyon arasındaki hiyeraşinin kabulü, Anayasada yer alan sonsuzluk kuralı 
için sadece düşünce bazında bir koşul olmaktan ibaret değildir. Sonsuzluk 
koşulunu içermekle böyle bir Anayasa, bu ayırımı ve hiyerarşiyi üstü 
kapalı olarak zaten belirgin kılınıştır. Böyle bir ayırım  olmasaydı sonsuzluk 
güvenccsi amacından sapmış olacaktı. Sonsuzluk güvencesinin 
normlandırılnıasıyla, Anayasa koyucu ve Anayasayı değiştiren yasama 
organı ayırımı, yazılı olmayan bir şekilde normlandırılnuştır.

Bu Anayasa fonksiyonlarının birbirinden ayrılması ve bunlar arasındaki 
hiyerarşi Anayasa tarafından hukuken şart koşulmuştur.

Burada hukuki Anayasa koşulları söz konusudur. Bu koşullar Anayasanın 
sistematiğinden çıkarılabilir vc Anayasa koyucu tarafından Anayasanın 
yürürlük iradesine dahil edilmişlerdir. Bu nedenle yürürlükteki Anayasa 
hukukunun yazılı olmayan öğeleridirler (MURSVVIEK, 2008: 16).

Bu durum Anayasa değişikliği için yazılı sınırları olmayan Anayasalar 
için de geçerlidir. Çünkü bu Anayasalara göre de - bir hukuk devleti Anayasası 
oldukları sürece- her Anayasa organı sınırlı ve ancak Anayasada 
normlandırıldığı kadar yetkilerle donatılmıştır. Aynı durum örneğin Anayasayı 
değiştirme yetkisine sahip ancak yürütme vc yargı yetkisi olmayan yasama 
organı için de geçerlidir (MURSVVIEK, 2008: 18).

Bazı Anayasalar Anayasa koyan erk ile Anayasa değiştirme yetkisi 
ayırımım açıkça zikretmektedirler. Örneğin F. Almanya Anayasası Başlangıç 
Bölümü’nde :” “Alman Milleti kendi Anayasa koyma iktidarına dayanarak” bu 
Anayasayı kabul etm iştir.” ibaresini içermektedir. “Anayasa koyma iktidarı” 
bir olağanüstü devlet fonksiyonu olarak vurgulanmıştır (MURSVVIEK: KN. 124 
vd, 134 vd; M ÖLLER, 2004: 247 v d ).
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Benzer bir anlatım halk oylaması ile kabul edilen Anayasamızın 
Başlangıç Bölümü’nde de bulunmaktadır “ Türk vatanı ve Milletinin ebedi 
varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu
A nayasa....................... TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye aşık
Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.”

Buna göre değiştirilemezlik ilkesinin değiştirilemezliğinin, pozitif 
hukuksal bir normlandırmaya ihtiyacı yoktur. Söz konusu değiştirilemezlik, aynı 
şekilde zorunlu olarak Anayasada açıkça normlandırılması gerekmeyen Anayasa 
koymanın, Anayasa değiştirmeden farklı olduğu gerçeğinin yazılı olmayan bir 
sonucudur.

2. Anayasa Koymanın Anayasa Değiştirmeden Ayrılmasından 
Doğan Diğer Sonuçlar

Anayasayı değiştiren yasama organı, doğal olarak ve evleviyetle 
hiyerarşik olarak kendisinden daha yüksek bir makam olan Anayasa koyan 
iktidar ve bu iktidarın süjesi üzerinde tasarruf edemez.

Bir çok çağdaş demokratik Anayasada, Anayasa koyma iktidarının hangi 
süjeye ait olduğu ifade edilmektedir. Bu iktidarın ulusa yani, ilgili devletin 
ulusına ait olduğu belirtilmektedir.

F. Almanya Anayasası Başlangıç Bölüm ü’nde “Alman milleti” Anayasa 
koyan iktidarına dayanarak bu Anayasayı kabul etmiştir. “ ibaresi yer 
almaktadır. Anayasamızın Başlangıç Bölüm ü’nde ise bu iktidarın sahibi “Türk 
M illeti”dir.

Anayasa koyma iktidarının (Anayasayı koyan erk ) belli bir hukuk 
süjesinde karar kılması, bir Anayasanın en temel kararıdır ve geri kalan her şey 
ona dayanır (MURSWIEK, Praeambcl KN. 182).

Bu karar, Anayasa değiştiren yasama organının inisiyatifinde değildir.

Böylecc yazılı olmayan bir dizi Anayasayı değiştirme sınırının, Anayasa 
koyma ve Anayasa değiştirmenin sistematik düzeninden çıktığını görüyoruz. Bu 
tür sınırlar 1924 ve 1961 Anayasalarında da mevcuttu.(1924 Anayasası md. 1, 2,
3 ; 1961 Anayasası md. 1, 2, 3, 4 )
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Anayasa değiştirmenin yazılı olmayan ek sınırları belli durumlarda başka 
Anayasa ilkelerinden de çıkarılabilir.

Örnek olarak Anayasamızın, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine 
ait olduğuna ilişkin ilkesi gösterilebilir (madde 6 ve Başlangıç 3 paragraf) 
(KIRCHOF, 2004: Prf. 21 KN 84; KIRCHOF, 1991: 11(13)).

Anayasamız kendini bağımsız bir Devletin Anayasası olarak 
tanımlamaktadır. Bunun aksine bir Anayasa değişikliği mümkün değildir 
(MURSVVIEK, 1993: 161 (162 VD.)). Çünkü Anayasayı değiştiren yasama organı 
Anayasanın tümü üzerine tasarruf edemez, Anayasanın hukuksal statüsüne 
dokunmayan sınırlı değişiklikler yapabilir.

Şu halde Türk M illetinin egemenliği ve Türkiye Devletinin bağımsızlığı 
yazılı sonsuzluk güvenceleri içinde açıkça belirtilmediği halde Anayasa 
değişikliği dışında tutulmuş Anayasa ilkeleridir. Kaldı ki Anayasamız 
bakımından Başlangıç 3. paragrafta yer alan “ millet egemenliği İlkesi” 2. 
maddede sözü edilen Başlangıçtaki temel ilkelere dahil olduğundan zaten 
değiştirilmesi mümkün olmayan kurallar kapsamındadır.

Aynı şey doğal olarak Devletin varlığı için de geçerlidir. Devletin hareket 
serbestisini kaldırmaya yönelik Anayasa değişiklikleri -örneğin vergi 
toplamanın yasaklanması- bu nedenle geçerli değildir. Devlet iç barışı, meşru 
bir egemenlik kullanımı tekeli ile sağlayan, özel kişiler tarafından egemenlik 
kullanımını yasaklama yetkisine sahip ve bu yasağı uygulayan bir 
organizasyondur.

Anayasa devletin bu temel amacı ifa etmesini şart koşmaktadır. Bu 
çekirdek fonksiyonu yerine getirmek, yetkili devlet organlarının anayasal 
ödevidir. Anayasayı değiştiren yasama organı, devlet organlarını bu görevi ifa 
etmekten yoksun tutamaz.

Anayasa değişikliğinin temel hak anlayışına ilişkin olarak da sınırları 
vardır. Temci haklar aynı zamanda üçüncü kişilerin müdahalelerine karşı devlet 
ödevleri olarak anlaşılmak zorundadır. Dolayısıyla temel hakların yatay etkisini 
reddeden bir Anayasa değişikliği geçersizdir.

Anayasa değişikliğinin sınırları, devletler hukukundan, uluslararası teamül 
hukukundan da çıkarılabilir. Şu ana kadar belirtilmiş olan iç ya da bağımsız



anayasa - hukuksal sınırlardan farklı olarak bu sınırlar Anayasa değişikliğinin 
dış heteronom sınırları olarak adlandırılabilirler (Krş. MURSWIEK, 2008: 14).

Devletler anayasal düzenlerinin kurulmasında, insan haklarının minimum 
standardını koruma amacını taşıyan zorlayıcı normlarla bağlıdırlar (Krş. 
MURS\VIEK, 2008: 14).

V .Sonuç

“Değiştirilemeyecek Hükümler” başlığını taşıyan Anayasamızın 4. 
maddesindeki “sonsuzluk güvencesi” ile bazı önemli temel ilkeler Anayasa 
değişikliği dışında tutulmuştur. Böylcce Anayasanın çekirdek varlığı (özgün 
Anayasa) Anayasayı değiştiren yasama organının müdahalelerine karşı 
korunmak istenmiştir.

Sonsuzluk güvencesinin Anayasada yer almasıyla, zımnen bu kuralın 
kendisinin değiştirilemez olduğu şart koşulmuş ve Anayasa koyucu ve 
Anayasayı değiştiren yasama organı ayırımı ile bu organlar arasındaki hiyerarşi 
yazılı olmayan bir şekilde normlandırılmıştır (M AUNZ, 1952: 141(145); 
STERN, 1984: 115 vd).

Anayasamızın Başlangıç Bölüm ü’nde Anayasanın Türk milleti 
tarafından, Türk evlatlarına emanet edildiği vurgulanarak Anayasa koyucu 
ve Anayasayı değiştiren yasa koyucu ayırımı belirgin kılınmıştır.

Değiştirilemezlik ilkesinin dcğiştirilcmezliğinin, pozitif hukuksal bir 
normlandırmaya ihtiyacı yoktur. Söz konusu değiştirilemezlik, aynı şekilde 
zorunlu olarak Anayasada açıkça normlandırılması gerekmeyen Anayasa 
koymanın, Anayasa değiştirmeden farklı olduğu gerçeğinin yazılı olmayan bir 
sonucudur.

Anayasanın 4. maddesine göre Anayasanın 1. maddesindeki devletin 
şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki 
Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 maddesi hükümleri değiştirilemez ve 
değiştirilmesi teklif edilemez.

Bu kural Anayasanın özünü ( özgün=çekirdek Anayasayı) ilgilendiren 
Anayasa değişikliklerini Anayasanın kendisinin yasakladığını göstermektedir. 
Bu kural Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğunu ve Türkiye Cumhuriyetinin 
insan haklarına saygılı, Başlangıçta belirtilen temel ilkelere (Atatürk inkılap ve
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ilkelerine bağlılık, Atatürk medeniyetçiliği, çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma 
azmi, milli egemenlik, Anayasanın ve hukukun üstünlüğü, özgürlükçü 
demokrasi, erkler ayrılığı, sosyal adalet ve eşitlik, insan onurunun ve kişinin 
maddi ve manevi varlığının korunmasına) dayanan, A tatürk milliyetçiliğine 
bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliğinin, Türkiye devletinin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu ilkesinin ve Anayasanın 3. 
maddesindeki diğer ilkelerin değiştirilemez olduğunu vurgulamakta vc bu temel 
devlet niteliklerini ortadan kaldıran Anayasa değişikliklerinin yasak olduğunu 
ortaya koymaktadır.

Anayasanın 2. maddesindeki demokratik hukuk devletinin öğelerine, 
Anayasaya uygun düzeni oluşturan temel haklar, Anayasanın taşıyıcı 
organizasyon ilkesi olan erkler ayırımı ilkesi dc dahildir. Temel haklar dışında 
çoğunluğun iradesi ile iktidarın kullanılmasını meşru kılan, demokrasinin açık 
vc serbest sürecini garanti eden Anayasanın demokratik düzeninin tüm maddi ve 
usule ilişkin koşulları Anayasanın özünü oluşturur.

Buna seçim ilkeleri de dahildir. Kamu oyunun oluşumuna siyasi partilerin 
katılımı, siyasi parti özgürlüğü, eşit şansa sahip olmaları, parlamenter sistem, 
Anayasanın sosyal hukuk devletinin varlık koşulları ve temel ilkeleri Anayasa 
değişikliği dışında tutulmuştur (GÖREN, 2000: 2; GÖREN & İZGİ, 2002: 1516 
vd; STERN, 2001:1039 vd).

Anayasamız, 1, 2 ve 3. maddelerinde ve Başlangıçta belirlenen temel 
ilkelerde Anayasanın ruhunu, temel felsefesini ortaya koymuştur 
(ALİEFENDİOGLU, 1990:30; K. 1971/80, AYMKD 10: 63).Anayasanın netliği 
vc açıklığı Anayasanın toplumsal değişimlere uyum sağlamasına yetmiyorsa 
Anayasayı değiştiren yasama organının yine Anayasada öngörülen değiştirme 
koşullarına uyarak Anayasanın değiştirilmesi ve boşluklarının doldurulması 
konusundaki yetkisi Devletin hukuksal temel düzeni olan Anayasanın 
sürekliliğinin sağlanmasına hizmet eder. Ama aynı amaca, Anayasanın 
kimliğinin ve onun kurduğu hukuksal temel düzenin sürekliliğinin ortadan 
kaldırılması yasağı da hizmet etmektedir.

Anayasa, bu sürekliliğin korunabilmesi için demokratik hukuk devletinin 
meşru yollardan kendi kendini yok etmesini önlemeye çalışmaktadır.

Anayasamız cumhuriyetçilik ilkesinin ve Türkiye Cumhuriyetinin insan 
haklarına saygılı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve iiniter hukuk devleti niteliklerinin
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meşru yoldan kaldırılmasını yasaklayarak, kendi sürekliliğini ve geçerliliğini 
güvence altına almaya çalışmaktadır. Böylcce devletin varlığı, devamlılığı ve 
bağımsızlığı da garanti edilmiş olmaktadır.

Anayasa, toplum yapısının temel ve sarsılmaz yapısını oluşturan bir 
istikrar kaynağı olmalı, demokratik niteliği gereği halihazırdaki çoğunluğun 
geçici hevesiyle değiştirilmemeli, halkın yerleşik ve sürekli iradesinin bir 
anlatımı olmalıdır. Bu nedenle Anayasaların sürekli ve değişmez olması istenir.

Bununla birlikte Anayasanın istikrarı durağanlıkla karıştırılmamalıdır. 
Anayasa sadece bugünün değil geleccğin de gereksinmelerini 
karşılayabilmelidir. Anayasa ulusun isteklerini büyük ölçüde karşılamaktan 
uzaklaşır ve salt bir dizi katı kurallar bütünü olarak algılanmaya başlanırsa, 
değiştirilmesi mümkün olmalıdır. Şüphesiz böyle bir durum anayasal gelişimin 
en zor sorunlarından biridir. Ancak bir Anayasa Yargısı sistemine sahip 
devletler bu sorunun kolaylıkla üstesinden gelebilirler. Parlamentoların 
tereddütle karşılanacak karmaşık siyasal reform girişimlerine gerek kalmadan 
Anayasa M ahkemelerinin yapacakları yorumlarla bu sorunlara çözüm 
getirilmeleri mümkündür (KLAUS, 2001: 1039 vd.).

Devlet için bir düzen oluşturmak ve toplum için sarsılmaz bir istikrar 
kaynağı olmak fonksiyonunu pekiştirmek için Anayasalarda değiştirilemez ya da 
ebedi kurallara yer verilir.

Ancak Anayasanın aynı zamanda toplum dinamiğine, siyasal, ekonomik, 
teknolojik gelişmelere uyum sağlaması gereği nedeniyle, Anayasalardaki 
“değişmez kurallar” da zamanla ortaya çıkacak yeni gelişmelere uyum 
sağlayabilmek için ulusun özenle korumak istediği ebedi değerlerin anlatımı 
olmalı, toplumda bu değerlerin sonsuzluğu konusunda oydaşma bulunmalıdır.

Örneğin Anayasamızın “değiştirilemez hüküm ler” başlığını taşıyan 4. 
maddesinde yer alan, Devletin kimliğini, temel felsefesini oluşturan ilkeler, 
değişik koşulların ürünü olan 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında özenle ve 
sadakatle korunmuştur.

Şu halde bu ilkelerin korunması konusunda Türk toplumunda bir 
“konsensüs” bulunmaktadır. Bu ilkelerin başında Cumhuriyetçilik ilkesi, laik 
devlet vc üniter devlet ilkeleri yer almaktadır (KABOGLU, 2009: 36).
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HUKUK DEVLETİ İLKESİNİN ULUSAL VE 
ULUSÜSTÜ BOYUTTA KORUNMASI İLE İLGİLİ 

SORUNLAR - “YASİN EL KADI” ÖRNEĞİ

Doç Dr. Ece Göztepe
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a) Danıştay Onuncu Dairesi’nin kararı
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c) Değerlendirme

Sonuç Yerine: Hukuk Devleti Terörizmle M ücadeleye Engel mi?
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GİRİŞ

Yasin El K adı’nın adı ve hakkında D anıştay’ın verdiği iki karar Türk 
kamuoyunda daha çok İslami sermayenin siyasi iktidarla ilişkisi çerçevesinde 
anıldı ve haber konusu oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı 
Cüneyd Z apsu’nun El Kadı ile ticari ortaklığı ve başbakanın kamuoyundaki 
tartışmalar üzerine El Kadı’ya “kefil olduğunu” belirtmesi, El Kadı hakkında üç 
farklı hukuki düzlemde verilen kararların ortaya attığı hukuki sorunların Türk 
kamuoyunda tartışılmasını büyük oranda engelledi. Oysa Birleşmiş M illetler 
(BM) Güvenlik Konseyi kararlarının BM üyesi devletler tarafından uygulanması 
meselesinin yanısıra, Güvenlik Konseyi kararlarını esas alan tüzük ve kararlarla 
El K adfn ın  malvarlığının dondurulmasına karar veren Avrupa Birliği Bakanlar 
Konseyi’nin ve Türkiye’de D anıştay’ın aynı konu hakkmdaki Bakanlar Kurulu 
kararına ilişkin iki kararı pekçok önemli hukuki sorunu içinde barındırmaktadır. 
Özellikle BM düzeyindeki uluslararası hukuk ile AB hukuku ve AB organlarının 
kararları arasındaki gerilim, giderek karmaşıklaşan ve katmanları çeşitlenen 
farklı düzeylerdeki hukuk düzenlerinin ilişkilerinin hangi esaslara tabi olacağı 
sorununun etraflı biçimde tartışılmasını gerektirmektedir. Çünkü mesele farklı 
hukuki düzeylerdeki hukuk normlarının basitçe özel-genel norm ya da önceki- 
sonraki norm kuralı çerçevesinde çözümlenmesine indirgenemeyecek denli 
karmaşık bir nitelik arz etmektedir.

Bu çalışma BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadele ve barışın 
sağlanması amacı çerçevesinde 1998’den itibaren aldığı kararların üye devletler 
tarafından hangi araçlarla ve nasıl uygulanacağı sorusuna verilen yanıtlarla ilgili 
olarak ortaya çıkan hukuki tartışmaları, bu konudaki yargı kararları ışığında ele 
almaktadır. Bu çerçevede Türkiye’de Danıştay kararları, A B’de ise İlk Derece 
Mahkemesi (İDM) ile Avrupa Toplulukları Adalet D ivam ’mn (ATAD) El Kadı 
ile ilgili verilen, terörizmle mücadele tedbirlerinin konu edildiği kararlar ele 
alınacaktır. BM düzeyindeki uluslararası hukuk normları ile uluslararası 
kuruluşların ve ulus-devletlerin temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin 
yükümlülüklerinden kaynaklanan olası çatışma noktaları ise, terörizmle 
mücadelede hukuk devleti ilkesinin korunması sorununu çalışmanın merkezine 
oturtmaktadır.

Avrupa düzeyindeki yargı kararlarında (İlk Derece M ahkemesi, ATAD ve 
Avrupa İnsan H aklan M ahkemesi/AİHM ) temel soru, bu mahkemelerin BM 
Güvenlik Konseyi kararlarının insan hakları standartlarına uyup uymadığının 
yargısal denetiminin yapılması yetkisine sahip olup olmadıkları ve eğer bu 
yetkinin varlığı kabul edilirse, bu denetimin sınırlarının ve kapsamının ne 
olacağı sorusunda düğümlenmektedir.



Grâinne de Burca A TAD’ın temyiz mercii sıfatıyla verdiği El Kadı ile 
ilgili kararının A B ’nin uluslararası hukukla ilişkisi açısından dönüm noktası 
niteliğinde olduğunu belirtirken, bu durumun M ahkcm e’nin geçmişte verdiği 
kararlarla açık bir çelişki arz ettiğini ileri sürm ektedir (BURCA, 2008: 4 )1. 
Bıırca’ya göre bu da şimdiye kadarki içtihatlarında (Dünya Ticarct Örgütü ile 
ilgili antlaşm alar hariç olmak üzere) uluslararası hukuk-AB hukuku ilişkisinde 
anayasalcı (constitutionalist) yaklaşımı benimseyen A TA D ’ın, çoğulcu 
(pluralist), yani AB hukukunun özerk, ayrı ve öncelikli bir hukuk düzeni 
oluşturduğu görüşüne doğru kaydığını gösterm ektedir ki, bu da pek çok açıdan 
sorunlu bir durum teşkil etm ektedir (krş. DE W ET, 2009: 284 vd.; BESSON, 
2009: 237 vd.).

I. Birleşmiş Milletler’in Terörle Mücadele Araçları

a) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararları

Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyi 15 Ekim 1999 tarihinde 1267/1999 
sayılı kararıyla terörü destekleyen Taliban’a ve Afganistan topraklarında 
Taliban’ın desteği ve yardımıyla terörist eylemci yetiştiren kamplar kuran 
Osama Bin Ladin’e karşı gerekli tedbirleri listelemiş ve alınacak tedbirleri 
somutlaştırmıştır. Kararın 2. paragrafında Osama Bin Ladin'in yargılanabileceği 
bir ülkeye teslim edilmesi talep edilmektedir. AB İlk Dcrece Mahkemesi (İDM), 
ATAD ve Danıştay’ın kararlarına konu olan tedbir ise 4. paragrafın b) bendinde 
yer almaktaydı. Buna göre üye devletler, doğrudan ya da dolaylı olarak 
Taliban’a ait olan para ve diğer malvarlıklarını dondurmak için gerekli tedbirleri 
almakla yükümlü kılınmışlardır.

Aynı kararın 6. maddesi uyarınca BMGK geçici içtüzüğünün 28. maddesi 
doğrultusunda bir “Yaptırımlar Komitesi” (Sanctions Committee) kurulmuştur. 
BMGK üyesi devletlerden oluşan bu Kom ite’nin görevi, 4. maddenin b) 
bendindenki tedbirlerin üye devletler tarafından yerine getirilmesini gözetmek, 
bu bentte sözü edilen maddi kaynakları tesbit etmek ve yine aynı bentte yer alan 
insani amaçlı istisnalar hakkında karar vermekti.

1 Burca örnek olarak şu kararları göstermektedir: Haegeman v Belgitim ( 1974), 
181/73, ECR 449; Kupferberg (1982), 104/81, ECR 3641 (AB hukuk düzeninde 
uluslararası antlaşmaların yeri hakkında); Anklagemyııdigheden v Poulsen and Diva 
Navigation (1992), C- 286/90, ECR 1-6019; Racke GmbH&Co. V Hauptzollamt Mainz 
(1998), C -162/96, ECR 1-3655 (AB hukukunda uluslararası teamül kurallarının yeri 
konusunda).

-311 -



BMGK 19 Aralık 2000 tarihli ve 1333/2000 sayılı kararıyla 1267/1999 
sayılı kararındaki tedbirleri somutlaştırmış ve geliştirmiştir. Buna göre, 
Yaptırımlar K om itesi’nin saptayarak bir listede ilan ettiği ve Osama bin Ladin’le 
ve El Kaide örgütüyle ilişki içinde olan kişi ya da kurumların malvarlıklarının 
dondurulması ve bin Ladin ve El K aide’nin bu malvarlıklarından 
yararlanmasının engellenmesi talep edilmektedir. Bunu sağlamak için 
K om ite’nin, üye devletlerin ve yerel örgütlerin yardımıyla sürekli güncellenen 
bir listede El Kaide ve bin Ladin’le ilişki içinde olan kişi ve örgütleri Güvenlik 
Konseyi’ne bildirmesi talep ediliyordu2.

BM GK’nin 1390/2002 kararının 3. maddesiyle tıpkı 1333/2000 kararının 
23. maddesinde olduğu gibi, malvarlıklarının dondurulması tedbirinin devam 
ettirileceği ve bu kararın on iki ay sonra tekrar gözden geçirileceği 
belirtilmektedir. Bu kararın bir özelliği de listeye alınmaları için BM GK’ye isim 
önerisinde bulunan devletlerin, gizli servislerinden edinilen bilgiler olsa bile 
bunu paylaşma yükümlülüğü getirilmiş olmasıdır. Böylcce hem isim önerip hem 
de bunun gerekçesini oluşturan bilgilerin saklanması uygulamasından 
vazgeçilmiş olmaktaydı. Ancak bu konudaki asıl düzeltme 1526/2004 nolu 
kararla yapılmıştır. 17. maddede, listeye isim öneren üye devletlerin bu isimle 
ilgili olası en çok bilgiyi K om ite’ye iletmeleri, El Kaide, Taliban ya da Osama 
bin Ladin’le ilgili olarak saptanan bağlantının açıklanması talep edilmektedir.

20 Aralık 2002 tarihli ve 1452/2002 sayılı BMGK kararı ise alınacak 
tedbirlerin uygulanmasını kolaylaştıran hükümleriyle bir dönüm noktası olarak 
nitelendirilebilir. Bu kararın 1. maddesinde önceki kararların uygulanmasında 
bir dizi istisnaya izin verilmektedir. Üye devletler, Yaptırım lar K om itesi’nin 
onayını almak koşuluyla insani nedenlerle malvarlıklarının dondurulması 
tedbirine istisna getirebilmektedirler.

1730/2006 ve 1735/2006 sayılı BMGK kararlarıyla ise hem listeye 
alınma, hem de adların listeden silinmesi konusunda iyileştirmeler yapılmıştır. 
İlk anılan kararla listeden silinme talebinde bulunma yetkisi, ilgili kişinin 
vatandaşı olduğu ya da ikamet ettği ülke dışında doğrudan doğruya kendisine de 
tanınmıştır ki, hem El Kadı hem de Al Barakaat davasında Kom ite’ye bireysel 
başvuru hakkının tanınmamış olmasının da iptal gerekçeleri arasında yer aldığı 
düşünülürse, bu yenilik çok önemli bir hukuki güvence olarak nitelenebilir. 
1735/2006 sayılı kararın 13. paragrafında dile getirilen, Yaptırımlar

2 BMGK 1333/2000, 8. maddenin c) bendi; benzer bir ifade 1267/1999 kararının 
9. maddesinde de dile getirilmiştir.
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Kom itesi’nin liste prosedürü ile ilgili ilkeler belirlemesi kuralına uygun biçimde 
Komite, belli aralıklarla “Guidelines o f  the Committee for the Conduct o f  its 
Work” başlıklı bir metin hazırlayıp yayınlam aktadır3.

1735/2006 sayılı kararda bunun yanısıra ayrıntılı biçimde liste 
prosedürünün adımları açıklanmış, işbirliği, işbölümü ve koordinasyon ilkeleri 
sayılmıştır. Sırasıyla yaptırımlar, listeden çıkartma, istisnalar, tedbirlerin 
uygulanması usulü, koordinasyon ve İzleme E kib i’nin (Monitoring Team) 
görevleri başlıkları altında terörle mücadele araçlarının çerçevesi çizilmiştir. Bu 
iki kararın güncellenmiş ve içeriği geliştirilmiş biçimleri belli aralıklarla BMGK 
kararı olarak yayınlanmaktadır-4.

b) “Akıllı” Tedbirler (smart sanctions)

“Akıllı” tedbirler kavramı literatürde seçilmiş, hedefi belli anlamında 
kullanılıp geniş kapsamlı ya da genel ticari yaptırımların karşıtı olarak 
anlaşılmaktadır. Ancak bu tanımda seçilmiş tedbirlerin neden aynı zamanda 
“akıllı” olduklarının yanıtı yer almamaktadır. Bu sıfatla kastedilen öncelikle, 
açık ve kesin olmamakla birlikte, siyaseten daha etkili olmalarıdır. Bunun 
yanında genel ekonomik yaptırımların önceden öngörülmeyen ve istenmeyen 
sosyal sonuçları da seçilmiş tedbirlerin siyaseten daha etkili olmaları yönündeki 
beklentileri güçlendirm ededir (krş. CAM ERON, 2003: 160). Nitekim 1990’daıı 
başlayarak Birleşmiş Milletler, ABD ve AB tarafından uygulanan onlarca 
ekonomik yaptırımın genel niteliği, Irak’a uygulanan ekonomik ambargonun 
gayrıinsani sonuçları karşısında büyük eleştiri konusu olmuştur. Haiti (1993- 
1994) vc Yugoslavya’ya (1992-1995) uygulanan genel ekonomik yaptırımlar da 
çocuk ölümlerinin artması ya da sağlık sisteminin çökmesi gibi sonuçlar 
doğurmuş olsa da, insani yıkımın boyutu Irak’ta had safhaya ulaşmış ve BM 
başta olmak üzere genel yaptırım  kararı alan ülkeleri bu pratiği gözden geçirmek 
zorunda bırakmıştır (bkz. CORTR1GHT/LOPEZ, 2002: 1 vd.; BOTHE, 2008: 
541 vd.).

Akıllı tedbirlerin hedefi bu anlamda sona erdirilmek istenen, yaptırım 
uygulanan eylem ya da işlemlerin doğrudan gerçek failleri ve bunların ilişkili 
oldukları şirket ya da kuruluşlardır. Bu nedenle seçilen araçlar hem daha

3 Son güncellcme 8 Aralık 2008 tarihlidir (Bakılan tarih 9 Haziran 2009).
4 Son olarak bkz. BMGK 1822/2008 (9 Haziran 2009 itibariyle). BMGK’nin 

terörizmle mücadele araçlarının genel bir değerlendirmesi için bkz. BIANCHI, 2007: 
881 vd.; GU1LD, 2008: 173 vd.
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etkilidir, hem de istenmeyen sonuçlar minimize edilmiştir. Akıllı tedbirler 
başlığı altında uygulanan yaptırım lar mali, bazı ticari mallara ve silahlara 
yönelik ambargo ile seyahate ilişkin olmak iizere dört başlıkta toplanabilir. Mali 
yaptırım araçlarından en önemlisi malvarlıklarının dondurulmasıdır. Yaptırım 
uygulanan ülkenin üst düzey yöneticilerinin ve bunların ilişkili oldukları şirket 
ya da kuruluşların malvarlıkları dondurulmakta, bu kişiler mali açıdan bir 
darboğaza sokulmaktadır. Ticari mallara yönelik am bargolarda ise özellikle 
petrol (İrak, Sierra Leone, Angola) ve elmas gibi (Angola, Sierra Leone) mallar 
merkezi bir rol oynamıştır. Silah ambargosu ise en kesin, ama bir o kadar da 
etkisiz yaptırım araçlarından birisidir. Şimdiye dek uygulandığı hiçbir ülkede 
hedeflenen amaca ulaşılamamıştır. Özellikle sınır kontrollerinin çok gevşek 
olduğu Afrika ülkelerinde silah ambargosu silah kaçakçılığını artırmaktan başka 
bir işe yaramamıştır (CORTR1GHT/LOPEZ, 2002: 14 vd.; ELLİOTT, 2002: 174 
vd.). Seyahat sınırlamalarında ise, özellikle yaptırım uygulanan ülkenin yönetici 
sınıfına vize sınırlaması getirilmesi, o ülkenin havayollarına kısmen ya da 
tamamen ambargo uygulanması en çok başvurulan araçlardandır. Özellikle 
Libya, Angola, Afganistan ve Liberya örneklerinde bu yaptırım türü çok etkili 
olmuş ve uzun vadede yönetici sınıfın uluslar arası düzlemde legal ticari 
faaliyette bulunmasının büyük ölçüde önüne geçilmiştir (ELLİOTT, 2002: 173 
vd.).

II. Avrupa Biıiiği’nin Terörle Mücadeleyi Desteklemesi ve 
Sorunlar

a) Tedbirler

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi BM GK ’nin 1267/1999 kararının AB 
düzeyinde uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Ekim 1999’da ortak bir karar 
almıştır. Bu karar doğrultusunda Taliban’a ait ya da onların nam ve hesabına 
işletilen uçakların AB ülkelerine ya da ülkelerinden yaptığı uçuşlar 
yasaklanacak, bunun yaııısıra Taliban’ın yurtdışındaki parası ve diğer maddi 
kaynakları dondurulacaktı.

Bunu müteakip Bakanlar Konseyi 14 Şubat 2000’dc çıkardığı 337/2000 
nolıı tüzükle AT Antlaşm ası’nın 60. ve 301. maddesine dayanarak Taliban 
uçaklarının uçuşlarını yasaklamış ve Taliban’m malvarlığının dondurulmasıyla 
ilgili düzenlemeler getirmiştir.

5 1999/727/GASP, ABI. L 294/1 (16.11.1999) (AB metinlerine yapılan atıflar, 
belgelerin Almancalarına yapılmıştır).
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1333/2000 sayılı BMGK kararı doğrultusunda Bakanlar Konseyi 
2001/154/GASP kararını alm ıştır6. Kararın 4. maddesi Osama bin Ladin ve 
onunla bağlantılı kişi ve örgütlerin malvarlıklarının dondurulmasını öngörürken, 
bu kişi ve örgütlerin Yaptırımlar Komitesi tarafından güncellenen liste 
doğrultusunda saptanacağını öngörüyordu. 6 Mart 2001 tarihli ve 467/2001 
sayılı tüzükle7 alınması gerekli tedbirler AB düzeyinde bağlayıcı biçimde karara 
bağlanıyordu. Bu tüzüğün de hukuki dayanağını AT Antlaşm ası’nın 60. ve 301. 
maddesi oluşturuyordu. Kararın giriş bölümünün 3. paragrafında BMGK 
kararlarının uygulanabilmesi ve AB düzeyinde rekabeti önleyici tedbirlerin 
alınmasından kaçınabilmek için bu kararların uygulanmasının Topluluğun yetki 
alanına girdiği ve kararların uygulanması için alınacak tedbirlerin Topluluk 
tarafından alınması gerektiği belirtilmiştir^. Bu tüzüğün ekinde Yaptırımlar 
Komitesi’nin yayınladığı listede yer alan kişi ve kurumların listesi de 
yayınlanmış, AB Komisyonu bu listeyi Kom ite’nin güncellenmiş listesi 
doğrultusunda değiştirmekle yetkili kılınmıştır. Kom ite’nin 17 Ekim 2001 ve 9 
Kasım 2001 tarihli güncellenmiş listesinde Yasin El Kadı ile Barakaat 
International Foundation da El Kaide ile bağlantılı kişi ve kurum lar arasında 
sayılmıştır. Komisyon da kendisine verilen yetki doğrultusunda 2602/2001 ve 
2199/2001 sayılı tüzüklerle sözü edilen kişi ve vakfı 467/2001 sayılı tüzüğün 
ekini güncelleyerek listeye almıştır.

BMGK 1390/2002 kararına uyarak Bakanlar Konseyi 27 Mayıs 2002’de 
2002/402/GASP kararını almış vc A ntlaşm a’nm 60., 301. ve 308. maddelerine 
dayanarak dava konusu 881/2002 sayılı tüzüğü çıkarmıştır. Bu tüzüğün 2. 
maddesine göre, ekli listede adı geçen gerçek ve tüzelkişilere malvarlıkları ne 
doğrudan, ne de dolaylı biçimde kullandırılamaz ve bu kişilerin, 
m alvarlıklarından yararlanması anlamına gelecek mal ve hizmetlerden 
yararlanması da engellenir.

20 Aralık 2002 tarihli ve 1452/2002 sayılı BMGK kararının A B ’deki 
karşılığı, Bakanlar K onseyi’nin 27 Şubat 2003 tarihli ve 2003/140/GASP sayılı 
kararı ve buna ilişkin 27 M art 2003 tarihli 561/2003 sayılı tüzüktür. Tüzüğün 2a 
maddesi, hangi hallerde malvarlığının dondurulması tedbirinden imtina 
edilebileceğini düzenlemektedir. Buna göre tüzüğün ikinci ekinde adı belirtilen 
üye devlet makamları, ilgilinin başvurusu üzerine, temel gıda maddesi, kira ya 
da ipotek, ilaç ya da tıbbi tedavi, vergi, sigorta ödentisi, kamusal sosyal güvenlik

6 ABI. 2001 L 57/1 (27.2.2001).
7 ABI. 2001 L 67/1 (9.3.2001).
s Yetki tartışması için bkz. HÖRMANN, 2007: 120 vd.
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primleri; hukuki hizm etler ya da dondurulmuş malvarlıklarının olağan idaresi 
için gerekli olan giderlere harcanacaksa, Yaptırımlar K om itesi’nin de onayı 
alındıktan sonra, tedbirin kaldırılmasına karar verilebilir.

Yasin El Kadı ve Al Barakaat Foundation dava dilekçelerinde üç temel 
nedenden dolayı haklarında tesis edilen işlemin iptalini talep etmişlerdir: El Kadı 
adil yargılanma hakkının, mülkiyet hakkının ve nihayet etkili yargısal denetime 
ilişkin temel hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Al Barakaat Foundation 
ise Bakanlar Konseyi’nin dava konusu tüzükleri çıkarma yetkisinin olmadığını, 
AT Antlaşm ası’nm 249. maddesinin ihlal edildiğini ve bu nedenlerle temel 
haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

b) İlk Derece Mahkemesi’nin (İDM) Kararları9

İDM dava konusu tüzüğün davacıların temel haklarım ihlal edip 
etmediğini denetlerken, Birleşmiş M illetler’in kurduğu uluslararası hukuk 
düzeni ile BM üyesi devletlerin ya da A B’nin kurduğu hukuk düzenleri 
arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtm iştir10. BM Şartı’mn 
103. maddesine göre üye devletler, Şartı imzalamadan önce ya da sonra 
üstlendikleri uluslararası yükümlülüklerle BM Şartı’nın çelişmesi halinde, BM 
Şartından kaynaklanan yüküm lülüklerin önceliği söz konusudur. Bu nedenle üye 
devletler 25. maddedeki yükümlülükleri öncelikle yerine getirmek zorundadırlar. 
AT Antlaşm ası’nın 307. maddesi ve bununla bağlantılı olarak 297. maddesi BM 
Şartı’nın bu maddesini hiçbir biçimde etkilememekte ve etkisiz kılmamaktadır.

A B ’nin BMGK kararlarıyla bağlı olup olmadığı sorusunu ise (bkz. 
OOSTHUIZEN, 1999: 549 vd.) M ahkeme dolaylı biçimde yanıtlamıştır. Şarta 
göre AB bununla bağlı değildir, çünkü AB ne BM üyesidir, nc de üye devletlerin 
yerine geçerek onları temsil etmektedir. Ancak yine de mahkeme 1972 tarihli 
Fruit Company" kararına atıfla, kıyas yoluyla A B’nin de BM Şartıyla bağlı 
olduğunu belirtmiştir. Buna göre, daha önceden üye devletlerin BM Şartı 
kapsamında sahip oldukları yetkileri eğer AB/AT üstlendi ise, bu durumda AB 
de Şart ile bağlı kabul edilmelidir. Bu nedenle A B ’nin üye devletlerin BM 
çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyecek hiçbir tedbir

9 Kararların kapsamlı değerlendirmeleri için bkz. ECKES, 2008: 74 vd.; 
KOTZUR, 2008: 673 vd.; STEİNBARTH, 2006: 269 vd.; TZANOU, 2009: 123 vd.

10 E! Kadı, T-315/01 (21.09.2005), par. 178 vd.; Al Barakaat, T-306/01 
(21.09.2005), par. 228 vd.

"  AT AD, Fruit Company (12.12.1972), Slg. 1972, 1219, par. 18.
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alamayacağını ve bunların yerine getirilmesini engelleyemeyeceğini 
belirtm iştir12.

İkinci adımda Mahkeme, BM tedbirlerini uygulamaya yönelik Topluluk 
işlemlerinin yargısal denetim  konusu yapılıp yapılamayacağı sorusunu ortaya 
atmıştır. Çünkü bir hukuk topluluğu olarak ne üye devletler, ne de Topluluk 
organları yargısal denetimden m uaf değildirler. Ancak BMGK kararlarının 
uygulanmasına yönelik tedbirlerde A B ’niıı içeriğe ya da bunun değiştirilmesine 
yönelik mekanizmaların tesisinde herhangi bir takdir yetkisi olmadığı 
belirtilmektedir. Bu nedenle dava konusu tüzüklerin yargısal denetimi, dolaylı 
biçimde BMGK kararlarının hukuka uygunluğunun denetimi anlamını da 
taşımaktadır. Mahkeme, BM Şartı’nın 103. ve AT Antlaşm ası’nın 307 maddesi 
doğrultusunda, bir BM kararının Topluluk tarafından korunan temel haklara 
aykırılığı iddiasıyla dahi olsa yargısal denetim konusu yapılamayacağını, aksi 
takdirde bu kararların etkisiz hale getirileceğini belirttikten sonra, ilke olarak 
(abç) BM kararlarının Topluluk hukukuna uygunluğunun denetlenemeyeceğine, 
M ahkcnıe’nin BM kararlarını olabildiği ölçüde Topluluk hukukuna uygun 
yorumlamakla ve üye devletlerin uluslararası hukuktan kaynaklanan 
yükümlülükleriyle bağdaşır bir çözüm bulmakla yükümlü olduğunu 
belirtm iştir13.

Ancak bu argümanı takip eden paragrafta Mahkeme şaşırtıcı bir adım 
atarak i us cogens ilkesini ortaya atmış vc BM kararlarının denetlenemezliğini 
göreli hale getirmiştir. Buna göre, devletlerarası teamülleri kodifıye eden 
Uluslararası Antlaşmalara İlişkin Viyana Sözleşm esi’nin 53. maddesi devletler 
hukukunun bağlayıcı bir normuyla (ius cogens) çatışan sözleşmelerin hükümsüz 
olduğunu belirtmektedir. Iııs cogens 'le  kastedilen ise, uluslararası devletler 
topluluğu tarafından bütünüyle kabul edilen, aksine bir uygulamanın kabul 
edilmediği ve ancak aynı nitelikteki bir norm tarafından değiştirilebilen kurallar 
bütünüdür. Bunun yanında BM Şartı’nın B aşlangıcında ve I. Bölümünde temel 
insan hakları ile antlaşmalardan doğan yükümlülüklere saygı önemle 
vurgulanmıştır. Bu ilkeler gerek BM üyeleri, gerekse organları için aynı ölçüde 
bağlayıcıdır. 24. maddenin ikinci fıkrasına göre Güvenlik Konseyi, kendisine 
Şart ile verilmiş olan görevleri yerine getirirken Birleşmiş M illetler’in Amaç ve

12 E! Kadı, T-315/01 (21.09.2005), par. 203; Al Barakaat, T-306/01 (21.09.2005), 
par. 253.

13 El Kadı, T-315/01 (21.09.2005), par. 225; A! Barakaat, T-306/01 (21.09.2005), 
par. 276. Bu gerekçenin insan haklarını korumada yetersiz kalacağına ilişkin bir eleştiri 
için bkz. SCIIMALENBACH, 2006: 349 vd.
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İlkeleri’ne uygun hareket eder. Bu nedenle BMGK. kendisine verilen yaptırım 
yetkisini kullanırken de bunu, devletler hukukuna ve B M ’niıı ilkelerine uygun 
biçimde vc bu sınırlar içinde kullanmalıdır. İDM, BMGK kararlarının 
bağlayıcılığının sınırının ius cogens olduğunu belirttikten sonra, bu sınırların 
ihlali halinde -  her ne kadar bu olasılığın çok düşük olduğunu dile getirse de -  
kararların BM üyesi devletler ve AB için bağlayıcı olamayacağını söylemiştir. 
AB Bakanlar Konseyi’nin herhangi bir takdir yetkisi kullanmaksızın BMGK 
kararlarını doğrudan doğruya AB düzeyinde uygulamaya yönelik olan dava 
konusu tüzüğünün yargısal denetime tabi olup olmadığı sorusu, böylecc ius 
cogens kapsamındaki ilkeler açısından olumlanmış olmaktadır. Bunu müteakip 
İDM her iki davada ileri sürülen hak ihlallerini teker teker ele almıştır. Mülkiyet 
hakkının ihlal edildiği iddiasını, 1452/2002 sayılı BMGK kararında öngörülen 
istisna düzenlemeleri nedeniyle ius cogens'e  aykırı bulmamıştır. Bunun yanında 
malvarlıklarının dondurulması tedbiri malvarlığına el konması anlamına 
gelmemekte, hakkın özüne bir müdahale niteliği taşımayıp sadece kullanımını 
sınırlamakta, listeler ve alınan tedbirlerin devam ettirilip ettirilmeyeceği düzenli 
biçimde gözden geçirilmekte ve nihayet ilgililere vatandaşı oldukları ya da 
yaşadıkları ülke aracılığıyla Yaptırımlar Kom itesi’ne başvurarak durumlarının 
gözden geçirilmesini talep etme hakkı tanınm aktadır1'.

Adil yargılanma hakkının ve dava konusu tüzük çıkarılmadan önce 
kendilerinin dinlenmemiş olmasının temel haklarını ihlal ettiği iddiasını da İDM, 
Topluluk organlarının BMGK kararlarını uygulama konusunda hiçbir takdir ve 
denetim yetkilerinin olmaması nedeniyle reddetmiştir. Yaptırımlar Komitesi’ne 
ilgililerin doğrudan doğruya başvurma haklarının olmamasını da M ahkeme ius 
eogens'e aykırı görmemiştir. Bununda ötesinde alınan malvarlığının 
dondurulması tedbirine dayanak teşkil eden olgu ve delillerin ilgililere 
bildirilmemesini de İDM, Yaptırımlar Komitesi bunun uluslararası güvenliğe 
aykırı olduğu görüşünde ise, temel hakları ihlal eden bir durum olmadığına karar 
verm iştir15.

İDM ius cogens sınırları içinde kalmak koşuluyla, BMGK kararlarının 
Topluluk hukuku tarafından korunan temel hak ve özgürlüklere aykırılığının 
dolaylı olarak denetlenemeyeceğini, BM GK’nin olgu ve delilleri 
değerlendirmesinin, alınan tedbirlerin bunlar ışığında amaca uygun ve ölçülü

14 BM Antlaşması’nın bağlayıcılığı ile ilgili değerlendirmeler için bkz. EI Kadı, 
T-315/01 (21.09.2005), par. 227-231; Al Barakaat, T-306/01 (21.09.2005), par. 278-282.

15 El Kadı, T-315/01 (21.09.2005), par. 274; Al Barakaat, T-306/01 (21.09.2005), 
par. 320.
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olup olmadığına karar verilmesinin, Topluluk mahkemelerinin yetkisinde 
olmadığına karar vermiştir. Çünkü aksi takdirde BM GK’nin yetkisine müdahale 
edilmiş olunacaktır. Bunun yanında kimin ya da hangi örgütün dünya barışına 
bir tehdit oluşturduğuna ilişkin karar siyasal bir karar olduğundan, bu konudaki 
tek yetkili BM Şartı ile dünya barışının korunması ve uluslararası güvenliğin 
sağlanması ile yetkili kılınan organlardır. Bu organlardan birisi olan Yaptırımlar 
Komitesi’nin verdiği kararlara karşı başvurulacak bağımsız bir uluslararası 
mahkeme kurulmamış olması ise ius cogens 'e  aykırılık teşkil etmemektedir.

c) ATAD’ın Kararları

Yasin El Kadı ve Al Barakaat Foundation AT A D ’a yaptıkları temyiz 
başvurusunda temel haklarının ihlal edildiği iddiasının yanısıra, iptali istenen 
tüzüklerin yasal dayanağının olmadığını ve tüzüklerin AT Antlaşm ası’mn 249. 
maddesine aykırı olduğunu iddia etmişlerdir. ATAD 60. ve 301. maddelerin, 
dava konusu tüzükler için yeterli hukuki dayanak oluşturamayacağını belirttikten 
sonra, 308. maddede belirtilen koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğini 
tartışmıştır. Yani Antlaşm a’da başka herhangi bir hüküm bulunmaması 
nedeniyle. Topluluğun amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli önlemleri 
alabilmek için bu maddeye dayanılarak işlem tesis edilip edilemeyeceği 
hususunu ele almıştır. ATAD’a göre 308. madde Avrupa Topluluklarının 
amaçlarına ulaşmak için alınabilecek tedbirlere dayanak oluşturabilir; oysa 
Ortak Güvenlik vc Dış Politika bir AB politikası olup 308. maddenin açık lafzı 
gereği bu kapsamdaki tedbirlerin dayanağı olam az16. Ancak ATAD 308. 
maddedeki Topluluk amacı ile dava konusu tüzüklerle amaçlanan terörizmle 
mücadele, Osama bin Ladin, El Kaide ve Taliban’la işbirliği yapan kişi ya da 
kuruluşların malvarlıklarını dondurarak terörizme katkıda bulunmalarını 
engelleme amaçlarının gerçekleştirilmesi arasında ilişki kurulabileceğini 
belirtm iştir1 . Çünkü herbir üye devletin kendi önlemlerini almasının beklenmesi 
halinde hem üye devletler arasında rekabeti engelleyici farklı tedbirler söz 
konusu olabilecek, hem de ortak pazardaki sermaye ve mal akışı sekteye 
uğrayabilecektir. Bu nedenle ATAD tüzükle 308. madde arasında bir bağlantının 
mevcut olup yeterli dayanak oluşturduğuna karar verm iştir18.

Temyiz başvurusunda El Kadı beş iddiayı dile getirmiştir:

lfl Yasin El Kadı ve Al Barakaat Foundation davaları temyiz aşamasında 
birleştirilmiştir: ATAD, C-402/05 P vc C-415/05 P, par. 180-198.

17 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 222.
18 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 230.
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İlk Dcrece M ahkemesi (İDM) BMGK kararlarının 25. madde 
uyarınca bağlayıcılığı ile 103. maddede düzenlenen üye devletler açısından 
uygulama önceliğini birbirine karıştırmıştır,

BMGK kararlarının otomatik olarak üye devletlerin iç hukukuna 
aktarılması gerektiği anlayışı yanlıştır,

İD M ’nin BMGK kararlarını yargısal denetime tabi tutma 
yetkisinin olmadığı konusundaki görüşü yanlıştır,

ius cogens'e yapılan a tıf da çelişkilidir, çünkü İD M ’nin yargı 
yetkisinin olmadığı kabul edildiği takdirde iııs cogens'e dayanılarak yapılan 
istisna da temel ilkeyi çürütmektedir,

BM GK’nin alınacak tedbirlere karşı bağımsız bir uluslararası 
mahkemeye başvuru hakkı tanımamış olması, üye devletlerin olgu ve delillerin 
saptanması ve başvuru yollarının sağlanması konusunda iyileştirmeler 
yapamayacağı, bu konuda takdir yetkilerinin olmadığı anlamına gelemez.

ATAD bu iddialara ilişkin tarafların görüşlerini özetledikten sonra, 278. 
paragraftan başlayarak BM hukuku ile Topluluk hukukunun ilişkisine ve lıerbir 
düzenin sahip olduğu ya da olması gereken hukuki güvencelerle ilgili görüşünü 
açıklamaya başlamıştır. A TA D’ın kararının can alıcı noktası da burada 
başlamaktadır. Mahkeme ilk olarak, A B’nin bir hukuk topluluğu olduğunu ve ne 
üye devletlerin, ne de Topluluk organlarının işlemlerinin Topluluk 
Antlaşmalarına uygun olup olmadığına ilişkin denetimden m uaf 
tutulamayacaklarını belirtm iştir19. Bunun yanısıra uluslararası antlaşmalar, 
Topluluk antlaşmalarında yer alan yetki düzenine ve bu hukuk düzeninin 
özerkliğine müdahale edemez. Ayrıca ATAD bu hukuk düzeninin korunmasıyla 
yetkili kılınmış bir organdır ve temel hak ve özgürlükler de Topluluk hukukunun 
genel ilkelerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Genel ilkelerin belirlenmesinde ATAD 
üye devletlerin ortak anayasal geleneklerinden ve üye devletlerin tara f olduğu 
insan haklarını korumaya yönelik antlaşmalardan yararlanmaktadır. Mahkeme 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşm esi’nin bu noktada özel bir yeri olduğunu da 
vurgulamıştır20. Geçmiş kararlarında da belirttiği üzere A TA D ’a göre insan 
haklarına saygı Topluluk işlemlerinin hukuka uygunluğunun koşuludur ve insan 
haklarına saygı ilkesini ihlal eden işlemler Topluluk tarafından geçerli kabul 
edilemez21. Bu doğrultuda uluslararası bir atlaşmadan doğan yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinde de bu ilkeden sapılması ve Topluluğun anayasal ilkelerinin

19 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 281.
20 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 283.
21 Gutachten 2/94, par. 34; Rs. Schmidberger, C-l 12/2000, Slg. 2003,1-5659, par. 

73 (12.6.2003).
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ihlal edilmesi söz konusu olamaz22. Ancak Mahkeme denetim yetkisinin 
Topluluk işlemine yönelik olduğunu ve uluslararası antlaşmanın bu denetimin 
kapsamına girmediğini özellikle belirtmiştir. Bu nedenle ius cogens ilkeleriyle 
sınırlı olsa dahi BMGK kararlarının ATAD tarafından denetimi söz konusu 
olamaz23.

Öncelikle AT yetkileri uluslararası hukuk dikkate alınarak kullanılmak 
zorundadır24. Dünya barışının korunması ve uluslararası güvenliğin sağlanması 
konusunda yetkili kılınan Birleşmiş M illetler’in kararlarının uygulanması söz 
konusu olduğunda da aynı ilkeler geçerlidir. Bu kararların A B ’de 
uygulanabilmesi için öncelikle GASP kapsamında ortak bir karar alınması ve 
A T ’nin bir işleminin gerekli olduğuna karar verilmesi gerekmektedir. Bu 
doğrultuda BMGK kararlarının AT hukukuna uyarlanması gerekiyorsa Topluluk 
organları kararın amacını, lafzını ve kararda belirtilen temel yükümlülükleri 
gereğince dikkate almak zorundadır. ATAD, BMGK kararlarının tiye devletler 
tarafından uygulanmasında BM Şartı’nın belli bir model öngörmediğini, üye 
devletlerin bu kararlan uygularken kendi iç hukuk sistemlerine uygun araçları 
kullanmalarına olanak tanındığını belirm iştir25. Bu nedenle BMGK kararlarının 
uygulanmasına yönelik olsa da bir Topluluk işleminin yargı denetimi dışında 
tutulmasının Topluluk A ntlaşm ası’nda herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır.

Üye devletlerin diğer uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan 
yükümlülükleriyle AT A ntlaşm asından kaynaklanan yükümlülüklerinin 
çatışması halini düzenleyen 307. maddenin, Topluluğun temelini oluşturan 
ilkelerin sorgulanmasına, özellikle temel hakların korunması vc Topluluk 
işlemlerinin bu haklarla bağdaşıp bağdaşmadığına ilişkin yargı denetiminin 
yapılmasına bir istisna getiremeyeceği belirtilmiştir. Madde 300/VH’ye göre, bu 
maddeye uygun olarak imzalanan uluslararası antlaşmalar üye devletler ve AT 
için bağlayıcıdır. Bu bağlayıcılık BM Şartı’na uygulanacak olursa, BM Şartı 
ikincil hukuk normları karşısında önceliğe sahiptir26; ancak bu öncelik birincil

22 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 285.
J3 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 286 vd.
24 C-402/05 P vc C-415/05 P, par. 291 vd. Bu doğrultuda Mahkeme’nin geçmiş 

içtihatlarından bkz. Rs. Poulsen ve Diva Navigation, C-286/90, Slg. 1992,1-6019, par. 9; 
Rs. Racke, C -162/96 (16.06.1998), par. 45; Rs. Kommission/Rat, C-91/05, par. 65 
(20.05.2008).

25 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 296 vc 298.
26 Bkz. Rs. Intertanko, C-308/06, par. 42 (3.6.2008).
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hukuk normları ve Topluluk hukukunun temel ilkeleri27 karşısında söz konusu 
değildir28. Nitekim madde 300/V I’da ATAD ’ın görüşüne başvurularak bir 
uluslararası antlaşmanın AT A ntlaşm ası'na aykırı olduğuna karar verilirse, bu 
antlaşmanın yürürlüğe girmesinin mümkün olmadığı açıkça düzenlenmiştir.

ATAD kendi denetim yetkisini, Topluluğun hukuk düzeninin 
özerkliğinden çıkartmaktadır. Dava konusu tüzük de bu hukuk düzeninin bir 
parçası olduğu için M ahkeme bu işlemin temel hak ve özgürlüklere uygun olup 
olmadığını denetleme yetkisine sahip dem ektir29. M ahkeme’ye göre, BM 
nezdinde başvuru ve denetim mekanizmaları öngörülmüş ve bunlar davacıların 
başvuruları incelenirken iyileştirilmiş olsa da, yargısal bir denetimin 
güvencelerine sahip olmadığından, AB düzeyindeki yargısal denetim daha da 
önem kazanmaktadır. Mahkeme ayrıca Kom ite’ye yapılan listeden çıkartılma 
başvurusundan sonra gerçekleşen prosedürün devletlerarası ve diplomatik bir 
doğası olduğunu, Komite üyesi devletlerin oybirliğine ihtiyaç duyulduğunu, 
bireylerin haklarını korumak ve savunmak için herhangi bir hukuki araca sahip 
olmadıklarını, ancak vatandaşı oldukları ya da ikamet ettikleri devletin görüş 
bildirme yetkisi bulunduğunu vurgulayıp yargısal korumanın eksik unsurlarına 
dikkat çekmiştir. Bunun yanında listede adı geçen bireylere listeye alınmalarına 
sebep olan olgu ve delillerin gösterilmesi ve bildirilmesi zorunlu olmadığından 
ATAD, AB düzlemindeki yargısal denetimin daha da büyük önem taşıdığını 
vurgulamaktadır30. Ancak M ahkeme terörizmle mücadele çerçevesinde alınan 
önlemlerin etkili, ilgililer açısından ise “sürpriz” olabilmesi için, ilk kez listeye 
alınma öncesinde bildirimde bulunma yükümlülüğünün Yaptırımlar 
Kom itesi’nden beklenemeyeceğini de ayrıca belirtm iştir31.

BM hukuku ile Topluluk hukuku ve her iki düzlemin işlemleri arasındaki 
ilişkiyi “çoğulcu” (pluralist) (BÜRCA, 2009: 857 vd.; NOLLKAEM PER, 2009:

27 Genel ilkeler normatif olarak Antlaşmalarda çok kısa biçimde düzenlenmiş 
olup (örneğin, AB Antlaşması’mn 6/1 maddesinde sayılan ve AB’nin temel unsurlarını 
oluşturan özgürlük, demokrasi, insan hakları ile temel hak ve özgürlüklere ve hukuk 
devleti ilkesine saygı ya da 6/II maddesinde belirtiidiği gibi, AÎHS’de sayılan temel 
haklar ile üye devletlerin anayasalarında ortak olan değerler) bu konudaki geniş içtihat 
ATAD tarafından geliştirilmiştir. Kapsamlı bir araştırma için bkz. 
BERNITZ/NERGELIUS/GARDENER, 2008.

28 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 304 vd 308.
29 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 317.
30 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 323 vd.
31 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 338 vd. Aynı doğrultuda başka bir karar içiıı 

bkz. Rs. Möllendorf-Niehuss, C-l 17/06, par. 63.
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867 vd.) hukuk düzeni anlayışı çerçevesinde değerlendiren ATAD davadaki 
talepleri değerlendirmeye geçmiştir. Mahkeme öncelikle Topluluk üyesi 
devletlerin anayasal geleneklerine, A İH S’nin 6. ve 13. maddesi ile 7 Aralık 2000 
tarihinde N icc’te deklare edilen Avrupa Temel Haklar Şartı’nın 47. maddesine 
dayanarak, etkili yargısal korumaya sahip olmanın, Topluluk hukukunun temel 
ilkelerinden birisi olduğunun A TAD’ın yerleşik içtihatlarında kabul edildiğini 
dile getirmiştir. Davacıların bu haklarının da dava konusu tüzüklerde yeterince 
güvence altına alınmadığına karar vermiştir32.

Ancak terörizmle mücadele ile temel hak ve özgürlüklerin korunması 
dengesinde ATAD Avrupa İnsan Hakları M ahkemesi’nin Chahal kararına’3 
atıfla güvenlik ve gizlilik esası ihlal edilmeksizin, mahkemelerin görevinin 
uygun tekniklerle bireylere etkili usuli güvence sağlamak olduğunu ve bu iki 
hukuki değer arasında bir denge kurulması gerektiğini vurgulam ıştır4. 
M ahkeme, AB Bakanlar Konseyi dava konusu 467/2001 tüzüğünü değiştiren 
Komisyonun 2062/2001 ve 2199/2001 tüzüklerinin yayınlanmasından sonra, 
davacılara haklarındaki iddialar ve deliller hakkında bilgi verilmediğini, 
kendilerine savunma hakkı tanınmadığını belirtmektedir. Bunun sonucunda 
davacılar kendileri hakkındaki iddialara bir mahkeme önünde cevap verme ve 
kendilerini savunma hakkından mahrum bırakılm ışlardır3*.

El K adı’nın, mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiası ise ATAD tarafından 
kabul edilmemiştir. Gerek kendi içtihatları, gerekse A İH M ’nin içtihatları 
doğrultusunda Mahkeme, mülkiyet hakkının sınırsız olmadığını, kamu yararı 
gerekçesiyle, hedeflenen amaçla sınırlama arasındaki ölçülülük ilkesi ihlal 
edilmediği ve hakkın özüne müdahale edilmediği oranda sınırlamanın mümkün 
olduğunu belirtm ektedir’6. Bu sebeple El K adı’nın mülkiyet hakkının ölçülülük 
ilkesi çerçevesinde sınırlandığı kabul edilmekle birlikte Mahkeme, listeye 
alınma kararma karşı etkili başvuru yolları öngörülmediği için tüzüğün 
davacılarla ilgili kısmının iptaline karar vermiştir. Ancak giderilemez zararların 
doğmasını engellemek ve tüzüğün amacını tamamen ortadan kaldırmamak için, 
kararın açıklanmasından başlayarak en geç üç ay içinde Bakanlar Konscyi’nin 
kararda sözü edilen ihlalleri giderecek biçimde tüzüğü yeniden düzenlemesine

32 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 334 vd.; Ayrıca bkz. Rs. Unibet, C-432-05, 
Slg. 2007,1-2271 par. 37.

33 ECHR judgement, Chahal v. UK, Nr. 70/1995/576/662 (15.11.1996), par. 131.
34 C-402/05 P vc C-415/05 P, par. 344.
35 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 348 vd.
36 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 355 vd.
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vc o zamana dek tüzüğün davacılar için dc yürürlükte kalmasına karar 
verilm iştir37.

Bunun üzerine Komisyon, 881/2002 sayılı tüzüğün 7. maddesinin birinci 
fıkrasıyla BM GK kararları doğrultusunda tedbir alınacak kişilerin adlarına 
ilişkin listeyi değiştirmeye yetkili kılınan organ olarak, 2 Aralık 2008 tarihli AB 
Resmi Gazetesinde yayınlanan 1190/2008 sayılı tüzüğü çıkarm ıştır38. Tüzüğün 
giriş bölümünün üçüncü paragrafında davacılara listeye alınma sebepleri 
hakkında bilgi verildiği ve kendilerine bu bilgiler ışığında savunma hakkı 
tanındığı belirtilmektedir. Aynı tüzüğün altıncı ve yedinci paragrafında 
davacılardan El Kadı ve Al Barakaat Vakfı’ndan gelen açıklama ve bilgiler 
doğrultusunda K om isyon’un, adı geçen gerçek vc tüzelkişinin tüzüğe ekli listede 
adlarının yer almasının uygun olacağı kanaatine vardığı belirtilerek, aynı 
tüzüğün ekinde bu kişilerin adlarına yer verilmiştir.

Komisyon bu tarihten sonra altı tane daha tüzük değişikliği39 yaparak 
malvarlığı dondurulacak kişilerin listesine eklemeler yapmıştır. Bu tüzüklerden 
ilkinde, ATAD kararında belirtilen güvencelere ve buna uygun prosedüre 
herhangi bir a tıf olmamakla birlikte, 23 Aralık 2008 tarihli Resmi G azetc’de 
yayınlanan tüzükten başlayarak tüzük metninde, Yaptırımlar Kom itesi’nin 
listede yaptığı değişiklik doğrultusunda A B’nin ilan ettiği listenin dc 
değiştirildiği, K om ite’nin değişiklik gerekçelerinin AB K om isyonu’na 
bildirildiği, ilgililerin Kom isyon’a başvurmaları halinde kendilerinin sebepler 
hakkında bilgilendirilip bu iddialara cevap hakkı tanınacağı ve yapacakları 
savunmalar ışığında tüzüğün tekrar gözden geçirilebileceği belirtilmektedir. 
Böylelikle ATAD ’ın kararında dile getirilen hukuki güvenceleri ilgililere tanıyan 
bir prosedür izlenmiş ve Topluluk hukukunun temel ilkeleri güvence altına 
alınmış olmaktadır.

III. Türkiye’de BMGK Kararlarının Uygulanması

1363/2001 nolu BMGK kararının 8. maddesi, kararların doğrudan 
doğruya uygulanabilirliği sözkonusıı olmadığı için üye devletleri, BMGK

37 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 369 vd. ile 376.
38 ABI. L 322/25 (2.12.2008).
39 Sırasıyla bkz. VO 1314/2008 (ABI. L 344/64, 20.12.2008); VO 1330/2008 

(ABI. L 345/60, 23.12.2008); VO 184/2009 (ABI. L 63/11, 7.3.2009); VO 265/2009 
(ABI. L 89/6, 1.4.2009); VO 344/2009 (ABI. 105/3, 25.4.2009); VO 490/2009 (ABI. L 
148/12, 11.6.2009).



kararlarının ve özellikle 2. maddede belirtilen tedbirlerin en kısa zamanda 
uygulanmasını sağlayacak yasal ve idari düzenlemeleri yapmaya, mevcut 
düzenlemeleri ise gözden geçirmeye davet etmektedir. Aynı ifadeler 1390/2002 
nolu kararın 8. maddesinde de tekrarlanmaktadır.

Danıştay Onuncu Dairesi ile Danıştay İdari Dava Dairelerinin iki kararı, 
İDM ile ATAD kararları arasındaki yaklaşım farkından çok daha büyük bir 
keskinlik göstermektedir. Aşağıda öncelikle dava konusu özetlenip bu iki kararın 
temel yaklaşımı ve gerekçeleri açıklandıktan sonra, her iki karardaki hukuki 
argümanların BMGK kararları ışığında bir değerlendirmesi yapılacaktır.

a) Danıştay Onuncu Dairesi’nin Kararı4"

Bakanlar K urulu’nun 2001/3483 sayılı ve 22.12.2001 tarihli kararıyla41 
davacı Yasin El K adı’nın Türkiye’de bulunan bankalar ve diğer mali kurumlar 
ile gerçek vc tüzelkişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak 
üzere, tüm hak ve alacakları ile malvarlıklarının dondurulmasına vc bu 
malvarlıkları ile ilgili her türlü işlemin Maliye Bakanlığı’nın iznine 
bağlanmasına karar verilmiştir. Davacı, herhangi bir yargı kararı olmaksızın ve 
suçlu olduğu tesbit edilmeksizin hakkında karar verildiği ve Bakanlar Kurulu 
kararının süresi belirsiz olduğu için bu idari karar hakkında iptal davası açmıştır.

