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Ülkemiz 1876 yılında başlayan aydınlanma ve batıl ılaşma hareketlerinin
bir sonucu olarak, sürekli yeni bir toplum düzeni ve onun hukuksal alt yapısını oluşturacak Anayasa aray ışları içinde olmuş tur. Böylece yedi Anayasa metni çeş itli nedenlerle topluma sunulmu ştur. Bu gün yürürlükte
olan 1982 Anayasas ı, kabul edildiği günden itibaren çeşitli eleştiri ve toplumsal muhalefete hedef olmu ştur. Özellikle bu eleş tiriler ve toplumsal muhalefet son y ıllarda ciddi boyutlara varm ış, toplumun çeşitli kesimlerinde
daha çağdaş, daha demokratik birAnayasa aray ışının içine girilmi ştir. Bu
bağlamda bir çok sivil toplum örgütü, kendi görü ş ve düşüncelerini ifade
eden Anayasa metinlerini kamuoyuna sunmu ştur. Bu geliş meler Anayasa
yapma ve yap ılanları değiştirme yolunda toplumsal bir al ışkanlığı mızı
göstermektedir. Nedenleri üzerinde durulmaks ızın, salt bu olgunun siyasal
geliş me ve toplumsal olgunluk aç ısından sağlıklı bir durum olmadığını
söyleyebiliriz. Türkiye sürekli Anayasa aray ışları içinde olmuş tur. Demokrasinin ve parlamenter sistemin ask ıya alındığı ara rejimlerden sonra
mutlaka yeni bir Anayasa dayat ılmıştı r. Toplumların Anayasa yapma ve
Anayasalardan sürekli şikayetçi olması övünülecek bir davran ış değildir.
Ancak bugüne kadar yürürlükte olan tüm Anayasalar ın yapılmasında geniş halk kitlelerinin katkısı yok denecek kadar az olmu ştur. Ülkemizde son
Anayasa arayışları ise daha farklı geliş mektedir. Toplumsal muhalefet ve
halk yapı lacak yeni Anayasada daha etkin olma istemini her firsatta yenilemektedir.
Türkiye Barolar Birliği kuruluş undan itibaren, görüş ve önerilerini kamuoyuna sunarak Türk Hukukuna olumlu katk ılarda bulunmu ştur. Son olaş katılı mrak toplumun Anayasa aray ışına yanı t olması düşüncesi ile geni
alınmıştır.
Ankalı uluslararası bir Anayasa Kurultayı düzenleme kararı
ra'da 9-13 Ocak 2001 günlerinde gerçekle ştirilen kurultayda yurt içinden
işi ii
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yurt dışından bilim adamlarının yanı sıra, uygulayıcılarla, siyasi parti
temsilcileri katıl iniş görüş ve düşüncelerini aktarm ışlardır.

KURULTAYI ve

Amaç yeni bir yüzy ılın başında evrensel oluşumlar ve toplumumuzun eri ş tiği gelişme sürecine yanıt verecek bir Anayasan ın yap ılmasında Türkiye
Barolar Birliğinin de katkılarının olmasıdır. Beş gün süren toplantıda salonu dolduran izleyenlerin ilgi ve duyarl ılığının yanı sıra toplantıya bildiri sunarak, tartışmacı olarak ve yönetici olarak, katk ıda bulunan katılımcıların destekleri ve kurultay sonrası aldığı mız kutlama mesajları toplantının beklenen amaca hizmet ettiğini göstermektedir.
Toplantı öncesinde, toplant ı sırasında ve toplantı sonuçlarının kitaplaşmast aşamalarında katk ıda bulunanlara teşekkür ediyor ve saygılarımızı sunuyoruz.

il Yönetim Kurulu

L'JJII

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ GÜN
Açış Konuşmalan
Prof. Dr. Eraip ÖZGEN
(Türkiye Barolar Birliği Başkam)
Prof Dr. Hikmet Sami TÜRK
(Adalet Bakam) .....................
Ahmet Necdet SEZER
(Cumhurbaş kam) ......

18
Konferanslar

I. Konu
Dünyada Anayasacı lzk Hareketleri ve Yeni Anayasalar
Oturum Başkam Mustafa BUNİN (Anayasa Mahkemesi Başkam)
Konuşmacılar
1. Prof Dr. Paulo Aflbnso Leme MACHADO
(ttat Paulista Üniversitesi . UNESP Brezilya) ................................

27
29

2. Prof Dr Ergun ÖZBUDUN
(Bilkent Üniversitesi Idari ve Iktisadi Bilimler Fakültesi)

38

3. Prof. Dr. Klaus STERN
(İnstitut Fur R ımdfunkrecht An Der Universt Ğt Zu Köln)

45

11. Konu
Türkiye'de Anayasac ılı k ve Anayasa Kültürü
Oturum Başkanı Nejat ARSEVEN (TBMM Ba şkan Vekili)
Konuşmacılar

59

1. Prof Dr. Jean MARCOU
(Grenoble Üniversitesi Siyasal Bilimler FükultesiKahire Üniversitesi) ..................................................

61

2. Prof Dr. Coşkun SAN
(Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

76

3. Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
(Anayasa Hukuku Profesörü)

85

İÇİNDEKİLER DC

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

İKİNCİ GÜN
Bildiriler
Oturum Başkanı Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN
(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

101

Bildiri -I.
Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar
Sunuş Prof. Dr. İbrahim KABO ĞLU
(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

102

Tartışmacı Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ
(Türkiye ve Ortadoğu Amme Idaresi Enstitüsü)

Bildiri 41Yeni Gelişmeler ve Üçüncü Kuşak Haklar
Sunuş Prof. Dr. Silvio MARCUS- HELMONS
(Louvain Katolik Üniversitesi İnsan Haldan Merkezi Müdürü-Belçika) .............................155
Prof. Dr. Jean ROSSETTO
(François Rabelais Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan ı Tours-Fransa) ..........................165
Tartışmacılar:
1. Doç. Dr. Oktay UYGUN
(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

179

2. Yrd. Doç. Dr. Sultan ÜZELTÜRK
(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Açık Oturum

Temel Hak ve Ozgürlükler
(Kapsam, Sırnrlama ve Kötüye Kullan ılması)
Oturum Başkam : Mahir Can İLICAK
(Anayasa Mahkemesi Üyesi) .....................................................................................................197
Konuşmacılar
1. Av. Güney DINÇ
(İzmir Barosu)

X 1 IÇINDEKILER

199

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

2. Prof. Dr. Michel Louis MARTİN
(Toulouse Üniversitesi Siyasal Bilimler Enstitü Müdurü) ....... ...... .

219

3. Prof. Dr. Faz ıl SAĞLAM
(Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi)

243

4. Prof. Dr. Sait GÜRAN
(İ stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi) ..........................................

251

5. Dr. Rıza TÜRMEN
(Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı ) .....................................

295

ÜÇÜNCÜ GÜN
Konferans

Siyasal Sistemler
(Demokratik Parlamenter Sistem,
Başkanlık . Yan Başkanlı k Sistemi, Tek. Çift Meclis)
Oturum Başkanı Prof. Dr. Necmi Y İJZBAŞİOĞLU
(İ stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi) ...................

335

Konuşmacılar
1. Prof. Massimo V İLLONE
(Italyan Cumhuriyet Senatosu Anayasa Komisyonu Ba şkan
Anayasa Hukuku Profesörü) .........................................................

338

2. Prof. Dr. Süheyi BATUM
(Bahçeş ehir Universitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

349

3. Prof. Dr. Alain BOCKEL
(Galatasaray Üniversitesi- OrIans Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

341

4. Doç. Dr. Erdal ONAR
(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) .............................................................................362

Bildiriler
Oturum Başkanı : Nüri ALAN
(Dan
ıştay Ba şkanı ) ....................................................................................................................413
İÇİNDEKiLER X1

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

Bildiri -I•
Demokratik Denetim ve Kahhnwılık

Sunuş Prof. Dr. Elisenda MALARET
(Barselona Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Tartışmacı
Prof. Dr. Zafer ÜSKÜL
(Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesil)

415

482

Bildiri -lI•
idarenin Yargısal denetimi
Sunuş : Prof, Dr. Ülkü AZRAK
(Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

441

Tartışm acı Prof Dr. İl Han ÖZAY
(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

470

Oturum Başkanı Av. Burhan KARAÇELİK
(Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı) ......

477

Bildiri .111.
Milletvekili Dokunulmazlığı, Bakan/ann Sorumluluğu,
Cumhurbaşkanının Soru msuzluğu
Sunuş : Prof. Dr. Yıldızhan YAYLA
(Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

478

Tartışmacı : Prof. Dr. Uğur ALACAKAPTAN
(Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan ı)

500

Bildiri
Siyasal Partiler ve Seçim Hukuku
Sunuş : Prof. Dr. Yavuz SABUNCU
(Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

517

Tartışmacı : Prof. Dr. Ergun (DZBUDIJN
(Bilkent Üniversitesi Idari ve Iktisadi Bilimler Fakültesi)

527

XII 1 İÇİNDEKİLER

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

DÖRDÜNCÜ GÜN
Açık Oturum

Küreselleş me, Evrensel Değerler ve Ulusal Egemenlik
Oturum Başkanı Prof. Dr. Suna KİLİ
(Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi) ...................................................535
Konuşmacılar
1. Prof. Dr. Jean DUFFAR
(Paris Val de Mame Üniversitesi Hukuk Fakültesi) .........................................................538
2. Prof. Dr. Slobodan MILACIC
(Balkan Ara ştırmaları Enstitüsü Müdürü, Montesuieu Bordeaux-IV) .........................550
3. Prof. Dr. Türkel M İNİBAŞ
(İ stanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi)

570

4. Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
(Anayasa Hukuku Profesörü)

583

5. Dr. Semih VANER
(Uluslararası Araştı rma ve incelemeler Merkezi-Paris) ....................................................595

Bildiriler
Oturum Başkam Av. Teoman EVREN
(TBB Önceki Ba ş kanlarmdan) ..............

621

Bildiri J
Hukukun Üstünlüğü ve Hukuk Devleti
Sunuş Prof. Dr. Michael SACHS
(Heinrich Heine Üniversitesi-Düseldorf)

623

tartışmacı Yekta Güngör ÖZDEN
(Anayasa Mahkemesi Önceki Ba şkanlarından ve
Türk Hukuk Kurumu Ba şkanı ) ...........................

636

Bildiri -IlYargı Bağımsızlığı
z Orgütlenmesi)
(Yargıç Güvencesi, Yarg ının ve Savunman ın Bağımsı
Sunuş Dr. U ğur İBRAHİMILAJ(KIOĞLU
(Yargı tay Genel Sekreteri) ..........................

652

IÇINDEKILER 1 Xiii

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI Tartışmacı : Av. Eraip ÖZGEN
(Türkiye Barolar Birliği Başkanı)

677

Oturum Başkam Prof. Dr. Zafer GÖREN
(Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu Üyesi)

689

Bildiri -111Anayasa ve Yüksek Mahkemeler
Sunuş : Dr. Önder AYHAN
(Askeri Yargıtay Onursal Başkan)

690

Sunuş : Doç. Dr. Yılmaz ALİEFEND İOĞLU
(Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

781

Tartışmacı Güven DINÇER
(Anayasa Mahkemesi Onceki Baş kan Vekili) ..........................................................................806

Bildiri -IV
Anayasa Yargısı
Sunuş Prof. Dr, Henry ROUSSILLON
(Toulouse Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan ı-Fransa) ...........................821
Tartışmacı Prof. Dr. Mustafa ERDO ĞAN
(Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi) ................................................844

BEŞİNCİ GÜN
Bildiri

Ekonomik Düzen ve Anayasa
Oturum Başkanı : Av. İsmet CANTÜRK
(Rekabet Kurulu Uyesi) ............................

855

Sunuş : Prof. Dr. Turgut TAN
(Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

857

Tartışmacı : Prof. Dr. Vural Fuat SAVAŞ
(Yeditepe Üniversitesi İktisat Fakültesi) -

876

Forum- Açık Tartışma

Türkiye için Nası l Bir Anayasa . Bir Anayasa Modeli
Oturum Başkan
ı : Prof. Dr, Erdoğan TEZİÇ
(Galatasaray Üniversitesi Rektürü ) ...............

X[V 1 İÇİNDEKİLER

895

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

DSP Temsilen Tayfun İÇLİ
(Ankara Milletvekili) ..........

898

MHP Temsilen Dr. Oktay VURAL
(MHP Grup Baş kanvekili) ...........................................................................

904

ANAP Temsilen Beyhan ASLAN
(ANAP Grup Baş kanvekili) .........................................................................

910

Oktay EKŞİ
(Basm Konseyi Ba şkanı -Gazeteci-Yazar) ...................................................

916

FP Temsilen Bahri ZENGIN
(Istanbul Milletvekili-FP Genel Ba ş kan Yrd) ............................................

920

DYP Temsilen Av. Ahmet İYİMAYA
(Amasya Milletvekili) ........................

926

CHP Temsilen Prof. Dr. Oya ARASLI
(CHP Genel Baş kan Yrd.) ..............................

932

HADEP Temsilen Hamit GEYLAN İ

941

Doç. Dr. Yilmaz AL İEF'ENDİOĞLU
(Çankaya Universitesi Hukuk Fakültesi) ........................................

955

Prof. Dr. Alain BOCKEL
(Galatasaray {JniversitesilOrlöans Universitesi Hukuk Fakültesi)

958

Av. Eyüp Sabri ÇEPİK
(Şanlıurfa Baro Başkanı ) ............

966

Av. Teoman ERGÜL
(Manisa Barosu Önceki Ba şkanı)

970

Prof. Dr. Zafer GÖREN
(Yüksek Oğretim Denetleme Kurulu Üyesi) ................................................

979

Av. Hakkı Suha OKAY
(Ankara Barosu Önceki Ba şkanı ) ................................................................

988

Doç Dr. Firuz Demir YA ŞAMIŞ
(Sabanc ı Universitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi) .......................

993

Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU
(İ stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi) ...................................................

1001

Uluslararası Anayasa Hukuk Kurultayı nda Yabancı Konukların
ı n Orijinal Metinleri ........................
Yapmış Oldukları Konuşmalar

1023

IÇINDEKILER XV

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

ULUSLARARASI
ANAYASA HUKUKU KURULTAYI
9-13 Ocak 2001

BİRİNCİ GÜN

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Av. Eralp Özgen (Türkiye Barolar Birliği Baş kanı)
Prof. Dr. Hikmet Sami Türk (Adalet Bakanı )
Ahmet Necdet Sezer (Cumhurbaşkanı)

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

Av.Eralp Özgen
Türkiye Barolar Birli ği Başkanı

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU

Av.Eralp

KURULTAYI
Özgen

Türkiye Barolar Birli ği Başkanı

Sayın Cumhurbaşkamm,
Değerli konuklar, sayın izleyenler, yazılı ve görsel basınımızın sayın temsilcileri; Türkiye Barolar Birli ği'nce düzenlenen 'Uluslararası Anayasa
Hukuku Kurultayı" açılış törenine katılmamz nedeni ile hepinize teşekkürlerimi ve içten saygılanmı sunuyorum.
Ülkemizin hukuk ve yargı alanında sorunları çoktur. Çeşitli konuşmalanmızda vurguladığımız üzere, yargı bağımsızlığının tam olarak sağlanamamış olması, devletin temelini teşkil eden adalet i şlerine yeterli bütçe olanaklannın tanınmaması ve bunun sonucu ortaya çıkan büyük aksaklıklar,
"say-savunma-karar" üçlüsünden olu şan yargılama makamında "savunmay
ı" dışlayan bir anlayışm sonucu olan İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanhklarınca hazırlanmış ve cezaevine girişleri düzenleyen üçlü protokol,
devletin kendisini savunma durumunda olan kamu avukatlar ının sorunlanna olumsuz yakla şımı ve bunlara ilave olarak son birkaç ay içinde ortaya çıkıp geni ş çaplı tartışmalara neden olan af yasası, cezaevleri operasyonu ve hayat standardı esasının yeniden kabulü konular ı, söz konusu sorunlann sadece bir kaçını teşkil etmektedir. Ben bugünkü açış konuşmamda bu konular üzerinde durmayacağım. Çünkü, çağımızda modern
bir devletin yapısı Anayasa temeli üzerine kurulur. Anayasalar, temel hak
ve özgürlüklerin güvencesini olu ştururlar. Bu nedenlerle, bugün ba şlayan
Kurultayımızın da ana temasın
ı oluşturan Anayasa konusu üzerinde durmakla yetineceğim.
Basından öğrencliğimize göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasamizın bazı maddelerinin de ğ
i ştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ancak inanıyoruz ki, yürürlükteki Anayasa'nın bazı maddelerinin değiştirilmesi, onu çağdaş sosyal ve hukuksal değerlerle uyum haline getiremeyecek; temel hak ve özgürlüklerin güvencesini sa ğlama açısından yeAÇILI Ş KONU ŞMALARI 13
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terli bir çalışma olmayacaktı r. 1982 Anayasasını n Danış ma Meclisi'nde
kabul edilerek bir tasan olarak Milli Güvenlik Konseyi'ne sunuldu ğu günlerde 2 ve 3 Ekim 1982 tarihlerinde Türkiye Barolar Birli ği'nin Ola ğanüstü Genel Kurul toplant ısı yapılmış ve o tarihlerde henüz taslak niteli ğinde olan Anayasa tart ışılmıştı r. Genel Kurul tarafı ndan kabul edilen raporun daha başı nda Ana ilkeler başlığı altında "...onurlu bir varl ık olan insanı n, devletin bile el uzatamayaca ğı bazı özgürlüklerin ve dokunulmazlıklarm sağladığı bir toplum yaşamı nda mutlu olabileceği, devletin varl ık
nedeninin de ki şinin özgürlük ve güvenli ğinden geçen mutlulu ğunu sağlamaktan ibaret olduğ u' belirtildikten ve bu dü şüncenin tüm uygar dünyaca benimsenmi ş ortak bir inanç olduğ u vurgulandıktan sonra şöyle denilmiştir: "Bu görüş ten hareket etmeyen, ki şiyi amaç de ğil araç, devleti ise
amaç sayan devlet felsefesi ve ona dayanan bir anayasal düzen.... topluma
sadece açı k ya da kapalı dikta rejimi getirir."
Türkiye Barolar Birli ği'nin sözü edilen Ola ğ anüstü Genel Kurulu'nda kabul edilen raporda, Anayasa tasar ısımn yüzyıllardı r uygar dünyaca benimsenmi ş bir çok özgürlüğü çok aşırı biçimde s ımrladığı , özgürlüklerin
tamamen ortadan kaldınlmasına kar şı güvence niteli ğinde olan ' öze dokunmama" kural ının da kabul edilmediğ i, özgürlüklerin ve dokunulmazlıkların son güvencesi olan yargı bağımsızlığı ve yargı ç güvencesinin de
yok edilerek, özgürlükçü hukuk devleti modelinden aç ıkça uzaklaşıldığı
belirtilmiş ; Ekonomik ve Sosyal Haklar Bölümündeki hükümlerin Sendika Kurma Özgürlüğü'nü, Toplu İş Sözle şmesi ve Grev Hakları'nı iyice kısıtladığı ve böylece Sosyal Devlet İlkesinin, çe şitli somut hükünılerin geız kağıt üzerinde bir kavram
tirdiğ
i s ı mrlamalar ve yasaklamalarla yaln
düzeyine düşürüldüğü vurgulanmıştır. Aynı Genel Kurul karar ında "Atatürk'ün yalnız çağdaş uygarlık doğrultusunda hızlı atılımları gerçekleştirmek için değil aynı zamanda demokrasinin ön ko şulu saydığı için bağlandığı laiklik ilkesinden sap ılmıştır. Böylece hür dü şünceli kuşaklar yaratma amacı terk edilmiş , Atatürk devrimlerine kar şıt oluşumların tohumları atılmıştı r" denilmek sureti ile günümüzdeki geli şmeler, daha o günlerden te şhis edilmiştir. Sözünü ettiğim Genel Kurul karar ında, bazı temel
hak ve özgürlüklerde k ısma nedeni olarak "suç i şlenmesini önlemek" den
söz edildiğ i; bunun yanlış olduğu, hukuk devletinde suç i şlendikten sonra
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lenir" düş üncesi ile özgürlüklerin kısilması yoluna gidilemeyeceği, tasarıdaki sınırlamalarla çoğ ulcu ve özgürlükçü demokrasinin gerçekle ştirilemeyeceği açıklandı ktan sonra " Sonuç" olarak şu hususlar vurgulanmıştır:
1
Türkiye Barolar Birliğ i Genel Kurulu Dam şma Meclisince kabul edilerek, Milli Güvenlik Konseyine sunulan tasar ıyı getirdiği kurum ve düzenlemelerle halkı n oyuna inanmayan ve genel olarak seçimi önemsemeyen,
çoğulcu demokrasiye ve çağımızı n tüm sosyal ve hukuksal değerlerine ters
düşen, Türk toplumunu çok gerilere ve çe şitli bunalimlara sürükleyebilecek nitelikte bulmaktadır. Bu haliyle Tasarının düzeltilemeyecek bir öneri olduğu ve yeni baştan kaleme alınması gerektiği görüş ve inancındadır.1'
i Genel Kurulu, bugün 17 y ıli aşGörüldüğü üzere Türkiye Barolar Birli ğ
kın bir süre uygulandı ktan sonra Anayasa hakkı nda kamuoyunun vardığı
sonuçları, daha Tasarı halinde iken görmüş ve vurgulamıştır.
İşte bu nedenlerle, 1982 Anayasa's ında bazı değişikliklerle düzgün ve çağdaş bir Anayasa'ya kavuş mak olanaks ızdır. Bu nedenle bazı maddelerde
değiş iklikler yapmak yerine, yepyeni bir Anayasa yapmak durumundad ır
bugün ülkemiz. Yeni yap ılacak Anayasa'mn kuramsal ve bilimsel temelleı düzenledik. Bu Kurulrini tartışmak ve belirlemek amacı ile bu Kurultay
tayda yapılacak tartışmaları n sonucuna göre yeni bir Anayasa taslağı hazırlamak üzere de Birliğimiz, çe şitli Üniversitelerdeki ö ğretim üyeleri ile
avukatlardan olu şan bir komisyon kurmuş tur. Komisyonda görev kabul
ederek çalışmalara katılan değerli öğretim üyeleri ile avukatlara huzurunuzda bir kez daha te şekkür ederim.
Böyle bir Kurultay'ı n düzenlenmesi, takdir edece ğiniz üzere katkıda bulunacak kuruluşları n bulunmasına bağlıdı r. Bu Kurultayı toplayabilmemize
katkıları ile olanak sağlayan ve böylece ülkemizde yap ılması arzu olunan
yeni ve sivil Anayasa'nı n kuramsal temellerinin saptanmas ını sağlayan
Nurol Holding'e, Vak ıllar Bankas ı'na, Halkbankası'na ve Rekabet Kurumu'na gönülden te şekkür ederim.
Beni dinlediğiniz için te ş ekkür eder, hepinize saygılar sunarım.
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Sunucu

Sayın Cumhurbaşkamm, sayı n konuklar; Adalet Bakam Prof. Dr. Saym
Hikmet Sami Türk'ü, konu şmalannı yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.

Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK
Adalet Bakan ı
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Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK
Adalet Bakanı

Saym Cumhurba şkanı m, yüksek yargı organlarımn değerli Başkanları ve
Üyeleri, Türkiye Barolar Birli ğinin Sayın Baş kam, Yönetim Kurulu Üyeleri, değ erli konuklar; Türkiye Barolar Birli ğinin düzenlediği Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı 'mn ülkemizde Anayasa hukukunun geli şmesinde önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Bilindiği gibi, anayasalar, bireyin insan haklar ım güvence altına alan ve
devletin temel yap ısı m düzenleyen hukuk kurallarmın tümüdür. Bu kurallar, hMA bazı ülkelerde görüldü ğü gibi geleneklerden de oluşabilir ya da
insanlık tarihinin son 200 y ılım aşkı n döneminde görüldüğü gibi yazılı kurallar halinde de ifade edilebilir. Hangi şekliyle olursa olsun, anayasalar
bir toplumsal sözle ş me ve bir temel kanun olarak nitelenebilir. Bir görü şe
göre, anayasalar, vatanda şlar arasında yapı lan bir toplumsal sözle şmedir;
onların insan haklann ı karşılıklı olarak güvence altı na alan ve devleti örgütleyen, kuran belgeler, anayasa olarak, anayasan ın ifadesini bulduğu
sözle ş me olarak nitelendirilebilir.
Bir baş ka görüş e göre, anayasalar vatanda şla devlet aras ındaki sözleşmedir. Bu, özellikle temel hak ve özgürlükler bak ımından ifade edilmektedir.
Burada devlet, bireyin haklar ım tanımayı , onlan ihlal etmemeyi, onları
korumayı ve geliş tirmeyi taahhüt etmektedir.
Anayasalar, ayn ı zamanda hukuk sisteminde temel kanun niteli ğindedir;
bizim ilk yaz ılı Anayasamı z Kanunu Esasi bu anlamdayd ı. Alman Anayasası , bugün "Temel Kanun" -"Grunt Gezet"- adım taşimaktadı r; "anayasa" sözcüğü de zaten bunu ifade etmektedir. Anayasalar, bu anlamda kuruluş kanunu olarak da kabul edilebilir. Nitekim konsitüsyon ya da consitition sözcüğü bunu belirtmektedir.
Günümüzde yaz ılı anayasalara baktığımı z zaman, bunların içinde yürürlükte olan en eski metnin Amerika Birle şik Devletleri Anayasas ı olduğunu görüyoruz. Bu Anayasada oldu ğu gibi, anayasalar çe şitli ülkelerde ya
yeni bir devlet kurulurken -bu arada daha önce ba ğımsız olmayan bir
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ulus, bağımsızlığa kavuşurken- ya da bir ülkede rejim değişikliği yapılırken ya da bu ölçüde olmasa dahi, devlet yap ısında köklü bir de ğişikliğe gidilirken yapılır.
Anayasaların hazırlandıkları ve kabul edildikleri dönemin anlayışım,
dünya görüşünü yansıtması doğaldır. Ancak anayasalar, geçmi şin olayları
göz önünde bulundurularak hazırlanır ve böylelikle gelece ği kucaklayan,
geleceği düzenleyen kurallar olarak ortaya çıkar. Bu anlamda anayasalar,
belirli bir ölçüde tepki kurallar ı niteliğindedir. Ancak bu tepkiyi belirleri planken sadece en son yaşanmış olam değil, bütün bir geçmi şi, geleceğ
layacak biçimde göz önünde bulundurmak gerekir. Aksi taktirde, en son
yaşanan olaylardan hareket ederseniz, gelece ğe dönük kurallar da uzun
bir geleceğ
i kapsayabilecek kurallar niteliğinde olmaz.
i olabildiğince genişliğiyle dü.zenier.
Anayasalar, geleceği düzenler, geleceğ
Anayasalar, ileriye dönük kurallardır, kolay kolay değiştirilmeyecek, sürekli olarak uygulamada kalacak olan kurallardır. Ancak zamamn değişmesiyle her şeyin değiştiği de bir gerçektir. 0 yüzden, ne kadar uzun bir
geçmiş dikkate alınarak hazırlanmış olursa olsun, ne kadar uzun bir gelecek hesaba katılarak düzenlenmi ş olursa olsun, anayasalar da eksik veya
tamamıyla ya da çe şitli kurallarıyla değiştirilmek durumunda kal ır. Ornek olarak, dünyada ve bizde bazı anayasaların yürürlük süresini dikkate alacak olursak, bu sözlerin do ğruluğu daha iyi anlaşılır. Biraz önce de
belirttiğim gibi, MM yürürlükteki yaz ılı anayasaların en eskisi Amerika
Birleşik Devletleri Anayasasıdır. 1789 yılında yürürlüğe giren bu Anayai şiklik yapılmıştır.
sa, şimdi 212 yaşındadır; ama bu Anayasada 26 değ
i şikAmerikan Anayasas ımn sonunda "emendinent" biçiminde eklenen de ğ
i şen koşullara uyumlu hale getirmek amacım gütmektedir.
likler, onu değ
Kıta Avrupa's ına baktığımız zaman, İkinci Dünya Savaşı ertesinde yoğun
bir anayasalaşma hareketi görüyoruz. Ikinci Dünya Sava şımn yenik veya
galip ülkeleri, yeni anayasalar yapma gere ğini duymuştur. Halen yürürlükte olan anayasalardan Italyan Anayasas ı 1947 tarihlidir; yani 54 yıldan beri yururlüktedir. Alman Anayasas ı 1949 yıhnda kabul edilmi ştir,
başka bir deyişle 52 yaşındadır. Yürürlükteki Fransız Anayasası 1958 tarihlidir ve 43 yaşındadır. Yakın tarihli anayasalara bakt ığımız zaman, Yunan Anayasası 1975 yılında kabul edilmiştir ve 26 ıldan
y
beri yürürlükte-
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Türk Anayasa hukukunun geli şmesine bakt ığımız zaman, bizdeki ilk yazılı Anayasa, me şruti monarş iyi getiren 1876 tarihli Kanuni Esasidir. Bunun çe şitli aralı klarla da olsa 1921 yılı na kadar devam etti ğini kabul edersek, 45 yıl yururlükte kalmıştı r. Ondan sonra iki Teşkilatı Esasiye Kanunu gelir: Birincisi Kurtulu ş Savaşı yı llanmn Anayasası ve meclis hükümet
sistemine dayalı olan 1921 tarihli Te şkilatı Esasiye Kanunu, 3 yı l yürürlükte kalm ıştır ve onu aynı adla 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu izlemi ştir.
1924 Te şkilatı Esasiye Kanunun 1960 devrimine kadar onun yürürlükte
kaldığı göz önünde bulundurulursa, Kanuni Esasiden sonra en uzun süre
yürürlükte kalan Anayasa olmu ştur, 36 yı l yürürlükte kalm ıştır. Ondan
sonra Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı adını taşıyan iki Anayasamı z var:
Birincisi 1961 Anayasası ; 1980 askeri müdahalesiyle sona erdi ğini düşünürsek, 19 ı
y l yürürlükte kalm ıştı r. Daha sonra kabul edilen 1982 Anayasası da bugün 19 yılı mn içindedir. Demek ki Türkiye'de 125 y ılda 5 Anayasa ve çok sayı da Anayasa de ğişikliği kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde ortalama her 25 ılda
y bir yeni Anayasa yap ılmıştır, bu araıda Anayasa de ğişiklikleri kabul edilmi ştir.
da da çok say
Anayasa değişiklikleri yap ılı rken veya yeni anayasalar yap ılırken, önceki
dönemlerin olaylarını n göz önünde bulundurulması , o dönemdeki istenmeyen olayların tekrar ya şanmaması bakımı ndan bir zorunluluktur. 0
anlamda da hemen hemen bütün anayasalar, bir tepki anayasas ı niteliğindedir. Nitekim 1949 Alman Anayasas ı , kendisinden önceki döneme bir tepki, tarihi bir tepki niteli ğindedir; ama sadece Hitler döneminin dikta rejimine değil, ondan önceki Weimar dönemine de bir tepki niteli ğindedir.
Böylece 1949 Anayasası , istikrarsı z bir dönemle totaliter bir dönemin olaylarını göz önünde bulundurarak, her iki dönemin tekrar ya şanmaması için
gerekli kuralları koymayı amaçlamıştır. 1958 Fransız Anayasası da, 1946
Anayasası mn getirdiği istikrarsızlı k ortamına, sık sık yaşanan hükümet
krizlerine bir tepki olarak ortaya ç ıkmıştı r. Bizde 1961 Anayasası, 1950'li
ı lları n otoriter yönetim anlayışına karşı bir tepki olarak ortaya ç ıkmıştır.
y
Bu Anayasanın belirgin özelliği; getirdiği yeni kurumlarla birlikte, temel
hak ve ögürlükleri geni ş letmesidir. Ancak 1961 Anayasası döneminde yaAç ıLış ı<oNu şı LALARı
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hükümet krizleri, siyasi istikrars ızlık ve anarşi ortamı, 1982 Anayasasını da o döneme bir tepki olarak ortaya ç ıkarmıştır. Bu Anayasa da öncekinin tersine, özgürlükleri s ınırlayan bir Anayasa olarak hazırlanmıştır.

Bütün bunlara bak ıldığı zaman, anayasa hukukunda diyalektik bir süreıyocin yaşandığı görülür; etki, tepki ve sentezin yapılması. Biz, şimdi san
rum ki sentezi yapmak durumunday ız. Şüphesiz anayasaların tamamımn
değişmesi de savunulabilir. Nitekim Türkiye'de birçok kimse, biraz önce
ı, Anayasada yapılakonuşan Türkiye Barolar Birliğinin Değerli Başkan
ı
,
Anayasan
ın tamamıdeğişikliklerin
yeterli
olmayacağın
cak olan kısmi
nın değişmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu, saygıdeğer bir düşüncedir;
ama gerçekçi olmak için, anayasalann belirli hedefler doğrultusunda ve
ülke gereksinmelerine göre, değişen anlayışlara göre sürekli olarak değiştirilmesinin de, gerekti ği ölçüde değiştirilmesinin de önemli bir yöntem olduğu anlaşılır. Anayasalar, ancak geni ş mutabakatlarla, geni ş uzlaşmalarla değiştirilebilir. Anayasanın bir toplumsal sözle şme olarak açıklanmasım dikkate alacak olursak, o toplumsal sözleşmenin tarafları aras ında uzlaşmayı sağlamak durumundayız.
ığı süre içerisinde çe şitli kesimlerce ele ş1961 Anayasası, yürürlükte kald
tirilmiştir ve 1961 Anayasasında, 12 Mart 1971 dönemi ba şta olmak üzere çe şitli değişiklikler yapılmıştır. Bunlar arasında, Anayasahın 1961'deki
felsefesinden hayli uzakla şan değişiklikler de bulunmaktadır. 1982 Anayasası ise, hazırlandığı ve halk oylamas ına sunulduğu dönemde, yeterince tartışılamamış olmasının da bir sonucu olarak sürekli olarak tartışma
gündemindedir; Türkiye'de bugünkü gibi s ık sık anayasa kurultaylarımn
veya anayasa sempozyumlar ının düzenlemnesi gereğinin altında da bu
yatm ak t adı r.
Türkiye, şimdi yeni bir binyılın başındadır; her ülke gibi Türkiye de yeni
bir yüzyıla girmi ştir. Yeni bir anayasa yap ılırken ya da anayasayı yeni anlayışlara göre sürekli olarak günün anlayışına uygun duruma getirirken,
göz önünde bulunduracağımız bazı çağdaş özellikler vardır. Her şeyden
önce küreselle şen bir dünyada ya şıyoruz, mesafeler kısalmıştır, ülkeler
arası etkileşim tarihin hiçbir döneminde görülmeyecek ölçüde artmıştır,
geleneksel sınırlar aşılmıştır. Sürekli bir teknolojik devrimin içinden geçiyoruz; tarihte hiçbir zaman teknolojik yenilikler bu kadar k ısa aralıklarla
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birbirini izlememi ş tir. Bilgilerimiz her sabah eskimi ş olarak önümüze
maktadır, her gün yeni bilgiler üretilmektedir. Bir bilgi ça ğında yaşıyoruz.
İletiş im olanaklan, tarihin hiçbir döneminde ya şanmadığı ölçüde artmıştır.

Bütün bu de ğişiklikler içinde bazı değerler hiç eskimeyen, de ğişmeyen değerler olarak varlığı m korumaktadı r. Bunların başı nda insan hakları gelmektedir. Demokrasi, çağımı zda bütün toplumları n özlediği yönetim biçimidir. Sosyal hukuk devleti, gerçekle ş tirilmek istenen bir devlet modelidir. Kuvvetler arası nda dengenin sağlanması , mutlaka başanlması gereken bir ödevdir. İş te bu olgular, hiç değişmeyen de ğerler olarak bütün yeni anayasa çalışmaları na yön verecek ilkelerdir. Bu arada Türkiye bak ıımndan bazı yeni olguların da dikkate al ınması zorunludur. Türkiye, art ık
Avrupa Birliği üyeliğine adaydır. Türkiye, 160 yı ldan beri Avrupa hukukunu kendi hukuk sistemine alm ıştır, kı ta Avrupa's ı hukukuyla Türkiye hukuku özde ştir. Ancak Türkiye şimdi içinde yer almak istedi ği bu dünyamn
değ erlerini benimsemek zorundad ı r, bunları Anayasasına yansıtmak durumundadır. Öyleyse yapaca ğımı z bütün yeni anayasal düzenlemelerde,
öncelikle insan haklar ım güçlendirmek zorunday ız, demokrasiyi geli ştirmek zorundayı z, sosyal hukuk devletini gerçekle ştirmeliyiz, yarg ı bağımsızlığı m güçlendirmeliyiz. Ancak bu arada devletin etkin çal ışmasım, kamu yönetiminin düzgün i ş lemesini, kamu hizmetlerinin verimli bir biçimde görülmesini sağlamak zorundayız. B ımlan yaparken, Anayasada da ve
onları hayata geçirecek olan yasalarda da çe şitli değişiklikler yap ılması
zorunludur. Bü kurultayda samyorum ki bütün bu konular aynnt ılı olarak
ele alınacaktır.
Bundan önceki bir Anayasa sempozyumunda bu konuda baz ı önerilerimi
sunınuştuın; ama bugün birkaç konu üzerinde durmakla yetinece ğim.
Bunlardan birisi, siyasal partilerle ilgilidir. Siyasal partiler, totaliter rejimlerden farkl ı olarak, bir devlet birimi de ğildir, devletin parças ı değildir;
ama siyasal partiler, halkla vatanda ş arasmda diyaloğu kuran bir aracı
konuınundadır. 0 bakı mdan siyasal partiler, demokratik rejimin vazgeçilı yla ulusal iradenin oluşması mez unsurudur. Siyasal partiler, çal ışmalar
na katkıda bulunurlar. İ ster iktidarda olsun, ister muhalefette olsun, siyaAÇLLI Ş KONU ŞMALARI 1 1.1
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partilerin güvenlik içinde çal ışması gerekir. Bu bakı mdan son günlerde üzerinde çok durulan siyasal partilerin kapat ılması rejimine değinmek
yerinde olur.

Bilindiği gibi, 1995 yılında Anayasam ızda yapılan deği şikliklerle siyasal
parti kapatılmalan sınirlandırılmıştı r. Anayasamızı n 69. Maddesine göre;
siyasal partiler, ancak program ve tüzüklerinin Anayasamn 68. Maddesinin 4. Fıkrasına aykırı olması ; yani ülkenin bağımsızlığına, bütünlüğüne,
Cumhuriyetin niteliklerine ayk ırı olması biçiminde çok genel olarak özetlenebilecek ilkelere aykırı olması ya da siyasal partilerin bu çe şit fillerin
odağı haline gelmesi ya da siyasal partilerin yurtdışından yardım kabul
etmesi durumunda temelli kapat ılır. Karan verecek olan, Anayasa Malı kemesidir. Siyasi partilerin program ve tüzüklerininAnayasaııın 68. Maddesine aykırı olması ya da yurtd ışından yardım kabul etmeleri konusunda bir tartışma yaşanmamaktadır. Tartışma, daha çok siyasal partilerin
Anayasanın 68. Maddesinin 4. Fıkrasına aykırı faaliyetlerin odağı haline
gelmesinde odaklanmaktad ır. Daha önce mihrak olarak adland ırılan bu
kavram, şimdi Anayasal terim olarak odak sözcü ğüyle ifade edilmektedir.
Anayasa Mahkememiz, bu konuda Siyasal Partiler Kanununun 103. Maddesinde yer alan mihrak ve odak tan ımlarım, bakmakta olduğu davalar
dolayısıyla iptal etmi ştir.
Anayasanın 69. Maddesinde odak kavram ıyla ilgili bir düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun gündemindedir. San ıyorum ki bu düzenleme yapılırken, Anayasa Mahkememizin bugüne kadar
vermiş olduğu kararlar, bu arada odak kavramıyla ilgili kararları göz
önünde bulundurulması gerekir. Ancak, Anayasan ın 69. Maddesinde, yaptırım olarak sadece siyasal partilerin temelli kapat ılması ve bir de siyasal
partilerin kapatılmasına neden olanların siyasal haklarım belirli bir süre
için kaybetmeleri düzenlenmiş bulunmaktadır. Bunun yanında başka bazı yaptırımların da öngörülmesinde yarar vardır. Örneğin dava konusu fiillerin ağırlığına göre, siyasal partilerin temelli kapatılması yerine, ilgili
partinin belirli bir süre için devlet yardımından yoksun bırakılması ya da
yapılacak olan ilk genel veya ara seçime kat ılma hakkından yoksun bırakılması da düşünülebilir. Sanıyorum ki önümüzdeki günlerde Türkiye Bü12 1 AÇILIŞ KONUŞ MALARI
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yük Millet Meclisinde yap ılacak olan tartışmalarda bu yapt ırımlar da göz
önünde bulundurulacaktır.
Anayasalar, mutlaka devletin temel kurumlar ı yla etkili, verimli çal ışmasım sa ğlamak durumundadı r. Bunun için mevzuatta da gerekli de ğişiklikler yap ılmalıdı r. Parlamenter sistemde mevzuat de ği şiklikleri, totaliter
sistemlerden farkl ı olarak çok çabuk ç ıkmamaktadı r. Kanunları n hazırlanması , incelenmesi, tart ışılması , yasama orgamn ı n komisyonlarında ve
genel kurulunda tart ışılması ve ondan sonra Cu ınhurbaşkaıunca yayımlanması , bir süreç içinde yürümektedir. Bu arada Anayasam ı za göre;
Cumhurba şkani, yayımlanması m uygun görmediğ i kanunlan bir kez daha görüş ülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir.
i kanunu sadece bir veBugünkü haliyle, Cumhurba şkanı , geri gönderdi ğ
gereksinmesini duysa
şülme
ya birkaç maddesi konusunda yeniden görü
tan
Meclisin
komisyonlannda
i kanunun tamamı yeni baş
da sistem gere ğ
ve Genel Kurulunda görü ş ülmek durumunda kalmaktad ır. Bu ise yasama
ekonomisi bak ı mmdan çok büyük bir zaman kayb ıdı r; yasama organımn
diğ er düzenlemeleri yapmas ı na engel olan bir durum ortaya ç ıkarmaktadı r. 0 nedenle, Anayasada yap ılacak olan de ğişiklikler arası nda, yasama
ı sağlamak için, Cumhurba şkanını n bir kaorganını n verimli çalışmasın
ı veya bir k ısmını , örneğ in belirli maddelerini tekrar Türnunun tamamın
kiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilece ğ ini kabul etmek gerekir.
Bu, yasama ekonomisi bak ımı ndan bize büyük bir kolayl ık sağlayacaktır.
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Son zamanlarda yine çok tart ışı lan bir konu, kanun hükmünde kararnamelerdir. Bilindi ği gibi, Kanuni Esasi dönemindeki kanunu muvakkat ç ıkarma olana ğını bir tarafa bı rakacak olursak; bizde 1961 Anayasas ı döneminde, 12 Mart 1971 müdahalesinden sonra bu kurum anayasa hukukumuza girmi ş tir. Kanun hükmünde kararname, bir gereksinmenin ifadesidir. Nitekim çağdaş ülkelerde benzeri kurumlar vard ır. Orneğin Fransız
Anayasası , kanun konularını sırası yla göstermiş tir; onun dışındaki konuları n hepsi kararnameyle düzenlenebilir, deere ile düzenlenebilir. Ancak
hükümet, kanun konular ı nda dahi, program ını n gerçekleştirilmesi için
Meclisten belirli süre için yetki alarak ordonas ç ıkarabilir; yani kanun
hükmünde kararname ç ı karabilir. Alman hukukunda, hüküm'et, hatta bakanlar, meclisten yetki alarak "reks ferordongen" ç ıkarabilir. Bütün
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bunlar, çağdaş düzenlemeleri gerektiği zaman yürürlüğe koyabilmek zorunluluğundan doğmaktadır.
ın temel ilkelerindenBizde yasama yetkisinin devredilınezliği, Anayasan
din Ancak yine yasama organının vereceği yetkiyle, hükümete programı nın uygulanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapma olana ğının tanmması da zorunludur. Ancak Anayasa Mahkememiz, kanun hükmünde kararname uygulamasım içtihat yoluyla daraltmıştır. Anayasa Mahkememiışma Meclizin, Anayasanın çeşitli hükümlerini karşılaştırarak ya da Dan
ğ
i
sindeki bazı açıklamalan göz önünde bulundurarak getirdi ölçüler arasında, Yetki Kanunu'nun önemli, ivedi ve zorunlu durumlarla s ınırlı olması koşulları aranmüktachr. Bu ko şullar, Anayasada yaz ılı olan koşullar değil; Anayasa Mahkememizin -biraz önce ifade etti ğim gibi- Anayasamn çeşitli hüküınleı-inden çıkardığı sonuçlardır. Bunun sonucunda, kanun hükmünde kararname kurumu son derece daralm ış , işlerliğini büyük ölçüde
yitirmiştir ve Türkiye'de siyasi partilerin bu konudaki davram şı da çok ilginçtir. Siyasi partilerimiz, iktidarda bulunduklar ı zaman bu gereksinmeyi duymakta ve Meclisten kanun hükmünde kararname ç ıkarmak için yetki istemektedir, bu yetkilerini de kullanmalctad ır; ama muhalefet partileri ya da ana muhalefet partisi, hemen her zaman bu Yetki Kanunu ve arkasından ona dayamlarak çıkanlan kanun hükmünde kararnameleri
Anayasa Mahkemesine götürmektedir.
i şmektedir; muhalefette Yetki KaKonumlar değiştiği zaman tutumlar de ğ
nunu ve kanun hükmündeki kararnameleri Anayasa Mahkemesine götürenler, iktidar olduklar ı zaman aynı zorunluluklar karşısında aym yetkileri istemekte ve ayn
ı biçimde kanun hükmünde kararnameler ç ıkarmaktadırlar. Böylece Anayasa Mahkemesi, Mecliste kaybedilen bir mücadelenin devam ettiğ
i bir mücadele alanı olarak kullanılmaktadır. Aslında rejimi bütün partilerin -ister iktidarda, ister muhalefette olsun- tam bir sorumluluk anlayışıyla birlikte yürütmeleri gerekir.
Burada hukuki bakımdan tartışılmasında yarar gördüğüm nokta, kanun
hükmünde kararname kurumunun Anayasada yeniden düzenlenmesidir.
Çağdaş bir devlette, parlamenter sistemin klasik yasama süreci içinde, ülkenin gereksinme duyduğu her düzenleme zaman ında yapılamamaktadır;
bu gerçeğ
i görmek zorundayız. Çağı yakalamak için, mutlaka süratle ha-
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reket etme zorunluluğu vardar. Ancak, bunu yaparken baz ı yeni unsurları
da ekleyebiliriz. Örne ğin Fransız Anayasası'nda oldu ğu gibi, Dan ıştayın
görüşünün al ınması da bu ko şullara eklenebilir; ama mutlaka hükümet
programlannı n uygulanabilmesi için, belirli sürelerle Meclisin hükümete
yetki tanımasma ve bu çerçeve içinde düzenlemeler yap ılması na olanak
tanı mak gerekir. Nihayet bu düzenlemeler Meclise sunulacakt ır. Bu düzenlemeler, Anayasa yarg ısının denetimine tabidir; ama ça ğdaş bir devleının karşı lanabilmesi için, bu konuda katin çok çeşitli değişken ihtiyaçlar
bir
tutum
içinde
olmakta
yarar
yoktur.
tı
ı
Anayasada yap ılacak de ğişiklikler aras ı nda, Anayasa yarg ısının alanın
ıyorum
geni şletecek de ğiş ikliklere de ihtiyaç vardır. Bunlann başında, san
ki önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük . Millet Meclisinde tart ışılacak
ırılması gelmekolan Anayasanı n geçici 15. Maddesinin 3. F ıkrası mn kald
i gibi, Anayasamn geçici 15. Maddesinin 3. F ıkrası, 12 Eylül
tedir. Bilindiğ
ı lan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin
1980 döneminde ç ıkar
Anayasaya aylur ılığı mn öne saralmeini engellemektedir. Art ık bu düzenlemenin sürdürülmesinde yarar yoktur. Hukukumuzun geli şmesi bakı nıından, şüphesiz yasa koyucu, o dönemde ç ıkarı lan kanunlan, kanun
hükmünde kararnameleri de ğiş tirebilir, buna bir engel yok, o anlamda bir
koruma sağlanmış değil; ama Anayasaya Mahkemesi'nin de bu sürece katkı da bulunabilmesini sa ğlamak ve Anayasaya ayk ırı normların yürürlükte kalmasını önlemek için mutlaka geçici 15. Maddenin 3. F ıkrasının kaldırılması şarttır.
Türkiye Barolar Birli ği'nin böyle bir komisyon kurmas ı m son derece yerinde bir hareket olarak görüyorum. Ancak Anayasan ı n tamamımn değiş tirilmesi gibi bir toplumsal uzla şma sağlanamasa dahi, Anayasan ın artık
bugünün anlayışı na uymayan hükümlerini de ğiştirebiliriz. İşte bu çalış malar bunlara katk ı da bulunur. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisinde de halen Partileraras ı Uyum Komisyonunda bu yolda çal ışmalar yapılmaktad
ır.
21. yüzyıl Türkiye'sini ya da 3. biny ıl başı ndaki Türkiye'yi çağdaş bir devlet durumuna getirecek de ğiş iklikler mutlaka yap ılmalıdır. İnsan hakları
güçlendirilmelidir. Devletin daha etkili çal ışması sağlanmalıdı r. Sadece
il; ama sosyal hukuk devleti, gerçekle ştirilmek istenen
hukuk devleti de ğ
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hedeflerin başında yer almalıdır. Bunlar hem Anayasa de ğişiklikleriyle,
hem yasalarda sürekli olarak yapılacak değişikliklerle uygulamaya yansı tılmalidır.

Bugün çahşmalanna başlayan toplantının bu konuda çok yararli katkılar
sağlayacağını düşünüyorum. Bu toplantıya bildiriyle katılan bilim adamlarına, yurtdışından gelen bilim adamlarına ve tartışmalara katılacak
olan herkese içtenlikle te şekkür ediyorum. Kurultayın, anayasa hukukumuzun çağdaş dünyamn en iyi anayasaları arasında yer alacak bir anayasaıun geli ştirilmesi yolunda başarıh çalışmalar yapması dileğiyle hepinizi
saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
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Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer'i, konu şmalarını yapmak
üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim.

Ahmet Necdet Sezer
Cumhurba şkanı
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Ahmet Necdet Sezer
Cumhurba
kani
ş

Değerli konuklar; sözlerime, bu önemli uluslararas ı etkinliği, Uluslararası Anayasa Hukuku Ku ı-ultayım düzenleyen Türkiye Barolar Birli ğine ve
bu etkinliğin gerçekleşmesinde eme ği geçenlere te şekkür ederek ba şlamak istiyorum.
Kurultaylar, uluslararas ı boyutu da varsa, oldukça güç gerçekle ştirilen etkinliklerdir. Bununla birlikte, kuramc ı lann, bilim adamları mn, konunun
uzmanların
ın ve uygulayıcı lann bilgilerini ve birikimlerini kat ılanlarla
paylaştıkdarı kurultaylar son derece yararl ı sonuçlar doğururlar; konuları
planlayanlara, kurallar ı koyanlara ve uygulayıcılara yardımcı olurlar. Üline üyelik sürecini ya şadığı günümüzde, Anayasakemizin Avrupa Birli ğ
mı zm da evrensel ölçütlere göre yeniden yap ılandırılması kaçımlmazdır.
Bu kurultayın uluslararası boyutu da göz önünde bulundurulursa, Anayasa sorunların
ı tartış maya açarak toplumun beklentilerine yan ıt vermeye
i konusunda topçahşacağına, çağdaş bir Anayasanı n nasıl olması gerektiğ
ışık
yönünden
de
Parlamentoya
luma ve Anayasa de ğişiklik çali şmaları
tutacağı na inanıyorum ve verimli geçmesini diliyorum.
Say
ı n konuklar; anayasalarda devletlerin hukuksal yap ısı, organların görev ve yetkileri, birbirleriyle ili ş kileri belirlenir. Yasama ve yürütme erkleri karşısı nda bireylerin temel hak ve özgürlükleri düzenlenip, bunlara
güvence sağlanır. Bunun için, iktidar gücünü s ı mrlayan kural ve ilkeler
konulmuş tur. Temel yasa olan anayasalarm di ğer yasalar karşısındaki bu
üstün konumları , özenle korunmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk; rejimin temellerine ve devletin temel niteliklerine dokunmadan, anayasalann çağdaşlaştırılmasma, günün ko şulları na göre yeniden gözden
geçirilmesine de engel de ğildir.
Anayasanın 11. Maddesinde, Anayasa hükümlerinin yasama, yürütme ve
yargı organlanm, yönetimi, di ğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel huı olamayacağı belirtilekuk kuralları olduğu, yasaların Anayasaya aykır
ı n üstünlüğü vurgulanmıştır. Aynca yargı erkine, yasama
rek, Anayasan
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ve yürütme karşısında üstünlük sağlanarak, yasama ve yürütmenin iktidar gücü dengelenmek istenilmiş tir. 1961 ve 1982 Anayasalarında, yasalar
ın Anayasaya uygunluğunu yargısal denetıınını..ngörülmesi ve Anayasa Mahkemesinin kurulup sürdürülmesiyle Anayasanın bağla ıcıliğı ve
üstünlüğüne etkinlik ve işlerlik kazandinimıştır.
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Değerli konuklar; Anayasanın 2. Maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin bir
hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü
ilkesi, devletin tüm eylem ve i şlemlerinin yargı denetimine bağlı tutulmasım zorunlu kılmaktadır. Ne var ki, Anayasada yargı denetimini kısıtlayan düzenlemeler bulunmaktadır. Anayasanın geçici 15. Maddesi, buıılann en önemlisini oluşturmaktadır. Maddenin son fikrasına göre, Milli Güvenlik Konseyi döneminde ç ıkarılan yasalar ve kanun hükmünde kararnamelerin Anayasaya aykırılığı ileri surulememektedir. Böylece bu dönemde yürürlüğe konulan yasaların denetimi yapılamamaktadır. Yargı denetimini kısıtlayan düzenlemelerden ikincisi, ola ğanüstü hal kanun hükmüııde kararnameleriyle ilgilidir. Anayasanın 148. Maddesine göre, olağanüstü hallerde sıkıyönetim ve savaş durumlarında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin Anayasaya aykınlığı savıyla Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz. Böylece bu rejimlerde, temel haklara ve özgürlüklere ilişkin getirilebilecek sımrlama ve yasaklamalar yarg ı denetimine bağli olinamaktadır. Oysa Anayasal bir rejim olan olağanüstü yönetim dönemlerinde de hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olmas ı gerekir.
Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesini gerçekle ştirmenin en önemli öğelerinden biri de yargı bağımsızlığıdır. Anayasada yargı bağımsızlığıni zedeleyici kimi düzenlemeler bulunmaktadır. Anayasaya göre, Cumhurbaşkani; Anayasa Mahkemesi, Hüimler ve Savc ılar Yüksek Kurulu, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini kendisine sunulan adaylar arasından ya da doğrudan seçmekte ve atamaktadır. Yüksek Mahkeme üyelerinin yargı organınca gösterilecek adaylar arasmdan
Cumhurbaşkamnca seçilmesi, yargıyı yürütmeye bağlamanın bir belirtisi
olarak değil, yargıya verilen yerin yüceli ğini gösteren bir düzenleme olarak yorumlanabilir. Ancak Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi yönünden böyle bir yoruıha katılmak güçtür. Göreviyle ilgili suç i şlediğinde, kendisini Yüce Divan sıfatıyla yargılayacak ya da açacağı bir iptal davas ına
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bakacak olan Anayasa Mahkemesinin üyelerini Cumhurba şkanımn seçmesi, yargı bağımsızliğı ve hukukun üstünlü ğü ilkeleriyle ba ğdaşmaz.
Ayrıca Hakimler ve Savc ı lar Yüksek Kurulunun olu şum ve çalış ma biçiminden doğ an pek çok sakınca, yarg ı bağımsızlığını zedelemektedir. Hkimler ve Savcı lar Yüksek Kurulu, adli ve idari yarg ıda görev yapan yargıç ve savcıları mesleğ e alma, atama, nakletme, disiplin cezas ı verme,
yükseltme, meslekten uzakla ştırma; Yarg ıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık
Mahkemesi üyelerini seçme gibi çok önemli yetkileri kullanmaktadır. Böylesine önemli bir i ş levi olan Hfikimler ve Savc ı lar Yüksek Kurulunda yürütme orgamnın temsilcisi olan Adalet Bakanına ve Bakanlık Müsteşarına uygun dü şmemektedir.
na yer verilmesi, yargı bağımsızlığı
Değerli konuklar; Anayasada genel ve özel af ilan ına karar verme yetkisi
Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmi ştir. AIIm, cezan ın istenmeyen etkisini azaltarak ceza adaletine yard ımcı olduğu; toplumdaki çat ışmaların
unutulması , kin duygularını n önlenmeye çal ışılması gibi durumlarda ceza
ıldığı ileri sürülmektedir. Bupolitikası mn uygulama arac ı olarak kullan
nunla birlikte, aftın toplum vicdan ım incittiği, adalet anlayışıyla bağdaş madığı, yargıya ve giderek devlete olan güvenin yitirilmesine neden olduğ u da bir gerçektir. Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin af yetkisinin Anayasadan ç ıkaniması konusunun tart ışılmasrnm zamamnın geldiğine inanıyorum.
Hukuk devleti ilkesi, yönetenlerin de yönetilenler gibi hukuka ba ğlı kılınmasmı öngörür. Devletin üstün otoritesinin hukuka ba ğhliğımn sağlanaı denetiminin devletin tüm organlarak dengelenmesinin ilk ko şulu, yarg
rının eylem ve i şlemlerini kapsa ınasıdır. Buna karşılı k Anayasada, Cumhurbaşkan
ın
ı n tek baş ma yapacağı i şlemlerinmn yargı denetiminin d ışında tutulacağı ; Cumhurbaşkanının re'sen imzaladığı kararlar ve emirler ile
ı mercilerine
Hüimler ve Savc ı lar Yüksek Kurulu kararlarına kar şı yarg
ı denetimi dışınbaşvurulamayacağı , uyarma ve kı nama cezalarımn yarg
da bırakıldığı belirtilmiş tir. Bireylerin hukuksal durumlar ı m etkileyebileı yolunun kapalı olması , hukuk devleti ilkesiyle
cek i şlemlere karşı yarg
bağdaşmamaktadır.
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Değerli konuklar; 1995 yı lmda 4121 sayılı Yasayla Anayasada önemli değişiklikler yapı hrken, siyasi partilere ili şkin 68. ve 69. maddelerde de yeniden düzenleme yapılmıştır. Anayasanın 69. Maddesindeki, "Cumhuriyet
ın
Başsavcılığı , kurulan partilerin tüzük ve programlar ının ve kurucuların
hukuki durumlarımn Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarım takiben ve öncelikle denetler, faaliyetlerini takip eder' kural ı,
1995 değişikliğiyle metinden çıkanlmıştır. Böylece Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcıhğı mn siyasi partileri denetleme yetkisi sona ermi ştir. Siyasal
partilerin yurtdışı nda örgütlenip siyasal etkinliklerde bulunamayacaklaı ve benzeri kuruluş oluşturamayacaklarına
nna, kadın ve gençlik kollar
ve vakıf kuramayacaklarına ilişkin, Anayasanın 68. Maddesindeki kural
da 1995 değişikliği sırasında kaldırılmıştır. Yine 1995 yılında 68. Maddede yapılan değişiklikle, seçmen yaşı 21'den 18'e indirilmi ştir.
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Anayasada yapılan bu değişikliklerin kimileri, aradan 5 yıldan fazla bir
süre geçmesine kar şın, Siyasi Partiler Yasasma yansıtılmamıştır. Siyasi
Partiler Yasasında gerekli de ğişikliklerin yapılarak Anayasaya uygun duruma getirilmesi zorunludur. Siyasi Partiler Yasası, Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarıldığı ndan, Anayasanın geçici 15. Maddesi kapsamına
ım Anayasaya uygunluk denetimine ba ğli tutma
girmekte ve yasa kurallar
ı n bir an
olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle de Siyasi Partiler Yasas ın
önce Anayasayla uyumlu duruma getirilmesi ve demokratikle şmeye, Siyasi Partiler Yasasında yapılacak değişikliklerle başlanması gerekmektedir.
Say
ın konuklar; Anayasanın 8. Maddesinde, yurutme yetkisi ve görevinin
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunca Anayasaya ve yasalara uygun
olarak kullamlacağı ve yerine getirilece ği belirtilmi ştir. Görüldüğü gibi,
yürütme iki organdan olu şmaktadır. Bunlardan, Anayasamn 101. Maddei açıkça belirtilen Cumhurbaşkanı, tarafsız
sinde tarafsız olması gerektiğ
orgam; bir ya da birden fazla siyasal partiden oluş an Bakanlar Kurulu ise
siyasi organı temsil etmektedir. Cumhurba şkanımn Bakanlar Kurulunı
dan ayrı bir organ olmasına karşın, yürütmeyi olu şturan Cumhurbaşkan
ve Bakanlar Kurulunun, devlet yönetimiyle ilgili kararlarda birbirinden
bağımsız işlemler yapma yetkisi yoktur. Bu konuda ortak hareket, i şlemlerin hukuksal geçerliliği için zorunluluktur.AyncaAnayasamn 104. Maddesinde, Cumhurba şkamna, Başbakam atamak ve istifasını kabul etmek,
ı atamak ve görevlerine son vermek,
Başbakan
ın önerisi üzerine bakanlar
gerekli gördüğü durumlarda Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek ya da
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Bakanlar Kurulunu başkanlığı altmda toplantıya çağırmak görev ve yetkileri verilmiştir.
Bu yetkiler, Cumhurbaşkanı mn yürütmenin yalmzca bir öğesi olmadığım,
n zamanda yürütmenin ba şı da olduğunu göstermektedir. Yürütme yetayı
kisinin yönetinıle ilgili bölümünün atamaları da kapsadığı açıktır. Böyle
olunca, yürütme görev ve yetkisinin kullanılması bağlamı nda, atamalarda yürütmeyi oluşturan her iki organı n imzasımn bulunması hukuksal zorunluluktur. Kuş kusuz kamu görevlilerinin tümünün atanmas ının Cumhurbaşkanının onaymdan geçirilmesi, uygulamada güçlüklere neden olur,
bunun pratik bir yarar ı da yoktur. Bu nedenle, önemli olan, devlet düzeneği içinde karar verme, verilen kararları uygulama ve denetleme görevlerinde bulunan üst düzey kamu görevlilerine ili şkin atamalarımn Cumhurbaşkanın
ın onayına sunulmasıdır. Çünkü devlet politikalar ında ve yönetiminde kararlılık vazgeçilmez öğedir. Bu öğelerin sağlıklı işleyebilmesi
için de üst düzey kamu görevlilerinin güvenceye kavu şturulması ko şuldur.
Güvenceli bir atama yöntemi ise, ancak tarafs ız Cumhurbaşkanının onayıyla sağlanabilir. Ote yandan Anayasan ın 105. Maddesinde, Cumhurbaş kanının Anayasa ve diğer yasalarda, Başbakan ve ilgili bakanm imzaları na gerek olmaksızm tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki
tüm kararlarının Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanacağı belirtilmiştir. Bu kural uyannca, ister Bakanlar Kurulu kararnamesi, isterse Ba şbakan ve ilgili bakan ya da bakanlarca imzalanan kararnameler olsun, bunlar
ın tümü Cumhurbaşkanı kararlarıdır.
Anayasanı n 8, 104, 105. maddelerine göre, Cumhurba şkammn, Anayasa
ve diğer yasalarda tek başına yapabileceği belirtilen işlemler dışında kalan yürütme kapsamı ndaki tüm kararlarının hukuksalik kazanabilmesi
için baş bakan ve tüm bakanlann imzalad ıklan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle, yalnızca Başbakan ve ilgili bakan imzas ım taşıyan, adı ne olursa
olsun ya da nasıl nitelendirilirse nitelendirilsin, ortak kararnamelerin geçerlilik kazanabiimesi için de Cumhurba şkanınca imzalanması Anayasal
zorunluluktur. Nitekim Anayasamn 104. Maddesinin 2 F ıkrasmın b bendinde, Cuınhurbaş kanına kararnameleri imzalamak görev ve yetkisi verilerek, bu zorunluluk pekiştirilmiştir.
Parlamenter rejimin kabul edildiği Anayasamn 104. Maddesinde, Cumhurbaşkan
ının devletin başi olduğu belirtilmiştir. Geleneklere dayal ı bir
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kurallar ve kurumlar düzeni olan parlamenter rejimlerde, yürütme orgam işlemleriyle ilgili olarak devlet ba şkanlan için karşı imza zorunluluğu
temel kural olarak benimsenmi ştir. Bunun amacı, devletin önemli i şlerinin devlet ba şkanı ve hükümetin ortak istenciyle yürütülmesinin sa ğlanmasıdı r. Üst düzey yöneticilerinin atanmas ı da bu tür işlerdendir. Ayrıca
belirtmek gerekir ki, parlamenter rejimlerde devletin üst düzey yöneticilerini atama yetkisi, güvenceli bir kamu görevinin gere ği olarak devlet
başkamna verilmi ştir. Bu nedenlerle, yalmzca en üst düzeydeki birkaç kamu görevlisinin de ğil; karar verme, uygulama ve denetleme yetkisi bulunan tüm üst düzey kamu görevlilerinin atamalanna ili şkin işlemlerin
Cumhurbaşkanının imzasına sunulması Anayasal bir zorunluluktur.
Cumhurbaşkanı m böylesine yetkilerle donat ıp güçlendiren parlamenter
hükümet sistemini tüm gerekleriyle uygulamaya koyan, yürütme görev ve
yetkisini Cumhurba şkanı ve Bakanlar Kurulunca yerine getirileceğini belirten Anayasa kuralları karşısında, kimi üst düzey kamu görevlilerinin
ın
ının imzasına gerek görmemek, Anayasan
atamalarında Cumhurbaşkan
ının devletin başı sıfaaçıklanan kurallanyla ba ğdaşmaz. Cumhurbaşkan
tı yla üst düzey kamu görevlilerinin güvencesi olma konumunu sürdürmesi bir Anayasal gerekliliktir.