Davalı kurumlar Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye 
Bakanlığı’dır. Yapılan savunmada BM Şartı’nın ve BMGK kararlarının Türkiye 
için bağlayıcı olduğu ve Türkiye’nin 1267/1999, 1333/2000 ve 1373/2001 sayılı 
BMGK kararları doğrultusunda karar aldığı belirtilmiştir.

Davanın gelişim sürecinde, BMGK kararı uyarınca oluşturulan 
Yaptırımlar K om itesi’nin listesi yayınlandıktan sonra M aliye Bakanlığı, teröre 
kaynak sağlayan kişi ve organizasyonlar hakkında araştırma ve inceleme 
yapmak üzere bir müfettiş görevlendirmiştir. Görevlendirilen müfettiş 9.11.2001 
tarihli bir yazı ile davacı El K adı’nın, kara para aklama faaliyeti içinde olduğu 
konusunda ciddi emarelere rastlanıldığını belirterek her türlü mal, hak vc 
alacaklarına 4208 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi42 uyarınca tedbir

40 E. 2002/984, K. 2006/4795, karar tarihi: 4 Temmuz 2006.
41 Resmi Gazete 30.12.2001 (mükerrer).

4208 sayılı Karapanaın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Kanunun 9 uncu
maddesi:

Tedbir Konulması
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konulmasının uygun olacağı sonucuna ulaşıldığını M aliye Bakanlığı Mali 
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (M ASAK) bildirmiştir. MASAK ise bu 
müfettiş raporu üzerine ekinde herhangi bir belge içermeyen bir yazıyla İstanbul 
Cumhuriyet B aşsavcılığına, 4208 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca tedbir 
alınması talebiyle başvurmuştur. Talebi inceleyen İstanbul 4. Sulh Ceza 
Mahkemesi ise “ tedbir talebine herhangi bir delil ve belge eklenmediğinden 
talebin reddine” usulden karar vermiştir.

Görüldüğü üzere Sulh Ceza Mahkemesi, adı geçen Kanunun 9. maddesine 
uygun olarak delillere bakarak karar vermesi gerektiğinden, kanuna uygun bir 
karar vermiştir. Savcılığın bu durumda yapması gereken şey, gerekirse “gizlidir” 
ibaresiyle, davacı hakkında tedbir alınmasını gerektirecek belgeleri talep 
yazısına ekleyerek mahkemeye sunmak olmalıydı. Oysaki ne savcılık, ne dc 
MASAK mahkemenin bu red gerekçesinden sonra harekete geçmemiş, talep 
edilen delilleri mahkemeye sunmamıştır. Mahkemenin red kararından sonra 
Dışişleri Bakanlığı 21.11.2001 tarihli bir yazıyla, M ASAK ve M İT’ten edinilen 
bilgiler doğrultusunda Yasin El K adı’nın malvarlıklarının dondurulması için bir 
Bakanlar Kurulu kararnamesinin çıkarılmasının uygun olacağını belirten 
görüşünü Bakanlar K urulu’na iletmiştir43.

Danıştay tetkik hakimi görüşünde, BM Şartı ve BMGK kararları Türkiye 
açısından bağlayıcı olmakla birlikte, Şartın 25. maddesinin Konsey kararlarının 
uygulanma biçimini düzeıılemeyip bu konuyu iç hukuka bıraktığını belirtmiştir.

Kaıaparanın aklanmasına yönelik ciddi emarelerin varlığı halinde, bankalar ve 
banka dışı mali kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa 
mevcutlan da dahil olmak üzere hak ve alacakların dondurulmasına, tasarruf yetkisinin 
tamamen veya kısmen kaldırılmasına; mal, kıymetli evrak, nakit ve diğer değererin 
zaptına, bunların bir tevdi mahalline yatırılmasına ve hak ve alacaklar üzerinde diğer 
tedbirlerin konulmasına hazırlık tahkikatı sırasında sulh ceza hakimi; yargılama 
sırasında ise mahkeme tarafından karar verilebilir.

Tedbire ilişkin talepler, evrak üzerinden yapılacak inceleme sonucu derhal ve 
nihayet 24 saat içerisinde sonuçlandırılır.

Gecikmesinde sakınca görülen hallerde cumhuriyet savcıları da hak ve 
alacakların dondurulmasına karar verebilir. Cumhuriyet savcılığı bu kararı en geç 24 saat 
içinde sulh ceza hakimine bildirir. Hakim en geç 24 saat içinde onaylanıp 
onaylanmamasına karar verir, onaylanmama halinde, cumhuriyet savcılığının kararı 
hükümsüz kalır.

43 Yasin El Kadı ile ilgili kapsamlı bir araştırmacı gazetecilik örneği için Bkz. 
ŞENER, 2006).
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Bu nedenle de iç hukukumuzda anayasal ve yasal düzenlemeler yapılması 
gerektiğini belirtmiştir. Bu tedbirler arasında BMGK 1373/2001 kararının 3. 
maddesinin d) bendinde belirtildiği üzere 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin 
Finansmanının Önlenm esine Dair Uluslararası Sözleşme44 de dahil olmak üzere 
terörizme ilişkin sözleşme ve protokollere tara f olunmasının vc ülkelerin 
karşılıklı anlaşm alar yoluyla işbirliğini geliştirmelerinin istendiği belirtilmiştir. 
Tetkik hakimi yiııe o dönemde yürürlükte olan 4208 sayılı Karapanın 
Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile 4422 sayılı Ç ıkar Amaçlı Suç 
Örgütleriyle M ücadele Kanunu kapsamında sözü edilen Konsey kararlarının iç 
hukukta uygulanmasını sağlayacak tedbirlerin alındığını, bu doğrultuda 
başvurulan Ceza M ahkem esi’ne gerekli bilgi ve belgelerin sunulması gerektiğini 
vurgulamıştır.

Danıştay savcısı ise BMGK kararlarının Anayasanın 90. maddesi uyarınca 
kanun hükmünde olduğunu, bu nedenle Güvenlik Konseyi’nin 1267/1999, 
1333/2000 ve 1373/2001 kararlarının uygulanması için ayrıca bir işleme gerek 
olmayıp davacının m alvarlıklarının dondurulması için Türkiye’de ayrıca bir 
takibat yapılmasına ya da kesinleşmiş yargı kararı bulunmasına gerek olmadığı 
yönünde görüş bildirmiştir.

Onuncu Daire kararının en önemli yönü, BMGK kararlarının bağlayıcılığı 
ve bıınun gerçekleştirilme biçimi konusundaki tesbitinde yer almaktadır. 
M alıkemc’ye göre, “Birleşmiş M illetler Andlaşmasınm 25 inci maddesinde yer 
alan Güvenlik Konseyi Kararlarının üye ülkelerce uygulanacağı şeklindeki 
hükmün, Konsey kararlarının uygulanma biçimini düzenlemeyip, bu konuyu iç 
hukuka bırakmış olması karşısında, Güvenlik Konseyi Kararlarının iç 
hukukumuz çerçevesinde Anayasa ve yasal düzenlemeler doğrultusunda 
uygulanacağı açıktır” . Mahkeme, bu doğrultuda 1373/2001 nolıı kararın 3. 
maddesinin d) ve e) bentlerinde sözü edilen Terörizm in Finansmanının 
Önlenmesi Antlaşmasının hükümlerinin de iç hukuka atıfta bulunduğunu 
belirtmektedir.

Bunun yanında M ahkeme A nayasa’nm 35. maddesindeki mülkiyet 
hakkına, 13. ve 16. maddesindeki temel hak ve özgürlüklerin sın ırland ırm asıy la  
ilgili genel hükümlere atıfla alınabilecek tedbirlerin anayasal çerçevesini de 
çizmiştir. M ahkem c’ye göre bu sınırlar çerçevesinde idarenin yasayla yetki

44 Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme, TBMM 
tarafından 10.1.2002 tarihinde 4738 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunarak, 
17.1.2002 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
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tanınmamasına rağmen mülkiyet hakkını sınırlandırması kaynağını Anayasadan 
almayan bir devlet yetkisinin kullanılması anlamına gelip A nayasa’nın 6. 
maddesini ihlal etmek anlamına gelmektedir. M alıkeme’yc göre BMGK 
kararlarının uygulanması için gerekli iç hukuk düzenlemesi Türkiye’de yapılmış 
olup 4208 ve 4422 sayılı kanunlar malvarlıklarının dondurulması tedbiri için 
hakim kararını zorunlu kılmıştır. Mahkeme bu doğrultuda, ilgili mahkemeye 
Yasin El Kadı ile ilgili bilgi ve belgelerin iletilmesi gerektiğini, bunun 
yapılmayıp idarenin bir kararıyla malvarlıklarının dondurulması kararının davacı 
ile ilgili kısmının iptali gerektiğine hükmetmiştir.

Karara yazılan tek karşıoy gerekçesi ise, BMGK Yaptırımlar Kom itesi’nin 
listesinde yer alan isimlerin bir iç hukuk işleminde tekrarlanması ile BMGK 
kararlarında alınması talep edilen tedbirlerin uygulanması arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesinde çoğunluk görüşünden ayrılmaktadır. Buna göre, dava 
konusu Bakanlar Kurulu kararında Yaptırımlar K om itesi’nin sürekli güncellenen 
listesindeki isimlerin tekrarlanmasından başka bir şey yapılmamıştır. Hakime 
göre bu işlemle B M ’nin talep ettiği yaptırımlar da iç hukukumuza aktarılmış 
olmaktadır.

Oysa bu listedeki isimlerle ilgili olarak alınacak tedbirlerin geııcl 
çerçevesi BMGK kararlarında çizilmiş olmakla birlikte, üye devletlerden bu 
tedbirlerin uygulanması için gerekli iç hukuk düzenlemelerinin yapılması talep 
edilmektedir. Dolayısıyla tedbirler, isim listesine mündemiç değildir. Karara 
karşıoy yazan hakimin BMGK kararlarının kanun hükmünde olduğu ve 
kararlardaki tedbirlerin uygulanması için ayrıca hakim kararına gerek olmadığı 
yönündeki görüşü, kanunlardaki belirlilik ilkesinin gereklerini yerine 
getirememektedir. Çünkü A nayasam ın  90. maddesinin 5. fıkrasına göre kanun 
hükmünde olup anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyeceği kabul edilse bile, ilgili 
BMGK kararları alınacak tedbirlerin üye devletlerin iç hukukunda hangi 
m akamlar tarafından ve hangi süreyle alınacağına ilişkin herhangi bir hüküm 
içermemektedir. Dolayısıyla bir kanundan beklenen kesinlik ve açıklık bu 
kararlarda mevcut değildir ve olamaz da. Bu argüman bir adım ileriye 
götürülecek olursa, üye devletlerde her makam kendisini yetkili görüp alınması 
gerekli tedbirlerin alınmasını kararlaştırabilecektir.

45 Ulustistü ve ulusal mahkemelerin BM hukukuna üstünlük tanırken, insan 
haklarına ilişkin korunması gereken ilkelerle bir denge kıınnası gerektiğine ilişkin bir 
argüman için bkz. DE SENA/VITUCCI, 2009: 193 vd.
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b) Danıştay İdari Dava Dairelerinin Kararı46

Danıştay Onuncu Dairesi’nin kararının temyiz aşaması, El Kadı ile ilgili 
alınan ekonomik tedbirlerin Türkiye’deki boyutunu hukuki alandan siyasi alana 
taşımasıyla özel bir önem arz etmektedir. Başbakanın danışmanı Cüneyd 
Zapsu’nun eski iş ortağı olan vc başbakanın bizzat “param kadar kefilim” dediği 
El Kadı, El Kaide ile bağlantılı olduğu konusunda güçlü emareler bulunduğu 
gerekçesiyle M ASAK müfettişi tarafından Maliye Bakanlığı’na malvarlığının 
dondurulması önerisiyle bir rapora konu olduğu ve ismi BMGK listesinde yer 
aldığı halde, İstanbul 4. Sulh Ceza M ahkemesi’nin verdiği usulden red kararına 
karşı hiçbir girişimde bulunulmamış olması nedeniyle siyaseten dc tartışılan bir 
vaka haline gelmiştir.

İlk hukuki mesele davalı idarenin temyiz isteminde bulunup daha sonra bu 
istemini geri çekmesinde ortaya çıkmıştır. Davalı idare olarak Başbakanlık, 
Dışişleri ve M aliye Bakanlığı’ndan sadece ilk ikisi temyiz talebinde 
bulunmuştur. Gazete haberlerine göre başbakan Erdoğan’ın devreye girmesiyle 
ilk olarak Başbakanlık, daha sonra ise Dışişleri Bakanlığı temyizden feragat 
talebinde bulunmuşlardır. Temyizden feragat dilekçesi Başbakanlık adına 
müsteşar yardımcısı tarafından, Dışişleri Bakanı adına ise hukuk müşaviri 
tarafından imzalanmıştır. Danıştay İdari Dava Daireleri (DİDD), 4353 sayılı ve 
8.1.1943 tarihli “ Muhakcmat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet 
Davalarının Takibi Usullerine ve M erkez vc Vilayetler Kadrolarında Bazı 
Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun”un 22. maddesinde idari davalarda 
temsile yetkili olan kişinin ilgili bakanlıkların hukuk müşaviri olmasından 
hareketle, önce yetki unsurunu tartışmıştır. Bir sonraki aşamada ise 4353 sayılı 
kanunda idari davalardan feragatin düzenlenmemiş olmasını, kanunun diğer 
hükümlerini de dikkate alarak tartışmıştır. DİDD, temyizden feragatin kabul 
edilmemesini gerekçelendirirken, ikili bir yol izlemiş ve birbirinden bağımsız iki 
argümanı birlikte değerlendirmiştir.

DİDD bir yandan temyizden feragat için temsile yetkili olan hukuk 
müşavirlerinin en üst idari amirden, yani Başbakan ve Dışişleri bakanından açık 
yetki almaları gerektiğini belirtmiş ve somut olayda bu yetkinin mevcut 
olmadığını belirtmiştir. Bunun yanında bazı üyeler ise iç hukukun bir parçası 
olan bir uluslararası antlaşmanın gereklerini yerine getirmeye yönelik olan bir 
idari işleme karşı açılan davada temyizden feragatin, aynı zamanda uluslararası 
yükümlülüklerin ihlali anlamına gclebileccğini, bu nedenle idareye karşı açılan

46 E. 2006/2824, K. 2007/115 (22.02.2007).
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davalarda kanun yollarının tüketilmesi gerektiği görüşünü belirtmiştir. 
Açıklanan nedenlerle temyizden feragat talepleri dikkate alınm ayarak temyiz 
incelemesine esastan geçilmiştir.

Mahkeme, dava konusu Bakanlar Kurulu kararının BM GK Yaptırımlar 
Kom itesi'nin hazırladığı listenin tekrarından ibaret olduğunu, bunun dışında bir 
tasarrufunun bulunmadığını, böylelikle yaptırımların iç hukukumuza 
aktarılmasının sağlandığını belirtmektedir. Mahkeme BM GK kararlarının hukuki 
niteliğini BM Şartı, Anayasa ve konuyla ilgili yasalar ışığında değerlendirmeye 
çalışmıştır. Buna göre BM Ş artfn ın  2. maddesinin 7. fıkrası ile VII. Bölümde 
yer alan zorlayıcı önlemlerin üye devletler tarafından uygulanm ası yükümlülüğü, 
BMGK kararlarının bağlayıcılığını ortaya koymaktadır. M ahkeme bu noktada 
üye devletlerin iç hukukuyla ilgili olarak Şart’ta öngörülmeyen bir önermeyi dile 
getirmekte ve “ üye ülkelerin üstlendikleri bu yükümlülüğü yerine getirmek için 
iç hukuklarında ayrıca bir yasal düzenleme yapmalarına gerek yoktur” ifadesini 
kullanmaktadır. Oysa bu cümlenin hemen ardından, Bakanlar Kurulu’na düşen 
görevin, atacağı bir karar ile (yani bir iç hukuk işlemi ile) B M G K 'nin aldığı 
zorlayıcı önlemleri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yürürlüğe koymak ve 
uygulanır hale getirmek olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla birbirini takip eden 
iki cümle arasında mutlak bir çelişki sözkonusudur. Bunun da ötesinde 
Mahkeme, herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu konuda yetkili organın 
Bakanlar Kurulu olduğu düşüncesindedir “ ...Bakanlar Kurulunun yetkili 
olduğunun kabulü gerekm ektedir” . Bu çelişkili ifadeleri müteakip M ahkeme, iç 
hukuktaki 4422 ve 4208 sayılı kanunlarda öngörülen hakim güvencesinin 
BMGK kararları için gerekli (abç) olmadığım, ama elbette idari bir işlem olan 
Bakanlar Kurulu kararına karşı idari yargı yolunun açık olduğunu belirterek, 
idarenin temyiz talebini kabul etmiştir. 10. Daire’nin aldığı malvarlığının 
dondurulması tedbirinin kaldırılması kararı bozularak dosya adı geçen daireye 
gönderilmiştir. Bu karar sonrasında El K adı’nın Türkiye’deki malvarlığının 
dondurulması tedbiri tekrar uygulanmaya başlanmıştır.

c) Değerlendirme

BM GK’nin 1363/2001 (md. 8), 1390/2002 (md. 8), 1455/2003 (md. 5) ve 
1526/2004 (md. 20) kararlarında üye devletlere Güvenlik Konseyi kararlarının 
gereklerini yerine getirebilmek için “gerekli yasal ve idari düzenlemeleri yapm a” 
çağrısında bulunulmaktadır. Dolayısıyla BMGK, kararların doğrudan 
uygulanabilir nitelikte olmadığını, üye devletlerin bu kararların uygulanmasını 
sağlamak amacıyla bir iç hukuk işlemi tesis etmeleri gerektiğini dolaylı biçimde 
vurgulamaktadır. Üye devletlerin görevi, BMGK kararlarının uygulanmasını
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sağlayacak mekanizmaları iç hukukun gerekleri doğrultusunda harekete 
geçirmektir.

BMGK kararlarının uygulanması için bir iç hukuk işlemi 
gerçekleştirildikten sonra bu işlemin yargısal denetim konusu yapılıp 
yapılamayacağı ya da denetim bloğunun ne olacağı meselesi, tamamen ilgili 
ülkenin iç hukukuna göre karar verilmesini gerektiren bir durumdur. BM 
Ş artfnda ya da genel devletler hukukunda buna ilişkin bir düzenleme mevcut 
değildir. BM Ş artfnm  103. maddesi Şart ile üye devletlerin diğer uluslararası 
yükümlülükleri arasındaki önceliği düzenlemekte, iç hukuktaki hiyerarşi üzerine 
bir kural içermemektedir. Yine Viyana Sözleşm esi’nin 27. maddesi de BMGK 
kararlarının yerine getirilmemesinde iç hukukun gerekçe gösterilemeyeceğini 
belirtmekle yetinmektedir. Bu da yalnızca BM GK kararlarının uygulanmasının 
zorunlu olduğunu göstermekte, ancak bunun biçimi konusunda herhangi bir 
kural içermemektedir. A nayasa’nm 90. maddesi de yalnızca usulüne göre 
yürürlüğe konmuş antlaşmaların anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceğini 
belirtirken, bunların kanun hükmünde olduğunu belirtmiştir.

Türkiye’nin BM Daimi Tem silcisi’nin BM G K ’yc 16 Nisan 2003 tarihinde 
sunduğu rapor47 da, BMGK kararlarının doğrudan uygulanma niteliğine sahip 
olmadığını doğrulamaktadır. Bu rapor, BM tarafından hazırlanmış standart 
soruların yazılı olarak yanıtlanmasından ibarettir. BMGK kararlarının üye 
devletlerde doğrudan etkisinin olmadığını ve üye devletlerin bu kararları iç 
hukuklarına aktarmaları gerektiğini, soruların formüle ediliş biçiminden 
çıkartmak mümkündür. Konsolide listeyle ilgili ikinci soruda, Türkiye’nin 
1267/1999 nolu BMGK kararını hukuk sistemine ve idari yapısına nasıl entegre 
ettiği, sekizinci soruda iç hukuka göre terörizmle mücadele kapsamında başka 
hangi tür önlemlerin alındığı, dokuzuncu soruda ise anılan BMGK kararındaki 
malvarlıklarının dondurulması tedbirinin uygulanması için nasıl bir yasal 
düzenleme yapıldığı, mevcut yasal çerçevede bu kararın uygulanmasını 
zorlaştıracak düzenlemelerin mevcut olup olmadığı sorulmaktadır. Görüldüğü 
gibi, BM kararlarının üye devletlerde doğrudan doğruya uygulanabilir nitelikte 
olmadığı bu sorularda ve verilen yanıtlarda açıkça ifadesini bulmaktadır.

Bunun yanında uluslararası hukuk literatüründe El Kadı ile ilgili olarak 
BM, AB vc Türkiye’deki hukuki tartışmalardan öncc de BMGK kararlarının

47 United Nations Security Council, S/AC.37/2006/(1455)/6: “Note Verbale dated
16 April 2003 from the Permanent Representative of Turkey to the United Nations 
addressed to the Chairman of the Committee”.
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doğrudan etkisi tartışılmış ve kararlar bağlayıcı olmakla birlikte, muhatapları 
üye devletler olduğu için iç hukukta doğrudan uygulanabilir nitelikte olmadıkları 
hususunda ağırlıklı bir görüş oluşm uştur48. Uluslararası hukukun en temel 
başvuru eseri olan Encyclopedia o f  Public International Law (EPIL)’da 
Birleşmiş M illetler maddesini yazan Frowein, meseleyi çok güzel vc sade bir 
biçimde özetlemiştir. Buna göre BM kararları doğrudan üye devletlere 
yöneliktir. Eğer bir BM kararıyla yükümlülük altına sokulan devlet bu kararın 
gereklerini yerine getirmezse, bu uluslararası hukukun ihlali anlamına gelse de,
o devletin mahkemeleri iç hukuku uygulamak zorundadırlar. Dolayısıyla ister 
BM Şartı’mn 25. maddesine, isterse başka bir maddesine dayansın, BM 
kararlarının üye devletlerde uygulanabilmesi için bir iç hukuk işlemine ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Bunun yanında vurgulanması gereken bir diğer husus ise, bütün BMGK 
kararlarının otomatik olarak bağlayıcı nitelik taşımadığıdır. Sadecc tavsiye 
niteliğinde olan kararlar olabileceği gibi, emredici hükümler içeren kararlar da 
olabilir. Dolayısıyla genel bir formül yerine, kararın lafzının dikkate alınması 
gerekmektedir49.

Üye devletlerin BMGK kararlarını uygularken bağlı oldukları hukuk 
normlarının ve ilkelerinin ne olduğu yine BM GK’nin 1456/2003 nolu kararının 
6. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, üye devletler terörizmle mücadele 
kapsamında aldıkları tedbirlerin uluslararası hukuktan kaynaklanan 
yükümlülükleriyle - somut olarak insan hakları, mülteci hakları ve insancıl 
hukukla - uyum içinde olmasını güvence altına alm ak zorundadırlar. BMGK 
kararlarının bağlayıcılığıyla çelişmeyen bu hükmün, bütün BM sistemi dikkate 
alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda Türkiye açısından, taraf 
olunan insan haklarına ilişkin bütün antlaşm alar, Avrupa İnsan Hakları 
M ahkemesi’nin içtihatları, Avrupa Konseyi’nin ilke kararları vb. normlar, bu 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacına yönelik tedbirlerin minimum 
standardını oluşturmak zorundadır.

48 Bkz. FROWEIN, 2000: 1036; SCHREUER, 1993: 467; KLEIN, 2004: 268; 
OOSTHUIZEN, 1999: 549 vd.; RE1NISCH, 2001: 851 vd.

49 Bkz. FROWEIN, 2000: 1035.
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SONUÇ YERİNE: Hukuk Devleti Terörizmle Mücadeleye 
Engel mi?

Uluslararası örgütlerin eylem vc işlemlerinden doğan zararlara karşı 
başvurulabilecek bir mercii genellikle mevcut değildir. Bu durumun temelinde 
yatan varsayım, uluslararası örgütlerin bireyleri doğrudan doğruya etkileyecek 
gücc/kapasiteye sahip olmamalarıdır. Devletler arasında yapılan uluslararası 
antlaşmaların ve bu çerçevede alınan kararların ulusal ya da ulusaltı düzeyde 
uygulanmasının tara f devletlere bırakıldığı, dolayısıyla sorumluluğun taraf 
devletlerin sahip oldukları koruma mekanizmaları kapsamında üstlenildiği kabul 
edilmektedir (krş. SCHREUER, 1993: 447 vd.). Ancak son yıllarda B M ’nin 
terörizmle mücadele kapsamında başvurduğu araçlar (Terörizmle Mücadele 
Komitesi ya da Yaptırımlar Komitesi gibi) vc bu bağlamda Güvenlik 
Konseyi’nin aldığı kararlar, bu varsayımı çürütmektedir. BM düzeyinde alınan 
kararlar üye devletler tarafından uygulanmaktadır, ancak bu uygulamadan doğan 
zararlardan tek başına üye devletlerin sorumlu olduğunu söylemek doğru 
değildir. Çünkü teröristlerin listesini ilan eden Güvenlik Konseyi’nin yanlış 
isimleri listeye almış olmasından devletler sorumlu tutulamamalı, hatta 
devletlere bu türden hatalara karşı BM A ntlaşm asfnın  103. maddesinden 
kaynaklanan yükümlülükleriyle, bireylerin temel hak vc özgürlüklerini 
koruyarak devletin sorumluluğunu yerine getirmesine olanak tanıyacak araçların 
varlığı tanınmalıdır (aynı doğrultuda bkz. BÜRCA, 2008: 9; RE1NISCH, 2001: 
851 vd.).

BM Anlaşmasının VII. Bölümündeki 103. madde BM kararlarının 
önceliğini düzenlemektedir. El Kadı kararındaki temel mesele, yerel 
mahkemelerin (AB düzeyinde ve ulusal düzeyde) BM GK ’nin bir kararının 
incelenmesi talebi karşısında mahkemenin bu konuda yetkili olup olmadığı 
sorusu ve bunu olumlaması halinde de, bu yetkinin kaynağının ne olduğu, 
kararın hangi hukuki değer ya da standartlara dayandırıldığı ile ilgilidir.

AB Birinci Derecc M ahkem esi’nin görüşüne göre uluslararası hukuk 
hiyerarşik olarak düzenlenmiş bir hukuk düzeni olup AB de bu düzen içinde 
BM ’nin altında yer alır. Buna rağmen M ahkeme ius cogens çerçevesinde BM 
işlemlerinin de minimum standartlara uygun olup olmadığını denetleme yetkisini 
kendisinde görmüştür.
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ATAD ise BMGK işlemini AB hukukuna aktaran normu kontrol ederken, 
hiçbir biçimde BMGK işleminin geçerliliğini denetlemediğini özellikle 
vurgulam ıştır". Buna karşın ATAD, uluslararası hukuku yatay biçimde 
algılamakta ve AB hukukunu diğer ulusal ve uluslararası hukuk sistemlerinden 
ayrı bir anayasal düzlem olarak ele alm aktadır (BÜRCA, 2008: 34).

Bazı yazarlar, Birinci Derece M ahkem esi’nin yargı yetkisinden bu denli 
çekinmesini ve hiyerarşik olarak AB hukukunu BM hukukunun altında 
konumlandırmasını eleştirmişlerdir51. Bazı yazarlar ise AİHM ’nin Behrami ve 
Saramati kararında M ahkem e’nin koşulsuz biçimde BMGK kararlarını 
denetleme yetkisi olmadığı konusundaki görüşünü eleştirerek, M ahkem e’nin 
insan haklarının korunması hakkmdaki önemli “dinamik ve evrimsel 
karakterini” reddettiğini ve Avrupa düzleminde insan hakları ihlallerinde 
oluşabilecek koruma boşluklarına hoşgörü gösteren bir yaklaşım sergilediğini 
belirtmektedir (MILANOV1C/PAP1C, 2009: 267 vd.). Sonuçta ATAD BMGK 
kararını AB hukukuna uyarlayan tüzüğü adil yargılanma hakkını (dne process 
right) ihlal ettiği gerekçesiyle iptal etmiştir52. Bu karar doğrultusunda BMGK, 
1822(2008) (30 Haziran 2008) kararıyla terörist listeleri konusundaki pratiğinde 
kiiçiik de olsa bazı iyileştirmeler yapmıştır.

Türkiye’de ise Danıştay İdari Dava Daireleri BMGK kararlarının 
doğrudan uygulanabilirliğini kabul ederek, herhangi bir iç hukuk işlemine gerek 
olmadığına karar vermiştir. Oysa dava konusu Bakanlar Kurulu kararının kendisi 
ve buna eşlik eden, terörle mücadelenin önlenmesine ve kara paranın 
aklanmasına yönelik yasal düzenlemeler, bunun aksini kanıtlamaktadır. Bunun 
yanında BMGK kararlarının doğrudan uygulanabilir nitelikte kabul edilmesi ile 
Anayasa’nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesinin korunması arasında hiçbir 
bağlantı kurulmaması ve hukuk devletinin en önemli unsuru olan yargısal 
denetim yetkisinin tartışılmamış olması kararın önemli bir eksikliğidir. Oysa 
Türk hukukunda BMGK kararlarının iç hukukta uygulanmasına yönelik çok 
sayıda norm atif düzenleme yapılmıştır ve bunların ihlali halinde, hukuk devleti 
ilkesine uygun biçimde yargısal koruma sağlanmıştır. Her ne kadar BMGK 
Yaptırımlar Kom itesi’nin aldığı malvarlığının dondurulması kararlarıyla insan 
haklarının korunması arasında bir uyuşmazlık görmeyen görüşler mevcut ise de 
(LYSEN, 2003: 291 vd.), uluslar arası düzeyde salt diplomatik araçlarla

50 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 286-287.
51 EECKHOUT, 2007: 183 vd.; ALMQVIST, 2008: 303 vd.
52 AB düzeyinde kararın insan hakları perspektifinden değerlendirilmesi için bkz. 

ZIEGLER. 2009: 288 vd.
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desteklenen bir denetim m ekanizmasının varlığı insan haklarının korunmasında 
gerek BM, gerekse Avrupa Konseyi nezdinde bugün gelinen noktadan geri adım 
atılması anlamına gelen her türden tedbirin reddini zorunlu kılmaktadır53.
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ANAYASA VE İDARE HUKUKU’NDAN 
KESİTLER V 11

Prof. Dr. Sait GÜR AN

Anayasa madde 101; Cumhurbaşkanının dokunulmazlığı; 
Cumhurbaşkanı ’nın kanunları yayınlaması; vekâleten atama; liyakat sistemi; 
TBMM Başkanı ’nın seçimi; Anayasa Mahkemesi’nin “yokluk” anlayışı; 
Anayasa madde 13'den doğan bir sorun; Anayasa Mahkemesi'ne göre İdari 
Yargı'da ıslah; 1921'den 1924 Anayasasına değişen yerel yönetim amlayışı; 
Anayasa Mahkemesi’nin “Hukuk Devleti” kavramının kapsamına katkıları; 
Hukuk güvenliği; Blirlilik ve öngörülebilirlik; Kazanılmış haklar; geriye 
yürümezlik; ahde vefa; Ceza Yargılama Usulü uygulamasında Hukuk Devleti 
sorunları; Yargı Reformu Stratejisi

Anayasa ve İdare Hukuku’ndan Kesitler başlığı altında yazdıklarım a1 , bu 
defa, Cum hurbaşkanlığı’na ilişkin bir kaç konudan sonra, Anayasa 
M alıkemesi’nin 2008 sonları ve 2009’da yayınlanan ve içinde İdare Hukuku 
bulunan bazı kararları ve bundan önceki altı çalışmada olduğu gibi, bazı güncel 
olaylar ile devam edeceğim.

CUMHURBAŞKANI GÜL’ÜN GÖREV SÜRESİ

Bu inceleme dizisinin son yazısında (2008: 100), onbirinci 
Cumhurbaşkanı olarak, G ül’ün, yedi yıl için göreve geldiğini, beş yıla 
inmesinin hangi halde olabileceğini “ izah etmiş” idim. Demek yeterince

1 Bu başlık altında, daha önce incelediğim konular, sırasıyla, aşağıdaki altı ayrı 
yerde yayınlandı: İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi Pertev Bilgen’e Armağan (13/1-3); 
Yıldızhan Yayla’ya Armağan (İstanbul, 2003a); Ünal Tekinalp ’e Armağan, (İstanbul, 
2003b); Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Ergin Nomer’e 
Armağan Sayısı (22/2, İstanbul, 2003c); Yavuz Alangoya ’ya Armağan (İstanbul, 2006); 
Ali Ülkü Azrak 75. Yaş Armağanı (İstanbul, 2008)
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anlatamamışım ki, beş yıl iddiaları süre gelmekte. Halbuki, G ül’ün seçim 
işleminin yapıldığı tarihteki madde 101, diyor ki, “Cumhurbaşkanı, TBMM’nce 
... yedi yıllık bir şiire için seçilir.” Bu hükme göre, seçme iradesi ve “birel 
işlemi” ile birlikte, TBM M , G ül’ü, hem Cum hurbaşkanlığına getirmiştir, hem 
de yedi yıl görev yapacaksın demiştir. Böylece, İdare Hukuku deyişi ile, “Gül, 
yedi yıl için Cum hurbaşkanlığına getirilm iştir” şeklinde değişmez, dokunulmaz 
birel “müesses durum” oluşmuştur. Bu hukuksal durum, ancak, baskın politik, 
hukuksal, ekonomik, siyasal, sosyal ve başka kamu yararı var ise değiştirilebilir. 
Bunun için de, TBM M , A nayasa’ya geçici madde koyar ve Gül, yedi yerine beş 
yıl görev yapar. Gerisi, olmayan bir İdare Hukuku’na göre ahkâm buyurmaktır.

CUMHURBASKANI’NIN DOKUNULMAZLIĞI

Cumhuriyet Anayasaları, dokunulmazlık konusunu düzenlemezlik 
etmemiş; aksine, ayrıntılı hükümlere yer vermiştir. 1961 ve 1982 
Anayasaları’nda, dokunulmazlığın kaldırılmasına itiraz yolu da açılmıştır. 
Dokunulmazlık, TBM M  üyesi olmayanların bakan atanması halinde, bu kişilere 
“dahi” tanınmış (Anayasa 112/son) iken; bu durumda, Cum hurbaşkanı'nın 
dokunulmazlığına ilişkin hüküm bulunmaması, 24, 61 ve 82 Anayasa 
yapıcılarının ve son 25 senedeki TB M M ’nin, yani toplam  65 yıllık yaşamda, 
“unutkanlık” ve başkaca benzer bir sebeple açıklanamaz. Aksine, hüküm 
konulmaması, “b i l i n e r e k  yapılmış bir düzenlem e” biçimidir. Bu nedenle, 
Anayasa’da bir boşluk da yoktur.

Çünkü, mesele, madde 104'de, Başlangıç’ta, “Yüce” sıfatı ile nitelenip 
tanımlanan TC Devleti’nin başı ve Türk M illeti’nin birliğinin temsilcisi olarak 
düşünülen ve de TBM M  adına Türk Silâhlı Kuvvetleri’nin Başkomutanlığını 
temsil eden kimsede, doğal olarak bulunduğu “v a r s a y ı l a n  k i  m l ik ”tir. 
Aynı kişinin, ayrıca, milletvekilleri ve Hükümet üyeleri gibi, Parlamento 
çalışmalarına da, açış konuşması dışında, herhangi bir katılımı öngörülmemiştir. 
Varsayım, bu kimlikteki kişinin, kelime kelime anlamıyla da, Cum hur’un, yani 
Ulus’un başının, dokunulmazlığa ihtiyaç gösterecek eylemler, tutum ve 
davranışlar ve de geçmiş içinde olmayacağı; TB M M 'nin de, aksine bir kişiyi o 
yüce makama getirmeyeceğidir. Bu varsayıma uymayan bir kişinin TBMM 
tarafından Cumhurbaşkanı yapılması halinde ne olacaktır? Böyle bir 
Cumhurbaşkanı tercihi, A nayasa’nın öngörmediği ve bu yüzden koruma
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sağlamadığı bir görevlendirmedir. Mevcut yasalar uyarınca işlem yapılacaktır.

Bu yorumun açıklanmaya ihtiyaç gösteren bir yanı olduğu kuşkusuzdur. 
Şöyle ki, bu yorum ile Anayasa madde 105/son ile 148’deki “vatana ihanet 
yargılaması” nasıl te ’lif edilecektir? Uygun yanıt, şu olacaktır: Bu maddeler, az 
önceki genel ceza sorumluluğu içinde “özel ve ayrık bir parantez” olup, eğer 
suçlama bu konuda ise, bunun yetkilisi ve prosedürü madde 105/sonda yazılı 
olandır ve yargılama da Yüce D ivan’da cereyan edecektir.

Cum hurbaşkanı’mn, suç olarak, “sadece” madde 105 suçu işleyebileceği 
kabul edildiğinde, yanıt bekleyen sorular vardır.

Birincisi, Cum hurbaşkam ’nın, gerçekten, başka suçlar işlemesi halinde, 
cezai sorumluluk taşımayacağına ve işlem yapılamayacağına göre, bu eylemine 
cezai yaptırım uygulanmayacak; olsa olsa, “ istifa” ile yetini lecektir. 
A nayasa’nın öngördüğü bu ise, ancak istifa gerçekleşmezse, ne olacaktır? Yanıt, 
“yapılacak bir şey yok” mudur; yoksa “bu tutumu madde 105 ihlâlidir” midir, 
yoksa başka bir yanıt mı vardır?

Sanırım, en uygun çözüm, madde 105 suçu dışında kalan suç iddiaları 
halinde, soruşturma, suçlama işlemleri C.Başsavcılığı tarafından yapılacak, 
dava açıldığı takdirde, yargılama Y argıtay’da cereyan edecek; C:Başsavcılığı 
işlemleri ile birlikte, TBMM Başkanı’nın geçici vekâleti başlayacaktır. Bu 
yoruma “hayır” diyenlerin, istifayı reddeden Cumhurbaşkanı ile yaşamayı kabul 
etmeleri veya Cum hurbaşkanı’nı da dokunulmazlık zırhı ile kuşandırmak gibi, 
başka bir öneri getirmeleri gerekir.

KANUNLARIN YAYINLANMASI

TBM M  tarafından kabul edilen kanunların yayınlanması, 1924 ve 1961 ’de 
olduğu gibi, 1982 Anayasast’nda da (ÖZBUDUN, 2004: 295), Devlet’in başı 
olan Cum hurbaşkanı’na verilmiştir. Bu işlem ile, kanun, infaz kabiliyetini

Eğer, Cumhurbaşkanı, gerçekten dokunulmazlıktan yararlanmak ihtiyacı 
içindeki bir durumda ise, demokratik hukuk devletinde, bunun çözümü “istifa”dır. Eğer, 
ortada işlem yapacak bir olay yok iken, Cumhurbaşkanı’nı, sırf dokunulmazlığı yok 
diye, kolluk göz altına alabiliyor, savcı dava açabiliyor, yargıç tutuklayabiliyor vs ise, 
cümlenin gerisini tamamlamağa gerek yoktur.
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kazanır, yani, hem Devlet makamları tarafından icra edilebilir olurken, 
vatandaşlar bakımından da bağlayıcılık kazanır ve kanunların Cumhurbaşkanı 
tarafından onaylanması, “uygun görülmesi” anlamım taşır (ARSEL, 1965: 374- 
375). Kuşkusuz, uygunluk, her şeyden önce A nayasa’ya uygunluk ve madde 
104’deki ifade ile, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışması yönünden 
uygunluk anlamındadır.

Cumhurbaşkanının kanunları yayınlama işleminde ne zaman gerekçe- 
açıklama yazacağını Anayasa madde 89 öngörmüştür. Bu yetki, kendisine, 
sadece geri gönderme işleminde tanınmıştır. Yetkinin sebebi, TB M M ’ni, yaptığı 
ve geri dönen yasasını, kısmen ya da tamamen ikinci defa görüşme öncesinde 
aydınlatmak, az önce açıkladığım içerikli uygun bulunmayan noktalara dikkatini 
çekmek ve giderilerek, “uygun hale” getirilmesini istemektir. Anayasa, 
Cumhurbaşkanına, madde 104’deki açış konuşması dışında, TB M M ’nin ilerideki 
çalışmalarına ilişkin olarak fikir beyan etmesini ve özellikle “yönlendirmesi”ni, 
bir kuvvetler ayrılığı meselesi görmüş ve yasaklamıştır.

Basından öğreniyoruz ki, Cumhurbaşkanı Gül, askerlerin ve sivillerin 
yargılanması, adli ve askeri yargı kapsamlı suçlar konularını yeniden düzenleyen 
Ceza Kanunu değişikliğine ilişkin 5918 sayılı kanunu onamış; fakat, bir takım 
“uyum suzlukların  varlığına işaret ederek “tereddütler” in yeni yasalarla 
giderilmesini istemiştir. G ül’ün temel tereddütii ve endişesi şudur: Bu yasanın 
“uygulanmasında, askerlik hizmeti bakımından d i s i p l i n e  ve h ıı k ıı k i 
g i i v e  n ç e l e r e  ilişkin olarak ortaya çıkması muhtemel tereddütleri 
giderecek yasal düzenlemelerin de yapılmasında fayda görülmektedir. ... gerekli 
yasal düzenlemelerin i v e d i l i k l e  yapılması...''' (Hürriyet, 9 Temmuz 2009: 
27).

“Belirsizlik” taşıyan bu yazılım ile, Gül, A nayasa’nın hukuk devleti 
ilkesine aykırı olan ve bu nedenle onamayıp T B M M ’ne geri göndermesi gereken 
bir yasayı imzalayarak yürürlüğe sokmuş olduğunu açıklamaktadır. G ül’ün 
uyumsuzluk ve tereddüt içerikli olduğunu bildiği ve onayında ifade ettiği yasayı 
imzalamasına ilişkin bu değerlendirmemiz, Anayasa M ahkemesi’nin, vurguları 
tarafımızdan yapılan, 15 Ocak 2009 tarihli Esas: 2004/70, K: 2009/7 sayılı 
kararında şöyle ifade edilmiştir:

“Anayasa’nın 2. maddesinde düzenlenen hukuk devletinin temel 
ilkelerinden biri “belirlilik” tir. Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler 
hem de idare yönünden h e r h a n g  i b i r  duraksamaya ve kuşkuya yer 
vermeyecek şekilde a ç ı k ,  ne t ,  a n l a ş ı l ı r ,  u y g u l a n a b i l i r  ve 
nesnel olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu
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önlem içermesi de gereklidir. Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı 
olup birey, yasadan, belirli bir kesinlik içinde, hangi somut eylem ve olguya 
hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığım bilmelidir. Ancak bu 
durumda kendisine dlişen yükümlülükleri öngörebilir ve davranışlarını ayarlar. 
Hukuk güvenliği, normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve 
işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu 
giiven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar.” 3

VEKALETEN ATAM ALAR

Sözü C um hurbaşkanlığından açmış iken, bu defa, Cum hurbaşkanlığı’nın, 
Personel Hukuku en sorunlu olup, en az işlenen konularından biri olan ve kamu 
yönetiminin “ liyakat” ilkesine tam uyum isteyen duyarlı noktalarına atamalara 
ilişkin bulunan ve İdare Hukuku olarak paylaştığımız bir yazısına yer verelim.

Bilindiği ve daha önceki m uhtelif yayınlarımda değindiğim gibi, özellikle, 
Bakanlar Kurulu kararı veya üçlü kararname ile yapılan atamalarda, mevzuatta, 
“hizmetin daha iyi işlemesi” kamusal amacı ile doğru ve yerinde olarak yer 
verilen hükümlerin, adına “kadrolaşma” denilen partizan biçimde kullanılması,

3 Yasa metinlerinin “hukuk düzeninden beklenen belirlilik ve öngörülebilirliğe 
sahip olması” ve bu noktanın, hukuk güvenliği ve hukuk devletinin olmazsa olmaz 
unsurunu teşkil etmesi, Anayasa Mahkemesi’nin, 2008 yılından bu yana tekrarla işlediği 
ve üzerinde durduğu ve iptal nedeni yaptığı bir ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Anayasa Mahkemesi’ne göre, Anayasa’mn 2. maddesinde, Cumhuriyetin nitelikleri 
arasında sayılan hukuk devletinin “temel öğelerinden biri de güvenilirliliktir. Hukuk 
devleti, tüm eylem ve işlemlerinde yönetilenlere en güçlü en kapsamlı şekilde hukuksal 
güvence sağlayan devlettir. Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir devlette hukuk 
güvenliğinin sağlanması, hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmaz koşuludur. ... Hukuk 
güvenliği, “belirlilik ve öngörülebilirlik” gerektirir. ... Diğer bir ifadeyle, bu durumda 
yasa koyucu düzenlenecek yaşamsal alanın özelliğine uygun olarak genel-soyut 
düzenlemeye elverişli olanı gerçekleştirmeli ve normu kamu yararı amacı çerçevesinde, 
herkes için geçerli, genel, nesnel ve sınırlarını belirli bir biçimde koymalıdır. Ancak bu 
durumdaki bir kural, hukuk güvenliğine, hukuk düzeninden beklenen belirlilik ve 
öngörülebilirliğe ve hukuk devleti anlayışına aykırı düşmeyecek nitelik kazanabilir.” (K. 
2008/75) ve Mahkemc’ye göre, mevzuatta belirlilik, aynı zamanda kamu yararı 
konusudur; şöyle ki, “Çevre düzeni planı konusunda yetkili olan bakanlığın belirlenerek 
yetki karmaşasına son verilmesi “kamu yararı” kavramı ile ilgilidir. Hukuk devleti 
ilkesinin öğeleri arasında yasaların kamu yararına dayanması ilkesi vardır. ... (Ç)evrc 
düzeni planı hazırlanması konusunda iki bakanlık arasında yıllardır var olan çatışmayı 
sona erdirmeye yönelik olan düzenleme kamu yararına uygun olup...” ( K. 2008/97).
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çok partili hayatın “değişmezi vazgeçilmezi” olmuştur ve sürmektedir, görünüşe 
göre de gelecek zamanlı bir uygulamadır. Çünkü, aksine Anayasa ve yasalara 
karşın, yapılan, liyakat yerine, iktidar ganimetine ulaşma ve dağıtma 
(yağma=spoil) (GÜRAN, 1980) ve bu amaçla dağıtım merkezlerini kontrolde 
tutma (kadrolaşma) esası uyarınca hareket etmektir. Yasaların ve içtihadın 
engelleyici açık buyrukları, iktidar tarafından ya çiğnenerek veya dolanılarak 
hedefe gidilmektedir. Bu bağlamda, sıkça yararlanılan yöntemlerden biri de 
vekâlet'tir. Vekâleten atama konusunda, önceki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
Sezer’in, Başbakan Erdoğan’a gönderdiği bir yazıyı (TC Cumhurbaşkanlığı, 
07.03.2005 gün B .01.0.K K B.01-83-6-2005-93 sayılı karar) kısaltarak ve italik 
koyu vurgular yaparak aktaralım:

1-...G erekçelerden de anlaşılacağı gibi üst düzey yöneticilik görevine 
atanmak istenenlerin kimileri kamu yararı ve kamu hizmetinin gereği olarak bu 
görevlerde bulunmaması gereken kişilerdir. Oysa, uygulamada bu kişilerin 
atanmak istenilen görevlerde vekaleten çalıştırıldığı anlaşılmaktadır.

Böylece, vekaleten görevlendirmelere kalıcılık sağlandığı ve hizmetin 
aksamaması için istisnai bir yöntem olan vekalet statüsünün bir istihdam 
modeline dönüştürüldüğü saptanmaktadır.

Devlet M emurları Yasası’nda, bir görevin vekaleten yürütülmesi, 
memurun geçici olarak görevinden ayrılması ya da kadronun boş olması 
durumlarına özgü ve kamu görevinin aksatılmadan sürdürülmesinin gereği 
olarak, geçici bir önlem, niteliğinde öngörülmüştür.

Danıştay 5. Dairesi, önce de belirtildiği gibi vekalet, hizmetin 
gereklerinden kaynaklanan geçici bir uygulamadır. Asıl olan, kadrolara, yasal 
koşulları taşıyanlar arasından, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun atama 
yapılmasıdır.

Asli ve sürekli görevlere vekaleten atama, hizmetin aksamadan 
yürütülmesi amacıyla getirilen istisnai ve geçici bir görevlendirme yöntemi 
olduğuna göre, bu tür görevlerin, gerekli koşulları taşıyan kamu görevlileri 
arasından asaleten atama yapılarak yürütülmesi olanaklı iken, vekaleten atanmış 
kişiler eliyle yürütülmesi, istisnai ve geçici olması gereken uygulamaya 
kalıcılık ve süreklilik kazandırmaktadır. Bu durum, Anayasa ve yasa 
koyucunun amacına ve hukuka aykırılık oluşturmaktadır.
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Ayrıca, yönetimin genelgelerine de yansıyan D anıştay’ın yerleşik 
görüşüne göre, vekaleten atananlar asilin tüm yetkilerine sahip olacağından ve 
vekil atanmasıyla görevin niteliği ve gerekleri değişmeyeceğinden, asilde 
bulunması gereken koşulların vekilde de aranması zorunludur.

Dolayısıyla, asaleten atanması yetkili üst makamlarca uygun 
görülmeyen bir kamu görevlisinin aynı ya da farklı bir görevi yetkili alt 
makamın onayıyla vekaleten yürütmesi yargı kararları ile de 
bağdaşmamaktadır.

2- Geri gönderilen atama kararnamelerinin 55 ’i de, geçmişte başarılı 
hizmet gören ve başarısızlığı saptanamayan kamu görevlilerinin görevden 
alınmasına ilişkindir.

Bulunduğu üst düzey göreve, mesleği ile ilgili alanlarda geniş bilgisi ve 
üstün deneyimi ile, tüm kademelerden geçerek yükselmiş olan ve başarısızlığı 
saptanamayan kamu görevlilerinin salt siyasal nedenlerle görevden alınması 
kamu hukuku, gelenekler ve kamu yararı ile bağdaşmamaktadır.

Ne var ki, bu görevlilerin bir çoğunun yetkileri fiilen sona erdirilerek, 
görevin, yerine atanmak istenilenlere vekaleten yürüttürüldüğü gözlenmektedir.

Ayrıca, görevden alınması uygun görülmeyen ya da görülmeyeceği 
düşünülen kamu görevlilerinin işlemlerine ilişkin kimi nedenlerle inceleme ve 
soruşturma yaptırılarak, hem yıllarını devlete hizmetle geçirmiş kamu 
görevlilerinin haksız nedenlerle suçlu duruma düşürüldüğü, hem de bu gerekçe 
ile görevlerinden alınması yolunda kararname hazırlandığı saptanmaktadır.

Kuşkusuz yapılan işler yargı denetimine bağlıdır. Ancak, bu tür 
uygulamalar, kişilere yaşattığı olumsuzluklar yanında yarattığı karmaşa ve 
sindirme yüzünden kamu hizmetinin aksamasına ve kamu kurumlarına duyulan 
güvenin azalmasına neden olmaktadır.

3- Devlet belli ilkeler doğrultusunda varlığını sürdürmektedir. Devlet’in 
varlığını ilkeli biçimde sürdürmesi ehil devlet memurlarıyla olanaklıdır. Devlet 
memuru hükümeti değil, D evlet’i temsil etmektedir. Çünkü, hüküm etler geçici, 
devlet kalıcıdır. Devlet politikası olabilecek konu ve alanlar hükümetten 
hükümete değişirse devletin sürekliliği sağlanamaz.
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Ayrıca, bu durum, anayasal vc yasal kurallara, kamu yararına ve kamu 
hizmetinin gereklerine uygun düşmemektedir.

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, kamu görevlerinin sürekli olarak 
vekaleten yürütülmesi uygulamasına son verilmesinde, Devlet’e ve hukuka olan 
güvenin ve saygının yitirilmemesi yönünden zorunluluk görülmektedir.

TBMM BAŞKANI SECİMİ İŞLEMİ

Mehmet Ali Şahin’in TBM M  Başkanlığına seçimi ile sonuçlanan son 
TBM M  Başkanı seçimi işleminin nasıl cereyan ettiğini, bir gazeteden 
aktardığımız, bazı açıklayıcı eklemelerle koyu italik vurgularda bulunduğumuz 
bilgilerle hatırlatalım:

Başbakan Erdoğan, içinde bulunduğumuz Yasama Döneıni’nin birinci 
periyodunda görev yapan Koksal Toptan gibi “tarafsızlığını ve liyakatini ispat 
etmiş bir kişiyi” aday göstermez demiştik. Bu nedenle, Mehmet Ali Şahin’in 
adının ön plâna çıktığını söyleyenlere biz de katılmıştık. Sağ olsun bizi mahcup 
etmedi. Ve dün yeni TBM M  Başkanı seçim süreci başladı. Bu satırlar yazılırken 
birinci oylamanın sonucu belli olmuştu. Buna göre AKP’nin a d a y  ı, CHP’nin 
a d a y ı ,  MHP’nin a d a y ı  diğer iki aday yarıştılar vc “AKP’nin a d a y ı  
Şahin” TBMM Başkanı seçildi (EKŞİ, Hürriyet, 05 Ağustos 2009: 27).

Ekşi, seçimdeki bu gelişmeyi, siyasal açıdan, geçmiş TBM M  
uygulamalarından ve hatta İngiliz Avam K am arası’ndan örnekler getirerek 
eleştirirken ve 28. sayfada Cüneyt Ülsever de siyasal değerlendirmede bulunarak 
bu seçimden duyduğu iki rahatsızlığı, “AKP paylaşmayı sevmiyor ve 
demokrasiyi sadece rakam üstünlüğü olarak anlıyor” şeklinde özetlerken, çok 
temel bir hukuksal soruyu kimse sormuyor. Hatta, A KP’nin kendi adayını 
açıklayınca, CHP ile MHP de kendi adaylarını açıkladılar; ve bu kişiler bu 
sıfatları, yani “partilerinin adayı sıfatı” ile seçime girdiler.

Anayasa “ Başkanlık Divanı” başlıklı 94 ’ncü maddesinin 2 ’nci fıkrasının 
2 ’nci paragrafında şu hükme yer veriyor: Siyasi parti grupları Başkanlık için 
aday gösteremezler.” TBM M  İçtüzüğü, madde 10/2 aynı hükmü tekrarladıktan 
sonra, paragraf 3 ’de şunu ekliyor: TBM M  Başkan adayları, Meclis üyeleri 
içinden, ... Başkanlık D ivanı’na bildirilir. Eğer bu iki hüküm yeterince açık 
değil ise, madde 11/fıkra 4 şöyle yazıyor: Başkanlık D ivanfnda kendilerine 
düşen yerler için siyasi parti grupları adaylarını gösterir.
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Önce, iki hüküm arasındaki farkı izah edelim. Üyelikler için grupların 
aday göstermesi normaldir. Çünkü o yerler, partilere, Anayasa ile, güçleri 
oranında özgülenmiştir. İçinde bir tür “partisel” unsur vardır. Fakat, TBMM 
Başkanlığı, kimliği itibariyle, “partiler üstü ve tarafsız” bir makamdır; TBM M  
Başkanı, milletvekillerinin, partilerinin ne düşündüğü fikri dışında, kendi 
bağımsız, özgür kişisel iradeleri ile seçecekleri kişidir. Bu nedenle, gruplarda bu 
konu görüşülemez, karar alınamaz, aday gösterilemez ve bu suretle milletvekili 
kendi kişisel tercihleri ile baş başa bırakılır.'1 M illetvekillerinin bu özgürlük, 
bağımsızlık vc tarafsızlık ve kişisel vicdan muhasebesi ile karar vermesi 
öngörüldüğü için, A nayasa’nın (Md.83 ve 100), parti gruplarında görüşme ve 
karar yasağı getirdiği iki konunun, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının 
kaldırılması ile meclis soruşturması olduğu dikkatten kaçmamalıdır."

Şimdi, yukarıdaki “am açlar” ile getirilen bu hükümlerin metninin, parti 
gruplarında görüşülüp adayların grup tarafından kararlaştırıldığı bir başkanlık 
seçiminde, seçim işleminin hukuken geçersiz kılacağında kuşku yoktur. Aday 
göstermenin, partilerin başkanları tarafından, resmen veya gayrı resmi biçimde, 
fakat olgu olarak, doğrudan doğruya şahsen veya parti içi istişare de yapılarak 
gerçekleştirildiği bu somut seçimde, Anayasa, “salt metinci” okuyuşla 
değerlendirilerek, “ madem grup toplantısı ve belirlemesi yoktur, o halde adaylık 
ve seçim işlemini hukuken sakat ve geçersiz kılan bir aykırılık yoktur” mu 
denilecek? Yoksa “amaçsal-işlevsel” yorum cihetine gidilerek, adaylık ve 
izleyen seçim işlemi, A nayasa’ya aykırı ve hukuken geçersiz mi sayılacak? 
Amaçsal yoaım  ile okunup uygulanacak bir örnek verilmek gerekse, bundan 
daha uygun örnek bulunamayacağı açıktır. O halde, Mehmet Ali Şahin’in -b ir  
başkası da olsaydı fark etmezdi- TBM M  Başkanı seçildiği seçim işlemi, 
Anayasa vc İçtüzüğün amir hükümlerine aykırı biçimde yapılmış, geçersiz bir 
seçimdir.

Bu durumda, TBM M  Başkanı seçiminin, “partilerin aday gösterdiği” 
kişiler arasında yapılması, milletvekillerinin seçim iradesini sakatlayan bir

4 TBMM Başkanfnın “yansızlığını sağlamayı amaçlayan” bir ilke de, grupların 
Başkanlık için aday gösterememeleridir (TANÖR & YÜZBAŞIOĞLU, 2005: 240); 
Madde 94 hükümleri, Meclis Başkanı’nın “tarafsızlığını sağlama” amacını 
gütmektedir.Gerçekten, Meclis çalışmalarının partizanlıktan uzak bir hava içinde ve 
tarafsızlıkla yönetilmesi, sağlıklı bir demokrasinin vazgeçilmez şartlarından biridir 
(ÖZBUDUN, 2004: 286).

5 Bu hükümlerin (Md.83 ve 100) amacı, milletvekillerinin, bu işlemlerde, kendi 
siyasi partilerinin baskısı altında kalmamalarını ve vicdani kanaatleri doğrultusunda oy 
kullanabilmelerini sağlamaktır. (ÖZBUDUN, 2004: 288)
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aykırılıktır. Sakatlık, adayların belirlenmesi işleminde ortaya çıktığından, ortada, 
yetki değil, “usul-şekil” sakatlığı bulunmaktadır. Sakatlık, Anayasa düzeyinde 
olduğu için ve son tahlilde milletvekillerinin seçim iradesini belirlediğinden, 
“sonucu etkileyen esaslı” bir usul sakatlığıdır ve Şahin’in TBM M  Başkanı 
makamındaki varlığını ve bu göreve devamını hukuka aykırı kılmaktadır.6

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa M ahkemesi’nin (bundan böyle Mahkeme) seçtiğim bazı 
kararları, İdare Hukuku yönünden, ya gerekçeleri, ya da sonuçları bakımından 
dikkatimi çekti; bu çalışmada kısa vurgularla değineyim istedim.

Anayasa Mahkemesi’nin “Yokluk” Anlayışı

Türban odaklı Anayasa değişikliği aleyhine C H P’nin açtığı davada, 
Anayasa Mahkemesi, yokluktan ne anladığını ve hangi kapsamda düşündüğünü 
açıklamıştır (K .2008/116). M ahkeme’ye göre, yokluk, bir normun var 
olmadığının ifadesi olup, yasalar bakımından yokluktan, ancak, “bir normun 
varlığının zorunlu koşullarının bulunmadığı ltaller”de söz edilebilir. Bu haller 
ise, “parlamento iradesinin olmaması, Cum hurbaşkanı’nın iradesinin 
bulunmaması, resmi gazetede yayımlanmaması gibi” durumlardır. O halde, soru, 
“gibi” lerin ne olduğu/olmadığıdır.

6 İptale mahkum bir seçim ile oluşmuş Başkanlık Divanı’nın, bu Divan’ın 
işlemlerine ve yönetimindeki Genel Kurul oturumlarına ve onun işlemlerinin 
geçerliliğine sirayeti vc yokluk’a kadar varabilecek etkisi konusunda, Anayasa 
Mahkemesi’nin içtihadı için bkz. (ÖZBUDUN, 2004: 391 vd., n. 11).
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Davacı C H P’ııin, dava dilekçesinde, Anayasa ınadde 4 ’e aykırı “ içerikli” 
düzenlemelerin yok hükmünde olduğunu ileri sürm esi7 ve bu yönde karar 
verilmesini talep etmesi karşısında, Anayasa M ahkemesi, ilk önce bu noktayı ele 
almış ve yukarıdaki yanıtı vermiştir. Bu yanıtı ile, Mahkeme, yokluk halini, 
sadece, yasama sürecindeki emredici yetki ve usul koşullarına inhisar ettirmiş, 
içerik yönünden  fonksyon gasbı, ya da bu davada görüldüğü gibi ağır ve açık 
yetki tecavüzü teşkil eden ihlâlleri, yok hükmünde saymamıştır.

Üzülerek belirteyim ki, yokluk konusunda kabul edilen ve davaya 
uygulanan bu yokluk yorum u8, İdare Hukuku’nun yokluk kavramı ile 
bağdaşmamaktadır. Çünkü, İdare Hukuku’nda -kuşkusuz Anayasa Hukuku’nda 
da- yokluk, işlemin, hem yetki, usul-şekil gibi biçimsel, hem de başta konu 
unsuru gelmek üzere içeriğe ilişkin unsurlarında oluşabilen bir sakatlıktır. Bunu, 
sadcce usul-şekil ve yetki unsuruna hapsederek daraltmak, Anayasa 
M ahkemesi’nin “var olan” yetkisini budamaktır. Eğer, Anayasa madde 4 
korunacak ve uygulanacak ise, bu konudaki ihlâllere karşı etkili yaptırım iptal

Bu yetkisizlik 4 ncii maddede “değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif 
edilemez” şeklinde öylesine açıktır, mutlak ve emredici bir dille ifade edilmiştir ve bu 
koruma mekanizmasına öylesine bir anlam yüklenmiştir ki, aksi yöndeki bir Anayasa 
değişikliği, Anayasa buyruğu ve yasağının çiğnenmesi içerikli “ağır ve açık yetki 
tecavüzü” oluşturacaktır. Bu tür bir yetki tecavüzü taşıyan bir işlemin “yok” hükmünde 
(keenlcmyekün) olduğu ve bu nedenle hukuken hiç doğmamış sayılacağı; bu yüzden 
hiçbir makam ve kişiyi bağlamayacağı ve uyma ve uygulama görev ve yükümü 
getirmeyeceği, Türk hukukunda öğreti ve içtihadın birleştiği doğrulardandır. Bu tür 
işlemlerin resen veya istem üzerine “yok’Muğunun tespitinin ise, tüm yargı organlarının 
doğal yetki alanı içerisinde olduğu tartışmasızdır. - Kuşkusuz burada yetkisizlik 
kapsamında olanın sadece Anayasanın ilk üç maddesi olmadığını tekrar belirtmekte 
yarar vardır. - Anayasanın ilk üç madde dışındaki hükümlerinde yapılacak ve ilk üç 
maddede belirtilen hususları değiştirip başkalaştırma sonucunu doğuracak tüm yasa 
düzenlemeleri de 4 ncii maddedeki yasağın kapsamına girmektedir (Bkz. GÜRAN, 
“Anayasada Türban Değişikliği” Cumhuriyet, 27 Ocak 2008).

8 “Anayasa’nın 175. maddesine göre Anayasayı değiştirme yetkisi TBMM’ne ait 
olup, Meclis bu yetkisini üçte bir çoğunluğunun yazılı teklifi ve beşte üç çoğunluğunun 
kabul oyuyla kullanabilmektedir. - TBMM üyelerinin üçte birinden fazla sayıda 
Milletvekilinin imzasıyla teklif edilen ve 9.2.2008 tarihinde TBMM Genel Kurulunda 
kabul edilmekle yasalaşan 5735 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” TBMM’nin Anayasayı değiştirme 
yetkisi kapsamındadır. Dava konusu Yasa Cumhurbaşkanı’nca 23.2.2008 günlü Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. - Açıklanan nedenlerle dava konusu 
Yasa’nın yokluğunun saptanması isteminin reddi gerekir.”
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değil, işlemin tüm  unsurlarını içine alan yokluktur. Kaldı ki, özellikle TBMM 
tarafından gerçekleştirilip Devlet’in başı tarafından da onaylanmış bir Anayasa 
değişikliğinin yok hükmünde olduğuna hükmedilmesindeki hukuksal ağırlık ve 
hukuksal sonuçlar, iptal ile mukayese edilemeyecek derecede büyüktür.

Anayasa ’yi Avrupa Birlisi’tıe Uyıımlandırırken 

Bir “Örnek Olay”

Türkiye, Avrupa Birliği’ne (AB) uyumlandırılırken, 2001 yılında, 
4709 sayılı kanun ile Anayasasının 13. maddesini değiştirdi ve temel hak ve 
hürriyetlerin, madde 13 ’teki sebeplerden herhangi biri ile sınırlanabilmesi 
ilkesini bırakarak, “yalnızca ilgili maddede belirtilen sebeplerle sınırlam a” 
ilkesini benimsedi. Böylece, eğer ilgili maddede yer verilmemiş ise, ulusal 
güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık gibi kamusal ihtiyaç veya zorunluluklar, 
sınırlama sebebi olmaktan çıktı. Bu yazılım, hiç değilse az sonra örneğini 
vereceğim durumlarda, İdare Hukuku’nun ve Hürriyetler Rejim i’nin temeli olan 
“özgürlükler ile kamu yaran arasındaki hassas denge ”yi etkiledi mi?

Bu soru gündeme, 145 milletvekilinin açtığı davada, Anayasa 
M alıkemesi’nin verdiği K. 2008/ 148 sayılı karar ile geldi.

19.09.2006 tarih ve 5543 sayılı İskân Kanununun 13 üncü 
maddesinde; millî güvenlik nedeniyle iskân edilecek yerleşim ünitelerinde 
yaşayan ailelerin iskânının, Milli Güvenlik Kurulunun önerileri doğrultusunda 
Bakanlar Kurulunca alınacak kararda belirtilecek şekil ve şartlar çerçevesinde 
yapılacağı öngörülmüştür. Bu düzenlemenin, Anayasa madde 13’te yapılan 
değişiklikten sonra Anayasa’ya aykırı hale geldiği iddiası ile açılan davada, 
Mahkeme, italik vurgusu tarafımdan yapılmış olan kararında, aşağıdaki gerekçe 
ile, yasa maddesini yeni Anayasa 13’e aykırı bularak, iptal etmiş ve konuyu 
A B ’ye uyumlandırılmıştır. Şöyle ki, M alıkeme’ye göre:

A nayasa’nın 13. maddesinde, temel hak ve özgürlüklerin, özlerine 
dokunulmaksızın yalnızca A nayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere 
bağlı olarak ve ancak yasayla sınırlanabileceği, bu sınırlamaların Anayasa’nın 
sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin 
gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı belirtilmiştir.

Yerleşme özgürlüğü sadece A nayasa’nın 23. maddesinde sayılan özel 
sınırlama nedenlerine bağlı olarak sınırlandırılabilecektir. 23. maddede,
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herkesin, yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahip olduğu belirtildikten sonra, 
yerleşme özgürlüğüyle ilgili sınırlama nedenleri suç işlenmesini önlemek, sosyal 
ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi 
gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak olarak gösterilmiştir. Maddede 
yerleşme özgürlüğüyle ilgili sınırlama sadece yasa koyucuya bırakılmakla 
kalmamış, nitelikli yasa kaydıyla sınırlama benimsenerek, aynı zamanda 
sınırlamanın hangi neden, amaç ya da koşullarla yapılması gerektiği de tek tek 
sayılmıştır.

A nayasa’da sınırlama nedenlerinin sayılarak belirlenmiş olması, yasa 
koyucunun bunlar dışında kalan bir nedenle yerleşme özgürlüğünün 
sınırlanması sonucunu doğuracak düzenlemeler yapamayacağını 
göstermektedir. Dava konusu kurallarda belirtilen “millî güvenlik”, yerleşme 
özgürlüğüyle ilgili sınırlama nedenleri arasında sayılmamıştır.

A nayasa’nm ilgili maddesinde gösterilen sınırlama nedenlerine 
dayandırılmayan kuralla, aile veya fertlerin millî güvenlik nedeniyle zorunlu 
iskâna tabi tutulması, A nayasa’nm 23. maddesinin güvence altına aldığı 
yerleşme özgürlüğü alanına yapılan açık müdahale niteliğindedir.

Bu nedenlerle, dava konusu kurallar A nayasa’nın 13. ve 23. maddelerine 
aykırıdır ve iptalleri gerekir.

Bu saptamadan sonra, somut ve güncel bir konuya geçelim. Anayasa’nm 
23. maddesi, yerleşme hürriyetine ilâveten seyahat hürriyetini de düzenlemiş ve 
“yalnızca” suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini 
önlemek amacı ile sınırlamaya izin vermiştir.

Domuz gribinin yaşandığı bir süredir, yurt dışından gelen dev gezi 
gemilerindeki TC uyruklu veya yabancı yolcular, Karaköy Yolcu Salonu’ndan, 
uçakla gelenler Yeşilköy Atatürk Hava Limanı’ndan Türkiye’ye giriş sırasında, 
1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereği, şüphe halinde, nezaret altına 
alınabilecek, e traf için tehlikeleri kaybolana kadar tecrit edilebilecektir. 
Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetm eliği’ne göre, enfeksiyonun 
olası yayılmasını önlemek amacıyla, hasta olmayan şüpheli kişiler hakkında, 
faaliyetlerinin kısıtlanması veya diğerlerinden ayrılması ve gerektiğinde 
iyileşene kadar tedavisi olan karantina ve tecrit işlemleri yapılabilecektir. 
Seyahat hürriyetinin bu durumda sınırlanmasının, g e n e l  s a ğ l ı  k nedeniyle 
yapıldığı kuşkusuzdur. Genel sağlık ise, Anayasa madde 23 özel maddesinde 
yoktur, yorumla mevcut sebepler içine sokulması da olanaksızdır.
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Ortada, TC Devlcti’nin, vatandaşlarına karşı, Anayasa madde 56 gereği 
taşıdığı, önleyici ve bastırıcı genel sağlık görev ve sorumluluğunu, Anayasa 
M ahkemesi’nce, yukarıdaki gerekçe ile derhal yürürlüğü durdurulacak ve iptal 
edilecek olan A nayasa’ya aykırı bir kanunla yürütmesi gibi bir İdare Hukuku 
“örnek” olayı vardır. Domuz gribi şüphesi ile karantina, tanı ve tedavi amacıyla 
tecrit işlemi ile seyahatten alıkonulacak yabancı veya vatandaş, açacağı dava 
sonunda, yasayı iptal ettirdiğinde, A B’ne uyumlu, hayatla uyumsuz 
Anayasamızda madde 23 değiştirilip, maddeye, kamu düzeni, bundan 
çekiniliyor ise kamu sağlığı özel sebebi eklenene kadar, herhalde, bulaşıcı 
hastalıkların, Türkiye’ye gelmeyecekleri güvencesini vermeleri gerekecektir.'’

İdari Yargılama Usulii 'nde “Islah ”/ Reddederken 

Yanlış Dengelenen Yansan Kamu Yararları

İdare Hukuku’nun varlık nedeni, özelliği ve hedefi, “yanşan kamu 
yararlarının dengelenmcsi”dir. Burada hüner, hangi kamu yararının, diğerine 
tercih edileceğinin belirlenmesindeki isabette yatmaktadır. Anayasa-İdare 
yargıcı da, ister gözü kapalı evrensel, ister gözü açık yerli hanım eliyle olsun, 
uyuşmazlık halinde, terazisi ile doğru tartıp, bu konuda son sözü söyleyecek olan 
otoritedir.

Nitekim, Anayasa Mahkemesi (bundan böyle Mahkeme) HU M K’nda, 
müddeabihin ıslah yolu ile arttırılması yasağım, adli yargı davaları için kurduğu 
isabetli bir dengeleme ile, A nayasa’ya aykırı bularak iptal etmiş (K. 1999/33); 
iptale gerekçe yaptığı olumsuzlukların idari yargıda da bulunmasına ve gideren 
olumlulukların bulunmamasına rağmen, reddetmiştir; üstelik üç yargıcın 
ayrıntılı açıklamalarına rağmen (K. 2008/121).

Türk İdare H ukuku’nda, lıerne kadar, idare yargıcının “re’sen inceleme” 
yetkisi var ise de; ek olarak, davacının, dilekçesinde yazdığı hukuka aykırılık

9 Kuduz gibi vakalarda insanlarla hayvanların, bulaşıcı hayvan hastalıklarında 
hayvanların, bulundukları köylerden, çiftliklerden başka yerlere naklinin önlenmesi, 
herhalde, bu genel sağlık konusunun, suç işlenmesini önlemek amacına sokularak 
çözümlenecektir. Bu, hukuken mümkün ise, domuz gribi karantinası ve tecridine ilişkin 
yukarıdaki sorun da halledildi demektir. Yoksa ? Ayrıca, Anayasa’nm, Devlet’e, madde 
56 görevini yüklemesi, madde 23 özgürlüğünün kullanılmasındaki güvenceyi ve 
sınırlama koşulları ile bağlı olmayı bertaraf etnıcz; aksine, 23, madde 56’ya sınır çizer.



nedenleri ile bağlı olmaksızın davanın hukuksal temelini değiştirerek hüküm 
tesis edebilir ise de; delil serbestliği ve ispat yükünde esneklik gibi genişlemeler 
de görülmekte ise de; iki yasak, bir anda, bu olumlulukların etkisini yok 
etmektedir. Bunlardan biri, tam  yargı davalarında, davayı açarken talep olunan 
tazminat miktarım, ileride, “ek dava” yolu arttırabilme olanaksızlığıdır. Diğeri 
de, dava sırasında, ancak “bilirkişi uzmanlığı” ile hesaplanabilen tazminat 
rakamının, sabit kalması ve mahkemenin de talepten fazlaya 
hükmedememesidir. Ancak, davacıya, müddeabihi, ıslah olanağı ile düzeltme 
şansı verilerek giderilebilecek olan bu sakıncanın, idari yargıda neden 
esirgendiğini Mahkeme:

İdari yargılamanın bir hedefinin de, “ idarenin sürekli dava tehditi altında 
kalmaması, uyuşmazlıkların mümkün olan süratle sonuçlandırılması, idarenin 
faaliyetlerindeki etkililiğin ve istikrarın sürmesi, davalar nedeniyle yönetimce 
savunmalar hazırlanması ve gerekli idari önlemlerin alınması gibi neden ve 
olgular olduğu”

şeklinde açıklamıştır. Dengelemenin bir yanındaki bu kamu yararına 
karşı, davacının ıslah yoluna giderek müddeabihi gerçek rakkamına getirmesi, 
“o kadar m inimal bir işlem ”dir ki, yukarıdaki sakıncaları nasıl doğuracak; bu 
sakınca, o kadar büyük mü ki bunun için İdare Hukuku’nun “tam tazm in” ilkesi 
feda edilecek? İdari Y argfda ıslah yolunu açmamakla, M ahkeme’nin, 1999 
tarihli kararında ıslaha “evet” derken yaptığı dengelemede yazdığının aksine, 
hak arama özgürlüğü önemli ölçüde nasıl zorlaşmayacak ve bu nedenle 
demokratik toplum düzeninin gerekleri ile nasıl bağdaşacak ve 13. maddeye 
uygun bir sınırlama kabul edilecek? Ayrıca., M ahkeme’nin kararında İdari 
Y argı’da ıslaha gerek görmez iken dayandığı “her iki yargı sisteminde davacı ve 
davalı durumunda bulunanların aynı durumda bulunm adıkları” olgusu, ıslah’a 
izin vermek ya da vermemek somut konusunda farklı sonuçlara vardıracak bir 
farklılık değildir. Hatta, ek dava süresi bulunmayan tam yargı davasında, ıslah, 
yargılama usulünün kaçınılmaz bir unsuru, davacı aleyhine eşitsizlik yaratan 
bir eksikliğidir ve sebep olunan hukuksal ve maddi mağduriyet mutlaka 
giderilmelidir.

M ahkeme’nin 1999 kararı, dengelemenin ne kadar isabetli bir örneği ise, 
2008 kararı da, yarışan iki kamu yararının o kadar yanlış dengeleme üzerine 
kurulmuş olduğu isabetsiz bir karardır. Müddeabih ıslahı, yukarıda yazdığım tam 
tazmin engelleri de dikkate alınarak, tam yargıda da, belli koşullara bağlanmış 
ek dava olanağı ile birlikte derhal tanınmalıdır. Islah’ın gerekliliğine, İdare’ye 
ve yargılama usulüne etkisi “önceliği” yerine, bireyin hak araması ve hakkını 
elde etmesindeki “önem” açısından bakıp değerlendirince, yarışan iki kamu
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yararından davacınınkinin ağır bastığı ve Anayasa madde 10, 36 ve 125’iıı, 
ancak bu suretle hayata geçebileceği, kolayca fark edilecektir.

Daha Az “Merkezi İdare” Daha Çok “Yerel Yönetim”

Bir süredir, çeşitli nedenlerle, Merkezi İdare nitelikli hizmetlerin yerel 
yönetimlere verilmesi ve bu aktarımın doğal parçası olarak mevcut il özel idaresi 
ve belediyelerin yönetsel özerkliğe ve meclislerinin de “yerel meclisler” 
işlevine kavuşturulması eğilimleri görülmektedir. Konunun, federal bir devlet 
yapısının ilk adımlarından biri olup olmadığı başta gelmek üzere, siyasal yanına 
hiç girmeden, salt hukuk boyutunda kalındığında, söz konusu “ dönüşüm”ün 
olabilmesi için, bazı hususların hatırlanması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş döneminde, bu noktada, 
“belirleyici bir değişim” yaşanmıştır. Bunun da siyasi yanını bırakıp, “olgusal” 
açıdan bakınca görüntü şudur:

1921 A nayasasfnda (M d.11-14) iller, yerel yönetim tüzel kişiliğinin 
yanında “muhtariyet” sahibidir; kamu hizmetlerinin görülmesinde, madde 1 l ’de 
sayılanlar dışında, asıl görev ve yetki illerdedir. İl Meclisleri (Şura), ilin icra 
organını kendi içinden kendisi seçer. Vali ise, ilde, yerel yetki kullanmayan ve 
yerel sıfatı da bulunmayan, sadece Merkezi Y önetim ’in görevlisi durumundadır. 
Anayasa’daki yerel yönetim sistemi şudur: “mahalli idareyi asli yetkili, 
merkezi yönetimi ise sınırlı ve istisnai yetkili sayacak kadar 
ademimerkeziyeteilik” (YAYLA, 1982: 124); “ siyasi ademimerkeziyete kadar 
varabilecek böylesine bir muhtariyet anlayışı” (YAYLA, 1982: 128) l0.

Sadece üç yıl sonra, 1924 A nayasası’ııda (Md. 89-91), TC Devleti’nin 
idari yapısı tersine çevrilmiştir. Önce, sistem, Merkezi idare temelli ve denetimli 
yapılmış; il, öne çıkan işlevi ile bu İdare’nin birincil taşra birimi durumuna 
getirilmiştir. İl’in, İl Özel İdaresi adı altındaki yerel yönetim modelinde, tüzel 
kişilik devanı etmiş ise de muhtariyet (özerklik) vasfı kaldırılmıştır. İki şapkalı 
Vali, artık, hem Merkezi İdare ajanı, hem de, il yerel yönetiminin icra organı ve 
temsilcisidir. Yerel il meclislerinin özeliği olan görev tablosu ve önceliği 
kaldırılmış ve bu durum 1961 Anayasası’nda (M d.116) “ müşterek mahalli

10 Anayasa madde 14 gereği illerde görev yapacak olan “va/f’ler, Büyük Millet 
Meclisi tarafından atanırlar, Meclis’in vekili ve temsilcisidir ve “yalnız nazır, yani 
karşıdan bakıcı, onların vaziyetini tetkik edici ve gördüklerini merkezi hükümete 
bildirici vaziyetinde”dir. Komisyon sözcüsü Vehbi Bey (YAYLA, 1982: 125).
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ihtiyaçlar” şeklinde ifade edilmiştir. Bu model, bu gün 1982 A nayasası’nda 
varlığını sürdürmektedir.

Böylesi “ temel” terk ve değişikliğin sebebi ne olmuştur? Önce Tanör’üıı 
bir saptamasını aktaralım: Görüldüğü gibi, Türkiye, M ütareke dönemine, bütün 
olumsuz koşullara karşılık, özellikle, yakın tarihinden süzülen ekonomik, sosyal, 
siyasal, kültürel ve kurum lar avantajlarla da girmiştir. Bu olumlu miras, 1918- 
1920 arasındaki sıçramayı mümkün kılmış, adeta bunun için tramplen görevini 
yerine getirmiştir. Bu açıdan da, 1918-20 büyük dönüşümü, geçmişin, bir ölçüde 
yine geçmişten alman malzemelerle aşılması anlamına gelir. Dolayısıyla, keskin 
bir kopuştan (rupture) çok, “ tarihsel süreklilik içinde bir geçiş”ten söz etmek 
daha yerinde olacaktır (TANÖR' 1995: 177-178). Tanör devamla, “Asıl kopuş, 
bence 1922 ’den sonra yaşanacaktır.” (TANÖR’ 1995: 178). "

Tanör’ün “asıl kopuş” adını verdiği “köktenci” değişikliği, Yayla, şöyle 
sebeplendiriyor: Bunda, uygulanmayan yönetim ilkelerinden12 çok, “uygulanan” 
düzenin rolü vardır. O da, giderek merkezileşen, öyle olmak zorunda bulunan; 
bir çok bölücü olayla mücadele etmiş olan TBM M  Hükum eti’nin uygulamasıdır 
ve tabii, siyasi, askeri ve idari bakımlardan ister istemez m erkezileşm işti^” 
(YAYLA, 1982: 135, n.21)13 Üstelik, genç cumhuriyetin çağdaşlaşması için, 
reformlar yapılacak; yeni yönetimin bütün ülkeye yayılacak düşünce yapısı, her 
yerde aynı güçte etkisini gösterecek; iktisadi ve sosyal dengesizlikler aşılacak, 
mahalli yönetimler kendi becerileri ve imkânlarıyla kaderlerine terk 
edilm eyecektir.” (YAYLA, 1982: 135).

Yayla’nın her iki açıklamasına katılmakla beraber, 21 tarzı yerel 
yönetimden 24 tarzı yerel yönetime geçilmesinin, kanunca, temeI ve öncelikli 
sebebi, karşı siyasal gücü aşan Cumhuriyetçi kadroların, “halkçılık ilkesinin, 
uluslaşma sürecinin unsurlarını teşkil eden tek Ulus, tekil Devlet ilkeleri ile

11 Koyu italik vurgu tarafımızdan yapılmıştır.
u Ve, (ARSEL, 1965: 73); “Ne var ki, 1921 Anayasası’nm öngördüğü yerinden 

yönetim kurumlan ve mekanizmaları uygulama alanı bulabilmiş değildir.” (TANÖR, 
2000: 266); “ 1921 Anayasası’nm “öngördüğü vilâyet ve nahiye şuralar ve diğer 
organları ise oluşmamıştır. Yerel yöneticilerin halkça seçilmesi önerileri de iyi 
karşılanmamıştır.” (TANÖR, 2000: 267); “Her vilâyetin veya her mıntıkanın ayrı ayrı 
birer idare teşkil etmesine karşı duran Mustafa Kemal, ağırlığını merkeziyetçilikten yana 
koymuş bulunmaktadır.” (TANÖR, 2000: 267).

131924 Anayasası, “ 192 Linkinden farklı olarak, vilâyet ve nahiye şuralarına da 
yer vermemiş, merkeziyetçiliği yeniden öne çıkartmıştır.” (TANÖR, 2000: 295).
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bağdaşmayan bir anlam ve işlev yüklemeden yorumlanması ve uygulanması” 
düşüncesidir. 14

Bu güne geldiğimizde, Anayasa madde 2-4, 123, 126 ve 127 önceki 
paragraftaki 1924 yerel yönetim sistemini sürdürmektedir. Bu maddeleri 
Anayasa’nm değişmez maddeleri ve onun doğal devamı maddeler (Md.5-11 
gibi) ile birlikte okuyunca, 1920 benzeri muhtar, asli yetkili il özel idareleri 
için; böylece, Merkezi İdare’nin görev ve yetkilerini yerele aktarmak, il genel 
meclislerini yerel şuralara çevirmek ve de çok dilli yerel yönetime dönmek 
için; çok temel Anayasa değişikliklerinin yapılması zorunludur. Bu 
değişiklikler yapılmadan önce, A nayasa’nın değişmez ve değişikliği teklif bile 
edilmez hükümlerinin nasıl aşılacağının; ayrıca, Anayasa M ahkemesi’nin de 
daha önce yaktığı kırmızı ışığı (K. 2008/116) nasıl yeşil ışığa çevireceğinin 
açıklanması gerekir.15

Çünkü, Anayasa Mahkemesi, TB M M ’ne bağlı olarak kurulan ve görev 
yapması öngörülen Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nu (No.5548) iptal 
ederken, Türk İdare Teşkilâtı konusunda bir temel taşını hatırlatıyordu:

A nayasa’da kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak 
kamu tüzelkişiliği kurulabilmesi konusunda yasa koyucuya takdir hakkı 
tanıması, Türkiye Büyük Millet Meclisi ’nin bu konuda sınırsız bir yetkiye 
sahip olması anlamını taşımamaktadır. Türkiye Büyük Millet M eclisince bir 
kamu tüzel kişiliğinin kurulmasında, Anayasa’da öngörülen kurallara uygun 
hareket edilmesi zorunludur. Bir kamu kurumu ya da kuruluşu kurulurken 
Anayasa’da öngörülen idari teşkilat yapısı dışına yıkılmaması 
gerekmektedir.(K.2008/185)"’

14 “Türk Dcvrimi’nin başlıca özellikleri bir kaç noktada toplanabilir. 
Uluslaştırma ve ulusal devlet kurma misyonu, herhalde ilk başta gelenidir.” (TANÖR, 
2000: 321, n.25).

15 Yerel yönetim yasasını içeriği, ancak, bundan sonra konuşulacak bir konudur.
16 Vurgu tarafımızdan yapılmıştır.
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Anayasa Mahkemesi’nin “Hukuk Devleti” Kavramına

Kazandırdığı içerik

Hukuk fakültelerindeki derslerde, yayınlarda, yargılamalarda taraf 
dilekçelerinde, mahkeme kararlarında, “hukukun temel ilkeleri” olarak sözü 
edilen bazı kavramları, A nayasa’nın da bir “kanun” olduğunu söyleyen Anayasa 
M ahkemesi, kararlarında, Anayasa madde 2 ’deki “Hukuk Devleti İlkesi” 
kapsamında saymakta ve uygulamakta. Bu uygulaması ile, Anayasa Mahkemesi, 
bıı kavramları, hukukun temel ilkesi olmaktan çıkartarak, bunları, hem “pozitif 
hukukun bir parçası” yapmakta, hem “Anayasal değer” kazandırmakta, hem de, 
hukuk devleti özeline dahil etmekte. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi, bu ilkelerin 
birbirleri ile olan ilişkisini ve birbirlerini tamamlamasını da ortaya koymakta. 
Kararlardan alıntılarla görelim...

Anayasa M ahkemesi, Cum huriyet’in temel niteliği hukuk devleti ilkesi ve 
kavramı hakkında yıllardır ifade edegeldiği “genel tanım”mı, yakın zamanlarda, 
bir kez daha tekrarlıyor.

“A ııayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri 
hukuka uygun, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup 
güçlendiren, her alanda adil bir hııkıık düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, 
Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukukun üstün kurallarıyla 
kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık, yasaların üstünde yasa koyucunun da 
uyması gereken Anayasa ve temel hukuk ilkelerinin bulunduğu bilincinde olan 
devlettir.” (K. 2008/53)17

Ardından ekliyor; hukuk devleti ilkesinin “önkoşullarından biri” olarak 
“hukukgüvenliği”ni görüyor ve şöyle tanımlıyor:

“ Hukuk devleti ilkesinin önkoşullarından biri olan hukuk güvenliği ile 
kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Hukuk güvenliği 
ilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve 
işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde 
bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar.”

17 “Esasın İncelenmesi (*) C-§ 6” (RG: 08.04.2008-26841) (*) Bundan böyle Eİ 
olarak yazılacaktır. Aynı tanım, 2009 yılı kararlarında da tekrarlanarak tescil edilmiştir. 
K: 2009/7 “Eİ.B-§2
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(K.2008/53, C-§ 9) 18 ; “Hukuk devleti, siyasal iktidarı hukukla sınırlayarak ve 
devlet etkinliklerinin düzenli sürdürülebilmesi için gerekli olan hukuksal alt 
yapıyı oluşturarak aynı zamanda istikrara da hizmet eder. Bu istikrarın özü 
hukuki güvenlik ve öngörülebilirliktir. Hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik 
sağlanabilmesi ise, kuralların genel, soyut, açık ve anlaşılabilir olmalarına 
bağlıdır.” (K. 2008/75, Eİ.A-§); “ Hukuk devletinin temel öğelerinden biri de 
güvenilirliliktir. Hukuk devleti, tüm eylem ve işlemlerinde yönetilenlere en 
güçlü en kapsamlı şekilde hukuksal güvence sağlayan devlettir. Hukukun 
üstünlüğünün egemen olduğu bir devlette hukuk güvenliğinin sağlanması, hukuk 
devleti ilkesinin olmazsa olmaz koşuludur.” (K. 2008/75, C-§ 5); “Hukuk 
güvenliği, normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve 
işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu 
güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar.” (K. 
2008/141, Eİ. § 5; K. 2009/7, Eİ.B-3-§7) 19

Mahkeme, hukuk güvenliğinden söz edilebilmesi için, özellikle yasa 
metinlerinin yeterince açık olmasına, ilk düzenlemelerin “kanun” ile 
yapılmasına, çelişki ve kuşkuya meydan verilmemesine ve iki ilke arasındaki 
bağlantıya işaret ediyor ve bunu, bu yazının daha önceki sayfalarında yer verdiğ 
“temel imiz, “belirlilik ve öngörülebilirlik” sözcükleri ile ifa ediyor ve şöyle 
açıklıyor:

“ Hukuk güvenliği, “belirlilik ve öngörülebilirlik” gerektirir” (K.2008/75, 
Eİ.C-§ 6) ve “A nayasa’nın 2. maddesinde düzenlenen hukuk devletinin temel 
ilkelerinden biri “belirlilik” tir. Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler 
hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek 
şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca kamu 
otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi de gereklidir. 
Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı olup birey, yasadan, belirli bir 
kesinlik içinde, hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya 
sonucun bağlandığını bilmelidir.” (K. 2009/7, Eİ.B-3-§7)

18 Hukuk devletinde uyulması zorunlu temel ilkelerden biri de “hukuk güvenliği 
ilkesizdir. K. 2009/5 Eİ. C- § 6.

19 “Hukuk güvenliği, temel hak güvenciIerinde korunan ortak değerdir.” AYMK 
K. 2006/54, Eİ. B§3
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Anayasa Mahkemesi, hukuk güvenliği kapsamına, “kazanılmış lıak ve 
yasaların geriye yürüm ezliği” ilkelerini de dahil ederek, bunları hukuk 
devletinin yapı taşları sayıyor. Mahkemeye göre:

“Kazanılmış haklara saygı ilkesi, hukukun genel ilkelerinden birisini 
oluşturmaktadır. Kazanılmış bir haktan söz edilebilmesi için bir hakkın, yeni 
yasadan önce yürürlükte olan kurallara göre bütün sonuçlarıyla fiilen elde 
edilmiş olması gerekmektedir. Kazanılmış hak, kişinin bulunduğu statüden 
doğan, tahakkuk etmiş ve kendisi yönünden kesinleşmiş ve kişisel alacak 
niteliğine dönüşmüş haktır. Bir statüye bağlı olarak ileriye dönük, beklenen 
haklar ise bu nitelikte değildir” (K. 2005/110, Eİ. B-§ 4) ; “Hukuksal güvenliğin 
bir sonucu da kazanılmış haklara saygı gösterilmesi ilkesidir. Kazanılmış hak, 
kişinin bulunduğu statüden doğan ve kendisi yönünden kesinleşmiş ve kişisel 
alacak niteliğine dönüşmüş haktır. Kişilerin hukuk düzenine güvenerek elde 
ettikleri hakların sonradan çıkarılacak yasal düzenlemelerle ihlal edilmemesi bu 
ilkenin gereğidir.” (K. 2006/54, Eİ. B-§ 4)20 ; “Kazanılmış hak, özel hukuk ve 
kamu hukuku alanlarında genel olarak, bir hak sağlamaya elverişli nesnel yasa 
kurallarının bireylere uygulanması ile onlar için doğan öznel hakkın 
korunmasıdır. Kazanılmış bir haktan söz edilebilmesi için bu hakkın, yürürlükte 
olan kurallara göre bütün sonuçlarıyla fiilen elde edilmiş olması gerekir. 
Kazanılmış hak, kişinin bulunduğu statüden doğan, kendisi yönünden 
kesinleşmiş ve kişisel niteliğe dönüşmüş haktır. Bir statüye bağlı olarak ileriye 
dönük, beklenen haklar, kazanılmış hak niteliğinde değildir.” (K. 2009/7, Eİ.B- 
4-§4)

Yasaların geriye yürümezliği, güvenlik, öngörülebilirlik, belirlilik ve 
kaznılmış hak ile beraber, aynı çerçeve içinde mütalâa edilen bir hukuk devleti 
öğesidir. Şöyle ki:

“Hukuk devletinin gereği olan hukuk güvenliğini sağlama yükümlülüğü, 
kural olarak yasaların geriye yürütülmemesini gerekli kılar. “Yasaların geriye 
yürümezliği ilkesi” uyarınca yasalar, kamu yararı ve kamu düzeninin 
gerektirmesi, kazanılmış hakların korunması, mali hakların iyileştirilmesi gibi

20 “beklenen hak, eski yasa zamanında henüz tüm sonuçlarıyla doğmamış bulunan 
fakat doğması olasılık içinde olan haktır. Bir hakkı doğuran olayın eski yasa zamanında 
ortaya çıkması, hatta hakkı oluşturan öğelerden bir kısmının da eski yasa zamanında 
oluşması mümkündür. Fakat, hak tüm sonuçlarıyla doğmamışsa, bunu doğuran olay eski 
yasa zamanında ortaya çıksa dahi bu olaya yeni yasa hükümleri uygulanır.” 
(K:2008/142, Eİ: §10).
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ayrıksı durumlar dışında ilke olarak yürürlük tarihlerinden sonraki olay, işlem ve 
eylemlere uygulanmak üzere çıkarılırlar. Yürürlüğe giren yasaların geçmişe ve 
kesin nitelik kazanmış hukuksal durumlara etkili olmaması hukukun genel 
ilkelerindendir.” (K. 2008/142, Eİ: § 7 ) ;  “Hukuk devletinin sağlamakla yükümlü 
olduğu hukuki güvenlik, kural olarak yasaların geriye yürümemesini gerekli 
kılar. Yasalar, ilke olarak yürürlük tarihlerinden sonraki olay, işlem ve eylemlere 
uygulanmak üzere çıkarılırlar.” (K. 2009/45, Eİ. B- § 18).

Haliyle, Anayasa Mahkemesi, “ahde vefa”yı da, sözleşme hukukunda, 
kısa, fakat kesin bir ifadeyle, şöyle değerlendiriyordu:

“Hukuk devletinde hukuk güvenliği sonucu olan ahde vefa ilkesi de 
sözleşme özgürlüğünün korunmasını zorunlu kılar.” (K. 2009/5, Eİ. § -6)

Konu sözleşmelerden açılmışken, ekleyelim ki, Anayasa Mahkemesi, 
ahde vefa ilkesi ve hukuk devleti bağlantısını, 2002 yılında kurmuş ve ihlâlini de 
yasanın iptali nedeni yapmıştı.“1

Açıklamaları, Anayasa M ahkemesi’nin, yasaların genelliğini ve de kamu 
yararı, takdir yetkisi konularını hukuk devleti kapsamına alan kararları ile 
tamamlayalım:

“Yasaların ve yasalarla getirilen kuralların genel olması, hukuk devleti ve 
yasa önünde eşitlik ilkelerinin bir sonucudur. Yasaların genelliğinden anlaşılan, 
belli kişileri hedef almayan, özel bir durumu gözetmeyen, önceden saptanıp

21 “Dava konusu kural ile daha önce düzenlenmiş ve tarafların özgür iradeleri 
sonucunda belli koşullara bağlanmış olan sözleşmeler yasayla hükümsüz kılınmaktadır. 
Oysa, sözleşmelerin sona erdirilmesi veya diğer koşullarla ilgili uyuşmazlıkların çözümü 
sözleşmelerde belirtilen usul ve esaslara ya da bu konuda hüküm bulunmayan hallerde 
genel hukuk kurallarına bağlıdır. - Öte yandan, bir hukuk devletinde hukuk güvenliğinin 
sonucu olan ahde vefa ilkesi de sözleşme özgürlüğünün korunmasını zorunlu kılar. - 
Açıklanan nedenlerle, mevcut sözleşmelerin yasa ile sona erdirilerek sözleşme 
özgürlüğüne müdahale edilmesi Anayasa’nııı 2. ve 48. maddelerine aykırıdır. İptali 
gerekir.” (AYMK K. 2002/28); “Sonradan yürürlüğe giren yasaların geçmişe ve kesin 
nitelik kazanmış hukuksal durumlara etkili olmaması hukuk Devletinin gereğidir. 
Devletin tarafı olduğu ve devam etmekte olan bir yargılamada, kendi lehine bazı 
sonuçlar sağlayacak ve geriye yürüyecek biçimde yasa çıkarması yoluyla yapılan 
müdahale hak arama özgürlüğünü ve adalet duygusunu zedeler.” (AYMK K. 2008/150, 
Eİ. C-§4)



soyut biçimde herkese uygulanabilecek kurallar içermesidir” (K. 2008/141, Eİ. § 
10) ; “A nayasa’nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesi gereğince, yasama 
işlemlerinin kişisel yararlan değil kamu yararım  gerçekleştirmek amacıyla 
yapılması zorunludur. Anayasa M ahkemesi’nin bir kuralın kamu yararı 
açısından A nayasa’ya aykırılık sorununu çözümlerken yapacağı inceleme, 
Y asa’nın yalnızca kamu yararı amacıyla yapılıp yapılmadığını araştırm aktır.”(K. 
2008/75, Eİ.A-§ 4 ve § B-5)22 ; “ Yasaların kamu yararının sağlanması amacına 
yönelik olması, genel, objektif, adil kurallar içermesi ve hakkaniyet ölçütlerini 
gözetmesi A nayasa’mn 2. maddesinde düzenlenen hukuk devleti olmanın 
gereğidir. Bu nedenle, yasa koyucunun hukuki düzenlemelerde kendisine 
tanınan takdir yetkisini anayasal sınırlar içinde adalet, hakkaniyet ve kamu 
yararı ölçütlerini göz önünde tutarak kullanması gerekir.” (K. 2009/7, Eİ.B-8-§3)

BİTİRİRKEN 

Kamuoyuna Bir Duyuru

Ceza Yargılama Usulü alanına girmekle beraber, Hukuk Devleti bağlamı 
nedeniyle, yazının genel çerçevesi içinde kalan aşağıdaki konuya yer vermeyi 
gerekli gördüm.

Nisan ayının sonlarına doğrıı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve elli yedi 
baro başkanı ile hukuk fakültelerinin ceza hukuku profesör ve doçentlerinden 
ağırlıklı bir kesimini oluşturan on dördü, “H ukuk Devleti İç in ” kamuoyuna bir 
duyuru yayınladılar. Bir gazete tam  sayfasını kaplayan duyuru, özellikle öne 
çıkmış bulunan özellikli bir davadaki arama, soruşturma işlemleri ve yargılama 
sırasında yayınlanmış olmak itibariyle, dikkatle okunması gereken bir dizi 
saptamayı ve uyarıyı içermektedir.23

Ceza yargılama usulü bakımından nelerin hukuka aykırı biçimde 
uygulandığına işaret eden ve nelerin yapılmaması ve yapılması gerektiğini, bir 
ders notu sadeliği ve netliği ile açıklayan duyurunun elli maddelik bir uzunluğa

22 “Hukuk devleti, yasaların kamu yararına dayanması ilkesini dc içerir” (K. 
2008/75, A-§ 4).

2> Cumhuriyet, 25 Nisan 2009. Duyurunun internet ortamında yayınlanan metni 
için “istanbulbarosu.org.tr” adresinde “haberler”i, sonra “haberler ve duyuru arşivi”ni ve 
son olarak 19 no’lı kutuyu tıklayınız, duyuru birinci madde olarak yer almaktadır.
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sahip olması da dikkat çekicidir ve bir hukukçu olarak üzüntü ve endişe 
vericidir.

Yargı Reformu Stratejisi

Çalışmayı bitirirken, Adalet Bakanlığı, “Yargı Reformu Stratejisi” 
(YRS) başlıklı metni gönderdi. Toplam 83 kalemde değişikliği öngören metinde, 
ilgili çeken bazı noktalara işaret etmek istedim.

Yapılan önerilerin, verilen yabancı örneklerin hep “ iyi yanı” gösterilmiş. 
Bunların, aksayan, eleştirilen yanlarına -ki muhakkak ki vardır- hiç yer 
verilmemiş; Türk Yargısı’nın bünyesine uyma/uymama, beklenen katkıyı 
sağlama sağlamama konusuna hiç değinilmemiş. Gönderim yazısında, 
HSYK’nun bu yapısının ulusal egemenliğe aykırı olduğu eleştirisine yer 
verilirken, adeta bir “meşruiyet şüphesi” havası ortaya çıkmış.24 Halbuki, 1924 
Anayasası dahil, “Yargı” m ahkemelere aittir ve tekelindedir. Yargı, 
meşruiyetini, Devlet’in diğer iki dalı TBM M  vc Cumhurbaşkanı dahil Yürütme- 
İdare gibi, “ Devlet Düzeni’nin Kurucu Belgesi ve Egemenliğin Kullanım 
Şeması” mevkiindeki A nayasa’dan alır. O Anayasa ki, U lus’un “yetkilendirdiği 
temsilciler” tarafından yapılm ıştır ve de 61 ve 82 ’de görüldüğü üzere, ayrıca 
Ulus’un “doğrudan iradesi” ile onaylanmıştır. Bu süreç, aynı zamanda, Ulus’un, 
Y argı’nın oluşum ve işleyişine katılımının da ifadesidir.25 Bu kurgu karşısında, 
TB M M ’nin, Yargı’mn yönetim organlarının oluşumunda rey sahibi olmaması.

24 Meşruiyet konusunu, TBMM tarafından seçilmiş üyeler bulunmaması 
nedeniyle, Anayasa Mahkemesi bakımından da ileri sürenler bulunuyor.

25 Unutmayalım ki, Yargı, siyasal bir organ değildir ki, yönetsel organlarında, 
Ulus’un veya temsilcilerinin “seçme ve belirleme” yetkisi olsun. Kaldı ki. Adalet Bakanı 
ve müzteşarının, HSYK’ndaki varlığı bile, ne demokratiklik, ne meşruiyet, ne de siyasal 
temellidir. Sadece, Hükümet ile Yargı arasında “yönetsel” içerikli bir “katılım”dan 
ibarettir vc aslında, bu tür katılımlarda, Bakan’ın bu yerini ve görev vc sorumluluğunu 
abartmaması, ender durumlarda Kurul’a gelerek başkanlık etmesi gerekir. Ne demek 
istediğimi şöyle anlatabilirim. Fransız Devlet Şurası Conseil d ’Etat’nın Başkanı 
(President) Başbakan’d\r. Başbakanı da Adalet Bakanı temsil eder. Adalet Bakam da, 
ancak ve sadece, Başkanlık yetkisini kullanmasına ihtiyaç gösteren (invoke) e n d e r  
durumlarda (on rare occasions) Devlet Şurası’na başkanlık eder. Onun dışında, 
Başkanlık yetkileri, bir Devlet Şurası mensubu olan Vice-President tarafından kullanılır 
(BROWN & BELL, 1988: 84).
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demokrasi ve meşruluk sorunu yaratmayacağı gibi, olması da, mevcut olmayan 
bir şeyi mevcut şekle çevirmez veya bir şey katmaz.

Gönderilen YRS Taslağı Eylem Plâm ’nda da, Anayasa Mahkemesi 
hakkında önce yazılanları görelim:

“Giderek artan iş yükü ve çeşidi karşısında 11 üyeden oluşan Anayasa 
Mahkemesi 'nin tek kuru! ile etkili ve verimli çalışma yürütmesi, temel hak ve 
özgürlüklere yeni boyutlar kazandıracak içtihatlar üretmesinin oldukça 
zorlaştığı, bu nedenle Avrupa ülkelerindeki anayasa mahkemelerinin görev 
tanımları ve oluşum şekilleri doğrultusunda mahkemenin yeniden 
yapılandırılması... sağlanacaktır. ”

Kısa vadede gerçekleştirilmesi plânlanan bu değişimin içeriğinde, 
M ahkeme’yi iki daireli yapmak ve üye sayısını 15’e yükselterek, yeni üyelerin 
seçimini dc şu andaki T B M M ’ne seçtirmek bulunduğunu gazetelerden biliyoruz. 
Bunun, Anayasa M ahkemcsi’nin mevcut içtihadının değiştirilmesine yönelik bir 
operasyon olduğunu ve siyasetçinin, ileride M ahkem e’yi kontrol amacı taşıdığını 
herkes görüyor.

Asıl söylemek istediğim ise, ufak bir hatırlatma. ABD Yüksek 
Mahkemesi (US Supreme Court) iki yüz yılı aşan süredir, tek hey’et halinde 
çalışıyor ve yedeği bile bulunmayan dokuz yüksek yargıçtan oluşuyor. Kaydı 
hayat koşulu ile görev yapan ve çoğunluğunun yaşı yetmişin üzerinde bulunan 
bu yüksek yargıçların, sadece, “elerk” adı verilen vc her yıl değişen o yılki 
hukuk fakültesi mezunu “bir adet” yardımcısı var. Bu dokuz yargıç ve tek 
Mahkeme, 250 milyon nufuslu bir ülkede, sadece Anayasaya aykırılık davalarına 
bakmıyor, bizde, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yargıtay’ın alanına giren davalar 
da görev alanında, çünkü Ü lke’nin tek yüksek mahkemesi. Hem ilk derece 
mahkemesi, hem de temyiz; üstelik hem maddi olgu, hem de hukuk incelemesi 
yapıyor. Ayrıca, ABD Başkanı’nı görev suçundan yargılıyor. Ve de, yılda “yüz 
bin başvuru” geliyor. Temel hak ve özgürlüklere yeni boyutlar kazandıracak 
içtihatlar üretme konusunda, herhalde D ünya’daki lider mahkemelerden biri. 
Yeni bir model ve çözüm aranırken, bilinsin ki, başarılı örnekler, çok daireli 
Avrupa modelinden ibaret değil.

Y R S’nde İdari Yargı ile ilgili öngörüler de yer alıyor. Bunlardan biri, 
yargı öncesi çözüm usullerinin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi (Sf.40). 
İY U K ’nun 11 ııci maddesindeki ihtiyari itirazın ve özellikle 13 ncü maddedeki 
eylemden tam  yargı davasındaki, tamamen yargı yoluna gidilmesini en aza
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indirme amaçlı İdare’ye zorunlu başvuru yönteminin başarısızlığı ve özellikle 
sonuç alma sürecini geciktirmekten öteye gidemediği, bu öneriyi çözüm gibi 
düşünenlerce bilinmiyor mu? Aynı şekilde istinafın da, Danıştay’a ulaşma 
yolunun kapanması ile açık tutulması arasındaki denge doğru kurulamazsa, 
birinci ihtimalde, hak arama hürriyetine ağır bir kısıtlama teşkil edeceği, ikinci 
ihtimalde, zaten uzun zaman tüketilen yargılama sürecini, lüzumsuz ve yararsız 
bir tekrarla daha da uzatacağı hiç düşünülm üyor mu? İstinaf yargıçlarının, 
şimdiki Bölge İdare M ahkemesi yargıçlarından oluşması ile Danıştay 
mensuplarından oluşturulması da düşünülmeden geçilmeyecek bir nokta. Sayfa 
40/ § 8 .6 ’daki “ idarenin takdir hakkı kullanımını yeknesak hale getirm ek” 
tutucu ana fikri ve hedefi, Türk İdare H ukuku’nun dinamik ve değişken 
felsefesini ve işlevini bilmemek, İdare Hukuku’nu dondurmak demektir.

Kuşkusuz, en son, fakat en önemli nokta, “Reform” sözcüğü uygun 
görülen bu düzenlemelerin hangi siyasi kadrolar tarafından yapılacağı; sayısal 
artış öngörülen hususlarda nitel yükselmenin de beraber sağlanıp 
sağlanamayacağı ve bu suretle, bir operasyon vesilesi mi teşkil edeceği ya da 
sonuçsuz bir denemede mi kalacağı ya da gerçek bir iyileştirme, çıta yükseltme 
etkisi mi yaratacağıdır. Kişisel kanım, yukarıda değindiğim bildirinin 
yayınlanması ihtiyacının -gerçekten- duyulduğu bir ortamda, mevcut toplam 
koşulların, sonuncusu için elverişli vc yeterli olmadığıdır. Nitekim, sözünü 
ettiğimiz elverişsiz, yetersiz ve gücün kontrol edilemediği ortamların, Yargıtay 
Başkanı, 2009-2010 Adli Yıl Açış Töreni konuşmasında atlayıp, konuşma 
metninde yazdığı ve daha sonra gazetecilerle konuşurken seslendirdiği 
nitelemesi ile, “yandaş Yargı”ya (Hürriyet, 8 Eylül 2009: 1 ve 29) yol 
açacağını 26 ve bu suretle, hem Yargı’yı, hem de Hukuk Devlcti’ni tahrib 
edeceğini durduk yerde boşuna söylemedi; söylemez de. Dileriz yanılırız; ancak, 
biliyoruz ki, hem görünen köy kılavuz istemiyor, hem de vatandaş ve idare 
hukukçusu olarak geçirdiğim yarım yüz yıl, ancak yanılmak arzu ve 
düşüncesinde yanılacağımızı kanıtlıyor.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Anayasa Mahkemesi Kararlar

E. 1999/1, K. 1999/33 G. 20.07.1999, RG. 24220, 04 Kasım 2000.

26 Biz ekleyelim, yandaşlığı benimsemeyenler üzerinde de “baskıcı ve tasfiyeci” 
sonuçlar doğuracağı.

-  366  -



E. 2001/293, K.2002/28 G. 13.02.2002, RG. 24730, 18 Nisan 2002.

E. 2003/87, K. 2005/110, G. 28.12.2005, RG. 26348, 16 Kasım 2006 

E. 2006/64, K. 2006/54, G. 04.05.2006, RG. 26189, 5 Ekim 2006 

E. 2005/38, K. 2008/53, G. 07.02.2008, RG. 26841, 8 Nisan 2008 

E. 2007/105, K. 2008/75, G. 06.03.2008, RG. 27173, 18 Mart 2009 

E. 2003/60 K. 2008/97 G. 02.05.2008, RG. 27243, 30 Mayıs 2009 

E.2008/16, K .2008/116 G. 05.06.2008, RG. 27032, 22 Ekim 2008 

E.2004/103, K. 2008/121 G. 12.06.2008, RG. 27089, 23 Aralık 2008 

E.2006/37, K.2008/141 G. 18.09.2008, RG. 27089, 23 Aralık 2008 

E.2006/76, K.2008/142, G. 18.09.2008, RG. 27089, 23 Aralık2008 

E. 2006/158, K .2008/150 G. 24.09.2008, RG. 27125, 29 Ocak 2009 

E. 2006/140, K. 2008/185 G. 25.12.2008, RG. 27190, 4 Nisan 2009 

E. 2004/87, K. 2009/5 G. 08.01.2009, RG. 27160, 05 Mart 2009.

E. 2004/70, K. 2009/7 G. 15.01.2009, RG. 27255, 11 Haziran 2009 

E. 2008/92 , K. 2009/45 G.05.03.2009, RG. 27243, 30 Mayıs 2009

Diğer Kararlar

TC Cumhurbaşkanlığı, 07.03.2005 gün B.01.0.KKB.01-83-6-2005-93 
sayılı karar.

- 3 6 7 -



Gazeteler

Hürriyet (çeşitli sayılar)

Cumhuriyet (çeşitli sayılar)

Öteki Kaynaklar

İlhan ARSEL (1965), Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları,
I.Kitap (Ankara, 1965)

L.Neville BROWN & John S. BELL (1988), French Administrative Law, 
(5.basi, Oxford)

Sait GÜRAN (1980), Memur Hukukunda Kayırma ve Liyakat Sistemleri 
(İstanbul)

Ergun ÖZBUDUN (2004), Tiirk Anayasa Hukuku (8. Bası, Ankara)

Bülent TANÖR & Necmi YÜZBAŞIOGLU (2005), Türk Anayasa 
Hukuku (7.Bası, İstanbul)

Bülent TANÖR (2000), Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (8.bası, 
İstanbul).

Bülent TANÖR (1995), Kurtuluş Üzerine (İstanbul)

Yıldızhan YAYLA (1982) Anayasalarımızda Yönetim İlkeleri Tevsi-İ 
Mezuniyet Ve Tefrik-İ Vezaif (İstanbul,)

- 368 -



ANAYASAL BİR İLKE OLARAK MASUMİYET 
KARİNESİ

Doç. Dr. Osman Korkut KANADOGLU

I. Giriş

M asumiyet karinesi buglin ceza hukukunun açık ve tartışmasız genel 
kurallarından biri olduğu gibi aynı zamanda anayasal boyutunun da önemli bir 
unsurudur. Hükümlülüğü yargı kararıyla kesinleşmeyen bir yurttaşa suçlu olarak 
davramlamaması, Anayasadan kaynaklanan vazgeçilmez bir zorunluluktur. 
Bununla beraber masumiyet karinesinin teorik ve pratik açıdan açıklığa 
kavuşturulması da gerekmektedir. Teorik açıdan bugüne değin masumiyet 
karinesinin anayasal açıdan nasıl gerekçelendirileccği ve hangi kapsama -sadece 
ccza yargılaması hukukunda değil- sahip olduğu tam olarak açıklanam am ıştır1. 
Bu durum masumiyet karinesinin, hukuk devleti ilkesinin bir görünümü olarak 
nitelendirilip nitelendirilemeyeceği ya da bunun ötesinde temel hak karakteri 
taşıyıp taşımadığına bağlıdır. Özellikle Anayasa Mahkemesinin masumiyet 
karinesine ilişkin içtihadı tam bir belirginliğe sahip değildir. Pratik açıdan ise 
masumiyet karinesi, her şeyden önce medyanın yoğunlaşan haber akışı ve suç 
takibiyle görevli makamların kamusal faaliyetleriyle tehdit altındadır. Medyanın 
suç işleme şüphesi altında bulunan yurttaşlara peşin hükümle yaklaşımına yargı 
makamları eliyle destek olunması2, ceza hukuku siyaseti bakımından olduğu 
kadar anayasa hukuku bakımından da sıkıntı yaratan bir sorun haline gelmiştir.

1 Genel olarak ceza hukuku bakışıyla bkz. (FEYZİOĞLU, 1999); (ÜZÜLMEZ, 
2005); (ŞAHİNKAYA, 2008). Türk Anayasa Hukuku yazımında masumiyet karinesi 
bugüne değin tam anlamıyla aydınlatılmamıştır.

2 Örneğin Almanya’da Düsseldorf Eyalet Mahkemesi, suçlu sanılan tanınmış ve 
ileri gelen bir kişi hakkında, kişinin kendisine henüz bu konuda bilgi verilmeksizin 
savcının bir derginin yazı işleri müdürüne soruşturma talimatı verilmiş olduğunu 
açıklamasını hukuka aykırı bulmuştur. Aynı şekilde Mahkeme, savcılığın geniş kapsamlı 
soruşturma önlemlerinin planlandığını açıklamasını, sonradan bu önlemlere fiilen 
başvurulmamış olması karşısında hukuka aykırı bulmuştur. Mahkemenin bu kararı ve 
değerlendirmesi için bkz. (B f.ckur, 2004: 414-418).
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Bu sorunun çözümünde öncelikle masumiyet karinesine ilişkin teorik 
alandaki boşluklar doldurularak uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi için 
gerekçeler üretilmelidir. Bu amaçla ilk olarak masumiyet karinesinin geçerli 
hukuk bakımından konumunun belirlenmesi yararlı olacaktır (II). Anayasa 
M ahkemesi’nin (AYM) konuya ilişkin içtihadının özellikle Alman Federal 
Anayasa Mahkemesi (FAYM) içtihadıyla karşılaştırmalı kısa bir analizi 
yapıldıktan sonra (III), masumiyet karinesinde yalnızca bir hukuk devleti 
güvencesi değil, aynı zamanda anayasal koruma altındaki genel kişilik hakkı 
bağlamında bir temel hakkın da söz konusu olduğu ortaya konulmalıdır (VI). 
Diğer temel hak güvencelerinde olduğu gibi masumiyet karinesinin de çok 
boyutlu bir niteliği vardır. Buradaki her bir boyut, bu temel hakkın farklı 
işlevlerini ortaya koyacaktır. Bu boyutları doğrultusunda masumiyet karinesi 
temel hakkı da yasal düzenlemeler ve bunların uygulamasında farklı etkiler 
gösterecektir (V).

II. Hukuksal Bir İlke Olarak Masumiyet Karinesi: Mevcut 
Hukuktaki Durum

1. Anayasal Düzeyde

Masumiyet karinesi, suçların ve cezaların kanuniliği, ceza 
sorumluluğunun şahsiliği, genel müsadere yasağı, kişi özgürlüğünün idari 
müeyyidelerle kısıtlanamayacağı, Uluslararası Ceza Divanının yetkileri saklı 
kalmak üzere, vatandaşların suç sebebiyle yabancı ülkeye verilememesi gibi 
ilkelerle birlikte hukuk devleti ve güvenliğini gerçekleştirecek düzenlemeler 
olarak Anayasamızda (md. 38/4) açıkça öngörülmüştür: “Suçluluğu hükmen 
sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.”

1982 Anayasası, masumiyet karinesini yalnızca hukuk devletinin 
güvencesi olarak görmekle yetinmemiş, 15. maddesiyle bu karineyi olağanüstü 
yönetim usulleri altında bile dokunulamayacak “sert çekirdekli haklar” (diğer 
“sert çekirdekli haklar için bkz. (T a n ÖR & Y ÜZBAŞIOğ LU, 2006: 142) arasında 
saymıştır : “ ... suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu 
sayılamaz”

1982 Anayasasının 90. maddesinde 2004 yılında yapılan değişiklik 
sonrasında, yasaüstü değeri tartışmasız olan ve Anayasadaki temel hak 
hükümlerinin yorumunda belirleyici (yön gösterici) olarak göz önünde 
bulundurulması gereken İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine (İHAS) göre de
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“Hakkında suç isnadı olan bir kimse, hukuka göre suçlu olduğu kanıtlanıncaya 
kadar masum sayılır” (md. 6/2)3.

T araf devletler iç hukuktaki etkisinden bağımsız olarak kendi hukuk 
düzenlerinde egemenlik yetkileri altındaki tüm kişilere, İHAS ve ek 
protokollerde yer alan hak ve özgürlükleri sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle 
Türkiye de ulusal hukukunda ve yaptığı hukuki işlemlerde masumiyet karinesine 
uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğini 
denetlemekle yetkili İnsan Hakları Avrupa M ahkemesi (İHAM ) içtihadı ile 
masumiyet karinesi ve bu karinenin gereklerini somutlaştırmıştır (Bu konudaki 
İHAM içtihadı için genel olarak bkz. (ÇELİK, 2009). Bazı örnekler vermek 
gerekirse;

Herhangi bir devlet temsilcisinin açıklamalarından, bir suç nedeniyle 
hakkında dava açılmış, fakat ilgili yasa hükümlerine göre mahkum edilmemiş 
kişinin suçlu olduğu izlenimi ediniliyorsa, İHAS md. 6/1 ’de garanti edilen adil 
yargılama hakkının bir alt unsuru olarak İHAS md. 6 /2 ’de garanti altına alınan 
masumiyet karinesi ihlal edilmiş olur. Açıklamanın, masumiyet karinesini ihlal 
edip etmediğine, somut olayın özel koşullan esas alınarak karar verilir 
(A.L./Almanya, Nr. 72758/01, 28.4.2005, prg. 31).

İHAS md. 6/2, masumiyet karinesini yalnızca şüpheli ya da sanık yararına 
garanti ederken, 1982 Anayasası gerek 38., gerekse 15. maddelerinde herkesin 
bu güvenccden suçluluğu mahkeme kararıyla kesin hükme bağlamncaya değin 
yararlanmasını öngörmüştür. Bu düzenlemeler, karinenin kişisel koruma alanı 
arasında önemli bir farklılığa işaret eder. İHAS düzenlemesinin dar sınırları 
içinde kalınırsa, sadece şüpheli masumiyet karinesinin korumasından 
yararlanacak, buna karşın henüz şüpheli olmayan yararlanamayacaktır. Buradan 
hareketle, henüz ya da artık şüpheli olmayan kişiler hakkında, örneğin medyanın 
(ön)yargılı haber yapması halinde, masumiyet karinesinin ne ölçüde kullanım 
alanı bulacağı sorununa ilişkin belirli çıkarımlarda bulunulabilir.

İHAM ’a göre bir ceza ertelemesinin iptali, mahkemece mahkumun 
deneme süresinde yeniden suç işleyebileceği kanaatine varmasıyla 
gerekçelendiriliyorsa (Böhmer/Almanya, Nr. 37568/97, 3.10.2002, prg. 58) ya 
da muhakemenin meni kararı sonrasında dava masraflarına ilişkin hükmü.

3 Neredeyse tüm dünyanın tanıdığı bu ilke BM Medeni ve Siyasi Haklar 
Sözleşmesi (md. 14/2) ve Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de (md. 8/2) pozitif 
düzenleme haline getirilmiştir, bkz. ( G e m a l m a z ,  2003).
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mahkeme ilgilinin kusurunu gerekçe göstererek veriyorsa (M inelli/İsviçre Nr. 
8660/79, 25.03.1983, prg. 36 vd.), masumiyet karinesi ihlal edilmiştir.

Yine bir kararında İHAM, şu ifadeleri kullanmıştır; “Ceza yargılaması, 
davanın gcrckçelendirilmesine dair bir kararla sonuçlandırılmadıkça, sanığın 
suçsuzluğuna ilişkin şüphelerin dile getirilmesi düşünülebilir; ancak beraat 
kararı kesin hüküm haline geldikten sonra bu şekildeki şüphelere dayanılması 
artık hukuken geçerli değildir” (Sekanina/Avusturya, Nr. 13126/87, 25.08.1993, 
prg. 30)4.

Belirtmek gerekir ki, İHAM, Sözleşmenin 6/2. maddesini yorumladığı 
diğer bazı kararlarında, ceza takibiyle sorumlu m akamların sadece ceza 
yargılaması sırasında değil, yargılama öncesi alanda da belirli bir kişinin 
suçluluğunun sabit olduğundan hareketle açıklamalar yapmalarını, masumiyet 
karinesinin ihlali olarak değerlendirmiştir. Böylelikle özellikle polis ve savcılık 
makamlarının kamuoyuna yaptığı açıklamalara sınır getirilmiştir. Bu durumda 
masumiyet karinesinin korunup korunmadığı, özellikle somut açıklamaya ve 
seçilen anlatım  biçimine bağlıdır5.

Önemli bir diğer nokta, İHAS md. 6 /2 ’nin müdahaleleri önleyici boyutu 
yanında İHAM, bu maddeden koruma yükümlülüklerinin çıktığı sonucuna da 
varmaktadır. Somut olayda masumiyet karinesinin ihlali doğrudan devletten 
kaynaklanmıyor ve devlete de isnat edilemiyor, aksine özellikle medya 
tarafından suç takibiyle yükümlü devlet organlarının açıklamaları üzerine verilen 
haberlerde, sanıklar yargılama sona ermeden mahkum ilan ediliyorlarsa, 
davalının ceza yargılamasının kamuoyunda önyargıdan uzak bir ortamda 
gerçekleşmemesi nedeniyle devlet sorumlu olur {Bkz. LlNDNER, 2008: 241).

4 Bu bağlamda öğretiye göre, maddi nedenlerle verilen beraat kararından sonra 
dava içeriği ilgili sanki ceza gerektiren bir davranışta bulunmuş gibi tanımlanırsa ya da 
davanın devam etmesi halinde ilgilinin her halde mahkum olacağı ifade edilirse, İHAS 
md. 6/2 ihlal edilmiş olur, bkz. (Frowein & Peukert , 1996: Art. 6, Rdnr. 17).

5 Örneğiıı İHAM, Butkcvicius/Litvanya kararında savcının bir gazete 
röportajındaki “suçluluğu için kesin deliller” şeklindeki önyargılı açıklamalarını 
masumiyet karinesinin ihlali olarak nitelendirmiştir (Nr. 48297/99, 26.03.2002, prg. 50- 
54). Y.B. ve Diğerleri/Türkiye kararında da İHAM, polis yetkililerinin başvurucuların 
savcının karşısına çıkarılmadan önce basına gösterilmelerini ve yine polisin basın 
açıklamasında, başvuruculardan suçluluğu “ispatlanmış” “yasa dışı örgüt üyesi” olarak 
söz etmesini masumiyet karinesinin ihlali olarak değerlendirmiştir ( Nr. 48173/99,
28.10.2004, prg. 40-52). Karar için bkz. (DİNÇ, 2006: 288-291).
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Devlet bu sorumluluğunu, ancak söz konusu temel hakkın korunması 
yükümlülüğünü üstlendiği takdirde yerine getirmiş olur.

2. Yasal Düzeyde

Asli niteliğine rağmen masumiyet karinesi ne Türk Ceza Kanununda 
(TCK) ne de Ceza Muhakemesi Kanununda (CMK) açık ve temel bir kural 
olarak yer almıştır6. Doğrudan suçsuzluk karinesinin somutlaştırılması ve hüküm 
vermede geçerli bir kural olan şüpheden sanığın yararlanması ilkesi (in dubio 
pro reo) de yürürlükteki hukukumuzda yazılı bir hale getirilmemiştir. Ancak 
dolaylı olarak C M K ’nın 217. maddesinde ifadesini bulan “vicdani kanaat” 
ölçütü vc bununla bağlantılı yine aynı Kanunun 223. maddesinin 2 (c) ve 3. 
fıkralarında belirtilen kusur ilkesi, şüpheden sanığın yararlanması ilkesinin 
kaynağını oluşturmaktadır.

Diğer yandan CMK, içerdiği bir dizi hükümle masumiyet karinesini 
desteklemek bir yana bu ilkeye karşıt düzenlemeler de getirmektedir. Bunlar 
arasında ilk aşamada soruşturma makamlarının, suçlu olduğu henüz sabit 
olmamasına rağmen şüpheliye karşı dikkate değer temel hak müdahalelerinde 
bulunmalarına yetki veren kurallar akla gelmektedir. Ceza soruşturmasının 
başlamasıyla, CM K md. 2 ’ye göre yurttaş, şüpheli haline gelmektedir. CMK 
Dördüncü Kısım kapsamındaki tutukluluk ve çeşitli derecelerde temel hak 
daraltmalarına yol açan soruşturma (koruma) önlemleri, -  suçsuz olarak 
addedilen -  şüpheliyi ayrıca tehdit etmektedir.

III. AYM İçtihadında Masumiyet Karinesi

AYM, 1961 Anayasası döneminde masumiyet karinesini açıkça bir temel 
hak olarak nitelendirmiştir. Yasa dışı kuruluşlara üye olunması suç sayılan 
durumlarda, kimi eylemleri işleyenlerin aksini ispat etmedikçe o kuruluşun üyesi 
sayılmalarını öngören, CM U K ’a 5.3.1973 gün ve 1696 sayılı Yasa ile eklenen 
Ek 2. maddenin iptaline karar veren AY M ’ye göre (K. 1980/11)7; “Ceza 
Yargılaması Hukukumuzun ilke olarak benimsediği ‘masumluk karinesi’ sanık

Alman Ceza ve Ceza Usul Kanunlarında da durum aynıdır. Sadece suçsuzluk 
karinesinin kısmen ifadesi olarak bazı hükümler Alman Ceza Usul Kanunu (md. 119/1, 
136/2, 160/2, 170/2) ve Ceza Kanununda (md. 164, 344) yer almaktadır.

7 Bu karar, 1961 Anayasası döneminde AYM’nin, esasın incelenmesi sırasında 
masumiyet karinesini gerekçe olarak kullandığı tek karardır, bkz. (Anayasa Yargısı, 
1981:85).
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için vazgeçilmez bir ‘hak’tır. Bu hak, sanığın, hükümlülük kararı verilinceye 
suçsuz sayılmasını gerektirmektedir.”

1982 Anayasası döneminde masumiyet karinesine yer verdiği ilk 
kararında (K. 1992/20, AYMKD 28/1: 297), her türlü suçun sanıklarının, 
suçsuzluk varsayımından yararlanması gerektiğini belirtmekle yetinen AYM, 
daha sonraki kararlarında da masumiyet karinesine ilişkin 1961 Anayasası 
dönemindeki açıklık ve netliği gösterememiştir. Bu kararların tümünde AYM, 
masumiyet karinesini ancak savunma hakkının bir dayanağı olarak 
değerlendirebilmiştir (K. 1992/39, AYMKD 28/2: 447; K.2002/36, AYMKD 
38/2: 605; K.2004/56, AYMKD 41:151).

FAYM ise masumiyet karinesinin anayasal çıkış noktasını, yadsınm az bir 
biçimde hukuk devleti ilkesinde görmektedir. Tutuklamanın anayasaya 
uygunluğu sorunu hakkındaki belirleyici olan 1965 tarihli ilk kararında şu güçlü 
gerekçeyi kullanmıştır; “Bu masumiyet karinesi gerçi A nayasa’da açıkça yer 
almamıştır, fakat genel hukuk devleti inancına uygundur ve İHAS md. 6/2 
üzerinden Alman Cumhuriyetinin pozitif hukukuna aktarılmıştır” (BVerfGE 19, 
342, 347). Masumiyet karinesi ile genel hukuk devleti anlayışı arasındaki bu 
bağlantı uzun yıllar sürmüş, 1987 yılında verdiği kararla birlikte FAYM, 
masumiyet karinesini açıkça bir temel hak olarak nitelendirmeksizin, karinenin 
kaynağına temel hakka ilişkin görüşlerini de eklemiştir. FA Y M 'e göre BVerfGE 
74, 358, 379) masumiyet karinesi ile sanığın, cezalandırılma istemine hukuk 
devletine uygun, adil bir yargılama içinde karşı koyma ve kendini savunma 
hakkı arasında sıkı bir bağlantı bulunmaktadır ve karine, içerik ve sınırları 
bakımından insan onuruna saygı ilkesiyle belirlenen, kusur ilkesi üzerinde inşa 
edilen maddi ceza hukukunun doğal bir sonucudur.

FAYM, masumiyet karinesinin temel hak boyutunu, belirgin bir biçimde 
ilk kez 1990 tarihli bir kararında ifade etmiştir. Bu karara göre masumiyet 
karinesi, Anayasa md. 2/1 (genel kişilik hakkı) ve adil yargılanma hakkındaki 
düzenlemelerde bir temel hak boyutuna da sahiptir. Alman Ceza Yargılama 
Kanununun 153/2. maddesi uyarınca esas davanın görülmesinden suçlandırma 
kararının ilanına kadar verilen muhakemenin meni kararının gerekçelerindeki 
suç tespitleri, “bağımsız bir temel hak ihlali” tespitine yol açabilir (BVerfGE, 
NJW 1992: 2011). Yine 2001 yılında verdiği bir kararında FAYM, masumiyet 
karinesinin hangi temel hak hükmünde yer aldığını açıklamaksızın şu ifadeyi 
kullanmıştır; “Masumiyet karinesine karşı bu temel hak ihlali ... “ (2BvR 
413/00, 12, 14).
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AYM ile FA Y M ’mn yukarıda belirtilen kararlarını esas aldığımızda 
birbiriyle tamamen zıt iki ayrı gelişme çizgisini görmekteyiz. AYM, masumiyet 
karinesini bir hak olarak nitelediği ilk kararı sonrasında bu içtihadının gerisine 
düşerek, masumiyet karinesinin sadece savunma hakkıyla olan bağlantısını 
kurmakla yetinmiştir. Oysa FAYM, ilk kararlarındaki çekingenliği atarak, 
masumiyet karinesinin temel hak niteliğini ortaya koyabilmiştir. Bir temel hak 
olarak kabulü halinde ise masumiyet karinesinin koruma alanının genişleyip 
güçleneceği rahatlıkla ileri sürülebilir.