KURULTAYI

Değerli konuklar; çağdaş bir hukuk düzenine kavu şulabilmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi için, Anayasamn kimilerini belirttiğim
bu kurallardan arındırılması ve evrensel kuralların Anayasaya kazandırılması gerekmektedir. Türkiye, insan hakları alanında da evrensel normlara uyum sağlamak için, Anayasa ve yasalannda gerekli de ğişiklikleri
yapmak zorundadır. Uygarlık düzeyinin bir göstergesi olarak kabul edilen
ve uluslararası alanda büyük geli şme gösteren insan hakları hukuku verileri hukukumuza yans ıtıtmalı, uluslararası sözleşmeler karşısmda Anayasa ve yasalar yeniden gözden geçirilerek, sözle şmelerde öngörülen evrensel ölçütler hukukumuza kazand ınlmalıdır.
ı
Türkiye'nin çağdaş , demokratik uluslar toplulu ğu içindeki saygınlığın
arttırmak yönünde Anayasamı z gözden geçirilip, özgürlükçü, katılımcı,
güvenceli, devlet organları arasında görev ve yetkileri dengeleyen, hukuk
devleti ilkesini üstün kı lacak bir Anayasa olu şturulmasma gereksinim bulunmaktadır. Bu nedenle kurultayımza tarihi bir sorumluluk düşmekteçıuş 1<ONU Ş MALAIU 23
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dir. Kurultayın bu sınavdan baş arıyla çıkacağı na inanıyorum ve hepinizi
yeniden saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

Sunucu
Sayın Cumhurbaşkanım, de ğerli konuklar; Türkiye Barolar Birli ği tarafından gerçekle ştirilen Uluslararas ı Anayasa Hukuku Kurultayının açıliş
töreni sona ermiştir. Öğleden sonra kurultay çal ışmaları başlayacaktır.
Teşekkür ediyoruz.
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KONFERANSLAR
I. KONU
"DÜNYADA ANAYASACILIK HAREKETLER! ve
YENİ ANAYASALAR"

Oturum Ba şkanı:
Mustafa Bumin (Anayasa Mahkemesi Ba şkanı)
Konuşmacılar
'rof. Dr. Paulo Affonso Leme Machado (tat Paulista Üniversitesi - UNESP Brezilye
Prof. Dr. Ergun Özbudun (Bilkent Üniversitesi idari ve İktisadi Bilimler Fakültesi)
Prof. Dr. Klaus Stern ( İ nstitüt Für Itundfunkrecht An Der Universtör Zu Köln)
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Av.Eratp Özgen
Türkiye Barolar Birli ği Başkanı

Öğleden sonraki Oturumu yönetmek üzere Anayasa Mahkememizin Ba şkanı Sayın Mustafa Buınin'i kürsüye davet ediyorum.

Mustafa Bumin
Oturum Ba şkanı (Anayasa Mahkemesi Başkanı)

Yüksek Mahkemenin değerli Baş kan ve üyeleri, değerli yargıçlar, Barolar
Birliğinin Başkanı , Yönetim Kurulu üyeleri, sayın avukatlar ve bu aktiviteye katılan tüm katılımcı lar; hepinize "ho ş geldiniz" diyor, saygılarımı sunuyorum.
Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayını n ilk Oturumunda konu şmacı
olarak Prof. Dr. Paulo Affonzo Leme Machado, Prof. Dr. Ergun Özbudun,
Prof. Dr. Klaus Stern kat ılacaklar. Kendilerini kürsüye davet ediyorum.
ı n 1982 Anayasasıyla ilgili olaUluslararası Anayasa Hukuku Kurultayın
pek
çok
vesileyle dile getirilen, ba şta
ışılan,
kamuoyunda
tart
rak yıllardır
yargının başkanlan
ıl
açılışlarmda
Cumhurbaşkanlan olmak üzere, adli y
ı tarafından, İdari ya da Askeri
tarafı ndan ve yine Barolar Birli ği Başkan
ş
günlerinde
onların başkanları taMahkemelerinin
kurulu
İdare
Yüksek
ta
hukuk
devleti
ilkelerine
ters olan ya da
rafı ndan dile getirilen ve ba ş
uyumsuzluğu saptanan, zaman içerisinde değiştirilmesinin çok lüzumlu
ve gerekli olduğu söylenen pek çok konuyu umuyorum bu 5 günlük süreç
içerisinde konu şmacılar anlatacaklar ve gerekli temas ı ve eleştiriyi sağlayacaklar. Bütün bu konu şmalann, sabah baş ta Saym Cumhurba şkanımız
i Başkanı ve Adalet Bakanı tarafından değinilolmak üzere, Barolar Birli ğ
ciiği gibi, sonuçta Avrupa Birli ğine giriş süreci içerisinde çok olumlu katkılan olacağından hiç kuş ku yoktur.
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Bilindiği gibi, 1982 Anayasası için iki görüş ağırlık kazanmaktadır. Bunı n da ifade ettiği gibi, 1982
lardan birincisi, Sayın Barolar Birliği Başkanın
Anayasasın
ı n tümünün değiştirilmesi gerekliliği olduğu yolundaki görü ş.
İkincisi ise, kimi maddelerinin de ğiştirilmesi suretiyle bir iyileştirme yapılabileceği ve işlerlik kazandırılabileceği konusundaki görüş. Her iki görüşün de kendisine göre kabulü ve sayg ınliğı söz konusu. Bir başka boyutu, Türkiye artık yalnız iç hukukunu değ
il, dünya ile, özellikle her zaman
söylendiği gibi Avrupa Birliğ
i süreci içerisinde bütünleşme sorunu ve zorunluluğu gereğ
i, müşterek değerleri gözetmek ve iç mevzuatım başta
Anayasa olmak üzere uyumlu hale getirmek durumundadır. San
ıyorum
yabancı konuşmacı olarak buralara gelip bizlere bildiri sunmak nezaketini, lütfunu gösteren konu şmacılar, bu konuya daha çok değineceklerdir.
Ben, izin verirseniz, ilk konuşmacı olarak bana verilen sıraya göre Prof.
Dr. Paulo AfTonso Leme Machado hakkında bir özgeçmi ş sunmak istiyorum; sonra kendilerine konu şmak için söz vereceğim:

Paulo Affonso Leme Machado, Compinas Katolik Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 1978 yılında Robert Schuman Üniversitesinde
çevre hukuku yüksek lisansı yaptı, fahri doktora unvanım aldı ve Brezilya'da avukat olarak çalıştı. 1980 yılından itibaren Julio de Meskuita Filho Üniversitesinde profesör olarak ve 1986 ı
y lından bugüne kadar da Limoge Üniversitesinde konuk hoca sıfatıyla ders vermektedir.1976-1983
ı lları arasında Prancibaba Üniversitesinde idare hukuku hocal ığı görey
vinde bulundu. 1984 yılında Kenya'da Birle şmiş Milletlerde, 1997'de Mozambik'te ve 1998-1999ıllarında
y
da Arjantin Cumhuriyetinde dan ışmanlik görevlerinde bulundu. Çevre hukuku alanında 2000 ılında
y
basımı yapıları 971 sayfalık çalışması vardır. Ayrıca Brezilya'da da 408, yurtdışında
20 farklı üniversitede yakla şık olarak 118 konferansa katıld
ı . Yine Brezilya'da 69'dan fazla, yurtd ışında da 17 makalesi yayımlandı. 1985 ılında
y
uluslararası çevre hukuku alanında Elizabeth Hub Ödülüne lay
ık görülen
Prof. Leme Machado, bu ödülü Brüksel Üniversitesi Çevre Hukuku Konseyi tarafından aldı.
Prof. Machado'ya konuşmalannı yapmak üzere sözü veriyorum.
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Paulo Aifonso Leme Machado
Paulista-UNESP Devlet Üniversitesi Profesörü
Rio Ciaro Kampüsü - Brezilya

ANAYASACILII< HAREKETLER İ
Son otuz yıldı r, birçok Latin Amerika ülkesinin siyasal anayasas ında buyük değişiklikler gerçekle şti.
Bu kıtada 286.751.000 kişi oturmaktadır (1). Anayasal değişiklikleri inceleyeceğimiz dört ülkenin toplam 214.295.000 nüfusu vard ır. Brezilya, anayasası m 1988'de, Kolombiya 1991'de, Paraguay 1992'de yapt ı. 1853 tarihli Arjantin Anayasas ı ise, 1994te önemli bir de ğişikliğe uğradı.
Anayasal metinlerde ele alman konulann çok çe şitli olması karşısında, incelemek için dokuz konu belirledim: ya şam hakkı ve sağlıklı yaşam hakkı;
bireysel bir hak olarak e ğitim hakkından, toplumsal eğitim hakkına; yurttaşlığı n temeli olarak bilgi edinme hakk ı; bilgi almada temel öğe olarak
ı, mülkiyetin toplumsal i şlevi ve mülhaberleşme hürriyeti; mülkiyet hakk
levi;
hak
arama
hürriyeti; bağımsız, bireysel ve
şkin
iş
kiyetin çevreye ili
ortak çı kara hasredilmiş Devlet Bakanlığı ; adalet ve anayasa; uluslararası ilişkiler.
1. Yaşam Hakkı ve Sağlıkh Yaşam Hakkı
Yaşam hakkımn ihlal edilemeyece ği kuralı , 1946 tarihli Brezilya Anayasası'na 141. madde ile girmi ştir ve yürürlükteki 1998 Anayasas ı'nın 5. maddesinde varlığın sürdürmektedir. Kolombiya Anayasas ı, ayni kuralı 11.
maddesinde düzenlemi ştir.
ı sıkıya bağlıdır.
Paraguay Anayasası "Yaş am hakkı insamn kişiliğine sık
mesinden
itibaren korunk
rahmine
düş
ceninin
anayasallı
Yaşam hakkı
maktadır" (m. 4) demektedir.

(ı) Dictionnaire Universel de Poche. Ilachette. 1993.
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temel ilkenin anayasaya giri ş i, otoriter hükümetlerin anayasal ya şam
hakkına saldırmalarına engel olmadı . Bununla birlikte, bu ilkenin varli ğı
bile, demokrasiye dönü ş hareketleri için ulaşılacak bir hedef te şkil etti.

KURULTAYI Bu

Yeni anayasalann yapılmasmın itici gücü olan hareketler, yalnızca yaşam
hakkımn savunulması amacı üzerinde durmakla kalmadı, sağlıklı yaşam
hakkırnn ilanım da savundu.
Bu, çevrenin iyi kullan ılmasına bağli yeni bir haktır, yani, saf su, temiz
hava, böcek ilaçlan ile zehirlenmemiş toprak, korunmuş direy (2) ve bitey
demektir.
Brezilya Anayasası, "Herkes, ekolojik bak ımdan dengeli, halkın ortak kıllammına uygun ko şullarda ve sağlıklı yaşam hakkına temel oluşturan bir
çevrede yaşama hakkına sahiptir" (m. 225) demektedir. Kolombiya Anayasası, "Herkesin sağlıklı bir çevreye sahip olma hakk ı vardır" (m. 79) biçiminde bir düzenleme getirmektedir. Aıj antin Anayasasmda gerçekle ştirilen değişiklik aynı yönde bir düzenleme yapm ıştır: "Bütün insanlann sağlıklı, dengeli, insanın gelişimine uygun bir çevreye sahip olma hakkı varı r ...' (m. 41).
d
Şili (1980) ve Ekvator (1983), kirlilikten uzak bir çevrede ya şama hakkı
kavramını sokmak için anayasalarında değişiklik yaptı.
na almaya yönelik yeni e ğilimler,
Halkı
n sağliğım anayasal güvence altı
Arjantin (m. 41) ve Kolombiya'yı (m. 81), kendi ulusal topraklarına tehlikeli ve radyoaktif atıkların sokulmasmı yasaklamaya yöneltmiştir.
2. Bireysel Hak Olarak Eğitim Hakkından, Toplumsal Eğitim
Hakkına
"Eğitim herkesin hakkıdır, devletin ve ailenin ödevidir; kişinin tam olarak
gelişmesi, egemenliğin kullanılması için hazırlanması ve çalışma yaşanıı
için nitelik kazanmas ı hedeflenerek eğitim, toplumla bağlantılı olarak
desteklenmi ş ve teşvik edilmiştir" (Brezilya Anayasas ı, m. 205).

(2) Belli bir bölgede yaş ayan hayvaııların tümü anlamına gehr. (Ç.N.)
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"Eğitim, Kolombiya yurttaşım, insan haklarına,
na ve boş zamana saygı çerçevesinde, kültürel, bilimsel,
çalışma hayatı
teknolojik geli şim ile çevrenin korunnıasım sağlamak için yeti ştirmek ereğine sahiptir. (Kolombiya Anayasası, m. 67). Paraguay Anayasas ı'mn 73.
maddesi de ayni yönde düzenleme getirmi ştir.
Brezilya Anayasası 'nda, eski anayasalarda değişiklik yapma yoluyla birılı da olmuş bir bütkaç yıl önce anayasaya sokulmu ş ve uygulamada başar
lacak
paym
önceden
belirlenmesi.
çe tahmini vardır: bütçede eğitime ayrı
itim harcamalanna tahBirlik, her yı l, vergi gelirlerinin en az % 18'ini eğ
sis eder; Eyaletler, Federal ilçe ve belediyeler, gelirlerinin en az % 25'ini,
itime ayınr" (m. 212).
Birlikten aktarı lan gelirler de dahil olmak üzere, e ğ

iGüney Amerika anayasaları , anlamı belirsiz olan haklar konusunda eğ
ıjantinAnar:
Brezilya
(m.
225,
?1,
VI)
veA
tim aracılığı ile uğraşacaklardı
yasalar
ı (1994 anayasa değişikliği, rn. 41) kamu erkini, çevre eğitimini uygulamaya zorlamaktadır. Paraguay Anayasas ı, ulusal kalkınmanın aktörleri olma yeteneğini kazandırmak için, tarımsal reformun temellerinden
biri olarak görülen çiftçinin ve ailesinin e ğitimine işaret etmektedir.
3. Yurttaşlığrn Anahtan Olarak Bilgi Edinme Hakkı
n ülkelerinin siyasal yaşamına katılmaBilginin reddedilmesi, yurttaşları
sı doğrultusundaki bütün kap ılan kapatır. Neyse ki, modern Güney Amerika Anayasaları, halkın bilgi edinmesini sağlamanın önemini anladılar!
"Herkes, kamu kurumları ndan, kendisi ile ilgili ya da kollektif veya genel
yararı ilgilendiren bilgiler alma hakkı na sahiptir; bu bilgiler yasada belirlenmiş süreler (3) içinde iletilir, uymayanlar cezaland ırılır. Gizli kalması
toplumun ve devletin güvenliği için gerekli olan bilgiler bu duruma istisna oluşturur" (m. 5, XXXIII Brezilya Anayasas ı).

(3) 18 Mayıs 1995 tarihli, 9051 no'lu yasa, ertelenme olana ğı olmaksızın, 15 günlük süit
öngörmüştür.
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Paraguay Anayasası , "Kiş ilere gerçek, sorumluluk yükleyen ve adil bir biçimde bilgi alma hakkı tanmmıştır. Kamusal bilgi kaynakları herkese
açıktır" (m. 28) demektedir.
Bilgi alma hakkı mn yamnda, yurtta şlar tarafından herhangi bir istem olmadan bilgilendirme ödevi de vardı r. Bu nedenle Brezilya Anayasas ı, yönetimin doğrudan ya da dolaylı kararlannı yayııılama zorunluluğunu öngörmüştür (m. 37), ayrı ca kirlilik ve doğada yapılan tahribatın boyutuna
dair değerlendirmenin gizli kalmas ım öııleyerek, çevre üzerinde yap ılan
etki konusunda hazı rlanan ön çalışmanın yayınlanmasını düzenlemi ştir.
4. Bilgi Edinınenin Temel Öğesi Olarak Haberleş me Özgürlüğü
Arjantin Anayasası , "ulusun bütün sakinleri yasalara uygun olarak -düşüncelerini bası n yoluyla önceden sansür edilmeksizin yayııılama- hakkı na sahiptir" (m. 14) demektedir. Anayasada düzenlenen kurallar, Federal
meclisin bası n özgürlüğünü engelleyecek yasalar ç ıkarmasına izin vermez
(m. 32).
Kolombiya'da, gazetecinin özgürlü ğü ve bağımsızlığı garanti altına alınmıştı r (m. 73). Yasaya göre devlet, elektromanyetik iletiş im araçlarının
kullanımı nda tekeli önlemek için müdahale etmek zorundad ır (m. 75). Kamu hizmetleri, yönetsel, teknik ve malvarli ğına ili şkin özerkliği olan, kamu hukukuna tabi bir kurulu ş tarafından sağlanacaktır (m. 76).
Paraguay'da, Anayasa, gazetecinin hareket özgürlü ğünü teminat altına
alarak, gazetecinin ne vicdan ına aykın hareket etmek ne de haber kaynaklarım açıklamak zorunda olmadığı m kesin olarak söylemektedir. Gazete yönetimi habere kat ılmadığını yazarak, kendi sorumluluğunu önleyebilecektir (m. 29).
Brezilya Anayasas ı, hiçbir yasanın, hangi toplumsal haberleşme aracı kullanılırsa kullanılsın, gazetecilikle ilgili haber alma özgürlüğünü engelleyecek bir düzenleme içeremeyece ğini özellikle belirtmekteclir (m. 220/3).
rlaBrezilya'da basm özgürlüğüne yönelik hareketlerin eski oldu ğunu hatı
şlar,
bamak gerekir. imparatorluk ve Cumhuriyet dönemlerinde yurtta
sı nda sansür konusunda, yönetimin faaliyetlerindeki karanl ık dönemleri
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yaşadı. 1964 ile 1985 aras ı dönemde, gazetelerde sansüre u ğramış bölüm- KURULTAYI
leri saptamak kolaydı r, çünkü, bu bölümlerde gazeteciler pasta tarifleri
yayınlıyorlardı.
Brezilya Anayasası , Birliğ in, eyaletlerin, Federal ilçenin ve belediyelerin,
kitaplar, gazeteler, süreli yayınlar ve bunların basunı nda kullanılacak kağı tlar üzerinde vergi uygulaması m yasaklıyor (m. 150, Vi "d).
1- Kamusal nitelikte e ğlence ve gösteriler düzenlemek; Il- Ki şiye Ve aileye,
221. maddedeki düzenlemelere ayk ırı radyo ve televizyon yayınları karşısmda kendini savunmayı güvence altı na alan yasal araçlar sağ lama yetkisi, federal yasaya aittir.
Tütün, alkollü içecekler, ha ş arat ilaçlan, ilaç ve tedavi yöntemlerinin ticari reklaım, 3. paragraftaki düzenlemeler uyar ınca yasal sımrlamalara tabidir.
Radyo ve televizyon hizmetlerine ili ş kin imtiyaz, izin ve yetkiler yürütme:
erki tarafı ndan verilecek ve yenilenecektir (m. 223). Ulusal Meclisin, bu
iş lemler üzerinde takdir yetkisi vardır (ayrıcalık ya da iznin yenilenmemesi açık oyla onaıımasına bağlıdır).
5. Mülkiyet Hakkı , Mülkiyetin Toplumsal İşlevi ve Mülkiyetin
Çevreye ili şkin İşlevi
Üç yeni Anayasa, Brezilya (m. 5, XXI İ ve XXXII İ ), Kolombiya (m. 58) ve
Paraguay (m. 109)Anayasaları, mülkiyetin toplumsal i şlevini yerine getirır.
mesi ko ş uluyla, özel mülkiyeti güvence altı na almaktad
Kentsel mülkiyet ancak, naz ı m planda ifade edilen, kent düzenlemesinin
temel gereksinimlerine cevap verdi ği zaman toplumsal i şlevini yerine getirir (m. 182/2). 'Toplumsal i şlev, tarı msal mülkiyet ko şulları ve dereceleri yasada belirlenmiş şu koşulları eşzamanlı olarak yerine getirdi ği zaman
labilir doğal kaynaksağlamr: rasyonel ve eksiksiz de ğerlendirme, kullanı
lardan tam olarak yararlamlmas ı ve çevrenin korunması, çalışma ilişkilerini düzenleyen kurallara saygı ; mülkiyet sahiplerinin ve çal ışanların refal ım gözeten i şletme (Brezilya Anayasası, m. 182 ve m. 186).
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kullamlamayacağı düşüncesi 1934 Anayasası'ndan kalmadır. Bu düş ünce, Federal
Anayasa Mahkemesi tarafından özel plajların engellenmesi için kullanılmıştır (4).
Kolombiya Anayasası, 'mülkiyet, ödevler içeren bir toplumsal i şlevdir. Bu
ödevlerden biri, mülkiyetin çevreye ili şkin olan işlevidir' (m. 58) demektedir.
6. Hak Arama Hürriyeti
incelenen anayasalar, hak arama hakk ına ilişkin düzenlemeleri çok fazla
değiştirmişlerdir.

Kolombiya Anayasası'mn 88. maddesi uyarınca yasa, kamumalı, kamusal
alan, güvenlik ve kamu sağlığı, yönetim ahlaki, çevre, ekonomide serbest
rekabet ye benzer nitelikteki diğer noktalara ilişkin olarak, hakların korunması ve ortak çıkarların sağlanması için halk eylemleri yapılabilmesini düzenler.
Paraguay, Anayasada tanınmış haklara yönelik saldırıları önlemek için,
"amparo' yöntemini kullanma hakk ı tamdı. Bu işlem kısa ve parasız olacaktı r (m. 135).
Arjantin Anayasası, herkesin, Anayasamn tan
ıd
ığı hakları ve güvenceleri,
yasad
ışı ya da keyfi biçimde tehdit etmekte olan kamusal ya da özel erklerin eylemlerine ya da yerine getirmediği işlemlere karşı "amparo i şlemine başvurabileceklerini öngörür. Yargıç da, yönetsel i şlemin dayanağım
oluşturan kuralın anayasaya aykırılığım ilan edebilir.
"Aınparo" işlemi, yasaya uygun olarak düzenlenmi ş, çevrenin, rekabetin,
kı.ıllanıcıların ve tüketicilerin ve de kolektif haklar ın, ezilenin, halkm savunucularımn ve derneklerin haklanm korumak için kullan ılabilir (Anayasanın 43. maddesi).