IV. Temel Hakkın Koruduğu Hukuksal Bir Değer Olarak 
Masumiyet Karinesi8

Yukarıdaki açıklamalar da gösterm ektedir ki, masumiyet karinesinin 
hukuk devleti ilkesinden kaynaklanması yanında, bir temel hak boyutu da vardır. 
Ancak karine, temel hak dogmatiğine uygun, açık ve net bir tespite gerek 
duymaktadır. Bu aşamada, masumiyet karinesinin genel kişilik hakkıyla olan 
ilişkisini ele almadan önce ilk olarak, temel hak kökenli kusur ilkesiyle9 
aralarında bir paralellik kurulması akla gelebilir. M eşrulaştırmaya yönelik bu 
paralellik için şu gerekçeye dayanılabilir: Ceza ve ceza benzeri yaptırımların, 
Fiilin ağırlığı ve failin kusuru ile adil bir ilişki içinde bulunması gerekiyorsa, 
sonrasında davalının cezalandırılabilmesi de davalının suçluluğu kesin hükümle 
belirlenmedikçe söz konusu olamaz. Ancak kusur ilkesiyle masumiyet 
karinesinin farklı koruma işlevleri gösterdiği de göz ardı edilmemelidir. Kusur 
ilkesi, esas olarak cczalandırılabilirliğin maddi koşuludur ve bu özelliğiyle 
davalıyı cezadan korur. M asumiyet karinesi ise ilgiliyi ceza hukuku suçluluğu 
bakımından layık olmadığı erken hükümlerden korur. Dolayısıyla karinenin 
ağırlık noktası yargılama usulüyle ilgili zamansal boyuttadır10. M ahkemenin 
vicdani kanaatine göre suçluluğunun belirlenemediği noktada, kusur ilkesi ve 
masumiyet karinesi, şüpheden sanığın yararlanması ilkesi (in dubio pro reo) 
kapsamında buluşurlar ve beraat kararına yol açarlar.

s Bu ve izleyen bö lüm ün  y azılm asında  şu  m akaledeki ana görüşten  
yararlan ılm ıştır; LlNDNER, 2008: 244-258).

l) (K usur ilkesi için genel o larak  bkz. ( K o c a  & ÜZÜLMEZ, 2008: 36); 
kusurlu luğun  özgürlük  kavram ıyla  ilgisi için bkz. (E re m , 1968: 452)

10 İH A S md. 6/2’de genel olarak suçluluğun “hukuken” ispatından söz edilse de 
karinenin zamansal boyutu, yargıcın mahkumiyet kararıyla sona ermeyip, etkisini bu 
kararın kesin hüküm haline gelmesine kadar sürdürmelidir. Alman FAYM’nin tercihi de 
bu yöndedir, bkz. ( N i e m ö l l e r  &  S c h u p p e r t ,  1982: 471).
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İkinci olarak masumiyet ilkesiyle usul hukukuna ilişkin bir genel hüküm 
niteliğindeki adil yargılanma hakkı (Adil yargılanma hakkı için bkz. (İNCEOGLU, 
2008; ÇELİK, 2007; YENER 2004) arasında bir bütünlük oluşturulması 
düşünülebilir. Buna göre masumiyet karinesi, adil yargılama ilkesinin bir alt 
unsuru olarak kurgulanabilir. Ancak bu yapının zayıflığı, masumiyet karinesinin 
koruma alanını mahkeme önündeki yargılamayla sınırlaması ve yargılama usulü 
dışında suçla ilgili bağlantıları kapsamamasıdır. Örneğin devletin, başvurucunun 
memuriyete kabulünü, kesin hüküm olmaksızın bir suça işaret ederek reddetmesi 
ya da basının, ileri gelen bir kişinin sözde ispatlanmış suçunu, henüz ceza davası 
sonuçlanmaksızın haber yapması (Bu değerlendirme ve örnekler için bkz. 
(L in d n e r  2008: 244-245).

Nihayet, masumiyet karinesinin, bireyin kişiliğinin bütünlüğü bakımından 
sahip olduğu doğrudan ilişki, onun genel kişilik hakkının bir görünümü olarak 
ifade edilmesini anlaşılır kılmaktadır. Farklı katmanları içeren bağımsız bir 
temel hak olarak genel kişilik hakkı çeşitli koruma alanlarına sahiptir. Bu 
koruma alanlarının, birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılabilir olduğu iddia 
cdilemese de, ilgili oldukları bazı hak kategorilerinden söz edilebilir". Özellikle 
bilimsel teknik gelişmenin ve değişen yaşam koşullarının ortaya çıkarabileceği 
tehlikelere karşı koyabilmek için çeşitli kişilik unsurlarının boşluk bırakmamak 
üzere güvence altına alınması zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. Nitekim 
kişisel bilgiler ilgilinin göz ardı edemeyeceği ve de önleyemeyeceği biçimde 
kullanılıyorsa, bu tür bir tehlike durumu, belirli bir hukuki çıkarın somut tehdidi 
olarak ön plana çıkar ve kişilik hakkının bir görünümü olarak bireye kendi 
kişisel verilerini açıklama ve kullanılmasını belirleme yetkisi verir. Kendi kişisel 
verilerini açıklama ve kullanılmasını belirleme hakkı, özel yaşamın korunmasına 
ilişkin hak ile yan yana bulunur ve daha geniş bir koruma sağlar (Kişisel 
verilerin kullanımını belirleme hakkı için bkz. K a n a d o ğ LU, 2009: 62 ve 76). 
Bu hak, kişinin ceza yargılaması hukuku çerçevesinde suçluluğu kesin hükümle 
tespit edilemedikçe, suçsuzluğunu ifade etme ve suçsuz gösterilme hakkını da 
içerir. Bir suç işlenmesiyle ilgili olarak belirli bir kişinin kamuoyuna 
yansıtılması sadece hukuksal bir hassasiyet doğurmayacak, kişinin sosyal ve

11 Örneğin Türk hukukunda kişilik hakkı, kişinin hayatı, vücut tamlığı ve hareket 
özgürlüğüne ilişkin alan olarak nitelendirilen “maddi kişisel değerler” ile kişinin ruhi 
bünyesi ve toplum içindeki yeri ile ilgili “manevi kişisel değerler” olarak ikiye 
ayrılabilmektedir, bkz. ( U z e l t ü r k ,  2004: 9). Kişilik hakkının Alman hukukundaki, 
kendi kökenleri hakkında bilgi sahibi olma hakkı, şerefin korunması, kendi resmi ve 
sözleri üzerindeki hak gibi çeşitli görünümleri için bkz. ( P i e r o t h  &  S c h l i n k ,  1996: 
98-99).
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mesleki çevresinde de bir değersizlik hükmüyle karşılaşmasına yol açacaktır. 
Suç işlemekle suçlanma, kişinin kendi bilgilerinin kullanılmasını belirleme 
hakkına bir müdahale olduğu kadar doğrudan şerefine de dokunmaktadır. Bu 
bağlamda genel kişilik hakkı bir temel hak olarak, bireyin anayasal korumasını 
sağlar, masumiyet karinesi de bu koruma kapsamında yer alır.

M asumiyet karinesinin genel kişilik hakkı kapsamında görülmesi ve buna 
bağlı olarak “kişinin suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olmadıkça suçlu ya da 
şüpheli olarak tanımlanmamasındaki hukuksal yarar, genel kişilik hakkının 
koruma alanına girer.” şeklindeki bir tanım, bu alandaki güvenceyi artıran 
sonuçlar doğuracaktır. Şöyle ki, belirtilen tanım sadece suçluluk değil, şüpheli 
olma halini de suçluluk kesin hükümle belirlenmedikçe fiili ve hukuki nitelikteki 
önlemler için esasta bir dayanak noktası olarak görmemektedir. Ailevi, mesleki 
ve sosyal çevrenin, ccza takibinin soruşturma ile yargılama aşamaları arasındaki 
farkı kolaylıkla ayırt edemeyeceği göz önüne alındığında, tanımdaki bu 
genişletmenin olumlu görülmesinde yarar vardır. Bu duruma bir de beraat 
kararıyla sonuçlansa da çoğu halde soruşturma önlemlerinin kalıcı bir “ lekeye” 
dönüştüğü gerçeği eklenirse bu yarar daha iyi anlaşılacaktır. Ayrıca soruşturma 
ve şüphe aşamasında alınacak önlemler insanın sosyal varlığı ve moral değerleri 
açısından bir çöküşe de yol açabilecektir.

Masumiyet karinesinin koruma alanının, şüphe haliyle olan ilişkisi 
kopartılırsa, henüz uygun bir mahkumiyet kararı olmaksızın, sanki suçluluğu da 
içeriyormuş gibi şüphe haliyle kurulacak bir bağlantı, masumiyet karinesine olan 
müdahaleleri daha güçlü bir şekilde haklı kılacaktır. Geniş anlamda, şüphe halini 
de kapsayacak şekilde yorumlanması halinde masumiyet karinesi, kişiyi suçlu ve 
şüpheli gösterilmesine karşı sadece ceza yargılamasında değil, tüm hukuksal 
ilişkilerinde genel olarak koruyacaktır. Nitekim Alman FAYM de masumiyet 
karinesine bu doğrultuda ikili bir işlev tanımıştır (BVerfGE 74, 358, 371): 
Birincisi masumiyet karinesi, somut bir ceza yargılamasında yasal usule uygun 
biçimde suçluluk ispatlanmadan sanığa karşı etkisi bakımından cezaya denk 
gelecek önlemlere hükmedilmesini yasaklar. İkincisi, kişi kesin hüküm olmadığı 
sürece, bir suçun suçlusu yapılmasına yönelik açıklamalara katlanmak zorunda 
değildir. Burada masumiyet karinesinin özel kişiler arasındaki etkisi de ortaya 
çıkmaktadır. Ancak bağımsız bir mahkeme objektif bir yargılama sonucu 
ilgilinin suçluluğuna hükmederse, olay hakkında hukuki ve etik anlamda bir
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değersizlik hükmünde bulunulabilir ve ilgili herhangi bir kişilik hakkına 
dayanmaksızın bu beyanlarla yüzleşmek zorundadır1'.

V. Masumiyet Karinesinin Temel Hak Boyutları

Masumiyet karinesinin genel kişilik hakkının bir görünümü olduğu kabul 
edildikten sonra açıklığa kavuşturulması gereken bir diğer nokta masumiyet 
karinesi kapsamında korunan temel hakkın hangi boyutlara sahip olduğunun 
belirlenmesidir.

1. Bireyi Devlete Karşı Koruyan Bir Hak Olarak Masumiyet 
Karinesi

N egatif statü haklan olarak temel hak normları, temel hak sahiplerine 
temel hak ihlallerine karşı bu ihlalin sonlandırılmasına ya da giderilmesine 
yönelik sübjektif ve yasakoyucunun müdahale alanı dışında kalan bir talep hakkı 
vermektedir. Bu hak, Anayasanın sınırlama kaydı ve sınırlamanın sınırına ilişkin 
kuralları çerçevesinde somutlaşır.

Suçluluğu bu amaçla yapılan yargılama sonucu kesin hükümle tespit 
edilmediği sürece, suçlu olarak tanımlanmama veya şüpheli olarak 
davranılmamaya ilişkin hukuki menfaate devletin haksız biçimde müdahalesi, 
masumiyet karinesi temel hakkının ihlaline neden olur. Örneğin bir ceza 
yargılaması yapılmaksızın (ya da sadece görünüşte yapılarak) bir mahkûmiyet

12 Bu aşamada sözü edilen durumun masumiyet karinesiyle bir ilgisi kalmamıştır. 
Artık bundan sonra devreye yeniden sosyalleşme hakkı gibi genel kişilik hakkının diğer 
görünümleri girecektir.
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kararı verilmesi, ilgili bir mahkeme kararı olmaksızın işlenmiş olan bir suçla 
bağlantı kurularak idarenin önlemler alm ası11 gibi.

Devletin temel hakkın koruduğu bu menfaate yapacağı herhangi bir 
müdahalenin anayasal açıdan haklı olabilmesi için öncelikle bir sınırlama 
kaydının var olması gerekir. İkinci koşul ise anayasal sınırlama kaydına dayanan 
düzenlemenin, sınırlamanın sınırına ilişkin ilkelere aykırı olmamasıdır. Yukarıda 
da belirtildiği üzere masumiyet karinesinin genel kişilik hakkı kapsamında 
değerlendirilmesi halinde, Anayasamızda kişilik unsurlarını koruyan özel bir 
madde yer almadığından, masumiyet karinesinin korunması, ancak onurlu bir 
yaşam sürme hakkı (Başlangıç 6. paragraf) ile maddi ve manevi varlığını 
koruma ve geliştirme hakkına (md. 17) dayaııdırılabilir. Anayasal koruma 
altındaki bu hakkın anayasaya uygun sınırlandırılabilmesi için özellikle 
sınırlamada kullanılan aracın anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen amaçlara 
ulaşmak için elverişli, gerekli (zorunlu) ve orantılı olması gerekmektedir. Ancak 
bu aşamaya geçilmeden önce masumiyet karinesinin dokunulmaz çekirdeği olan 
özünün de belirlenmesi gerekir.

Genel kişilik hakkının bir görünümü olarak masumiyet karinesinin mutlak 
koruma altında olduğu dokunulmaz alanlara şu örnekler verilebilir: Öncesinde 
yapılmış bir ceza yargılaması olmaksızın veya saptırılmış “görünüşte” bir ceza 
yargılam asına14 göre bir cezaya ya da ceza benzeri bir yaptırıma hükmedilmesi,

13 AYM, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan haklarında kamu davası 
açılan avukatların mesleklerini yapmalarını yasaklayan -1136 sayılı Avukatlık Kanunun 
154. maddesini, suçsuzluk karinesini iptal gerekçesi olarak kullanmaya gerek 
duymaksızın, yalnızca 1982 Anayasasının 49. maddesindeki çalışma hak ve ödevine 
aykırı bulmuştur, bkz. K. 1985/6, AYMKD 21: 119-123). Buna karşılık AYM, aynı 
Kanun maddesinde yer alan haklarında tutuklama müzekkeresi çıkarılan avukatların 
zorunlu olarak meslekten yasaklanmalarını öngören düzenlemeyi ise suçsuzluk 
karinesini bir kez daha göz ardı ederek anayasaya aykırı bulmamıştır. Avukatlık 
Kanununda 2001 yılında yapılan değişikliğe kadar yürürlükte kalan bu düzenleme de 
göstermektedir ki, ülkemizde suçsuzluk karinesinin anayasal içeriği ve önemi yeterince 
anlaşılamamıştır. Yine Türk hukukunda bazı suç tiplerinde (örneğin Mal Bildiriminde 
Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu md. 4) idareye verilen yetkiler 
bakımından suçsuzluk karinesinin ihlal edilmekte olduğu da haklı olarak ileri 
sürülmektedir, bkz. Y a l ç i n k a y a :  128).

14 Hukuk tarihinin lekeli sayfalarında kalması gereken “şeklen, görünüşte ve 
gerçeğe uygun olmayan” ceza yargılamaları, günümüz Türkiye’sinde ne yazık ki söz 
konusu olmaya devam etmektedir.
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bu yolla masumiyet karinesi tamamen inkar edilmiş olacağından hiçbir şekilde 
haklı görülemez.

Aynı durum, henüz mahkumiyet kararı verme aşamasına gelmeden, 
yargılanan kişinin suçlu olduğu varsayılarak dava masraflarına hiikmedilmesinde 
de söz konusudur. Dava masraflarının tahsili meşru bir amaca yönelik olsa da 
mali boyutuyla çoğunlukla masumiyet karinesinin ardında kalacaktır. Nitekim 
CMK md. 327’ye göre beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar 
verilmesi halinde ve yine CMK md. 325/3’e göre sonuç sanık lehine ortaya 
çıkmış ise yargılamanın değişik evrelerinde yapılan yargılama giderleri devletçe 
üstlenilir.

Savcılığın ya da polisin suç isnat edilen kişinin suç işlediğinden hiçbir 
şüphesi olmadığını basma açıklaması örneğinde olduğu gibi bir kişinin 
kamuoyunda bilinçli olarak suçlu gibi gösterilmesi de masumiyet karinesinin 
özüne dokunur ve haklı kılınamaz. Devam eden soruşturma hakkında basının 
bilgilendirilmesi, anayasal meşru bir amaç olarak kabul edilebilir. Ancak açıkça 
ve kasten peşin hüküm içeren bir açıklama, meşru amaca ulaşmada zorunlu bir 
araç olarak nitelendirilemez.

Masumiyet karinesine mutlak korumalı alan dışında özellikle ölçülülük 
ilkesine dikkat edilerek müdahale edilebilir. Burada ilk olarak ceza yargılaması 
kapsamındaki soruşturma önlemleri arasında yer alan ve özel şüphe durumunu 
gerektiren tutuklama kurumu akla gelmektedir. Tutuklama bağlamında anayasal 
koruma altındaki iki değer çatışmaktadır. Bu değerlerden biri masumiyet 
karinesi, diğeri ise etkin ceza takibindeki kamusal çıkardır. Çatışmanın 
uyumlaştırılması için her iki anayasal değerin ölçülü bir dengeye getirilmeli ve 
mümkün olduğu kadar uyumlaştırılmalıdır (Bugün A lm anya’da çatışmanın 
çözüm aracı olarak kullanılan pratik uyuşum formülü için bkz. KANAD O Ö LU , 
2000: 115 vd).. Nitekim Alman FAYM, tutuklamanın hukuksal geçerliliğini 
şöyle formüle etmiştir; “Tutukluluk, ölçülülük ilkesinin belirlemesi ve icrası 
içinde gerçekleşmelidir; özgürlüğe müdahale ancak bir yandan somut emarelere 
dayanan olguların gerekçelendirdiği ilgilinin suçsuzluğu üzerindeki ivedi 
şüpheye, diğer yandan ise kamusal topluluğun olayın tamamen aydınlatılması ve 
faillerin hızla cezalandırılmasına yönelik meşru talebinin, şüphelinin geçici 
olarak tutuklanmasından başka bir yolla güvence altına alınamaması koşuluyla 
kabul edilebilir.” (BVerfGE 19, 342, 347. Alman hukukunda tutukluluğun 
infazına ilişkin son gelişmeler hakkında bkz. B r u n e  &  M Ü LLER , 2009: 143-
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146). Bununla beraber masumiyet karinesi, tutuklamanın zaman olarak da 
sınırlandırılmasını gerektirir15.

2. Koruma Yükümlülüğü Olarak Masumiyet Karinesi (Yansıma
Etkisi)

Masumiyet karinesi devlet tarafından ihlal edilebileceği gibi özel hukuk 
ilişkilerinde de ihlal edilebilir. İşverenin, işçinin iş akdini, güya o işçi şirket 
malvarlığını zimmetine geçiriyor diye henüz bu konuda bir yargı kararı 
olmaksızın feshetmesi ya da basının bir suç haberi vermesi ve şüphelileri tarafsız 
okuyucu gözünde suçlulukları ispatlanmış şekilde göstermesi örneklerinde 
olduğu gibi (Örnekler için bkz. LlNDNER, 2008: 256-257).

Bu örnek olaylarda hak sahibi ve yüküm lüsünün karşı karşıya 
gelmesinden çok, özel hukuk kişileri arasındaki her iki tarafın farklı temel haklar 
tarafından korunan çıkarlarının içinde yer aldığı yatay ilişkiler söz konusudur. 
Bu nedenle temel hakların yatay etkisinin söz konusu olduğu bu hallerde, işçinin 
işveren ya da suç ithamı altında bulunanın basın karşısında bu faaliyetlerin 
önüne geçilmesini talep edebileceği doğrudan bir temel hakkı yoktur. Bu 
durumda temel haklar, anayasal bir değer hükmü olarak hukukun tüm 
alanlarında, özel hukukta ise özellikle medeni hukukun genel hükümlerinden 
yansıyarak etkisini gösterir (Temel hakların özel hukukta etkisi için bkz. 
KANADOĞLU, 2000:17-18).

Temel hakkın koruduğu bir çıkar -yukarıdaki örneklerde masumiyet 
karinesi- üçüncü bir kişinin davranışıyla -işverenin iş akdini feshi ya da 
medyanın haber vermesiyle- zarar görmesi halinde çözüm, zarar gören çıkar ile 
zarar verenin bir diğer temel hak tarafından korunan çıkarının -çalışm a ve 
sözleşme özgürlüğü ile düşünce ve basın özgürlüğünün- karşılıklı tartımı ve 
zarar görenin, zararının kabul edilmez olduğu noktada korunması gereğidir. Özel 
hukuk bağlamında devletin yükümlülüğü, zarar görene, müdahalenin 
engellenmesi, maddi ve manevi tazminat taleplerini tanımak ve bu taleplerin 
yargı eliyle yerine getirilmesini sağlamaktır.

15 Alman FAYM’e göre tutuklama hukukundaki hızlandırma (çabuklaştırma) 
ilkesi masumiyet karinesi bakımından uzayan tutuklama sürelerine karşı bir düzeltici 
olarak özel bir anlam taşımaktadır. FAYM’nin bu konudaki içtihadı ve değerlendirilmesi 
için bkz. (Jahn , 2006: 653).
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Bir temel hak olarak masumiyet karinesi de özel kişiler arasındaki dolaylı 
etkisini, zarar gören lehine ve zarar veren aleyhine bir koruma yükümlülüğü 
olarak göstermektedir. Bu noktada yapılması gerekli olan özenli bir tartımda 
somut olayın tüm koşul ve özellikleri dikkate alınmalıdır. Örneğin basının haber 
vermesine ilişkin tartımda, suçun ağırlığı ve niteliği, yakın çevredeki anlamı, 
haber vermedeki nitelik ve kişiyle bağlantı, haberin ciddiliğine duyulan şüphe 
gibi birçok unsurun hesaba katılması gerekir. Önyargılı, yargılama 
taınamlanmaksızm şüpheli ya da sanığı suçlu ilan eden habercilik, şüpheli ya da 
sanığın masumiyet karinesinin karşısında koruma görmemelidir. Aksine bu 
kişiler, basına karşı koruııabilmelerini sağlayacak uygun hukuki taleplere sahip 
olmalıdırlar. Bir temel hak pozisyonu olarak masumiyet karinesinin ve onun 
koruma yükümlülüğü boyutunun güçlü bir şekilde belirginleştirilmesi, basın 
hukukunda şüphelinin haklarının da güçlenmesine yol açabilecektir. 
M ahkemelerin genel kişilik haklarına yapacağı özel vurgu, bireyin kişilik 
haklarının masumiyet karinesi bakımından da basın özgürlüğüyle olan 
ilişkisinde uygun bir konuma gelmesini sağlayacaktır.
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LAİKLİK İLKESİNE BAĞLI GÜNCEL ANAYASAL 
SORUNLAR1

Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM

G i r i ş

1) Konu Seçimi ve Mümtaz SOYSAL’la İlgili Notlar

a) Mümtaz Hoca için çıkarılacak Arm ağan’da katkıda bulunmak büyük 
bir onurdur. Bu katkı için “laiklik ilkesine bağlı güncel anayasal sorunlar” 
konusunun uygun bir seçim olacağını düşündüm. Bir yıl kadar önce aynı konuyu 
Bilgi Ünivcrsitesi’nde düzenlenen bir seminerde2 bildiri olarak sunmuştum. 
Bildiri metni üzerinde daha bir süre çalışarak konuyu makale formatında 
geliştirdim. Bu çalışmalar sırasında Cem EROĞU L’un da Prof. Muammer 
AKSOY için çıkarılan Arm ağan’da paralel bir konuyu işlediğini gördüm 
(EROĞUL, 1991: 183-190). EROĞUL yazısında “laik bir ülkede yaşama 
hakkı"nın varlığını ortaya koymaya çalışmış. Tıpkı Friedrich M Ü LLER’in nisan 
başında ülkemizde verdiği konferansta’ “kişinin insan haklarına dayalı bir 
demokrasiye olan hakkı'nâzn 4. kuşak bir hak olarak söz etmesi gibi. Gerçi 
EROĞUL’un yazısını basılmadan önce de okumuştum. Ama o zaman “4. kuşak 
hak” çağrışımı söz konusu değildi. Üstelik konumu seçerken, doğrusu bu yazı

1 Bu metinle ilgili eleştiri ve uyarıları için Cem Eroğul ve Selin Esen’e teşekkür 
ederim.

: AB Fransa Dönem Başkanlığı Çerçevesinde, Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü, 
Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) ve Grenoble İnstitute of Political 
Studies işbirliği ile 23/ 24 Ekim 2008 tarihlerinde Bilgi Üniversitesi’ndc düzenlenen 
“Avrupa Perspektifinden Türkiye ve Fransa Cumhuriyet Sistemlerinin Tarihi ve 
Gelişimi” konulu seminer.

Friedrich Mülleı’in 03.04.2009 tarihinde Maltepe Üniversitesinde sunduğu 
“Yapılandırılmış Hukuk

Öğretisi Açısından Ulusal ve Uluslararası Alanda İnsan Haklarının Kuramı ve 
Metodiği” başlıklı

konferans; bu konferansın ana hatları Almanca ve Türkçe olarak Maltepe 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi’nde bu yıl içinde yayımlanacak.
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aklıma gelmemişti. İşte benzer durumlarda benzer davranışların ortaya 
konulması, bizim kürsüyü birleştiren ve bütünleştiren unsurlardan biri olmalı.

b) M ümtaz SOYSAL’a son yıllarda yöneltilen en yaygın eleştiri, 
“ulusalcı” bir yönde değişmiş olmasıdır. Mart ayında SOYSAL onuruna SB F’dc 
düzenlenen toplantıda da kendisine bu yönde sorular yöneltildi. Ben bu görüşe 
hiç katılmadım. Bcnce M ümtaz Hoca 60 ve 70’li yıllarda hangi duruşu 
sergilediyse, bugün de ayrı duruşu sergiliyor. Kolaya kaçmayan, eyyama ve 
modaya göre eğilip bükülmeyen dosdoğru ve dik bir duruş. O zaman bu duruş, 
kendisinin sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanmasına ve hüküm giymesine 
yol açtı. Çoğu kimsenin sorumluluktan kaçındığı bir dönemde SBF Dekanı 
olmaktan kaçınmadı. Tutuklandığı sırada dekanlık görevini yürütüyordu. SBF 
Anayasa kürsüsü için açılan sınava başvurduğum sırada SOYSAL hapisteydi. 
Kürsü Başkanımız Bahri SAVCI, onıın yokluğunda asistanlık sınavının 
yapılmasını uygun görmemiş ve sınavı ertelemişti. Bir yıl kadar sonra SOYSAL 
tahliye edilince, sınav, onun da bulunduğu bir ortamda yapıldı. Ama SOYSAL, 
“Anayasa Hukuku’na Giriş” kitabını yazdığı için 6 yıl 8 ay ağır hapis cezasına 
mahkûm edilmişti.

Bence bir değişimden söz edilecekse, önce M ümtaz Hoca’ya “ulusalcı” 
suçlamasını (!) yöneltenlerin durdukları yere bakmak gerekir. “Küresel 
egemen”in penceresinden bakarsanız, M ümtaz H oca’yı ulusalcı olarak 
nitelemeniz doğaldır.

“ Küreselleşen dünyada ulus kavramı eskimiştir” diyenlere şaşıyorum. 
Ulusal devlet gerçeği nerede ve ne zaman ortadan kalktı? Küreselleşmeye 
egemen olan devletler kendi menfaatleri gölgelendiği her konuda en koyu bir 
ulusçuluk sergileyebiliyorlar. Fark şurada: Onlar “küresel egemen” oldukları için 
ulusçuluklarını demonstre etmeleri gerekmiyor. Aksine küresel çıkarlarıyla 
çatıştığı ölçüde ulusalcılığı ezmeye çalışıyorlar. Ama bence bu ezme girişiminde 
bile dışarıdan pek görülmeyen yeni bir ulusçuluk anlayışı saklı. İşte SOYSAL, 
60 ve 70’li yıllarda henüz etkinlik kazanmamış olan küresel saldırının, ulusun ve 
ülkenin bütünlüğü için taşıdığı büyük tehlikeyi görüyor. Kolaya kaçmıyor, 
modaya kapılmıyor ve 60 ve 70’li yılların duruşuyla küresel egemenlere karşı 
ulusal çıkarları korumaya çalışıyor.

Gelelim konumuzu oluşturan laiklik ilkesine. Soysal, CHP-M SP 
koalisyonunun fikir babası olmakla tanınır. SOYSAL bu yaklaşımıyla İslami 
kimliğini vurgulayan bir partiye laik düzenle uzlaşması için bir şans tanınması 
düşüncesine destek vermiştir. Belki kendisini bu noktada yanılmış olmakla 
eleştirmek mümkündür. Ama o dönem aydınlarının telaffuz dahi edemediği bir
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girişimi savunan SOYSAL’ı katı bir laikliğin (onların deyişiyle “ laikçiliğin) 
yandaşı olarak nitelemek abestir. Ama bu şansın çok kötü kullanıldığı, 
deneyimle sabit olduktan ve hele dışarıdan tezgâhlanan “ Ilımlı İslam 
Cumhuriyeti” gibi daha büyük bir tehlike ortaya çıktıktan sonra, SOYSAL’ın 
Cumhuriyetin temeli olan laikliği savunması, onun kişiliğine yaraşır bir 
davranıştır. Bu da bir değişim sayılacaksa, o zaman “iyi ki değiştin ve iyi ki 
varsın M ümtaz Hoca” demekten başka bir söz gereksizdir.

2) Konunun İşleniş Biçimi

Türkiye’de laiklik kavramı üzerinde sürekli konuşuluyor ve tartışılıyor. 
Bu konuşma ve tartışmalara bilen ve bilmeyenin de katılması, demokratik bir 
toplumda doğal karşılanmalıdır. Ancak burada bir nokta büyük bir önem taşıyor. 
Bu kavramı yalnızca sosyoloji ya da siyaset bilimine ilişkin bir kavram olarak 
tartışmak, özellikle Türkiye’de havanda su dövmeye benzer. Çünkü laiklik, 
Türkiye açısından sosyoloji ya da siyaset bilimine ilişkin bir terim olmanın 
ötesinde anayasal-hukuksal bir kavramdır4. Bu özelliği ile de norm atif bir nitelik 
taşır. Üstelik bu norm, A nayasa’mn değişmez kuralları arasında yer alır ve 
toplumsal yaşamı, din ve devlet ilişkilerini dolayısıyla dinsel cemaat üyeleriyle 
devlet ilişkilerini etkiler ve onlara yön verir. Bu nedenle laiklik kavramının 
anayasal-hukuksal boyutunu ihmal eden bir tartışma, özellikle Türkiye açısından 
abesle iştigaldir. Tabii bu kavramın içeriği, A nayasa’nm nesnel yaşam 
ilişkilerinden seçerek normlaştırdığı bir kesittir. Bu açıdan laikliğin norm olarak 
kavranması, anlamlandırılması ve somutlaştırılması da, sosyolojiye ve/veya 
siyaset bilimine ilişkin bilgilerden kopuk olarak yapılamaz. Ama bu 
anlamlandırma ya da somutlaştırmada belirleyici, hatta ondan da öte bağlayıcı 
olan hukuksal perspektiftir.

Bu yazıda laiklik ilkesinin anayasal-hukuksal boyutu ön plana alınarak 
içinde yaşadığımız zaman diliminde karşılaştığımız güncel sorunlar iki ana 
bölüme ayrılarak tartışılacaktır. Birinci bölümde laiklik ilkesi açısından 
yaşadığımız kavram kargaşası ele alınacak (I); ikinci bir bölümde ise yargısal 
uygulama alanında laiklik ilkesiyle ilgili son gelişmelerden çıkarılabilecek 
sonuçlar ve dersler üzerinde durulacaktır (II).

A Laiklik ilkesinin anayasal - hukuksal boyutunu irdeleyen önemli çalışmalardan 
biri olarak bkz. (EROĞUL, 1991: 183-190)
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I. Laiklik İlkesi ve Kavram Kargaşası

Laiklik ilkesi bakımından güncellik taşıyan en önemli sorunlardan biri, 
laiklik terimi üzerinde yaratılan kavram kargaşasıdır. Bu nedenle önce bu 
kargaşa üzerinde durmak gerekir. Bu kargaşa bilinçli olarak yaratılm ıştır ve 
ideolojik kökenlidir. Kargaşanın temel motifi laiklik ilkesinin A nayasa’nın 
değiştirilemeyen ve değiştirilmesi tek lif edilemeyen ilkeleri arasında yer 
almasıdır. Kargaşayı yaratanların amacı ise bellidir: Değiştirilemeyen ve 
değiştirilmesi mümkün olmayan bir anayasa normunun sulandırılması, norm atif 
gücünün etkisizleştirilmesi ve mümkünse içinin boşaltılması. Laikliğe karşı 
yürütülen bu ideolojik saldırı, birbirine bağlı dört temel söylemde dile 
getirilmektedir:

1) “Laikçi” Sözcüğü ve Ilımlı İslam Projesi

a) Laikçi Sözcüğünün Anlamsızlığı

Laiklik ilkesini yozlaştırmak için başvurulan ideolojik araçlardan biri 
“la ikçi' sözcüğüdür. Terim ya da kavram demiyorum. Bu sözcük, Türk 
Anayasası’nın değişmez bir ilkesini başkalaştırma çabasına hizmet eden ve arada 
bir de sözde küçültücü amaçla kullanılan uydurma bir sözcüktür. 
“Republikçi”, “teolojikçi”, “ekonomikçi” ya da “demokratikçi” demek ne kadar 
gülünçse, laikçi demek de o kadar gülünçtür (karşl. ATEŞ, Cumhuriyet, 18 Ekim 
2008).

Bu sözcüğün, çevirilerde bile kullanılması ise ideolojik bir tahrifattır. 
Türk Anayasalarının Almanca çevirilerinde laik terimi “ laizistisch” olarak ifade 
edilir'. Ama Alm anca’da bu terimle kastedilen “ laikçi” değil, Anayasalarımızda 
kullanıldığı biçimiyle “laik” kavramıdır.

CİA’nin Türkiye M asası Eski Şefi Graham Fuller, “Yeni Türkiye 
C um huriyetr  başlıklı bir kitap yazmış. Kitabın Türkçe çevirisinin birçok 
yerinde “ laikçi” sözcüğünün kullanılmış olması dikkatimi çekti. Acaba İngilizce 
aslı ne olabilir diye merak ettim. Rastgele bir tarama yaparak laikçi sözcüğünün 
geçtiği 8 yer belirledim  (2008: 105, 109, 126, 150, 203, 321). Kitabın İngilizce 
aslından ilgili yerleri buldum. Ve “ laikçi” olarak çevrilen sözcüğün İngilizce

5 Gerek HIRSCH’in 1961 Anayasası çevirisinde ve gerekse RUMPF'un 1982 
Anayasası çevirisinde bu terim kullanılmıştır.
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aslının “secularist” olduğunu gördüm. İşin ilginç yanı İngilizce aslında bu 
terimle birlikte “ radikal” vurgusunun da yer alması. Kitapta “radical secularist” 
olarak geçen terim, “radikal laikçi' diye çevirmiş. Oysa, “radikal seku larisfin  
karşılığı olsa olsa “ laik” olur. Çünkü laisizm, din ve devlet ayrılığı bakımından 
devletin belirleyici rolünün daha ağır bastığı bir ilkedir. Bu nedenle laiklik, 
seküler anlayışa kıyasla din ve devlet ayrılığı açısından daha radikal bir çözüm 
öngörür. Buna karşılık seküler anlayış, devletin din ve mezhepler karşısında 
yansızlığını vurgulamakla yetinmez, din ve mezheplerle eşgüdüm ve işbirliği 
ilişkisini benimser (karşl. BIELEFELDT. 2006: 69). Ancak gerek seküler devlet 
ve gerekse laik devlet anlayışında, din ve vicdan özgürlüğünün kullanılması her 
iki anlayışın özünden kaynaklanan belirli sınırlara tâbi olur. Bunun dışında laik 
ya da seküler anlayış ve uygulamanın özü, yazılı anayasadan ya da geleneksel 
hukuktan kaynaklanan norm atif etkisiyle, dinin, özellikle belirli bir din ya da 
mezhebin, devlet yönetiminde ve siyasal toplum üzerinde doğrudan belirleyici 
bir rol oynamasını önler.

b) Ilımlı İslam Projesi:

Tabii Fuller’in kitabı, Kemal Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyetin değil, 
adının da çağrıştırdığı gibi, “ Ilımlı İslam  Projesi”ne hizmet edecek yeni bir 
Cumhuriyetin tablosunu çizmektedir. O zaman laikçi sözcüğü, orijinal metinde 
geçen terimin doğru çevirisi değil, bu tabloyu temel alan ideolojik bir yorumun 
ürünüdür. Tabii A nayasa’nın öngördüğü laiklik ilkesi, böyle tabloya izin 
vermez.

Ama ne yazık ki dışarıdan ustalıkla kurgulanmış olan bu tablo, bugünkü 
gelişmelerin sanki bir aynası gibi gözümüze yansıtılıyor.

Fuller’in kitabında yeni Türk dış politikasının fikir babası olarak 
kendisinden sitayişle söz edilen (2008: 305 -  308) Ahmet Davutoğlu, bugün 
parlamento dışından Dışişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktadır.

Fullcr’in kitabında Fethullah G ülen’e 20 sayfalık bir yer ayrılmıştır (2008: 
113-132). Buradaki açıklamalara göre “Giilen’in karizmatik kişiliği kendisini 
Türkiye 'nin bir numaralı İslami şahsiyeti yapmaktadır. Gülen hareketi, ülkedeki 
en geniş ve en güçlü ali yapı ve /inansal kaynaklara sahip hareket olarak toplum 
havalına damgasını vurmaktadır” (2008: 114 vd.). Kitapta Gülen hareketi, 
“calvinist” nitelemesiyle ödüllendirilmekte (2008: 116) (!) ve bu hareketin 
“ciddi bir medya imparatorluğu” kurduğu, “polis teşkilatı içinde önemli bir etki 
gücüne kavuşmuş” olduğu (2008: 120) belirtilmektedir. Gülen hareketi bugün
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artık kendisini saklama gereksinimi duymadan Cumhuriyet değerlerine karşı 
girişilen bir soğuk savaşın anahtar ismi durumuna gelmiş, medyası ve polis 
gücünün bu hareketin etkisi altındaki kesimi ile işbirliği içinde ve özellikle 
siyaset ve yargı düzeni üzerinde anayasal kurumlara karşı saldırgan ve 
zedeleyici bir rol oynamaya, adeta sivil bir darbe girişiminin baş aktörü olarak 
faaliyet göstermeye başlamıştır.

c) Türk Laisizmini Eleştirmek

Kuşkusuz laikçi sözcüğünü kullananlar yalnızca Ilımlı İslam Projesi’ne 
hizmet sunanlardan ibaret değildir. Kendilerini bu görüşle özdeş saymayan ya da 
dinsel ideolojiyle doğrudan ilgili olamayan birçok aydının aynı sözcüğü 
kullandığını biliyoruz. Uygulama yönünden Türk laisizmi de eleştirilebilir ve bu 
eleştirilerin bir parçası olarak laikçi sözcüğünü kullananlar da olabilir. Hatta 
anayasal düzeyde de laiklikle ilgili düzenlemelere eleştiri yöneltilebilir. Bunun 
bazı örneklerine ileride “Laiklik İlkesi ve Resmi Görüş” başlığı altında 
değineceğiz. Bu bağlamda şu kadarını belirtmekle yetinelim. Burada öncelikle 
altı çizilmesi gereken nokta, bu eleştirilerde laiklik ilkesinin dokunulamaz ve 
değiştirilemez içeriği ile bu nitelikte olmayan kural ve uygulamaları birbirinden 
ayırmasını bilebilecek bir düzeye erişme zorunluluğudur. Bu da laiklik ilkesinin 
anayasal anlamı konusunda bilgi sahibi olmayı gerektirir. Bu bilgi olmadan 
üretilen düşünceler yüzeysellikten kurtulamaz.

aa) Bu bağlamda verilebilecek ilk örnek, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
genel idare içinde yer almasına ilişkin Anayasa kuralıdır6. Bu kural, laiklik 
ilkesinin dokunulamaz, değiştirilemez nitelikteki içeriği ile doğrudan ilgili bir 
kural değildir. A nayasa’nın 136. maddesi, bu örgütün “lâiklik ilkesi 
doğrultusunda, biitiin siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe 
dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek” görevlerini yerine getirmesini 
öngörüyor. Buna uygun görev yapan bir Diyanet İşleri Başkanlığı’nııı laiklik 
ilkesi ile çelişen bir yönü yoktur. Ancak Anayasa’nın bu kuralını laiklik ilkesinin 
içeriğine ilişkin kurucu bir unsur olarak görmek mümkün değildir. Nitekim 
uygulamada da görüldüğü üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı, belli bir mezhebin 
belirleyici etkisi altında faaliyet gösteriyorsa ve bütçesi devlet örgütü içindeki 
anayasal işlevini kat be kat aşmışsa bu örgütün kaldırılmasını istemek laiklik 
ilkesine aykırı bir istem olarak değerlendirilemez. Nitekim Siyasi Partiler 
Kanunu’nun 89. maddesinde yer alan “Siyasi partiler ... Diyanet İşleri

6 Gerek Diyanet İşleri Başkanlığı ve gerekse bir alt paragrafta (cc) değinilecek 
olan zorunlu din dersi için karş. (EROĞUL, 1991:189).
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Başkanlığının, genel idare içinde yer almasına ilişkin anayasanın 136’ncı 
maddesi lıiikmüne aykırı amaç güdemezler” şeklindeki yasak, “laik devlet 
niteliğinin korunması" başlığı altında bu gün de geçerliliğini koruduğu halde, 
Anayasa Mahkemesi 22.05.1997 tarihinde verdiği kararda (siyasi parti kapatma 
K. 1997/3) bu maddeyi parti kapatmaya yol açacak anayasal yasaklar 
kapsamında görmemiştir. Bunun anayasal anlamı şudur: Diyanet İşleri 
Teşkilatı’nın genel idare içinde yer almasına karşı çıkmak, Anayasanın 68. 
maddesinin 4. fıkrasında yer alan “demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine 
aykırı “ eylem ya da söylem niteliğinde görülemez.

bb) A nayasa’nm 24. maddesinin 3. fıkrasında “Din kültürü ve ahlâk 
öğretimi ilk ve ortaöğretim kuramlarında okutulan zorunlu dersler arasında 
yer a l ı r denilmiş olmasına rağmen, fiilen İslam D ini’nin belli bir mezhebinin 
eğitimi niteliğini kazanmış bulunan bu dersleri, uygulandıkları biçimiyle, 
anayasanın laiklik ilkesiyle bağdaştırmak olanaksızdır. Nitekim gerek AİIIM ve 
gerekse Danıştay, bu içerikte bir din kültürü ve ahlâk öğretimi dersinin zorunlu 
din dersi niteliği kazanacağını belirtmişlerdir. AİHM, din kültürü ve ahlak 
dersinin bu içeriği ile zorunlu tutulmasının AİH S’nin 9. maddesine aykırı 
olduğunu karar vermiştir (1448/04). Bu karara da gönderme yapan Danıştay ise 
aynı gerekçeyle anılan dersin hem A İH S’ııe ve hem de Anayasa’nın 24. 
maddesine aykırı olduğu sonucuna varmıştır (8. Daire K. 2008/1461).

cc) Buna karşılık aynı maddenin son fıkrasında laiklik ilkesinin dolaylı bir 
tanımına yer veren yasaklar, ileride açıklayacağımız gibi laiklik ilkesinin 
dokunulmaz ve değiştirilemez nitelikteki içeriğini somutlaştırmakta ve bu 
yönüyle de Türk laisizminin özelliğini belirlemektedir. Bunları savunanlara 
laikçi diyenler, antilaik bir ideolojinin mensubu olm asalar da objektif olarak o 
ideolojiye katkı sağlamış olmaktadırlar.

2) “Batılı Anlamda Laik Olma” Söylemi

Laikçi kavramının ortaya çıkışında rol oynayan bir başka çarpıtma, “Batılı 
anlamda laik olma" söyleminde dile getirilmektedir. Bunlar “batıda laiklik 
nasılsa bizde de öyle olsun" diyorlar ve bu görüşü benimsemeyen ve 
A nayasa’nın öngördüğü laiklik ilkesini savunanlara “ laikçi” nitelemesini 
yakıştırıyorlar. Bu bağlamda bir de “pasif laiklik” söylemi ortaya atıldı7. 
Aşağıdaki açıklamalarımız Türkiye’de bunun neden olanaksız olduğunu

7 Ergun ÖZBUDUN’un 23.09.2009 tarihli Akşam Gazetesin’dc yayımlanan 
röportajı.
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yeterince ortaya koyuyor. Bu konuda sözü SOYSAL’a bırakmanın uygun 
olacağını düşünüyoruz.8

a) Dinlerin Kavramı Belirleyici Rolü

Türkiye Cumlıuriyeti’nin Batılı anlamda laik olması, bilimsel açıdan 
hiçbir dayanağı ve tutarlılığı olmayan bir istemdir. Bir kere Batı’da 
benimsenmiş yeknesak bir laiklik anlayışı yoktur. Kullanılan terimler bile 
farklıdır: Fransa’da “laiklik”, İngiltere ve A m erika’da “sekülariznı”, 
A lm anya’da “Prinzip der religiösen Neutralitaet”0 terimleri kullanılıyor. Bu 
terimlerdeki farklılık bile laiklik konusundaki anlayış farklılığının açık bir 
göstergesidir. Bu da son derece doğal bir gözlemdir. Çünkü laiklik ilkesinin ya 
da sekülariznı ilkesinin içeriğini belirleyen temel faktör, o ülkedeki egemen 
dindir; dinin devlete karşı aldığı tavır ya da devlet karşısındaki konumudur.

Bu nedenle “Batıda laiklik nasılsa bizde de öyle olsun” söyleminin bir 
anlam ifade edebilmesi için, Batıda devletin karşı karşıya geldiği egemen 
dinin İslamiyet olması gerekir. Ya da İslamiyet’in, Hristiyanlık’tan din
olarak ya da kurum olarak herhangi bir farklılığının bulunmadığının ileri 
sürülmesi ve bunun da kanıtlanması gerekir. Batıda laik, seküler ya da nötr 
devlet, İslam iyetle bir azınlık sorunu olmanın dışında karşı karşıya gelmedi ki 
Türkiye’deki laisizm ona benzesin. İşte Fuller’in, Gülen Hareketini “calvinist” 
olarak nitelemesi de Türkiye’deki laiklik kavramında istenen değişime yapay bir 
dayanak arama çabasının pek de inandırıcı olmayan bir ürünüdür.

b) Türk Laisizminin Farklılığı:

Anayasa M ahkememiz 1971 yılında verdiği bir kararda laiklik kavramının 
unsurları şöyle özetlemiştir:

8 SOYSAL (2009).
9 Alman Hukuku açısından bu farklılık, Federal Anayasa Mahkcmesi’nin türbanla 

ilgili 24.09.2003 tarihli kararında açıkça dile getirilmiştir. Dava sırasında özellikle 
davacı, başörtüsünü yasaklamanın “laik bir anlayış”ın sonucu olduğu, oysa Federal 
Alman Cumhuriyeti’nin laik devlet anlayışından farklı ve dinsel çoğulculuğu dikkate 
alan bir yansızlık (Neutralitaet) esasını benimsediğini belirtilmiş, bu yaklaşım, çoğunluk 
kararında da dolaylı bir biçimde benimsenmiştir. Bu konuda bkz. (SAĞLAM, 2004: 29- 
42).
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“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında kabul edilen lâiklik ilkesi: 
Özellikle;

Dinin Devlet işlerinde egemen ve etkili olmaması esasını
benimseme,

— Dinin, bireylerin manevî hayatına ilişkin olan dinî inanç bölüntüde 
aralarında ayrım gözetilmeksizin, sınırsız bir hürriyet tanımak suretiyle dinî 
Anayasa inancası altıncı alma,

— Dinin, bireyin manevî hayatını aşarak toplumsal hayatı etkileyen 
eylem ve davranışlara ilişkin bölümlerinde, kamu düzenini, güvenini ve 
çıkarlarını korumak amacıyla, sınırlamalar kabul etme ve dinin kötüye 
kullanılmasını ve sömürülmesini yasaklama,

— Devlete, kamu düzeninin ve haklarının koruyucusu sıfatıyla dinî hak 
ve hürriyetler üzerinde denetim yetkisi tanıma niteliklerinden oluşmuş bir 
ilkedir. ” (K. 1971/79: 61).70

Şu halde Anayasa M ahkemesi’ne göre: Laiklik ilkesi, bireyin manevî 
yaşam alanı (forum internum) içinde kalan din özgürlüğüne sınırsız bir güvence 
getirmekle birlikte, kişinin bu alanı aşarak kamu düzenini ve güvenliğini 
bozacak bir biçimde toplumsal yaşamı etkileyen eylem ve davranışlara 
girişmesini de sınırlamakta, dinin kötüye kullanılmasını ve sömürülmesini 
önleyici yasaklar öngörmekte ve bunları sağlamak üzere devlete denetleyici bir 
rol yüklemektedir. Anayasa M alıkemcsi’nin bu yaklaşımı, kendi icat ettiği bir 
yorum değildir. Bunun pozitif dayanağı, A nayasa’nın 24. maddenin son 
fıkrasında yer alan, dinin kötüye kullanılmasına ve din istismarına ilişkin 
yasaklardır. Anayasa M ahkemesi son iki kararında bunun altını şöyle çiziyor:

“Anayasakoyucıı ülkenin koşullarını dikkate alarak dini veya din 
duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri siyasi çıkar yahut niifıız 
sağlamak amacıyla kullanılmasını laiklik ilkesinin korunması bakımından 
zorunlu görerek yasaklama yolunu seçmiş ve bunları siyasal ifade ve eylem 
özgürlüğünün kapsamı dışında bırakmıştır. Laiktik ilkesinin 
değerlendirilmesinde bu kuralın göz ardı edilmesi olanaksızdır” (K .2008/116:

10 Bu tanım, 1982 Anayasası’nda da geçerli olup, Anayasa Mahkcmesi’nin 
sonraki kararlarına da düzenli olarak yansıtılmıştır.
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Kararın B-Anayasaya aykırılık sorunu, 2, b) İçerik Yönünden başlıklı 
bölümünün 3. paragrafı).

Bu yasaklar, Türk laisizminin farklılığını göstermekte; laiklik ilkesinin 
asgari içeriğini belirlemektedir. Bu nedenle “Laikliğin anayasada tanımı 
yoktur.n iddiası içi boş ve geçersiz bir iddiadır. Anayasanın öngördüğü bu 
yasak alan, din ve vicdan özgürlüğünün de konusu olamaz. Çünkü hukuk düzeni 
bir hak ve özgürlüğün kötüye kullanılmasına cevaz vermez.

Bu yasakların bir kısmının yaptırımını oluşturan eski TCK’nun 163. 
maddesinin kaldırılmış olması, bu gerçeği değiştirmez. 163’ün kaldırılmış 
olması, Anayasa’ın 24. maddesinde öngörülen yasak alanı, başka suç 
tanımlarının kapsamına girmediği oranda bireysel suç olmaktan çıkarır, ancak 
anayasal yasak varlığını ve hukuksal etkisini korumaya devam eder ve özellikle 
siyasal parti yasağında belirleyici bir rol oynar.

c) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Laisizmi:

Türk laisizminin bu farklılığını en iyi anlayan kurumlardan biri Avrupa 
İnsan Hakları M ahkemesi’dir (AİHM). Mahkeme, Osmanlı dönemindeki 
teokratik rejimin yıkılarak yerine cumhuriyet rejiminin kurulduğunu, bu rejim 
çerçevesinde Türkiye’nin, “İslının ve diğer dinleri, özel dinî uvsulama alanıyla 
sınırlandıran laiklik tipini sectiC’in i' belirtm ektedir". Burada bir parantez 
açarak Son Anayasa Mahkemesi kararında bu gerçeğin nasıl ifade edildiğin 
görelim:

“Lâik düzende ... din, siyasallaşmadan kurtarılır, yönetim aracı 
olmaktan çıkarılır, gerçek, saygın yerinde tutularak kişilerin vicdanlarına 
bırakılır. ... Laikliğin bu işleviyle toplumsal ve siyasal barışı sağlayan ortak bir 
değer olduğu açıktır.” ( parti kapatma K.2008/2:Kapatma İsteminin 
Değerlendirilmesi” başlıklı bölümün 23. paragrafı).

İşte AİHM, bu anlayışın, yani “dinleri, özel dinî uygulama alanıyla 
sınırlandıran laiklik tipinin, AİHS’nin temelini oluşturan değerlerle de uyum

11 13.02.2003 tarihli Büyük Daire kararı: “ 125. The Court further observes that 
there was already an Islamic theocratic regime under Ottoman law. When the former 
theocratic regime was dismantled and the republican regime was being set up, Turkey 
opted for a form of secularism which confined Islam and other religions to the sphere of 
private religious practice...”
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içinde olduğunu belirtiyor. Ama daha da önemlisi, A İH M ’nin bu anlamda bir 
laiklik anlayışının, “Türkiye’deki demokratik sistemin korunması için g e rek ir  
olduğunu vurgulam asıdır.12 AİH M ’nin bu görüşleri, içtihat niteliğindedir. 
Bilindiği üzere Büyük Daire’ye yapılan bir temyiz başvurusunun kabul 
edilebilmesi için, davada Sözleşmenin ... yorumlanmasını veya 
uygulanmasını etkileyen ciddi bir sorunun ... varlığı gereklidir. Bu nedenle 
Büyük Dairenin bu kararı din ve vicdan özgürlüğünün ve laiklik ilkesinin 
yorumu açısından ayrı bir ağırlığa sahiptir. Burada asıl şaşırtıcı olan, bu 
ağırlığın bizim bilim çevrelerimizde yeterince değerlendirilememiş olmasıdır.

Genç bir doçentimiz Almanca yazdığı bir makalede A İH M ’nin türban 
konusunda “ Türkiye'nin özel koşullarının etkisi altında kaldığı"nı belirterek 
Mahkemeyi eleştiriyor (GÖZTEPE, 2007: 49-65). Eleştirel yaklaşım bilimsel 
çalışmanın özüdür. Ancak yapılan eleştirinin tutarlı bir dayanağı olmalıdır. 
A İH M ’nin “Türkiye’nin özel koşullarının etkisi altında kaldığı” savının haklı bir 
eleştiri olabilmesi için, İslam iyet’le ile Hristiyanlık arasında gerçekten önemli 
bir farklılığın bulunmaması gerekir. Oysa aynı doçentimiz, Alman Anayasa 
M ahkcmesi’nin din ve vicdan özgürlüğü ve başörtüsüyle ilgili bir kararının 
analizini yaptığı bir başka makalesinin sonunda, İslam’ın Hristiyanlık’tan çok 
farklı olduğunu belirtmekte ve “abartılı bir hoşgörüye dayanarak dinin, seküler 
bir devletteki yerini ve işlevini ölçüsüz bir biçimde artırmamak” gerektiğini 
isabetle vurgulamaktadır (GÖZTEPE, 2004: 47-66).

Bir başka ortak makalede ise A İH M ’nin türban konusunda verdiği karar, 
Türkiye açısından “Pirrhus zaferi' olarak nitelendiriliyor 
(KARAHANOĞULLARI & ALTIPARMAK, 2004: 249-276)13.

12 29.06.2004 tarihli 4. Daire kararı: “The notion of secularism was consistent 
with the values underpinning the Convention and upholding that principle could be 
regarded as necessary for the protection of the democratic system in Turkey.” (106); 
10. 11. 2005 tarihli Büyük Daire kararı: “ As the Chamber rightly stated (see paragraph 
106 of its judgment), the Court considers this notion of secularism to be consistent with 
the values underpinning the Convention. It finds that upholding that principle, which is 
undoubtedly one of the fundamental principles of the Turkish State which arc in 
harmony with the rule of law and respect for human rights, may be considered necessary 
to protect the democratic system in Turkey” (114).

13 Adı geçen makaleye www.politics.edu.tr/karahan/makaleler sitesinden de 
ulaşılabilir. Oldukça üst düzeyde bir tartışma boyutu sergileyen bu makalenin 
ayrıntılarına girmek konumuzun sınırlarını aşar.
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Her iki makalenin takıldığı ana nokta, AİHM kararında din ve vicdan 
özgürlüğünün laiklik ilkesine feda edilmiş olmasıdır. Oysa dinsel açıdan 
örtünmek, bir özgürlük kullanımı değil, dinsel bir buyruğun yerine 
getirilmesidir. Gerçi dinsel buyruklara uyma da ilke olarak din ve vicdan 
özgürlüğünün kapsamı içinde yer alır. Ancak bu özgürlük, dinin değil, laik 
düzenin tanıdığı bir özgürlüktür ve bu özelliği ile dinsel gereklerden bağımsız 
bir koruma alanına sahiptir. İçeriğini ve sınırlarını din değil, laik düzenin 
gerekleri belirler.

Bu nedenle AİHM’nin, İslam dininin egemen olduğu Türkiye’de 
laiklik ilkesinin farklılığını ve Türkiye demokrasisi için taşıdığı önemi 
benimsemesi ve kendi çizdiği çerçevede Türk yargı organlarına belli bir takdir 
marjı tanıması kadar doğal bir şey olamaz. M ahkeme asıl böyle davranmasaydı 
eleştirilmesi gerekirdi.

A İH M 'nin türban konusunda verdiği kararları laik olmayan İslamcı 
siyasetçilerin eleştirmesini anlayabilirim. Türkiye Cumhuriyetini bir ılımlı 
İslam Cumhuriyetine dönüştürme siyaseti güden yabancı devletler de Batı 
türü bir sekülarizmi Türkiye’ye benimsetme gayreti içinde olabilirler. Bunu da 
yadırgamam. Ama kendisini laik olarak tanımlayanların aynı yaklaşım içinde 
olmalarını anlayamıyorum ve doğrusu yadırgıyorum.

3) Laiklik İlkesi ve Resmi Görüş

Anayasa’da öngörülen ve biraz önce içeriğini ana hatlarıyla açıkladığımız 
laiklik ilkesinin yargı organlarınca düzenli ve istikrarlı bir biçimde 
uygulanması, “resmi ideoloji” söylemiyle yıpratılmaya çalışılıyor. Bunlara 
göre, yargı, resmi ideolojiyi yansıtmamalı, tarafsız kalmalıdır. İdeolojiden 
arınmış bir anayasa söylemi de bu yaklaşımın bir uzantısıdır. Bu tür talepler 
çoğu kez belli bir siyasal ve ideolojik hedefi gizlemek amacıyla kullanılır. Asıl 
amaç, bu hedefi engelleyen anayasa kurallarım ortadan kaldırmak ya da içini 
boşaltmaktır. İdeolojiden arınmış anayasa söyleminin arkasında çoğu kez böyle 
bir örtülü amaç yatar.

Özellikle bizim Anayasamız, her ilke ve kuralıyla hukuksal 
bağlayıcılığı olan bir belgedir. Anayasanın 11. maddesi bunu başka 
anayasalarda görülmemiş bir açıklıkta dile getirmiştir. Bizim anayasamızda 
program kural yoktur. Bu nedenle Anayasanın bağlayıcı normlarına “resmi 
ideoloji” demek abestir. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay gibi 
Yüksek Mahkemeler, laiklik söz konusu olduğunda “biz tarafız” diyorlarsa,
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bunda şaşılacak bir yön yoktur. Çünkü onlar Anayasa ile bağlıdırlar. Anayasa 
organları açısından bağlayıcı Anayasa kurallarına karşı tarafsızlık söz 
konusu olamaz.

Hemen belirtelim ki şeriatçı görüşü benimsemiş bir kimsenin Anayasanın 
öngördüğü laiklik ilkesini resmi görüş ya da resmi ideoloji olarak nitelemesinde 
yadırganacak bir yön yoktur. İfade özgürlüğü kapsamı içinde hoş görülebilir. 
Ayrıca bir düşünürün ya da bilim adamının şeriatçı görüşü benimsemeksizin 
A nayasa’nın laiklik anlayışım ya da onun uygulanış biçimini resmi görüş olarak 
eleştirmesi (bu yönde bkz. ERDEM , 2003) de ifade özgürlüğünün kapsamı 
içinde sayılabilir. Ancak devletin organları ve özellikle yargı yerleri anayasa 
kuralları ve onların düzenli uygulanışı için resmi söylem ifadesini 
kullanamazlar1'. İfade özgürlüğü ya da bilim özgürlüğü, kişilere A nayasa’da 
yer alan kurallara uymak kaydıyla bu kuralları benimsememe ve eleştirme 
hakkını verebilir. Ama devlet organlarının böyle bir özgürlüğü yoktur.

4) Kişi Laik Olmaz -  Devlet Olur Söylemi:

“Kişi laik olıııaz-Devlet olur” söylemi, totaliter ve faşizan bir söylemdir. 
Açıkça dile getiremediği bir başka söylemi maskelemek için uydurulmuştur. 
Bu anlayışa göre “Ya dindar olacaksınız; o zaman laik olamazsınız. Ya da 
dinsiz ya da ateist olacaksınız, işte o zaman laik olma hakkınız var. Burada 
“laikler dinsizdir” söylemi, dolaylı olarak empoze edilmeye çalışılıyor.

Laiklik devlete özgü bir sıfat olsa bile, kişiden bağımsız bir devlet 
olabilir mi? Devleti etkin kılan, devlet cihazında görev alan kişilerdir. Bu kişiler 
en azından devlet görevi yerine getirirken laik olmak zorundadırlar.

Ama bunun da ötesinde eğer din ve vicdan özgürlüğü bir temel baksa, bir 
kişi devlette görev almasa bile, hem laik hem de dindar olabilir. Bunun 
çarpıcı bir örneği 2003 yılında F ransa’da yaşanmıştır. Kendilerini “laik 
Miisliimanlar” olarak tanımlayan ve sessiz çoğunluğu temsil ettiklerini belirten 
500 kişilik bir grup, 2003 yılında Sarkozi’nin bir İslam Konseyi oluşturma

"  Bu açıdan Yargıtay Ceza Genel Kuıulu’ııun 2004 yılında verdiği 23.11.2004 
gün ve E.2004/ 8-130, K. 2004/ 206 sayılı kararda resmi ideoloji ya da benzer ifadelerin 
kullanılmış olması bu açıdan bir talihsizliktir. Ancak Yargıtay Anayasa Mahkemesi’nin 
laiklik anlayışından bir sapma özelliği gösteren bu içtihadını kısa bir süre sonra 
düzeltmiştir. AYM ve AİHM kararlarına da gönderme yapan bu karar için bkz. YCGK
15.03.2005, E. 2004/8-201, K.2005/30.
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amacıyla yaptığı toplantıya davet edilmemiş olmalarını sert bir dille eleştirmiş 
ve alternatif bir “Laik Miisli'ımanlar Konseyi’ kurarak temsil isteminde 
bulunmuşlardır ( HUTH, Deutsche IVelle, 26 Mayıs 2003).

Görülüyor ki hem laik hem de M üslüman olmayı seçmek, özgürlük 
kavramının bir gereğidir. Ama siz dindar olmayı bir anayasal hak değil de 
Tanrı buyruğu ya da dinsel bir emir olarak algılarsanız, o zaman laiklikle 
dindarlığı bağdaştırmakta güçlük çekersiniz. Ama bunun mantıki sonucu,
devletin laik hukuk düzeni ile değil, -Türkiye’deki egemen din açısından 
söylüyorum- şeriatla yönetilme talebine kadar uzanır15. Böyle bir yönetim  
ise Avrupa demokrasisi ile bağdaşmaz. Bunu yalnızca ben söylemiyorum. 
AİHM dc söylüyor. A İH M ’nin birçok kararına dayanarak herkese demokrasi 
dersi vermeyi alışkanlık haline getirenlerin bu konuda tam bir sessizliğe 
bürünmelerini de anlamak mümkün değil.

II. Laiklik İlkesiyle İlgili Son Gelişmelerden 
Çıkarılabilecek Sonuçlar ve Dersler

1) Yargısal uygulama alanında laiklik ilkesiyle ilgili son gelişmelerle 
bağlantılı olarak üzerinde durulması gereken ilk nokta, AKP ile ilgili davada 
kapatma yerine hazine yardımından yoksun bırakma yaptırımının 
uygulanmış olm asıdır. Bu sonuç kimseyi yanıltmamalıdır. Bu karar bir 
aklama değil, AKP’nin anti-laik eylemlerin odağı olduğunun tespitidir. 
Çünkü A nayasa’ya göre, kapatma yerine hazine yardımından yoksun bırakma 
kararının verilebilmesi için davalı partinin anti-laik eylemlerin odağı durumuna 
gelmesi zorunludur.

Nitekim AKP’nin anti-laik eylemlerin odağı durumuna geldiği kararda 
açıkça belirtilmiştir:

“Dinin sosyal bir kurum olması nedeniyle toplumda dinsel özgürlük 
taleplerinin ya da gereksinimlerin ortaya çıkması, siyasi partilerin bu sorunlara 
ilişkin politika belirlemesini gerektirebilir. Ancak Anayasanın 24. maddesindeki 
açık hüküm gereği, siyasi partilerin bu taleplere yönelik politika üretirken,

15 Karş. Emre KONGAR, "Devlet laik olabilir, bireyler laik olamaz" demek, 
ancak, müslüman olanların, demokrat ve laik olamayacakları inancını yansıtan, şeriat 
devletinin müslümanhğm gereği olduğu konusundaki siyasal ve ideolojik yaklaşımı 
kamufle eden bir söylemdir”, Cumhuriyet, 20.07.1998.
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dini ve dince kutsal sayılan değerleri ve dinsel duygulan siyasal mücadele 
aracı haline getirerek toplumda dinsel talep ekseninde ayrışmalara yol açması 
laiklik ilkesiyle bağdaşmaz. Toplumsal sorunların ve ülkenin aşması gereken 
birçok engelin yoğunluğu ve karmaşıklığı dikkate alındığında, dinselliğin sırf 
siyasal mücadelede üstünlük sağlaması nedeniyle siyasal alanda gerektiğinden 
daha fazla yer alması, toplum ile toplumsallık ekseninde yürütülmesi gereken 
siyaset arasındaki sağlıklı temsil ilişkisini zedeleyebilir. Bu ilişkinin 
zedelenmesi siyaset ile toplum arasında yabancılaşmaya ve siyasal düzenin 
meşruiyetinin sorgulanmasına yol açabilir. Bu sakınca, söz konusu eylemlerin 
devlet iktidarını kullanan bir parti tarafından işlenmesi durumunda daha da 
artar.

.... Üniversitelerde uygulanan (başörtüsü yasağının, Kuran Kurslarına 
yönelik yaş kısıtlamasının, İmam Hatip Liselerine uygulanan katsayı 
sınırlamasının kaldırılmasına) yönelik toplumsal talepler”... toplumda 
ayrışma ve gerginliklere yol açacak düzeyde siyasetin temel sorunu haline 
dönüştürülmüş, toplumun dinsel konulardaki duyarlılıkları yalın siyasal çıkar 
amacıyla araçsallaştırılmış, toplumun temel ekonomik, sosyal ve kültürel 
sorunlarının siyasetin gündeminde yer alması giiçleşmiştir. ...