(4) Olağanüstü başvuru no: 94.253 - Praia yIla Formosa Ltda versus Prefeitura
Municipal de Ubatuba. Rapp. ministre Oscar Correa. Karar tarihi: 12.11.1982.
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Brezilya'da, her yurttaş, devletin bizatihi katıldığı kamusal malvarh ğına, KURULTAYI
yönetim ahlakına, çevreye ya da tarihsel veya kültürel malvarl ığına zarar
veren bir işlemi iptal ettirmek için halk hareketi ba şlatabilir.
Devlet Bakanlığı'nın kurumsal işlevleri şunlardır: "hukuk soruşturması
düzenlemek, kamusal ve toplumsal malvarhğımn, çevrenin ve diğer yaygın ve kolektif çıkarları
n korunması için kamusal nitelikte hukuk kovuşturması gerçekle ştirmek' (Anayasa madde: 129, bölüm 111).
Altını çizmek gerekir ki, yayg ın ve kolektif çıkarların korunması için, derneklerin ve Devlet Bakanl ığı'nın mahkemelere başvuru olanağının tanınması, 20. yüzyıl boyunca usulde çok büyük bir değişim yaratmıştır.
7. Bağımsız, Yaygın ve Kolektif Çıkara Hasredilmi ş Devlet
Bakanlığı
Yeni Güney Amerika anayasalan, yeni bir Devlet Bakanlığı kurdular. Bu
kurum hareket serbestisini yürütme erkinden al ır ve eski, "Kral ın vekili"
olma konumunu terk eder.
Kolombiya'da, Devlet Bakanlığı'nın, Anayasanın 118. maddesine göre, "insan haklarını koruma ve geli ştirme, kamu yararınırı korunması" ve kamu
görevlerini ifa eden kişilerin resmi davranışının "gözetlenmesi" görevleri
vardır.
Arjantin'de, yasallığın ve toplumun genel ç ıkarlannın korunmasında, adaleti sağlama görevini gerçekle ştirme işlevine sahip olan Devlet Bakanlığı,
işlevsel ve akçasal özerkliği olan bağımsız bir kuruluştur. Üyelerinin, görevleri açısından cezai sorumsuzluklan vard ır ve işlemleri bozulamaz niteliktedir (m. 120).
Paraguay ve Brezilya, devletin korunmas ı görevi ile yasallığın korunması
görevini birbirinden ayırmıştır.
Paraguay'da, Anayasa, "Procuradoria General de la Republica"yı (Cumhuriyet Başsavcılığı) ve Devlet Bakanlığı'nı kurdu. "Procuradoria General de
la Republica"nın Cumhuriyetin malvarli ğımn çıkarlann
ı temsil etme, koruma ve kamu yönetimine hukuksal görü ş verme görevleri vardır (m.
KONFERANSLAR
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246). Devlet Bakanlığı'nı n ödevleri arası nda, haklara ve anayasal güvencelere olan saygıyı koruma görevi vardır (m. 268).
Brezilya'da Devlet Bakanlığı , sürekli nitelikte ve devletin yargısal görevine temel olu ş turan bir kurumdur; hukuki düzeni, demokratik rejimi ve dokunulmaz nitelikteki toplumsal ve bireysel yararlar ı korumak görevleri
bu kuruma aittir. Devlet Bakanl ığı'nın üyeleri şu güvencelere sahiptir: görevleri ömür boyudur (yetmi ş yaşı na kadar); -kamu yaranmn gerektirdi ği
nedenlerle ve Devlet Bakanl ığı'nın yetkili, kurul niteliğindeki organrnm
üyelerinin üçte ikisinin oyu ile al ınmış kararı üzerine -azil durumu hariç
olmak üzere- azledilemezlik ve i şlemlerinin ortadan kaldınlamazlığı (m.
127 ve m. 128).
8. Adalet ve Anayasa
Anayasal sorunlar üzerinde karar vermekle görevli mahkemelerin düzenlenmesi, incelenen ülkelerde farkl ılık göstermektedir.
Kolombiyd'da, bir Anayasa Mahkemesi ve bir Yüksek Adalet Mahkemesi
vardır (m. 239 ve m. 234).
Arjantin, Brezilya ve Paraguay'da, Yüksek Mahkeme aynı zamanda anayasal sorunlar konusunda da yetkilidir.
Kolombiya'da, Anayasa Mahkemesi'nde yer alacak ki şilerin seçimi, Senato tarafindah sekiz yıl için yapılmaktadır ve yeniden seçilme olanağı yoktur. Yargıçlar, Cumhurbaşkam, Yüksek Adalet Mahkemesi ve Danıştay tarafından hazırlanan üçlü liste yoluyla saptanmaktadır (m. 239). Anayasa
Mahkemesi'ne, bir önceki yıl yürütme organında bakanlık, Yüksek Adalet
ış olan kişileMahkemesi'nde ya da Dan ıştay'da yargıçlık görevleri yapm
rin atanamayaöağınin altım çizmek ilginç olacaktır (m. 240).
Paraguay'da, Yüksek Adalet Mahkemesi için isimler Senato tarafından
yürütme organı ile işbirliği içinde belirlenmektedir. Yarg ıçlann isimlerini
belirleyen . Hakimler. ve Savcılar Kurulu'dur. Yargıçlar, Yüksek Adalet
Mhkeniesi'ıideki-görevlerini yetmi ş beş yaşlarına kadar sürdürebilirler
(m. 261 ve m. 264). Yüksek Adalet Mahkemesi'nde, anayasa ile ilgili konularda uzmanla şmış bir daire vardır.
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Brezilya'da ve Arjantin'cle, anayasa ile ilgili sorunlarda da yetkili olan
Yüksek Mahkeme yargıçlannı , Senato ile uzla şarak beJirkme yetkisi
Cumhurbaşkanları na aittir. Yüksek Mahkeme yarg ıçlanmn belirlenmesi
için Brezilya'da, Senato'daki oylarm toplam ının nitelikli çoğunluğu gerekmektedir (m. 101). Arjantin'de ise, Senato'da mevcut üyelerin üçte iki oranındaki oyu gerekmektedir (m. 99/4).
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İ ki anayasa - Kolombiya (m. 241) ve Brezilya (m. 102) Anayasalar ı- Yüksek Mahkeme'nin Anayasamn bekçisi oldu ğunu görkemli bir biçimde ifade etmektedir. Benim dü şünceme göre, Senato ile i şbirliği içinde de olsa,
mahkeme yargıçlarının do ğrudan yürütme orgamnın başı tarafmdan, keyfine göre atanmas ı na olanak veren bir sistem, övgüleri hak etmez. Ba ğımıçlann atamasızlı k ve tarafsızlığın gerçek koşullarım sağlamak için yarg
sına katı lan kurumların sayısını artırmak gerekir.
9. Uluslararası Ilişkiler
Arjantin, Anayasas ında çok sayı da uluslararası sözleşmeyi benimsemi ş
(m. 75.22), 1994 anayasa de ğişikliği, Amerikan İnsan Hak ve Ödevleri Beyannamesi, Evrensel İ nsan Hakları Beyannamesi, Uluslararas ı Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözle şmesi, Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözle şmesi ve bu sözle şmenin isteğe bağlı protokolü arasında
"anayasal hiyerar şiyi" düzenlemiştir.
Brezilya (m. 4) ve Paraguay (m. 143) Anayasalar ı, bu ülkelerin uluslaraın kendi kaderini tayin hakrası ilişkilerinde, ulusal ba ğımsızlı k, halklar
ve insan haklarımn koında
eşitlik
kı , müdahale etmeme, devletler aras
runması ve önceliği ilkelerine uyacaklarım açı kça söylemektedir.
Brezilya (m. 4) ve Kolombiya (m. 227), Latin Amerikal ı uluslar topluluğu
oluşturmak amac ı yla, Latin Amerika halklarının, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel bütihi eş mesini gerçekle ştirme isteklerini anayasalarında
çok net bir biçimde dile getirmi ştir:
Çeviren Ayşen UYSAL
Paris 1- Panthon-Sorbonne Universitesi
1
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Ba şkam

Sayın Machado'ya, açıklamalanndan ötürü te şekkür ediyorum.
Gündemimize göre konuşma sırası, Prof. Dr. Sayın Ergun Özbudun'da. Sayın Ergun Özbudun'ım özgeçmişini kısaca arz ediyorum: 1937 yılında Ankara'da doğdu. Lisans ve doktora e ğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesinde tamamladı. 1967'de doçent, 1975'te profesör oldu; 1994 yılına kadar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuku Profesörlüğünü sürdürdü. 0 tarihten itibaren Bilkent Universitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Profesör olarak görev yapmaktad ır.
Türk Anayasa Hukuku ve Türkiye'nin siyasi rejimi konusunda Türkçe ve
İngilizce çok say
ı vardır. 1990 yılından itibaren Avrupa Konseyi
ıda yayın
Hukuk Yoluyla Demokrasi Venedik Komisyonu Üyesidir.
Buyurun Saym Özbudun.

Prof. Dr. Ergun Özbudun
Bilkent Üniversitesi idari ve iktisadi Bilimler Fakültesi

DÜNYADA ANAYASACILIK HAREKETLER! VE TÜRKİYE

Anayasacılık hareketleri ile demokratikle şme akınları arasında yakın bir
ilişki vardır. Ünlü Amerikalı siyasal bilimci Samuel Huntington, demokratikleşmenin üç dalgas ını ayırdetmektedir. Birinci ve uzun dalga, ondokuzuncu yüzyıl başlarında başlamış ve 1920'lere kadar devam etmi ştir. Bu
dönemde oy hakkı tedricen geni şletilerek genel oy ilkesine ula şılmış, yargımn bağımsızlığı sağlanmış ve parlamanter sistemi benimseyen ülkelerde hükümetin seçilmi ş parlamentoya karşı siyasal sorumlulu ğu ilkesi yerleşmiştir. Birinci demokratikle şme dalgasım, 1920-1945 arasında kendisini gösteren bir ters dalga izlemi ştir. Bu ters dalgada Avrupa'n ın pek çok
ülkesinde demokratik rejimler, yerlerini Komünist, Fa şist ve Nasyonal
Sosyalist totaliter diktatörlüklere ve di ğer çeşitli otoriter rejimlere terket38 1 KONFERANSLAR
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ıniş lerdir. Bu dönemde dünyadaki demokratik devletlerin say ısı bir ara
ı n demokratik ülkelerin zafe12'ye kadar dü şmüştür. İkinci dünya savaşın
riyle sonuçlanması m takiben ikinci demokratikle şme dalgası başlamıştır.
Savaş sonrasında Federal Almanya, İtalya, Fransa ve Avusturya'da demokratik rejimler kurulmuş , aynca sömürgecilik çağı mn sona ermesiyle
birlikte bağımsızlıklarına kavuşan Asya ve Afrika ülkelerinin Ço ğu, eski
sömürgeci devletlerin anayasalarından esinlenen demokratik anayasalar
kabul etmiş lerdir. Türkiye de demokratikle şmenin ikinci dalgası sırasında demokrasiye geçen ülkeler aras ındadır. Ancak bu ikinci dalga uzun sürmemiş , 1960'lardan itibaren özellikle Asya, Afrika ve Latin Amerika'da
birçok ülkede demokratik rejimler yıkı larak, yerlerini askeri yönetimler,
tek-parti rejimleri, ki şisel diktatörlükler gibi çe şitli türde otoriter rejimlere bırakmışlardır.
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Demokratikle şmenin üçüncü dalgas ının başlangıç tarihi olarak genellikle,
Salazar diktatörlüğünü yı karak demokratik bir rejim kuran 1974 Portekiz
"karanfil devrimi" kabul edilmektedir. Portekiz'deki demokratik de ğişimi
İspanya ve Yunanistan'da benzer değişimler izlemiş tir. 1989'dan itibaren
Sovyet Bloku'nun çökmeye ba şlamasıyla birlikte, bu Blok'a dahil Orta ve
Doğu Avrupa ülkelerinde ve nihayet Rusya'mn kendisinde komünist diktatörlüklerin yerini demokratik rejimler alm ıştır. Geçtiğimiz yıl içinde Yugoslavya'da Miloseviç diktatörlüğünün seçimle sona ermesinin ardından,
bugün Avrupa Kıtası nda demokratik olmayan bir ülke kalmamıştır. Üçüncü demokratikle şme dalgası sadece Avrupa'yla sinirli kalmamış , aynı zamanda Latin Amerika Kıtası mn hemen hemen tümünü, Doğu Asya'da
önemli ülkeleri ( Güney Kore, Tayvan, Banglade ş, Endonezya ) ve Siyah
Afrika'nı n bir bölümünü ( en önemli örnek Güney Afrika olmak üzere ) etkilemiştir. Üçüncü dalganın ıdşında kalmış olan tek bellibaşlı bölge, içinde bulunduğumuz Orta Doğu bölgesidir. Halen dünya devletlerinin 120'sinin ( yüzde 63 ) demokratik rejime sahip oldu ğu kabul edilmektedir. Ancak bunların hepsinin pekişmiş ( konsolide olmuş ) ve gerçek anlamda
hürriyetçi demokrasiler oldu ğu söylenemez. Esefle kaydetmek gerekir ki,
A.B.D.'deki "Hürriyetler Evinin ( Freedom House) y ıllık değerlendirmelerine göre Türkiye, liberal ( hürriyetçi), hatta yar ı-liberal demokrasiler arasında değil, liberal olmayan demokrasiler aras ında yer almaktadır.
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Demokratikle şmenin her üç dalgas ına, bir anayasac ılık ya da anayasalla şma hareketi tekabül etmi ştir. Ben burada, üçüncü dalgamn birlikte getirdiği anayasacılık hareketleri, özellikle Türkiye'yi en yak ından ilgilendirmesi açısından bu hareketin Avrupa'daki görünümü üzerinde duraca ğım.
Üçüncü dalga Avrupa anayasac ılık hareketlerinin en dikkat çekici özelliği, anayasa yargısmın çok geniş ölçüde kabul edilmi ş olmasıdır. Bir Fransız yazarın belirttiği üzere bir zamanlar tıpkı Broadway müzikalleri ve
Western fihimleri gibi A.B.D'ne özgü bir özellik sayılan kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi, bugün Avrupa kıtasımn büyük bölümüne yayılmış durumdadır. İki Dünya Savaşı arasındaki dönemde Çekoslovakya, Avusturya ve kısa ömürlü talihsiz İspanya Cumhuriyetinde
anayasa mahkemeleri kurulmuş olmakla birlikte, Faşizmin hızlı yükselişi nedeniyle bu deneyimler kısa zamanda sona ermiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan demokratik anayasalarda anayasa yarg ısı, Federal
Almanya, İtalya ve Avusturya tarafindan benimsenmi ştir. Fransa, Be şinci Cumhuriyet Anayasası ile Anayasa Konseyi'ni kurmu ştur. Fransız sistemi başlangıçta bir yargısal denetimden çok, siyasal denetimi and ırmakla birlikte, daha sonra yapılan anayasa değişikliğiyle gerçek anlamda bir
anayasa yargısı olmaya yaklaşmıştır. Bu dönemde anayasa mahkemeleri
Polonya ve Yugoslavya gibi bazı komünist ülkelerde de kurulmu ş olmakla
birlikte, bu ülkelerdeki genel hukuk sisteminin bat ı demokrasilerindekinden kökten farklı olması nedeniyle, sözü geçen mahkemeler bat ı demokrasilerindeki benzerlerinin fonksiyonlarını yerine getirmekten uzak kalm ışlardır.
Bilindiği gibi, kanunların anayasaya uygunlu ğunun yargısal denetiminde
iki bellibaşlı sistem vardır. A.B.D.'nden kaynaldanan birinci sisteme, yaygın veya merkezile şmemiş denetim adı verilmektedir. Bu sistemde bütün
mahkemeler, görmekte olduklan davalara ili şkin olarak anayasaya uygunlıık denetimi yapmaya yetkilidir. Dolay
ısıyla denetim, somut norm denetimi biçiminde gerçekleşmektedir. Kararların etkisi, kural olarak, somut olayla sımrlıdır (inter partes ). Diğer bir deyimle, anayasaya aykırıligi saptanmış olan kanun, iptal edilmiş olmaz; sadece görülmekte olan da-
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Kelsen'in hukuk normlar ı hiyerarş isi teorisinden esinlenen ikinci sisteme
ise, merkezile şmiş denetim adı verilmektedir. Bu sistemde anayasaya uygunluk denetimi, bu görevi yerine getirmek üzere kurulmu ş özel bir mahkeme niteliğindeki anayasa mahkemesinin tekelindedir. Denetim, kural
olarak, soyut norm denetimi biçiminde gerçekle ş ir. Denetim sonucunda
kanunun anayasaya aykırılığı saptanmış sa, kanun iptal edilir. Anayasa
mahkemesi kararlan, kesin ve herkes için geçerli ( erga omnes ) niteliktedir. Kuş kusuz, bu iki ana sistemi çe şitli şekillerde birle ştiren karma sistemler de vardır.
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Demokratikle ş menin üçüncü dalgas ı nda demokrasiye geçen Avrupa ülkelerinin hepsi, merkezile şmemiş denetimi tercih eden Yunanistan bir yana
bırakılı rsa, merkezileşmiş denetim sistemini benimsemiştir. Bu ülkelere
üç Kafkasya ülkesi, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan da dahildir.
Anayasa mahkemesi modelinin yayg ınlaşması nda Avrupa Konseyinin ve
özellikle Konseyin Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonunun ( Venedik
Komisyonu ) büyük rolü olmu ş tur. Kanunların anayasaya uygunlu ğunım
yargı sal denetiminin kabulü, özellikle, kuvvetler birli ğine dayanan ve yargı bağımsızlığı na yer vermeyen eski komünist ülkeler bak ımından, son derece radikal bir hukuk reformu olu şturmuş tur. Denilebilir ki, bugün anayasa yargısı ve merkezile şmiş denetim, Avrupa ortak anayasa hukukunun
ı ndan biri haline gelmi ştir.
en önemli unsurlar
Merkezile şmiş denetimi kabul eden ülkeler aras ında denetimin zamanı,
türü, denetimi harekete geçirebilecekler, denetlenen normlar, ölçü nor ınlar, anayasa mahkemesi kararlar ı mn etkisi gibi konularda ayr ımlar yapılabilir. Denetim zamanı açısı ndan, kanunlann isdar edilmesinden önce
yapı lan ( a priori ) denetimle, isdar edilmesinden sonra yap ılan ( a posteriori ) denetim ayı rdedilebilir. Fransa, sadece önceden denetime yer veren
tek Avrupa ülkesidir. Fakat bu iki tür denetimi birle ş tiren Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya ve İspanya gibi Avrupa ülkeleri de vardır.
Merkezile şmiş denetimi benimseyen Avrupa ülkelerinin büyük ço ğunluğunda soyut ve somut norm denetimi birlikte uygulanmaktad ı r. Türkiye
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de bu ülkelere dahildir. Fransa, sadece soyut norm denetimine yer veren
tek Avrupa ülkesidir.
Söz konusu ülkelerin önemli bir bölümünde anayasa şikayeti, yani idari
veya yargısal bir karar sonucunda bir anayasal hakkımn ihlal edildiği kanısında olan bir vatandaşın, anayasaya uygunluk denetimini harekete geçirebilmesi usulü kabul edilmi ştir. Anayasa şikayetini benimseyen ülkeler
arasında Almanya, Avusturya, İspanya, Portekiz, Polonya, Macaristan,
Çek Cumhuriyeti ve Slovakya sayılabilir. Bilindiği gibi anayasa şikayeti
Türkiye'de kabul edilmemiştir. Bir anayasa reformu sürecinde bu konunun da ele alimnas ında yarar olacaktır.
Anayasaya uygunluk denetiminin kapsam ına, kural olarak, bütün kanunlar ve anayasada belirtilen diğer hukuki işlemler ( mesela Türkiye'de yasama meclisi içtüzükleri ve kanun hükmünde kararnameler ) girer. Baz ı
kanunlara ilişkin olarak denetim yasağı konulması, anayasa yargısımn
etkinliğini azaltır. T.C. Anayasasmın geçici 15'inci maddesinin üçüncü fikrası gereğince Milli Güvenlik Konseyi rejimi döneminde ç ıkarılan kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenememesi, bunun çarpıcı bir örneğidir. Hukuk devleti ve anayasanı n üstünlüğü ilkeleriyle bağdaşmayan bu
hükmün, en kısa zamanda Anayasamızdan çlkanlması gerekir.

Gelişen ortak Avrupa anayasa hukukunun, anayasa yarg ısını da yakından
ilgilendiren diğer bir dikkat çekici özelliği, bir çok yeni anayasada milletlerarası hukukun iç hukuk karşısı nda üstünlüğünü tanıyan hükümlere
yer verilmesidir. Bunun sonucu olarak milletleraras ı hukukun genel ilkeleri ve ilgili ülkenin taraf olduğu milletlerarası andlaşmalar, anayasa yargısında kullan
ılan ölçü normlar aras ına girmiştir. Bulgaristan, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Polonya ve Slovenya'da anayasa mahkemeleri, kanunlarrn milletlerarası andlaşmalara uygunluğunu da denetlemektedir. Türkiye'de ise bilindiği gibi, Anayasa'nın 90'ıncı maddesi gereğince "usulüne göre yürürlüğe konulmu ş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir." Di ğer bir deyimle, bizim Anayasamız, milletlerarası
andlaşmalara kanuıılardan üstün değil, kanunlara eşit bir konum vermi ştir. Bu durumda Anayasa Mahkememizin ve diğer mahkemelerin, milletlerarası andlaşma hükümlerini destek ölçü norm olarak kullanmalar ı
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mümkün olmakla beraber, ba ğımsız ölçü norm olarak kullanmaları milin- KURULTAY!
kün de ğildir. Bu hususun da bir anayasa reformu sürecinde ele al ınması
yararli olacaktır.
Oluş makta olan ortak Avrupa anayasa hukukunun dikkat çekici bir ba şka özelliği de, az ınlıklann korunmas ı konusundaki vurgulamadır. Bu konuda Avrupa Konseyi bünyesi içinde iki sözle şme hazırlanarak imzaya
açılmıştır. Ayrı ca, birçok yeni Avrupa demokrasisinin anayasalarında
azınlık hakları m koruyucu hükümler yer almaktad ır. Bu bağlamda, Siyasi Partiler Kanunumuzda yer alan ve etnik partilerin her türünü yasaklayan çağdışı hüktimlerin, Avrupa'da olu şan bu yeni anlayışla uyumlu olarak kaklirılması gerekmektedir.
Nihayet, idam cezasmın kaldırılması da, ortak Avrupa anayasa hukukunun önemli bir unsuru haline gelmi ştir. Avrupa Konseyi, bünyesine kat ılan bütün yeni üyelere, idam cezas ını kaldıran Altıncı Protokolu imzalama
şartını koşmuştur. Bilindiği gibi Türkiye, bu protokolu imzalamam ış olan
ve idam cezasını mevzuatı nda tutan tek Avrupa Konseyi üyesi konumuna
düşmüştür. Türkiye'nin idam cezasm ı kaldırmaması ve özellikle bu cezanın 1984 yılı ndan beri ara verilmi ş olan uygulamas ına yeniden dönmesi,
sadece Avrupa Birliğine tam üyelik süreci önünde çok önemli bir engel
oluş turmakla kalmayacak, kurucu üyeleri aras ında olduğumuz Avrupa
Konseyi'yle olan ili şkilerimizi de ciddi şekilde tehdit edecektir.
Görülüyor ki, demokratikle şmenin üçüncü dalgası nda Avrupa'da anayasa
yargısımn yaygınlaşması , ortak Avrupa anayasa hukukunun olu şmasında
büyük rol oynamaktadı r. Anayasa mahkemeleri, demokrasinin ve temel
hakların korunması, iktidarın bir merkezde toplanmasını n önlenmesi ve
özellikle federal ve bölgesel devletler bak ımından devlet organları arasındaki dengelerin muhafazası açı lanndan önemli bir fonksiyon ifa etmektedirler. Diğ er bir deyimle günümüzde siyasetin giderek hukuksalla şması
eğilimine tanı k olunmaktadır. Buna paralel olarak anayasa hakiminin hukuk yaratma yetkisi geni şlemektedir. Frans ız Anayasa Konseyi, anayasaya uygunluk denetiminde kullandığı ölçü normlar arasına "anayasal değerde ilkeler' kategorisini de ithal etmi ştir. Çe şitli Avrupa anayasa mahkemeleri, anayasada açı kça yer almayan bazı hakları anayasal koruma
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alacak kararlar vermi şlerdir. Türkiye'de Anayasa Mahkemesinin
kurulması, 1961 Anayasasımn en önemli ve en başanh yeniliklerinden biridir. Türk Anayasa Mahkemesi, şu ana kadar Anayasanın üstünlüğünün
ve hukuk devletinin korunmas ı konusunda çok değerli bir fonksiyon ifa etmiştir. Yüce Mahkemenin bundan sonra da, özellikle temel haklann korunması ve geliştirilmesi hususunda, ça ğdaş Avrupa anayasa yargısındaki genel eğilime uygun olarak, daha aktivist ve yarat ıcı bir rol oynaması
beklenir.

Oturum Başkanı

"Dünyada Aııayasacılık Hareketleri ve Yeni Anayasalar" konulu ilk Oturumun ikinci konu şmacısı olan Sayın Prof Dr. Ergun Özbudun'a, çok de ğerli açiklamalarından dolayı teşekkür ediyorum.
Üçüncü konuşmamız, Prof. Dr. Klaus Stern tarafından yapılacak. Prof. Dr.
Klaus Stern, 11 Ocak 1932'de Almanya'mn Nürnberg şehrinde doğdu. Erlangen ve Münih'te yaptığı hukuk ve ekonomi çalışmalanndan sonra,
1956 yılında Münih Üniversitesinde hukuk alamnda doktora verdi. 1961
yılından itibaren kamu hukuku alan ında ders verme hakkını kazandı .
1962-1966 yıllan arasında Berlin Üniversitesinde Profesör olarak görev
yaptı ve daha sonraki ıllarda
y
Köln Üniversitesinde Anayasa ve İdare Hukuku Kürsüsü Başkanlığı, 1969-1975 yıllan asında hukuk fakültesinde
öğretim üyeliği, ardından da üniversite rektörü olarak görev ald ı. Üniversite çalışmaların
ın yanı sıra, Federal Almanya Meclisi Anayasa Komisyonu, Northin Besklal Bilimleri Akademisi Üyeliği ve ayni üyeliğin Anayasa
Mahkemesinde yargıçlık yaptı. Brezilya Forteleza Federal Üniversitesi ve
Polonya Brestan Üniversitesinde fahri doktora unvam alan Klaus Stern,
5 ciltlik "Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasa Hukuku" kitab ınm yamnda, 'Alman Anayasas ı" ve "Anayasal Devletçilik" isimli iki kitab ını daha yayımladı. Prof. Dr. Klaus Stern, Köln Üniversitesi Anayasa Hukuku
Öğretim Üyeliği yanında, Yay
ın Hakları Enstitüsü Başkanlığı görevini de
halen yürütmektedir.
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Prof. Dr. Klaus Stern
Köln Üniversitesi

KÜRESEL ANAYASACILIK HAREKETLER İ VE
YENİ ANAYASALAR
On altıncı yüzyılın sonları ndan itibaren çe şitli din savaşları ve devrimlerle ortaya ç ıkan günümüzde bildi ğimiz adıyla ulus devletler, rasyonel bir siyasal toplumun geli ş tirilmesi ve özellikle devlet iktidarının kullanılması na dayanak olu ş turacak temel ilke ve kurallarm aranmas ı na girişmişlerdi. Aristotales'in "politea" kavram ı ve Roman "constitutio 0 üzerinde uzun
boylu düş ünüldü. Kabul edilen terim temel ulusal yasalar ın oluşturduğu
sistem anlam ı na gelen "constitution" terimiydi. Bu terim, anayasal bir
otoritenin me şru kıldığı yazılı bir anayasa anlamı na geliyordu.
Bu tür modern normatif anayasalar, iktidar ın s ımrlannı belirleyen sözle şmeler, yasal garantiler ve antla ş malarda yer alan daha önceki tüm anayaı r. Erken örnekleri Oliver Cromsal iliş ki biçimlerinden tamamen farkl ıd
well döneminde İ ngiltere'de kabul edilen, sonra Amerika Birle şik Devletleri'ni olu ş turacak New England devletlerinde, Pennsylvania (1776), Massachusetts (1780) ve New Hampshire'da (1783) kabul edilen anayasalar
1787 tarihli Birlik Anayasas ı ile son noktaya eri şmiş, 1789'da temel haklar bu anayasaya eklemni ştir.
ı s 1791'de Polonya'da, Ekim 1791'de FranBu geliş me, Avrupa'da; May
sviçre
Cumhuriyeti
ve Hollanda'da kabul edilen anayasasa'da, 1798'de İ
ılda İspanya, İsveç, Norveç,
larla devam etmi ştir. Bu anayasaları 19. Yüzy
çeş itli Cermen devletleri, Portekiz, Belçika, Sardinya, Avusturya-Macaristan, Alman imparatorlu ğu, Türkiye, Japonya anayasalar ı ve di ğerleri takip etmiş tir. 20. Yüzy ıl boyunca dünyamn her yerinde ulusal anayasalar
kabul edilmi ştir.
Günümüzde, Birle şmiş Milletler'in üyelerinden çok az ında yaz ılı bir anayasa bulunmamaktad
ı r ve bunlar aras ında Büyük Britanya, İsrail ve Suudi Arabistan gibi önemli ülkeler bulunmaktad ı r. Anayasa düşüncesi gerçekten de evrenseldir. Endüstriden çok daha önce küresel hale gelmi ştir.
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Alman filozof Immanuel Kant onun "kar şı konuiamaz bir dü şünce' olduğunu söylemiştir.
Bu bağlamda incelemek istediğim bazı sorular var:
1. Anayasal hareket hangi tarihsel, siyasal ve hukuksal temellere dayanmaktadır?
Il. Bir anayasan ın ideal bir anayasa olarak kabul edilebilmesi için hangi
ilkeleri benimsemesi gerekir?
111. Modern bir anayasan
ın, ilgili devleti anayasal bir devlet yapabilmesi
için hangi i şlevleri yerine getirmesi gerekir?
Daha sonra, değerlendirmelerimi 1V. bölümde özetleyece ğim.

Anayasal hareketler antik çağda da mevcuttur, ancak bunlann nedenleri
her zaman için felsefi ya da dini olmu ştur ve yalnızca İbraniler, Yunanlılar ve cumhuriyet dönemlerinin doruğunda kısa sürelerle Romahlar arasında gerçek bir varl ık kazanmışlardır. Bugün burada ilgilendi ğimiz modem anayasac ılık İngiltere'de püriten devrimi ile ba şlar. Bu dönem Agreement of the People (1639), İnstruınent of Government (1653), Habeas
Corpus Act (1679), Bill of Rights (1689) ve Act of Settlement (1701) gibi
önemli tarihsel belgelerle açılmıştır. Yine de, modern anayasac ılık çalışmaları, anavatan İngiltere'de değil daha önce değindiğim New Englad
devletlerinde, Amerikan kolonilerinde sonuca ulaşmıştır.
Anayasal düşünce, Aristoteles, Bodin, Locke, Hobbes, Montesquieu, Pufendorf, Kant, Tocqueville gibi Avrupalı düşünürler, Amerikan Federalist
Yazılan'mn yazarları ve birçok diğerleri tarafindan geliştirilmiştir. Siyasal, bilimsel ve anayasal tart ışmaların ortak özelliği devlete rasyonel ve
sürekli kurallar sağlayacak ve sivil özgürlükleri koruyacak ilkeleri ve kurallan araştırmaktı. Modem anayasanın, bugün de öz olarak geçerli kalan, ilk tanımı 1758'de yayınlanan "Droits des Gens"i yazan ve Cenevre'de
ders veren İsviçreli Emer de Vattel tarafmdan yap ılmıştır: "Anayasa, kamu gücünün nasıl kullamlması gerektiğini belirleyen temel sistemdir.
Ulusun bir siyasal varlık olarak nasıl hareket edeceğini, ulusun nasıl ve
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kimler tarafindan yönetilebilece ğini gösterir ve yönetilenlerin hak ve yü- KURULTAYI
kümlülüklerini belirtir. Temelde anayasa, bir siyasal toplum olarak amaçı rları içinde hareket etlanm ve çıkarların gerçekle ştirirken ulusun, sın
meyi taahhüt ettiği bir çerçeveden ba şka bir şey değildir.
i yolun ana hatlanm belirlemelidir.
Bu nedenle anayasa, devletin izleyece ğ
ızca kamu gücünün genel örgütHukuksal yapıyı oluşturmalıdır. Bu, yaln
lenmesini içermekle kalmaz, yurttaşların devlet karşısında temel haklarıı da kapsar. Fransa'da Büyük Devrim zamanında bu haklar
n
ın varlığının
beyan edilmesi devlet örgütlenmesine ili şkin kurallardan bile daha öncelikli olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki anayasa hareketi de hemen hemen aynıdır. İkisi de 1776'da kabul edilen Amerikan Ba ğımsızlık
Bildirgesi'nde yer alan temel haklar ve Virginia Haklar Bildirgesi, anayasaların örgütsel yap ıya ilişkin düzenlemelerinden daha önceye denk dü şmektedir.
Daha sonra, 19. yüzyılda, anayasanın bu iki parçası, temel haklar ve hukuksal rejim, ayn
ı düşünsel, siyasal ve hukuksal arka plana sahip olduklarından, ayrılmaz biçimde birbirlerine bağlanmıştır.
Devletin örgütlenmesine hasrediimi ş bir anayasa, yetkilerinde baz ı ufak
tefek sımrlamalan kabul etmekle birlikte, mutlakiyetçi karakterinden tamamen sıynlamamış ancien rgime'in bir kalıntısı olacaktır. Bireyin devlet içinde temel statüsünü ortaya koymadükça, hele vatanda şın devlete nazaran temel subjektif haklar
ını, temel kişisel ve siyasal özgürlük haklanı içermedikçe "gerçek' ve tam bir anayasa varolamaz.
n
Bir anayasal çerçeve içinde, bir dizi kurallar ın ve temel özgürlükler sisteminin birlikte yer alması çelişki oluşturmaz. Aksine, bu ikisi birbirinden
ayniam niteliktedir. Normatif anayasal bir belgede birleştirilmeleri, 18.
ızca devlet otoritesinin örgütsel
yüzyıl sonlann
ın büyük başarısıdır. Yaln
yönlerine odaklanan eski anayasa dü şüncesi, anayasanın modem anlamıı oluşturmak üzere temel haklarla birle şıniştir. Bu sentez, modern anan
yasal devleti oluşturan esas olmuştur ve dünya çapında kabul görmeye
başlamıştır.
19, yüzyılın başından beri bu nedenle, bir ülkenin örgütsel yap ısmın ve bireyin haklann
ın yan yana durması son bulmuş ve bunlar yeni anayasalaKONFERANSLAR
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nn birbirini tamamlayan parçalar ı olmuştur. Siyasal değişme ve anayasa
teorisi terimleriyle, bu gerçekten yeni bir ç ığırdı. Eski kavram, maddi hukuk unsurlarım kapsayacak biçimde geni şletilmiştir. 26 Ağustos 1789 tarihli Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi 16. maddesinde haklı
olarak belirtilmektedir ki "Toute socit, dans laquelle la garantie des droits n'est pas assure, ni la separation des pouvoirs deter ınine, n'a point de
constitution".
Eski devlet iktidar ı sistemi ile vatandaşın statüsü hukukun iki ayrı alamyken, şimdi bunlar bir bütündür ve birbirinin şartını oluşturmaktadır.
Temel haklar devletin temel yapısmın parçası haline gelmi ştir. Devlet otoritesinin kullanımı bu temel hakların kontrolü altındadır ve bu haklar aynı zamanda yönetimin temelini ve dayana ğım, bu nedenle de bir ulusun
devletliğini oluş turur. Biz ancak bu durumda bir anayasal devletten söz
edebiliriz, yani, devlet otoritesini yaln ızca anayasal sımrlar içinde ve bunlara uygun olarak kullanabilen bir devlet.
Bu dönemdeki ba şan, devletin anayasal ı devlet haline gelmesi değil anayasanın temel hakları içerdiğinin benimsenmesidir. Burada devletin dbnüşümündeki esaslı aşamayı, sırf siyasal bir devletten tamamen anayasa
tarafindan belirlenen devlete geçi şi görebiliriz.
Bu anayasamn düşünsel ve siyasal kökleri, uzun bir geçmi şe sahip ilan
halk egemenliği kavramında ve yine tarihi çok eskilere dayanan özgürlük
kavramında yatmaktadır. Halk egemenliği, halkın anayasal gücünün, özgürlük kavramımn temel insan hakları kataloğuna dönüşmesine yol açmıştır. Üçüncü bir kavram, devlet egemenli ğinin 'insanların değil hukukun egemenli ği1' olması gerektiği görüşünden kaynaklanmaktadır. Bu ilke
ın değişebilen sıradan bir psa değ
il, "yasasayesinde anayasa, anayasan
lar
ın yasası" olmasım gerektiren özel bir statü kazanmıştır. Anayasa, doğrudan halktan kaynaklandığı için en üstün norm olmalıdır. Ülkenin yasaları da dahil olmak üzere devlet otoritesinin her türlü ortaya çıkış biçimi
ısında, ileanayasaya uygun olmal ıdır. Bu, özellikle 20. yüzyılın ikinci yar
ride değineceğim anayasa yargısıyla zirveye ulaşan, hukuk devletinin temel ilkesidir.