Dinin ve dinsel duyguların istismarı nedeniyle laikliğe aykırı görülen 
davalı parti eylemlerinin toplumu devlete ve siyasete yabancılaştırması yoluyla 
demokratik işleyişi engelleyebileceği ve anayasal düzenin meşruiyetinin 
sorgulanmasına yol açabileceği inkâr edilemez.” (parti kapatma K. 2008/2: 
Kapatma İsteminin Değerlendirilmesi” başlıklı bölümün 27, 29 ve 30. 
paragrafları).

Mahkeme, anti-laik eylemlerin parti organları ve üyelerince kararlılıkla 
ve yoğun bir biçimde işlendiği sonucuna vararak, “odaklaşma” koşulunun 
gerçekleştiğine, bire karşı on oyla karar vermiştir.

Bu bağlamda bir başka noktaya daha işaret etmek gerekir: Kapatma 
yaptırımı açısından beşe karşı altı oyla çoğunluk sağlanmış olmakla birlikte 
Anayasa’nın aradığı 3/5 çoğunluğa ulaşılamamıştır. Bu nedenle hazine 
yardımından yoksun bırakma kararma ilişkin gerekçenin dört üye 
tarafından benimsenmiş bir görüş olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. 
Kararda odaklaşmaya ilişkin gerekçeyle buna uygulanacak yaptırıma ilişkin 
gerekçe arasında ölçüsüzlüğe varacak derecede göze çarpan çelişkiler 
bundan kaynaklanmaktadır. Bu çelişkiler açısından M ahkem e’nin çoğunluk 
görüşünü anlayabilmek için altı üyenin karşı oy yazılarının okunması 
zorunludur.
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2) Bir başka önemli nokta, Anayasa Mahkemesi’nin AKP kararında, 
laiklikle ilgili olarak “resmi görüş” söylemini havada bırakacak bir yaklaşım 
sergilemiş olmasıdır. Bu yaklaşımda demokrasi ile laiklik arasında zorunlu bir 
ilişkinin varlığından söz edilmekte ve A nayasa’nın 68/4. maddesinde yer alan 
yasakların “yalnızca laikliğe veya demokrasi ilkesine değil, ‘demokratik ve laik 
cumhuriyet’ ilkesine aykırı olamayacağı, (dolayısıyla) her iki kavramın 
birlikte Türkiye Cumhuriyetinin niteliğini somutlaştırdığı” vurgulanmaktadır. 
Daha da önemlisi bu yaklaşımın, anayasa hukukunun önemli bir yorum ilkesine 
(pratik uyuşum, “praktische Konkordanz” ilkesine) bağlanmasıdır. Aynen şöyle 
diyor Mahkeme:

“ .. laikliğe aykırı eylemlerde bulunduğu ileri sürülen siyasi partiler 
hakkında yapılacak değerlendirmelerde her iki kavramın azami geçerlilik 
kazanacağı bir yorumun esas alınması gerekmektedir.”

Bu yaklaşım, “ Türkiye 'de demokrasinin laikliğe ya da cumhuriyete feda  
edildiği” yönündeki iddiaların dayanaksızlığını ve kofluğunu açıkça ortaya 
koymaktadır. Nitekim Anayasa M ahkemesi’nin “kapatma yerine hazine 
yardımından yoksun bırakm a” kararını vermesinde bu yaklaşımın da önemli rol 
oynadığı yadsınam az16.

3) AKP kendisini iktidara getiren rejimin değerini bilmeli ve Anayasa 
M ahkemesi’nin kararını, bu yöne işaret eden ciddi bir uyarı olarak 
değerlendirmelidir. Bunun daha açık anlamı şudur: İçinde yaşadığımız rejim, 
anti-laik eylemlerin odağı durumuna geldiği belirlenen bir siyasal partinin 
iktidarda kalmasını, Mahkemenin azınlık oylarıyla sağlayabilecek kadar 
esnektir. Rejimin böylesine bir esnekliği tolere edebilmesi, demokrasiye olan 
inancın bir ifadesi olarak değerlendirilmelidir. Bu esnekliği, daha fazla 
zorlamak, özellikle belli kışkırtmalara kapılarak yeni Anayasa 
değişiklikleriyle laiklik ilkesinin içini boşaltmaya kalkışmak, bir çeşit sivil

16 Aslında temel ilkeler arasındaki bağlantı ve bütünlük, AYM’nin eski 
kararlarında da görülür. Örnekler: “Hukuk Devleti, hukukun üstünlüğü ilkesi, gücünü 
laiklikten almış, milliyetçilik ilkesi laiklikle tamamlanmış, Türk Devrimi laiklikle anlam 
kazanmıştır. ... Demokratik düzen, dinsel gerekleri egemen kılmayı amaçlayan şeriat 
düzeninin karşıtıdır. Dinsel gereklere yönetimde ağırlık veren bir düzenleme demokratik 
olamaz ... Anayasa’daki laiklik ilkesine ... aykırı eylemlerin demokratik bir hak olduğu 
savunulamaz” (K.89/12 : 143 -  158.)”. AYM’nin Refah Partisi ile ilgili kararında da bu 
bağlantı dile getirilmiştir. Ancak pratik uyuşum ilkesine uygun bir yorumun bilinçli bir 
biçimde ilk kez AKP kararında ele alındığını belirtmek gerekir.
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darbe girişimi anlamına gelir. Bu tür girişimler yerine laik ve demokratik 
rejime bağlı kalarak ve onun çizdiği sınırlar içinde dinsel kimliği yaşamak 
ve hukuk devletinin nimetlerinden yararlanmak daha sağlıklı bir yoldur. 
AKP’nin kapatma davasına sunduğu savunma, bunun ne denli önem 
taşıdığının paradoksal bir örneğidir.

(A nayasa’nın 10. ve 42. maddelerine ilişkin) “Anayasa değişiklerinin 
iptal edilmiş olması, bu davanın en önemli dayanağını da ortadan kaldırmış 
bulunmaktadır. ... Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra partimizin 
laikliğe aykırı eylemlerin odağı olduğu iddiası ç ö k m ü ş tü r (K. 2008/2: Kararın 
“ Davalı Partinin Esas Hakkmdaki Savunması başlıklı IV. Bölümünde aktarılan 
AKP Savunmasının VI. Bölümünde yer alan “Yasama faaliyetinden dolayı 
partimiz sorumlu tutulamaz” başlıklı savunmanın 3. paragrafı)

Anayasanın güçler arasında öngördüğü medeni işbirliğinin sınırlarını 
aşarak Anayasa M ahkemesi’ne saldıranlar17, Anayasa Mahkemesi’nin 
Anayasa değişikliklerini denetlemekle yetkilerini aştığını, ulusal iradeyi hiçe 
savdığını ileri sürenler, iş kendilerini savunmaya geldiğinde, Mahkemenin 
verdiği iptal kararı ile temize çıkmaya çalışmaktadırlar. Bu hazin 
paradokstan tüm siyasal aktörlerin ibret alması gerekir. Hukuk devleti ve onun 
en güçlü koruyucusu olan Anayasa Mahkemesi herkese lazımdır. Onun 
yetkilerini kuşa çevirmek ve onu siyasallaştırmak, bindiği dalı kesmekten başka 
bir anlam taşımaz. Ayrıca bu yönde yapılacak düzenlemelerin, hukuk devleti 
ilkesini etkisiz kılması durumunda, yeni bir Anayasa ihlali olarak 
değerlendirilebileceği de göz önünde tutulmalıdır.

4) Oysa AKP iktidarının ilk dönemlerinde anayasaya bağlılık açısından 
genellikle doğru bir çizgi izlenmiştir. Fazilet Partisi’nin kapatılmasından sonra 
bugün AKP kadrolarını oluşturanlar, otokritik yaparak değişim sürecine girmiş, 
şeriatı amaçlamanın ve anti-laiklik söylemin yanlışlığını vurgulamış, türban 
gibi hassas konuların uzlaşma ile çözüleceğini belirtmiştir. Hatta 22 Temmuz
2007 seçimlerinden sonra AKP yönetimi, Cumhurbaşkanlığı seçimini de 
uzlaşma ile çözeceğini açıklamıştır. AKP’nin bu çizgiden sapmasında, ondan 
ileri gitme ya da onu peşinden sürükleme siyaseti güden MHP’nin büyük rol 
oynadığım göz önünde tutmak gerekir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde M HP’nin 
oylamaya katılacağını belirtmesi A K P’yi, bu konuda kamuoyuna açıkladığı

17 Bu tür saldırıların Anayasayı zedeleyen yönlerine ilişkin yazılarım için bkz. 
“Demokrasi, Kurşun ve Anayasa Mahkemesi”: Cumhuriyet, 4 Mayıs 2007; “Anayasa 
Mahkemesine Saldırı I ve 11 ”: Cumhuriyet, 25 ve 26 Temmuz 2008.
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uzlaşma kararından vazgeçirmiş; aynı şey türban konusunda gereksiz ve 
başarısız bir anayasa değişikliğine girişmekle tekrarlanmıştır.

5) Oysa türban sorununu çözmenin anahtarı laik düzenin içtenlikle 
benimsenmesi ve bu düzen içinde uzlaşmanın sağlanmasıdır. Laiklik 
ilkesiyle çatışarak türbana çözüm üretilemez. Türban, özgürlük kavramı 
içinde yer alıyorsa, bunu sağlayan hukuksal etken, laiklik ilkesidir. AİHM 
kararlarıyla AYM kararları, bu konuda çözümü sağlayacak olanaklar 
içermektedir. Önemli olan bunların doğru okunması ve değerlendirilmesidir. 
Bu açıdan AİHM ve / veya AYM kararlarının türban sorununu çözümsüzlüğe 
ittiği görüşü doğru değildir.

6) A nayasa’nın 10. ve 42. maddelerinde yapılan değişikliğin iptal edilmiş 
olması, uzlaşma çizgisinden sapmanın yanlışlığını bütün açıklığı ile ortaya 
koymuştur. Bu karar, yapılan anayasa değişikliklerinin, değişmez nitelikteki ilke 
ve kuralların içini boşalttığı ve bu tür anayasa değişikliklerinin, yargısal 
denetime açık olduğu anlamına gelmektedir.

Bu bağlamda bir noktanın açıklığa kavuşturulması gerekir. A nayasa’nın 
10. ve 42. maddelerinde yapılan değişikliği, objektif anlamıyla A nayasa’nın 
değişmez ilke ve kuralları kapsamında görmediğimi daha önceki yazılarımda 
belirtmiştim (SAĞLAM , Cumhuriyet, 7 M art 2008). Anayasa Mahkemesi 
Başkanı KILIÇ da karşı oy yazısında “yapılan değişikliklerin uygulamaya 
geçirilebilmesi için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç gösterdiğini, eski metne göre 
yeni bir hukuksal sonuç doğurmaya elverişli olmadığını ve madde gerekçelerinin 
bağlayıcılık taşımadığını” belirtmek suretiyle aynı görüşü paylaşıyor. Anayasa 
değişikliğini gerçekleştiren siyasal iktidar, bu görüşü benimsemiş ve uygulamayı 
buna göre yönlendirmiş olsaydı, Anayasa Mahkemesi, büyük bir olasılıkla iptal 
kararı vermez, yapılan değişikliğin kendiliğinden yeni bir hukuksal sonuç 
yaratmadığını belirterek davayı yorumlu ret kararıyla sonuçlandırırdı. O zaman 
A nayasa’nm değişmez ilke ve kurallarıyla ilgili bir sorun gündeme gelmez; olası 
sorunlar, çıkarılacak yasanın laiklik ilkesine ya da hukuk devleti ilkesine 
uygunluğunun denetimiyle sınırlı kalırdı. Anayasa Mahkemesini iptal kararı 
vermeye yönelten olgular, siyasal iktidarın, gerek yasama süreci içinde ve 
gerekse yasa çıktıktan sonra türbanın herhangi bir sınırlayıcı yasal düzenlemeye 
tabi olmaksızın serbest kaldığı yönündeki ısrar ve dayatmalarından 
kaynaklanmıştır. Özellikle YÖK Başkanı, türbanın serbest kaldığı yönünde aktif 
bir rol üstlenmiş ve Rektörlere bu yönde -sonradan  D anıştay’ın yetki yönünden 
iptal ettiği- bir talimat göndermiştir. Bu gelişmeler, yapılan değişikliğin 
gerekçedeki anlamıyla uygulamaya girdiğini ve yürütmenin bu anlamı 
benimsediğini açıkça göstermiştir. Bu aşamadan sonra Anayasa M ahkemesi’nin
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bunu görmezlikten gelmesi beklenemez. Çünkü hukuk kuralları metinlerinden 
ibaret değildir. Bu metinler, düzenledikleri ve biçimlendirdikleri nesnel yaşam 
ilişkileri üzerinde somutlaşmakla anlam kazanır. Siyasal iktidarın yasanın 
objektif anlamını aşacak biçimde bu ilişkilerin doğal ve hukuksal akışına 
müdahalelerde bulunması, Mahkemeyi genetik yorum  yapmaya yönlendirmiştir. 
Bu durumu bir başka yazımda şöyle özetlemiştim: “Doğrusu anlamakta güçlük 
çekiyorum: Hem anayasa değişikliği ile türbanın kamusal alanda serbest 
kaldığını ileri süreceksin ve hem de bunu temel veri olarak kararma dayanak 
yapan Anayasa Mahkemesi’ne ateş püsküreceksin. Bu dunun, hukuk mantığının 
nasıl işlediğini bilmeyen, pozitivist hukuk anlayışını bile viilgarize edenlerin 
içine düştükleri hazin paradoksu yansıtmaktadır." (Cumhuriyet, 25 Temmuz 
2008).

Görülüyor ki bu kararın oluşmasında değişikliğin gerekçesi ve bu 
gerekçeye uygun bir hukuksal sonucun yaşama geçirilmesinde ısrar edilmiş 
olması önemli bir rol oynamıştır. Aşağıda karar gerekçesinden seçtiğimiz 
pasajlar bunu doğrulamaktadır (AYM K. 2008/16: Kararın B-Anayasaya 
aykırılık sorunu, 2, b) İçerik Yönünden başlıklı bölümünden):

“5735 sayılı Kanun’un genel gerekçesi, 1. ve 2. maddelerin gerekçeleri, 
Anayasa Komisyonu ve Genel Kurul görüşmelerinde yapılan açıklamalar 
incelendiğinde: temel hedefin, bir kamu hizmeti niteliği bulunan yükseköğrenim  
hakkını kullananlar yönünden dinî amaçlı örtünme serbestîsi tanınması olduğu 
anlaşılmaktadır.

“... Meclis görüşmelerinde, dava konusu kuralların, ... toplumdaki 
kaygıların giderilmediği ve güvence taleplerine sessiz kalındığı, demokratik 
uzlaşma yolları dışlanarak meydan okumanın veya dayatmanın yöntem olarak 
benimsendiği gerekçeleriyle eleştirildiği tutanaklardan anlaşılmaktadır.

“... yasa ile açıkça yasaklanmadıkça yüksek öğretimde kıyafetin herhangi 
bir ölçüye tabi tutulmaksızın serbest bırakıldığı, yükseköğrenim hakkını 
kullananlara bu kıyafetleri taşımaktan dolayı herhangi bir yaptırım  
uygulanamayacağı ortaya çıkmaktadır.

“...farklı yaşam tercihlerine, siyasal görüşlere veya inançlara sahip 
insanlar üzerinde bir baskı aracına dönüşmesi olasılığınım) ortaya çıkması 
durumunda taşman dinsel simgenin başkalarının üzerinde yaratacağı baskı ve 
olası eğitim aksamaları ile kamu düzeninin bozulması karşısında, üniversite
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yönetimlerinin ve kamu kurumlarının müdahalesine olanak verilmemesi, 
herkesin eşit şekilde eğitim hakkından yararlanmasını engelleyebilecektir.

... Anayasal düzenimizde yasa koyucuyu yasal düzenlemeye zorlayıcı bir 
hukuksal yaptırım mekanizması bulunmadığından, başkalarının özgürlükleri ve 
kamu düzenini koruyucu yasal önlemlerin alınmasının yasa koyucunun takdirine 
kalacağı açıktır. ... ülke nüfusunun biiyiik çoğunluğunun belirli bir dine mensup 
olduğu dikkate alındığında, bu takdirin dinsel özgürlüklerin sınırlandırılmasında 
kullanılmasının güçlüğü açıktır. Temel düzen normu olan Anayasa kuralları 
değiştirilirken, çoğunluk inancının dışında kalan insanların temel hak ve 
özgürlüklerinin güvence altına alınmasının yasa koyucunun takdirine 
bırakılmaması, kayıtlar ve güvence mekanizmalarının doğrudan anayasada yer 
atması, demokratik anayasacılık deneyiminin sonucu olan insan haklarına 
dayalı devlet olmanın da bir gereğidir.

Toplumsal sorunların Anayasa 'nın açık hükümleri çerçevesinde ve 
demokratik barışı ve uzlaşıyı esas alan yöntemlerle çözümü yerine, dinin, din 
duygularının veya dince kutsal sayılan şeylerin istismar edilmek suretiyle 
kullanılmasına Anayasa izin vermemektedir.'"

7) Anayasa değişikliklerinin yalnızca biçim yönünden denetleneceğine 
ilişkin kuralın geçerliliği, türev kurucu iktidarın yetki alanı içinde kalan 
değişikliklerle sınırlıdır. Değişmez nitelikteki kuralların özüne dokunan 
düzenlemeler, Anayasa M ahkemesi’nin denetim  yetkisi ve görev alanı içindedir. 
Bu saptama, Anayasa Mahkemesi kararında şöyle açıklanmaktadır (K .2008/116: 
Kararın B-Anayasaya aykırılık sorunu, 2, a) “T eklif edilebilirlik yönünden” 
başlıklı bölümünden):

“Anayasa yi değiştirme yetkisinin, hukuksal geçerlilik ve etkinlik 
kazanabilmesi için Anayasa ’nın 4. maddesinde teklif edilemez olarak belirlenen 
hükümlere ilişkin olmaması, ... gerekir. Teklif edilebilir olmayan bir Anayasa 
değişikliğinin ... (Anayasa’da öngörülen) teklif çoğunluğu koşulunu yerine 
getirmiş olması, hukuken geçersiz nitelikteki bir yasama tasarrufunun s ır f  
sayısal çokluğun gücüyle etkin kılınmasının gerekçesi olamaz. Zira kurulu 
iktidar olan yasama organının işlem ve eylemlerinin geçerliliği, asli kurucu 
iktidarın öngördüğü anayasal sınırlar içinde kalması koşuluna bağlıdır. ...

... 4. madde ise ilk üç maddenin güvencesi olma niteliği itibariyle doğal 
olarak değiştirilmezlik özelliğine sahiptir. ...
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... Anayasanın ilk üç maddesinde değişiklik öngören veya Anayasa’nm  
sair maddelerinde yapılan değişikliklerle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 
aynı sonucu doğuran herhangi bir yasama tasarrufunun da hukuksal geçerlilik 
kazanması mümkün olmadığından, bu doğrultudaki tekliflerin sayısal yönden 
Anayasa ya  uygun olması tasarrufun geçersizliğine engel oluşturmayacaktır."

SONUÇ YERİNE:

Türkiye’de İslami kimliği yaşamak isteyenler için rejimle kavgalı olmak 
gerekmiyor. 2001 Anayasa değişikliklerinden sonra Türkiye demokrasisi, bir 
cendere içine sıkışmaktan kurtulmuştur. Onun olanaklarından yararlanarak da 
İslami kimlik yaşanabilir. Aynı şey etnik kimlikler için de geçerlidir. Ama bunun 
için o değişmez ilkeleri benimsemek, onlarla kavgaya girmemek gerekir. Böyle 
bir ortamın varlığı, uzlaşma kapılarını açar. Kullanmasını bilenlere, AİHM 
kararları bu açıdan da etkili bir anahtardır. Böyle bir yolun seçilmesi son 
günlerin ana tartışması olan “askeri darbe” girişimine karşı da en güvenceli bir 
yöntemdir. Kendilerini “dem okrat” olarak niteleyen sivil kesimlerin anti- 
demokrat tutum ve davranışlarıyla askeri darbelerin oluşmasında önemli bir rol 
oynadıkları ya da en azından yadsınamayacak bir sorumluluk taşıdıkları da 
tarihsel bir gerçektir. Bu bağlamda altı çizilmesi gereken son bir nokta 
“darbe”nin yalnızca asker kökenli olduğuna dair yaygın, ama yanıltıcı inançtır. 
Demokrasinin nimetlerinden yararlanarak “ insan haklarına dayalı ulusal, 
demokratik ve laik hukuk devletini” ortadan kaldırmak ya da içini boşaltmaya 
yönelik sivil darbe girişimleri, en az askeri darbeler kadar vahim ve tehlikelidir.
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PROF. MÜMTAZ SOYSAL’IN DİNAMİK ANAYASA 
ANLAYIŞI VE KURULUŞ ANAYASALARINI YENİDEN 

OKUMAK*

Dr. Murat SEVİNÇ

Giriş

Prof. Mümtaz SoysaPın Dinamik Anayasa Anlayışı adlı 114 sayfalık eseri 
1969 yılında yayınlanmıştır. Bu kısacık kitap herhalde bir anayasanın nasıl ele 
alınması, yorumlanması, anayasaların hangi değerlendirmelere açık ya da kapalı 
olduğunun saptanabilmesini anlatan en yetkin eserlerden biridir ve kanımca 
Soysal’ın bu alana en değerli katkı lam dandır. Öncelikle ilk paragrafın ilk 
cümlesi, 2000’li yılların Türkiye’si açısından, gerek anayasa tartışmalarının bir 
ülkenin siyasal düzeniyle ne kadar iç içe olduğunu göstermesi gerekse bu ilişki 
nedeniyle aslında siyasal olan tüm alt üst oluşların nasıl anayasal tartışma 
şeklinde ortaya çıktığını sergilemesi açısından son derece manidar:

“Anayasa sözünün bıkkınlık verecek kadar sık kullanıldığı başka bir 
toplum bulmak herhalde çok güç. Türk toplumu, her tartışmasında, her 
yazısında, her söylevinde ‘anayasa’ sözünün edildiği bir toplum oldu.” (s .l)

Bir anayasanın nasıl okunması gerektiği ya da okunabileceğini anlatır 
Soysal'ın metni. 1961 A nayasası’nın okunmasına yönelik hazırlanmış gibi 
görünse de genel çıkarımlar yapmak mümkün. Bu çalışmayı asıl olarak 
ilgilendiren kısım özellikle ilk sayfalar yani 27 Mayıs öncesindeki anayasaya ve 
anayasa sistemine ilişkin değerlendirmeler. Dolayısıyla 1921 ve 1924 
A nayasaların ın  bir kez daha hatırlatılmasına ve bugün için sıkça tartışma 
konusu edilen bazı düzenlemelerine değinmeden önce, Soysal’ın kitabının bu 
kısmında (s. 1-28 arası) dile getirdiklerini özetlemekte yarar var:

Anayasalar sonsuza dek ayakta kalacak metinler olamaz. Bu nedenle 
önemli olan toplumsal gelişmenin belirli bir noktasında bulunan toplumda,

Çalışmanın ortaya çıkmasında yardımlarını esirgemeyen meslektaşlarım Faruk 
Alpkaya ve B. Erdem Denk ile Hocam Cem Eroğul’a teşekkür borçluyum.
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siyasal yaşamı belirleyen temel metnin nasıl olması ya da nasıl yorumlanması 
gerektiğidir. Demek ki Soysal’a göre anayasalar kaçınılmaz şekilde toplumsal 
yaşamın bir aşamasını anlatır. Bu satırların hemen ardından 2009 Türkiyesi için 
de geçerliliğini koruyan bir saptama yapıyor Soysal: “ Son yıllarda, Türkiye’deki 
hukuk tartışmalarının en belirli özelliği, nerdeyse geçen yüzyılları hatırlatacak 
bir kutuplaşmanın görülmesi: bazıları hüküm lerin hurda ayrıntıları ve 
kelimelerin ince anlamları arasında ‘pozitivist’ bir titizlikle kaybolurken, 
bazıları, özellikle haklar ve özgürlükler konusunda, pek yüce ve soyut sözler 
ederek ‘doğal hukuk’ alanına doğru kaym aktadırlar.”(s.3) Ardından kendi 
çalışmasının iki kutuptan da biraz uzaklaşacağını vurguluyor. Yazar, bir anayasa 
(örneğin 1961) toplumun belli bir aşamasında neyi sağlamak için ortaya çıkar? 
sorusunu yöneltiyor. Yalnızca bir dönemin endişelerini gidermek için mi yoksa 
A nayasa’nın içine işleyen daha derin bir amaç mı vardır? Ardından gelen 
sorular, böyle bir amacın olduğu varsayımından hareket ediyor. Eğer bir 
anayasanın derin anlamı varsa, bu anlam o metnin kendi içinde bulunan 
ilişkilerden çıkarılmaya çalışılabilir:

“ İncelemenin pozitivist tutuma yaklaşan yönü burada: aranan anlam, 
yapıcıların sübjektif amaçlarında değil, metnin kendi içinde, ortaya konan 
yapıtın özünde aranmaktadır. Öte yandan, yine de bir ‘amaca göre’ yorum söz 
konusu.” (s.5)

Demek ki bir metni anlamlandırmada yapıcıların öznel amacı önemlidir 
ama bir de metnin ihmâl edilmemesi gereken kendi iç dinamikleri vardır. İkisi de 
göz önünde bulundurulmalı.

Anayasa hukukunun başlıca kaygısının denge aramak olduğunu 
hatırlatan Soysal, ardından, bunun özgürlük ve otorite arasında soyut bir denge 
yaratma çabası olmaktan öte, sosyal güçler arasında olabildiğince uzun sürecek 
bir denge arayışı olduğunu vurguluyor. Bu denge bazen egemen olana hizmet 
eden bir fren  bazen de gelişme olanakları arayan güçler için ayrılmış bir alandır. 
Ama sonuçta, denge arayışı hep var. Soysal 1961 Anayasasının çok partili 
yaşamı bambaşka temellere oturtan bir metin olarak değerlendirirken diğer 
yandan tarihsel oluşum içinde “keskin bir viraj” olduğu değerlendirmesine de 
katılmıyor, (s.7) Tanzim at’tan o güne (27 Mayıs) gelen bir oluşum çizgisi var ve 
1961 Anayasası bu çizginin bir uzantısı. Ancak çok da doğal kabul 
edilemeyecek bir uzantı. Tabii 1961 Anayasasını hazırlayanlar ve 
hazırlayıcıların, 27 Mayısı destekleyenlerin anayasaya ilişkin genel görüşü, 1924 
Anayasası’nm yanlışlıkları/eksikliklerine bir tepki olduğu yönündeydi. Soysal 
bu kanıyı eleştirip 1924 Anayasasına “ insaflı” yaklaşanlardan: iktidarın (DP) 
hatalı davranışlarıyla A nayasa’nın eksiklikleri arasında bir ayrım yapılması
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gerektiği kanısında. Tabii bu itiraz bugün için de çok önemli çünkü sorunu 
yalnızca anayasanın metninde ve hukuki çözümlerde aramanın olumsuz yanı, 
yakıcı siyasal sorunların çözümünün de madde değişikliklerinde aranması 
oluyor. Soysal’ın ifadesiyle:

“ ...m uhalefet partilerinin üzerinde durduğu sorunlar, ancak anayasayla 
ilişkili olarak çözümlenebilecek sorunlar niteliğine bürünm üştür... kurumsal ve 
kuralsal çözümlerin kolaylığı, bu durumda rol oynayan en önemli etken: 
parlamentodaki çoğunluğun anayasaya aykırı tutum lar içine düştüğü 
durumlarda, anayasaya uygunluğun yargısal denetimini savunduğunuz ya da tek 
meclisin aceleciliği karşısında iki meclisliliğin erdemlerini saydığınız zaman, 
hem somut hem de başka yerde denenmiş çözümler ileri sürmenin rahatlığı 
içindesiniz... Buna bir de Türkiye’deki politika kadrosunun büyük ölçüde 
hukukçulardan kurulu oluşunu da eklemek gerek: kurallara ve kurumsal 
düzenlemelere dayanan çözümler, hukukçu yaklaşımına daha uygun 
geliyor.”(s,10)

Bu saptama kuşkusuz günümüz için de geçerli. Son yıllarda hemen tüm 
siyasal mücadele sorunlarının mahkemelere havale edilmesi ve çıkan kararları da 
sorunun çözümü olarak algılamak, Soysal’ın 40 yıl önce saptadığı yanlışlığın 
günümüzdeki yansıması.

Buraya kadar olan özeti konuya giriş sayıp Soysal’ın 1924’e ilişkin 
saptamalarını aşağıda, sırası geldikçe nakletmek daha uygun olabilir.

Kuruluş anayasalarını bir kez daha okurken önemli olan herhalde, 
anayasaların inişli çıkışlı bir çizgi üzerinde, toplumsal güçler arasındaki 
mücadelede denge kurmaya çalışan ya da çalışması gereken metinler olduğunu 
düşünmek. Yani neden yapıldığını, hangi gereksinimi karşılamaya ya da neyi 
önlemeye yönelik olduğunu, sın ıf kavgasının nasıl izler bıraktığını, yapıcılarının 
niyeti dışında bir derin anlam çıkarmanın olanaklarını anlamaya çalışmak. 
Dolayısıyla Soysal’ın dinamizmini bir metnin kendi dinamikliği olarak 
algılamanın yanı sıra, metinler tarihinde işgal ettiği yer o yerin, diğer metinler 
üzerindeki belirleyiciliğini de kapsadığını düşünmek herhalde çok da yanlış 
olmaz. Çünkü anayasa tarihi inişli çıkışlı da olsa, keskin virajlar dönmek 
zorunda da kalsa, darbelerle kesintiye de uğrasa, sonuçta her adımda, bir 
öncekinin izini bulmak mümkün. Yalnızca Türkiye’de değil, kurumlar ve 
anayasalar tarihinin incelendiği her yerde, en devrimci görünen değişikliklerin 
dahi az ya da çok bir süreklilik arz ettiği görülebilir. Dolayısıyla tarihi ve 
geleneği yadsımak anlamlı ve gerçekçi olmayacağı gibi mümkün de değil. 
Dolayısıyla kuruluş anayasalarına bir kez daha ve yalnızca göz atmak dahi,
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bugüne dair söz söyleyebilmek, önerilerde bulunabilmek için gerekli, besleyici 
olabilir. Bu nedenle, anayasacılığımıza dair çalışmalar, Kurtuluş Savaşı ardından 
yaratılan yeni anayasal ya da en geniş anlamıyla hukuk ve bürokrasi düzenini 
anlama çabaları, 18. yüzyıl sonu Osmanlı İmparatorluğuna, anayasal belgeler 
tarihi ise 1808 yılında ilan edilen Sened-i İttifak’a dek geri götürülür. Bu çalışma
o kadar geriye gitmeyecek. Kurtuluş Savaşı sırasında, savaş ve o dönem ülke 
koşullan göz önünde bulundurularak hazırlanıp yalnızca üç yıl yaşayabilen 1921 
tarihli A nayasa’dan (Tcşkilât-ı Esasiye Kanunu) söz edip 1924 Anayasası ile 
hedeflenen yeni anayasal düzeni anlam landırabilm eye çalışacak. Tabii bunu 
yaparken, 2009’un can yakıcı siyasal sorunlarını, akim bir köşesinde tutmayı da 
ihmâl etmeden.

Kurtuluş Savaşı, benzer savaşları daha çok çeteler ve halk savaşları 
yoluyla yani fiili olarak yürüten diğer pek çok çağdaşı kurtuluş mücadelesinden 
farklı olarak, başından sonuna dek hukuksal zeminin yaratılmasına özen 
göstererek verilmiştir. Genelge, yerel ve ulusal kongreler ve en sonunda kabul 
edilen 1921 Anayasası bu savın önemli kanıtları.

1921 Anayasası

1921 Anayasası, sonrasında Halkçılık Programı olarak adlandırılan, ilk 
sunulduğunda içeriğine tam karar verilemeyen, ardından gönderildiği Encümen-i 
Mahsus (ad hoc- geçici) adlı komisyonda tartışılan, görüşülmesi ve kabulünde 
özel yeter sayılar aranmayıp iki ay tartışmanın sonunda adi kanunlar gibi kabul 
edilen bir belge. Prof. Dr. Bülent Tanör’ün Osmanlı- Türk Anayasa! Gelişmeleri 
adlı büyük eserinde belirttiği gibi bu belge, hazırlanış ve kabul özellikleri 
bakımından anayasacılığımızın en demokratik, belki de tek demokratik 
örneğidir. A tatürk'ün o sırada Sovyetler B irliği’nde de uygulanan Yüce Sovyet 
ve Prczidyum sistemine benzer bir yapıyı içeren teklifi de dahil bazı öneriler 
kabul görmemiş ve Anayasa 20.01.1337 (1921) gün ve 85 numaralı Kanun ile 
kabul edilmiştir. 23 madde ve Madde-i M ünferide’den oluşan, daha çok savaş ve 
devrim dönemlerine mahsus konvansiyonel (meclis hükümeti) sistem kuran bu 
kısa anayasa, bazı hükümleri hiç uygulanm asa ve çok kısa ömürlü de olsa, 
herhalde Nisan 1920’de M eclis’in açılmasıyla vücut bulan millet egemenliği 
döneminin en dikkat çekici belgelerinden.

Öncelikle aynı toprakta yeni bir devlet kurulması (3. madde), Türk devleti 
yerine etnik vurgu taşımayan Türkiye D evleti’nin tercih edilmesi, egemenliğin 
millete verilerek ilk kez böylesine açık şekilde yeryüzüne indirildiğinin kabulü 
önemli yapı taşlan.
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Halk idaresine ilişkin hüküm (md. 1) ve yerel yönetim anlayışı ise, yeni 
olması bir yana, gerek 1924 Anayasası ile terk edilmiş olması gerekse 
günümüzdeki sistem tartışmaları açısından son derece önemli. A nayasa’nın ilk 
maddesi egemenliği millete verdikten sonra dayandığı ilkeyi açıklar: İdare usulü 
halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. Halkın 
kendi kaderine kendisinin yön vermesi ilkesinin benimsenmesi, Kurtuluş Savası 
sırasında yaşanan, Osm anlı’ya rağmen oluşturulan yerel ve ulusal kongreler 
deneyiminin güçlü izini taşır.

Anayasa ile kurulan yeni sistem ulusun temsili anlayışına dayanan, 
yürütme işlerinin kendi içinden çıkan ve yasamaya büyük ölçüde yön veren İcra 
Vekilleri Heyeti tarafından yürütüldüğü, resmi olarak devlet başkanlığı makamı 
yaratmamış (fiilen Meclis Başkanı M. Kemâl idi) bir meclis hükümeti sistemiydi. 
Zaten M ustafa Kemâl, savaş boyunca meclis hükümeti sistemini şiddetle 
savunmuş, halkları oyalamak olarak gördüğü güçler ayrılığını, Soysal’ın 
Anayasaya G iriş 'te  anımsattığı gibi “parlamentoların yanında hükümdarları da 
ayakta tutabilmek için bulunmuş” kötünün iyisi bir çözüm olarak algılamıştır, 
(s. 160-162) Tabii yeni bir devlet kurarken meclis hükümeti sisteminin kurucular 
için elverişli bir araç olarak algılanması doğaldı. Soysal’a göre:

“Şurası açıkça belli ki, meclis hükümeti sistemi, bütün Kurtuluş Savaşı 
boyunca, bir yandan bağımsızlık için vuruşanlara ulusal destek sağlarken, bir 
yandan da İstanbul’daki saltanatın yıkılmasını kolaylaştıracak hukuksal temeli 
atmış oluyordu.”(s. 163)

Yerel düzeydeyse, özerkliğe sahip vilayet şuraları, yasalara bağlı kalmak 
kaydıyla sağlık, maarif, iktisat, tarım, medreseler ve sosyal yardımlaşma gibi 
konularda yetkili kılınmıştı. Keza, halka en yakın birim olan nahiye şuraları da 
özerkti. Halk tarafından seçilen şuranın ve onun tarafından seçilen idare 
heyetinin, derecesi özel yasalarca (kavanini mahsusa) saptanan yargısal, iktisadi 
ve mali yetkileri vardı. Anayasa’nın İdare başlıklı 10. ve sonraki maddeleri, 
benimsenen yönetimin nasıl ve hangi idari yapılanmanın kabulüyle yaşama 
geçirileceğini anlatır. Söz konusu düzenlemelerle ülke, coğrafi ve iktisadi 
gereklilikler nedeniyle vilayet (md. 11-14), kaza (md. 15) ve nahiyelere (md. 16- 
21) ayrılmış, vilayet ve nahiye şuraları oluşturulmuş ve bunlara muhtariyet 
(özerklik) verilmiş (yalnızca idari alanda), bu şekilde halkın yerel düzeyde 
yönetime katılma hakkı geniş şekilde tanınmıştır. Yalnızca Nahiyeleri 
düzenleyen maddeleri nakletmek dahi A nayasa’nın nasıl bir yerel yönetim 
sistemi öngördüğünü anlatmaya yeter:
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“ Nahiye hususi hayatında muhtariyeti haiz bir manevi şahsiyettir, (m dlö) 
Nahiyenin bir şûrası, bir idare heyeti ve bir de müdürü vardır, (md. 17) Nahiye 
şûrası, nahiye halkınca doğrudan doğruya müntehap âzadan terekküp eder, 
(md. 18) İdare heyeti ve nahiye müdürü, nahiye şûrası tarafından intihap olunur. 
(m dl9) Nahiye şûrası ve idare heyeti kazai, iktisadi ve mali salahiyeti haiz olup 
bunların derecatı kavanini mahsusa ile tayin olunur, (md.20) nahiye bir veya 
birkaç köyden mürekkep olduğu gibi bir kasaba da bir nahiyedir. (md21)”

22. ve 23. maddeler ise devlet ile yerel yönetimler arasındaki yetki-görev 
ilişkisini denetleyecek olan Umumi M üfettişliklere ilişkindi. Yani merkezi 
yönetimin mahalli idaereler üzerindeki denetimi umumî müfettişliklere 
bırakılmıştı. Yıldızhan Yayla, Anayasalarımızda Yönetim İlkeleri Tevsi-i 
Mezuniyet ve Tefrik-i Vezaif adlı eserinde, A nayasa’nın böyle bir denetimi 
öngörmekle mutlak muhtariyete gidilmek istenmediğini gösterdiğini belirtiyor 
(s. 128). Zaten Anayasayı hazırlayanlar da tam bir özerkliğin söz konusu 
olmadığını ve müfettişliklerin biraz da bu yüzden kabul edildiğini 
açıklamışlardı. Y ayla’nın saptamasıyla:

“ Şimdi, ortaya bir sorun çıkıyor: eğer, umumi müfettişlikler, mahalli 
idarelerin görev ve kararları arasında bir sınırlama yapılmaksızın hepsini, hem 
de sürekli denetleyen bir merkezi makam ise, bu denetim nasıl nitelenmelidir? 
İdari vesayet adı verilen istisnai ve idari bir denetim  midir bu? Sonra, 
‘m urakabenin’ etki ve sonucu ne olacaktır? Bunlar, 1921 Teşkilâtı Esasiye 
Kanununda açıklığa kavuşmuş değildir.”(s.l29)

Ancak bu geniş yerel yönetim anlayışı uygulama alanı bulamamıştır. 
Bugünden bakıldığında bu geniş yerel yönetim anlayışı nasıl değerlendirilebilir? 
Anlamı gerçekten nedir? Başta Bülent Tanör olmak üzere konu üzerine yazıp 
çizenler hemen hep aynı şeyleri vurgular: 1921’in yerel yönetim  anlayışı, o 
dönemdeki güçlü halkçılık düşüncesinin, yerel kongre iktidarları devrinin ve 
ademimerkeziyetçi düşüncenin etkisidir. Yayla, Prens Sabahattin’in 
ademimerkeziyete ilişkin geliştirilmiş açıklamalarının da bu döneme rastladığını 
vurguluyor, (s. 116) Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı adlı eserinde 1921 ’e 
fazlaca değinmemiş, Anayasaya Giriş adlı kitabında ise, genel eğilim 
doğrultusunda bu yerel yönetim anlayışını “halkçılığa” bağlamıştır:

“Hatta, 1921 Anayasası bir ‘halk hüküm eti’ kurmak amacında o derece 
ileri gitmektedir ki, illerdeki ve bucaklardaki yönetimin seçimle işbaşına gelen 
‘şû ra’lara (yönetici meclislere) bırakılmasını, eğitim, sağlık, ekonomi, 
bayındırlık ve sosyal yardım gibi işlerin onlara devredilmesini öngörmektedir.
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Ancak, Kurtuluş Savaşı’nın havası içinde bu pek demokratik hükümler gerçek 
anlamıyla uygulanabilmiş değildir.” (s. 159)

Kuşkusuz ilgili hemen her kitapta yer alan bu satırlara yöneltilecek bir 
itiraz yok. Ancak sorun, bugünden bakıldığında ve aşağıda anlatdacak olan M. 
Kemâl’in Anayasa Taslağı düşünüldüğünde, son derece özgün bir tartışmanın 
merkezi olması beklenebilir bu konunun yeteri kadar incelenmemiş olması. 
Burak Çelik’in Galatasaray Üniversitesi Yayınlarından çıkan Yüksek Lisans tezi 
1921 Anayasası üzerine ve yerel yönetim konusuna kısa da olsa değinilmiş. 
Ç elik’c ve göndermede bulunduğu Meclis tartışmalarına göre 1921 Anayasası 
hakkında yapılan görüşmelerde, yerel yönetim konusunda ilgi daha çok “ memur 
otokrasisine karşı verilen savaşa” (s.76-77) yöneltilmiş. M ebuslar, söz konusu 
memurların (ceberut) seçimle gelecek olmasının onların çalışmalarına da 
yansıyacağını, aşağıdan yukarıya yönetim anlayışının gerçek bir seçim 
sağlayacağını savunuyor. Yine, yukarıda belirtildiği gibi Yüce Sovyet sistemi de 
esin kaynaklarından. B. Çelik tezinde, bu öykünmeyi “ ittifak siyasetleri” 
bağlamında ele alıyor.(s.85) Tabii bir de, iç siyasete gönderme var ki, aşağıda 
1924 Anayasası anlatılırken ele alınacak. Burada yalnızca şunu söylemek yeterli 
olabilir: Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki bazı gelişmelere, M. Kemâl’in 
açıklamalarına vs. bakıldığında bu yerel yönetim anlayışının, uygulanmasa da 
bir süre tüm görüşmelerde gündeme gelen Kürt sorununa yönelik bir manevra 
olarak düşünüldüğünü varsayabiliriz.

Ulusal hareketin, Kurtuluş Savaşı’nm koşullarından doğan temel anayasal 
ilkelerinin bir araya geldiği bu öz Anayasa metni, kısa ömründe çok büyük bir 
dönüşüme tanıklık etmiştir. 30.10.1338 (1922) gün ve 307 numaralı kararla 
Osmanlı İıııparatorluğu’nun son bulup TBM M  hükümetinin teşekkülüne dair 
Heyet-i Umumiye kararı alınmış; tartışmaların ve sonunda M. Kem âl’in verdiği 
gözdağınm ardından 1/2.11.1338 (1922) gün ve 308 numaralı Heyet-i Umumiye 
kararıyla saltanat hilafetten ayrılarak kaldırılmıştır. Tabii en önemlisi, 
29.10.1339 (1923) gün ve 364 sayılı Kanun ile Türkiye Devletinin şekli 
Hükümeti, Cumhuriyettir hükmü kabul edilmiş, ayrıca hükümet sistemiyle ilgili 
bazı değişiklikler de yapılmıştır: Cumhurbaşkanlığı makamının (11. madde) ve 
bakanlar kurulunun oluşturulması (12. madde), seçim şeklinin saptanması (10. 
madde) hakkındaki düzenlemeler gibi. Aynı gün alınan 30 sayılı karar ise “ ... 
Reisicumhurun Derhal İntihabı Hakkında Heyet-i Umumiye Karan” başlığını 
taşımaktadır.

Vekillerin ve başvekilin seçilmesini parlamento elinden devlet başkanına 
veren ve dolayısıyla meclis hükümeti sistemini parlam enter sisteme dönüştürme 
yolunda 1924 Anayasasına hazırlık mahiyetinde kabul edilebilecek olan bu

- 4 1 7 -



değişikliklerin ardından son büyük atılım, 3.3.1340 (1924) gün ve 431 sayılı 
Kanunla Hilafetin kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin kabulüdür. 13 maddelik 
bu Kanunla Osmanlı H anedam ’nın Türkiye Cumhuriyeti dışına çıkarılmasına da 
karar verilmiştir. Bu, hem laiklik yolunda atılmış bir adım hem de ulus devlet 
yaratma sürecinde ulus öncesine ait bir kurumdan vazgeçme olarak 
değerlendirilebilir. Nitekim aynı gün çıkan biri eğitim kurumlarının 
birleştirilmesine diğeri Evkaf ve Şeriyc V ekâleti’ni kaldırıp yerine Başbakanlığa 
bağlı Diyanet İşleri Bakanlığını kuran yasalar da bu amaca yöneliktir.

Geçiş döneminin ardından artık yeni bir anayasaya ihtiyaç vardı. Ayrıca 
olağanüstü koşulların ürünü olan ve dolayısıyla olağan dönem için yetersiz 1921 
Anayasası ile onun düzenlemediği alanlarda, çelişmeyen hükümleriyle hâlen 
yürürlükte kabul edilen 1876 Kanunu Esasi ikili bir anayasa sistemi yaratıyordu 
ki Cum huriyet’i ilan etmiş bir parlamentonun buna izin vermesi söz konusu 
olamazdı.

1924 Anayasası

Yeni anayasa çalışmaları Kanun-ı Esasi Encümeni tarafından başlatıldı. 
Kurucu meclis kimliğinde olmayan ama asli kurucu iktidar yetkisi kullanarak 
yeni anayasa hazırlığına girişen, yasama döneminin ikinci yılındaki bir Meclis 
söz konusuydu. Tabii hâlihazırdaki parlamentonun, kendi içinden çıkan 
komisyonla yeni bir anayasa yapabilmesi o dönem zirveye çıkmış olan, 
TBM M ’nin dolayısıyla milletvekillerinin egemenliğin tek ve gerçek temsilcisi 
olduğu algısıyla açıklanabilir. Hâl böyle olunca anayasanın özel olarak 
örgütlenmiş bir kurucu meclisçe hazırlanmasına ve tabii halkoyuna sunularak 
kabulüne gerek duyulmamış. Anayasa tasarısı hazırlanması yönünde bir öneri de 
yok. Komisyon (Encümen) bu hazırlığı, anayasa önerisi, tartışma ve kabulünü 
düzenleyen bir hüküm olmamasından da yararlanıp kendiliğinden yapabilmiştir. 
Ardından M eclis’tc görüşme ve kabul yetersayıları üzerine hayli uzun 
tartışmalar yapılmış, sonunda Genel Kurul (Heyet-i Umumiye), başlığı ile içeriği 
uyuşmayan bir karar almıştır.

11.3.1340 (1924) gün ve 83 numaralı Genel Kurul kararının başlığı 
şöyle: Teşkilat-ı Esasiye Kamımı 'mm Ekseriyeti Mutlakanın Sülüsan 
Ekseriyetiyle Kabul Edilmesine Dair Heyet-i Umumiye Karan. Oysa bu başlığın 
altında yer alan karar metninde, “ ... kanunun ekseriyeti mutlakanın sülüsan 
ekseriyetiyle müzakere ve kabulü takarrür etm iştir.” satırları var. Yani başlığa 
göre toplam üye sayısının salt çoğunluğunun üçte ikisinin aranması yalnızca 
kabul için geçerliyken, karar bu sayıyı hem müzakere hem de kabul için 
öngörüyor. Oysa tutanaklar okunduğunda bu sayının yalnızca kabulde arandığını
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görüşme yetersayısının ise üye tamsayısının salt çoğunluğu olduğu anlaşılıyor. 
Dolayısıyla kararın metni değil başlığı doğru.

Üzerinde durulması gereken ilk konu herhalde A nayasa’mn hangi 
metinler göz önünde bulundurularak hazırlandığı, kısacası kaynaklan. Konuyla 
ilgili bilgiye gerek tutanaklarda gerekse tutanakları Türkçeleştirip 1957’de 
yayımlayan Ş. Gözübiiyük ve Zekai Sezgin’in 1924 Anayasası Hakkındaki 
Meclis Görüşmeleri (okuduğunuz yazıda tutanaklardan alıntılar bu eserden 
yapılacaktır) adlı eserine Önsöz yazan T. Bekir B aha’nın satırlarında rastlamak 
mümkün. Görüşmelerden anlaşılıyor ki, yabancı metinlerden yapılan aktarma 
çok sınırlı. Fransa Üçüncü Cumhuriyet Anayasası ve 1921 tarihli Polonya 
(Lehistan) Anayasası yalnızca bazı özellikleri nedeniyle göz önünde 
bulundurulmuş. Balta’nın Ö nsöz’deki cümleleriyle: “M ahaza metinlerin 
mukayesesi gösteriyor ki, Anayasamıza yabancı metinlerden yapılmış iktibaslar 
pek m ahduttur... mahdut haller hariç anayasamız umumiyetle rejimimizin o 
güne kadarki gelişimini esas alarak, 93 Kanunî Esasisi hükümleriyle, belli başlı 
demokratik memleketlerin anayasa müesseselerini de göz önünde tutarak Meclis, 
kendi anlayışına göre tedvin etmiş bulunm aktadır.”

Adı geçen Fransız Üçüncü Cumhuriyet Anayasası 1875 tarihli. Ülke,
1871 ’de yaşanan ve derin izler bırakan Paris Kom ünü’nün ardından 1875’e dek, 
Bourbon, Bonaparte ve Orleans hanedanları arasındaki çekişme nedeniyle 
yaşanan belirsizliklerle dolu bir dönem yaşamış ve Wallon adlı milletvekilinin 
verdiği önergenin kabulüyle Üçüncü Cum huriyet’e geçmişti. 1875’te başlayan 
yeni anayasal düzen parlamenter cumhuriyeti kurmaya yönelikti ve 1940’taki 
işgalle son buldu (1946 Anayasası ile Dördüncü Cum huriyet’e geçildi). 1875 
Anayasası’nın özelliği o güne dek monarşilerde uygulanan parlamenter sistemi 
cumhuriyete uyarlamasıydı. Dolayısıyla yukarıda anlatılmaya çalışıldığı gibi 
Türkiye’nin de 1876 meşruti monarşi, 1909 değişikliğiyle gelen parlamenter 
özellikler, 1921 ’in zorunlu olarak başvurduğu meclis hükümeti, 1921-24 
arasında sistemi giderek parlamenterleştiren sürecin ardından, parlamenter 
cumhuriyeti yaratan 1875 A nayasası’ndan esinlenmesi, üzerinde yaşadığımız 
toprağın anayasal gelişim çizgisine uygun. Genel kanı 1875 Anayasası’mn, 1924 
Anayasası’nda devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu yönündeki hükmün 
değiştirilemezliğiyle ilgili 102. maddesinin üçüncü fıkrasına ilham kaynağı 
olduğu yönünde. Ancak tutanaklar dikkatle incelendiğinde, örneğin 
Cum hurbaşkanı’nın yetkilerinin artırılarak parlamento karşısında 
güçlendirilmesine yönelik önerilere şiddetle karşı çıkanların ve çift meclisli 
sisteme geçilmesi konusunda kabul görmeyen önerilerde bulunanların, 
Fransa’daki iki meclisli sistem ve İngiltere’de benzer simgesel yetkilerle 
donanmış devlet başkanı modellerinden etkilendiğini tahmin edebiliriz. 1921
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tarihli Polonya Anayasası ise Mart Anayasası olarak biliniyor. Savaş sonrası 
demokratik zihniyetle, azınlık hakları ve inançlar karşısında yansızlık ilkelerini 
vurgulayan ve Üçüncü Cumhuriyet Anayasası’ndan çokça etkilenerek hazırlanan 
bir metin. Balta, Ö nsöz’de 1924 Anayasası’nın Polonya A nayasası’nın bölüm 
sistematiği ve birinci maddesinin yazılış şeklinden etkilenildiğini vurgulamış.

20.04.1340 tarih ve 491 sayı ile ilan edilen Teşkilatı Esasiye Kanunu 
Türkiye Cum huriyeti’nin ilk anayasasıdır.

Anayasa altı bölüm  ve 105 maddeden oluşuyor: Esas Hükümler (Ahkâmı 
Umumiye), Yasama Görevi (Vazifei Teşriiye), Yürütme Görevi (Vazifei 
İcraiye), Yargı Erki (Kuvvei Kazaiye), Türklerin Kamu Hakları (Türklerin 
Hukuku Âmmesi), Türlü Maddeler (Mevaddı Müteferrika).

Kuşkusuz A nayasa’nın her maddesi üzerinde durmak olanaksız ve 
gereksiz, ancak Esas Hüküm ler bölümü bundan istisna edilebilir.

A nayasa’nın birinci maddesi bugüne dek değişmeyen bir temel ilkeyle 
başlıyor: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. Cumhuriyet, ilan edildiğinde 
kuşkusuz yalnızca bakanlar kurulunu kast etmeyip aynı zamanda tüm idareyi 
kapsar şekilde, bir hükümet şekli olarak tanımlanmıştı. Cum huriyet’in bir devlet 
biçimi olduğu düşünülürse 1924’teki ifade daha anlamlıdır. A nayasa’nın 102. 
maddesinin dördüncü fıkrası, sonraki anayasa geleneğimiz açısından da değerli 
bir değiştirilemezlik hükmü getirmiştir. Buna göre, devlet şeklinin Cumhuriyet 
olduğu yönündeki birinci maddesinde değişiklik (tâdil ve tağyir) hiçbir şekilde 
teklif dahi edilemez. Cum huriyet’in yalnızca bir sözcük değil, sistem olarak 
algılandığı meclis görüşmelerinden de anlaşılıyor. Bu nedenle, görüşmeler 
sırasında ilk sekiz maddede yer alan ilkelerin de değiştirilemezlik kapsamına 
alınması ve benzeri yöndeki öneriler kabul görmemiştir (s. 462-465).

İkinci maddenin ilk şekline göre, Türkiye Devletinin dini, din-i İslâmdır: 
resmi dili Türkçedir; M akam  Ankara şehridir. Devletin teokratik niteliğine 
ilişkin bu ifade 1876 metninde vardı, 1921 metnine ise 1923’teki değişiklikle 
eklenmişti. 1924 Anayasasına da konmuş olması, saltanat ve hilafetin olmadığı 
bir sistemde farklı anlama geliyordu çünkü düzenlemeyi yapan dünyevi iradeydi. 
Bu ve benzeri bazı düzenlemeleri o dönemin koşullarında toplumda ve siyasal 
yaşamda hâkim olan egemen dünya görüşüne verilmiş geçici bir ödün olarak 
değerlendirmek yaygın ve sonrası düşünüldüğünde herhalde haklı bir kanıdır. 
Nitekim hemen üçüncü madde, Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir diyerek 
1921’de kabul edilen ilkeyi tekrarlamış ve egemenliğin artık yeryüzünde
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olduğunu bir kez daha vurgulayarak laikleşme yolunda atılan hallice adımı 
perçinlemiştir. Dördüncü madde ise, yukarıda anlatılan ve 1921 Anayasasına 
hâkim olan halkçılık ilkesinin en güçlü ifadesi konumundaki ‘egemenliğin 
kullanılm ası’ meselesini kökten değiştirmektedir. Hatırlanacağı gibi 1921’de, 
idare usulünün, halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına 
dayandığı hükme bağlanmıştı. Tutanaklar okunduğunda (s. 101-103) hakimiyete 
kayıtsız şartsız sahip olan bir milletin kendi kaderi üzerinde zaten söz sahibi 
olduğunun düşünülüp bu ifadenin terk edildiği anlaşılıyor. Soysal’a göre 1921 ve 
1924 Anayasaları M eşrutiyet’lerle başlamış, Locke’cu ya da M ontesquieu’cü bir 
gidişten birdenbire R ousseau’cu bir anlayışa sıçramanın ifadesi ve bu düşünürle 
kurulan yakınlık daha çok millet egemenliğinin, genel iradenin bölünmezliğine 
benzer olması. Bu iki Anayasa ile, Türk tarihinde ilk kez, “millet egemenliği” 
kavramı parlamentonun varlığıyla kaynaştırılmış şekilde, temel hukuk metnine 
girmiş oluyordu (s. 12)

“ ... bugün, geriye baktığımız zaman, bize “sınırsız meclis iktidarı”nm 
başlangıç noktası gibi gözüken dönem, Anadolu ihtilâlcilerinin gözüne “ iktidarı 
sınırlama” çizgisinin doğal sonucu ve bitiş noktası olarak gözükmekteydi.” 
(s. 13)

Ancak herhalde 1921 ’deki idare mantığından (1. maddesinin ikinci 
satırındaki ifadeyle başlayan) ‘vazgeçilm esi’, üzerinde biraz daha durulmayı hak 
eder. Aslında 1924 tasarısı halkın özellikle yerel düzeyde güçlü ve aktif siyaset 
yürütmesi ülküsünden vazgeçmiştir. A nayasa’da Vilayet ve Nahiye şuralarına da 
yer verilmemiş ve yönetim anlayışında tüm ağırlık egemenliğin temsil edildiği 
parlamento ile hükümete aktarılmıştır. Bu değişiklik günümüzde dahi 
hatırlanmayı/tartışılmayı hak eden bir kopuşun göstergesi ve aşağıda idari 
birimlerin anlatıldığı kısımda tartışılmaya çalışılacak.

Egemenliğin kullanılışıyla ilgili dördüncü madde hükmü, özellikle çok 
partili yaşama geçildikten sonra ciddi sorun ve tartışmaların odağında bulunması 
açısından dikkate değer: Türk milletini ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
temsil eder ve Millet adına egemenlik hakkını yalnız o kullanır. 1921’in kurduğu 
meclis hükümeti sistemini anımsatan bu düzenleme, hedefi 1961 
Anayasası’ndaki gibi siyasal demokrasiyi kurmaktan çok yeni ilkelere dayanan 
bir devlet yaratmak olan 1924 Anayasası hazırlayıcılarının işlerini 
kolaylaştırmaya yönelik düşünülmeli. Söz konusu egemenlik anlayışı, çok partili 
yaşamda özellikle DP ile CHP arasındaki ilişkilerin gerginleşmesinin ardından, 
D P’nin elinde (daha sonra patlayan) bir silah olmuştu. Bu nedenle de özellikle 
1957 seçimlerinin ardından A nayasa’nııı bazı frenlerden yoksun olduğu savı 
sıkça savunulmuş ve muhalefet, sonrasında 1961 Anayasasını hazırlayanlara
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rehberlik edecek önerilerde bulunmuştu. Soysal’ın bu konuya ilişkin ve 1924 
A nayasası’na gereğinden fazla suç yüklenilmesini önlemeye yönelik, D P’nin 
egemenlik anlayışına zıt saptaması da dikkate değer:

“ 1924 Anayasasının ‘iktidarı kötüye kullanabilecek olanlara karşı 
frenler’den yoksun oluşunu, herhangi bir teorik temelden çok, türk toplumundaki 
‘iktidarı sınırlam a’ çabalarının bu özelliğiyle izah etmek herhalde daha doğru 
olacak. Ayrıca, anayasa yapmanın dış düşmana karşı yürütülmüş bir 
mücadeleden hemen sonraki bir döneme rastlamış olması da, kendisine karşı 
korunulması gereken gücün toplum içinde değil, toplum dışında aranmasına yol 
açmış sayılabilir ve kısıntısız ‘milli iradenin’ tek bir organda toplanması, millet 
varlığını dışa karşı sağlamlaştırmanın yollarından biri olarak gözükmüş olabilir.” 
(s. 13)

İlk bölümün kalan maddeleri, yasama, yürütm e ve yargı yetkilerini 
düzenlemeye yönelik. Beşinci maddeye göre, Yasama yetkisi ve yiiriitme erki 
Büyük Millet Meclisinde belirir ve onda toplanır. Böylece yasama bir yetki, 
yürütme ise güç olarak tanımlanmıştı. Gerçi sonraki bölüm lerde yasama ve 
yürütme güçleri ‘görev’ yargı ise ‘kuvvet’ olarak tanımlanmıştır. Altıncı 
maddeye göre, Meclis yasama yetkisini kendi kullanır. Yedinci madde, Meclis, 
yürütme yetkisini kendi seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun tâyin edeceği Bakanlar 
Kurulu eliyle kullanır. Meclis, Hükümeti her vakit denetleyebilir ve düşürebilir 
diyerek meclis hükümeti sistemi ile parlamenter eğilimi bir araya getirmiş. 
Dolayısıyla hem güçler birliği hem de yasama ile yürütmenin işlevsel açıdan 
ayrılığı söz konusu. Zaten, ruhunda meclis hükümeti sistem inin ağırlığı olsa da, 
A nayasa’nın bütününde bu iki özellik bir arada bulunuyor. Yargı yetkisini 
düzenleyen sekizinci maddeye göreyse Yargı hakkı, millet adına usul ve kanuna 
göre bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır.

İkinci Bölüm, yasamaya ayrılmıştır. 18 yaşım bitiren her ‘erkek’ seçmen 
(md.lO) 30 yaşını bitiren ise milletvekili olabilir. Komisyon tasarısı Türk diyerek 
seçme hakkını kadınlara da tanır görünüyordu. Ancak görüşmeler sırasında 
itirazlar yöneltilince, ilgili yasada oy hakkının yalnızca erkeklere tanındığı ve bu 
nedenle anayasadaki Türk ifadesinin seçmek söz konusu olduğunda kadını 
kapsamadığı vurgulanmıştır. “Türkiye bir Halk D evletidir... Efendiler, Türk 
kadını bu Türk halkının hiç olmazsa yarısı değil m idir?” diyerek tepki gösteren 
Kütahya mebusu Recep B ey’in itirazları, kadın ve erkek ifadesinin eklenmesi 
önerisi itibar görmeyerek maddeye erkek sözcüğü eklenmiştir (s. 109-114). 
Seçim dönemi değiştirilip dört yıla çıkarılmış ve ayrıca milletvekilleri, yalnız 
kendini seçen çevrenin değil, bütün milletin vekilidir denilerek önceki ve sonraki 
anayasa geleneğimizden farklı bir ifade kullanılmıştır (md. 13). Emredici vekâleti
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reddeden temsil anlayışı uyarınca milletvekillerinin tüm  milleti temsil ettiği 
1876’dan bugüne kabul görmüştür. 1924 A nayasası’nm bu düzenlemesi ise, her 
ne kadar temsil anlayışında ve uygulamada bir farklılık yaratmamış olsa da, 
yalnız kendini seçen çevrenin değil vurgusuyla, milletvekili ile onu seçen çevre 
arasında da bir bağ olduğunun da altını çizmiştir. Ayrıca milletvekilliği ile 
hükümet memurluğunun bir kişide birleşemeyeceği de hükme bağlanm ıştır (md. 
23).

Anayasaya göre Meclis her yıl Kasım başında toplanır ve altı aydan fazla 
ara veremez (md. 14). 17. madde milletvekili sorumsuzluğu ve 
dokunulmazlığına ilişkin. Bu düzenleme milletvekili dokunulmazlığı zırhını 
gereğinden fazla kalınlaştırmış olsa da genel olarak 1982 A nayasası’ndaki 
düzenlemeden daha sade ve makûl olduğu da söylenmelidir. 26. maddeyse 
M cclis’in görevlerini sayar. Madde metnini tümüyle aktarmakta yarar var:

Kanun koymak, kanunlarda değişiklik yapmak, kanunları yorumlamak, 
kanunları kaldırmak, Devletlerle sözleşme, andlaşma ve barış yapmak, harb ilân 
etmek, Devletin bütçe ve kesin hesap kanunlarını incelemek ve onamak, para 
basmak, tekelli ve akçalı yüklenme sözleşmelerini ve imtiyazlarını onamak ve 
bozmak, genel ve özel a f  ilan etmek, cczaları hafifletmek ve değiştirmek, kanun 
soruşturmalarını ve kanun cezalarmı ertelemek, mahkemelerden çıkıp kesinleşen 
ölüm cezası hükümlerini yerine getirm ek gibi görevleri Büyük Millet Meclisi 
ancak kendisi yapar.

Görüldüğü gibi Anayasa ile parlamentoya kuruculuk, yasama, icraî ve 
idari (sözleşme, antlaşm a yapılması, para basılması ve sıkıyönetim  ilanı gibi), 
ayrıca bazı yargısal nitelikli işlemler hakkındaki nihai kararı alma yetkileri 
tanınmıştır (genel ve özel af, ölüm cezalarının yerine getirilmesi gibi). Maddenin 
sonundaki gibi görevleri şeklindeki ifade, M eclis’in yetkilerinin bu maddede 
sayılarak tüketilmediği, başkaca maddelerle bunlara aykırı olmayan görevlerin 
de verilebileceği anlamına gelir. Düzenlemenin ilk şeklinde, ahkâmı şer'iyenin 
ten/izi yani şeriat kurallarının uygulanmasını sağlamak da M eclis’in 
görevlerinden biri olarak sayılmıştı. Bu düzenleme 1921’den devralınmıştı ve 
söz konusu görevi TB M M ’ye vermek paradoksal şekilde aslında laikleşme 
yönünde atılmış bir adım. M eclis’in yetkisinde olan bir başka konu, Komisyon 
metninde olmayıp görüşmeler sırasında, uzun tartışmaların ardından uygun 
bulunan (s.225-236) yasaları yorumlama yetkisidir, (md.26) Henüz anayasa 
yargısının bulunmadığı bir hukuk sisteminde benzer görev, hata yapabilecekleri 
ya da yanlı davranabilecekleri pek hesaba katılmamış olan milletin temsilcilerine 
bırakılmıştı ki bu aynı zamanda meclis üstünlüğüne halel getirmemek ve 
kuşkusuz yargının yorum  yetkisini budamak anlam ına geliyordu. 1876’da bu
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yetki, konusuna göre Temyiz M ahkemesi ve Şûra-yı D evlet’in, anayasal 
konulardaysa Heyet-i Ayân’ın elindeydi.