1
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Modern anayasanm oluşumunu ana hatlarıyla açıkladım. Günümüzde
modem anayasanın temel ilkeleri, halk ın anayasa yapma iktidarı, demokı , eşit muamele görmesini
ratik iktidar, halk ın özgürlüklerini kullanmasın
ve siyasal faaliyette bulunmasmı sağlayan temel haklar ve bunlara ilişkin
yargısal güvenceler, hukuk devleti ve anayasamn üstünlüğü ve bunlara
ilişkin yargısal koruma gibi anahtar terimlerle ifade edilmektedir. Bu ilkeler hep birlikte modern anayasayı oluştururlar. Böyle bir yapı, iktidarı
sımrli ve halk tarafından meşrulaştırılan gerçek anayasal devleti yarat ır.
Bu temel gereklere ba şka bazı unsurlar da eklenmiştir ve bunun nedeni,
anayasayı değiştirmek çok güç olduğu için bu yolla bazı önemli konularda
parlamentodaki basit çoğunlukla karar verilmesinin engellenmesidir.
Bunlar kilise ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen hükümler içermektedir. Örneğin bu kurallar, Almanya'da devlet kilisesinin olamayacağı koşulunu getirirken, Türkiye'de laiklik ilkesini korumakta olup, di ğerleri ise
milliyet, kamu hizmeti, partiler ve dernekler, yerel yönetimler, baz ı kurumlann korunması ve benzeri konularla ilgilidir. Daha sonra clikkatler
asıl olarak, devletin sosyal ve zaman zaman kültürel yükümlülükleri, çevrenin korumnasına ili şkin kurallar ve toplum yararına belli işlerin yapılması görevi üzerinde odaklanm ıştır. Bunlar, vatandaşlara temel haklardakinin aksine, haklar tanımaksızın hükümete ve özellikle de yasama organına yükümlülükler getiren "ulusal hedefler" niteli ğindedir.
Bu tür eklemeler yapılmasmın açıklaması, daha önce değindiğim, anayasanın üstün niteliğinden kaynaklanmaktadır. Bu, anayasal düzeydeki kuızca parlamentodaki nitelikli ço ğunluğun gücüyle değiştirilerallann yaln
i anlamma gelir ve bu, ço ğu durumda hukuka uygun olarak seçilbileceğ
in, Federal Almanya
miş üyelerin üçte iki çoğunluğudur. Bu durum, örne ğ
Cumhuriyeti Temel Yasası'nın 79. maddesinin 2. fıkrasında ve Türk Anayasasımn 175. maddesinin 1. fıkrasında belirtilmiştir. Değiştirilmesinin
zorlaştırılması, anayasayı diğerlerinden ayıran ve ona özel bir yasa, bir temel yasa niteliği veren bir özelliktir.
Bununla birlikte, ulus devletler arasında uluslararas ı ve ulusal üstü ilişkilerin artması göz önünde tutulduğunda, anayasanın bu üstünlüğünün
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olduğu gibi katı bir nitelik taşımadığı m kabul etmek gerekir. Avrupa Birliği'nde Avrupa hukuku ulusal hukuktan önce gelir ve bu anayasa hukuku için de geçerlidir. Federal Alman Anayasa Mahkemesi de bu
gerçeği kabul etmek zorunda kalm ıştır. Kuş kusuz, devredilemez temel
hakları, özellikle Temel Yasanı n 79. maddesinin 3. fikras ında belirtilen
devletin temel yapısı hakkmdaki ilkeleri ihlal ediyorsa bu önceli ğin geçerli olduğu kabul edilemez (Bu durum bir Anayasa Mahkemesi karar ında BvertflE 89, 155 (s. 174 vd., 188 belirtilmi ştir.)

Türk Anayasası mn 4. maddesine benzer biçimde Alman Temel Yasas ımn
79. maddesinin 3. fikrası , hiçkimsenin, anayasayı değiştirme yetkisine sahip olan kurumun yani parlamentonun bile bu temel ilkeleri de ğiştiremeyeceğini öngörmüştür. Parlamentoya bunu yapma izni verilmemi şse, herhangi bir ulusalüstü örgütün bunu yapmas ına izin verildiği düşünülemez.
Bir ba şka anlatımla, bu yetkiler topluluğa devredilemez. Bu durum, Temel
Yasanın 23. maddesinin 1. fıkrasmı n üçüncü cümlesinde kuşkuya yer bı rakmayacak açıklı kta belirtilmiştir.
i içinde birle şmeleri bu
Avrupa'mn anayasal devletlerinin Avrupa Birli ğ
açıdan bazı zor sorunlar doğunnuştur. Bunlardan birisi, anayasan ın ulusal bekçisi -ki bu Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi'dir- ile Avrupa
Toplulukları Adalet Divam arasındaki ilişki sorunudur. Alman Federal
i
Anayasa Mahkemesi'nin bu ili şkiyi tammlarken kullanmayı tercih ettiğ
"işbirliğ
i ilişkisi" (BverfOE 89, 155 (175)) terimi çe şitli yorumlara açıktır.
İş in içine bir de Avrupa Mahkemesinin, Avrupa Sözle şmesi kapsamındaki
insan haklannı n ve temel özgürlüklerin korunmas ına dair yargı yetkisini
katarsak, açıktır ki bu alanda bir münhas ır ulusal yetkiden söz etmemiz
mümkün değildir.
Elbette, Avrupamn ulusalüstülüğü son üç yüz yılda ulusal anayasalan biçimlendirenlerin büyük başanları m azaltmaz, ancak günümüzdeki i şaretler küresel boyutta olmasa bile en az ından dünyamn birçok bölümünde
anayasal homojenliği göstermektedir ve bu e ğilim Avrupa'da büyük ölçüil,
de gerçekleştirilmiştir. Bu yalnzca batı, orta ve güney Avrupa için değ
bölgedeki
1989-90'daki siyasal dönü şüm hareketlerinden beri, istisnas ız
bütün ülkelerin yeni anayasalar yaptıkları ya da eski "demokratik halk"
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Avrupa Konseyi üyesi olan bütün bu ülkelerin anayasaları , başkanli ya da
başkansı z, plebisiter unsurlar içeren ya da içermeyen parlamenter demokrasi ilkesine, sosyal hukuk devleti ilkesine, kuvvetler ayr ılığına, yoğun insan hakları kataloğuna, yargımn bağımsızhğına ve bir anayasa mahkemesi tarafından konman anayasal garantilere dayanmaktadır. 7 Kasım 1982
tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ım da bunların arasına dahil ediyorum. Bu anayasa, daha önce aç ıkladığım klasik anayasa ilkelerine uygun
bütün özelliklere sahiptir. Bu nedenle, bu anayasa Avrupa anayasalar ı orkestrasında yer alabilir.
'İİ
Bu nedenle, genel olarak herkes modern anayasanın önemi, geçerliliği ve
özü hakkmda aynı fıkirdedir. Şimdi yapmamız gereken onun i şlevlerini ve
sorumluluklarını saptamaktır. Bu bağlamda anayasanın etkinliği sorunu
özellikle önemlidir. Anayasalar, amaçlarını yerine getirebilmek için üstün
yetkilerini egemen kı labilmelidir. Anayasalar, asıl iktidar başka biryerde
kullanilırken yalmzca bir süs, takı lacak bir kalp olmamalıdır. Bu açıdan
değerlendirildiğinde, bir anayasamn belli iş levleri yerine getirmesi gerekir:
Birincisi, anayasa düzenleyici bir i şleve sahip olmal ıdır. Bu işlevini, amacı anarş iyi önlemek olan bütün hukuk düzeni ile birlikte yerine getirir. Ayrıca anayasa, devletin siyasal faaliyet alanı için bir çerçeve oluşturmalıdır.
Yönetimin anayasal bir yönetim olmasın
ı sağlamalı ve genel hukuk düzeninin kaynağı ve en önemli parçası olmalıdır. Egemenliğ
in kullammı ona
aykır
ı olmamalıdır.
Diğer yandan, anayasa kapalı bir sistem olmamalıdı r. Anayasamn özellii, açıklığı ve lafzmın geniş bir alanı kapsayacak nitelikte olmasıd
ğ
ı r. Anayasa, daha sonra da anlamland ırı lacak genel kurallar koymal ıdır. Bu anlamda, özellikle toplum hayatını biçimlendirmek üzere siyasal iktidan
kullanan kurumlara, özellikle de yasama organına, talimat vegörevler
vermelidir.
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Daha yeni anayasalar, toplumun ve bireyin faaliyet alamm olu şturan, örneğin ülkenin ekonomik düzeni, çevrenin korunmas ı, spor ve diğer konularda birçok yol gösterici kural içerir. Ancak modem devletler, ulusun toplumsal hayatı m biçimlendirme görevinden vazgeçemezler ve böyle bir istek taşı yamazlar. Modern devletler art ı k "gece bekçisi devletler" olmak istemezler. Bu nedenle modem anayasa kendini, genel do ğrultuyu gösteren
bir "pouvoir actif' haline getirmi ş tir. Bunu her zaman kesin ve aç ık talimatlar vererek yapmaz; öme ğin Federal Almanya Cumhuriyeti Temel Yasası ve benzer biçimde Türk Anayasas ı devletin sosyal devlet olduğunu kabul etmiştir.
İkinci olarak anayasa, toplum hayat ımn temel ve sars ılmaz yapısım oluşturan bir istikrar kaynağı olmalıdır. Demokratik anayasa ayni zamanda,
açıktır ki demokratik niteliği nedeniyle, halihaz ırdaki çoğunluğun geçici
hevesiyle değiş tirilememeli, aksine, James Bryce'm belirtti ği gibi, derin
tartışmalar sonrasında olu şturulan, halkın yerleşik ve sürekli iradesinin
bir ifadesi olmalıdı r. Bu nedenle anayasalann sürekli ve de ğişmez olması
istenir. Gerçekten de, bu istikran art ırmak için bazı anayasalar, örneğin
Almanya'mn Temel Yasası mn 79. maddesinin 3. fikras ı ya da Türk Anayasasımn 4. maddesi gibi, de ğiştirilemez ya da ebedi kurallar içermektedirler.
Genellikle bu tür kurallar ın temel amacı , hepsi de demir çekirdek anayasal ilkeler olan cumhuriyetçi yap ı, demokratik sistem ve hukuk devleti ilkesi, ayrı ca Almanya'da federe devletlerden olu şan bir bölümleme, insan
ı korumaktır. Anhaklarımn tanınması gibi devleti oluşturan asli unsurlar
lmak,
zamanla,
bunların anayabu
yolla
dokunulmaz
kı
değerleri
cak, bazı
sayı değiş tirmek isteyen anayasakoyucu için ayakbağı olması riskini taşımaktadır. Bu nedenle bu tür kurallar, tabiri caizse, genel olarak kabul ediı r.
len "ebedi de ğerlerle sımrh olmalıd
Baş ka bir nokta daha var: anayasanın istikrarı katılıkla karıştırılmamalıdı r. Anayasa, yalmzca bu günün de ğil geleceğin de ihtiyaçlanm karşılayabilmelidir. Ulusun taleplerini kar şılamaktan büyük ölçüde uzaklaşırsa
ve yalmzca bir dizi katı kurallar bütünü olarak algılanmaya başlamrsa,
ısıyla anaanayasan
ın değiştirilmesi mümkün olmal ıdır. Bu durum dolay
yasal gelişimin zor sorunlarıyla karşı karşıya kalırız. Sağlam bir anayasal
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denetim sistemine sahip olan ülkeler, bu sorunlan çözmek açısından daha KURULTAYI
iyi bir durumdadırlar, çünkü bir anayasa mahkemesinin, parlamentonun
çoğu kez şüpheyle karşılanacak siyasal olarak karmaşık bir reform i şine
giri şmesine gerek kalmaksızm, yaptığı yorumlarla bu sorunlara çözümler
bulması daha kolaydir.
Üçüncü olarak, anayasa birleştirici vasıflara sahip olmalıdır. Bu yalmzca,
birçok ülkede anayasacılık hareketlerini en çok te şvik eden şey olan ulusal bütünlük anlamında değil daha geniş bir anlamda anlaşılmalıdır. Anayasada yer alan kararlar, ulusun siyasal oyda şmasımn bir parçasım oluşturmalıdır. Alman anayasa hukuku bilgini Rudolf Smend'in anayasan ın
görevlerinden birinin de ulusu "bütünleştirmek' olduğu sonucuna varmasını sağlayan şey bu yöndeki inançtır. Bu bütünle şme, örneğin, ulusal günlerde ya da devlet için özel günlerde yap ılan siyasal törenlerde, bayraklarda, anma güıilerindeki konuşmalarda, seçimlerde, önemli parlamento tartışmalannda vs. yans ımasım bulur.
Bu nedenle anayasamn ülkenin siyasal ve sosyal gruplarım biraraya getirmesi ve herşeyden çok da iç bar ışı koruması gerekir. Bu işlevi yerine getirebilmek için daha yeni anayasalar, baz ıları devletin bütünlüğü, sosyal
refahın ya da sosyal adaletin sağlanması gibi genel nitelikli, baz ıları da
1990 yılı na kadar Federal Almanya Cumhuriyeti Temel Yasas ında yer
alan özgür Alman birliğinin yeniden kurulmas ı gibi biraz daha özel olan,
belirli ulusal hedefleri içermektedirler. Bir anayasadaki temel haklar ı koruyan ve başlıca yükümlülükleri belirleyen kurallar da büyük ölçüde, yalil bütünleşmeye de destek sağnızca ulusal standartlann oluşmasma değ
lar. Bunlar devletle vatandaş arasındaki ili şki hakkındaki değer yargılanm, bir başka deyişle ulusun sosyal ve kültürel de ğerlerini kapsar.
Dördüncüsü, bu üç i şleve ek olarak, devlet iktidan üzerindeki hukuksal sını sağlamak işlevi
ırları belirlemek ve iktidar ın denetlenebilir kalmas ı
n
vardır. Bu iş lev, anayasacılığın erken safhalarında vazgeçilmezdi ve günümüzde de çok büyük bir öneme sahiptir. Bu iş lev devleti, kuvvet kullanımı na dayanmaktan hukuka dayanan devlete yani anayasal bir devlete dönüştürmüştür. Bu, özgürlüğü ve hukuksal kesinliği garanti altına alan temel haklann amac ım oluşturmaktadır. Bu, kuvvetler ayrılığımn ve İkinci
Dünya Savaşı sonrasmda anayasa yargısımn oluşturulmasının da amacıKONFERANSLAR 53
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dır. Bu üç parçalı anayasal sistem içinde, temel haklar ve kuvvetlerin dengelenmesi eski bölümü oluşturmaktadır. Buıılann izi siyasal ve anayasal
kuramın tarihinde çok eskilere kadar surulebilir. Bu tarihsel yönün üzerinde durmak için yeterli zamamm yok ancak daha önce de ğindiğim 26
Ağustos 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Haklan Bildirgesinin 16.
maddesini an
ımsatmak isterim.
Daha 19. Yüzyılda, bu güvencelerin devletin temel hukuksal yapısı olan
anayasanın statüsünü garanti altına almak için yeterli olmadığı apaçık
ortaya çıkmıştır. Anayasam'n üstünlüğünün sağlanabilmesi için onun özel
bir 'bekçisinin olması gerekir. "Legitiınite juridique"e "souverainetöe p0litique" üzerinde üstünlük sa ğlayacak demirden dökme kuralların varlığı
zorunludur.
Alexander Hamilton ünlü Federalist Yaz ılar No. 78'inde, hukuk mah.ken bekçisi olmalan gerektiğini açıklar. Ona gömelerinin neden anayasanı
re bu, "eşyanın doğası gereği"dir. Ondan önce İngiliz yargıç Sir Edmund
Coke da bu do ğrultuda düşünüyordu ancak görüşlerinin Büyük Britanya'da kabul edilmesini sağlayamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde durum farklı olmuş ve Yüksek Mahkeme 1803'te ünlü Marbury v. Madison
davasında anayasamn üstünlüğünü vurgulamış ve yasama organımnkiler
de dahil olmak üzere devletin bütün faaliyetlerinin anayasaya uygun olması gerektiği sonucuna varmıştır. Anayasaya uygun de ğillerse, bunlar
geçersizdir.

Bu görüş onlarca yıl sonra bütün anayasa mahkemelerince benimsenmi ştir. Süresi ülkeden ülkeye de ğişiklik göstermektedir ancak günümüzde bu,
hepsi için ortak bir kan
ı haline gelmi ştir. Bu nedenle anayasa yargısı, hukuk devleti ilkesine dayanan demokratik devletin tamamlayıcısıdır. Anayasa mahkemeleri, anayasanın gerçek bekçisi haline gelmi şlerdir. Hukuk
ve siyaset arasmdaki yüzy
ıllar süren tartışmada ibre hukukun lehine dönmüştür. Bu, anayasa mahkemelerinin anayasan
ın koruyucusu olmaları
sayesinde ulusal bütünlüğü sağlamakta bir etken haline gelmeleri anlamuu taşımaktadır. W. Kagi şöyle demiştir: "Bana anayasa yargısı hakkında ne düşündüğünü söyle, sana nas ıl bir anayasa istediğini söyleyeyim'.
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1V
Lutfen özetlememe izin veriniz. Modem anayasac ılık geçen 250 yıllık dönemde, birçok ülkeyi aşama aşama anayasal devlet haline getirmiştir. Bu,
her yerde tan
ık olduğumuz gibi, uluslar toplulu ğunun kaçmamayacağı küresel bir harekettir. Diktatörlüğün ve totaliter rejimlerin yıkıldığı her yerde, halklar demokratik bir anayasa istemi ştir. Bu durum özellikle eski doğu bloku ülkelerinde aç ıkça görülmü ştür. Bunlann yeni anayasalan, benim açıklamış olduğum ilkeleri içermektedir. Bu anayasalar ın yazarları
1945'ten bu yana batı da kabul edilen anayasalan örnek alabilmi şlerdir.
Yeni ilkeler bulmaları gerekmiyordu, yalmzca geleneksel kavramlara dayanmaları mümküııdü. Bu bağlamda Avrupa'nın büyüyen anayasal homojenliğinden bahsedebiliriz.
Ancak modem anayasa Avrupa ve Amerika k ıtalan dışında da ortaya ç ıkmıştı r. Burada birçok düzenlemesi Alman Temel Yasas ı'mn bölümlerine
benzeyen yeni bir anayasayı 1996'da kabul eden Güney Afrika Cumhuriyeti'ni atmam gerekir. Yeni anayasac ılık hareketinin en son üyesi, 1 Ocak
2000'de yürürlüğe giren Isviçre Konfederasyonu anayasas ıdır. Bu nedenle
çoğu kiş i, P. Haberle'nin sözleriyle "anayasal devletin vakti"nin geldi ğini
söyleyebilir. Fakat dürüst olalım: anayasanın her yerde zafer kazanmasından önce yapılması gereken çok şey var.
Çeviren: As. Gör. Ayhan TEKİNSOY
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Oturum Başkam
Sayın Stern'e çok te şekkür ediyoruz.
Sayın konuklar; Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayımn birinci Oturumu, daha önce de arz ettiğim gibi, dünyada anayasacılık hareketleri ve
yeni anayasalar konusunu içeriyordu. Bu konuda konu şma yapan konuşmacı lar, özellikle Alfonso Leme Machado, Güney Amerika ülkelerindeki
anayasal düzenlemeleri bize aktarmak suretiyle değerli açıklamalarda buKONFERANSLAR
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lundular. Saym Prof. Dr. Ergun Özbudun, Türkiye'deki uygulamalar ya da
düzenlemelere ya da Anayasa Mahkemesinin kimi kararlarına da ağırlik
ı yaptılar. Prof. Dr. Klaus Stern, genel anvermek suretiyle açıklamaların
lamda açıklamalar yaptılar. Ben, yeniden bu konuda deneme yapmak istemiyorum; çünkü zaman itibariyle ayrılan süre doldu. Saat 16.00'da biıyorum bir ara için de
tirmek durumundaydık; biraz tecavüz ettik, ama san
yeterli zaman var.
Ben, bu vesileyle hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
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Il. KONU
'TÜRKİYE'DE ANAYASACILIK ve
ANAYASA KÜLTÜRÜ'

Oturum Başkanı:
Nejat Arsevcn (TBMM Başkan Vekili)
Konuşmacılar
Prof. Dr. Jean Marcou (Siyasal Bilimler Grenoble Universitesi - Kahire Universitesi)
Prof. Dr. Co şkun San (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)
Prof. Dr. Mümtaz Soysal (Anayasa Hukuku Profesörü)

- ULUSLARARASI
ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

Nejat Arseven
Oturum Başkanı (TBMM Ba şkanvekili)

İkinci Oturumumuzu açıyorum.
Gerek bütün katılımcıları, değerli misafirlerimizi ve böyle önemli bir konuda fevkalade özen göstererek bu toplant ıyı düzenleyen Barolar Birliği
Başkammız başta olmak üzere, bütün yöneticilerini kutluyorum ve çok teşekkür ediyorum.
Değerli konuklar, değerli misafirler; gönül arzu ederdi ki tabii Türkiye
Cumhuriyeti de 21. Yüzyılın başında gelişmiş bütün Batı Avrupa ülkeleri
gibi veya gelişmiş bütün ülkeler gibi Anayasa meselesini de çözmü ş ve bugün toplumun bütün kesimlerince tart ışılır bir Anayasa meselesi gündemde olmasaydı. Ancak ben, bir milletvekili olarak Parlamentoda Partilerarası Uzlaşma Komisyonu Başkanı olarak müş ahede ediyorum ki, gerek
bütün sivil toplum örgütlerimizin, gerek üniversitelerimizin, toplumun
bütün kesimlerinin bugünkü mevcut Anayasam ızla ilgili yapmış olduğu
çok ciddi çalışmalar var, eleştiriler var ve de ğerlendirmeler var. Biz de
Partilerarası Uzlaşma Komisyonu olarak, geçen dönemde oldu ğu gibi, bu
dönemde de Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ımn günün şartlarına uygun,
Batı standartlarında, insan hak ve özgürlülderinin öne ç ıktığı ve standardı yüksek bir Anayasa haline getirilmesi için başlanuş olduğumuz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fakat, Türkiye hemen hemen 150 y ıldır bu tartışmaları yaşıyor. 1808 Senedi ittifak, 1893 Gülhane Hattı Hümayunu,
1876 Kanuni Esasi, 1921 ve 24 Teşkilatı Esasiye Kanunları, 61 ve 82 Anayasalar
ı. Yine sabah bu kürsüden ifade edildi; Amerika Birle şik Devletleri, kuruluşundan bu yana -tabii ki ufak tefek de ğişikliklerle- aym yasas ıyla ülke düzenini sürdürüyor.
Değerli misafirler; anayasalar, ülkenin temel düzenini tespit eden, topluı gereken belgeler oldu ğu gibi, ayni zamanda topmun tamamının uymalar
lumsal mutabakat belgeleridir de- Ancak, Türkiye Cumhuriyetinde özellikle bütün anayasalanm ız, toplumdan gelen arzu ve istekler do ğrultusunda değil, bir ölçüde günün şartlarına göre, o günün şartlarında sanki
KONFERANSLAR 1 59

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU

gereken belgeler gibi millete dikte ettirilen belgeler halinde ortaya çıktılar. Özellikle son iki anayasam ı z, özellikleri itibariyle birbirlerine birer tepki anayasas ı gibi ortaya konuldular. Ancak, bugün gelmi ş olduğumuz noktada, bugünkü mevcut Anayasam ız konusundaki tartışmaları artı k toplum olarak ilanihaye sürdürmemizin de mümkün olmad ığı bir
gerçek. Onun için konuşmamın başı nda ifade ettim; toplumun her kesiminden bu konuda talepler geliyor, çalışmalar yapılıyor ve bugün bu çal ışmaların da en değerlilerinden birini burada gerçekleştiriyoruz. Barolar
Birliğimize tekrar çok teşekkür ediyorum.

KURULTAYI uyulması

Ben ifade ediyorum ki, -hep ifade ettim, bundan sonra da ifade edece ğimTürkiye Cumhuriyeti 21. Yüzyılin e şiğinde, 21. Yüzyılda artık günün şartlarına göre Anayasasını değiştiren, terörist Apo yakaland ığı için Anayasaı n ilgili maddesini veya tahkimle ilgili konuyla Anayasas ının maddelerin
ni veya bugün yine bu kürsüde Say ın Bakanın ifade etmiş olduğu gibi,
güncel birtakım Anayasa değişikliklerine giden bir ülke konumundan ç ıkmalıdır. Zannediyorum ki hepimizin de müşterek arzusu budur.
Bugün yine önümüzde, yine burada ifade edilen birtakım Anayasa de ğişiklikleri var. Halbuki yola ç ıkarken, bütün siyasi parti liderlerimizle varmış
olduğumuz mutabakat sonrasında bu çalışmalarımıza başladık ve devam
ettirmeye de çalışıyoruz. Halbuki bizim onlarla yapm ış olduğumuz görüşmeler sırasında, hemen hepsinin bize yapm ış olduğu ifade; artık böyle
münferit Anayasa de ğişikliklerinin yap ılmamasının doğru olduğu ve genel
bir değişikliğin, hatta belki Anayasanın -yine burada ifade edildi- tamamının değişikliği konusunda bir çal ışmanın ortaya çıkarılmasıydı. Ancak,
maalesef Türkiye ne hikmetse, ifade edildiği halde bunların arkasında duramayan bir ülke özelli ğini bugün de taşıyor. Fakat bundan katiyen bir
yılgınlığa veya sıkıntıya düşmeyeceğiz. Başında bulunduğum ve her siyasi partiye mensup çok de ğerli hukukçu arkadaşlarımın temsil edilmi ş olduğ
u Partilerarası Uzlaşma Komisyonu, geçen dönemde olduğu gibi, bu
dönemde de Anayasa de ğişikliği çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam
edeceğiz. Tabii bu ve bunun gibi toplantılarda yapılacak olan çalışmalarda da bizim değerlendireceğimiz, üzerinde duracağımız çok değerli çalışmalar olacak. Onun için bugünkü toplantın
ı n fevkalade önemli olduğunu
bir kere daha ifade ediyorum.
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Çok değerli konuşmacılarımı z var, onları n vakitlerini almamak için konuşmamı burada tamamlı yorum. Bu Kurultay ı düzenleyen Barolar Biniğimize de tekrar sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

KURULTAYI

Konuşmacılarıımz; Kahire Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden
Prof. Dr. Jean Marcou, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden
Prof. Dr. Coş kun San ve Anayasa Hukuku Profesörü Prof. Dr. Mümtaz
Soysal.
İ lk söz, Kahire Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ö ğretim Üyesi Prof.
Dr. Jean Marcou'nundur.
Buyurun.
Prof. Dr. Jean Marcou
Grenoble Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Kahire Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

TÜRKİYE'DE ANAYASACILIK VE ANAYASA KÜLTÜRÜ
Bu tebliğin, Türk anayasa kültürünün ve anayasacılığının alışılmış bir çözümlemesi olduğu düş ünülmemelidir; sözkonusu olan, yabanc ı bir gözlemci tarafından yapılan biraz da özel bir bilançodur. Böyle bir deneme yeni
de olmay
ıp, Batı ve Doğu dünyalarımn karşılıklı gözlem geleneğine ve daın birbirinden farklı toplumlar
ha da özel olarak, ilke ve mekanizmalar
arası nda mübadelesi hareketine ba ğlanabilir. Ancak, Türkiye'ye ili şkin
olarak bu gelenek, geliş me göstermektedir. Gerçekten, bu ülkenin birkaç
onyıldı r görülen Avrupa'yla yakınlaş ma yönündeki tutumu ve sonradan
resmen tamnan AB adayl ık statüsü, onu yapı lanma sürecindeki bu Avrupa bütünle ş mesinin potansiyel bir üyesi durumuna getirmektedir. Geçen
onyıllarda Avrupalılara al ışılmadık bir deneme gibi görünen Türk anayasal ve siyasal sisteminin gözlemlenmesi, gelecekte çok daha do ğal bir uygulama hMini alabilir.
Biz bu konuyla birkaç yıldı r ilgilenmekteyiz (1). Bununla birlikte, bu deneyim bize, bu Kurultay'a kat ılanlarm çoğunun kuşkusuz bizim kadar iyi
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Türk anayasal gelişinıini ammsatmak konusunda özel bir yetki
vermemektedir. Burada yahuzca, ara ştırmalanmızdan çıkarabildiğimiz
ana sonuçları paylaşmaya çalışacağız.