A nayasa’nın 24. maddesi, erken seçim kararının üyelerin 
tamsayısının salt çoğunluğuyla alınabileceğini hükme bağlar. Bu düzenleme çok 
önemli, çünkü tasarının tartışılmasında en can alıcı konuların başında, 
Cum hurbaşkanı’nın Meclis ve millete bildirmesi koşuluyla seçimleri yenileme 
kararı verebilmesi geliyor. Aslında buna bir tartışmadan çok şiddetle karşı 
çıkmak denilmeli çünkü sıra maddenin görüşülmesine geldiğinde önerinin yeni 
baştan düzenlenmesi teklifi dahi kabul görmemiştir. Haklarını korumaya kararlı 
Meclis söz konusu düzenlemeyi iki kabul, iki çekimsere karşı 126 oyla 
reddetmiştir, (s. 179-215) Tutanaklarda yer alan sayfalar dolusu itirazlar, ulus 
temsilcilerinin M. Kem âl’in büyük saygı gören kişiliğine rağmen haklarına nasıl 
sahip çıktığını ve egemenlik yetkisini kullanmakta sergiledikleri kıskançlığı 
gösteriyor. Saruhan vekili Reşat Bey’in, Cum hurbaşkam ’mn fesih yetkisine 
sahip olmaması gerektiği yolunda yaptığı uzun ve ağdalı konuşmada, M. 
Kemâl’in annesinin mezarı başında sarf ettiği, “Hakimiyeti Milliye uğrunda 
canımı vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun.” sözlerinden örnek 
vermesi de anlamlı (s. 186-187). Reşat Bey’in konuşmasının sonundaki şu sözleri 
M eclis’teki hemen her üyeye hâkim olan son derece katı ve bir o kadar da 
duygusal havayı yansıtması açısından anılmaya değer: “Kanaati katiyem şudur 
ki farzı mahal olarak Allah Reisicumhur olsa, kati arzediyorum, kestiriyorum ... 
H aşa... Melâikei kiram Heyeti Vekile olsa fesih selahiyetini verecek yoktur 
(alkışlar).”

Yürütme görevini düzenleyen Üçüncü Bölüm devlet başkanının seçimine 
ilişkin 31. maddeyle başlar. Komisyon’un, C um hurbaşkanının Meclis dışından 
da seçilebilmesi ve daha sonra 1961 Anayasası ile kabul edilecek olan, görev 
süresinin yedi yıl olmasına ilişkin önerileri tartışmaların ardından kabul 
görmemiştir. Kabul edilen hükme göre Türkiye Cumhurbaşkanı M eclis’in kendi 
üyeleri arasından TBM M  tarafından bir seçim dönemi yani dört yıl için seçilir, 
görev süresi yenisinin seçimine dek sürer ve yeniden seçilmek olanaklıdır. 
Komisyon önerisinde bu süre yedi yıldı. Yedi yılı savunanların, 
Cum hurbaşkam ’nın aynı zamanda milletvekili olmasından hareketle, yeniden 
mebus seçilememesi durumunu düşünerek yaptıkları değerlendirme yabana atılır 
türden olmasa da (s. 240), sonuçta benimsenmiş. Devletin başı olarak tanımlanan 
C um hurbaşkanının bu sıfatı gereği göreli de olsa yansızlığını sağlayacak bazı 
düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin, görevi süresince Meclis tartışma ve 
görüşmelerine katılamaz, oy veremez (md. 32). Ancak Cum hurbaşkanı’nın 
milletvekilliği ile bağını koparmaya yönelik bir hüküm yok. Aksine 
milletvekilliğinin süreceği Komisyon tarafından belirtiliyor (s.254). Bu nedenle,
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‘hususatı şahsiye’ sinden dolayı sorumluluğu söz konusu olduğunda milletvekili 
dokunulmazlığını düzenleyen 17. madde hükümlerine tâbidir. Bunun dışındaki 
sorumluluğu ise parlam enter sistemin mantığına uygundur. 41. maddeye göre 
Cumhurbaşkanı vatan hayınlığı halinde TB M M ’ye sorumludur. Komisyon 
metninde ancak hıyaneti vataniye ifadesi vardı, görüşmelerde ancak kısmı 
çıkarıldı. Yine 41. maddenin ilk fıkrasına göre, Cum hurbaşkanı’nm 
kararlarından (siyasal sorumsuzluk gereği) doğacak sorumluluk 39. madde 
gereğince (tüm kararlarının Başbakan ve ilgili bakan tarafından imzalanacağını 
öngören hüküm) bu kararları imzalayan Başbakan ve ilgili bakanındır. Tabii 41. 
maddede vatana ihanetle suçlanma konusunda çok eksik var. Hüküm, 
sorumluluğun içeriğini, ithamın hangi kurulca vc nasıl yöneltileceğini ve 
yargılamanın nasıl yürütüleceğini düzenlemiyor. Nitekim konu Kom isyon’a geri 
gönderiliyor (s.355) ancak nihai metin tüm eksiklikleriyle kabul ediliyor. 
Konunun bu şekilde ele alınmasında devlet başkanı olacak kişinin dile getirilen 
türde suç ya da hatalar işlemeyeceği yönündeki inancın büyük etkisi var 
kuşkusuz.

Tartışmalarda Mustafa Kem âl'in kişiliğine yönelik saygı ve iltifat 
hissedilmekle birlikte, Cum hurbaşkanı’nın konumunu güçlendirmeye yönelik 
bazı Komisyon önerileri de reddedilmiştir. Örneğin, Komisyon (M ustafa 
Kemâl’in hazırladığı taslaktaki 36. maddeye de uygun olarak) üçte iki çoğunluk 
aramasına rağmen, geri gönderilen yasanın Cumhurbaşkanı tarafından ilan 
zorunluluğu için M eclis’in adi çoğunlukla yeniden kabulü yeterli sayılmıştır 
(md. 35). Ayrıca tartışmaların ardından benimsenen ulus egemenliği ilkesine 
uygun olarak, maddeye anayasa ve bütçe yasaları geri gönderilemeyecek 
istisnalar olarak eklendi. Ayrıca Komisyon Cumhurbaşkanını tüm askeri 
güçlerin başkomutanı yapmışken, Meclis uzun tartışmaların ardından (s.276- 
348) T B M M ’nin manevi kişiliğine bırakıp Cum hurbaşkanı’nın ancak temsil 
edeceğini hükme bağlamıştır (md. 40). Milletvekilleri söz konusu düzenlemenin 
kabulünde, askerliğin hem bir meslek olmasından kaynaklanan teknik (her 
Cumhurbaşkanı askerliği bu şekilde iyi bilemeyecek) hem hukuksal 
(sorumluluğu olmayan bir konuda yetkiyle donatmak) hem de siyasi özellikleri 
üzerinde durmuştur. Görüşmeler sırasında söz alan İsmet İnönü’nün, ordunun 
görevini yurt savunmasıyla sınırlayan anlatımı, Cumhuriyet tarihinin sonraki 
aşamaları göz önünde bulundurulduğunda dikkate değer: “Ordu beslemekten 
gaye nedir? Ordu beslemekten bir tek gaye vardır ki o da seferde muzaffer 
olmak vc hariçten memleketin maruz olacağı hücuma karşı memleketi müdaafa 
edebilmektir.” (s.338). Sonuçta kabul edilen düzenleme yetki ve sorumluluk 
ilkesine de uygun düşer: Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin yüce 
varlığından ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. Harb 
kuvvetlerinin komutası barışta (hazerde) özel kanuna göre Genelkurmay
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Başkanlığına ve seferde Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı 
tarafından tcıyin edilecek kimseye verilir.

35. maddeye göre Cumhurbaşkanı kanunları on gün içinde ilan eder; bu 
bir duyurmadır, onay değil. Çünkü tasarı ya da öneri mecliste kabul edildiği 
anda artık yasa sıfatım alır. Eğer yasayı uygun bulmazsa bir kez daha 
görüşülmek üzere on gün içinde, anayasa ve bütçe yasası hariç, gerekçeli olarak 
geri gönderir (yaptığı işlem sıkça yanlış ifade edildiği gibi veto değil geri 
göndermedir). Bunlar dışında C um hurbaşkanının devlet başkanı olmasından 
kaynaklanan daha çok simgesel yetkileri söz konusu: Yabancı devletlere temsilci 
atayıp kabul etme (md.37), hükümetin teklifi üzerine belli kişilerin cezalarını 
kaldırmak ya da hafifletmek (meclis soruşturmasına uğrayıp hüküm giyen 
bakanlar hariç) gibi. Ezcümle Cumhurbaşkanı her ne kadar parti ve 
milletvekilliğiyle bağları sürse de yetki, görev ve sorumlulukları bakımından 
parlamenter sistemin devlet başkanı modeline uygundur. 1924 Anayasası’nın 
uygulandığı 36 yıl içinde devlet başkanlarının yönetim ve siyasi gelişmelerde 
çok etkili olmasının nedeni anayasanın tanıdığı yetkilerle değil, olsa olsa devlet 
başkanlarının güçlü tarihsel kişilikleriyle açıklanabilir.

Anayasaya göre yürütmenin asıl sorumlu ve etkili kanadı hükümet. 44. 
maddeye göre Başbakan, Cumhurbaşkanınca milletvekilleri arasından seçilir, 
diğer bakanlar Başbakanca belirlenir ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan 
hükümet tutacağı yolu ve siyasi görüşünü bir hafta içinde M eclis’c bildirip 
güvenoyu ister. Bu şekilde hükümetin kurulması M eclis’e ait bir yetki olmaktan 
çıkarılmıştır. Maddenin ilk şeklinde hükümetin programını en geç bir hafta 
içinde sunması ve güvenoyuna sunulması yer almazken hüküm, kısa bir 
müddette Meclise bildirir ifadesi ile bitiyordu. TB M M ’nin egemenlik yetkisine 
nasıl tutkuyla sahip çıktığını da sergileyen uzun tartışmaların (s.356-390) 
ardından kabul edilen söz konusu ilke (nihai aşamada Kütahya mebusu Recep 
Bey’in önerisiyle) sonraki anayasalarda da yer almıştır. Ayrıca 22. maddenin, 
düzenlenmesini İçtüzük’e bıraktığı hükümeti demetleme yolları soru, gensoru, 
meclis soruşturması ve araştırmasının varlığı, bakanların tek tek ve toplu 
sorumluluğunun kabulü, parlam enter ile meclis hükümeti arası karma sistemin, 
klasik parlamenter rengini veren özellikler. Rejimin konvansiyonel özellikleri ise 
özellikle egemenliğin kullanılış şekli ve yedinci maddenin ikinci fıkrasına göre 
Meclis hükümeti her zaman düşürebiliyorken yürütmenin fesih yetkisinin 
olmamasıdır. Dolayısıyla 1924 Anayasası’nm 1921 ’in kurduğu yapıyı büyük 
ölçüde terk eden, ancak parlamenter sistemin bazı araçlarından da yoksun ve bu 
nedenle iki arada kalmış bir hükümet sistemi yarattığı söylenebilir.
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Dördüncü Bölüm ’de yargı erki var. İlk maddeler yargı bağımsızlığını 
sağlamaya yönelik. Yargıçlar tüm davaların görülmesinde bağımsızdırlar, tek 
sınırları yasalardır ve mahkeme kararları herkesi bağlar (md. 54). Yargıçlar 
yalnızca yasada gösterilen hallerde görevden alınabilir (md. 55) ve özlük hakları 
da yasayla saptanır (md. 56). Sonraki birkaç madde, yargılamaya ilişkin temel 
kişi haklarına ilişkin. 61.-67. maddeler Yüce D ivan’ın kuruluş ve işleyişiyle 
ilgili. Bakanları, Danıştay ve Yargıtay başkan ve üyelerini ve Cumhuriyet 
Başsavcısını görevlerinden doğacak işlerden dolayı yargılayacak Divan için 
sekiz madde ayrılmış ki gereksiz bir tercih olduğu söylenmeli. A nayasa’nın 
günümüzde bir demokratik rejimde aksi düşünülemeyecek, olağanüstü yargı 
yerleri kurulmasını olanaksızlaştıran doğal yargıç ilkesinden söz etmediği de 
vurgulanmalı. Hatta görüşmelerde, Eskişehir mebusu A. A zm i’nin olağanüstü 
yargı yolu kurulmasını yasaklayan önerisi (s.414) kabul edilmemiş, gerektiğinde 
İstiklal M ahkemeleri kurulabileceği de belirtilmiş ve nitekim kurulmuştur. 
Anayasa’nın söz etmediği diğer bir konu, yasaların anayasaya aykırılığının yargı 
organlarına bırakılması konusuna değinmemesi yani anayasa yargısına yer 
vermemesidir. Yukarıda da belirtildiği gibi M eclis’in yorum  şeklinde yapacağı 
bir siyasal denetim  söz konusu. Tabii gerek benimsenen milli egemenlik anlayışı 
gerekse A BD ’de 19. yüzyıl başında bir yargı kararıyla başlayan anayasaya 
aykırılık denetiminin 1924 A vrupa’sında olmaması bu durumun gerekçeleri olsa 
gerek. Ayrıca Anayasa, idari yargıya yargı yerine yürütme başlığı (Şûra-yı 
Devlet) altında yer vermiştir. Tabii yargı kısmındaki bu düzenlemeler Bülent 
Tanör’ün adı yukarıda anılan eserinde belirttiği gibi, yeni rejimin ideolojik ve 
politik amaçlarıyla yakından ilgilidir ve zaten M ustafa Kemâl de M art 1924’tcn 
itibaren yeni rejimin ve inkılâpların bekçisi olan yargıyı, tutuculuğa karşı 
reformların destekçisi bir güç olarak görmeyi istediğini açıklamaya başlamıştı. 
Tanör’e göre, İnkılâpçı rejimin yasama ve yürütme işlem ve eylemleri üzerinde 
etkili bir yargı denetimini istemediği açıkça görülmekteydi (s.307-308).

Beşinci Bölüm Türklerin Kamu Hakları başlığını taşıyor. 68. madde 
klasik liberal özgürlükçü, doğal hukukçu anlayışın göstergesi ve 1961 ile 1982 
Anayasaları’nın özgürlüklerin sınırlanması için bolca yer verdikleri 
gerekçelerden yoksun: Her Türk hür doğar, hür yaşar. Hürriyet, başkasına zarar 
vermeyecek her şeyi yapabilmektir. Tabii haklardan olan hürriyetin herkes için 
sınırı, başkalarının hürriyeti sınırıdır. Bu sınırı ancak kanun çizer. Bu kısma 
ilişkin fazlaca bir tartışma olmamış, yalnızca örneğin doğal afetler sırasında 
konacak bazı yükümlülüklerin reddedilmesi ve sıkıyönetim halinde M cclis’in 
derhal toplanması kuralları tartışm alar ardından eklenmiş. Anayasa, klasik kişi 
hak ve özgürlüklerinin, yargısal güvence haklarının, siyasal ve kamu yaşamına 
katılma haklarının hemen tümünü tanıyor ve kişi haklarını sayarken (md. 70) 
mülk edinmeyi ihmâl etmiyor. Sosyal haklar demeti, 1923’te toplanan İzmir
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İktisat Kongresi’nde verilen özel girişimci kararların etkisinde hazırlanan ve 
klasik jandarma devlet yaratmayı hedefleyen bir anayasacılığın gölgesinde. 
Tabii o dönemde özellikle Büyük Buhran ve II Dünya Savaşı ardından anayasal 
ya da yasal düzeyde kabul gören bir refah devleti modelinin pek yaygın olmadığı 
da hatırlanmalı. Yine de bu hakların yoksul olduğu hatta yalnızca 87. maddede 
düzenlenen parasız ilköğretimle sınırlı kaldığı bir gerçek. M addeye göre, İptidai 
tahsil bütün Türkler için mecburi ve Devlet Mekteplerinde meccanidir. İlk 
şeklinde devlet okullarında yoktu, tartışmalarda eklendi. Çok dikkat çekici olan 
bir nokta, 1945’teki Türkçeleştirmede A nayasa’nın bu maddesinin ilk hâlinde 
olmayan Kadın, erkek bütün Türkler ifadesinin eklenmiş olması.

A nayasa’nın ilk şeklinde, kamulaştırılan toprağın bedelinin peşin 
ödeneceğini hükme bağlayarak toprak reformu önüne set çeken (1937'de 
değiştirildi) düzenlemeye yer verilirken, özel mülkiyet ve özel girişimciliğin 
güvence altına alınması metne hâkim olan genel felsefeyi ortaya koyması 
açısından anlamlı.

Bu kısımda, günümüzdeki tartışm alar açısından da önemli olan bir konu, 
hiç kuşkusuz pek çok maddede geçen Türk ve Türkler sıfatı. 88. maddeye göre: 
Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk 
denir. Tanım, ülkede din ve ırk farklılıkları olduğunun kabul edildiğinin 
göstergesi; bu durumda Türk sıfatına ırksal anlam yüklenmediği açık. Ülkede 
yaşayanları bir araya getiren ortak payda vatandaşlık. Herhalde A tatürk’ün, 
Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir şeklindeki 
ifadesini de böyle okumak gerekir. 1924 Anayasası’nda yer alan bu 
ifadelendirme sonraki anayasalarımızdaki Türk’tür şeklindeki formülden daha 
başarılı görünüyor. Meclis tartışmalarında Türk harsını diyerek yurttaşlık ile 
milli kültür arasında bağ kurmaya çalışanlar olmuştur (s.436). Düzenlemenin ilk 
şeklinde vatandaşlık bakımından ifadesi yoktu. Bu durumda ırkı farklı da olsa 
herkese Türk denilecek olması tabiiyet yerine milliyetin tercih edildiği izlenimi 
uyandırmıştı. Ayrıca milli mücadelenin sıcaklığı hâlâ hissedilirken herkese Türk 
denilecek olması rahatsızlık yaratmıştı. İstanbul mebusu H. Suphi düşüncesini şu 
sözlerle dile getiriyor: “Lâfzen bir tefsir bulabiliriz. M addeye tefsir ile geçebilir, 
fakat bir hakikat vardır. Onlar Türk olamazlar. Hatta Meclis de firari rum ve 
ermenileri Türk yapamaz.” (s.437). Suphi Bey’in asıl tepki duyduğu, ülkede 
yaşayan farklı dinlere mensup insanların yıllarca aynı kültürü paylaşıp ardından 
“ lisan ayrılığı, mektep ayrılığı ve devlet ayrılığı” gütmeleri. Osmanlı kapsayıcı 
bir sıfatken onun yerini tamamı Türk ve M üslüman olmayan Cum huriyet’in 
almış olması meclis üyelerini farklı kökenler konusunda hayli güç durumda 
bırakmış. Bu güçlüğü dile getiren Gelibolu mebusu Celal Nuri Bey, “Bunlara 
eğer Türklük sıfatını vermeyecek olursak ne diyeceğiz?” diye sorduğunda
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salonda Türkiyeli sesleri yükselirken Konya mebusu Naim  Hazım tarafından bu 
yönde bir değişiklik de önerilmiş, buna mukabil kabul edilmemiştir (s .441). 
Sonunda kabul gören Suphi Bey’in vatandaşlık bakımından ifadesinin eklenmesi 
yönündeki ifadedir.

Altıncı Bölüm ’ün illere ilişkin ilk maddesinde, Türkiye’nin coğrafi 
durumu ve ekonomik ilişkiler bakımından idari birimlere bölündüğü hükme 
bağlanıyor ve il, ilçe, bucak, kasaba, köy şeklinde ayrılan bölümlerden il, şehir, 
kasaba ve köylere tüzel kişilik tanınıyor. 1876 Kanunu Esasi’ye dönüş 
mahiyetindeki bu düzenleme, yeni A nayasa’mn, 1921 ’in son derece geniş yerel 
yönetim anlayışını bir yana bıraktığının kanıtı. Burada, söz konusu değişimi 
anlamlandırma çabası için büyükçe bir parantez açmak gerekiyor.

A nayasa’nın 91. maddesine göre “ Vilayetler umuru (illerin işleri) tevsii 
mezuniyet (yetki genişliği) ve tefriki vezaif (görev ayrımı) esası üzerine idare 
olunur.” Y ayla’nın yukarıda anılan eserindeki ifadesiyle:

“Görüldüğü üzere, 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu da, merkeziyet ya da 
ademi merkeziyet terimlerini kullanmamış, ‘tevsii mezuniyet ve tefriki v eza if 
demiş; fakat açık, belirgin bir şekilde, 1921 Anayasasının ademi merkeziyetçi 
düzenini terk etmiştir. Belki, ‘umumi müfettişliklerin’ anayasa metninde yer 
almamış olmasına bakarak, aksine bir sonuç çıkarmanın mümkün olduğu ileri 
sürülebilir. Ancak 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu, Kanunu Esasi’den de farklı 
olarak, kanun koyucuyu daha serbest bırakan, oldukça genel düzeyde bir 
sınırlama yapmakla yetinmiştir. M uhtemeldir ki, bunda, T B M M ’nin milli iradeyi 
temsil, hatta bizatihi milli irade olma anlayışı... etkili olm uştur.” (s. 134)

1921 Anayasası’nın kurduğu idari yapının, idari ilkelerinin 
uygulanmadığını bir kez daha yinelemenin bir anlamı yok. Önemli olan herhalde 
neden uygulanmadığı üzerinde durmak, en azından bir soru işareti yaratmak. 
Mustafa Kemâl, ulus devlet yaratmayı amaçlayan bir liderdi ve bu yolda ilk akla 
gelecek olanın yetkileri yerele yaymaktansa merkezde toplayan bir yönetim 
biçimi tercihi olması doğaldı. Ancak yine de 1921 ’in hazırlıkları sırasında sıkça 
halk egemenliği vurgusu yapan ve bu nedenle yerel birimleri güçlendiren 
anayasa koyucunun, 1924 Anayasası hazırlıkları sırasında bu konuya eğilmemesi 
ilginç ve üzerinde pek durulmayan bir konu. Bir yandan isyanlarla, diğer yandan 
devrimlerle ve bir ülke ve ulus yaratmakla meşgul olan kurucuların merkezi 
yönetimi daha kullanışlı bulmasına şaşmamak gerektiği doğru. Ancak Y ayla’nın 
vurguladığı gibi genç Cumhuriyet millet egemenliğine dayanıyordu ve 
demokrasi en azından amaçtı; dolayısıyla hem ademimerkeziyetçilik hem de 
merkeziyetçilik birlikte gerekmekteydi, (s. 135) Ancak yönetim ilkeleri ve bu
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ilkelerin algılanışında giderek merkeziyetçiliğe savrulma bu yazının konusu 
değil. Burada önemli olan iki anayasa arasındaki bıı önemli farkın gözden ırak 
tutulması. 1924 Anayasası’nın görüşülmesinde, örneğin C um hurbaşkanının 
fesih yetkisi saatlerce konuşulurken, koskoca bir idari yapının terk edilmesi 
üzerine çok az tartışılmıştır. Hatta buna bir tartışma demek dahi doğru olmaz. 
Şöyle ki: T B M M ’nin 20.4.1924 (1340) günü (2. İntihap Devresi, 2. İçtima 
Senesi, 42. İçtima) yaptığı toplantıda konu gündeme gelince 
(Göziibüyük/Sezgin, s.448-450), Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendi’nin 
1921 ’in şûralarına dikkat çektiğini görürüz. Celal Nuri Bey’in, yeni sistemde de 
tüzel kişilik olduğu yönündeki açıklaması pek tatmin edici bulunmayınca Nuri 
Bey, vilayet, nahiye ve köylerin tüzel kişiliği olduğunu, bu şekilde kendilerini 
yöneteceklerini, yetki genişliği ve görev ayrımı bulunduğunu belirterek ikna 
etmeye çalışmış ve Ahmet Remzi Bey’in “Tevsii mezuniyetten maksat nedir?” 
(s.450) sorusu üzerine, yeni yapıyı anlatan ve “ne olmadığını” anlatan şu 
açıklamayı yapmıştır:

“Tevsii mezuniyetten maksat, her emri, her işi merkezin değil, 
mahallerine de, valilere de vesair teşkilâta da bir nevi hak verip kendi işlerini 
kendilerine gördürmekten ibarettir. Bu da bazı hususatı teshil içindir. 
Federasyon; devletimizin, milletimizin terakkiyatım kâfıl olacak bir usul 
değildir. Bu devlet, milleti vahidedir. Onun için federasyon usuliyle idare 
edilemez. Federasyon usulüne gidilememiştir. Ademi merkeziyet usulüne 
gidilmemiştir. Türk Devletinin bir merkezi vardır. Bunlar, merkezden idare 
olunur. Yalnız mahalline ait olan ve diğer tarafa taallûku olmıyan işlerin, 
mahalline ruhsat ve mezuniyet vermek suretiyle idaresi demektir ve şahsiyeti 
mâneviyenin istilzam ettiği gayeyi de temin etm ektir.”

Bu sözlerin ardından madde, üzerinde durulmadan oylanıp kabul 
edilmiştir.

Yukarıda 1921 Anayasası’nın yerel yönetime ilişkin düzenlemelerinin, 
pek çok açıklamasının yanında bir de, Kürt sorununa yönelik bir manevra olarak 
düşünülebileceği varsayımından söz edilmişti. Tabii bu yazının konusu kuruluş 
yıllarındaki Türk-Kürt ilişkilerini ve sorun teşkil eden konuları ele almak değil. 
Üstelik yazarın, hem ulusal hem uluslararası ve hayli karmaşık boyutları olan o 
dönemin Kürt sorununa ilişkin, hali hazırda yazılmış olanlar dışında söyleyecek 
bir sözü de yok. Soruna ilişkin miladı I. Dünya Savaşı sayarsak: Ermeni Tehciri 
sırasında Kürtlerle kurulan ilişki, ardından 8 Ocak 1918 tarihli 14 maddelik 
Wilson İlkelerinin ünlü 12. maddesi ve Ekim 1918’de imzalanan Mondros 
Ateşkes Anlaşm ası’ndaıı Musul sorununun çözümüne dek Kürt sorunu hep 
gündemin yakıcı maddesi (anlaşma ve uluslararası konferanslar -P aris  ve
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Londra gibi- dahil). Tüm Kurtuluş Savaşı serüveni, bir yandan Kürtlerle 
bağlaşıklık kurma, diğer yandan milliyetçi Kürt hareketi ve özellikle üç önemli 
isyanla mücadelenin de tarihi. Dolayısıyla kuruluş anayasaları da kaçınılmaz 
şekilde söz konusu bu devletleşme, uluslaşma çabasının ürünü. Anayasalara 
böyle bakınca, 1921 Anayasası sisteminin Kürtlere bir “kapı açma” olarak 
değerlendirilmesi de mümkün olabilir. Kurtuluş Savaşı ve özellikle Kürt 
meselesinin (Musul dışında) bir ölçüde halledildiği (ayrı bir devlet kurmaları 
engellenirken, 39/4. maddeyle, diğer uyruklar gibi, özel ve ticari ilişkilerinde 
din, basın ya da her çeşit yayın konularıyla açık toplantılarında dillerini 
kullanmalarının önüne kısıtlama getirilemeyeceği de güvence altına alınmıştı) 
Lozan’dan yaklaşık dokuz ay sonra kabul edilen ilk Cumhuriyet Anayasası, 
güçlü yerel yönetim sistemini terk ediyor. Fakat bu süreçte M. Kemâl’in 1923 
yılının başı ve sonunda hâlâ 1921 A nayasası’nın yerel yönetim modelini 
benimsediğini ya da öyle göründüğünü düşünmemek de pek mümkün değil.

Bilindiği gibi A tatürk’ün 16-17 Ocak 1923 tarihinde İzm it’te 
gazetecilerle yaptığı söyleşinin bir kısmı 1987’ye dek gizlendi ve Eylül 1987’de 
2000'e Doğru Dergisi tarafından ortaya çıkarıldı. Tutanağın 15. sayfasında 
yazanları, M. Kemâl’in A. Emin Bey’in Kürtlerle ilgili sorusuna verdiği yanıtı 
bir kez daha hatırlatmakta yarar var:

“Kürt meselesi; bizim yani Türklerin menfaatine olarak da katiyyen 
mevzubahis olamaz. Çünkü malumualiniz bizim hudud-u milliyemiz dahilinde 
mevcut Kürt anasır o surette tevattun etmiştir ki pek mahdut yerlerde hali 
kesafettir. Fakat kesafetlerini kaybede ede ve Türk anasırının içine gire gire öyle 
bir hudut hasıl olmuştur ki Kürtlük namına bir hudut çizmek istersek Türklüğü 
ve Türkiye’yi mahvetmek lazımdır. Faraza, Erzurum’a kadar giden, Erzincan’a, 
Sivas’a kadar giden, H arput'a kadar giden bir hudut aramak lazımdır. Ve hatta, 
Konya çöllerindeki Kürt aşaririni de nazar-ı dikkatten hariç tutmamak lazım 
gelir. Binaenaleyh başlıbaşına bir Kürtlük tasavvur etmekten ise bizim 
Teşkilat-ı esasiye Kanunu mucibince zaten bir nevi mahalli muhtariyetler 
teşekkül edecektir. O halde hangi livanın ahalisi Kürt ise onlar kendi 
kendilerini muhtar olarak idare edeceklerdir (vurgu bana aittir. MS). Bundan 
başka Türkiye’nin halkı mevzubahs olurken, onları da beraber ifade lazımdır. 
İfade olunmadıkları zaman, bundan kendilerine ait mesele ihdas etmeleri daima 
variddir. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi, hem Kürtlerin ve hem de 
Türklerin sahib-i selahiyet vekillerinden mürekkeptir ve bu iki unsur bütün 
menfaatlerini ve mukadderatlarını tevhid etmiştir. Yani onlar bilirler ki bu 
müşterek bir şeydir. Ayrı bir hudut çizmeye kalkışmak doğru olmaz.”
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Görüldüğü gibi 1923 yılının başında M. Kemâl, iç içe geçen Türk-Kürt 
nüfuslarının ayrı sınırlar arkasında yaşamasına karşı. Türkiye halkı dendiğinde 
de ikisinin de birlikte ifade edilmesi gerektiğini aksi halde sorun çıkma olasılığı 
bulunduğunu vurguluyor. M. Kemâl bu vurguyu yaparken 1921 Anayasası’nın 
yerel yönetim modelini göz önünde bulundurmuş. Yani, iki unsurun yan yana 
yaşamasının yolunu, kendileri idare edecekleri düşüncesinde bulmuş.

Lozan’ın ardından, her ne kadar Musul meselesi henüz çözülmemiş olsa 
da bu görüşün değişebileceği beklenir. Ancak 1998’de, Cumhurbaşkanlığı 
arşivindeki bir çalışma sırasında “şans eseri” ortaya çıkan bir belge, böyle 
söylemiyor.

1998 yılında yayınlanan İlk Anayasa Taslağı, M. Kemâl’in bu yöndeki 
tercihinin 1921 sisteminin sürdürülmesi yönünde olduğunu gösteriyor. Çankaya 
Köşkü’nde A tatürk’ün kütüphanesindeki bir belgesel hazırlığı sırasında şans 
eseri bulunan taslak, M. Kemâl tarafından müsvedde olarak yazılmış, H. Rıza 
Soyak tarafından temize çekilmiş, önce Adalet Bakanı, ardından Ekim ’de 
uzmanlar kuruluna gönderilmiş. M. Kem âl’in başkanlığında istasyon binasının 
alt katında toplanan Kom isyon’da, M cclis’teki anayasa komisyonu üyeleri, 
Bakanlar ve G azi’nin bizzat davet ettiği uzmanlar (Ziya Gökalp, Yunus Nadi, 
Ahmet Ağaoğlu, Y usuf Akçura gibi) görev yapmış. Komisyon çoğu zaman M. 
Kemâl başkanlığında toplanmış ve 21 Ekim ’de, anayasa taslağına son şekli 
verilerek M. Kemâl’e emanet edilmiş. O da İsmet İnönü ile birlikte 28 Ekim 
gecesi mavi ve kırmızı kalemlerle metin üzerinde düzeltmeler yapmış. Ancak 
birkaç ay sonra M eclis’e gelen anayasa taslağında en dikkat çekici yönlerden 
biri, M. Kemâl’in düzeltmeler yaptığı metinde yer alan (md.105-114 arası) ve 
1921’dekinin hemen hemen aynısı olan yerel yönetim modelinden eser 
olmaması. Üstelik yeni idari modelin, yukarıda anlatılmaya çalışıldığı gibi hiçbir 
ciddi tartışma olmadan kabul edilmesi. Dolayısıyla 1924’teki kurucu gücün yerel 
özerkliklere hiç de sıcak bakmadığı, benimsemediği doğru ancak bu yolun M. 
Kemâl tarafından da desteklendiği kanımca kuşkulu. 29.10.1923 gün ve 364 
sayılı altı maddelik anayasa değişikliği içeren Y asa’nın varlığı da bu soruya derli 
toplu bir yanıt vermek için yeterli olmuyor. Anayasa değişikliklerinin, 
anayasanın ilgili maddelerinin yerini mi aldığı yoksa onlara ek mi olduğu da 
ayrıca tartışmalı. M. Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek-Parti Yönetimi’nin 
Kurulması (1923-1931) adlı eserinde, 1, 2 ve 4 ’ün eskilerinin yerine geçtiğini, 
10, 11 ve 12’nin ise eski 10. maddenin önüne eklenmiş olabileceğini tahmin 
ediyor ki doğrusu da bu olsa gerek.

1924 Anayasası’nın sonraki hükümleri bütçe ve mali konulara ayrılmış. 
Anayasanın Dayanakları başlıklı kısım önemli. 102. madde A nayasa’nın
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değiştirilmesine ilişkin. Üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yapılan 
teklifin kabulü ancak tamsayının üçte ikisinin oyuyla mümkün. Yani günümüzle 
karşılaştırıldığında biraz daha ağır koşullara bağlanmış anayasa değişikliği. 
Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi hüküm bir de devlet şeklinin Cumhuriyet 
olduğu yönündeki düzenlemenin değiştirilemezliği kuralını içeriyor. Bazı temel 
ilkelere yer veren anayasa maddelerinin değiştirilemezliği ve hatta 
değiştirilmesinin teklif dahi edilememesi kuralı, 1961 ve 1982 A nayasalarfnda 
da farklı kapsamlarda yer alması ayrıca tartışmalı. Anayasa Mahkemesi 
kararlarına konu olması açısından 102. maddenin söz konusu son fıkrası daha da 
dikkate değer. 103. madde A nayasa’nın hiçbir maddesinin herhangi bir nedenle 
göz ardı edilemeyeceğini ve hiçbir yasanın A nayasa’ya aykırı olamayacağını 
hükme bağlıyor. Bu konudaki denetimin, ortada henüz bir Anayasa Mahkemesi 
olmadığı için siyasal denetim yoluyla yapılmaya çalışıldığına yukarıda 
değinilmişti. Yargısal denetim ise, Türkiye’de yargıçlar, kurallar hiyerarşisi 
içinde anayasaya aykırı yasaları uygulamaktan kaçınma yöntemine 
yanaşmadıkları için yapılamamıştır. Dolayısıyla Türkiye’de 1961 Anayasasına 
dek anayasaya aykırılığın yargısal denetiminin yapılamamış olması, yalnızca 
A nayasa’daki hüküm yokluğuyla açıklanamaz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da 
Şubat 1931 ’deki kararıyla, bu konudaki olası bir gelişmeyi önlemiştir.

1924 Anayasası, yürürlükte kaldığı süre içinde beş kez değiştirilmiştir. 
Değişikliklerin tarih vc künyesini, Gözübüyük/K ili’nin Türk Anayasa Metinleri 
adlı eserinde (s. 120) bulmak olanaklı. Burada bazılarına özellikle değinmekte 
yarar var: 1928 yılında yapılan değişiklikler, 1924’ten sonra girişilen ve 
devrimler süreci olarak da adlandırılan dönemdeki laikleşme çabasına uygun. 2. 
maddenin devletin dininin İslam olduğunu düzenleyen hükmü, milletvekili 
(md. 16) ve Cumhurbaşkanı (md.38) yeminlerindeki vallahi sözcüğü kaldırılmış, 
bunun yerine namusum üzerine söz veririm ifadesi eklenmiştir. Ayrıca 26. 
maddeye göre TB M M ’nin görevlerinden biri olarak sayılan Şeriat hükümlerinin 
gözetilmesi de metinden çıkarılmıştır. 1934 yılında 10. ve 11. maddelerde kadın 
erkek eşitliğini yaşama geçirebilmek açısından son derece anlamlı iki değişiklik 
daha yapılmış; kadınlara da seçme vc seçilme hakkı tanınmıştır. Özellikle bu 
düzenleme çağdaşı demokratik ülkelerle karşılaştırıldığında hayli ileridir. Ancak 
aynı yasa seçme yaşını da 18’dcn 22 ’ye çıkararak (md. 10) bu kez geri bir adım 
atmıştır. 1937’de, o dönem A vrupası’ndaki siyasi eğilimlerin de etkisinde 
kalındığından olsa gerek tek parti konumundaki C H P’nin altı umdesi 
A nayasa’nın ikinci maddesine eklenmiştir: Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, 
Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Lâik ve İnkılâpçıdır. 1931’de Türk Ocakları’nın 
kapatılıp partiye bağlı Halkevleri açıldığı, 1936’da İçişleri Bakanı’nın parti 
genel sekreteri, valilerin dc il başkanı haline getirildiği düşünülürse, altı ilkenin 
ikinci maddeye eklenmesinin parti devlet kaynaşmasını her düzeyde yaratmaya
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yönelik olduğu görülebilir. 1937 Şubatı’nda 74. maddeye kamulaştırmalarda 
ödemenin peşin olacağı yönünde bir ek yapılmıştır. Bununla, çiftinin 
topraklandırılması ve ormanların devletleştirilmesinde ödeme şeklinin yasayla 
saptanacağı hükme bağlanarak taksitlendirme imkânı sağlanmış ve toprak 
reformunun önündeki engel, en azından anayasal düzeyde ortadan kaldırılmıştır. 
Ayrıca 75. maddede yer alan, kimsenin tarikatından dolayı kınanamayacağı 
yolundaki düzenleme çıkarılıp yalnızca ‘din, mezhep ve felsefi görüş’ 
bırakılarak tarikatçılık anayasal dayanaktan mahrum bırakılmıştır. Yine aynı 
günlü yasayla, milletvekillerinin görev ve yetkilerine ilişkin 47. maddeye siyasi 
müsteşarlar eklenmiştir. Hemen hiç uygulama alanı bulamayan, Cumhuriyet 
tarihimizin idare alanındaki anılmaya değer bu ilginç ve kısa ömürlü deneyimi 
aynı yılın Kasım ayında yapılan değişiklikle metinden çıkarılmıştır.

Son olarak, biçimsel görünmekle birlikte 1950’de iktidara gelen ve gelir 
gelmez Arapça ezan yasağını kaldıran DP (Demokrat Parti)’nin ideolojisini 
sergilemesi açısından anlamlı bir değişiklikten söz etmekte yarar var. 1945’te, 
Anayasa’nın içeriğine dokunulmadan dili Türkçeleştirilmiş, ‘Teşkilat-ı Esasiye 
Kanunu’ndan anayasaya geçilmişti. Demokrat Parti, 24.12.1952 gün ve 5997 
sayılı yasayla eski metni yeniden yürürlüye koymuştur. Oysa kabul etmek 
gerekir ki 1945 metni herkesçe anlaşılması daha kolay, bu nedenle de daha 
demokratik bir dile sahipti.

Sonuç

1924 Anayasası bir ulus devlet yaratmaya niyetli devlet adamları 
tarafından hazırlanmıştı. O dönem için hiç de geri sayılamayacak hak ve 
özgürlükler demeti sunması, ulusal egemenlik ilkesini yasallığa kavuşturması, 
meclis hükümetine meylederken parlam enter sistemin temel özelliklerini de 
içermesi, yıllar içinde gerçekleşen değişikliklerle giderek daha laik bir nitelik 
kazanması, sağlam yapılı bu anayasanın sacayakları. Tabii anılan özelliklerin 
zaman içinde olumlu/olumsuz etkileri olmuştur. Bir metni böyle bir ayrıma tabi 
tutmak ilk başta yadırgatıcı bir yöntem gibi görünebilir. Ancak her anayasa ya da 
yasa metni devlet ya da toplumun belli bir zaman dilimindeki gerçeğini 
sergilerken, yaşadığı ya da yaşaması muhtemel sorunları da çözmeye yönelir. Bu 
durumda, 1924 A nayasası’nı hazırlayanların hem parlam enter hem de meclis 
hükümeti sisteminin etkisinde kalmaması ve rahat hareket etmelerini sağlayacak 
esnek bir model benimsememeleri pek mümkün olm asa gerek. Çünkü ana sorun 
siyasal demokrasi inşasından çok savaş sonrası koşullarda yeni devlet için 
gerekli hamlelerin yapılmasıydı. İşte 1924 A nayasası’nın çoğulculuğu yeterince 
içermeyen çoğunlukçu anlayışın hâkim olduğu meclis hükümeti özellikleri, 
Fransız D evrim i’nden miras ulus egemenliği ve parlamentonun egemenliğin
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kullanıcısı olduğu yönündeki ilkeler, öncelikle bu amacı gerçekleştirmeye 
yönelikti. Ancak tek parti döneminde sorun yaratmayan ve kuruculara esnek bir 
çerçeve sağlayan Anayasa ve söz konusu egemenlik anlayışı, çok partili yaşama 
geçildikten sonra ciddi çatışm alara neden oldu. Bunda hiç kuşkusuz egemenliğin 
kayıtsız şartsız millette oluşunu egemenliğin temsil edildiği tek organ olan 
meclis çoğunluğunun kayıt ve şarta bağlanamayacak olması şeklinde 
yorumlayan D P’nin büyük katkısı vardır. Tabii Anayasaya yöneltilen tüm bu 
eleştiriler kısmen A nayasa’nın yapısından olduğu kadar, belki de daha çok 
dönemin koşulları ve uygulayıcıların niyetlerinden de kaynaklanmıştır. Soysal’ın 
dinamik anayasa okumasının 1924 Anayasası’nın değerlendirilmesine yaptığı 
katkı ve diğer okumalardan farklı yanı da bu. Öyle bir farklılık ki, sonrasındaki 
anayasa metinleri ve günümüzdeki anayasa tartışmaları açısından da yaşamsal 
önemde. Soysal’a göre, hukukla bağlı iktidar düşüncesi hemen tüm ülkelerde, 
önce yasama organının devlet yapısı içindeki üstünlüğünü sağlamak sonra bu 
organın yetkilerini kısıtlamak şeklinde olmuş. Türkiye’de 1950’lerde 
yaşananların klasik demokrasideki evrensel gidişe aykırı yönü ise, parlamento 
üstünlüğünün, herhangi bir kısıtlanma aşamasından geçmeden, doğrudan 
doğruya çoğunluk egemenliğine dönüşmüş olmasıdır, (s. 14) Sorun, 
parlamentoyu, içindeki güçlerin neler olduğunu ya da olabileceğini düşünmeden 
soyut bir kavram olarak almak, parlamento egemenliği gibi bir ilkenin gerçekte 
kimin egemenliği anlamına geleceğinin ihmâl edilmesi sonucunu yaratır ki 1950 
sonrası yaşanan bııdur. Klasik demokraside, çoğunluğun yönetim hakkı kadar 
onu sınırlayan “azınlığın korunm ası” ilkesi de son derece önemli ve işte 1924’te 
eksik olan bu. Yürütmeyi, hükümeti, meclisin yürütme organı gibi gösteren 
Anayasa hükümleri Soysal’a göre Milli M ücadele’nin teorik kalıntılarından 
ibaretti ancak D P’nin dizginsiz uygulamaları ve meclis gücüyle kendi ağırlığı 
arasında kurduğu özdeşlik nedeniyle muhalefet ezilmiştir. Ancak Anayasa 
değişiklikleri yapılamamasının, anayasaya aykırı yasaların yargı tarafından 
uygulanmasından kaçmılmamasının, asker-sivil aydın ve bürokrasi ile yeni 
palazlanan sın ıf arasındaki iktidar mücadelesinin ve bürokrasinin hayal 
kırıklıklarının; ayrıca bu siyasal mücadelenin işçi-köylü ayağının olmamasının 
sorumlusu 1924 Anayasası değildir. Kanımca günümüzdeki dahil tüm anayasa 
tartışmalarında da önemli olan soru şu: anayasa hangi dinamikler sonucu ortaya 
çıkar ve metnin sahibi kimdir? Bu soruların yanıtı hiç kuşkusuz hem o metnin 
değerlendirilmesinde hem de uygulanmasında yaşamsal önemdedir. Prof. 
Mümtaz Soysal’ın başka pek çok değerli yapıtının yanında Dinamik Anayasa 
Anlayışı adlı kitabı, anayasaların kuru, durağan metinler değil, bir ülke siyasal 
düzeninin tüm unsurlarıyla iç içe geçmiş belgeler olduğunu söylemesi açısından 
yeniden ve tüm anayasalarımızla birlikte, güncel siyasal sorunları da göz önünde 
bulundurarak okunması gereken bir temel eser.
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DÜŞÜNCENİN KEFFÂRETİ

Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ

Mümtaz Soysal Hoca, 1961 A nayasasfnın ilk biçimiyle yürürlükte olduğu 
1960’lı yılların sonuna doğru, anayasa hukukçularının dışında da ilgiyle okunan 
iki de kitap yayınlamıştı:

• A nayasaya G iriş (2.baskı 1969)
• D inam ik A nayasa Anlayışı 1969

Her iki kitapta da 1961 Anayasası ile ilgili değerlendirmeler yaparken, 
aynı zamanda A nayasa’nın “ayakta kalabilmesinin” koşullarını da 
incelemekteydi. Gerçi H oca’nın bir tür öngörü, ya da frenklerin ‘futuriste” 
(gelecekçilik) olarak adlandırılabilecek bir yaklaşımla, 1961 A nayasası’nın 
özgürlükçü anlayışının devam edip etmeyeceğinden duyduğu endişeleri 
giderecek güçlü dayanaklarını ararken, gene A nayasa’dan yola çıkarak 
öngörülerini, özgürlükçü bütün hukuk metinleri için geçerli olabilecek biçimde 
ortaya koymuştu.

“A nayasaya G iriş” kitabı dolayısıyla düşüncelerinin “keffâreti”, ya da 
bedeli altı yıl sekiz aylık ağır hapis hükmü oldu. Bir yılı aşan süre Askeri 
Cezaevinde kaldıktan sonra, verilen hüküm Askeri Yargıtay tarafından bozulup 
1974 yılında da Anayasa M ahkem esi’nin iptal kararından sonra a f  kapsamına 
girdi ve böylece özgürlüğüne kavuşabildi.

Bu yazının sınırlı çerçevesi içinde, günümüzün ve geleceğin önemli 
gördüğüm temel sorunlarını, M ümtaz Soysal’ın adı geçen yayınlarından 
esinlenerek iki başlık altında açıklamaya çalışacağım:

Birincisi, 1961 A nayasası’nın egemenliğin kullanılması ve oluşturulan
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kıırumsal dengenin ötesinde, hangi koşullarda ayakta kalabileceğidir. İkincisi 
ise, 1960’h yılların ortasında, ürkek bir biçimde telâffuz edilen “Kürt Sorunu” 
ile ilgili olarak, Mümtaz Soysal’ın düşünceleri, bugünle bağlantılı olarak 
değerlendirilecektir.

I - Anayasal Düzenin Güvenceleri

Türk toplumunda anayasa hukukunun temel kurum ve kavramları ile 
yoğun bir biçimde düşünülüp tartışıldığı dönemleri, başkaca ülkelerin 
tarihlerinde olduğu gibi, siyasi hayatın hareketliliğinden soyutlamak mümkün 
değil.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk ‘A nayasa’nın ya da Kanun-ı 
Esasi’nin yapılışı (1876) ve uzun bir aradan sonra değiştirilmesi (1909), 
çalkantılı siyasi ortamdan, gerginlikten sıyrılabilmenin bir teminatı olarak 
değerlendirilmişti.

Milli mücadele ve Cumhuriyetin ilânı, Türk Anayasacılık hareketinde 
yeni bir süreci başlatmıştı. Egemenliğin millete ait olması ile, hukuki 
zeminde, 1921 ve 1924 Anayasalarında egemenlik, milletin yegane ve hakiki 
mümessili olan Büyük Millet M eclisi’nde tecelli ve temerküz ediyordu. Bundan 
böyle, Osmanlı Devleti’nden farklı olarak, Türk Anayasa Hukuku’nda, ‘yasam a’ 
faaliyeti ‘yürütm e’den değil, ‘yürütm e’ ‘yasam a’dan çıkmaktadır. İkinci Dünya 
Savaşı bitiminde, çok partili siyasi hayata geçilmesinden sonra, 'eksiksiz’ bir 
demokrasinin kurulması hususundaki öneriler, 1957 seçimlerini izleyen 
günlerde, 1924 A nayasası’nda hangi alanlarda değişiklikler yapılacağı, 
muhalefet partilerinin mutabakatı ile oluşmuştu; bu da yakın bir gelecekte 1961 
Anayasası’nın esasını oluşturacaktır. Ana hatları ile, yeni anayasal yapı, 
çoğunlukçu bir yönetim anlayışından çoğulcu bir yönetime, kanun devleti 
anlayışından hukuk devleti anlayışına geçebilmenin ve bunun teminatı 
üzerine oturtulmuştu. Daha başka bir ifade ile, yeni Anayasa, demokratik laik 
düzenin, ancak liberal bir sosyal devlet yapılanması ile ayakta kalabilmesi için, 
kurumlar ve kurallar dengesi sağlanarak mümkün olabileceği anlayışına dayanan 
bir anayasa mühendisliği ile kaleme alınmıştı.

Çok partili dönemin ilk demokratik seçimi, 14 Mayıs 1950 tarihinde 
yapıldı. Seçim sonucu, sandıktan çıkan Demokrat Parti çoğunluğu da, tek parti 
döneminden gelen anlayışa bağlı kalarak, bütün bir milleti ve dolayısı ile de 
“milli iradeyi’ kendisinin temsil ettiğini sık sık dile getirecektir. Bu anlayış 
aslında 1789 Fransız Devrimi ile ortaya konan milli egemenlik teorisinden güç
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alıyordu. Buna göre milli egemenlik kendi dışında ve üstünde sınırlayıcı bir güç 
kabul etmeyen en üstün irade olarak tanımlanmıştı.

Türkiye’de 1924 Anayasası (ıu.3), egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait 
olduğunu, Türk milletini yalnızca T B M M ’nin temsil edeceğini, millet adına 
egemenlik hakkının yalnız Meclis tarafından kullanılacağını öngörmüştü (m.4). 
Başka bir anlatımla bütün yetkiler hukuken mecliste toplanmıştı.

1961 ve 1982 Anayasalarındaki düzenlemelere rağmen, tek parti ve 
sonraki anlayışın, yarım  yüzyıldır zaman zaman tekrarlandığına şahit 
olunmaktadır. En yakın örneklerden biri, 2008 yılında, yükseköğretim 
kuramlarında türbanı serbest bırakmak amacıyla, A nayasa’nın 10. ve 42. 
maddelerinde yapılan değişikliklerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilmesinden sonra, TB M M ’nde 411 milletvekilinin türbana serbestlik yönünde 
oluşan iradesinin denetlenmesi, “milli irade”ye karşı geliş olarak 
değerlendirilmişti. Oysa, 1961 Anayasası ile ulaşılan ve 1982 Anayasası ile 
devam ettirilen düzenleme çerçevesinde artık, egemenliğin aidiyetinden farklı 
olarak kullanılması hukukla kayıtlı bir yetki olduğu çoktan anayasa hukukumuza 
yerleşmiş bulunuyordu. Başka anlatımla, “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” 
(1982 m.6/1); fakat Anayasa’daki bu hüküm, egemenliğin kullanılmasını değil, 
millete ait olduğunu ifade ediyor. Egemenliğin kullanılması ise kayıtlı şartlı bir 
yetkidir. Zira 1961 (m.4/2) ve 1982 (m.6/2) Anayasaları benzer ifadelerle, Türk 
M illeti’nin egemenliğini, A nayasa’nın öngördüğü esaslara göre yetkili organlar 
eliyle kullanacağını ve hiçbir kişi veya organın kaynağını A nayasa’dan almayan 
bir devlet yetkisini kullanamayacağım belirtirken, 1921 (m.2) , 1924 (m.4 ve 5) 
Anayasalarında egemenliğin kullanılmasındaki hukukla bağlı olmama 
anlamından sıyrılarak, hukukla bağlı bir yetki haline dönüştürmektedir.

1961 Anayasası’nın “ Kurucu M eclis” aşamasındaki çalışmalarına, 
“Temsilciler M eclisi” kanadı Anayasa Kom isyonu’nda da yer alan Mümtaz 
Soysal’a göre, 1961 A nayasası’nda, kurumlar yolu ile oluşturulmak istenen 
denge aslında, yasama meclisine genel oydan gelecek çoğunluğa karşı duyulan 
güvensizlikti. Bu bakımdan, 1961 Anayasası’nın getirdiği en büyük 
yeniliklerden biri Anayasa Mahkemesi ve kanunların A nayasa’ya uygunluğunun 
denetlenmesiydi (1969b: 64). Bu düzenleme aslında, çoğunluk 
demokrasisinden çoğulcu liberal demokrasiye geçişin de kuramsal 
güvencesiydi. Hemen şunu hatırlatalım ki, kanunların Anayasa’ya 
uygunluğunun yargısal denetimi, eşitliğe dayalı demokratik düzene ait 
olmaktan çok, özgürlükçü siyasi liberal felsefeye aittir. Nitekim, Türk Anayasa 
Mahkemesi de, 1961 Anayasası döneminde verdiği bir kararında, Anayasa 
M ahkemesi’nin temel işlevini açıklarken "... çağdaş Anayasalar, kendilerini...
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istenmeyen ve uygun olmayan değişikliklere karşı koruyan ve güvence altına 
alan hükümleri ve kuruluşları birlikte getirme yolunu seçmişler ve sonunda 
sağlamayı başarmışlardır. Bu nitelikte bir yolu seçmenin bir anlamı da, klasik 
demokrasiden daha ayırımlı bir sistem olarak, Anayasa’yı yasama organının 
kendisine ve daha açık bir deyimle çoğunluğun baskısına karşı koruyacak 
hükümlere ve kurumlara da yer verilmiş bulunmasıdır'’ (K.1975/87: 428 ) diyor.

Mümtaz Soysal, 1960’lar Türkiye’sinde, 1961 Anayasası ile öngörülen 
düzenlemelerin yanı sıra, “eğitim yolu” ile de sorunların aşılabileceği yönündeki 
“ romantikliğe” kapılmanın tek başına çare olamayacağını, bunun için en etkili 
yolun ekonomik ve soysal yapıyı değiştirici eylemler olduğuna işaret ediyordu 
(1969a: 288). Bugün için de üzerinde yeterince durulmayan bu görüşün, 
gelecekte yeni bir Anayasa hazırlanması veya değiştirilmesi tartışmalarına ışık 
tutacağında hiç şüphe yoktur.

M ümtaz Soysal, düşünce ağını örerken şu tespiti de yapıyor: 1961 
Anayasası, bir yandan kurumlar ve kurallar dengesini düzenlerken, öte yandan 
da, Türk toplumunun tarihsel oluşumu açısından “sosyal güçler" arasında yeni 
bir denge kuran aşamadır (1969a: 289). Bu tespitten sonra da şu soruyu soruyor: 
“ 1961 Anayasası’nın Türk toplumundaki sosyal güçler arasında kurduğu denge, 
sürekli ve dayanıklı bir denge midir? Yoksa tarihsel oluşumun belli bir 
aşamasında ortaya çıkan bu denkleşme, çok daha sağlam gelişmelere doğru bir 
temel olarak mı kullanılmalıdır? Asıl cevap bekleyen soru burada” diyor. Ama 
sorunun cevabını da vermekten kaçınmıyor. Bir toplumun politik düzenini çok 
daha sağlam güçlere dayandırmak gerektiğini ortaya koyduktan sonra, Türk 
toplumunun geriye dönüşünü önleyebilecek tek kuvvetin, ekonomik ve sosyal 
yapı değişikliğini öngören bir ideoloji etrafında örgütlenmiş yığınların ağırlığı 
olduğunu ileri sürüyor. Bunun için de çok geniş bir düşünce ve örgütlenme 
özgürlüğü içinde tartışılacak bir ortamın varlığını dile getiriyor (1969a: 290).

Kırk yıl önce dile getirilen bu temenni, ne yazık ki, bu satırların 
yazılmasından çok kısa bir süre sonra, 12 Mart rejiminin boğucu havasında 
ışığını kaybedecektir. M ümtaz Hoca’nın endişeleri, “A nayasa’ya Giriş” 
kitabındaki sararmış yapraklarının son satırlarında, günümüzde halen 
düşündürücü diriliğini gelecekte kaleme alınacak yeni bir anayasa için de 
koruyor: “ 1961 Anayasası, dünyanın ve Türkiye’nin büyük tarihsel oluşumu 
içinde değerlendirildiği zaman, yaratıcı bir belge niteliğini, ancak bütün 
gelişmelere açık bir tutumla uygulandığı ölçüde kazanabilir. Yoksa, bugün 
varılan denge, yepyeni oluşumlara kaynaklık etmek yerine, kendi kendini 
sınırlayan bir kısırlığın durgunluk düzeni olarak çürüyüp gider” (1969a: 291).
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Tabiî son cümledeki hatırlatma, umutların gerçekleşmediği ve hayal 
kırıklığı yaratan durumlardaki hüzünlü kopmaları da bir ölçüde dile getiriyordu. 
12 Mart Rejimi ile 1961 A nayasasfnda yapılan kısmi budamalar, 12 Eylül’deki 
yıkılmanın da sanki bir tür tatsız habercisiydi.

II -  Ulus Devlet ve Türk Vatandaşlığı

Cumhuriyet Anayasaları egemenliğin millete ait olduğunu belirtirken, 
buradaki millet kavramı kendisini oluşturan bireylerin toplamını değil, fakat 
onların iradelerinden ayrı üstün bir varlığı ifade ediyor. Oysa Anayasa 
Hukuku’nda halk, belli bir dönemde farklı özellikleriyle yaşamakta olan 
bireylerden oluşan sosyolojik bir varlığı ifade etmektedir. Başka bir anlatımla 
millet, belli bir dönemde yaşayanları değil fakat geçmiş ve gelecek nesilleri de 
kucaklayan manevi bir varlıktır*.

Osmanlı İmparatorluğu çok milletli, ama ulusal olmayan bir devletti. 
Uluslaşma süreci imparatorluğun son yıllarında başlamış, Ulusal Kurtuluş Savaşı 
ile siyasi, mali, iktisadi ve kültürel bağımsızlık kazanılmıştır. Milli mücadele ile 
çok uluslu imparatorluktan milli devlete aşama aşama geçilerek imparatorluktaki 
“tebaa” anlayışından milli devletin “vatandaşlık” anlayışına ulaşılmıştır.

1924 Anayasası (m.88), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını “Türkiye 
ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın Türk ıtlak olunur” (denir) ifadesi ile 
tanımlamıştı. Biraz önce halk kavramım açıklarken belirtildiği gibi, “ahali” yani 
halk, toplumdaki farklılıkları ifade etmekteydi. Bu bakımdan 1924 
Anayasası’ndaki “Türk” kelimesi dini, ırki bir anlam taşımaksızın yalnızca 
vatandaş karşılığı olarak kullanılmıştı. 1924 Anayasası’nın kabulünden önce 
Mustafa Kemal, “Türkiye Cum huriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti 
denir” ifadesi ile de “M illet” anlayışının ırki ve dini bir esasa dayanmadığını 
daha açık bir biçimde dile getirmişti.

Mümtaz Soysal, Anayasa’ya Giriş (s.205) kitabında milli devlet 
konusunda, 1961 A nayasası’nın “vatandaşlık” la ilgili olan hükümlerini 
hatırlatarak, 54. maddeye göre “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan

' Millet ve Halk kavramları arasındaki farklılığın hukuki ifadesi daha once 1961 
Anayasası’nda yapıldığı gibi (m.76 ve m.l 16), 1982 Anayasası’nda da (m.80 ve m.127) 
yer alıyor. Şöyle ki; 1982 Anayasası’na gore milletvekilleri bütün bir Milleti temsil 
ederken, mahalli idarelerin temsilcileri Halkın “mahalli müşterek ihtiyaçlarını” 
karşılamak üzere seçilirler.
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herkes Türktür” . Anayasa böylelikle dil, ırk ve din esaslarına dayanan bir 
ulusçuluktan uzak kaldığını, vatandaşlık bağını Türklük için yeterli bulduğunu 
söylemektedir. M ümtaz Hoca, kırk yıl önce bugün de hayli tartışılan vc üzerinde 
mürekkep akıtılan bir konuya parmak basmıştı. Şöyle ki, 1961 Anayasası’nda 
(m.3) resmi dilin Türkçe olduğuna ilişkin hükmü “Türkiye’de herkesin Türkçe 
konuşmak zorunda oluşu şeklinde anlamamak gerekir” diyerek daha sonra 
yapılacak bir büyük yanlışlığı öngörmekteydi. Bu yanlışlık, 1982 Anayasası’nın 
“düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” ile ilgili 26. maddesinin daha sonra 
mülga olan (03.10.2001-4709/m.9) 3. fıkrasında yer alan “yasaklanm ış dil” 
ibaresiydi.

Ancak çok daha önce 1969 yılında M ümtaz Soysal, “ ... sert uygulamalar 
yüzünden, anadilleri Türkçe olmayan başka Türkler’in kendi dillerini ve 
kültürlerini geliştirmek hakkından yoksun b ırak ılm alarına  işaret ederken; bu 
Türkler arasında en kalabalık grubu “Kürtçe” konuşanların meydana getirdiğini 
belirtmişti. Sayılarının o tarihte 2.181.000 civarında olduğu belirtilen bu 
vatandaşlarımız Türkiye’nin en çok ihmal edilmiş topraklarında yaşıyorlardı. 
Yine M ümtaz Soysal devamla şu tespiti yapıyor: “ Onun içindir ki dil konusu bu 
ihmalle yan yana konulduğu zaman çok daha ciddi bir sorun halini alıyor. İhmal 
devam ettikçe, Kürtçe kültürün gelişmesi, bir tepki olarak, Türk toplamımdan 
kopuş amaçları güden bir kiirt ulusçuluğu 'na da çevrilebilir. Özellikle petrol 
konusunda bu durumdan yararlanmak isteyen büyük şirketler veya uluslar arası 
sorunlarda bunu Türkiye 'ye karşı bir şantaj olarak kullanmak eğiliminde otan 
devletler de böyle bir gidişi teşvike hazır durumdadırlar. Bu nedenlerle Kürtçe 
konusunu asla sert tedbirlerle çözümlenmesine uğraşılacak bir sorun olarak 
değil, her şeyden önce ekonomik ve sosyal bir reform konusu olarak görmek 
gerekir. Kürtçe konuşulan bölgeler ekonomik bakımdan bütün toplumla 
kaynaştıkça temel reformlar yapılıp oralardaki feodal yapı ortadan kaldırıldıkça 
ve reformcu atılımlar o bölgeleri yeni bir sosyal yapıya kavuşturdukça dil 
sorunu da bir kopuş kaynağından çok, bir bölgesel renklilik unsuru olarak 
görülecek, hatta önemli bir konu olmaktan çıkacaktır

Günümüzde “ki'ırt kimliğinin” güvenceye kavuşturulması için ileri sürülen 
v atandaşlık  tanımının yeniden yapılması, ve anadilde kürtçe eğitim talepleri 
gündemdeki sıcaklığını korumaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki, kiirtçenin 
okullarda ve yüksek öğretim  kurumlarında eğitim dili olarak kullanılması 
talepleri hukuken isabetli değildir. Buna karşılık kiirtçenin öğretimi ayrı bir konu 
olup hukuken mümkündür. Nitekim bir süre önce güneydoğu bölgesinde Milli 
Eğitim Bakanlığı’nca Kürtçe öğretmek amaçlı kurslar açılması konusu bir 
yönetmelikle düzenlenmişti.
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Kürt kimliğinin anayasal güvenceye alınması, anayasada öngörülen 
(1982/m3,5) tekil (üniter) yapı karşısında hukuken mümkün değildir. Çünkü kürt 
kimliğinin A nayasa’da yer alması, iki milletli bir devlet yapılanmasına yol 
açacağı için, devletin tekil (üniter) yapısı ile hukuken bağdaşmaz. Bununla 
bağlantılı olarak vatandaşlık kavramı konusuna gelincc, 1982 Anayasası da 1961 
Anayasası gibi “Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür” 
(m.66/1) diyor. Bu konuda uzman bir hukukçuya göre (NOM ER, 2009: 51) 
“ 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası vatandaşlık anlayışını cn modern 
manasıyla kabul etmiş gözükm ektedir.” . Müellife göre, bu hükümdeki “Türk 
vatandaşlığı kavramında, kişilerin ırki, dini ve kültürel özellikleri yer 
almamakta, kurucu bir unsur olarak görülm em ektedir.”. Buna göre, Türk 
Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişi kökeni ne olursa olsun, Türk 
Devletinin kendisine vermiş olduğu “Türk Vatandaşı” adım taşımaktadır.

Günümüz tartışmalarında, “Türk Vatandaşlığı” yerine anayasal 
vatandaşlık, Tiirkiyelilik, Türkiyeli gibi kavramların kullanılması da 
önerilmektedir. Bu türden yapay kavramların kullanılması toplum yapımızda 
kaynaşmış olarak yer alan çeşitli etnik (ırki), dini veya kültürel özelliklere sahip 
kimlikleri ve özellikle de etnik ayırımcılığı ön plana çıkararak devletimizin tekil 
yapısını bozma tehlikesi vardır. Bu tür kimlikleri alt kim lik  olarak vatandaşlık 
kavramının kurucu unsurları haline getirmek ve vatandaşlık kavramını da üst 
kim lik  olarak tanımlamak, vatandaşlar arasında amacı bölücülük olan “etnik” 
ayrımcılığı harekete geçirerek ulusal kimliği zayıflatmaktan başka bir anlam 
taşımaz (NOM ER, 2009: 53).

Bu bakımdan bir özgürlük sorunu olarak etnik kimliği kabul etmek 
başkadır, onu hukuki bir unsur olarak vatandaşlık kavramı içerisine almak başka 
şeydir.

1982 Anayasası zemininde tartışmaya devam etiğimiz vatandaşlık, milli 
devlet, üniter (tekil) yapı konuları, 1961 A nayasasfııda da aynı çerçevede 
düzenlenmişti. M ümtaz Soysal Hoca, kuşkusuz geleceğe bakarak konuyu 
değerlendirmişti: “Türk toplum yapısındaki renklilik veya bölge özellikleri 
A nayasa’da “ federal” bir kuruluşu gerektirecek ölçülerde düşünülmemiştir. 3. 
maddesinde “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” diyen 
Anayasa herhangi bir federal yapı öngörmüş değil. Bu bakımdan milli devlet 
kavramını, Türk Devleti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı insanların, yani Türk 
ulusunun egemenliği ve bütünlüğü üzerine kurulmuş “tek yapılı” devlet 
anlamında düşünmek gerekir (1969a: 206).

Aşılan yılların sayısı ne olursa olsun, cesaretle kaleme aldığı, açıkladığı
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konularla, başta öğrencilerinin ve okurlarının bakış “ Açı” larım zenginleştirmesi 
bir faninin ulaşabileceği en yüce mutluluk olmalı.

Kırk yıl öncesindeki düşüncelerinde, bugünün konularına cevap 
arayanların bulunduğunu görebilmek, ödüllerin en büyüğü olmalı. Hapislik 
günlerinin “sebep unsuru”, tefekkür dünyasının yayınları olunca, keffâretinin de 
ölçülemez değer taşıdığında kuşku yok.

Sağlıklı ve huzurlu günler M ümtaz Hoca.
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TÜRK ANAYASA HUKUKU GELENEĞİNDE VE 
ÖZBUDUN ANAYASA TASLAĞINDA HUKUK 

DEVLETİ ANLAYIŞI

Prof. Dr. Oktay UYGUN

I - Hukuk Devleti Kavramı

Tüm  devlet faaliyetlerinin hukuka uygun olmasını zorunlu kılarak 
yurttaşların luıkıık güvenliğinin sağlandığı adil bir düzeni ifade eden hukuk 
devleti (Rechsstaat) kavramı A lm anya’da ortaya çıkmıştır. Bu kavramın içeriğini 
oluşturan ilkeler ve kuramların çoğu ise F ransa’da gelişmiştir. Günümüzde, 
çoğulcu-özgürlükçü demokrasilerin tümü hukuk devleti ilkesini benimsemiştir. 
Bu konuda Almanya ve F ransa’da “hukuk devleti” (Rechsstaat/Etat de Droit), 
Anglo Sakson ülkelerde ve diğer pek çok ülkede “hukukun üstünlüğü” (Rule o f 
Law) gibi farklı terimler kullanılsa da, aslında kavramlar arasında önemli bir 
farklılık yoktur. Bütün bu terimler yine Alman kökenli bir kavramın; polis 
devleti anlayışının karşıtı olarak kullanılır. 17. ve 18. yüzyıllarda kara 
A vrupa’sında egemen olan polis devleti anlayışı, hukukla bağlı olmayan devleti 
ifade eder. Egemen bir devletin hukukla bağlı olmaması, modern çağın başında 
Avrupa kamu hukukunda yerleşmiş bir anlayıştır. Jean Bodin ve Thomas 
Hobbes gibi A vrupa’da modern devlet kuramının öncülerinden olan 
düşünürlerin belirttiği gibi, egemen bir devletin en önemli özelliğinden biri de, 
kendi koyduğu kurallarla bağlı olmamasıdır. Egemen güç, istese de, kendi elini 
kolunu bağlayamaz. Hukuk kuralları devletin değil, yurttaşların uyması gereken 
kurallardır (BALTA, 1970: 104-105; GÖZÜBÜYÜK, 2006: 21-22;ÖZBUDUN, 
2000: 113-114; TANÖR & YÜZBAŞİOĞLU, 2000: 99; RUMPH, 1995: 58).

A vrupa’da Fransız Devrimi’nden sonra, süreç içinde, polis devleti 
anlayışından hukuk devleti anlayışına geçilmiştir. Hukuk devleti veya hukukun 
üstünlüğü kavramları, devletin bütün faaliyetleri bakımından hukuka uygun 
davranmasını ifade eder. Diğer bir deyişle, hukuk, devletin egemen yetkilerinin 
sınırını çizer. Bu yönüyle ele alındığında, hukuk devleti ilkesinin mutlak
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egemenlik değil, yalnızca sınırlı egemenlik anlayışıyla bağdaştığı söylenebilir. 
Bu noktada demokratik devlet ilkesi ile hukuk devleti ilkesi arasındaki farka da 
değinmek yararlı olur. Demokrasi ilkesi, devleti egemenliğin kaynağı ve 
kullanımı bakımından tanımlar. Egemenliğin kaynağının halkta olduğunu, 
egemenlik yetkisini kullananların halkın temsilcileri olduğunu belirtir. 
Egemenliğin sınırları konusunda bir şey söylemez. Hukuk devleti ilkesi ise, 
egemenliğin hukukla sınırlı olduğunu, devletin tüm  faaliyetlerinin hukuka uygun 
yürütülmesi gerektiğini belirtir(GÖREN, 2006: 135). Günümüzde demokrasi 
kavramı, genel olarak hukuk devleti, laiklik, çoğulculuk gibi uygar uluslar 
tarafından benimsenen bütün ilke ve değerleri kapsayıcı bir anlam 
kazandığından, söz konusu ayrım eski önemini yitirmiştir. Yine de, ülkemizde 
halk egemenliğinin mutlak olduğunu, halkın iradesinin her şeye kadir olduğunu, 
böyle sınırsız bir egemenlik anlayışının gerçek demokrasi olduğunu savunan 
görüşlerin varlığı dikkate alındığında, her iki ilkenin de özel olarak 
vurgulanması yararlı olacaktır. Nitekim 1961 ve 1982 Anayasaları, cumhuriyetin 
nitelikleri arasında her iki ilkeyi de güçlü bir biçimde belirtme gereği duymuştur. 
Hukuk devleti ilkesini benimsemeyen bir demokrasi, çoğunluğun despotizmine 
dönüşme tehlikesini içinde barındırır.

II - Hukuk Devleti -  Kanun Devleti Ayrımı

Hukuk devleti kavramı, sıklıkla kanun devleti kavramıyla karıştırılır. 
Devletin, yurttaşlarıyla olan ilişkisini kişisel ve keyfi kararlarla değil, herkes için 
geçerli genel kanunlara dayandırması gerektiğini ifade eden kanun devleti 
kavramı, polis devleti anlayışından hukuk devleti anlayışına geçişte önemli bir 
aşama olmuştur. Ancak kanunlarla yönetilen her devlet, hukukun üstünlüğünü 
kabul eden veya bütün faaliyetleri bakımından hukuka uygun davranan bir 
devlet anlamına gelmez. Burada “kanun” ile “hukuk” kavramları arasındaki fark 
öne çıkar. Kanun kavramı, (kral veya parlamento gibi) yurttaşların tümü için 
bağlayıcı kurallar çıkarmaya yetkili bir organ tarafından konulan, genellik, 
soyutluk ve süreklilik özelliği gösteren yazılı kuralları ifade eder. Böyle bir 
kanun haksız, adaletsiz olabileceği gibi, toplumsal gerçeklikle de örtüşmeyebilir. 
Nitekim eskiden, sanıkların ifadesinin alınmasında işkence yapılmasına, borcu 
nedeniyle kişinin hürriyeti bağlayıcı cezaya çaptırılmasına veya köleliğe izin 
veren kanunlar, günümüzde hukukun üstünlüğü ilkesi ile bağdaşmaz 
bulunmaktadır. Bu durumda, hukuk kavramının kanundan daha geniş bir anlamı 
olduğu açıktır.

Hukuk, elbette kanun, anayasa, yönetmelik gibi kurallarla somutlaşır. 
Ancak bu, hukukun şekli yönüdür. Şekil ise hukukun üç boyutundan yalnızca 
biridir. Hukukun şekil (norm-kural) boyutunun yanı sıra sosyal olgu ve etik
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değer boyutları da vardır. Bu bağlamda hukuk, yalnızca yetkili organın koyduğu 
herhangi bir kural değildir. Bu kuralın toplumsal gerçeklikle örtüşmesi ve 
toplumun benimsediği etik değerlere aykırı olmaması gerekir. Aksi halde genel, 
soyut ve sürekli bir norm olarak uygulanma yeteneği kazanamaz ve toplumsal 
barışı tesis edecek, ortak aklın ürünü, saygı duyulan “üstün” bir norm niteliğine 
dönüşmez. Bir örnek vermek gerekirse; günümüzde işkenceye, köleliğe veya ırk 
ayrımcılığına izin veren bir kanun, insan saygınlığının ciddi ihlali ve temel etik 
değerlere aykırı görülecektir. Feodal mülkiyet anlayışına göre biçimlenen 
kurallar, toplumsal gerçeklikle örtüşmediğinden modern kapitalist devlette 
uygulanamayacaktır. Hukuk toplumsal gereksinimleri karşılamaya yönelen, etik 
değerlerle uyumlu, yetkili organın koyduğu yazılı kurallar bütünüdür. Bu 
tanımdan hareket edildiğinde, hukuk devleti kavramı da kanun devletini aşan bir 
içeriğe sahip olacaktır. Kanun devleti anlayışı hukuk devletinin yalnızca şekil 
(norm) boyutunu karşılar. Yetkili organın çıkardığı genellik, soyutluk ve 
süreklilik özelliği gösteren her yazılı kural (kanun) hukuk devleti ilkesine uygun 
değildir. A lm anya’da Nazi iktidarı döneminde kanun devleti ilkesine uyulmuştur 
ama hukuk devleti ilkesinin içeriğini oluşturan temel esaslar çiğnenmiştir.

Çağdaş demokrasilere hukuk devleti özelliğini kazandıran başlıca 
düzenlemeler şunlardır (TANÖR & YÜZBAŞİOĞLU, 2000: 99-102; 
ÖZBUDUN, 2000: 114-123;RUMPH,1995: 58; GÖZÜBÜYÜK, 2006: 25-28):

1) Devlet faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu zorunlu kılan ilke ve 
kurallar. Bunlara anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesi, kanunların 
anayasaya aykırı olamayacağı esası ve insanın saygınlığı üzerine temellendirilen 
insan haklarının güvence altına alınması örnek olarak verilebilir.

2) Devlet faaliyetlerinin hukuka uygunluğunun etkin denetimini 
gerçekleştirecek mekanizmalar. Bu konuda idari işlemlerin kanunlara, yasama 
organının işlemlerinin de anayasaya uygunluğunu güvence altına alan etkili bir 
yargı denetiminin kurumsallaştırılması en yaygın görülen düzenlemelerdir.

3) Devlet faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu denetleyecek yargının diğer 
devlet erklerinden bağımsızlığının sağlanması.

Bu unsurlar hukuk devleti ilkesinin şekli ve maddi özeliklerini ortaya 
koymaktadır. Şekli unsurlar hem hukuk devletinde, hem de kanun devletinde 
benzerdir. Hukuk devletini kanun devletinden ayıran özellik, maddi unsurun 
varlığıdır. Bu farkı şu örnekle açıklayabiliriz. Parlamentoda anayasayı 
değiştirecek sayısal çoğunluğa sahip bir iktidar, tüm faaliyetlerini yasalara ve
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anayasaya uygun biçimde gerçekleştirebilir. Anayasaya koyacağı hükümlerle, 
her yurttaşın aynı dinsel inancı benimsemesini zorunlu kılabilir, işkenceyi 
geçerli bir sorgulama tekniği olarak düzenleyebilir, siyasal haklan yalnızca bir 
etnik grubun ayrıcalığı haline dönüştürebilir. Bütün bunlar bir anayasa normu 
durumuna getirildiğinde, anayasanın üstünlüğü ilkesi, hatta yargı bağımsızlığı ve 
etkili yargı denetimi esasları ihlal edilmeden söz konusu işlemler 
gerçekleştirilebilir. Bu sayede rejime otoriter ve totaliter bir nitelik 
kazandırılabilir. Her şey normlar hiyerarşisi içinde ve anayasaya uygun olarak 
yapıldığından kanun devleti ilkesi korunmuştur ama hukuk devleti ilkesi için 
aynı şey söylenemez. Hukuk devleti ilkesi, kanun devletinden farklı olarak, 
kanunların ve anayasanın içeriğinin belirli özellikler taşımasını gerekli kılar. 
Buna göre, kanunlar ve anayasa hukuka yani hukukun uygar ülkelerce 
benimsenen genel ilkelerine aykırı olmamalıdır. Yukarıdaki öneklerin tümü 
(inanç özgürlüğünün reddi, işkence izni, ırk ayrımcılığı) insanlık tarihinden 
süzülüp gelen ve insanlığın ortak aklı ve vicdanının eseri olan genel hukuk 
ilkelerine aykırıdır.

III - Türkiye’de Hukuk Devleti İlkesinin Gelişimi

A) T anz im at Dönemi (1839-1876): K anun  Devletine Geçiş

Ülkemizde devletin temel niteliklerinden biri olarak hukuk devleti 
kavramından söz edilmesi 1961 Anayasası ile söz konusu olmuştur. Bu tarihten 
önce yüksek mahkemeler bu kavramı zaman zaman kullanmışlarsa da, yukarıda 
belirtilen üç unsuru ifade eder bir içeriğe kavuşturamamışlardır(Örnekler için 
bkz: BALTA, 1970: 105, dipnot 14). Hukuk devleti anlayışının gelişmesi 
bakımından Tanzimat Dönemi (1839-1876) önemli bir başlangıçtır. Devletin 
siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını Batı örneğine göre düzenlemeyi amaçlayan 
Tanzimat Dönemi reformlarının ilk hedefi, Osmanlı Devleti’ni insan haklarına 
saygılı, yurttaşların eşitliğini güvence altına alan ve kanunlara uygun hareket 
eden bir siyasal yapıya dönüştürmekti. Tanzim at’tan önce, Osmanlı Devleti 
mutlak monarşiydi. Tüm devlet yetkilerini kişiliğinde toplayan Padişah’m 
otoritesi bir yandan şer’i hukuk, diğer yandan örfi hukuk ile sınırlı gözükse de, 
bu sınırlar hem çok yetersizdi hem de Padişah’ın söz konusu sınırlara uymasını 
güvence altına alacak mekanizmalar bulunmamaktaydı. Yaygın olan, devlet 
otoritesinin Padişah veya onun görevlendirdiği kişiler tarafından kişisel, takdire 
bağlı ve etkili bir denetim olmadan kullanılmasıydı (GÖZÜBÜYÜK, 2006: 29- 
30).
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Tanzimat Dönemi’ndc hazırlanan fermanlarla, önce bu sorun çözülmeye 
çalışılmış; kamu gücünü kullananların uymakla zorunlu olduğu temel kurallar 
ortaya konmuştu. Bu kuralların hukuk devleti anlayışına öncülük etmesi 
bakımından belirtilmesi gereken en önemli özelliği, devlet işlerinin görülmesini 
tek kişinin iradesinden heyetlerin, kurulların iradesine tabi kılmak; kişisel ve 
keyfi kararların yerine genel, soyut ve sürekli kuralları geçirmekti (ORTAYLI, 
2007: 18; OKANDAN, 1977: 11-113). 1839 Gülhane Hattı Hümayunu ile 
Padişah uyruklarına can ve mal güvenliğinin korunacağı, kamusal 
yükümlülüklerin objektif yasalarla belirleneceği vaadinde bulunmuştur. 1856 
Islahat Fermanı ile idari işlemlerin yargısal denetimi kabul edilmiş ve 
Danıştay’ın kurulmuştur. 1875 Adalet Fermanı ile mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hakim teminatı esasları benimsenmiştir. Tanzimat reformları uygulamada 
beklenen başarıyı sağlayamasa da, kişisel yönetim anlayışından kanun devleti 
anlayışına geçişin altyapısını hazırlamış, ileride meşrutiyet ve anayasalı devlet 
fikrini savunacak bir kuşağın yetişmesine katkı sağlamıştır.

B) Meşrutiyet Dönemi (1876-1878 / 1908-1918): Parlamentolu ve 
Anayasalı Devlet

İki yıl gibi kısa bir zaman dilimini kapsayan Birinci Meşrutiyet, özünde 
anayasalı ve temsili bir sisteme geçişi öngörüyordu. Ancak ne anayasa 
kurallarının uygulanmasını sağlayacak etkili mekanizmalar getirilmiş, ne de 
parlamentoya gerçek anlamda yasama yetkisi tanınmıştı. Parlamento yürütmeyi 
denetleme yetkisine de sahip kılınmamıştı. A nayasa’nın 1878’de askıya alınması 
ve parlamentonun süresiz tatil edilmesi üzerine başlayan Abdülham it’in baskı 
rejimi, ileride devlete hakim olacak gizli bir muhalefet hareketi doğurdu. Önce 
Jön Tiirkler, ardında İttihat ve Terakki Cemiyeti, meşrutiyetin bütün kurum ve 
kurallarıyla uygulanmasını savundu. Muhalefet hareketi 1908’de parlamentonun 
yeniden açılması ve A nayasa’nın yürürlüğe konulmasını sağladı. A nayasa’da 
gerekli değişiklikler yapılarak parlamento gerçek anlamda yasama yetkisine 
kavuşturuldu. Hükümet parlamentoya karşı sorumlu kılındı. 10 yıl süren İkinci 
Meşrutiyet Dönem i’nde, hukuk devleti anlayışının gelişmesi bakımından önem 
taşıyan bazı adımlar atılabildi. Bu dönemde kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsendi, 
kişi hakları genişletildi ve güvenceleri arttırıldı, modern bürokrasinin temelleri 
atıldı. Anayasal ve yasal düzeyde görülen bu gelişmelerin uygulamaya 
yansıması sınırlı olmuştur. İttihat ve Terakki iktidarı, kanunilik ve hukukun 
üstünlüğüne saygı açısından, yıktığı Abdülhamit despotizmine oranla daha 
olumlu bir tavır sergilememiştir.
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Cumhuriyet Dönemi, hukuk devleti anlayışının gelişmesi bakımından iki 
farklı döneme ayrılabilir. Birinci dönem, 1 9 2 0 ’de Ankara’da TB M M ’nin 
açılmasıyla başlayan ve tek partili rejimin sona ermesine (1945) kadar uzanan, 
devrimlerin gerçekleştirildiği zaman dilimidir. Bu dönemde yürürlükte olan 
1921 ve 1924 Anayasaları, esas olarak hukuk devletinin kurulmasını değil, 
bağımsız, ulusal ve laik bir devletin kurulmasını hedeflemiştir. O nedenle, Türk 
Devrimi’nin gerçekleştirildiği bu dönem, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinin 
kanun devleti ve anayasalı devlet modellerini aşan yeni bir anlayış getirmemiştir. 
Bununla birlikte, 1961 Anayasası ile başlayan ve günümüze dek uzanan Çok 
Partili Cumhuriyet Dönemi, en azından anayasa metni düzeyinde, hukuk devleti 
anlayışını güçlü biçimde vurgulayan ilke ve kum ullara yer vermiştir.

1) Tek Partili Cumhuriyet Dönemi

Cumhuriyetin kuruluş sürecinin hukuk devletinin gelişimi bakımından 
üzerinde durulması gereken yönlerinden biri, bu dönemde ortaya çıkan üstün 
kamu hukuku ilkeleridir. Osmanlı Devlet’indc hukuk devleti anlayışının 
gelişmesi bakımından görülen gelişmeler, mutlak yetkili Padişah’ın iktidarının 
sınırlandırılması hedefine yönelikti. Bu amaçla, önce devlet yönetiminde 
süreklilik arzeden bazı uzman kurullar oluşturulmuş, ardından yasama yetkisini 
haiz bir parlamento kurulmuştur. Buna karşılık Cumhuriyet Dönem i’nde hedef 
Padişah’m iktidarının sınırlanması veya paylaşılması değil, iktidarın tümüyle 
halka verilmesiydi. Yeni devletin ilk anayasası olan 1921 Anayasası “egemenlik 
kayıtsız şartsız ulusundur'" ilkesini getirmiştir. 1924 Anayasası, hukuk devleti 
anlayışının yerleşmesi bakımından önem taşıyan başka bir ilkeye de yer 
vermişti: Doğal haklar ilkesi. Anayasa, yurttaşların haklarının devlet tarafından 
verilmediğini, her yurttaşın bu haklara doğuştan sahip olduğunu belirtiyordu. 
Doğal haklar ilkesi, Batı’da devlet iktidarının sınırlanması ve yurttaşların 
haklarının güvenceye bağlanması bakımından çok önemli bir işlev görmüştü.

Bu iki ilkenin hayata geçirilmesinde ciddi sorunlar yaşanmıştır. Ulusal 
egemenlik, uzun süre, ulusun bu iktidarı kullanacak olgunluğa ulaşmadığı 
gerekçesiyle devlet örgütüne hakim olan dar bir kadro tarafından kullanılmıştır. 
Bu görüşün karşısında yer alan ve ulus iradesinin en üstün irade olduğunu 
savunan kesim de, bir başka açıdan hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacak bir 
yaklaşım içindedir. Buna göre, Parlamentoda ortaya çıkan halk iradesi ne 
kuvvetler ayrılığı ilkesi, ne insan hakları, ne de hukuk devletinin gerekleri ileri 
sürülerek sınırlanamaz. Nitekim Cum huriyet’in ilk yıllarında TBMM yasama, 
yürütme ve yargı yetkilerini bünyesinde barındıran olağanüstü yetkili bir iktidar

C) Cumhuriyet Dönemi
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merkezi konumundaydı. Hükümet M eclis’in çıkardığı yasaları uygulamakla 
görevli bir heyet, yargıçlar da çıkan uyuşmazlıkları çözmekle görevli 
memurlardı. TBM M , kendi üyeleri arasından seçtiği üç kişi ile temyizi kabil 
olmayan kararlar verebilen mahkemeler (İstiklal Mahkemeleri) kurduğu gibi, 
hakimleri azletme, mahkemeleri değiştirme, yargısal kararları kaldırma veya 
değiştirme yetkisini de kullanmaktaydı (TUNAYA, 2003: 97-99). Tunaya’nın 
deyişiyle, yasama meclisi kendini yürütme ve yargının üstünde görmüş, onlara 
hakim olmuş, onları bir tür idari organlara dönüştürmüştü (TUNAYA, 2003: 95). 
Hukuk devleti hatta kanun devleti anlayışıyla bağdaşmayan bu uygulamalar, 
Türk Devrimi dediğimiz büyük dönüşümün gerçekleştirilmesi sırasında 
benimsenen olağanüstü nitelikteki uygulamalardır. O dönemin koşulları içinde 
doğal, giderek kaçınılmaz görülebilirler. Ancak M cclis’teki çoğunluk iradesinin 
her şeyin üstünde, sınırsız bir iktidar olduğu düşüncesi, çok partili düzene 
geçtikten sonra da canlılığını korumuş ve hukuk devleti ilkesinin hayata 
geçirilmesini olumsuz yönde etkilemiştir.

Batıda ulusal egemenlik veya halk egemenliği ilkesi liberal değerlerin 
üzerinde yükselmiştir. Liberal anlayışa göre, devletin başlıca yetkisi güvenliği 
sağlamaktır. Bunun ötesine geçip, ekonomiye karışamaz, özgürlükleri 
kısıtlayamaz, sosyal ilişkileri, kültürel, dinsel alanı düzenleyemez. Devlet, 
içeriği doğal haklarla belirlenen kişiye ait özel alana giremez. Bu özel alan 
içinde, her birey özgürce hareket edebilir. Modern demokrasiler, liberalizmin 
siyasal iktidarı sınırlamak için ortaya koyduğu bu temel felsefeyi ve bu felsefeyi 
hayata geçirecek birçok ilke ve kurumu benimsemiştir. Bunlar arasında, 
anayasanın üstünlüğü ilkesi, kuvvetler ayrılığı ilkesi, hukuk devleti ilkesi, 
dokunulmaz haklar anlayışı, yargının bağımsızlığı, idarenin yasallığı esasları 
sayılabilir. Liberalizm devletin faaliyet alanını sınırladığı için, halk iktidarı 
sosyal yaşamın her alanını kapsamamakta, sınırlanmış bir alan üzerinde 
kullanılabilmektedir. Bu özellik, demokratik de olsa devlet iktidarının sınırlı 
olduğu, bazı üstün hukuk ilkeleriyle bağlı bulunduğu anlayışını pekiştirmiştir. 
Hukuk devleti ilkesi bu anlayışın bir sonucudur (UYGUN, 2003: 126-128). Türk 
anayasacılık geleneğinde en zayıf kalan noktalardan biri, Batı’da liberal düşünce 
ile ortaya çıkan devlet iktidarının sınırlı olduğu düşüncesinin yeterince 
kökleşmemiş olmasıdır. Farklı ideolojik kesimlerden gelen siyasal elitlerimizin 
önemli bir kısmı, “milli irade”den kaynaklanan devlet yetkilerinin 
sınırlanabileceği düşüncesine aşina değildir. Bu yaklaşım, birbirini tamamlaması 
gereken iki ilkeyi; hukuk devleti ve demokratik devlet ilkelerini karşı karşıya 
getirmekte, birini diğerine tercih etme zorunluluğu varmış izlenimi 
yaratmaktadır.
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Cumhuriyetin kuruluş sürecinin hukuk devletinin gelişimi bakımından 
üzerinde durulması gereken bir diğer yönü, başlangıçta devlet faaliyetlerinin 
kanunlara ve usullere uygun yürütülmesinde gösterilen büyük titizliktir. 
Cumhuriyetin kurucuları, Osmanlı D evleti'nin son yıllarında devlete hakim olan 
İttihatçı kadroların hesapsız, ölçüsüz, maceracı yaklaşımlarından ve darbeci, 
komplocu, komitacı yöntemlerinden önemli dersler çıkarmıştır. İttihatçılar 
Jakoben bir yaklaşım ve vatan için her yol ve yöntem mubahtır anlayışıyla, 
kanuna aykırılığı, usullere uymamayı, kişisel ve keyfi karar alma yöntemini 
Tanzimat ve M eşrutiyet’in bu konudaki kazanıtnlarım yok edecek derecede 
sıklıkla kullanmışlardır. Buna karşılık M ustafa Kemal’in liderliğinde oluşan 
Cum huriyet’in kurucu kadrosu, İttihatçıların bağımsızlık ruhuna vc devleti 
modernleştirme projelerine sahip çıkarken, darbeci, komplocu, komitacı ve 
kanuna aykırı yöntemlerine sırt çevirmiştir. Bu kadronun bağımsızlık 
mücadelesinin verildiği ve devletin kurulmaya çalışıldığı ilk yıllarda Saray ve 
hükümetleri tarafından “asi” vc “ İttihatçı” ilan edilmesi de, vatanın kurtarılması 
için bile olsa, kurallara aykırı davranmama yönünde aşırı bir duyarlılık 
yaratmıştır.

Ulusal bağımsızlık mücadelesinin temelini oluşturan yerel direniş 
hareketleri ile bu hareketleri birleştiren ulusal kongre (Sivas Kongresi) tamamen 
yürürlükteki kanunlara uygun örgütlenmiştir. Bu hareketlerin gizli veya illegal 
bir yapıları olmadığı gibi, faaliyetleri de yasal, demokratik hatta çoğu kez 
parlamenter usullere uygun olmuştur (TANÖR, 1998: 240-242). Sivas Kongresi 
delegelerinin önemli bir kısmı İttihatçı kadrolardan geliyor olmasına rağmen, her 
biri, Kongre faaliyete başlamadan önce İttihatçılığı yeniden canlandırmayacağı 
konusunda yemin etmiştir (ÇEKİÇ, 2007: 93)1. Ne yazık ki, hukuk devleti 
anlayışına güçlü bir dayanak oluşturabilecek Cum huriyet’in bu erken dönem 
zihniyeti sonraki yıllarda sürdiirülememiştir. Tek parti rejiminin ilcriki yıllarında 
ve çok partili hayatta, eski İttihatçı yöntemler yeniden popüler olmuştur. Devlet, 
çıkarları gerektirdiğinde, kendi koyduğu kanunlara aykırı davranmayı alışkanlık 
haline getirmiştir. Devlet örgütü içinde kendini kanunların üzerinde gören 
örgütlenmeler kolayca boy gösterebilmiştir. Hükümetlerin, beğenmedikleri 
mahkeme kararlarım uygulamaktan kaçınması, son yıllara kadar, olağan 
karşılanmıştır. Bir cumhurbaşkanı, “anayasayı bir defa delmekle bir şey olmaz”

1 Bu bağlamda, Mustafa Kemalin Kara V asıf Bey’e söylediği şu sözler çok 
anlamlıdır: "Bizim aramızda ne Babiali baskınına, ne Yıldız yağmasına ve ne de 
herhangi maceraya yer verecek kimse yoktur. Miidafaa-i Hukuk Teşkilatı 'nın hedefi 
evvela memleketi düşman istilasından kurtarmak, sonra da müstakil ve hür bir milletin 
layık olduğu devleti kurmaktır”. Akt., (TANÖR, 1998:.241).



diyebilmiştir. Devletin bu tutumu vatandaşın kanunlara saygısını da azaltmıştır. 
Sıradan yurttaş kanunlara uymayı bir erdem olarak görmemekte, kanunlara 
uymadan işlerini yürütmeyi marifet saymaktadır.

2) Çok Partili Cumhuriyet Dönemi

1945’te başlayan çok partili dönem, 1950 yılında iktidarın el 
değiştirmesine sahne olur. Hükümeti kuran Demokrat Parti, ilk yıllarında hukuk 
devleti ilkesini benimsediğini ve hayata geçirmek için çalışacağını 
vurgulamasına rağmen, sonraki yıllarda, tek parti rejiminin olumsuz yönlerini 
aratmayacak uygulamalara girişir. Bu çalkantılı dönemin ardından ve bir askeri 
müdahale sonrasında hazırlanan 1961 Anayasası, hukuk devleti ilkesine büyük 
önem verir. Bu ilkeyi anayasanın değiştirilemeyecek hükümleri arasında sayar. 
1982 Anayasası ise, Cumhuriyetin hukuk devleti olduğu yönündeki hükmü 
korumakla birlikte, devletin bazı faaliyetlerini hukuki denetim dışına çıkartarak 
bu ilkeyi zayıflatır. 1982 Anayasası’nın ilk biçimindeki bu düzenlemeler, 
1987den bugüne kadar yapılan pek çok anayasa değişikliğiyle belirli bir ölçüde 
kaldırılmıştır(KABOĞLU, 2006: 387, DİPNOT 10). Her iki anayasada hukuk 
devleti ilkesini doğrudan ilgilendiren ve güvencc altına alan düzenlemeler şu 
şekilde örneklendirilebilir:

1) Türkiye Cum huriyeti’nin temel niteliklerinden biri, hukuk devleti 
olmasıdır (1961-1982 AY m.2). Bu madde değiştirilemez.

2) Hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak engelleri kaldırmak 
devletin görevleri arasında sayılmıştır (1961 AY. m. 10; 1982 AY. m.5).

3) Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesi güçlü biçimde 
vurgulanmış, kanunların anayasaya aykırı olamayacağı belirtilmiştir (1961 AY. 
m. 8; 1982 AY. m. 11).

4) İdari yargı ve anayasa yargısı aracılığıyla idarenin kanunlara, 
parlamentonun anayasaya aykırı işlem ve eylemlerinin iptali olanağı 
sağlanmıştır.

5) Yargı bağımsızlığı güçlendirilm iştir (1961 AY. m. 132, 1982 AY. 
m. 138).

6) Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri göreve başlarken hukukun 
üstünlüğüne bağlı kalacaklarına yemin eder (1982 AY. m. 103, 81).

- 4 5 5 -



Yürürlükteki anayasanın hukuk devleti ilkesi ile çelişen başlıca 
hükümleri, yargı denetimi dışında tutulan kamusal işlemlerdir. Bu işlemler şu 
şekilde sıralanabilir (TANÖR & YÜZBAŞIOĞLU, 2000: 103; KABOĞLU, 
2006: 329-331).

1) Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler (m. 125/2).

2) Yüksek Askeri Şura kararları (m. 125/2).

3) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları (m. 159/4).

4) Sayıştay kararları (m. 160).

5) Uyarma ve kınama cezalarının yargı denetimi dışında tutulabilmesine 
izin veren hüküm (m. 129/3).

6) Olağanüstü yönetim usullerinde çıkartılan kanun hükmünde 
kararnameler (m. 148/1).

7) Olağanüstü yönetim usullerinde yürütmenin durdurulması kararı 
verilmesinin sınırlanması (m. 125/6).2

8) İnkılâp Kanunlarının anayasaya aykırılığının ileri sürülememesi 
(m. 174).

9) Seçimlerin geri bırakılması (ırı.78), savaş hali ilanı (m.92), sıkıyönetim 
ve olağanüstü hal ilanı kararlarının onaylanması (m. 121, 122) gibi Meclis 
kararları.

10) Değiştirilemez maddeler (m. 1,2,3) içeren bir anayasanın, bu 
maddelere yönelik bir anayasa değişikliğinin yargısal denetimini yalnızca şekil 
denetimiyle sınırlayan 148. maddesi. Bu maddenin, 5 Haziran 2008 tarihli 
Anayasa Mahkemesi içtihadıyla, esas denetimine olanak tanıyacak biçimde 
yorumlandığını belirtmek gerekir.

2 Olağanüstü hal mevzuatı ile sıkıyönetim kanunu, olağanüstü hal valisi ve 
sıkıyönetim komutanının işlemlerine karşı iptal davası yolunu kapatmıştır.
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1982 Anayasası, yargı denetimini engelleyen hükümlerinin yanı sıra, 
hukuk devleti ilkesiyle çelişen başka hükümler de içeriyor. Bunlardan en 
önemlisi, yargı bağımsızlığına gölge düşüren düzenlemelerdir. Hakim vc 
savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı’na bağlı olması (m. 140/6) 
ile Hakimler ve Savcılar Yüksek K urulu’nun, fonksiyonlarını özerk bir kurul 
olarak yürütecek olanaklardan yoksun bulunması (m. 159) ilk akla gelen 
örneklerdir. Özellikle yargıç ve savcıların tüm özlük işleri hakkında karar 
vermekle görevli kılınan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısı ve 
işleyişinin yargı bağımsızlığını olumsuz yönde etkilediği açıktır. Üyelerinin asıl 
görevleri devam ettiğinden vc Kurulun kendisine ait bir sekretaryası 
bulunmadığından, bu Kurul özerk bir karar organı olmaktan çıkmış, Adalet 
Bakanlığı’nca hazırlanan karar taslaklarını, müzakere etme olanağı bulamadan 
onaylayan bir organa dönüşmüştür. Bu işleyiş tarzı nedeniyle, Kurulun 
başkanının Adalet Bakanı olması ve bakanlık müsteşarının da Kurulun doğal 
üyesi olması, özerkliği daha da zedeleyen bir özellik kazanmıştır 
(GÖZÜBÜYÜK, 2006: 13-14). Bunun dışında, yargıçlık mesleğine ilişkin yasal 
düzenlemeler ve uygulam alar bakımından yargı bağımsızlığını zedeleyecek 
çeşitli düzenlemeler söz konusudur. Yargıçların mesleğe kabulü, staj dönemi vc 
soruşturulmaları aşamalarında yürütme organının belirleyici etkisi vardır. 
Yargıçlık mesleğine ilişkin genel koşullar, yargıçları hükümetlerin, ordunun ve 
çıkar gruplarının etkisine açık hale getirmekte, hukuka vc vicdani kanaatlerine 
göre hüküm vermelerini zorlaştırmaktadır. M ahkemelere tavsiye vc telkinde 
bulunulamayacağına ilişkin anayasa hükmünün (m. 138/2) gereklerine uyulduğu 
da söylenemez.

Anayasanın askeri yargıya ilişkin hükümlerinde, askeri mahkemelerin 
kuruluşunda bağımsızlık ve hakim teminatı esaslarının gözetileceği 
vurgulanmışsa da, yasal mevzuat ve uygulama bu durumu gerçekleştirmekten 
uzaktır. Bu durum, askerlik mesleğinin özel koşulları nedeniyle bir ölçüde 
anlaşılabilir ancak askeri yargının temyiz aşamasında bile sivil yargı ile 
birleşmemesi, hem hukuk devleti ilkesini, hem de hukuk birliğini zedeleyen bir 
durumdur. Türk Silahlı Kuvvetleri, hükümetlerden bağım sız politikalar 
belirleyebilen, bu politikaları icra etme kapasitesi bulunan ve kendi yargı örgütü 
ile çıkan uyuşmazlıkları çözen, devlet içindeki en özerk kurumdur. Bu kurum 
içinde hukuk devleti ilkesine veya genel olarak kanunlara aykırılık 
oluşturabilecek durumlar hakkında, sivil otoritenin ve bağımsız mahkemelerin 
etkili bir denetim olanağı yoktur.

D) Anayasa Mahkcmesi’nin Hukuk Devleti Anlayışı

1961 vc 1982 Anayasalarının hukuk devleti ilkesini cumhuriyetin temel
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nitelikleri arasında sayan düzenlemesi, Anayasa M ahkem esi’nin en sık 
başvurduğu hükümlerden biridir. M ahkeme, kuruluşunun hemen ertesi yıl 
verdiği ilk kararlarından birinde, hukuk devleti ilkesini oldukça geniş bir tanıma 
kavuşturmuş ve bu tanımı sonraki kararlarında biraz daha geliştirerek 
yinelemiştir. C H P’nin haksız iktisaplarının iadesini düzenleyen 1953 tarihli 
kanunun anayasaya aykırılığının ileri sürüldüğü söz konusu davada, Mahkeme 
hukuk devletini şu şekilde tanımlamıştır:

“Hukuk devletinin temel unsuru bütün devlet faaliyetlerinin hukuk 
kurallarına uygun olmasıdır. Hukuk devleti, insan haklarına saygı gösteren ve bu 
hakları koruyucu, âdil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini 
zorunlu sayan ve bütün faaliyetlerinde hukuka ve A nayasa’ya uyan bir devlet 
olmak gerekir. Hukuk devletinde kanun koyucu organ da dâhil olmak üzere, 
devletin bütün organları üstünde hukukim mutlak bir hâkimiyeti haiz olması, 
kanun koyucunun yasama faaliyetlerinde kendisini her zaman Anayasa ve 
hukukun üstün kuralları ile bağlı tutması lâzımdır. Zira kanunun da üstünde 
kanun koyucunun bozamayacağı temel hukuk prensipleri ve Anayasa vardır ve 
kanun koyucu bunlardan uzaklaştığı takdirde meşru olmayan bir tasarrufta 
bulunmuş olur.

Hukukun ana prensiplerine dayanmayan, devletin amacı vc varlığı 
sebebiyle bağdaşmayan ve sadece belli bir anda hâsıl olan geçici bir çoğunluğun 
sağladığı kuvvete dayanılarak çıkarılan kanunlar toplum vicdanında olumsuz 
tepkiler yaratır. Böyle bir kanun hukukun yüceliğini temsil etmez. Böyle bir 
kanunun kabulünü ve uygulanmasını hukuk devleti tasarrufu niteliğinde saymak 
da mümkün değildir.” (K. 1963/243)

Anayasa M ahkemcsi’nin verdiği tanımda dikkati çeken noktalar şu şekilde 
özetlenebilir:

1) Hukuk devleti yalnızca şekli olarak değil, maddi açıdan da 
tanımlanmıştır. Bu bağlamda, hukuk devleti olmak için devletin bütün 
faaliyetlerinin hukuk kurallarına uygun olması yetmez, bu kuralların içeriğinin 
de belirli özellikler taşıması gerekir. Hukuk kuralları insan haklarını koruyucu 
nitelikte, adil ve temel hukuk ilkelerine uygun olmalıdır. Bu nitelikte olmayan 
kuralların meşruluğu tartışmalı hale gelir.

2) Mahkeme kamın ile hukuk arasında net bir ayrım yapmaktadır. 
Parlamentonun bütün şekil şartlarına uyarak çıkardığı bir kanun, yukarıda

- 4 5 8 -



belirtilen nitelikleri göstermezse hukukun yüceliğini temsil etmez. Böyle bir 
kanun hukuk devleti ilkesine, dolayısıyla anayasaya aykırı olur.

3) Hukuk devleti ilkesinin içeriği hem anayasal, hem de anayasa ötesi 
ilkelerle somutlaştırılmıştır. Yukarıdaki kararda belirtilen insan haklarına saygı, 
anayasaya saygı ve adalet, başka bazı kararlarda vurgulanan (örnek olarak bkz. 
K .1991/17) eşitlik ve yargı denetimi anayasa metninden çıkarılan ilkelerdir. 
Hukukun üstün kuralları, evrensel hukuk ilkeleri veya hukukun genel ilkeleri 
gibi terimlerle adlandırılan ilkelere saygı ise, anayasa metninde bulunmayan 
kavramlardır.

4) M ahkeme, hukukun genel ilkelerini anayasa üstü normlar olarak 
görmektedir. M ahkeme’ye göre, “yasaların, Anayasa’nm açık kurallarından 
önce hukukun bilinen ve bütün uygar ülkelerde benimsenen ilkelerine uygun 
olması ş a r t t ı r (K. 1964/76, AYM KD 1: 237). Bu ilkelerin yasakoyucu 
tarafından bozulması ya da değiştirilmesi mümkün değildir (K. 1963/243, 
AYMKD 1: 429). Hukukun genel ilkeleri anayasa üstü normlar olmakla birlikte, 
bütünüyle anayasanın dışında kabul edilmemiştir. Yasama faaliyetinin hukukun 
genel ilkelerine uygun olması gereği, aynı zamanda anayasada belirtilen hukuk 
devleti ilkesinin bir sonucudur. Diğer bir deyişle, “Anayasanın dayandığı temel 
görüş ve ilkelere yön veren” ve onlara “egemen olan” hukukun genel ilkeleri, 
anayasa üstü normlar olmakla birlikte, hukuk devleti ilkesiyle anayasal ilkeler 
haline dönüştürülm üştür {bkz. UYGUN, 1992: 147-149).

Ergun Ö zbudun’a göre, 1961 ve 1982 Anayasaları hukukun genel 
ilkelerinden söz etmese de, yargıcın bu ilkeleri bir hukuk kaynağı olarak 
kullanmasına olanak tanır: A nayasa’nm 138. Maddesi, “hakimler... Anayasaya, 
kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler", 
demektedir. Burada Anayasa ve kanun kavramından başka ‘’"hukuk" kavramına 
da yer verilmiş olması, anayasa koyucunun yazılı hukukun ötesinde bazı genel 
hukuk ilkelerine pozitif bir değer yüklediğini gösteriyor. Ayrıca, Anayasa’daki 
bu hüküm olmasaydı bile, hukuk devleti ilkesinin hukukun genel ilkelerini 
özünde barındırdığını kabul etmek gerekecekti (ÖZBUDUN, 2000: 120-123)3.

5) Son olarak, M ahkem e’nin hukuk devleti ilkesinin içeriğini oluşturan 
kavramları ju s  cogens niteliğinde gördüğünü belirtmek gerekir. Türkçede daha 
çok “buyruk hükümler” adıyla dile getirilen ju s  cogens kurallar, öncelikli, üstün

Mahkeme’nin hukukun genel ilkelerini ölçü norm olarak kullanmasının 
yerindelik denetimine yol açacağı yönündeki eleştiri için bkz. (GÖZLER, 2000: 152).
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ve hiçbir koşulda aykırı düzenleme yapılması kabul edilemeyen mutlak 
hükümler niteliğindedir. Bu konuda, M ahkem e’nin 1980 tarihli bir kararı son 
derece önemlidir. M ahkeme hukuk devleti ilkesinden hareketle, o tarihte 
yürürlükte olan anayasanın pozitif bir hüküm olarak düzenlemediği “masumiyet 
karinesi”ni hukukun temel ilkelerinden biri olarak kabul ederek ölçü norm 
olarak kullanmış ve ilgili yasal düzenlemeyi bu ilkeye aykırı bularak iptal 
etmiştir (K. 1980/11, AYMKD 18: 87-115)4.

IV - Özbudun Anayasa Taslağı’nda Hukuk Devleti İlkesi

Yürürlükteki anayasa, yapılan çok sayıda değişikliğe rağmen, hala hukuk 
devleti ilkesinin bütün gereklerini karşılayacak hükümlerle donatılamamıştır. 
Mevcut hükümlerin etkili biçimde uygulamaya geçirildiğini söylemek de 
mümkün değildir. Bu durum dikkate alındığında, değişik kurumlar tarafından 
hazırlanan yeni anayasa taslaklarında bu konunun nasıl düzenlendiğinin, ne gibi 
yenilikler ve değişiklikler önerildiğinin merak uyandırması doğaldır. Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin Prof. Ergun Özbudun başkanlığındaki bir bilim kuruluna 
hazırlattığı, 2007 yılında kamuya açıklanan anayasa taslağı, başka yönlerden 
olduğu kadar, hukuk devleti ilkesine ilişkin düzenlemeleri bakımından da 
yüksek beklentiler doğurmuştur." Söz konusu taslak bu beklentileri ne ölçüde 
karşılamış, yürürlükteki anayasanın eksiklerini ne derece gidermiştir?

A) Hukuk Devleti İlkesine İlişkin Temel Normlar

Özbudun taslağı bakımından belirtilmesi gereken ilk nokta, 1961 ve 1982 
Anayasalarında yer alan hukuk devleti ile doğrudan ilgili kuralları, pek fazla bir 
değişikliğe gitmeksizin kabul edilmiş olmasıdır. Bu bağlamda, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğu, yargı bağımsızlığı, anayasanın 
üstünlüğü gibi esaslar aynen benimsenmiştir. 1961 ve 1982 Anayasalarının 
devletin temel amaç ve görevleri arasında saydığı ve özenle vurguladığı şu 
hüküm ise, Özbudun metninde aynen yer bulamamıştır: “Devletin temel amaç ve 
görevleri... kişinin temel lıak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet 
ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal 
engelleri kaldırmaya... çalışmaktır (1961 AY, m. 10; 1982 AY, m.5) Devletin

4 Mahkeme’nin ne tür kuralları jus cogens niteliğinde gördüğünü örneklendiren 
bir makale için bkz. (UYGUN, 2006:.539-569).

5 Prof. Ergun Özbudun başkanlığındaki komisyon tarafından hazırlanan anayasa 
taslağı metni için bkz. 13 Eylül 2007 tarihli Milliyet ve diğer gazeteler.
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bu görevi, Özbudun taslağında “biitiin engelleri kaldırmak “şeklinde formüle 
edilerek genelleştirilmiş, vurgusu azaltılmış ve hukuk devleti ilkesiyle olan özel 
bağı kopartılmıştır. Türkiye hukuk devleti ilkesinin hayata geçirildiği örnek 
ülkelerden biri olsaydı, böyle bir değişikliği olumsuz bir düzenleme olarak 
değerlendirmek söz konusu olmazdı. Ancak gerçek bir hukuk devleti olma 
yolunda daha uzun mesafeler kat etmesi gereken bir ülke olarak, devletin temel 
amaç ve görevleri arasında özel olarak vurgulanmış bir görevi genelleştirerek 
belirsiz hale getirmek, isabetli bir tercih olmamıştır.

B) Yargı Bağımsızlığı ve Yargısal Denetim

Özbudun taslağı, 1982 Anayasası’nın yargı bağımsızlığı konusunda en 
çok eleştirilen yönleri bakımından yeni, farklı ve sorun çözecek nitelikte 
düzenlemeler getirmemiştir. Taslağın hukuk devleti ilkesi bakımından en olumlu 
tarafı, yukarıda 10 madde olarak sıralanan, 1982 A nayasasfnm  yargı denetimine 
kapalı tuttuğu konuların çoğunda iyileştirmeye gitmesi ve yargı denetimini 
mümkün kılmasıdır. Bu konudaki olumlu hükümler yargı bağımsızlığını 
pekiştiren düzenlemelerle desteklenseydi, taslak hukuk devleti ilkesi bakımından 
ciddi bir reform metni olarak görülebilirdi. Yargı bağımsızlığı bakımından 
taslağın eksikliklerine ilişkin birkaç noktayı özellikle belirtmek yararlı olacaktır:

1) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'. 1982 Anayasası hakimler ve 
savcıların özlük işleri ile görevli tek bir yüksek kurul oluşturmuştur. Hakimlik 
ve savcılık mesleğinin farkları dikkate alındığında, bu yaklaşımın pek sağlıklı bir 
çözüm olduğu söylenemez. Nitekim  söz konusu kurulun bugüne kadar ki 
icraatları, savcıları hakimler kadar güvenceli kılmak yerine, hakimleri, özlük 
işleri bakımından savcılar gibi bir devlet memuru kategorisine yaklaştırmıştır. 
Özbudun taslağı bu soruna bir çözüm getirmemektedir. Sorunu çözümünü 
bakımından, 1961 Anayasası’nda olduğu gibi iki ayrı yüksek kurul oluşturmak 
iyi bir başlangıç olabilir.

2) Özbudun taslağı, 1982 Anayasası’nın hakimler ve savcıların idari 
görevleri yönünden Adalet Bakanlığı’na bağlı olduğu hükmünü yinelemiştir 
(m. 108/5). Savcıların Adalet Bakanlığı’na bağlı olması doğal olmakla birlikte, 
aynı şey hakimler için söylenemez. Bugüne kadar ki uygulama, idari görevler 
açısından öngörülen bağlılığın, yargısal görevler bakımından olması gereken 
bağımsızlığı olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir.

3) Özbudun taslağı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin 
neredeyse 1/3’ünün TBMM tarafından seçilmesi esasını getirmiştir. TBMM

-461 -



salt çoğunlukla bir seçim yapacağından, bu uygulama, kaçınılmaz olarak 
TBM M ’de çoğunluğa sahip hükümetin ataması şeklinde gerçekleşecektir. 
Belirtmek gerekir ki, hukuk devleti ilkesinin gerçek anlamda hayata geçirildiği 
bir ülkede, hakimlerin özlük işleri ile görevli bir kurulda hükümetin beli ölçüde 
etkili olması normal karşılanabilir. Fakat Türkiye gibi, hükümetlerin yargıyı ulus 
adına kullanılan bağım sız bir erk olarak görmediği, yargı denetimini devlet 
çarkının işlemesini güçleştiren bir engel olarak kabul ettiği bir ülkede, böyle bir 
düzenlemenin yargı faaliyetinin gereği gibi yerine getirilmesine bir katkısı 
olacağı düşünülemez.

4) Uygulamada Yüksek Kurulun en çok eleştirilen yönü, kendi 
gündemine hakim olamaması, alacağı kararları müzakere edecek zaman, bilgi 
ve personelden yoksun olmasıdır. Gerçekten Kurul, bugünkü yapısıyla, fiilen. 
Adalet Bakanlığı’nm işlemlerini tartışmaksızın onaylayan bir organa 
dönüşmüştür. Özbudun taslağının 109/7 hükmü, sorunun çözümü yönünde bir 
güvence getirmemekte ve konuyu yasa koyucunun takdirine bırakmaktadır. 
Elbette her sorunun çözümünü anayasada aramak doğru hatta mümkün değildir. 
Ancak yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti gibi, ülkemizin hayati sorunlarından 
birinin çözümüne yönelik güvence hükümleri anayasada yer bulamayacaksa, 
anayasalı devlet olmanın; önemli konular hep yasa koyucunun takdirine 
bırakılacaksa, anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesinin ne anlamı kalır?

5) Özbudun taslağındaki, hakim ve savcıların soruşturulması işinin 
Adalet Bakanlığı değil, Yüksek Kurula bağlı müfettişler tarafından yapılacağı 
hükmü (m. 110) son derece isabetlidir. Uygulamada ciddi sorunlara yol açan ve 
yargı bağımsızlığını zedeleyen bir hükmün anayasa normu ile düzenlenmesi ve 
güvenceye kavuşturulması yararlı olmuştur.

6) Askeri yargının işleyişi ile ilgili olarak, yukarıda değinilen sakıncalar 
bakımından Özbudun taslağı suskundur.

7) Özbudun taslağı, Anayasa Mahkemesinin 17 üyesinden 8 ’inin 
TBMM tarafından seçilmesi esasını getirmiştir. Anayasa M ahkemesi’nin 
siyasal sistem içindeki rolü ve fonksiyonu nedeniyle, bazı üyelerinin parlamento 
tarafından belirlenmesi doğal karşılanmalıdır. Yine de M ahkeme üyelerinin 
neredeyse yarısının siyasal bir organ tarafından belirlenmesinin ne derece yararlı 
olacağı tartışmaya açıktır. TBM M  seçimini, HSYK seçimindeki salt çoğunluk 
esasından farklı olarak, 3/5 çoğunlukla yapacaktır. Bu durum, Mahkeme 
üyelerinin T B M M ’de büyük bir uzlaşmayla seçileceği anlamına gelir mi? 
TBM M  üyeleri nispi temsil sistemine göre seçilseydi, bu sorunun yanıtı, 
kuşkusuz “evet” olacaktı. Ancak mevcut seçim sistemimiz veya Özbudun
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taslağının 51/2. maddesindeki düzenleme (milletvekillerinin yaklaşık 1/5’inin 
nispi temsil sistemine göre seçilmesi), % 40 civarında halk desteğine sahip bir 
partinin, TB M M ’de 3/5 çoğunluk elde etmesine engel olacak gibi gözükmüyor. 
Seçim sistemimizdeki adaletsizlik düzeltilmedikçe, TB M M ’deki nitelikli 
çoğunlukların bir uzlaşmayla sağlanacağını düşünmek aşırı iyimserlik olur. Bu 
koşullar altında, Anayasa Mahkemesi üyelerinin yaklaşık yarısının fiilen 
hükümet tarafından belirlenmesi, güçlü bir olasılık olacaktır.

8) Anayasa M ahkemesi, ülkemizdeki hak arama yollarının etkinliğinin 
sağlanması ve temel hakların daha güçlü biçimde korunması bakımından 
“anayasa şikâyeti başvurusu” usulünün tanınması gerektiği görüşündedir 
(Anayasa M ahkemesi’nin bu yöndeki görüşü için bkz. KILIÇ, 2004: 80-94). 
Böyle bir usulün kabul edilmesi durumunda M ahkeme’nin yapısını genel kurul 
ve daireler şeklinde yeniden düzenlemek gerekli olacaktır. Esasen “anayasa 
şikâyeti başvurusu” söz konusu olmasa bile, M ahkeme şu anda, aşırı iş yükü 
altında, anayasal görevlerini gereği gibi yerine getirmekte zorlanmaktadır. 
Hukuk devleti ilkesinin korunması ve gerçekleştirilmesinde en önemli anayasal 
organ konumunda olan M ahkem e’nin bu durumunun, yeni bir anayasa 
taslağında hiç dikkate alınmaması hayret vericidir. Devletin çeşitli kuramları ve 
fonksiyonları bakımından ortaya çıkan reform ve değişiklik ihtiyacı 
karşılanmayacaksa, yeni bir anayasa yapm aya kalkışm anın  nc anlam ı olabilir? 
Amaç 1982 A nayasası’nı biraz daha kısaltmak ve bazı noktalarını düzeltmekse, 
bunu kapsamlı bir anayasa değişikliği ile gerçekleştirmek mümkündür.

9) Özbudun taslağı, yürürlükteki anayasa gibi, anayasanın ilk üç 
maddesinin değiştirilemeyeceği esasını benimsemiştir. Fakat anayasa değişikliği 
için TB M M ’de 2/3veya 3/5 çoğunluğa ulaşıldığında, yapılan işlemin yargısal 
denetimi mümkün olmamaktadır. Çünkü taslağın 114. maddesi, 1982 
Anayasası’nın 148. maddesindeki sakıncayı tekrar etmiş; Anayasa 
M ahkemesi’nin anayasa değişikliklerini yalnızca şekil bakımından 
denetleyebileceğini kabul etmiştir. Bu durumda, uygulanmakta olan veya 
taslakta öngörülen seçim sistem inin (m.51/2), ülke halkının yarısından azının 
desteğine sahip bir partiye T B M M ’de kolaylıkla 2/3 çoğunluk sağladığı göz 
önüne alındığında, cumhuriyetin niteliklerini değiştirecek bir anayasa değişikliği 
nasıl engellenecektir? Belki de soruyu bir başka açıdan sorm ak gerekir: Halkın 
yarısının bile desteğine sahip olmayan bir iktidara anayasanın her maddesini 
değiştirme olanağı tanınmış ve bunun yargısal denetimi engellenmişse, niçin 
anayasanın ilk üç maddesinin değişmezliği esası kabul edilmiştir? Bildiğimiz 
kadarıyla, taslağı hazırlayan kurul, ilk üç maddeyle ilgili teklif yasağının 
(m. 134/1) hukuki değil, yalnızca siyasi bir denetime imkân verdiği 
görüşündedir. Yani ilk üç maddeyi değiştirecek bir sonuç yaratacak anayasa
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değişikliği teklifini Meclis Başkanı reddedebilir. Eğer reddetmezse ve görüşme 
usulü ile oylamada gerekli şartlara uyulursa, söz konusu değişiklik Anayasa 
M ahkemesi’nin denetim yetkisi dışında kalacaktır.

10) Türkiye’de kamusal işlemlerin hukuka uygunluğunun sağlanmasının 
önündeki engellerden biri de, yargısal denetimin geç işleyişi ve bazı konularda 
etkili olamamasıdır. Dünyanın bütün gelişmiş demokrasilerinde benzer 
sorunlarla karşılaşılıyor. Bu soruna bulunan çözümlerden biri de, yargı 
organlarının yükünü dolaylı yollardan hafifletecek mekanizmalar üretmektir. Bu 
da, kamusal işlem ve eylemlerden doğan yakınma ve dileklerin yargısal nitelikte 
olmayan ama hızlı çalışan, vatandaş için masrafsız ve kolay ulaşılabilir bağımsız 
bir idari otorite tarafından incelenmesini gerektirir. Ombudsman veya kamu 
denetçiliği gibi isimlerle adlandırılan bu tür bir kurum, Türkiye’de hukuk devleti 
ilkesinin hayata geçirilmesinde yargısal denetimi destekleyici ve tamamlayıcı 
önemli bir rol oynayabilir. Özbudun taslağının bu konuyu gündemine almaması 
ciddi bir eksikliktir.6

11) Hem yürürlükteki anayasa, hem de Özbudun taslağı, düzenledikleri 
hakların ihlali durumunda belirli güvence hükümleri getirmiştir. Bütün bu 
düzenlemelere rağmen, AİHM önünde Türkiye’ye karşı açılan ve sonuçlanan 
davalardan anlaşılacağı üzere, ülkemizdeki hak ihlalleri önlenememektedir. Bu 
konuda, Türkiye’nin AİHM içtihatları ile tespit edilen eksikliklerinin üç noktada 
yoğunlaştığı görülüyor. Bunlar, devletin; 1) olası hak ihlallerine karşı koruyucu 
önlemler almaması, 2) hak ihlallerini etkili biçimde soruşturmaması, 3) hakkı 
ihlal edilenler için etkili bir giderim politikası oluşturmamasıdır. Bu tespitler 
ışığında, temel hak ve özgürlüklerin korunması bakımından anayasa metninde 
şöyle bir hükme yer vermek hukuk devleti ilkesini güçlendiren bir düzenleme 
olurdu: “Devlet, temel hak ve özgürlükleri tehlike altında olan bireyler için 
koruyucu önlemler almak, hakları ihlâl eden kamu görevlilerinin eylemlerini 
etkili biçimde soruşturmak ve ihlâl sonucu doğan maddi ve manevi zararı tazmin 
etmekle yükümlüdür.”

Hukuk devleti ilkesi bakım ından ayrıntılı bir değerlendirme yapıldığında, 
Özbudun taslağına başka bazı eleştiriler de yöneltilebilir. Düzenlediği 
hükümlerden çok, ciddi reform ihtiyacına rağmen pek çok alanda eksik bıraktığı 
noktalar vurgulanabilir. Ancak bu tür eleştirilere, “kısa anayasa” yapma ve yasa

6 Özbudun komisyonunun Eylül 2007 tarihinde tekrar toplanarak taslakta bazı 
değişiklikler yaptığı ve ombudsman kurumunu düzenlediğine ilişkin haberler medyada 
yer almıştır. Bkz. Zaman, 18 Eylül 2007.
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koyucunun takdirini mümkün olduğunca az sınırlama gerekçesiyle bir ölçüde 
cevap verilebileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu yöndeki bir siyasi tercih, 
çok doğru olmasa bile, tartışılmayı ve dikkate alınmayı hak eder. Bu noktada 
ayrıntılar üzerinde yoğunlaşm ak yerine, taslağın felsefesine ilişkin temel bir 
noktayı vurgulamak daha yararlı olacaktır.

C) Hukuk Devleti İlkesi ve Çoğulcu Demokrasi

Devletin tüm faaliyetlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması 
bakımından, yargı denetimi kadar, yetkilerin tek elde toplanmaması da 
önemlidir. Tüm yetkileri elinde toplayan bir otoriteyi etkili biçimde 
denetlemenin mümkün olmadığını gösteren tarihsel örnekler çoktur. Bu amaçla, 
çağdaş demokrasilerde devlet yetkileri farklı organla verilmiş, bu organların 
yetkilerini aşmalarını veya kötüye kullanmalarını önleyecek fren ve denge 
sistemleri yaratılmıştır. Buna paralel olarak, çok sayıda kamusal faaliyetin 
hükümetten bağımsız idari otoritelerce yerine getirilmesi esası benimsenmiştir. 
Çoğulcu-özgürlükçü demokrasinin kamusal yetkilerin tek elde toplanmasını 
engellemeden kurulamayacağı, rejimin çoğunluğun despotizmine dönüşmesinin 
önlenemeyeceği anlaşılmıştır.

1924 Anayasası, tüm devlet yetkilerini T B M M ’de toplayan ve bu yetkileri 
güvenoyu verdiği hükümete kullandıran bir sistem kurmuştu. Türk Devrimi 
dediğimiz tarihsel olayın hukuki ve siyasi altyapısı bu yönetim anlayışıyla 
gerçekleştirildi. Çok partili hayata geçildiğinde, 1924 Anayasası’nın öngördüğü 
bu sistemin, iktidar partisinin çoğunluk diktası kurmasını ne derece 
kolaylaştırdığı anlaşıldı. 1961 Anayasası, yeni bir demokrasi anlayışını esas aldı. 
Anayasanın getirdiği sisteme göre, ulusal iradenin temsil edildiği TBM M  ve 
onun desteğine sahip hükümet, bundan böyle ülke yönetiminde tek söz sahibi 
olmayacaktı. Tarafsız bir cumhurbaşkanı, yasaların anayasaya uygunluk 
denetimini yapan bir Anayasa Mahkemesi, hükümetin ve idarenin işlem ve 
eylemlerinin yasalara uygunluğunu denetleyen Danıştay, hükümetten bağımsız 
meslek kuruluşları, uzman kuruluşlar, tarafsız TRT, idari ve bilimsel açıdan 
özerk üniversite gibi çok sayıda kamu otoritesi ülke yönetiminde söz sahibi 
olacaktı. Bu yapı, çoğunlukçu demokrasi modelinden çoğulcu demokrasi 
modeline geçildiğini gösteriyordu. Böyle bir sistemde ne çoğunluğun despotizmi 
tehlikesine, ne de denetlenemeyen hukuka aykırılıklara açık kapı bırakılmıştır. 
Çoğulcu demokrasi, uzlaşma kültürünün hakim olduğu bir siyasal iklim 
gerektirir. 1961 Anayasası döneminde siyasete egemen olan zihniyet ise, 
M eclis’teki çoğunluk iradesinin, kimseyle devlet yetkilerini paylaşmadan ve 
uzlaşma aramadan ülkeyi yönetmesi gerektiği yönündedir. Kısa süre sonra, bu 
zihniyet ile uyuşmayan anayasa hedef tahtası haline getirilir. O dönemde en
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uzun süre başbakanlık yapmış olan bir siyasi parti lideri, “¿w anayasa ile ülke 
yönetilemez” diyerek durumu açıklığa kavuşturur.

1982 Anayasası, 1961 Anayasası’nın getirdiği çoğulcu demokrasi 
modelini açıkça reddetmez ancak getirdiği düzenlemelerle devlet yetkilerini 
büyük ölçüde cumhurbaşkanı ile hükümette toplar. Yasama ve yürütme 
organlarının faaliyetlerinin yargısal denetimini güçleştirir. Kuramların 
özerkliğine karşı mesafeli durur. Çoğulcu-özgürlükçü demokrasiden uzaklaşma 
anlamına gelen bu düzenlemelerin bir kısmı, sonraki yıllarda yapılan anayasa 
değişiklikleriyle düzeltilmiştir. Bu aşamada hazırlanan Özbudun taslağının, 
çoğulcu demokrasi anlayışı bakımından 1982 A nayasasından daha geri bir adım 
olduğunu söylemek yanlış olmaz. Getirdiği düzenlemelerle Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu, Anayasa M ahkemesi, Danıştay ve Yüksek Öğretim  Kurulu’nu 
Mecliste oluşan çoğunluk iradesine göre biçimlendirmeyi amaçlar. Öyle 
anlaşılıyor ki, Özbudun metni 1924 Anayasası’nın benimsediği çoğunlukçu 
demokrasi anlayışım referans almıştır. O nedenle, yargı dahil tüm kamusal 
kurum ve organları M ecliste oluşan çoğunluk iradesi ve o iradenin desteğindeki 
hükümete tabi kılacak düzenlemelere yer verir. Böyle bir anlayıştan hareket 
edilerek hukuk devleti ilkesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, sorulmaya değer bir 
soru olarak önümüzde duruyor.
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3.4. Finansman

III. Özel Kurallar

1 . ... H ukukun üstünlüğü

2. .. Bir referandum da sunulan metinlerin usul acısından geçerliliği

3 .... Bir referandumda sunulan metinlerin esas bakımından gecerliliei



4. Seçmenin bir kısmının talebi doğrultusunda yapılan referandumlara ve 
halkın inisiyatifine uygulanabilecek özel kurallar (eğer Anayasada veri varsa)

5. .. Referandumu yöneten usul (uygulama)ve kurallar arasındaki paralellik

6. .. Parlomentonun karan

7. .. Yeter sayı

8. .. Referandumların etkileri 

AÇIKLAYICI RAPOR 

GENEL AÇIKLAMALAR

I. Referandumlar ve Avrupa’nın Seçim Mirası

 1 Genel oy

1.1. Kural ve İstisnalar

 2  Eşit oy

2.2. Fırsat Eşitliği

2.3. Eşitlik ve Azınlıklar

 3 Serbest Oy

3.1. Seçmenlerin karar özgürlüğü

3.2. Seçmenlerin dileklerini açıklama özgürlüğü

II. Bu prensiplerin uygulanacağı durumlar

 2  Referandum kanununun istikran ve düzenleyici aşamalar

 3 Uygulamaya ilişkin garanti
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3.1.. Referandumun tarafsız bir birim tarafından organize edilmesi

3.2.. Etkin bir şikayet sistemi

3.3. Finansman

III. Özel kurallar

 1 Hukukun üstünlüğü

 2  Bir referandumda sunulan metinlerin usul acısından geçerliliği

 3 Bir referandumda sunulan metinlerin esas bakımından geçerliliği

4. Seçmenin bir kısmının talebi doğrultusunda yapılan referandumlara ve 
halkın inisiyatifine uygulanabilecek özel kurallar (eğer Anayasada yeri varsa)

5.....Referandumu yöneten usul ve kurallar arasındaki paralellik

6 .... Parlamentonun kararı

 7  Yeter savı

 8 Referandumların etkileri

GİRİŞ

1. Parlamenterler Asamblesi’nden gelen talebe cevap olarak Demokratik 
Seçim Konseyi ve akabinde de Venedik Komisyonu 2002 yılında Seçim 
Konularında İyi Uygulamalar Kodu’nu kabul etti.LLJ.

2. Bu belge 2003 yılı (ilk bölüm)oturumunda Parlamento Kurulu’nda ve 
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 2003 Bahar 
oturumunda onaylanmıştır.

3. 13 May 2004L2] tarihli resmi açıklamada Bakanlar Komitesi “seçimle ilgili 
konularda bu alanda Avrupa Konseyi’nin referans metni ve Avrupa ülkelerindeki
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demokratik seçimlerin yasal çerçevesinin muhtemel gelişimine temel olarak 
Avrupa’nın seçim mirasının ilkelerini yansıtan İyi Uygulama Kodu’nun önemini” 
tanıdı.

4. Demokrasi Avrupa’da yayıldıkça hem çoğulcu seçimlere hem de 
referandumların kullanımına gittikçe daha sık rastlanır olmuştur.