Gerçekte iki olgu, Türk anayasal kültürüne ve anayasac ılığına damgasını
vurmuş gibi görünmektedir. Bunlar,
- bir yanda, ülkenin Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu ve Kemalist dönemle belirginleşen anayasal deneyiminin eskiliği
- diğer yanda, içinde bulundu ğumuz dönemde asla yalanlanmayan iktidarın anayasallaşması ve temsili demokrasiye ula şma iradesidir.
L Türk anayasal deneyiminin eskili ği ve Osmanlı'dan ve
Kemalist dönemden kalan miras
Osmanlı İmparatorluğ
u'nun sona ermesinden beri Türkiye'nin siyasal tarihi karmaşık ve hareketlidir. Bu tarih, devletin biçimi, egemenli ğin dışavurumu, gerçekle ştirilen teknik ve kültürel modernle şmenin anlamı, haklann güvence altına alınması , kurumsal dengelerle parti dengeleri üzerinde, yüzyıldan uzun bir süredir devam eden entelektüel bak ımdan zengin
bir tartışmayı besleyen gerçek bir anayasal deneyimin varl ığım ortaya
koymaktadı r. Ancak Türk anayasal deneyimi özgündür. Türk anayasac ılığı , bugün için, iki kurucu miras devralm ış durumdadır: Osmanlı İmparatorluğu'ndan ve Kemalist dönemden kalan miras. Uzun süre ikincisi tarafmdan gölgelenen ilk miras, yeniden ça ğdaş siyasi tartışmalarda varlık
göstermektedir.
M Osmanlı Imparatorluğu'nda devlet ile sivil toplum arasındaki
dikotomi
Osmanlı idari ve siyasi tarihinin bilinmesi, kuşkusuz, Türk anayasal sisteminin özelliklerini ve bazı çağdaş tartışmaları daha iyi anlayabilmek bakımından son derece önemlidir. Osmanl ı İmparatorluğu'nun, Ancien rgime Fransa'sı ya da diğer büyük Batı Avrupa devletleri gibi, sözcüğün mo(1) Bkz. Jean Marcou, L'ex$rience constitutionnelle turque, Jtevue de droit public, Paris
1996, s. 425-462.
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dern ve liberal anlamıyla bir anayasası olmasa da, kudretini doruk noktaSina ulaştıran, güvenilir bir siyasal örgütlenmesi bulunmaktaydı. Bu sıkı
örgütlenme ve özellikle ülke üzerindeki yap ılanması, XVI. yüzyılda
Machiavel'in dikkatini çekecek ve onu, 'Prens'in 6. bölümünde Frans ız ve
Osmanlı devletlerinin karşılaştırmal
ı analizine giri şmeye itecektir (2).
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Maclıiavel özellikle, Osmanlı siyasal ve idari çarklarının iyi işleyişinden
ve siyasal karar alma mekanizmas ının merkezileştirilmesine katkıda bulunan verimlililderinden, idari taksimatm gelişmişliğ inden etkilenıniştir.
Ancak, bir yandan bu siyasal örgütlenmenin etkililiğinde ısrar eden
Machiavel, diğer yandan bunun sivil toplumda yerle şemediğinin altim çizmektedir. İyi örgütlenıniş bu İmparatorlukta, siyasal iktidarla halk arasmdaki ilişki son derece mesafeliydi. Ozellikle yerel düzeyde, Sultan'ın
memurlan, yönetilenlerin yürürlükteki düzene sadakatleri ile pek az ilgilenmişlerdir. Yalmzca memurlanmn Sultan'a sadakati ve güçlü bir toplumsal öz-örgütlenme yeteneğine sahip olan halka zorla benimsetilemeyen kararların uygulanmasın
ı sağlama güçleri önem ta şımaktadır. Burayönetimine
ilişkin
olup bilinmesi ça ğdaş Türk anayasacılığıda, Osmanlı
nın en iyi şekilde anlaşılmasına yardımcı olacak her şeyin, éksiksiz olarak
ortaya konmasma olanak yoktur. Bununla birlikte, Machiavel'in çözümlemesine ilişkin bu anımsatma, Osmanlı döneminin ayırdedici özelliğinin,
devletle sivil toplum arası ndaki, muhtemelen çağdaş Türkiye'de de izleri
olan, güçlü bir dikotomi olduğunun anımsanmasım sağlayabilir.
ı İmparatorluğu'nda modernleşme,
1.2 Gerilemekte olan Osmanl
reformculuk ve anayasalla şma
İktidarın anayasallaşması sorunu, Osmanlı Imparatorluğu'nun son onyıllarmda ortaya çıkmıştır. Batı toplumlarındakinin aksine, bu süreç, dönemin iktidanna muhalefet eden siyasal ve toplumsal hareketlerden ve o zamanki işleyiş biçimiyle toplumdan değil, esas olarak, seçkinler tarafından
yaşama geçirilen modernle şme olgusundan kaynaklanmaktadır. Gerçeku Akdeniz'i
ten, Aydınlanma ve büyük liberal devrimlere ait fikirler, Do ğ
geç etkilemi ştir. Osmanlıların bu değişikliklere gösterdikleri ilginin nedeın siyasal ve askeri gücünün sırların
ı öğrenmek sureni, öncelikle Batı'n
(2) Bu sorun hakkında bkz. N. Machiavel, Le Prince, bölüm 6.
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tiyle kendi gerilemelerini durdurmak iradesidir. Ba şlangıçta diplomatikaskeri yönetici elitte görülen modernle şnıe fikri, XIX. yüzyılın başmda Batı'dan etkilenerek askeri ve teknik reformlara giri şen aydınlanınacı despot, reformcu Sultanlar İİ !. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde kendini
göstermeye başlamıştı r. Ancak bu olgu, "Tanzimat" döneminin başladığı
XIX. yüzyıl ortasında, çok farklı bir yoğunluk kazammştır.
Bu dönemin aşın bir batılılaş ma hareketinden ibaret olduğu bilinmektedir. Bazan yanl ış olarak kurucu anayasal belgelerle bir tutulan iki ünlü
fermana (1839 Gülhane Hatt- ı Şerifi ve 1856 Hatt- ı Hümayunu) rağmen,
köklü siyasal ve toplumsal de ğişimler olmaksızın gerçekleştirilen bir dizi
modernleştirici teknik reformun (askeri, mali, hukuksal, idari ve e ğitime
ilişkin) yapıldığı bu dönemde, gerçek anlamda anayasac ılığa ili şkin hiç
bir şey bulunmamaktadır. Gerçekte, bu modernle şme önlemleri Osmanlı
toplumunun geleneksel (özellikle dinsel) güçlerini zay ıflatırken, bu hareket, siyasal iktidarın o güne dek asla görülmemiş ölçüde Sultan'da toplanmasına yol açmıştır.
Nihayet ilk ve tek Osmanl ı anayasasın
ı n ilanı da, bu modernleşme döngüsü sırasında gerçekleşmiştir. Bu metin, 1876 Anayasası, karışık ulusal ve
uluslararası koşullarda ortaya çıkmış olup, o dönemde bile, Bab-ı Ali'nin
Batı'mn yeni müdahalelerinden kurtulmaya yönelik bir manevras ı gibi görünmüştür. Bir monarşiyi örgütleyen ve Osmanlı seçkinlerinin iyi bildiği
bir dilde (Frans ızca) yazılmış olan 1831 Belçika Anayasas ı'ndan esinleniini getirmek iddiasınlerek hazırlanmış olan bu Anayasa, halk egemenli ğ
da olmayıp, Sultan'ın iradesinin üstünlüğünü ve yalnızca şeklen kuvvetler ayrılığını düzenlemiştir. Bununla birlikte, bir haklar bildirgesini içermekte, parlamenter mekanizmalar tasarlamakta, hatta bir seçim ve temsil deneyiminin ya şanmasına izin vermektedir. Ancak bu ilk anayasal dönem çok kısa sürmüş, zira 1876 Anayasası , Sultan Abdül Hamid tarafindan 1878 yılında askıya alınmıştır.
1.3 imparatorluğun sonunda Osmanl ı anayasal deneyiminin
derinleşmesi
Tanzimat, siyasal ve sosyal bir dönü şüm hareketi olarak algılanmasa da,
geleneksel Osmanlı toplumunun düzenini bozmakla köklü değişikliklere
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yol açtığı tartışmasızchr. İlk anayasal belge en sonunda yürürlüğe girdiğinde, modernleşme olgusunun ortaya çıkışımn üzerinden birkaç onyıl
geçmiş; reformlar devleti dönü ştürmüş, yönetici smıflara damgasrnı vurmuş ve büyük şehirlerde yaşayan halkı etkilemişti. Başlangıçta daha çok
teknik olan önlemler, böylece, "Genç Osmanl ılar" ve sonraları "Jön Türkler" hareketinin de gösterdiği gibi, çok yoğun bir siyasal yansımaya yol açmıştır. Çağdaş Türk siyasal kültürünün baz ı ögeleri, Osmanlı'daki bu siıdır.
yasal oluşumlar içerisinde belirmi ş olmal
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Bu bakış açısmdan "Genç Osmanlılar ın önemi, XX. yüzyıl Türkiyesi'ndeki siyasal ve anayasal tartışmalarda zaman zaman yeniden ortaya çıkan,
batılı anayasacılık idealinin Osmanlı toplumunun İslami kimliğinin korunması ile bağdaştınlabilir olduğuna dair düşünceyi ileri sürmüş olmalarıdır. "Jön Türklere gelince, onlarm katkısı çeşitlidir. Bir yandan, Kemalizm'e büyük ölçüde yolu açan modernle şmeci, ulusçu ve laiklik yanl ısı
ideolojinin kaynağı "Jön Türkler"ken; diğer yandan, çağdaş siyasal güçlerin yapılanmasımn temelinde, bunların iç çekişmelerinin ve özellikle 1902
Paris Kongresindeki bölünınelerinin doğurduğu tartışma ve aynlıklar bulunmaktadır.
1908 "Jön Türk" devriminin ardından, temel istemi 1876 Anayasas ı'mn
ın anayasallaştınlması olan,
tekrar yürürlüğe konması suretiyle iktidar
Abdülhamid mutlakiyetçiliğine muhalif hareket iktidara gelmi ştir. Yine
de, bu istemin toplumsal yoğunluğu üzerinde durulmandır. 1908 devrimi,
imparatorluğun büyük şehirlerdeki farklı cemaatleri arasında kardeşliği
sağlamaya yönelik halk hareketlerine sahne olmakla birlikte, belirleyici
eylemler, Sultan'm yerine, modern bir hükümet kurmak suretiyle imparaun bütünlüğünü güvence altına alacağım düşündükleri anayasaltorluğ
laştırılmış modem bir sistem getirmek isteyen "Ittihat ve Terakki Cemiyeti" ile askerler tarafindan yürütülmü ştür.
1876 Anayasası'nın tekrar yürürlüğe girmesi ve buna yönelik tepkilerin
bastınlması ile Abdüihamid'in tahttan indirilmesini izleyen 1909 anayasa
değişiklikleri, Osmanh'nın çok ilginç bir anayasal dönemini ba şlatmıştır
(1909-1913). Bu, asl ında imparatorluğun tek gerçek anayasacılık dönemidir; "Jön Türk" devrimi ile Balkan sava şları arasındaki bu dönemde Osmanlı toplumu, parlamenter demokrasiyi, seçim yan şlarmı, basm özgürKONFERANSLAR 65
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istemleri görmüş, >aşanuştı r. Bu dönem özellikle entelektüelleri sahnenin
önüne itmiştir. Düş üncelerinin izlerine sonradan da rastlanan ak ımlar
arası nda çok zengin bir siyasal tartış ma gelişebilmiştir: Mehmet Akif— islamcılar, Abdullah Cevdet - batılılaşma yanhları veya Ziya Gökalp - Türk
ulusçuları (3). Ancak uluslararası koşullar, bu geli şmenin meyve vermesini engellemiş ve imparatorluğu savaşın içine atmıştır.
1.4 Kemalist dönemin Türk Anayasacılığı na katkıları

"Anayasa'mn, Parlamento'nun, Parti'nin ve seçimlerin büyüleyici aç ılımı ,
Cumhuriyet'in, en az ından başlangıçta, iktidarı m himayeci otorite ve askeri gücün karışımıyla sağlayan, muzalTer bir ordunun ba şındaki meslekten bir asker tarafı ndan kurulduğu gerçeğini saklayamamıştı r". Bernard
Lewis'in bu tespiti, Kemalist efsanenin anayasac ı olmaktan çok —doğru
söylemek gerekirse- devletçi oldu ğunu göstermektedir. Ancak, Kemalist
anayasal metinler önem ta şımaktadır.
İlk olarak, bu önem egemenliğ e ilişkindir. Kemalist dönem, demokratik
bir dönem olmamakla birlikte, halk ı ya da temsilcilerini egemenli ğin sahibi kılmak suretiyle daha önce imparatorlu ğun sonunda, 1909 Anayasa değişiklikleri sırası nda ortaya atılan bir düş ünceyi benimsemi ş olduğu için
önemlidir. Bu arada, Kurtulu ş Savaşı'mn ve bir ulus-devlet olu şturma isteğinin işleri kolaylaştırdığı belirtilmelidir. Bu aç ıdan, dönemin anti-emperyalist ruhu içerisinde Sovyet etkisine de maruz kalan 1921 geçici Anayasası , Türk anayasal tarihinde bir dönüm noktas ım iş aret etmektedir, zira ulusal egemenlik ilkesini ilan eden bu anayasada, "(i)dare usulü(nün)
halkın mukadderatım bizzat ve bilfiul idare etmesi esas ına müstenit" olduğu belirtilmektedir. Bu egemenli ğ in özelliği, bölünemez olu şudur; egemenlik münhası ran, kuramsal olarak bütün yetkileri elinde tutan bir büyük
meclise aittir. Egemenli ğin kullammmdaki bu teklik, şeklen bir meclis hükümeti sistemi öngören ilk Cumhuriyet Anayasas ı'nda (1924) da yer almıştı r. Bununla birlikte, bu anayasal meclis hükümeti sistemi uygulama(3) Bu dönem ve bu hareketler hakkında bkz. E Dumont ve Fe. Georgeon, "La mort d'un
Empire 51908-1923) in R. mantran (dir.) Historie de I'Empire Ottoman, Paris,
Fayard, 1989, s. 584 vd.
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da, yerini reformcu bir elitin hakim olduğu, tek parti tarafından yapılandınlan bir sisteme b ırakmıştır. Böyle bir sistemin özü ilk bakışta anayasacı görünmese de, Kemalist metinler, otokratik olmayan, laik bir yeni
egemenlik anlayışmın kesin olarak ortaya çıkışına olanak vermişlerdir.

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

İkinci olarak, demokrasinin yokluğuna rağmen Kemalizm, sonradan iktidann gerçekten anayasalla şmasına temel olacak, Cumhurbaşkanı, Büyük
Millet Meclisi, Başbakan ve Hükümeti, yargı erki gibi kurumsal yap ıların
Türk siyasal toplumunda yerle şmesine olanak tammıştır. Bu yapılar, Kemalist sistemin parlamenterle ştirilmesini ve 50'li yıllarda ilk demokratik
deneyimin yaşanmasım mümkün kılacaklardı.
Son olarak, Kemalist dönem ye reformlar ı , her zaman kuruculanndan
sonra ayakta kalaınasalar da, Türk anayasal ve siyasal yapılanna kalıcı
olarak damgasım vuran bazı kavramların ortaya atılarak denenmesini
sağlamıştır. Bu kavramların başında, sonraki geli şmelere rağmen korunan ve çağdaş Türkiye'nin önemli özgünlüklerinden biri olarak kalan laiklik ilkesi yer almaktadı r; Türkiye, Fransa'yla birlikte bu ilkeye anayasasında yer veren az sayı da devletten biridir (4). Bir yandan liberal demokrasinin kademeli olarak yerleş tirilmesi projesini içermesi, diğer yandan
dinsel gelenekler ve sivil toplumun çe şitliliği karşısındaki ulusal devlete
gereken otoriteyi tanıması (5) dolayısıyla belirsizlik taşıyan Cumhuriyet
düşüncesi de, ayni ölçüde dikkate alınmalıdır. Nihayet, her türden kimlik
talepleriyle karşı karşıya olan çağdaş Türk devletinin birlik ve bölünmezliğini meşrulaştı rmak için uygulanan ulusçuluk da bu kavramlardan biridir.
ı, imparatorluğun
Türk Anayasal ve siyasal kültürünün temel tart ışmalar
son onyılları nda ve Kemalist dönemde ortaya çıkmıştır: Reformların gerçekleştirilmesinde ordunun ve seçkinlerin rolü, geleneksel de ğerlere döın kullanımım
nüş ile sonuna kadar batılilaşma arasındaki ikilem, iktidar
(4) Bkz. CEMONTI No 19, le semetre 1995, Fransa'da ve Türkiye'de laikliğe özgtılenıni ş,
ayrıca bkz. Jean Marcou, "La Iaıciw en Turquie. une vieille id Ğe moderne" in
Conflııences Mğditerranöe, No 33, Printemps 2000, s. 59-71.
(5) Bkz. Jean Marcou. Füsun Ustel 8 Deniz Vardar, La Rpub1ique en France et en
Iürquie, Revue Internationale de Politique comparöe de yayımlanacaktır.
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meşrulaştı rmak için kabul edilen siyasal temsili gerçekle ştirmenin güçlüğü. Batılı anayasa hukukçusu, Türk anayasal deneyiminin eskili ğini tespit ederken, yavaş yavaş oluş an ve bu ilk öykünün gerçek anayasac ılık dönemlerine pek azyer b ıraktığı m gösteren bir belirsizlik duygusuna kap ılabilir. Bununla birlikte, pek çok bat ılı toplumda da, anayasacılığı n ortaya çıkışının özellikle güç olduğu, deneyimlerin çe şitli olup çok sefer sonuçsuz kaldığı hatırlanınalıdır. Bizi şahsen bu ilk deneyimde en çok şaşırtan,
bunun iktidarın kullanımının denetlenmesi ve s ımrlanması yönündeki bir
toplumsal talepten ziyade, aynca geli şebilmiş olan nedenlerle (Imparatorı sağlamak iradesi, yeni bir ulus-devlet kurulmas ı luğun ayakta kalmasın
na ilişkin kararsızlıldar ... ) bir tür siyasal moderniteyi gerçekle ştirme iradesine dayanmasıdır. İlk Türk anayasacıhk öyküsü, iktidarı sımrlamak
arzusunda.n çok, büyük uluslar topluluğu içerisinde yer alabilecek yeni bir
ülke yaratma iradesine tanıklı k etmektedir. Ancak bu modern devlet biçiminin benimsenmesi sırasında, böyle bir seçimin siyasal sonuçlarmı ölçmek her zaman için mümkün olamamıştı r: Bu sonuçlar, yöneticilerin denetlenmesinin geli şmesi, yetkilerin sımrlanması ve sonunda demokrasinin yerleştirilmesidir.
2. Yanılsamaları n sonu: Demokrasiye ve hukuk devletine
ulaşmayı sağlayacak gerçek bir anayasac ılığa doğru
Pek çoklarma göre, XX. yüzyılın ortalarına dek, Osmanlı-Türk siyasal deneyimleri anayasacı karakterleri açısından biraz ikircikli görünebilir. Bununla birlikte bu deneyimlerin, özgünlü ğünü koruyan ancak bat ılı ülkelerinkiyle aynı aileye mensup modernle ştirilmiş bir siyasal sistemin kurulmasmı güvence altı na alma yolundaki, bugüne dek asla yalanlanmayan
iradeyi gösterdiği de tartışmasızdır. Siyasal toplumla sivil toplum aras ında böylesine bir dikotominin var oldu ğu bir ülkede, bu deneyimler uzun
süre yönetici elitin kararlı iradesine dayannııştır. Ancak sonunda böyle bir
girişimin büyüleyici bir anayasal açılımla sonuçlanmaması mümkün değildi. Koşulların zorlamasıyla, anayasacılığa ilişkin kararsızlıklar siyasal
toplumu sivil toplumla karşılaşmaya itmektedir. Türkiye'de bu ilk büyük
karşılaşma, XX. yüzyılın ortalannda, demokrasiye geçi ş sırasında yaşanacaktı.
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2.1 Kemalist Anayasa çerçevesinde parlamenter demokrasi
deneyimi
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Türkiye'de demokrasiye geçi ş başlangıçta, dipten gelen bir toplumsal hareketin ya da önemli bir siyasal kopu şun sonucu değildir. Buraya dek inceleyebildiğ imiz gelenek içerisinde bu dönüş üm, iktidardaki yönetici elitin
başlattığı bir rejim dönüş ümünün neticesidir. Gerçekten, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Atatürk'ün ardılları , hem bir muhalefet partisinin kurulması na hem de Büyük Millet Meclisi seçimlerinin tek dereceli ve genel oy
esasına göre yap ılmasına karar vermiş lerdir. Salt idealist bir tercihe dayanmaktan uzak olan bu karar, uluslararas ı (Türkiye'nin Sovyet tehdidi
karşısındaki Batı blokuna giri şini kolaylaştırmak) ve iç (rejime yeni bir soluk vermek) politikaya iliş kin son derece pragmatik nedenlere ba ğlidır.
Herhangi bir anayasa reformu yap ılmamakla birlikte bu karar, 1950'de,
on yıllı k bir süre boyunca iktidarda kalacak olan Demokrat Parti'nin zaferine yol açmıştır, Bu demokrat onyılın temel eğilimlerinin neler olduğu bilinmektedir: Kemalist laikli ğin en sivri ve militan yönlerinin tart ışmaya
açılması, ekonomik devletçili ğin yumuşatılması, dışa açılma yanında, gerçek bir parlamenter demokrasiyi yürütmekteki güçlükler, ifade özgürlü ğüne ve muhalefete yönelik sm ırlamalar.
Gerçekte, demokrat onyılın serüvenleri, anayasa tart ışmalarına hız vermiştir. Bunlar, bir yandan hfil yün' lükte bulunan 1924 Anayasas ı'mn
temsili rejimin işleyişini sağlamak ve temel haklan etkili bin biçimde güvence altına alınak konusunda yetersiz olduğunu, diğer yandan siyasal
aktörlerin anayasac ılığa inanmış olmanın ve münavebe üzerine kurulu bir
siyasal sistemin işleyiş i için gerekli asgari oydaşmayı benimsemenin uzağmda bulundukları m ortaya koymak suretiyle, Türkiye'nin daha önce
içinde bulunduğu anayasal yanılsamaya ışık tutmuşlardır. Cumhuriyetçiler*, Demokratlann** iktidara gelmesini önlemek için her şeyi yapmışlar,
Demokratlar da, muhalefete ve bas ı na kendilerinin 1950'den önce tabi oldukları rejimi uygulamışlardı r. Bu koşullarda anayasacı talep, daha önce
Türk tarihi boyunca (özellikle "Jön Türk" devrimi öncesindeki dönem) sa(9 Cumhuriyet Halk Partisi kastedilmektedir (ç.n.).
(**) Demokrat Parti kastedihtektedir (ç.n3.
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hip olabildiği sembolik ve militan yani, bazı entelektüeller, bilim adamlan ve askerler aras ında bulmuş tur. Bu insanlara göre, şayet Türkiye'de
parlamenter demokrasi iyi i ş lemiyorsa bunun nedeni, siyasal partilerin
n özgürlüğünü, üniversite Özerkliğiı , bası
serbestçe faaliyette bulunmas ın
ni ve yargı bağımsızlığım yeterince güvence alt ına almayan uyumsuz bir
Anayasa'mn varlığı ile ulusal egemenli ğin münhası ran Büyük Meclis tarafından kullanılıyor olmasının, gerçekte parlamento ço ğunluğunun ve
onun hükümetinin diktatörlüğüne yol açmış olmasıdır.
1960'ın ilk yarısı nda, üniversitelerdeki huzursuzluğun ve tutarh olmayan
ekonomi politikasından kaynaklanan krizin ortaklaşa etkisiyle siyasal durum bozulmu ştur. 27 Mayı s 1960 askeri müdahalesinden önce yapılan Öğrenci gösterilerinin, Istanbul Üniversitesi'nde bir anayasa hukuku profesörünün, artık Türkiye'de böyle bir konu kalmadığından bahisle ders yapmay
ı reddetmesinden sonra başlamış olması anlamlıdır.
2.2 Çağdaş Türkiye'de anayasallaşma sürecinin çeli şkileri
27 May
ıs 1960 hükümet darbesinin Türkiye'de anayasal ve demokratik
süreçlerin temel çeli şkilerini düzene soktuğu tartışmasızdır. Gerçekten bu
askeri müdahalenin o dönemde, ilerici bir darbe hatta bir devrim olarak
adlandırıldığı bilinmektedir. Bu müdahalenin, Türkiye'nin o güne dek asla yaşamadığı en liberal siyasal rejimlerden birine yol açt ığı doğrudur.
Türkiye'de bir anayasa hukuku profesörleri kuşağının tamamına damgasını vuran reformcu entelektüel hareketlilik, yeni anayasanın hazırlanmasına eşlik etmiştir. Yeni anayasa metnini hazırlayanların anayasal aktüaliteyi en iyi biçimde izleyebilmeleri için dünya anayasalar ının ansiklopedik bir çözünılemesine giri şilmiş; çeşitli konularda, özellikle hukuk devleti alanında bir anayasa mahkemesi kurmak ve anayasall ık denetimini
yerleştirmek suretiyle, üstelik bu gibi mekanizmalar ın bugünkü kadar
güncel olmadığı bir dönemde yenile ştirmeler yapılmasından çekinilmeın başından itibaren, 50'li
miştir. Türkiye 1961 Anayasas ı ile, 60'11 yıllar
yıliardaki başarısız başlangıçtan sonra nihayet parlamenter demokrasisini gerçekten anayasallaştırmak suretiyle bir siyasal olgunluğa erişmekte
olan modern bir cumhuriyet görünümü kazanm ıştır. Ancak görünüşteki
bu ferahhk, Cumhuriyet tarihinde ilk kez, ordunun kışlalarından çıktığıı ve böylelikle Türk siyasal sisteminde oynayabilece ği rolün farkına varn
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diğmı unutturmamalıdır. Ayrı ca darbe, demokrat yöneticilerin yarg ılanmasina ve devrik ba ş bakan Adnan Menderes de dahil olmak üzere içlerinden bazılarını n idamına varan gösteriş li bir cezalandı rma süreci içermektedir.
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27 Mayı s hükümet darbesi ve ondan önceki istikrars ızlı k dönemi, reformcu bir elitin projeleri ile sivil toplumun yöneticilerin iradesiyle ba şlatılan
reformları özümseme yetene ği arasındaki farkı doğrulamış , ancak özellikle Türkiye'de bir yüzy ıldan uzun bir süredir var olan modernle şme sürecinin bundan böyle aldığı karmaşı k biçimi göstermi ştir. Zira artı k bu süreç,
anayasal ve demokratik olmal ı , sivil toplumun rizas ıyla gerçekleşmelidir.
Ş u halde, 1960 hükümet darbesi, anayasalla şmış temsili demokrasinin
Türkiye'de tutunmas ındaki güçlü ğü ortaya koyacak bir dizi de ğişmenin
başlangı ç noktasinı oluşturmuştur.
Bununla birlikte, 50'li yillardaki demokratikle şmenin ba şarısızlığı m 1924
Anayasası 'mn yetersizliklerine ba ğlayan 1961 anayasa koyuculan, iddial ı
bir metinle bu tepkilerini göstermi şlerdir. 1961 Anayasas ı , yalnızca iktidarın yetkilerini aşması riskine kar şı, karşı-erkler yaratmak suretiyle güvenceler öngörmemi ş ; ayni zamanda, yeni haklar ve özgürlükleri benimseyerek sivil toplumu özgürleştirmeye çal ışmıştı r. Bu anayasamn ayırdedici
özellikleri, iki meclisli bir parlamento öngörmesi, bir anayasa mahkemesi
kurması , bireysel ve sosyal haklar ı n ve özgürlüklerin gösteri şli ifadelerle
benimsenmesidir. Burada sözkonusu olan, yeni bir topluma vücut verecek
bir demokratik rejimin tesisi suretiyle, yeni bir modernle şme aşamasına
geçmekti. Bununla birlikte, bu iddial ı girişim, yeni istikrars ızlı k dönemleri ve yeni askeri müdahalelerle (1971 muht ırası ve 1980 hükümet darbesi) sonuçlanmıştı r. Bu müdahaleler, ordunun demokrasiye "ara vermek"
için değil paradoksal biçimde demokrasiyi tekrar tesis etmek ya da korumak için hareket etmesi suretiyle, bo şluk ve istikrarsızlı k dönemlerinin
sona ermesine yönelik olarak yap ılmıştı . Ancak bu çevrimsel (devri) süreç,
her zaman anayasalla şmış demokratik rejimi güvence altına almak iddiası nda olsa da, sorunludur; zira, söz konusu askeri müdahalelerin kamu
erkinin olağan i şleyi şini tartış ma konusu yapmas ı ve ürettiği baskı bir yana, bunlar ordunun, anayasallaşmış bir sistemde görülmemi ş biçimde yer
edinmesi sonucunu doğurınuştur. Bu, esas olarak, Türk Anayasal düzeni
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lik Kurulu (MGK)'nun oluşturulması ile gerçekleştirilmiştir. Bu kurumun
ulusal savunma konusunda oynad ığı rol dışında, 1982 Anayasası'nın 118.
maddesi uyarınca, "Kurulun, Devletin varl ığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasım zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca öncelikle dikkate alı
nır". Ruhu itibariyle anayasacılıkla pek de
bağdaşmayan bu organın yetkilerinin sınırına ilişkin olarak anılan maddenin yazımı, her şeye rağmen belirsizdir. Bununla birlikte, 1996/97'de
Erbakan hükümeti döneminde, islamc ı lidere siyasal yönelimlerine ili şkin
aşın sert uyarı larda bulunan MGK'mn sahip olabileceği belirleyici etki gürülmüş tür.
2.3 Çağdaş Türk anayasacıhğınm durumu
Ordunun Türk anayasal ve siyasal düzenindeki kurumsaila şmış yeri,
Türk siyasal sisteminin anayasal do ğasım sorgulayan ele ştirilerin ana hedefidir. Çağdaş dönemde anakronik görünen bu olguya iki biçimde yaklaşılabilir.
Birinci ve daha dolaysı z yaklaşı m, Türk anayasacılığınm son onyıllarda,
60'h yıllardaki iddiaları na göre belirli bir gerileme ya şadığım gözlemleyerek, ordunun siyasetteki varl ığının en temel anayasal ilkelere aykır
ı olduğunu belirtmektir. Bu gerileme, bilindi ğ
i gibi Türkiye'de bile çok ele ştirilen 1982 Anayasası'nı
n çeşitli boyutlannda somutla şmaktadır. 1961 Anayasası'ndan farklı olarak bu metin, büyük ölçüde, olu şumunda ve kararlannda ihtilaflı konuların çoğu hakkında son sözü söylemi ş bulunan Milli
Güvenlik Konseyi'nin etkili oldu ğu makamlar tarafindan haz ırlannııştı
(6). 1982 metni, ço ğunlukla 1961 Anayasası 'm yinelemekte ise de, ilkinin
felsefesi diğerininkinden son derece farklıdı r (7). İki Anayasa'mn ba şlangıçlarınm okunmas ı, bu açıdan aydınlatıcı olur. 1961 Anayasası'mn baş(6) Anayasa komisyonu üyelerinden birinin yazara yapt ığı açıklama, Aralı k 1994.
(7) İki Anayasa'mn karşılaştırmalı bir çözümlemesi için bkz. Muzaffer Sencer, "From the
constitution of 1961 tü the constitution of 1982" in Turkish yearbook of human rights,
vol. 7 ve 8, Ankara, 1985-86, s. 15-72.
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langıcında, 'demokratik yasalar sistemi kurmak"tan ve anayasal düzeni,
Ulus'un "hürriyete, adalete ve fazilete, aşı k" evlatlarımn uyamk bekçili ğine emanet etmekten söz edilirken, 1982 Anayasası'mn ba şlangcımn ilk
biçiminde, yeni rejimin "kutsal Türk devletinin varl ığını güvence altına almak için, kanlı bir iç savaşın" baş göstermesini engelleme iradesi ilan edilmiş tir (8). Ancak daha genel olarak, haklar ve özgürlükler düzeyinde 1982
Anayasası'n
ın, 1961 Anayasası'mn hazırlanması na egemen olan özgürle ştirici iradeden kopma gösterdi ği söylenebilir. Bu anayasanı n ulusal bir insan haklan yaklaşımı geliştirmeye çal ış mak suretiyle, evrensel insan hakları anlayışma atı f yapmaktan neden vazgeçti ği anlaşılabilir. 1982 anayasakoyucusu için bu "millile ştirme", ulaşı lacak hedef olmaya devam eden
evrensel anlayışa sırtı m dönmemekte, ancak Türk toplumunun yeterince
olgunlaşacağı zamana dek bu hedefe yönelik arayış a ara verilmesini ifade
etmekteydi (9). Bununla birlikte baz ı Türk anayasa hukukçulan bu olgunun, Türk temel yasas ın
ı Anayasa kavramı karşısında bile desteksiz b ıı n yapabileceği anayaraktığını ve yasama çoğunluğunu, yargı organların
büyük
ölçüde
sımrlayarak muhadenetiminin
kapsamıııı
ve
yasallık
sallık
lefet hakların
ı ihlal etmek konusunda yüreklendirdiğini savunmaktachr.
Yine de, çağdaş Türk anayasacıhğı mn daha global bir analizini yapabilmek için bu yaklaşimın ötesine geçilebilir. Daha önce yapt ığımız inceleme,
ordunun rolünün bugünkü anayasa metnince siyasal bak ımdan kurumsallatınlmasımn, İmparatorluk'tan bu yana geli ştirilmekte olan ve askeridiplomatik elitin ülkeye kendi reform anlay ışım ve kendi değişim görüşüı önnü telkin etmek için siyasal karar alma mekanizmalar ına el koymasın
geldiına
benimsenmesi
anlam
gören bir tür modernle ştirici uygulamanın
ğini göstermektedir. Ancak bugün bu elitin varl ığı gerçek olmakla birlikte, önceki dönemlere göre daha belirsizdir; gitgide daha etkili olan bir kamuoyunun ortaya ç ıkışı da bunda hesaba kat ılmandır. Erbakan hükümeti döneminde, MGK arac ılığıyla Erbakan'a baskı yapan askeri elit, hükümet darbesine başvurmanııştır. Buna paralel olarak, son onyı l zarfında
Türkiye, Avrupa Topluluğu ile yakınlaşmasmı müteakiben haklar ve öz-
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(8) 23 Temmuz 1995 tarihli anayasa değişikliği ile başlangıçtaki bu pasaj kald ınlmıştır.
(9) Anayasa komisyonu ba şkanının (Orhan Aldıkaçtı ) yazara yaptığı açıklama, İstanbul,
Aralık 1994.
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atmaya ıza
r göstermi ştir. Önce 1987'de,
Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na bireysel ba şvuru hakkım (Sözleşmenin 25. maddesi) kabul etmiş ve Strazburg Mahkemesi'nin zorunlu yarg ı
yetkisini tanımıştır. Daha sonra 1993te, bir anayasa de ğişikliği ile radyo
ve televizyon üzerinde devlet tekeli kald ırılmıştır (10). Nihayet 1995te,
Avrupa Birliği ile yapılan GÜmrÜk Birliği Andlaşması'nın onaylanması
bağlamında hükümet, ilginç hükümler içeren (ba şlangıcın gözden geçirilmesi, seçmen yaşının 18'e indirilmesi, yabanc ı ülkelerde yaşayan Türklere oy verme olanağımn tanınması, sendika ve siyasal partilerin statülerinin iyileştirilmesi) bir anayasa reformu gerçekleştirmiş tir (11). Ancak anayasa reformlarımn ötesinde, hukuk devletinin iyi i şlemesine yönelik olarak idare, kolluk ve yargı alanlarında somut çali şmalar gerçekle ştirilmektedir. Sivil toplumun demokratikle şmenin tamamlanmas ı yolunda daha
öteye gidebilme becerisi de dikkate al ınmalıdır. Anayasa ile gerçekleştirilen kurumsal reformlar (tek meclisliliğe dönüş, hükümetlerin güvenoyu
almasına ili şkin değişiklikler Cumhurbaşkamnın yetkilerinin güçlendirilmesi) hükümet istikrann ı yeterince sağlayamamıştır. Yine de, Türkiye'nin
başkanlık rejimine yönelmesi istenmeli midir? Bundan yanl ış bir şey olamaz. Bir yandan böyle bir rejim Türkiye'nin anayasal geleneklerinde yoktur, diğer yandan böyle bir seçenek siyasal güçlerin bölünmü şlüğü nedeniyle de uygun değildir. Nihayet Avrupa Birliği'ne aday üye olmak isteyen
ve bunu başaran Türkiye böylece, parlamenter gelene ğ
in egemen olduğu
bir toplulukla bütünle şme özlemini ortaya koymu ştur. Bu durum karşısında, Türk siyasal sisteminin istikrarına ilişkin sorunların çözümü, anayasal olmaktan çok yasal (seçim yönteminin değiştirilmesi), siyasal (siyasal
güçlerin daha uyumlu olma yönünde gelişmesi, koalisyon hükümetlerinin
güvenilirliğinin artması ) ya da toplumsal (sivil toplumdaki değişimlerin
sürdürülmesi) düzeydedir.
(10) Türkiye'de FM bandından yaym yapan radyolann ve uydudan televizyon yav ınının
heyecan verici gelişimini dikkate alan bu anayasa de ğişikliği, 8 Temmuz 1993 tarih
ve 3913 sayılı Kanunla (RG 10 Temmuz 1993) gerçekle ştirilmiştir.
(11) Bkz. 23 Temmuz 1995 tarih ve 4121 sayılı Kanun. Ayrıca, bu reformdan kısa bir süre
sonra Çiller hükümetinin Terörle Mücadele Kanunu'nun devletin bölünmezli ğine
ı ları cezalandıran 8. maddesinde bir de ğişiklik yaptığı da gözden
yönelik saldır
kaçırılmamalıdır.
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Sonuç
Ne olursa olsun çağdaş Türk siyasal sistemindeki karars ızlıklar, önümüzyöneticilerin kar şı karşıya kalacaklan, demokrasinin i şleyideki ıllarda
y
şi, temel haklara ilişkin güvencelerin iyile ştirilmesi, laikliğin geleceği,
devlet reformu gibi temel sorunlar üzerindeki tart ışmayı beslemeye deyanı etmektedir. Bu ülke yeni binyılın başında, geçtiğimiz onyıllar zarfında istikrarsızlığa ve dinsel güçlerin yükseli şine yol açan belirsiz bo şluk dönemlerinden geçmek suretiyle kendisini darbeler ve anayasa de ğişikliklerine sunıkleyen kısı r döngtiden kurtulmak istemektedir (12). Son iki onyıl
zarfında ekonomisinin liberalleş mesi ve sivil toplumunun değişimleri sayesinde derinlemesine dönüşen Türkiye, daha oyda şmacı ve daha kesin
ışı içindedir. Burada söz konusu olan Türklerin
bir temsili demokrasi aray
il,
çoğunluğunun bağlılığım sürdürdüğü laik ulus-devletten vazgeçmek de ğ
me
tutkusuyla
ihmal
edilen
yeni
bir
kimlik
bulma
bir reform ve modernleş
sorunudur. Doğu ile Batı arasındaki bu Cumhuriyet, süregiden ulusal ve
uluslararası değişimlere meydan okuyan kendisine özgü bir siyasal sistem
yaratmak zorundadır. Sınanmış anayasa kültürü ve deneyimi, kuşkusuz,
bunu başarma yetene ğinin en güçlü teminatlar ıdır.
Kahire, 5 Aral ık 2000
Çeviren Ar. Gör. Burak ÖZTÜRK
Ankara Universitesi Hukuk Fakültesi
Oturum Başkanı
Sayın Prof. Marcou'ya çok te şekkür ediyorum.
İkinci konuşmacunız, Prof. Dr. Coşkun San.
Buyurun Hocam.
(12) Bkz. Aydın Uğur, Etat, religion et sociêtê civele en Turquie: la taicite faceà un projet
communautariste islamiste, CEMONTI, Na 10. 1' semestre 1995; bkz. Semih Vaner
ve diğerleri, La Türquie en mouvement, Ed. Complexe, Bruxelles, 1995.
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Dr. Coşkun San

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

ANAYASA KÜLTÜRÜ İLE HUKUK ve DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
İLİŞKİSİ
1- Sorunsal
2- Anayasa Kültürünün Temel Ögeleri ve Olu şum Koşulları
3- Anayasa Kültürünün Ülkemizdeki Görünümü
a- Hukukun Üstünlüğü Olçütü ve Anayasa Kültürü
b- Demokrasi Düzeyi Ölçütü ve Anayasa Kültürü
4- Ülkemizdeki Anayasa Kültürünün Niteli ği
5- Kısır Döngüden Nasıl Çıkılır?

1- Sorunsal:
Öncelikle saptanması gereken gerçek, her siyasal yapıda kesinkes yetke
gücünü sımrlandırmaya yönelik "kurallar ın bulunduğudur. Söz konusu
kuralların çok belirsiz ve dağımk olmalan, kaynağım mistik düşüncelerden ya da akılcı yasalardan almalar
ı bu gerçeği değiştirmez. Bu bağlamda
önemli olan, yetke gücünü düzenleyen ve s ımriandıran normİarm varlığıdır ki, bunlar anayasalann kaynağmı ya da doğrudan anayasalan olu ştururlar (1).
Öyleyse bu aşamadaki herhangi bir toplumda "anayasa kültürünün varlığından kuşku duyulamaz ve söz konusu kültür o toplumun din, gelenek,
hukuk, siyaset vb. kurallar
ı ile güzel sanatları ve toplumsal becerileri top-

(1) San, Coşkun, Toplumsal Gerçeklik ve Anayasal Düzenlemeler, içinde:
Ekonomik Yaklaşım, Cilt 3, Sayı 7, Ankara 1982, s.2
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lamı (2) demek olan temel kültür yap ısı ndan ve onun bir parças ı olan
yasal kültürden ayn bir bütün olarak dü şünülemez. Ba şka bir deyi şle, belli bir ortamdaki anayasa kültürünün ça ğdaş düzeyde olmadığı gerekçesiyle "yok' sayılması , bilimsel değil, tepkisel-duygusal bir irdelemedir.

İş te tam bu noktada kar şımı za, anayasa kültürünün niteli ğini değerlendirme sorunu ç ıkmaktadır. Ku şkusuz anayasa kültürünü çok de ğişik açı lardan ele almak olanaklidır ama, sağlıklı ve güvenilir bir inceleme (analiz) için hukukun üstünlüğü ve demokrasi düzeyi ölçütlerine odaklanmamn daha i şlemsel olacağı ileri surulebilir (3).
2- Anayasa Kültürünün Temel Ögeleri ve Olu şum Koşulları:
Tıpkı toplumsal temel kültür gibi onun bir parças ı olan anayasa kültürü
de, hem evrensel hem de ulusal (yerel) ögeler banndırı r. Külturunevrenselliği, benzer ko şullann varl ığı nedeniyle, kendiliğinden olu şan bir sürecin sonucunda ortaya ç ıkar. Külturunyerelli ği (ulusallığı ) ise, her, toplumun kendine özgü farkl ı koşul ve gereksinimleri do ğrultusunda oluşur.
Eğer bir toplumun de ğerler bütünü, yerel ögeleri öne ç ıkarıyor ve evrensel
değerlerin dayandığı temel ilkeleri zedeliyor ya da tümüyle ortadan kald ırı yorsa, o zaman evrensel boyutu çok az ya da hiç bulunmayan bir olu şum
söz konusudur ki, bu olu ş umu gerçek bir kültür yap ısı olarak tanımlayabilmek bile, bilimsel açıdan pek zordur.

(2) Kültür (ekin) kavram ı , genelde felsefe ile diğer toplumsal bilim dallanm, özelde kültürel antropoloji ile kültür sosyolojisini ilgilendiren oldukça karma şık bir konudur.
Burada yapı lan kültür tammı içine teknoloji boyutunun konulmanıış olması, kültürün ası l kaynağı olan toplumsal değ rlerin ağırl ıklı bir biçimde "inanç", teknolojinin
ıl" ögesine dayanması nedetemelini olu şturan bilginin ise, ağırlıldı bir biçimde "ak
niyledir. Kuş kusuz, bilgi ve teknoloji ile toplumsal de ğerler ve kültür aras ında karşılıklı etkileşimler her zaman olmu ş tur ama, külturu, akılcı temeldeki bilgiden çok,
inanç ögesine dayal ı toplumsal değerler etkilemiş ve yönlendirmiştir. Daha ayrıntılı
ı için bkz.: Tolan, Barlas, Toplum Bilimleribilgi ve özdeksel-tinsel kültür tart ışmalar
ne Giriş, 3. Baskı , Ankara 1991, s.222 vd.; 'lbzcan, Mahmut, Kültürel Antropoloji, Ankara 1996, s.3 vd.
(3) Kaldı ki, bildirirıin adı "Anayasa Kültürü ile Hukuk ve Demokrasi Kültürü İlişkisi"dir ve bu ba şlıkla anlatılmak istenen, anayasa kültürü ne başlı ca bu iki ölçüt çerçevesinde yakla şılacağıchr.
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sal) ögelerin belli bir denge çerçevesinde birarada bulunmaları kaçımimazdır. Kaldı ki, çağımızda giderek gelişen topluınlararası ilişkiler ve bunun sonucunda oluşan etkileşiınler, yerel kültürler içindeki evrensel ögelerin artmasına neden olmaktadır (4).
Anayasa külturunün olu şum koşullanna ve düzeneğine gelince, öncelilde
bir g ereksinimin varlığı zorunludur. Daha açık bir deyişle, yetke gücünün
belli bir süreklilik içinde kullan ılacağı bir ortam yoksa, anayasa kültürü de
oluşamayacak demektir. Ikinci önemli koşul ise, birbirine benzer yinelenmelerin yer aldığı bir süreklilik (zaman) boyutudur. Uçüncüsüne gelince,
bu süreklilik ögesiyle belli bir gerilim içinde olan cizaisel de ğişim (5) koşuludur. İlk bakışta, külturunsürekliliği ile değişimi birbiriyle çelişen ögeler
gibi algilansa da, aslında söz konusu gerilim ve etkileşim, toplumsal değerler temelinde kültürel de ğişmenin gerçekleşmesini sağlayan en önemli etkendir. Çünkü kültür, ayrı dönemlerde farkli ızlarda
k
olmakla birlikte, sürekli olarak değişir ve böylece kendini farklı koşul ve gereksinimlere uydurur. Eğer kültürün tutucu yanı, değişimin geçici olarak durmas ına ya da
fazlasıyla gecikmesine neden olur, böylece çizgisel değişim kesintiye uğrarsa, o zaman ortaya "kültürel g ecikme" çıkar ve bu durum ancak devrimsel
yollardan yapılacak bir "kültür aktarımı" (resepsiyon) ile aşılabilecek bir
nitelik gösterir. Demek ki, kültürel süreklilik çizgisel değişimi de içine alarak devinecek bir süreçtir ve süreklilik ile çizgisel de ğişim arasındaki bu
duyarlı denge kurulamazsa, kültürel gecikme kaç ımlmaz olur (6).
(4) Söz konusu etkilerin, ekonomik y e kültürel ilişkiler yoluyla daha çok dolaylı . Birleşmiş Milletler gibi tüm dünyayı. Avrupa Konseyi, Avrupa Birli ği gibi Avrasya'yı yönlendirmeye çal ışan uluslarüstü birlikler aracılığ
iyla daha doğrudan bir biçimde ortaya çıkükları bilinen bir gerçektir. Ne var ki, bu etkenlerin irdelenip tartışılması, bildirinin kapsamı dışı
nda kaldığı için, ayrıntılara girilmeyecektir.
(5) Çizgisel değişim, uzun erimli ve kökten geriye döntişlere kapalı , değer yargısı içeren
ileriye gidişlere açık bir devinim anlamındadır. Örneğiıı, temel hak ve özgürlükler
bağlamında anayasal düzenlemeler, uzun erimli ve kökten bir biçimde geriye do ğru
değişiyorsa, burada anayasa kültürünü geli ştiren bir çizgisel değ
i şimden söz edilemez.
(6) Mühlmann, WL, Kültür, içinde: Wörterbuch der Soziologie. 2.Bask ı, Stuttgart 1969,
s.600vd.
San, Coşkun, Demokratik Siyasal Kültür ve Insan Haklan, içinde Insan Haldan Yıll4ı , Cilt 16, Ankara 1994, s.5.
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3- Anayasa Kültürünün Ülkemizdeki Görünümü:
Çağdaş anayasa kültürünün kökleri orta ça ğa kadar ( İngiliz anayasal belgeleri) uzanmakla birlikte, as ıl önemli değişimlerin anayasacılik devinimlerini izleyerek 19.>'>'. baş lanndan günümüze dek geldikleri söylenebilir
(7). Bu aç ıdan bakılı nca, ülkemizdeki anayasa kültürünün temelinde, yazılı kaynaklar olarak, 1808 tarihli Sened-i ittifak, 1836 tarihli Tanzimat
Fermanı , 1856 tarihli Islahat Fermam, 1876 tarihli Kanun-u Esasi ve bu
anayasada 1908-1909 yıllarında yapılan ileriye yönelik köklü değişiklikler, 1921 tarihli Te şkilat-ı Esasiye, 1924 tarihli Anayasa ile 1961 ve 1982
tarihli Anayasa'lar; çok sayıda Seçim, Siyasal Parti Yasaları ile. Bakanlık,
Yargı Organlan kurulu ş yasaları; T.B.M.M. nin anayasanın yorumu ile ilgili kararları; Danıştay ve özellikle 1961 Anayasa's ı ile kurulan Anayasa
Mahkemesinin karar ve içtihatlan, ayrıca bilimsel yayınlar bulunmaktadı r. Bütün bunlara ek olarak, anayasa metninde bir tek tüınce ya da madine göre sayfalar,
de ile belirlenen bir ilkenin, ili şkin olduğu alanın özelliğ
hatta ciltler dolusu yasal işlemlere konu oluşturabileceği düşünülecek
olursa (8), anayasa kültürünün do ğrudan ve dolaylı yazılı kaynaklarının
ülkemizde sayısal açı dan, hiç de küçümsenmeyecek bir kapsanıa ulaştığı
söylenebilir.
Ne var ki, herhangi bir kültür olgusunun de ğerlendirilmesinde asıl önemli öge nicelik de ğil, niteliktir. Anayasa kültürünün niteliğinin ise, başlıca
"hukukun üstünlüğ ü" ve 'demokrasi düzeyi" ölçütleri ile smamnası olanaklıdır.
a- Hukukun Üstünlüğü Ölçütü ve Anayasa Kültürü:
Anayasa Mahkememizce hukuk devleti "...hukuku tüm devlet organlar ına
egemen kı lan, Anayasa ve hukukun üstün kurallar ı ile kendisini bağlı sayıp, yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde, yasa koyucunun da bozanıayacağı hukuk devleti ilkeleri ve anayasa bulundu ğu bilincinden
uzaklaştığında geçersiz kalacağım bilen devlettir" şeklinde tanımlamıştır.
(7) San. Coşkun, Anayasa Değişiklikleri ve Anayasa Geli şmeleri, 1. Baskı, Ankara 1974,
s.28
(8) San, Anayasa De ğişiklikleri.... s.93
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yaln
ızca Geçici 15. maddesi de ğil, kimi
anayasal kurumlarm iç i şlemleri de yargı denetimi dışında tutulmuştur.
Böylece, yürüklükteki anayasaya bile ayk ın anayasa normları, hem 1982
tarihli Anayasa'mn içinde hem de aykınlikları yasaklanan diğer yasaların
nda varliklarmı sürdürmektedirler (9).
bağrı

Ülkemiz anayasa kültürünün hukuk üstünlü ğü boyutunu zedeleyen asil
ürkütücü gelişme, "anayasaya karşı hile" yönteminin kurumsalla şmaya
başlamış olmasıdır. Gerçekten de, özellikle 1983'ten sonra anayasaya aykırılığı açıkça ortada olan yasalar ve yasa gücünde kararnameler ç ıkanlmış, böylece yürürlük ile iptal tarihi arasında anayasaya aykırı "kara delikler" oluşturulmuştur. Anayasa kültürünün hukukun üstünlüğü boyutunun dibine konan asıl dinamit, önceki anayasaya aykırılık kararlarına
karşın, yine aynı konularda hemen hemen aynı aykırılıkta yasaların ve
yasa gücündeki kararnamelerin çıkarılmasıdır.
Bütün bunlara ek olarak, yönetsel yarg ı organları kararlarının da, Bakanhklar, Üniversiteler hatta Belediyeler tarafından uygulanınadıklan ya da
iptal edilmiş olan işlemin aynen yinelendiği anımsanacak olursa, ülkemizde hukukun üstünlüğü ilkesinin içi boş bir kavrama dönü ştürüldüğü açıkça söylenmelidir (10).
b- Demokrasi Düzeyi Ölçütü ve Anayasa Kültürü:
Demokrasi düzeyi ölçütü, ku şkusuz hukukun üstünlüğü kavramına oranla daha soyut ve tartışmalara açık bir nitelik gösterir. Üstelik hukukun
üstünlüğü ögesi ile demokrasi düzeyi, birçok somut olayda iç içe geçtiği
(9) San, Coşkun, Türkei-EG-Diskussion im Spiegel der inneren politischen Entwicklungen der Türkei seit 1980, içinde: Türkei und europaische Integration, Köln 1990, s.18ını ortaya atan ünlü alman anayasa
19. 'Anayasaya aykırı anayasa normları" kuram
hukukçusu Otto Bachof, örnek aldığı Nazi Almanyası anayasa uygulamalarının bundan böyle yiııelenerneyeceği gerekçesiyle, zaman zaman ağır eleştirilere uğramıştı .
Oysa "anayasaya aykır
ı anayasa nornilar"nm günümüzde bile varolabilece ğinin en
canlı kamtım, ne yazık ki, 1982 tarihli Anayasa olu şturmaktadır.
(10) Benzer eğilimlerin, adli yargıda da ortaya çıkınaya başladığı gözden kaçmamaktadır.
Gerçekten de kimi yasalar ya hiç uygulanmamakta, ya da kimi ki şilere "farklı " bir biçimde uygulanmaktadır. Tüm bunlar, ülkemizin koyu bir yargı bunalımı içine dtişürüldüğünün açık belirtileridir.
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derece zordur. 0 nedenle demokrasi düzeyi ölçütünün, ancak her somut
olayda yapılacak tek tek irdelemeler sonucunda işlerlik kazanabileceğini
kabul etmekten başka bir umar bulunmadığı söylenebilir.
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Bir ülkedeki demokrasi düzeyinin de ğerlendirilmesinde ilk ç ıkış noktası,
evrensel demokrasinin o anda ulaştığı yer olmalıdır. Bu yaklaşım, 'bize
göre demokrasi 1 ' çifte standardını tartışma alanı dışma çıkararak, demokrasinin tüm kural ve kurunılarıyla ve belli bir zaman diliminde öünde
tek bir siyasal rejim olduğu (11) gerçeğini dile getirir.
İkinci önemli boyut ise, anayasa ve yasalarda demokrasinin gerçekle ştirilmesine ilişkin olarak yer alan ilke ve hüküınlerden çok, bunların uygulamaya ne ölçüde yans ıtıldıklarının saptanınasıdır. Gerçekten de, günümüzde demokratik olmadığını açıkça söyleyen bir rejim, hemen hemen yok gibidir ve tüm bu rejimlerde anayasalar ile yasalar demokrasi ile insan haklanna ilişkin düzenlemelere yer verirler. Ne var ki, demokrasi ve insan
haklan açısından asıl önemli olan, onlann bir tür "vitrin süsü" de ğil, yaşam alanlarında doğrudan kullanılabilir olmalarıdır (12).
Ülkemizdeki demokrasi düzeyine gelince; öncelikle 1982 tarihli Anayasa
ile diğer yasalar, evrensel demokrasinin çağdaş düzleminin oldukça altında yer almaktadırlar. Ancak asıl umutsuzluk yaratan olgu, uvulamada
(9) San, Coşkun. Türkei-EG-Diskussion im Spiegel der inneren politischen Entwicldungen der Ttırkei seit 1980, içinde: Türkei und europaische Integration, Köln 1990, s.1819. "Anayasaya aykırı anayasa normları" kuramım ortaya atan ünlü alman anayasa
hukukçusu Otto Bachof, örnek ald ığı Nazi Almanyası anayasa uygulaınalarınm bundan böyle yinelenemeyece ği gerekçesiyle, zaman zaman a ğır eleştirilere uğramıştı .
Oysa "anayasaya aykın anayasa normlar'nın günümüzde bile varolabileceğinin en
canlı kanıtım, ne yaz ık ki, 1982 tarihli Anayasa oluşturmaktadır.
(10) Benzer eğilimlerin, adli yargıda da ortaya çıkmaya başladığı gözden kaçmamaktadır.
Gerçekten de kimi yasalar ya hiç uygulamamakta, ya da kimi ki şilere 'farklı " bir biçimde uygulanmaktadır. Tüm bunlar, ülkemizin koyu bir yarg ı bunalımı içine dü şeroldüğünün açık belirti leridir.
(11) San, Coşkun, 7bplumda Demokratildeştirme Alanlan, içinde: Anayasa yargısı , Cilt
10, Ankara 1994, s.428
San, Demokratik Siyasal.... . s.6.
(12) San, Toplumda Demokratikle ştirme ................. s,413-414.
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ği ve me şruluğu tartışmalı olan 1982 tarihli anayasa (13), uygulamaya bu
düzeyi ile bile yans ıtı lmamakta, toplumsal gerçeklikte insan haklar ına
saygılı bir demokrasi yerine, sık sı k dikta rejimlerinde rastlanan işlemler
görülmektedir. Demokrasi ve insan haklanna ayk ırılıklar, yargısız infaz,
işkence, kötü muamele gibi açık; siyasal iktidarların, bürokrasinin, baskı
ve çıkar gruplarımn, kitle iletiş im araçlarımn ve özel sektörün gerçekle ştirdiği hak engellemeleri gibi kanal ı bir biçimde süregelmektedir (14) ve
köklü bir tutum değişikliği oluşmadıkça, bundan böyle de sürüp gidecekmiş izlenimi bırakmaktadır.
Kısacası , ülkemizdeki anayasa kültürü demokrasi düzeyi aç ısından da,
gerek anayasal ve yasal düzenlemeler gerekse bunlann uygulamaya yansıması bakımından, çağdaş evrensel düzlemiıı çok gerisinde bulunmaktadır.
4- Ülkemizdeki Anayasa Kültürünün Niteliği;
Yukardaki çıkarsamalar, göndermeler birlikte okunduğunda, ülkemizdeki
anayasa kültürünün yeterli nicelikte yaz ılı kaynaklara dayandığı, ancak
nitelik açısından yapılan değerlendirmede, hukukun üstünlüğü ve demokrasi düzeyi bakımından, çağdaş evrensel çizginin bir hayli altında kaldığı
görülecektir. Açıkçası ülkemiz anayasa kültürü uygulamada hukukun üstünlüğü ve demokrasi düzeyine de ğil, hukukun ve demokrasinin ağır ihlallerine dayanmakta, böylece "baskıcı" bir rejimin görmezdeıı gelinemez
izlerini taşımaktadır.
Öte yandan anayasa kültürünün üstünde yer aldığı en önemli temellerden
biri olan "anayasaya sayg
ı ve bağlılık" ögesinin de özellikle 1982 tarihli
Anayasa'mn yürürlüğü süresince, "anayasayı bir kez delmekle bir şey olmaz" şeklindeki arabesk dünya görü şünün yaygınlık kazanmasıyla, iyiden
iyiye sarsıldığı ve etkisini yitirdiği açıkça görünen bir gerçektir.
(13) San, Coşkun, Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları Sorunları : Avrupa Birli ği ile
Bütünleşme Onündeki Tek Engel mi?, İçinde: Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi, Cilt 53, No:1-4, Ankara 1998, s.268-269
(14) San, Coşkun, insan Hakları Çerçevesinde Kimi Güncel Sorunlar İçinde: A.Ü Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 49 , No 3-4, s.380 vd.
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Böylece 1982 tarihli Anayasa, ilkeleri çerçevesinde kamuoyunda sayg ı ve
bağlılık yaratma görevini yerine getiremez hale dü şurulmüş, toplumu bütünleştirme işlevinden kopan]mış, tersine halkın anayasaya yabancılaştığı bir ortamın yaratıcısı olmuş tur (15).
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Cilcemizdeki anayasa kültürünün nitelik aç ısmdan içinde bulunduğu bu
durumdan sorumlu kurumlara gelince: Bu kurumlarm ba şmda hiç kuşkusuz, çağdaş hukukun üstüıılüğü ve demokrasi düzeyini benimsememekte
direnen siyasal iktidarlar, daha gerçekçi bir deyi şle siyasal partiler gelmektedir. Kendi iç i şleyişlerinde bile demokratik kuralları çalıştırmayan
siyasal partilerden ise, iktidara geldiklerinde demokrasiye sayg ılı olinalarmı, demokrasiye aykırı anayasa ve yasaları çağdaş demokrasi çizgisine
çekmelerini ve özellikle toplumda vazgeçilemez bir 'demokrasi gereksinimi" yaratmalanm beklemek, pek aşırı bir iyimserliktir. Bu aç ıdan bakılınca, ne acıdır ki, demokrasinin vazgeçilemez ögeleri olan siyasal partilerimiz için demokrasi, gerekti ğinde vazgeçilebilecek bir rejimden ba şka bir
şey değildir (16).
Böylesine umursamazlık içinde bulunan siyasal partileri, hukukun üstünlüğü ve çağdaş demokrasi düzeyine çekebilecekleri yönünde büyük umutlar beslenen kamuoyu ile onun olu şmasım sağlayan kitle ileti şim araçları
ve demokratik toplum örgütleri de, ba ğırlanndan çıkardıkları, başlar
ına
geçirdikleri ve palazland ırdıklan siyasal partilerden pek de farkl ı bir konumda bulunnıamaktadırlar. Basın-yayın kuruluşları ile sendika, meslek
odaları, vakıf, demek gibi demokratik kitle örgütlerinin iç i şleyişleri incelendiğinde, siyasal partileri saran "baskıcılik virüsünün bu kuruluşlara da bulaştığı, açıklıkla görülecektir (17).
Demek ki, ülkemizin anayasa kültürü, hukukun üstünlüğü ve demokrasi
düzeyi boyutları açısmdan tam bir kısır döngü içinde bulunmaktadır.
(15) San, Anayasa Değişiklikleri ..... . s. ı41
(16) San,
Türkiye'de Demokrasi ....... s.27 ı
(17) Ulkemizde, özellikle "Susurluk Kazas ı" ndan sonra fılizlennıeye başlayan 'yurttaş
girişimleri", demokrasi gereksiniminin yavaş yavaş tabana yayılmaya ba şlaması bakımından umut verici geli şmeler olmakla birlikte, henüz yeterli güce ula şamaımşlardır. Öte yandan siyasal iktidarlann bu ve benzeri demokratik gösterileri, kimi di ğerlerinden farkl ı olarak, coplu-tekmeli şiddet ile bastırmada ne denli hevesli davrandıkları da, yaşanan bir gerçektir. San. Türkiye'de Demokrasi ....... s, 268.
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Nasıl Çıkılır?
Toplumumuzun çağdaş demokrasiyi istemede henüz yeterli düzey ve güce
ulaşamadığı saptaınası doğru ise, geriye tek umar olarak evrensel demokrasiyi gerçekleştirmeye kararlı bir 'siyasal istenç"in olu şturulması kalmaktadır. Çünkü toplumumuzun, hukukun üstünlü ğü ile çağdaş demokrasiyi kendi iç clinamiklerinden çıkarak, evrimsel yoldan geli ştirmiş olması bir yana, neredeyse bin yıldı r baskıcı bir siyasal kültür ortam ında yaşaıcı (otoriter) kültürü yeniden üreterek günümüze dek geltıldığı ve bu bask
diği bilinen bir gerçektir. Oyleyse, anayasa kültürünün nitelik aç ısından
çağdaş evrensel düzeyi yakalayabilmesi, yine devrinı sel yoldan ve kararl ı
bir siyasal istencin varlığı ile olanaklıdır. Bu nitelikteki bir siyasal istencin atması gereken ilk adı m ise, anayasa kültürünün en temel kayna ğı
olan anayasayı hukukun üstünlüğü ve çağdaş demokrasiyi tam anlam ıyla
gerçekle ştirebilecek yeni bir anayasa ile değiştirmesi olmalıdır. 1982 tarihli Anayasa'mn çıkarmalar ve eklemelerle bu amaca uygun bir temel yaır.
saya dönüştürülmesi, artık tümüyle olanaks ızd
Bu bağlamda, hukukun üstünlüğüne ve çağdaş demokrasiye dayalı bir
anayasanın en önemli güvencesinin, etkili bir norm denetimini sa ğlayacak
anayasa mahkemesi olduğu kesinlikle unutulinamal ı ve söz konusu mahkemenin yetkileri geniş letilmelidir. Alman Anayasa Mahkemesinde olduğu gibi, ikinci bir kurul (heyet, daire) olu şturularak, bu kurulun yalmzca
insan hakları ihlallerini incelemesi, ülkemizdeki temel hak ve özgürlüklerin güvence altına almması ereğiyle mutlaka sağlanmalıdır (18).
Bu düzenlemeleri izleyecek ad ım, "anayasaya saygı ve bağlılik" bilincinin
öncelikle devlet organları nda, siyasal partilerde, bask ı ve çıkar gruplanndave kitle iletiş im araçlannda, sonra toplumun tüm kesimlerinde yaratılması olmalıdır.
Anayasa kültürünü çağdaş evrensel yörüngeye yükseltecek bu tür uzun
soluklu bir toplum tasarımmı n ise, ancak toplumun tümünü kucaklayacak bir demokratiklestirme (19) seferberli ği ile gerçekleşebileceği hiç akıldan çıkarılmamalıdır.
(18) (3ğren, Zafer, Anayasa Mahkemesine Kişisel Başvuru (Anayasa Şikayeti) içinde Anayasa Yargıı , Cilt 11.Ankara 1995, s.132 v.d.
(19) San, Coşkun, Toplumda Demokratikleştirme Alanlan, Anayasa Yarg ısı , Cilt 10, Ankara 1994, s.411-428
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Oturum Başkam