5. Buna uygun olarak birkaç yıldır Parlamenterler Asamblesi referandumlar 
ve bu alandaki iyi uygulamalara ilgi duymuştur. Çalışmaları 29 Nisan 2005 yılında 
“Referandumlar: Avrupa’da İyi Uygulamalara Doğru” 1704 numaralı (2005) 
tavsiye kararının benimsenmesini sağladı”^ .  Asamble bu bağlantıda Venedik 
Komisyonuyla işbirliği içerisinde çalıştı[4]ve Venedik Komisyonu Bakanlar 
Komitesi’nin telcbi üzerine daha önce bahsi geçen tavsiye hakkındaki yorumlarını 
sundu vc referandum konusunda üyelerine gönderilen ankete verilen cevapların bir 
özet raporunu çıkardı. Bu raporun başlığı “Avrupa’da Referandumlar -  Avrupa 
Devletleri’nde Yasal Düzenlemelerin Analizi.”L5J.

6. Referandumlar hakkında Avrupa Konseyi arkaplan belgesinin Seçim 
Konularında İyi Uygulama Kodu eşliğinde oluşturulmasına karar verilmiştir. 
Demokratik Seçim Komisyonu Venedik Komisyonu’nun üç üyesinin; Bay Pieter 
van Dijk (Hollanda), Bay François Luchaire (Andorra) ve Bay Giorgio Malinverni 
(İsviçre), katkılarıyla bu görevi üstlenmiştir.

7. Referandum organizasyonları hakkında rehber ilkeler Demokratik Seçim 
Konseyi tarafından 18. Toplantısında (Venedik, 12 Ekim 2006) ve Venedik 
Komisyonu tarafından 68. Genel oturumda (Venedik, 13-14 Ekim 2006) 
benimsenmiştir.

8. Bu rehber ilkelere Demokratik Seçim konseyi tarafından 19. Toplantıda 
(Venedik, 16 Aralık 2006) ve Venedik Komisyonu tarafından 70. Genel oturumda 
(Venedik 16-17 Mart 2007) kabul edilen açıklayıcı repor eşlik etmektedir.

9. 23 Kasım 2007’de, Avrupa Konseyi Parlamenterler Heyeti adına hareket 
eden Daimi Komite (Standing Committee) 1821 sayılı Tavsiye Kararıyla (2007) 
Bakanlar Komitesi’nden üye devletlerin Referandumlarda İyi Uygulama Kodu’nu 
onaylamaları yönünde öneriyi benimsemelerini talep etti. 1592 sayılı önergeyle 
(2007) Kurul, Avrupa Konseyi üye devletlerinde gecikmeden uygulanabilsin diye, 
İyi Uygulama Kodunu ulusal delege ve parlamentolara iletmeye karar verdi.
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10.), Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Kongresi 14. Genel kurulunda 
(Strazburg, 30 Mayıs -  1 Haziran 2007) Referandumlarda İyi Uygulama Kodunu 
kabul etti. ^

11. 27 Kasım 2008’de, 1042. Bakan Vekilleri toplantısında Bakanlar 
Komitesi üye devletlerdeki idari makamların Referandumlarda İyi Uygulama 
Kodu’yla yönlendirilmeleri amacıyla Referandumlarda İyi Uygulama hakkında bir 
deklerasyon Kabul etmiştir..

REFERANDUM YAPM A KONUSUNDA REHBER İLKELER3

I. Referandumlar ve Avrupa’nın secim mirası

1. Genel Ov hakkı

1.1. Kural ve İstisnalar

Genel oy hakkı ilke olarak tüm insanların oy vermeye hakkı olduğu 
anlamına gelir. Ancak bu hak belli bazı şartlara bağlı olabilir ve hatta olmalıdır da:

a. Yaş:

Oy verme hakkı asgari yaş sınırına bağlı olmalı ancak en geç rüşt yaşında 
kazanılmalıdır.

b. Vatandaşlık

i. Vatandaşlık şartı uygulanabilir;

ii. Ancak yabancıların belirli bir süre ikamet sonrasında yerel seçimlerde oy 
kullanmasına izin verilmesi uygun olabilir.

c. İkamet:

3 Demokratik Seçim Konseyi Tarafindan 18. toplantıda (Venedik, 12 Ekim 2006) 
ve Venedik Komisyonu tarafindan68. genel oturumda Kabul edilmiştir. (Venedik, 13-14 
Ekim 2006)
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i. İkamet gerekliliği dayatılabilir;

ii. Bu dununda ikamet edilen yer daimi yaşanan yer anlamındadır;

iii. Sadece yerel ya da bölgesel seçimler için vatandaşlardan ikamet süresinin 
uzunluğu talep edilebilir;

iv. Zaruri ikamet süresi makul olmalı ve kural olarak da 6 ayı geçmemelidir;

v. Oy verme hakkının yurtdışında ikamet eden vatandaşlara göre 
düzenlenmesi arzu edilir.

d. Oy verme hakkından kısıtlılık:

i. Bireyleri oy verme hakkından yoksun bırakacak sınırlamalar sadece 
aşağıdaki şartların tümüne bağlı olarak mümkün olabilir. (Sınırlama),

ii. Kanun tarafından yapılmalı;
iii. Ölçülülük ilkesi gözetilmeli;
iv. Kısıtlılık ya zihinsel yetersizliğe ya da ciddi bir suç için hüküm 

giymiş olmaya dayanmalıdır;
v. Ayrıca siyasi hakların geriye alınması ya da zihinsel yetersizliğin 

bulunması sadece bir hukuk mahkemesinin gerekçeli kararıyla uygulanabilir.

1.2. Seçmen (kütük)kavıtları

Seçmen kayıtlarının güvenilir olabilmesi için aşağıdaki kriterlerin yerine 
getirilmesi esastır:

i. Seçmen kayıtları daimi olmalı ya da sürekli güncellenen bir kayda 
dayanmalıdır (nüfus ya da doğum, evlilik ve ölüm kayıtları);

ii. En azından yılda bir kez olmak üzere düzenli güncellemeler 
yapılmalıdır. Seçmenlerin otomatik olarak kayıtlı olmadığı yerlerde kayıt 
nispeten daha uzun bir sürede yapılabilir olmalıdır;

iii. Seçmen kayıtları halka açık olmalıdır;

iv. Yargı kontrolüne tabi bir idari usul ya da kayıtlı olmayan bir seçmenin 
kayıt olmasına izin verecek yargısal bir usul olmalıdır; kayıt işlemi seçim ofisi 
tarafından seçim gününde alınacak bir kararın sonucunda gerçekleşmemelidir;
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v. Benzer bir usul yanlış kaydı olan seçmenlerin kayıtlarını makul bir sürede 
düzeltmesine izin vermelidir;

vi. Taşman ya da kaydın son açıklanmasından sonra yasal oy verme 
yaşına ulaşan kişilere oy verdirebilme yolu olarak tamamlayıcı bir kayıt için 
hazırlık yapılabilir.

2. Eşit ov

2.1. Eşit ov verme hakkı

İlke olarak her bir seçmenin bir oyu vardır; seçim sisteminin seçmene birden 
fazla oy hakkı verdiği durumlarda (örneğin alternatifler olduğunda) t7J.her bir 
seçmenin aynı sayıda oy hakkı olmalıdır.

2.2. Fırsat eşitliği

a. Oylanan önerinin destekçileri ya da karşıtları için fırsat eşitliği 
garanti edilmelidir. Bu idari yönetimler açısından tarafsız bir tavır gerektirir, 
özellikle de aşağıdaki konularda:

i. Referandum kampanyası;

ii. Medyanın ele alışı, özellikle de kamuya ait medyanın;

iii. Kampanyanın kamusal finansmanı ve bunun aktörleri;

iv. İlan ve reklam;

v. Umumi yollarda gösteri yapma hakkı.

b. Referandumla ilgili kamusal radyo ve televizyon yayınlarında önerinin 
destekçi ve karşıtları arasında eşitlik garanti edilmelidir.

c. Diğer kamusal ya da kitle iletişim araçlarında; özellikle haber 
yayınlarında, önerinin destekçi ve karşıtlarına dengeli bir ele alışın garanti edilmesi
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gerekmektedir. Hesaplama her bir öneriyi destekleyen siyasi partilerin sayısı ve 
seçim sonuçları gözetilerek yapılabilir.

d. Kamu desteği ve diğer tür destekler için eşitlik sağlanmalıdır. Önerinin 
destekçileri ve karşıtları arasında eşitliğin sağlanması uygun olacaktır. Ancak bu tür 
bir destek, önerinin destekçi ve karşıtı seçmenlerin minimum bir yüzdesiyle 
sınırlandırılabilir. Eğer siyasi partiler arasında eşitlik sağlandıysa bu tamamen veya 
oranlı olabilir. Eğer tamamen ise, siyasi partiler parlamentodaki mevcut güçleri ya 
da seçmenler arasındaki desteklerine bakılmaksızın eşit bir temelde 
değerlendirilirler. Eğer oransal ise, siyasi partiler seçimlerde kazanılan sonuçlara 
göre değerlendirilmelidir.

e. Radyo ve televizyon reklamları açısından fınansal ya da diğer şartlar 
önerinin destekçileri ve karşıtları için aynı olmalıdır.

f. İfade özgürlüğüne uygun olarak referandum kampanyası ve reklamları 
açısından referandumun tüm katılımcıları için özel yazılı ve görsel medyaya 
erişimin asgari olmasını sağlayacak yasal hazırlık yapılmalıdır.

g. Siyasi parti ve referandum kampanya finansmanı şeffaf olmalıdır.

h. Bazı durumlarda fırsat eşitliği ilkesi özellikle de reklam konusunda siyasi 
partilerin ve referandum tartışmasında yer alan diğer tarafların harcamalarını 
sınırlandırmasına yol açar.

i. Yaptırımlar tarafsızlık yükümlülüğünün ihlal edilmesi durumunda 
uygulanmalıdır.

2.3. Eşitlik ve azınlıklar

a. Azınlıkların durumuyla ilgili bir referandum durumunda normal 
oy sayımı kurallarına nisbi olarak istisna oluşturan kurallar ilke olarak eşit oy 
hakkına karşıt değildir.

b. Seçmenler bir azınlığa ait olduklarını belirtmek mecburiyetinde 
kalmamalıdırlar.

3. Serbest ov

3.1. Seçmenlerin serbest karar verme özgürlüğü
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a. İdari otoriteler seçmenlerin özgürce karar verebilmelerini garanti etme 
yollarından biri olan tarafsızlık görevlerini (1.2.2.a.’ya bakınız) yerine 
getirmelidirler.

b. Seçim durumunun tersi biçimde, bir referandumda sunulan öneriye 
yönetimin destek ya da karşı olma yönünde müdahalesini tamamen yasaklamak 
gerekli değildir. Ancak (ulusal, bölgesel ve yerel) kamu yönetimleri oylamanın 
sonucunu aşırı, tek yönlü kampanyalarla etkilememelidir. Kamu fonlarının 
kampanya amacıyla yönetimler tarafından kullanılması yasaklanmalıdır.

c. Oylanacak soru açık olmalıdır; yanlış yönlendirici olmamalıdır; bir cevap 
ima etmemelidir; seçmenler sorulan soruları yalnızca evet, hayır ya da boş bir oyla 
cevaplayabiliyor olmalıdırlar.

d. Yönetimler tarafsız bilgi vermelidirler. Bu da önerinin destekçileri ve 
karşıtları tarafından bir referanduma sunulan metin ve açıklayıcı bir rapor ya da 
dengeli bir kampanya malzemesinin, aşağıdaki şekilde, seçmenler için önceden 
yeterince mevcut bulunması gerektiğini ima eder: (Buna göre referandum metni):

i. Resmi gazetede oylamadan yeterince önce yer almalıdırlar;

ii. Doğrudan vatandaşlara gönderilmelidirler ve seçimden yeterince önce 
teslim alınmış olmalıdırlar;

iii. Açıklayıcı rapor sadece kendileriyle aynı bakış açısına sahip idari ve 
yasama görevlilerinin bakış açısını değil, aynı zamanda karşıt olanın da dengeli bir 
sunumunu vermelidir.

e. Yukarıdaki bilgi tüm resmi dillerde ve azınlıkların dillerinde mevcut 
bulunmalıdır.

f. Yaptırımlar tarafsızlık görevinin ve seçmenlerin karar verme 
özgürlüğünün ihlalinde uygulanmalıdır.

3.2. Seçmenlerin isteklerini ifade etme özgürlüğü ve sahtekarlıkla mücadele

a. Oy verme usulü
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i. Oy verme usulü halihazırda vatandaşlar tarafından anlaşılabilir olmalıdır.

ii. Seçmenlerin her zaman bir seçim noktasında oy verme imkanları 
olmalıdır. Diğer türlü oy verme işlemleri aşağıdaki durumlarda kabul edilebilir:

iii. Postayla oy verilmesine sadece posta servisi emin ve güvenilir olduğunda 
izin verilmelidir; posta yoluyla oy kullanma sadece hastanede ve hapishanede olan 
insanlar ya da hareketi kısıtlı kişiler veya yurtdışında ikamet edenlerle 
sınırlandırılabilir; sahtekarlık ve sindirme mümkün olmamalıdır;

iv. Elektronik oy verme Bakanlar Komitesi’nun 11 sayılı tavsiye kararında 
(2004) e- oylama için belirtilen operasyonel ve teknik standartlarla uyumlu 
olmalıdır. Özellikle de sadece, eğer sağlam, güvenilir, etkin, teknik olarak güçlü, 
bağımsız doğrulamaya açık ve seçmenler tarafından kolayca ulaşılabiliyorsa, 
kullanılmalıdır; sistem şeffaf olmalıdır; uzaktan oy verme kanalları genel olarak 
açık değilse bu yöntem sadece ek ve tercihe bağlı bir oy verme yolu olacaktır;

v. Vekaletle oy vermede çok sıkı kurallar uygulanmalıdır; her bir seçmenin 
alabileceği vekalet sayısı sınırlandırılmalıdır;

vi. Mobil oy sandıklarına sadece tüm yolsuzluk risklerini önleyecek katı 
kurallar altında izin verilmelidir.

vii. Oyun sonucunun doğruluğunun tayini için iki kriter kullanılmalıdır: 
Kullanılan oyların sayısı ve seçmen sandığına atılan oy pusulalarının sayısı;

viii. Seçim yeri görevlileri tarafından oy pusulalarının üzerinde 
oynanmamalı ve üzerleri işaretlenmemelidir;

ix. Kullanılmamış ve geçersiz oy pusulaları asla oy verme noktasından 
ayrılmamalıdır;

x. Oy verme noktalan birden fazla partinin temsilcilerini içermeli ve siyasi 
partiler ya da oylanan konuya taraf olan diğer gruplar tarafından atanan 
gözlemcilerin oy verme ve oy sayımı sırasında mevcut bulunmalarına izin 
verilmesi gerekmektedir;

xi. Askeri personel mümkün olduğu zamanlarda ikamet yerinde oy 
kullanmalıdır. Aksi takdirde görev yerlerine en yakın seçim yerinde oy kullanmak 
üzere kayıt olmalıdırlar;
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xii. Oy sayımı oy verme yerinde yapılmalıdır;

xiii. Oy sayımı şeffaf olmalıdır. Gözlemciler, öneriyi destekleyenler ve ona 
karşı olanların temsilcileri ve medyanın mevcut bulunmasına izin verilmelidir. Bu 
kişilerin aynı zamanda kayıtlara ulaşma hakkı da olmalıdır.

xiv. Sonuçlar açık bir şekilde bir üst aşamaya iletilmelidir;

xv. Devlet her türlü seçim yolsuzluğunu cezalandırmalıdır.

b. Seçmenlerin ifade özgürlüğü aynı zamanda aşağıdakileri de ima eder:

i. İdareciler yasama sistemi tarafından öngörülen referandumları organize 
etmelidirler; bu özellikle de idarecinin inisiyatifine kalmadığında önemlidir;

ii. Usuli konulara riayet edilerek özellikle de referandumlar yasa tarafından 
öngörülen süre sınırlamasında yapılmalıdır;

iii. Referandumu organize etmekle görevli birimin sonucun şeffaf bir şekilde 
doğru olarak saptanmasına ve resmi gazetede resmen yayınlanmasına yetkisi 
vardır.

4. Gizli ov

a. Seçmen için oylamanın gizliliği bir hak değil ancak aynı zamanda 
uyulmaması içeriği açıklanan her oyun devre dışı kalmasıyla cezalandırılabilecek 
bir ödevdir de.

b. Oy verme bireysel olmalıdır. Aile oylaması ya da bir seçmenin diğer oy 
üzerinde herhangi bir kontrolünün olması yasaklanmalıdır.

c. Gerçekten oy veren bireylerin listesi yayınlanmamalıdır.

d. Oy verme gizliliğinin ihlali için yaptırımlar bulunmalıdır.

II. Bu prensiplerin uygulanacağı koşullar
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1. Temel haklara saygı

a. İnsan haklarına, özellikle de ifade ve basın özgürlüğü, ülke içinde 
seyahat özgürlüğü, toplanma özgürlüğü ve siyasi parti kurmak da dahil siyasi 
amaçlar için bir araya gelme özgürlüğüne, saygı gösterilmeden demokratik 
referandumların yapılması mümkün değildir^.

b. Bu özgürlükler üzerindeki kısıtlamaların kanunla düzenlenmesi, kamu 
yararına olması ve ölçülülük ilkesiyle uyumlu olması gerekmektedir.

2. Düzenleyici aşamalar ve referandum kanununun istikrarı

a. Teknik konular hakkında kurallar ve (idarecilerin tüzüğüne eklenebilecek 
olan) detaylar hariç referandum kanununun kuralları en azından yasa konumunda 
olmalıdır.

b. Referandum kanununun temel yanları referanduma en az bir yıl 
kala değişikliğe açık olmalı ya da anayasada veya alalade kanunlardan daha üst 
seviyede yer almalıdır.

c. Temel kurallar özellikle aşağıdakileri içermektedir:

- Referandumu organize edecek seçim komisyonunun ya da herhangi bir 
birimin oluşturulması;

- Oy verme hakkı ve seçmen kayıtları;

- referanduma sunulan metnin usuli ve esas açısından geçerliliği[3J;

- referandumun etkileri (detaylarla ilgili kurallar hariç)

- Önerinin ve karşıtlarının medya yayınlarında yer alması.

3. Usuli Garantiler

3.1. Referandumun tarafsız bir birim tarafından organize edilmesi

a. Referandumun organize edilmesinden tarafsız bir birim sorumlu olmalıdır.
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b. İdari görevlilerin seçim konularında tarafsızlığının uzun süreli bir gelenek 
olmadığı yerlerde ulusal seviyeden seçim noktasına kadar her seviyede bağımsız ve 
tarafsız seçim komisyonları kurulmalıdır.

e. Merkez komisyonu özünde sürekli olmalıdır..

d. (Merkez komisyon) aşağıdakileri içermelidir:

i. En az bir tane hakim ya da başka bir bağımsız yasal uzman;

ii. Halihazırda parlamentoda temsil edilen ya da en azından oyun belirli bir 
kısmını alan partilerin temsilcileri; bu kişiler seçim konularında vasıflı olmalıdırlar.

Ve şunları da içerebilir:

iii. İçişleri Bakanlığı’mn bir temsilcisini;

iv. Ulusal azınlıkların temsilcilerini.

e. Siyasi partilerin ya da oylanan önerinin destekçileri veya karşıtlarının 
seçim komisyonlarında eşit olarak temsil edilmesine ya da bağımsız birimin işini 
gözlemlemesine izin verilmesi gerekmektedir. Siyasi partiler arasındaki eşitlik tüm 
ya da nisbi temelde olabilir, (bkz. I.2.2.d.).

f. Komisyonların üyelerini atayan birim onları istedikleri zaman çıkarmakta 
özgür olmalıdır.

g. Komisyon üyelerine standart bir eğitim verilmelidir.

h. Komisyonların kararlarını nitelikli çoğunluk ya da oy birliğiyle vermeleri 
arzu edilir.

3.2. Referandumun izlenmesi

a. Hem ulusal hem de uluslararası gözlemcilerin bir referandum izleme 
uygulamasına katılmaları için muhtemel en geniş olanak tanınmalıdır.
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b. İzleme seçim gününün kendisiyle sınırlı olmamalıdır ancak aynı zamanda 
uygun olduğu yerlerde seçmen kayıt ve imza toplama sürecini de içermelidir. 
Seçimden önce, seçim sırasında ve sonrasında kurallara aykırılık olup olmadığının 
belirlenmesine yardımcı olmalıdır. (İzleme) Oy sayımı sırasında her zaman 
mümkün olmalıdır.

c. Gözlemcilerin referandumla ilgili faaliyetin yapıldığı her yere 
(örneğin oy sayımı ve doğrulaması) girebiliyor olması gerekir. Gözlemcilerin 
giremeyeceği yerler, yasaklanmalarıyla ilgili gerekçelerle birlikte, kanunda açıkça 
belirtilmelidir.

d. Gözlem, görevlilerin tarafsızlık ödeviyle teminat altına alınmalıdır.

3.3. Etkin bir şikayet sistemi

a. Referandum konularında şikayet birimi ya bir seçim komisyonu ya da bir 
mahkeme olmalıdır. Her durumda sonuçta bir mahkemeye başvurmak mümkün 
olmalıdır.

b. Usul, özellikle de şikayetlerin kabul edilebilirliği açısından, basit ve 
şekilcilikten uzak olmalıdır.

d. Şikayet süreci ve özellikle de farklı birimlerin güçleri ve
sorumlulukları, (olumlu ya da olumsuz) yetki çatışmalarını önlemek için, kanun 
tarafından açıkça düzenlenmelidir. Kanun her durumda yetkili birimi özellikle 
belirlemelidir.

d. Şikayet birimi bu maddelerle; özellikle de aşağıdakilerle, belirlenen 
kapsamla başa çıkabilecek yetkinlikte olmalıdır:

- oy verme hakkı ve seçmen kayıtları;

- seçmenin bir kısmından gelen halk inisiyatiflerinin ve referandum 
isteklerinin toplanması;

- referanduma sunulan metinlerin şekil açısından ve eğer uygulanabiliyorsa 
maddi geçerliliği: metinlerin geçerliliğinin gözden geçirilmesi oylamadan önce 
gerçekleşmelidir; iç hukuk böyle bir gözden geçirmenin zorunlu mu yoksa tercihli 
mi olacağına karar verir;
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- Serbest oy kullanımına saygı:

- Turun sonuçları.

e. Şikayet biriminin ihlallerin sonucu etkilemiş olabileceği yerlerde 
referandumu geçersiz sayma yetkisi olmalıdır. Tüm referandumu geçersiz saymak 
ya da sadece bir seçim ofisinin veya bölgesinin sonuçlarını geçersiz saymak 
mümkün olmalıdır. Tüm sonucun iptali durumunda yeni bir referandum ilan 
edilmelidir.

f. Tüm seçmenlerin şikayet hakkı olmalıdır. Seçmenler tarafından 
referandum sonuçlarına karşı makul bir yeter sayısı kabul ettirilebilir.

g. Şikayette bulunma ve karar verme süresi kısa olmalıdır.

h. Başvurucuların her iki tarafı da içeren bir duruşma hakkının olması 
gerekir.

i. Şikayet birimi daha üst bir seçim komisyonuysa altında bulunan seçim 
komisyonları tarafından alınan kararları görevi gereği tasfiye ya da iptal 
edebilmelidir.

3.4. Finansman

a. Siyasi partiler ve seçim kampanyalarının finansmanı hakkında genel 
kurallar hem kamusal hem de özel finansman için uygulanmalıdır.

b. Kamu fonlarının idareciler tarafından kampanya amacıyla kullanılması 
yasaklanm alıdır^.

III. Özel Kurallar

1. Hukukun üstünlüğü

Referandumların yapılması bütün olarak yasal sistemle ve özellikle de usul 
kurallarıyla uyumlu olmalıdır. Özelikle de eğer anayasa ya da anayasayla uyumlu 
bir yasa gerekli teminatı sağlamıyorsa, örneğin referanduma sunulan metin 
parlamentonun özel yetki alanının bir konusuysa, referandumlar yapılamaz.

2. Referanduma sunulan metinlerin usuli geçerliliği
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Bir referanduma sunulan metinlerin aşağıdaki konulara saygı göstermesi 
gerekir:

- Form birliği: aynı soru özel olarak seçilen sözcüklerden oluşan taslak 
düzeltmesiyle genel olarak seçilen sözcüklerden oluşan öneri ya da kural sorusunu 
ilke olarak bir araya getirmemelidir;**

- İçerik birliği: Bir metnin (anayasa, kanun) tüm olarak değiştirilmesi hariç, 
içsel bir bağlantısı olmayan hükümleri bütün olarak kabul ya da reddinin talep 
edilmemesi gereken seçmenin, serbest oy hakkını garantilemek için oylamaya 
sunulan her bir sorunun farklı bölümleri arasında içsel bir bağlantı olmalıdır; bir 
metnin birden fazla bölümünün aynı anda revize edilmesi toplam bir değişimle 
eşdeğerdir;

- Hiyerarşik seviye birliği: Aynı sorunun aynı zamanda farklı hiyerarşik 
katmanların mevzuatlarına uygulanmıyor olması arzu edilir.**

3. Bir referanduma sunulan metinlerin somut geçerliliği

Bir referanduma sunulan metinlerin tüm üstün hukuk kurallarına uygun 
olması gerekmektedir, (normlar hiyerarşisi ilkesi).

(Referanduma sunulan metinlerin)Uluslararası hukuka ya da Avrupa 
Konseyi’nin temel prensiplerine (demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü) 
karşıt olmaması gerekir.

III.2 and 111.3’ün altında belirtilen gerekliliklere uymayan metinler halk 
oylamasına sunulmayabilir.

4. Seçmenin belirli bir kısmının talebi ve halk inisiyatifi doğrultusunda 
yapılan referandumlara (anayasada yerleri olduğu takdirde) uygulanabilecek özel 
kurallar

a. Siyasi haklardan faydalanan herkesin bir halk inisiyatifini imzalama ya da 
referandum talep etme hakkı vardır.

b. Toplanacak imzanın sayısı kadar imza toplamak için zaman sınırlaması 
(özellikle de zaman sınırlamasının başladığı gün ve bitiş günü) açık olarak 
belirlenmelidir.
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c. Herkesin (siyasi haklardan yararlansın ya da yararlanmasın) imza 
toplamaya hakkı olmalıdır.

d. Eğer umumi alanlarda halk inisiyatifleri ya da referandum talepleri için 
imza toplamak izin gerektiriyorsa, bu tür bir izin ancak eşitlik ilkesine uygun olarak 
kamu yararının üstünlüğü temel alınarak ve yasa ile belirlenen durumlarda 
verilmeyebilir.

e. Halk inisiyatifleri ya da referandum taleplerine imza toplanması 
için özel kaynaklardan para alınması kural olarak yasaklanmalıdır. Eğer izin 
veriliyorsa tahsis edilecek paranın bütünü ve her bir kişiye dağıtılacak tutar 
açısından düzenleme getirilmelidir.

f. Tüm imzalar kontrol edilmelidir. Kontrolü kolaylaştırmak için imza 
listelerinin aynı idareye kayıtlı seçmenlerin isimlerini içermesi tercihen gereklidir.

g. Bir oyu tamamen geçersiz saymak zorunda kalmayı önlemek için idarenin 
seçimden önce, örneğin aşağıdaki şekillerde, hatalı taslağı düzeltme gücü olmalıdır:

i. Soru belirsiz, yanlış yönlendirici ya da ima edici olursa;

ii. Usuli yada esasa ilişkin geçerlilik ihlal edildiğinde; bu durumda eğer geri 
kalan metin tutarlıysa kısmi geçersizlik ilan edilebilir; somut bir tutarsızlığı 
düzeltmek için bir alt bölüm tasarlanabilir.

5. Referanduma hakim olan usul ve kurallar arasındaki paralellikler

a. Referandumun yasal olarak bağlayıcı olduğu durumlar:

i. Bir referandumda reddedilen bir metin belirlenen bir süre içerisinde 
başvurulmadan bir başka usul ile kabul edilemez.

ii. Aynı sure içerisinde bir referandumda kabul edilen bir hüküm başka bir 
yöntemle değiştirilemez.

iii. Yukarıda belirtilenler bir metnin kısmi değiştirilmesi söz konusu 
olduğunda, eğer önceki referandum total bir değişiklikle ilgiliyse, uygulanmazlar.
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iv. Halk oylamasına karşıt olan daha üstün bir hukıık kuralının revizyonu 
yasal olarak kabul edilemez değildir, ancak yukarıda belirtilen dönemde bundan 
kaçınılmalıdır.

v. Parlamento tarafından benimsenen bir metnin reddedilmesi ve seçmenin 
bir kısmının talebi doğrultusunda halk oylamasına sunulması halinde benzer bir 
yeni metnin bir referandum istenmediği takdirde oylamaya sunulmaması 
gerekmektedir.

b. Bir metin referandumda seçmenin bir kısmının talebiyle benimsendiğinde 
aynı konuda seçmenin bir kısmının talebiyle makul bir süre geçtikte sonra 
uygulanabilen yerlerde ileri bir referandum organize edilmesi mümkün olmalıdır.

c. Bir metin referandumla parlamento harici bir idarenin talebiyle 
benimsendiğinde parlamentonun veya seçmenin bir kısmının talebiyle 
uygulanabilen yerlerde ya parlamento yoluyla ya da referandumla aynı sürenin 
dolmasının ardından değiştirmek mümkün olmalıdır.

d. Referandumlarla ilgili anayasal kuralların zorunlu olarak ya da seçmenin 
bir kısmının talebiyle referanduma girmesi tavsiye edilir.

6. Parlamentonun kararı

Bir metin Parlamento harici bir otorite ya da seçmenin bir kısmının talebi 
doğrultusunda oylaınaya sunulduğunda, parlamentonun oylanan metin üzerinde 
bağlayıcı olmayan bir fikir verebiliyor olması gerekmektedir. Halk inisiyatifi 
durumunda öne sürülen metne, bu metinle aynı anda oylamaya girecck, karşıt bir 
öneri sunmaya hakkı olabilir. Parlamentonun kararını açıklaması için bir süre 
verilmelidir: Eğer süreye uyulmazsa metin parlamentonun fikri alınmaksızın halk 
oylamasına sunulacaktır.

7. Yeter Sayısı

Aşağıdakilere fırsat verilmemesi tavsiye edilir:

a. Çekimser oy kullanan seçmenleri hayır oyu veren seçmenlere karşı asimile 
ettiği için, katılım oranı yeter sayısı (baraj, minimum yüzde),
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b. Taslak gerekli barajdan daha az bir salt çoğunluk tarafından benimsenirse 
zor bir siyasi durum içerme riski bulunduğu için, onay yeter sayısı (kayıtlı seçmen 
sayısının minimum yüzdesinin onayı).

8. Referandumların Etkileri

a. Yasal olarak bağlayıcı olan ya da danışma referandumlarının etkileri 
Anayasa’da ya da kanunda açıkça belirtilmelidir.

b. İlke soruları ya da diğer genel olarak oluşturulan öneriler tercihen 
bağlayıcı olmamalıdır. Eğer bağlayıcı olurlarsa, bunu izleyecek usul belirli 
kurallarla ortaya konmalıdır.

AÇIKLAYICI RAPOR (M EM ORANDUM )

GENEL GÖZLEM LER

1. Bu açıklayıcı Rapor referandumlara özel olan yukarıdaki yol 
gösterici ilkeleri detaylandırma amacındadır. Buna uygun olarak hem seçimlere 
hem de referandumlara uygulanabilen ilkeler ve genel kurallar üzerinde yorumda 
bulunmaz. Bu bağlamda Seçim Konularında İyi Uygulama Kodu’n a 'u atıfta 
bulunulabilir. Referandum yapmanın yol gösterici ilkeleri mümkün olduğunca 
Seçim Konularında İyi Uygulama Kodu’nu yansıtır. Yol gösterici ilkelerin her 
yönü detaylı olarak tartışılmayacaktır.

2. “Seçim” sözcüğünü “referandum” sözcüğüyle değiştirmek gibi 
birçok metinsel düzeltmeler gerekliydi. Referandumun kendilerine has doğasından 
kaynaklanan diğerleri (düzeltmeler) daha fazla tartışılmayacaktır. Örneğin seçimde 
aday olma hakkına (örn. Bkz. 1.1. La), adaylık başvurusuna^  veya seçime 
katılanlar arasında üyeliklerin eşit dağılımına (eşit oy verme g ü cü )LI3J; seçmenlerin 
birden fazla oy kullanmasının tercihli oy ya da karma liste yapmak gibi— 
alternatiflerle alakalı olduğuna (bkz. 1.2.1); seçim (ya da daha çok referandum) 
gözleminin imza toplama dönemine yayılmasına (bkz. I1.3.2.b) hiç atıfla 
bulunulmamıştır.

3. Ek olarak, Seçim Konularında İyi Uygulama Kodunun 
uygulanmasıyla ilgili ortaya atılan sorulara cevap olarak da açıklık getirilmiştir. 
Örneğin daimi seçmen listesi gerekliliği devamlı olarak güncellenen bir kayda atıfta
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bulunuyorsa sağlanmış olur (nüfus kaydı, doğum, evlilik ve ölüm kayıtları) (bkz. 
1.1.2.i); gözlemcilerin referandumla ilgili operasyonların yer aldığı yerlere 
girebiliyor olmaları açıkça beyan edilmiştir, (bkz. II.3.2.c).

4. Diğer noktalar Venedik Komisyonu tl4J ya da Avrupa Konseyi 
organları[15J tarafından yeni metinlerin benimsenmesini dikkate alır.

5. Yol gösterici ilkelerin ilgili oldukları konunun niteliğinin (anayasal, 
hukuksal ya da diğer) ne olduğuna bakılmaksızın -  ulusal, bölgesel ve yerel -  tüm 
referandumlar için geçerli olacağı açıkça belirtilmelidir. Parlamentoya yapılan her 
atıf aynı zamanda bölgesel ya da yerel kurullar için de geçerlidir.

I. Referandumlar ve Avrupa’nın Seçim Mirası

1. Genel ov Hakkı

1.1. Kural ve İstisnalar

6. Oy verme hakkını düzenlemenin şartları normalde hem referandum 
hem de seçimler için aynıdır. Özellikle de, sadece yerel ve bölgesel seçimlerde 
belirli bir süre ikamet gerekliliği vatandaşlara uygulanabilir ve bu süre istisnai 
durumlar hariç altı ayı geçmemelidir, (bkz. I.l.l.c.iii-iv).

7. Oy verme hakkının, en azından ulusal referandumlar için, yurtdışında 
ikamet eden vatandaşlara da verilmesi arzu edilir bir durumdur. Ancak bunun 
sahtekarlıklara yol açmamasını sağlamak önemlidir. Buna göre, bu kişileri 
yurtiçinde ikamet edenlerle aynı kayıtta tutmamak, ancak yurtdışında ya da 
yurtdışından oy kullanmalarını sağlamak tercih edilir; ek olarak bu durum oy verme 
haklarının kullanmalarını garantilemek açısından -  ki sadece oy kullanmak 
amacıyla yurtlarına dönmeleri ihtimal dışı olacağından -  yardımcıdır, (bkz.
I.l.l.c .v ).

2. Eşit Oy

2.2. Fırsat Eşitliği

8. Fırsat eşitliğine saygı hem seçimler hem de referandumlar için çok 
önemlidir. Seçimlerde partiler ve adaylar arasında eşitliğin sağlanması gerekirken 
bu ilkeyi referandum durumlarında sadece tekrarlamak memnun olunmayacak bir 
duruma yol açabilir. Halk inisiyatifi olan ya da ihtiyari referandumlar yapan
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ülkelerde, bu saydıklarımız sıklıkla siyasi partiler tarafından başlatılmaz ve aynı 
zamanda en geniş partiler tarafından reddedilen -  örneğin Parlamentodaki üye 
sayısının ya da partilerin devletin mali yardımından yararlanmasının azaltılması -  
bir seçenek de önerebilirler. Buna uygun olarak yol gösterici ilkeler oylanan 
önerinin destekçileri ve karşıtları arasındaki eşitliğe, özellikle de haber yayınları ve 
bir o kadar da devlet yardımları ve diğer tür desteklere, vurgu yapar; bu çerçevede 
her bir seçeneği destekleyen partilerin sayısı ya da seçim sonuçlan not edilebilir, 
(bkz. I.2.2.a-e).

9. Her durumda bir metnin destekçileri ve karşıtları arasında mükemmel 
denge talebi gerçekçi olmayacaktır. Şu ve ya bu yönden bir derece fikir birliği 
ortaya çıkabilir -  özellikle de parlamentoda nitelikli bir çoğunluk gerektirmiş olan 
bir öneriyle ilgili zorunlu bir referandum durumunda. Ancak destekçiler ve 
karşıtların halka açık medyaya sürekli erişimlerinin garanti edilmesi gerekmektedir. 
Bu gereksinim karşılandıkça, özellikle de haber yayınlarında, her bir seçeneği 
destekleyen partiler veya seçim sonuçlar hesaba katılabilir, (bkz. 1.2.2.c).

10. Benzer olarak, önerinin destekçileri ve karşıtları arasında devlet 
yardımı ve diğer yardım şekilleri açısından eşitliğin garantilenmesi önerilir. Bu tür 
bir yardım seçmenlerin minimum bir yüzdesine denk gelen destekçiler vc 
karşıtlarla, her iki tarafın da aldığı destek eşit olduğu takdirde, sınırlandırılabilir. 
Eğer siyasi partiler arasında eşitlik sağlanırsa bu, seçim sonuçları göze alınarak, 
(buna göre) oranlı olabilir. Yardımları partilere tahsis etmek yukarıda açıklandığı 
üzere kendi başına ideal bir çözüm değildir, (bkz. 1.2.2.d).

2.3. Eşitlik ve azınlıklar

11. Seçim durumlarında olduğu gibi bazen azınlıkların özel durumlarını 
hesaba katmayı gerektirecek nedenler olabilir. Bu özellikle de bir azınlık nüfûsunun 
nispeten yoğun olarak bulunduğu bir bölgenin kendi hükümeti için yapılacak bir 
referandumda geçerli olacaktır: bu bölgedeki ve tüm ülkedeki seçmenlerin iki kat 
çoğunluğu(double majority) gerekebilir.

3. Serbest ov

3.1. Seçmenlerin karar verme özgürlüğü

12. Seçim durumlarında otoritelerin bir liste ya da adayı destekleyen 
müdahaleleri kabul edilemez: tarafsızlık görevleri mutlaktır. Bir otorite birimi
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pozisyonunu ya da kamu fonlarını iktidarda kalmak için kullanamaz; ya da başka 
bir organ kanalıyla destekçileri adına da bunu yapamaz.

13. Hükümetin diğer organlarının oylanan metinle ilgili tartışmada 
destekleyici ya da karşıt görüşlerini sunmaları yasal olduğundan referandumlarda 
durum farklıdır. Ancak pozisyonlarını suiistimal etmemelidirler. Her hal ve karda 
kamu fonlarının kampanya amaçlı kullanımı fırsat eşitliğini ve seçmenlerin karar 
verme özgürlüğünü garantilemek için yasaklanmalıdır. Ek olarak her seviyedeki 
kamu idareleri (ulusal, bölgesel veya yerel) abartılı ve tek taraflı kampanyadan 
kaçınmalı ve tarafsızlık sergilemelidirler. Bu duaım  açıkça fikirlerini açığa 
vurmayacakları anlamına gelmez, ancak seçmenlerin bilgi sahibi olarak bir karara 
varmalarını sağlayacak yeterli derecede bilgiyi sunmaları gerekmektedir. 
Seçmenler yeterince önceden hem oylanacak metne hem de hepsinin ötesinde 
ayrıntılı bir açıklamaya sahip olmalıdırlar, (bkz. 1.3.1 .d)

idareler için en iyi çözüm seçmenlere sadece kendi görüşlerini ya da 
bu görüşü paylaşanları değil karşıt görüşü de dengeli bir biçimde göz önüne seren 
açıklayıcı bir rapor sunmaktır;

diğer bir olasılık idarelerin seçmenlere önerinin destekçileri ve 
karşıtları tarafından- adayların bazı seçimler öncesinde vatandaşlara yapmış olduğu 
hitaplara mutatis mutandis uyan dengeli kampanya malzemesi göndermesi 
olacaktır.

14. Hem metin hem de açıklayıcı rapor veya dengeli kampanya 
malzemesi seçmenlere oylamadan yeterli bir süre önce (en azından iki hafta önce) 
doğrudan gönderilmelidir.

15. Sonıııun açıklığı, seçmenlerin karar verme özgürlüğünün hayati bir 
yönüdür. Soru yanlış yönlendirici olmamalıdır, özellikle de önerinin kabulü ya da 
reddinin tahmin edilen sonuçlarından bahsederek bir cevap ima etmemelidir; 
seçmenlerin somları yalnızca evet, hayır ya da boş bir oyla cevaplayabiliyor 
olmaları gerekmektedir; ve daha detaylı bir cevap gerektiren açık bir soru 
sormamalıdır. Son olarak seçmenlerin oylannın etkisinden ve böylece de 
referandumun etkilerinden haberdar edilmeleri gerekir(yasal olarak bağlayıcı mıdır, 
ya da danışmak için midir? Pozitif bir sonuç bir önlemin benimsenmesine ya da 
feshine mi yol açar ya da daha uzun bir süreçte sadece bir aşama mıdır?) (bkz.
1.3. l.c).
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3.2. Seçmenlerin dileklerini açıklama özgürlüğü

16. Elektronik oy verme hakındaki paragraf Bakanlar Komitesi’nun e- oy 
kullamayla ilgili yasal, operasyonel ve teknik standartlar hakkındaki 11 sayılı 
tavsiye kararını (2004) benimsemesiyle Avrupa Konseyi tarafından getirilen yeni 
standartlara eklenmiştir, (bkz. I.3.2.a.iv).

17. Referandumların ayırt edici nitelikleri göz önüne alındığında, sadece 
partileri değil ancak seçilmiş organlarda temsil edilmeyi istemeyen diğer 
gruplaşmaları da böldüklerinden, önerinin destekçi ve karşıtlarının temsilcilerinin -  
partilerden bağımsız temsilciler de dahil olmak üzere -  ve her iki taraftan atanan 
gözlemcilerinin de hem oylamanın kendisi süresince hem de sayım süresinde oy 
verme noktalarına erişebiliyor olmaları gerekmektedir (bkz. I.3.2.a.x and xiii).

18. Yol gösterici ilkeler aynı zamanda seçmenlerin dileklerini açıklama 
özgürlüğünün seçimlerde gerekli olan ancak referandum durumunda ihlal edilmesi 
muhtemel başka bir yönüne de vurgu yapar: seçmenlerin kanun tarafından 
belirlenen kurallara uygun olarak isteklerini açıklamalarına izin verilmelidir ve 
sonucun doğru tesisine hakları olmalıdır (bkz. 1.3.2.b). Özellikle de yasa tarafından 
belirlenen süre sınırlamasına uyulmalıdır. Seçmen kitlesinin bir kısmı tarafından 
talep edilen bir referandum ya da halk inisiyatifi durumunda yetkili merciler soru 
artık ilgili olmayana kadar süreci uzatmayı deneyebilirler.

II. Bu ilkelerin uygulanacağı durumlar

2. Düzenleyici aşamalar ve referandum yasasının istikrarı

19. Yol gösterici ilkelerin ifadesi (referandum konusunda), referandum 
düzenlemesinin tüm kuralları -  teknik konu ve detaylar hakkında olanlar hariç -  
’’zorunlu” yerine “gerektiğinden” fiilini kullanarak -  statüsü gereği, Seçim 
Konularında İyi Uygulama K odu^ 'nunk inden  biraz daha az katıdır. İdare 
tarafından bir referandum talep edildiğinde yasanın bunun için kuralları 
belirleyeceği akla uygundur. Ancak böyle bir durum tamamıyla memnun edici 
değildir ve usul açısından bir yasa gereksinimi de kuraldır (bkz. ü.2.a).

20. Referanduma en az bir yıl kaldıktan sonra eğer en azından günlük 
hukukta yerleri varsa değişikliğe açık olmaması gereken, Referandum Kanununun 
temel yönlerinin listesi referanduma sunulan metinlerin şekli ve esas yönünden
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geçerliliği hakkında kuralları da içererek referandumların kendine özgü niteliğini ve 
etkilerini hesaba katar. Aynı zamanda oy verme hakkı ve seçmen kayıtları hakkında 
kurallara ve önerinin destekçileri ve karşıtları için halka açık medyaya erişime 
ihtiyaç duyulduğunu da vurgular. Buna ek olarak özellikle de Venedik Komisyonu 
tarafından 2 0 0 5 ^  yılında benimsenen Seçim Yasasının İstikrarı Hakkında 
Yorumlayıcı Bir Deklarasyon’un ışığı altında referandum yasasının daimiliğine, 
doğrudan demokrasi alanında Avrupa’nın seçim mirasına aykırı normlarda bir 
durumu sürdürmek için ya da uluslararası organizasyonlar tarafından yapılan 
tavsiyelerin uygulanmasını önlemek için müracaat edilemez. Ayrıca, bir 
referandumun tarihinin bir yıl ya da daha önceden (arada belirlenen zamanlarda 
seçimler normal olarak yapılırken) bilinmesinin mümkün olmadığı durumlarda bu 
daha çok oylamadan bir yıl önce yasal düzeltmelerin yasaklanması değil de eğer 
manipülasyon şüphesi varsa bu tür düzeltmelerin uygulamasının kanuna konduktan 
sonraki yıl yasaklanmasıdır (bkz.II.2.b).

3. Usul i Garantiler

3.1 Referandumun tarafsız bir birim tarafından organize edilmesi

21. Tekrar etmek gerekirse, referandumların parti çizgileri çerçevesinde 
bir bölünme gerektirmediği ancak başka siyasi oyuncuları içerebileceği gerçeği 
seçim komisyonları üyelikleri açısından partilerin ve önerinin destekçileriyle 
karşıtları arasında dengeli bir temsil seçeneğinin önerilmesi gerektiği anlamına gelir 
(bkz. 11.3.1.e).

3.2 Etkin bir şikayet sistemi

22. Şikayet biriminin minimum güçleri, serbest oy kullanma hakkı ve 
seçimin sonuçları elden geldiğinde açıkça söz edilerek, belirlenmiştir. 
Referandumların ve halk inisiyatiflerinin diğer yönleri en azından son anda hukuki 
gözden geçirmeye tabi olmalıdır: halk inisiyatiflerinin ve referandum taleplerinin 
seçmenin bir kısmı tarafından tamamlanması ve bir referanduma sunulan 
metinlerin şekli ve, uygulanabildiği yerlerde de, kendi başına geçerliliği. 
Geçerliliğin, zorunlu olarak ya da tercihen, yeniden incelenmesi metin oylamaya 
sunulmadan önce olmalıdır: bu da halkın, içeriği daha üst düzenlemelere aykırı 
bulunduğu için geçersiz ilan edilen (somut geçersizlik) ya da usuli geçerliliği ihlal 
edici içeriği olan bir metin üzerinde boş yere görüşlerini açıklamak zorunda 
kalmalarını önleyecektir (bkz. II.3.3.d, ve cf. konu III.2-3).
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23. Birçok seçim bölgesinde gerçekleştirilen seçimlerin aksine 
referandumlar bütün bir alanı (ülkeyi) kapsarlar. Bunun sonucu olarak sonuçların 
kısmi iptali genel sonucu etkilemezken kullanılan oyların iptal edildiği bölgede, bu 
başka bir sonuca yol açmayacağından, tekrarına (referandumun) gerek yoktur. 
Ancak tüm referandum tekrar edilmiyorsa ve genel sonuç sorgulanıyorsa kısmi 
olarak yeni bir referandum talep edilebilir; ancak yeni bir referandum yapmaktansa 
yeni bir kısmi oy kullanma çağrısı için, kampanya kaynaklarının çoğunun sınırlı bir 
alanda yoğunlaşmasının önlenmesi açısından, dikkatli düşünmek gerekir (bkz.
11.3.3.e).

3.3. Finansman

24. Siyasi partilen hem kamusal hem dc özel finansmanıyla ilgili kurallar 
referandum kampanyalarında uygulanabilir olmalıdır (bkz. II.3.4.a). Seçimlerde 
olduğu gibi özellikle de kampanya hesaplarına gelindiğinde finansman şeffaf 
olmalıdır. Yasal gerekliliklere riayet edilmediği durumda, örneğin harcama üst 
sınırı belirgin bir şekilde aşılmışsa, oylama iptal edilmelidir LI9J. Fırsat eşitliği 
ilkesinin kamu finansmanına da uygulandığı belirtilmelidir; önerinin destekçileri ve 
karşıtları arasında eşitlik sağlanmalıdır, (bkz. 1.2.2.d).

25. Kamu fonları, fırsat eşitliğini ve seçmenlerin özgürce karar 
vermelerini garantilemek için, idareler tarafından kampanya amacıyla 
kullanılmamalıdır.(bkz. II.3.4.b, cf. konu 1.3.l.b).

III. Özel Kurallar

1. Hukukun üstünlüğü

26. Demokrasi ve insan haklarıyla1'"1 birlikte Avrupa Konseyi’nin üç 
dayanağından biri olan hukukun üstünlüğü ilkesi her alanda olduğu gibi 
referandumlar için de geçerlidir. Halk egemenliği ilkesi sadece hukuka uygun 
olarak karar alınmasını sağlar. Referandumların kullanımına sadece Anayasa ya da 
Anayasayla uyumlu bir yasayla izin verilmelidir ve referandumlara 
uygulanabilecek usuli kuralların izlenmesi gerekir. Diğer taraftan referandumlar 
gerekli yasal tedbirleri alındığında düzenlenmelidir (bkz. I.3.2.b.i).

2. Referanduma sunulan metinlerin prosedürcl geçerliliği

27. Prosedürcl geçerlilik üç noktayı ihtiva eder: biçim birliği, içerik 
birliği ve hiyerarşik seviye birliği.
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28. Referanduma sunulan metin farklı biçimlerde orrtaya konabilir:

- Anayasa değişikliği, yasa yapma ya bir diğer tedbirin bir belirli bir 
biçimde yazılmış taslağı

- Varolan bir düzenlemenin kaldırılması

- Bir ilke sorusu (örneğin: “Başkanlık hükümeti sistem inin getirilmesi için 
Anayasanın değiştirilmesi taraftarı mısınız?”) veya

- Belli bir şart biçiminde olmayan ve “genel olarak yazılmış önerge” diye 
bilinen somut bir önerge (Örneğin: “Anayasayı parlamentodaki sandalye sayısını 
300’deıı 200’e indirecek şekilde düzeltmekten yana mısınız?)1211.

29. Yayınlanma ve duyurulmaya tabi belirli bir biçimde yazılmış 
taslağa verilecek bir “evet” oyu -  en azından yasal olarak bağlayıcı olan bir 
referandum durumunda -  düzenlemenin kanunlaştığı ve usulün sona erdiği 
anlamına gelir. Diğer taraftan bir ilke sorusuna ya da genel olarak yazılmış 
önergeye verilecek bir “evet” cevabı sadece, daha sonra taslak oluşturma ve 
akabinde yasanın kanunlaşmasının izleneceği, bir aşamadır. Belirli bir biçimde 
yazılmış taslak ve genel olarak yazılmış önergenin bir araya getirilmesi, 
seçmenlerin oylarının öneminden haberdar olmalarını ve böylece de serbest oy 
kullanma haklarına zarar vererek, kafa karışıklığı yaratacaktır.

30. Serbest oy kullanmanın daha da fazla zorlu gereksinimlerinden biri 
içerik birliğidir. Seçmenler içsel bağlantısı bulunmayan birden fazla soru için, birini 
diğerine tercih edebileceklerinden, aynı anda oylamaya çağrılmamalıdırlar. Bir 
metnin revizyonu birden fazla yönü kapsadığında bundan dolayı halka birden fazla 
soru sunulmalıdır. Ancak bir metnin, özellikle de Anayasanın, toptan revizyonu 
doğal olarak sadece yakın olarak bağlantılı yönlerle ilgili değildir. Böylelikle bu 
durumda içerik birliği gereksinimi uygulanamaz. Birçok bölüm içeren bir metnin 
büyük kısmının revizyonu toptan bir revizyonla eş görülebilir; açıkça bu farklı 
bölümlerin ayrı olarak halk oylamasına sunulamayacağı anlamına gelm ezt22].

31. Hiyerarşik seviye birliği diğer iki kural gibi önemli değildir. Ancak 
aynı sorunun farklı hiyerarşik seviyelerin mevzuatlarına; örneğin anayasal revizyon 
ve bağlantılı uygulanan Kanun, aynı anda uygulanmaması arzu edilir.
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3. Bir referanduma sunulan metinlerin somut geçerliliği

32. Kanun üstünlüğü ilkesine göre halk kanuna uygun davranmaktan 
istisna tutulmamıştır. Bu, tüm üstün hukuka uygun olması gereken, oylamaya 
sunulan metinlerin hem usuli yönleri hem dc özü için geçerlidir. Bu nedenle 
yasama referandumlarının anayasaya uygun olması gerekir, federe ya da bölgesel 
mahiyetteki referandumlar federal veya merkezi devletin kanunlarına uygun 
olmalıdır.

33. Uluslararası hukuk ve iç hukuk arasındaki ilişki için ulusal hukukun 
ne dediğine bakılmaksızın, referanduma sunulan metinlerin uluslararası hukuka ya 
da Avrupa Konseyi’nin temel prensiplerine (demokrasi, insan haklan ve hukukun 
üstünlüğü) karşı olmaması gerekmektedir.

34. Yasal olmayan referandumları önlemek için usuli ya da esas 
açısından geçersiz metinlerin referanduma sunulmaması gerekmektedir.

4. Halk inisiyatifi ve seçmenin bir kısmının talebi doğnıltusunda yapılan 
referandumlara (Anayasada veri olduğu takdirde) uygulanabilecek özel kurallar

35. Seçmenin bir kısmının talebi ve halk inisiyatifi doğrultusunda yapılan 
(İsteğe bağlı) -) referandumlar imza toplanmasını gerektirir. Yol gösterici ilkeler bu 
anlamda, hepsinin burada detaylı olarak tartışılmayacağı, birden fazla kural koyar.

36. İmza toplama hakkı kayıtlı seçmenlerle kısıtlanmamalı ancak, 
(özellikle kendi statüleriyle ilgili metinler bakımından) yabancılar ve azınlıklar da 
dahil, herkes için geçerli olmalıdır, (bkz. III.4.c).

37. Kamu alanlarında imza toplamak için izin gerekebilir. Temel 
hakların herhangi birinin kısıtlamasında olacağı üzere böyle bir iznin reddi ancak 
bunu yapabilecek yasal bir temel varsa ve bu durum kamu yararı, ölçülülük ve 
eşitlik ilkeleriyle uyumluysa mümkündür (bkz. III.4.d).

38. İmzaların toplanmasının özel kaynaklar tarafından karşılığı ödenmiş 
ya da finanse edilmiş olmaması gerekir. Karşılığının ödenmesine izin verildiğinde 
(ödeme) halk inisiyatifini veya referandum talebini imzalayanlar için değil sadece 
imzayı toplayanlar için geçerli olmalıdır; hem tahsis edilen yekûn tutar hem de 
imza toplayan her bir kişiye ödenecek tutar açısından tanzim edilmelidir (point
III.4.e).
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39. Tüm imzaların kontrol edilmesi önemlidir(point III.4.Î). Bir inisiyatif 
veya referandumun başarısı, alışılmadık kadar çok sayıda geçersiz imzayı 
içerebilecek ya da tam tersine hiç içermeyecek bir örnek baz alınarak 
belirlenmemelidir çünkü diğer imza sayfaları bu geçersiz imzalarla dolu olabilir. 
Çoklukla, kanun tarafından öngörülen geçersiz imza sayısının toplandığı şüphe 
götürmeksizin saptandığında bazı imzaların kontrol edilmesi gerekir1211.

40. Ek olarak bir halk inisiyatifi ya da referandum talebi, önerilen metin 
yasaya uygun olsun diye tahrif etmeden değiştirmek mümkünse, kısmen geçersiz 
ilan edilmelidir. Bir yetkilinin muğlak veya yanlış yönlendiren ya da cevap ima 
eden bir soruyu düzeltme gücü olmalıdır. Usuli ya da esasa ilişkin geçerliliğin ihlal 
edildiği durumda da, imza sahipleri geri kalan kısmı eğer kendi başına sunulmuş 
olsa kabul edeceklerdiyse, kısmi geçersizlik ilan edilebilir veya bir metnin alt 
bölümünün içerik, biçim ya da hiyerarşik birlikle tutarlı olmadığı beyan edilebilir.

5. Referandumu yöneten usuller ve kurallar arasındaki paralellikler

41. Referandum yasal olarak bağlayıcı olduğunda, yetkililerin halkın 
kararına saygı göstermeleri gerekir. Yol gösterici ilkeler, örneğin, bir referandumda 
(en fazla birkaç yıldır) reddedilen bir metnin bir usul tarafından referandum 
olmaksızın benimsenemeyeceğinin teminatını verir. Seçmenin bir kısmının 
talebiyle yapılan tercihe bağlı referanduma referandum usulü olarak bakılır: böyle 
bir referandum istenmediği takdirde ilk seferinde reddedilen bir metin böylelikle 
halkın oyu olmadan uygulanabilir (bkz. IILS.a.i ve v). Benzer bir kural bir 
referandumda onaylanan bir hükmün revizyonu için de geçerlidir (point III.5.a.ii).

42. İki istisnai durum aşağıdadır:

Anayasa bir metnin toptan revizyonu için (pratikte Anayasa’nın 
kendisi) bir referandum hazırlığı yapar ancak kısmi revizyon için yapmaz; bir 
metnin kısmi revizyonunun halk oylamasına sunulması gerekli değildir (point
III.5.a.iii);

Parlamento halk oylaması tarafından benimsenenden daha üstün olan 
bir hukuk kuralını referandum olmaksızın revise edebilir; yasal kuralIarınt24J 
hiyerarşi ilkesine uygun olarak bunu yapabilir ancak bunu yapmaktan belirli bir 
süre kaçınılmalıdır(point II1.5.a.iv).
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43. Yukarıda anlatılanlar yetkililer için yasal olarak bağlayıcı olmayan 
danışma amaçlı referandumlar için uygulanamaz. Halkın (çoğunlunun) isteğine ters 
düşen bir parlamentonun siyasi bilgeliğiyse açıkça ayrı bir konudur.

44. Bir metnin, devlet ya da hükümetin başı gibi, Parlamento dışında bir 
otoritenin talebiyle benimsenmesi yasal durumu belirsiz bir biçimde 
dondurınamalıdır. Buna uygun olarak yol gösterici ilkeler böyle bir metnin ya 
parlamento vesilesiyle ya da, uygulanabilen yerlerde belirli bir sürenin 
geçmesinden sonra, seçmenin bir kısmının talebiyle revize edilebileceğini belirtir 
(point III.5.b).

45. Referandumlarla ilgili anayasal kurallar halk nezdinde doğrudan 
meşruiyeti kullanmalı, örneğin zorunlu olarak ya da seçmenin bir kısmının talebiyle 
referanduma sunulmalıdırlar. Her hal ve karda, parlamento halkın haklarını 
sınırlandırıcı bir önlem almak isterse sadece bu şekillerdeki bir referanduma 
sunulan bir önlem sayesinde bunu yapma gücü bulunur (point III.5.d).

6. Parlamentonun kararı

46. Halk inisiyatifleri söz konusu olduğunda halkın Parlamentonun 
fikrinden haberdar olması önemlidir. Buna gore, Rehber ilkelerparlamentonun 
kararını vermesi gerektiğini içermektedir. Parlamento bir metne karşı çıktığında 
ancak aynı yönde bir adım atmak istediğinde aynı anda karşıt bir öneriyi halk 
oylamasına sunması oldukça yardımcı olacaktırt25J.

47. Referandum idareciler tarafından istendiğinde Parlamentonun kararı 
çok daha gereklidir. Bu tür durumlarda halka yapılan çağrının Parlamentoyu bypas 
etmek için olup olmadığının tespit edilmesi önemlidir. Seçmenlerin parlamentonun 
pozisyonundan haberdar olmaları gerekir.

48. Parlamentoya danışılması geciktirme taktiklerine yol açmamalıdır. 
Bu nedenle kanun Parlamentonun kararını bildirmesi ve halk oylamasının 
yapılması için bir süre vermelidir, gerektiğinde (oylama) eğer Parlamento fikrini 
vaktinde bildiremiyorsa fikri alınmaksızın yapılmalıdır.

49. Bölgesel ya da yerel referandum durumlarında bölgesel ya da yerel 
kurul Parlamentonun ulusal seviyede oynadığı rolü oynayacaktır.

7. Yeter savı
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50. Referandum alanında tecrübelerine bağlı olarak Venedik Komisyonu 
yeter sayı hakkındaki kurallar için hüküm konmamasını önermeye karar verdi.

51. Düşük bir katılım yeter sayısı (minimum yüzde) önerinin karşıtları 
açısından karşıt oy vermektense çekimser kalmanın yararlarına olacağı anlamına 
gelir. Örneğin seçmenlerin 48% ’i bir öneriyi destekliyor, 5’i öneriye karşıt ve 
47% ’si çekimser kalma niyetindeyse 5%’lik karşıt kısmın kendi fikirlerini empoze 
etmek için, azınlıkta kalsalar bile, sadece oy sandığını ıssız bırakmaları 
gerekmektedir. Buna ek olarak kendilerinin kampanyada olmaması çekimser 
kalanların ve böylece de yeter sayısına ulaşılamaması ihtimalinin artmasına yol 
açar. Çekimserliğin ya da bir azınlık görüşünün empoze edilmesini 
cesaretlendirmek demokrasi için sağlıklı değildir(point II1.7.a). Ayrıca zayıf bir 
muhalefetin karşısında oylamaya katılım oranını tahrif etmek için büyük bir eğilim 
vardır.

52. Bir onay yeter sayısı (kayıtlı seçmenlerin minimum yüzdesi 
tarafından kabul edilmesi) da etkisiz olabilir. Hatta değişiklik yapmayı oldukça 
zorlaştıracak kadar yüksek olabilir. Eğer bir metin karar yeter sayısına ulaşılmadan 
seçmenlerin çoğunluğu tarafından -  yeterli bir sınırda bile olsa -  onaylanıyorsa 
siyasi durum, çoğunluk yeterli bir sebep olmadan zaferden mahrum bırakılmış 
hissedeceklerinden, oldukça tuhaflaşır; katılım oranının tahrif edilmesi riski katılım 
yeter sayısınınkiyle aynıdır.

8. Referandumların etkileri

53. Eğer seçmenlerin bilgi sahibi olarak oy vermeleri gerekiyorsa, 
oylarının etkilerinden haberdar edilmeleri esastır ve bu nedenle de referandumların 
yasal açıdan bağlayıcı mı yoksa danışma amaçlı mı oldukları Anayasada ya da 
kanunda açıkça belirlenmelidir, (bkz. III.8.a, cf. Serbest oy verme hakkındaki
1.3.l.c. nokta).

54. Yasal olarak bağlayıcı bir referandum bir ilke sorusunu ya da genel 
olarak kaleme alınmış bir öneriyle ilgili olduğunda halkın kararını uygulatmak 
parlamentoya kalır. Parlamento, özellikle de doğrudan çıkarları etkilendiğinde 
(örneğin Parlamento üye sayısının ya da üyelere yapılan ödemelerin azaltılması), 
engelleyici olabilir. Bu nedenle bir ilke sorusu ya da genel olarak kaleme alınmış 
bir öneri hakkındaki referandumların danışma amaçlı olması tercih edilebilir. Eğer 
yasal olarak bağlayıcı olurlarsa referandumu izleyen sürecin belirgin anayasal veya 
hukuki kuralları göz önüne serilmelidir. Parlamentonun harekete geçmede başarısız 
olduğu durumda mahkemeye başvurmak mümkün kılınmalıdır (bkz. III.8.b).
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[llCDL-AD(2002X)23rev.

m  CM(2004)83 final.

^A y n ı zamanda 10498 numaralı belgeye de bakın, bu belge Siyasi 
İlişkiler Komitesi Raporu’na (Raportör: Bay Mikko Elo, Finlandiya, Sosyalist 
Grup) Cenevre Hukuk Fakültesi’nin Doğrudan Demokrasi Hakkında Araştırma 
ve Evrak Merkezi tarafından hazırlanan çalışma sayfasının eklendiği bir 
belgedir.

[41CDL-AD(2005X)28.

|5|CDL-AD(2005)034; ayrıca anketi, CDL(2004)031, cevapları, CDL- 
EL(2004)011, ve sorulara verilen cevapları özetleyen tabloya da bakım z.CDL- 
AD(2005~)034add andCDL-AD(2005W34add2.

^  235 sayılı karar (2007).

Ancak 1.2.3.’e dc bakınız.

Özellikle de referanduma sunulan metni desteklemek ya da ona karşı 
çıkmak için sokak gösterileri yapılması izne tabi olabilir: böyle bir izin halka 
açık gösteriler hakkındaki kurallara uygun olarak sadece kamu yararına zarar 
verecekse reddedilebilir.

Bölüm III.2 and III.3 .’e de bakınız.

^  Yukarıda 1.3.1 .b .’a bakınız.

[" 1CDL-AD(2002)023rev. pp. 19 ff.

^  Cf.CDL-ADf2002ffl23rev. 1.1.3.

m  C f.CDL-AD(2002)023rev. 1.2.2.

^  CDL-AD(2005~)043. Seçim Yasasının İstikrarı Hakkında Yorumlayıcı 
Bir Deklarasyon.
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^  Bakanlar K om itesi’nun e- oylamanın yasal, operasyonel ve teknik 
standartları hakkındaki 11 sayılı (2004) Tavsiye kararı.

LLfiJ Burada “seçmen” sözcüğü daha geniş bir anlamda kullanılmıştır: 
(yabancı uyruklu olsalar da) referanduma katılma hakkı olan vatandaşlar için 
kullanılmıştır.

[l71CDL-AD(2002X)23rcv. II.2.a.

|I81CDL-AD(2005n)043.

m  C f .CDL-AD(2002)023rev. par. 107 ff.

L20J Avrupa konseyi Y asası’nın Önsözii’ne bakınız. (ETS 001).

|2I1CDL-AD(2005~)034. par. 64.

i22J Birden fazla bölümün revize edilmesini bütün bir revizyon olarak 
sınıflandırma seçeneği içeriğin birliği kuralını çarpıtmak olarak görülebilir. Bu 
durum bütün bir anayasal revizyonun genelde kısmi bir revizyondan çok daha 
karmaşık bir süreç içerdiği gerçeğini göz ardı eder.

t2-J Seçim için adaylığın konmasıyla alakalı olarak, cf.CDL- 
AD(2002~)023rev. I.1.3.İV.

|24)CDL-INF(2000')013.

l25J Halk inisiyatifi ya da karşıt öneri halk oylamasına sunulduğunda oy 
verme süreci son derece kendine özgüdür vev bu nedenle yol gösterici ilkeler bu 
konuda yorumda bulunmazlar.
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