Sayın San'a

çok te şekkür ederim.

Efendim, üçüncü konuşmacımız, Prof. Dr. Mümtaz Soysal.
Buyurun Sayın Hocam.

Prof. Dr. Mümtaz Soysal
Anayasa Hukuku Profesörü

Teşekkür ederim Saym Başkan.
Sayın konuklar; anayasa nedir, anayasacılık ne demektir; onun üzerinde
uzun boylu duracak değilim. Konunun ba şlığına daha uygun olarak, anayasacılik kültürü ne demektir, nas ıl oluşur; oradan kalkarak bu kültürün
önümüzdeki sorunlarına geçmek istiyorum.
Tabii "kültür" denince, Nurullah Ataç'ı ammsamadan olmuyor. Nurullah
Ataç, külturunTürkçe kar şıliğı olarak "ekin" demişti; tanmla ilişkisi
olan, herhalde Latince kayna ğından esinlenerek böyle bir sonuca varm ıştı. Bir toplumda bazı şeyler ekile ekile birtakım ürünler ortaya çıkıyor. 0
ürünlerin ortaya çıkışı sırasında bir tarzı öğreniyorsunuz. 0 tarz, t ıpkı
çiftçinin pamuk ekininde ya da zerzevat ekininde oldu ğu gibi, birtakım
alışkanliklar veriyor ve o ali şkanlıklar sürmek, devam etmek ve çok şeyi
etkilemek durumunda oluyorlar.
Çok fazla ayrıntıya girmeden, bildiklerinizi de tekrarlama durumuna dü şmeden, bizim anayasacilık külturumüzde ilginç olan, ba şka yerlerden biraz farkli olan ne var, onu göstermeye çal ışacağım.
Sayın Başkan Oturumu açarken, "Ke şke Türkiye de Batıdaki birçok toplum gibi anayasa sorunlarım çözmüş olsaydı" diye bir söz söyledi. Asl ında
belki bizim anayasacılık külturumüzün ilginç yanı, sorunları çözmek için
anayasalardan yararlanmak; anayasalan ba şka türlü çözülmesi gereken,
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bakı mlardan incelenmesi, u ğrunda çalışılması , cepheleştirilmesi,
bir mücadele konusu yap ılması gereken sorunlan anayasalar yoluyla çözmek, belki bizim anayasac ılık kültürümüzün belli ba şlı özelliklerinden biri ve belki de en ilginci oluyor.

KURULTAYI başka

Tabii anayasacılı k derken, bunu dar anlamı nda 1876'dan başlatmak da
mümkün; ama iktidarın smırlanması çabası ve bunun metinlere dökülmesi diye bakarsak, belki 1808 Sened-i İttifak'tan ba şlamak da doğru olabilir. Ancak, ona dahi bakt ığımı zda, 1808'i ammsarsak; Üçüncü Selim dü şürülmüş tür, -sonra katleclilecektir- ayan ortaya ç ıkmıştır; -yani Osmanlı'da,
Avrupa'daki derebeyliği biraz anımsatan bir yapı belirmiştir- bununla çağdaşlaş mak isteyen bir iktidar çat ışmaktadır. Bu çatışmayı Alemdar Mustafa Paş a, Rusçuk Ayanıyla Padişahı n adamlannı bir araya getirip bir metin oluş turmakla çözmeye çal ışmaktadır. Sened-i ittifak, bir anlamda bir
uzlaşmadır. Bu sorunu, aslı nda sosyal bir sorunu, toplumdaki de ğişikliklerin olumsuz ya da olumlu iki yamyla o de ğişikliklerin, ba şka türlü çözülmesi gereken de ğiş ikliklerin bir metin yoluyla çözülmesi denemesidir bir
bakıma. Çok ş ey söylenebilir ama, ilginç olan bir yönünü söylemeye çali şıyorum.
Bu bir sosyal örnek; ama bakt ığımızda, yalnı z sosyal konular değil, dünyayla olan ili şkilere iliş kin konularda da bu metinlerin birtak ım rollerini
görüyoruz- Tabii ki bu dinamizm, toplumda baz ı kişilerin önayak olduklan, çok dar bir kadronun önayak olduku bir geli şmenin de belirtisi. Ancak,
bu gelişme, dış etkenden -bugün de Avrupa dolay ısıyla onu biraz yaşıyoruz- müthiş etkileniyor. 0 dış etken, bazen o dinamizme katk ıda bulunuyor; bazen doğ ru yönde bulunuyor, bazen onu sapt ırıyor, bu çok önemli.
Bakıyorsunuz, 1839 Tanzimat Fermam, evet anayasac ılik tarihimizde
önemli bir aşama; ama yine bakıyorsunuz, ortaya ç ıkışında, Mehmet Ali
Paşa isyanından, ona karşı Osmanh'nın çaresizliğinden, bu bakımdan İngiltere'nin yardımını elde edebilmek için ticaret anla şması, arkasından Ingilizlerin ve genellikle Batını n istediklerini yapabilme, Tanzimat Fermanına onları da koyma düşüncesi katkı da bulunuyor.
Islahat fermaııları mn önemlisi olan 1856ya bakıyorsunuz, tabii Osmanli'da özellikle birtakım azınlı k haklarının vesaire korunmas ı; ama büyük
ısıyla yap ılıyor, onu çözebilölçüde de dış baskıya yanıt verebilmek dolay
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mek dolayısıyla yapılıyor. 1876'da bile bu unsuru görüyorsunuz; devletler
bastırmaktadırlar, Tersane Konferansında Osmanlılar, Istedikleriniz yapıldı, Anayasa çıktı diyebiınek için de anayasayı yapıyorlar. Yani bunu
sadece ü dış etkiye bağlamıyorum, Mithat Paşayı ink.r etmiyorum; ama
onlann yapılışında bu hesaplara girmemesi gereken, toplumun kendisinden oluşması gereken ya da topluma yön vermek, öncülük etmek isteyenlerin tek başına gerçekle ştirmeleri gerekir diye dü şünebileceğimiz davramşlar bütün bunlardan etkileniyor.
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1908'e baktığımz zaman; ü tabii ki Genç Osmanlılardan başlayan, Jön
Türklerle devam eden, İttihat Terakkinin büyük etkisiyle olan bir atılım.
Ancak, içinde Balkanlarda 19. Yüzy ılda oluşmuş olan bütün anayasacılık
hareketlerine de bir yamt vermek, Osmanlıyı muhafaza edebilmek, o imparatorluğu muhafaza etmek kaygısı ortaya çıkıyor ve o noktadan itibaren, bizim anayasacılık hareketlerimizin içine dış etkilerden yine etkilenmiş olan bir unsur kuvvetli olarak giriyor. 1908, askerin büyük ölçüde rol
oynadığı bir hareket. Tabii ki demokratik geli şme tarihimizde, anayasacılık tarihimizde önemli bir nokta; ama İttihat Terakkiye ve onun içindeki
askerlere baktığımızda, en büyük kaygıları şu: imparatorluk gidiyor. Abısıyla imparatorluk
dülhamit, evet birçok şey yapıyor, ama yönetim, dolay
dağılabilir. Onu tekrar derleyip toparlaınak, hem de çok büyük bir proje
olarak derleyip toparlamak. Dü şünürseniz, içinden o aşamada bile 20 devlet çıkacak olan bir toplumu, çok de ğişik bir toplumu bir anayasa düzenine sokabilmek, 1876'dan ba şlay
ı p -çok küçük bir proje değil, ama- 1908'de
ıyor ve zaten Osmanlı'y
ı çağolarak
da ortaya çık
askerin
bir
i
şi
bu açıkça
daşlaştırma için rol oynamış olan askerin kaygısı, bu defa aç ıkça İkinci
Meşnıtiyetle birlikte bir anayasa kaygısına da dönüşüyor.
ın
Bizim anayasacılık tarihimizde bir çizgi yokmu ş gibi gözükebilir, Say
San'ın dediği gibi, zikzaklar olabilir. Hatta sarkaç hareketlerinden de söz
edebilirsiniz, tepki-karşı tepki diye; ama o toplumdaki güçler dengesinin
anayasacılık hareketlerini etkilemesi bakımından yine bir çizgiyi sezebiliyorsunuz. Yani bunlar olmasaydı, Osmanlı'da askerin rolü buna dönüşmemiş olsaydı, arkadan gelecek olan, Cumhuriyetin tarihini olu şturan anayasa çizgisi yine ilginçlikler göstennezdi. As ıl e noktadan başlayarak bugüne gelmek istiyorum.
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1920, belki de büyük bir sı çrama olarak gözüküyor; ama bir yerde bütün e
oluşuınların da sonucu. Fakat 1920 ya da 21, ilk metnine gidersek, bizim
anayasa tarihimizde zannediyorum en ilginç noktad ır. Hem bir çizginin
sonucudur; yani milli mücadeleyi ba şlatanlar Osmanlı paşalarıdır ya da
askerleridir, ama bir çağdaşlaş ma hareketinin içinden gelmektedirler; Batıyı örnek alarak orduyu önce topundan, tüfeğinden, eğitiminden, okullarından baş layarak düzeltmeye, yenilmemek için düzeltmeye çal ışmışlardır. Ancak, bu yenilgilerin özündeki gerekliliği de sezmişlerdir; yani bir rejim değişikliği gerekmektedir ve Mustafa Kemal'in dehas ı, zannediyorum
bunu çok ustaca yapabilmiş olmaktır.

1921 ve bir ölçüde onun devamı olan 1924 Anayasasına baktığunızda, bizim anayasacılık kültürüınüzü, -Sayın Prof. Marcou'nun çok güzel belirttiği gibi- büyük ölçüde etkilemi ş olan, hem daha önceki bir geli şmenin sonucu olarak, ama daha çok da ondan sonraki geli şmeleri MM etkilemekte
olan bir özellik olarak çok ilginç bir metindir. Bir bakıma, hani "halktan
bir özlem olmadan bütün bunlar oldu" diyoruz; ama içinde o bile var, çünkü çok ilginç bir noktada ortaya ç ıkmaktadır. Memleket istila edilmiştir,
Müslümanlık ezilmektedir; yalnız Türkler değ
il, öbür müslümanlar da ve
buna karşı insanlar beklenti içindedirler. Gavur geliyor, içirnizdekiler de
ayaklandılar, gidiyor; yani son yurt da gidiyor. Bu, mutlaka dile getirilmesi ve bir şekilde de zaten dile gelmekte olan bir istektir. Çe şitli kongreler,
müdafaa cemiyetleri falan; Mustafa Kemal Samsun'a ç ıkmadan da bu var.
Belki de Onun dehası, -tabii biraz Alman tabirleri, hatta böyle Nazi tabirleri gibi falan gelebilir- o sıradaki "halkın ruhu"nu sezebilmek; yani "bu
var, bu isteniyor, ben buna yan ıt vereceğim." Aslında yaptığı şey, özde çok
demokratikti; bir genel ulusal beklentiye yanıt veriyor ve bunu kurtuluş
hareketi olarak başlatıyor. Ancak, ayni zamanda bir ihtilal; yine bütün e
birikimlerin sonucunda devrilmesi gereken bir düzeni devirmek üzere çok
ustaca yapıyor ve bunu anayasa yoluyla yap ıyor. Yine o anlamda, hani bazı başka türlü yapılacak şeyler için anayasalann ya da metinlerin kullamlmasına benzer bir tarzda, ulusal egemenlik kavramını önce ulusal irade olarak 1921'de, arkasından 24'te açıkça ulusal egemenlik olarak ortaya
koyuyor ve padi şahlığı yıkıyor. Yani Fransa'da ihtilalle yap ılmış olan bir
şeyi milli mücadele içinde, onun gereğiymiş gibi Ankara'da bir Meclis ku88 KONFERANSLAR
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rarak; ama ustaca, son derece demokratik bir yap ıyı kullanarak... Başka KURULTAYI
türlü de yapabilirdi; kolordu komutanlanyla falan anla şıp, işte Milli kurtuluş komitesi kurdum, askeri rejimdir, bu savaş kazanılacaktır' diye de
yapabilirdi. Ancak, bütün ko şullan, İstanbul'daki Meclisin lağvedilmesini
vesaireyi de kullanarak demokratik bir çerçeve içine oturtuyor ve ayni zamanda da -o sırada belki fark edilmiyor, ama Onun kafasında var- devrimci Cumhuriyetin temellerini atı yor. Öyle bir anayasa çerçevesi getiriyor ve
öyle bir rejim kuruyor ki, aslı nda belki tarihte en uzun sürmüş olan bir Jakoben dönem. Görüntü bakıımndan tıpkı Jakobenler gibi, Meclisler var,
Konvansiyon Meclisi vesaire gibi, o çerçeve içinde çok keskin atıhmlar için
bu sistemi kullanabiliyor.
Baktığımı z zaman, 1924 Anayasası, pekMa, hatta 1945-46'dan itibaren
çok partili düzende de kullan ılabilecek olan bir anayasa. Mustafa Kemal,
onu tek parti döneminde bol bol kullanıyor, arkasmdan da kullanılıyor;
ama özgürleştirici bir anayasa. Yani özgürlük kavramı üzerine, ulusal egemenlik kavramı üzerine bütün ilkeleri, bütün kurumlan getirilmi ş. içindeki rahatlık, ulusal egemenlik adına bir Meclisin; ama büyük ölçüde de
tek partinin, toplumu de ğiştirmek isteyen bir tek partinin, demin kullamlan tabirle, hatta mimar de ğil, mühendis, toplum mühendisli ği yaparak
bir şeyler olacak, orasım burasını değiştirecek, toplumu değiştirmek isteyen, dolayısıyla o bakımdan da Osmanlı devrimcilerinin, -devrimci sözünü
isterseniz kullanalım- onlarm yapmak istediklerinin devam ı olan bir çizk kalarak bunu yapı yor. Ulusal anayasacılık kültürümüzü
giye de sadı
müthiş etkilemiş oluyor, onun için hâlâ unutmuyoruz.
Kim ne derse desin, "tek partiydi, diktatörlüktü falan filan.' Evet, öyle;
ama özgürle ştirmek için. Alfabeyi de değiştiriyor, şunu da değiştiriyor;
ulus daha çok okusun, daha kolay dü şünsün vesaire... Yaptıklarına bakarsamz, hepsi özgürle ştirmeye yönelik. Bir ki şinin kişisel keyfi, rahatı için
yapılm
ış değil; ama bu büyük ulusal proje için yap ılmış. Eğer iyi kullamlabilseydi, eğer onun özündeki ilkelere, -metinlere demiyorum, metinler
zaten orada- yani ulusal egemenlik ne demektir; "Mecliste ço ğunluğu, hem
de çok rahat bir ço ğunluğu ele geçirdik" diye "özgürlük falan diıılemem,
onları da yaparım, bunlan da yaparım" mı demektir; yoksa ulusal egeKONFERANSLAR 189
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bütün ulusun düşüncelerini seferber edebilmek, herkese bu rahatlığı verebilmek ve anayasanın özünde olan, hatta iki kere de deneyip, zamanı gelmediğini anladıktan sonra vazgeçtiği o demokratikle şme için de
mi kullanılabilirdi? Türkiye bunu gerçekleştiremediği için, 1960'ta o şerit
kopuyor.

Ben, 1960 27 Mayısı olduğu zaman Amerika'daydım; genç, doktorasım
yapmış asistandım ve radyoda Türkiye'de bizim darbe demeye dilimizin
varmadığı bir askeri hareket yapıldı haberini duyduğum zaman içim c ız
etti. Birkaç bakımdan; genç bir anayasacı olarak, anayasaları güçlü kılan
unsurlardan birinin süreklilik oldu ğunu, eskilik olduğunu düşünerek. Az
çok, işte 36 yıl oluyor o sırada, o kadar süre ayakta kalmış, tek parti vesaire falan, ama çok partili düzene de çerçeve olabilmi ş bir metin ortadan
kalkacak, arkadan yeni anayasa yap ılacak sözünü duyduğum zaman daha çok endişe ettim. Çünkü Mustafa Kemal, kendisi yapmak istedi ğini; yani çağdaş bir Türkiye yaratmaya, çok basit, k ısa bir anayasa çerçevesine
oturtarak yapmak istemi şti. Kendisine devrimcilik olanağım veren bir
anayasa çerçevesiyle yapmaya çalışıyordu. Şimdi o deneyim bir yerde tı kandı; çünkü ulusal egemenlik yanlış kullan
ıldı. Ama toplumda da askerler başta olmak üzere bunun nedeni olarak -yanl ış da değil- görülen birtaım şeyler vardı; cahillik, ekonomik gerilik vesaire... "Eyvah, şimdi bütün
k
bunlar anayasayla çözülmeye kalk ışılacak" dendi ve 1961 Anayasas ı yapı lırken, o kurucu Meclisteki Anayasa Komisyonu içinde -bilmiyorum art ık,
onlardan kalan oldu mu, etrafa bakıyorum ama- ilginç tartışmalardan biri buydu; 1924 Anayasası ölmüştür, bir kenara akl ım, hatta çöpe atahm,
yeni bir anayasa yapalım.' Bir kısmımız, "Hayır, yani bir şeyleri düzeltmek lazım, ama alıp 24'ü düzeltelim." Hatta ben gelmeden, Amerika'da
yazdığım, Fonım'da çıkan bir yazıda, "Masum Anayasa" tabirini kullanmıştım. Yani Anayasa aslında özde masumdu, ondan dolay
ı olmadı bunlar.
0, bu olanlann kötü yamnı, olumsuz olanları kolaylaştırmış olabilir, ama
olumlu olabilecek şeyleri de Cumhuriyet tarihinde kolayla ştırmıştı .
İyi kullanılsaydı, bütün o yapılması gereken işler; yani toplumda yap ısal
i şiklikler o çerçeve içinde akıllıca kullamldığı taktirde çok daha kolay
değ
yapılabilirdi. Ama yine i şte o komisyondaki merhum olmu ş bir arkadaşı90 1 KONFERANSLAR
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mızın dediği gibi, biraz "Çalıkuşu Anayasası" yapıldı yani Feride'nin top- KURULTAYI
luma bakıp, nasıl Çaiıkuşu romanında yüreği parça parça olmuşsa... biz
de topluma bakıp yüreğimiz parça parça olduğu için, anayasaya ne doldurulabilirsek doldurduk; "Orman suçlar ı alTedilemez, planlama da olacak
falan..." Aslında doğru kavramlar; ama Anayasanın aym zamanda -oradan mimarlığa geliyorum- bir erdemini de inkar etmemek laz ım. 1961
Anayasası, güzel bir yapı, -ben hep o imajı kullanınm; kusura bakmayın,
tekrar oluyor- sütunlar gayet güzel; ama -benden önce de söylendi- o sütunlar sağlam temeller üzerinde, sağlam beton üzerinde oturmuyor. Çünkü mimarlar yaptı, mühendislerin işi yarım kalmıştı, Cumhuriyetin gerçekleştirilmesi gereken büyük yap ısal değişim tamamlanmamıştı. Yine
Anayasadan gelen bir demokrasiye geçi ş, belki de dünyadan gelen, Tanzimat F'ermanına ya da Meşrutiyetlere benzer durumlar var; "Sava ş bitti,
artık demokratikle şilecek falan..." Daha sağlam bir demokrasiye gidebilmek için bazı şeyleri yapma i şi yanda kesildi ve o betonun dökülmesi anayasayla yine sağlanmak istendi. 61 Anayasasımn 82'den farkı orada. 0 betonu dökecek olan güçlerin de toplumda olu şmasma olanak verildi. Yalmz
siyasetçiler, siyasal partiler falan de ğil, özgürlük ortamı; "Düşünceler söylenecek, çalışanlar, o zamana kadar sürecin d ışında bulunmuş olanlar sendika vesaire kuracaklar ve herşey bu özgürlük içinde olacak, toplum hep
birlikte o betonu dökecek, sütunlar sa ğlam bir zemine oturacak." Orada
tabii yalnız siyasetçiler değil, herkes siyasetçilere yüklendi; toplumun ba şka kesimleri de bu görevi tam olarak yapamad ılar ve arkasından 82 Anayasası geldi.
82 Anayasası üzerinde uzun boylu duracak değilim, herkes bunu söyledi;
ama bu arada ne oldu? Anayasanın getirmek istedi ği birtakım şeyler oraya konduğu için güme gitmeye başladı. Örneğin 61 Anayasası, o betonu dökecek olan gücün de, güçlerin de muhafaza edilmesini istiyordu; onlar bu
defa güçsüzleştirildiler. Bugünkü 82 Anayasasına karşı, hani tepkisizlik
diyoruz, daha yeni yeni oluşan bir tepki var. Unutmayalım, 10 yıl tepkisiz
falan da baz ı şeyler yapıldi, büyük tepki olmadan, şimdi tepki oluşuyor.
Asıl o tepkiyi gösterebilecek olan 82 Anayasas ının dönüştürülmesini, böyle bir anayasa ortaya ç ıkmasını engelleyebilecek olan güçlere de t ırpan
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82 Anayasasının öncesi iki yıl da büyük felaket, sonrası da. 0 bakı
nıdan, burada onun üzerinde de uzun boylu duracak de ğilim.

Yeni bir anayasa düzeni gereksinmesi var. Ancak kendi anayasa kültürümüz bakımından ve siyasal yapımız, sosyal yapımız bakımından kritik
nokta; bunu kim yapacak? Maazallah, bugünkü Meclis yapması n diyeceız "partiler tam temsil etmiyor' falan demeyece ğim, temsil ediyor
ğim. Yaln
olsalar bile, Meclis anayasa yapma konusu tartışı lmadan kuruldu; Apo falan konuşuldu, "bu Meclis yeni anayasa yapacak" diye toplantılar yapılıp,
"içine ne konulsun, nasıl olsun, acaba işçi ne der, üniversite ne der, yargı
organlan ne der..." Onlar bir Danışma Meclisinde sureta bir araya getirildi; ama toplumdan gelen özlemleri, hatta o özlemlerin gerisinde ne yap ılması gerektiğini topluma bakarak olu şmuş anayasa tezleri, onların çatıştığı, onlann ortaya konduğu, tartışıldığı bir seçim döneminden geçilmedi.
Kaldı ki, o tabii bizim siyasal, sosyal yap ımızın gereği, bugünkü Mecliste
toplumdaki bütün güçler var mı? Belli bir eşiği ya da yüzdeyi aşabilmiş
olan partiler var, onlann yapısı biraz önce belirtildi; nas ıl yapılar olduğu,
onlarm kendi tabanlarım temsil niteliği dahi tartışıldı ki, onların bulunduğu yerdeki yani Meclisteki temsil niteliği tartışılır olarak nasıl kalmasın.
Biraz önce "Anayasaya karşı hile" kavramı kullanıldı; ama şimdi yavaş
yavaş anayasayı hiçe sayma da ortaya çıktı, "Bir kere ihlal edilirse ne
olur" dendi. Anayasada yine yapılmış bence yanlış bir değişiklik dolayısıyla, Anayasa de ğ
i şikliklerinin denetimi çok zayıflatıldı, sadece usule indirgendi. Oysa daha önceki dönemde, "Anayasamn temel ilkelerine uygunluk
denetimi" gibi bir şey vardı, 71 öncesinde vardı hiç olmazsa, o güme gitti.
Bir taraftan "ulusal yargı, ulusal egemenlik" diyen bir anayasa; ondan
sonra da "uluslararası tahkim" diyen ve bunu neredeyse her konuya yayan
bir anayasa. Anayasanın çeşitli yönleri arasmda bu yüzden tutarsızlıklar
oluştu, bu birinci nokta.
Sayın Başkan, ikinci nokta daha önemli, belki ba şka vesileyle onu uzun
boylu tartışmamız gerekir, hatta iki nokta: Birincisi, Türkiye küreselle şme düşüncesinin bombardımam altında; sanki yeni bir şeymiş gibi, sanki
dünya daha önce hiç küreselle şmemiş gibi. Yelkenli geminin bulunu şuıı92
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dan beri dünya küçülüyor, hAh küçülüyor. Kim bilir, telgraf, telefon falan
keşfedildiğinde insanlar ne kadar şaşırdı; "artık dünya küçüldü" falan dediler. Ş imdi daha da küçüldü; çünkü teknoloji çok h ızlı gidiyor. Yani kareselleşme yeni olay de ğil ki, dünya bir bütün; bunun kar şısında böyle şaşınp kalmak ve bununla ilgili olarak ne söyleniyorsa, hepsini de "küreselleşmenin sonucudur, gere ğidir" diye kabullenmek, bugünün en büyük faciası. Yani bu bombardıman altında bazı şeyler bize evrenselmi ş gibi yutturuluyor. Ne münasebet; yani serbest piyasa ekonomisi niçin evrensel bir
kavram olsun? Baş ka türlüsü de evrensellik olarak iddia edildi; evet o
düşünce yenildi, ama baş ka evrensellik iddialan da ç ıkacaktır ve insanliğı bir gün baş ka evrenselliklere, yahut evrensellik iddialar ına götürecektir. Bunun kar şısı nda teslim olmak, pasifle şmek, edilgen olmak yanl ış. Bu
bombard ıman altı nda ve siyasal kadroları daha az çok etkileyen bu bombardıman altında yapılacak olan Anayasa de ğişikliğinden hayır gelebilir
mi?
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Küreselleş me bir tarafa, bunun bir parças ı olarak bir de Avrupa var şimdi, Avrupa Birliği... Sayı n Prof. Stern, konuşması nda çok ilginç bir şey söyil; bana
ledi. "Avrupa Birliğine gireceğiz..." Ne zaman gireceğimiz belli değ
sorarsamz, "girnıeyeceğiz" dememek için, "almazlar" dememek için, o kadar kesin söz söylememek için, en az ından çok kuşkulu olan bir gelecek
için kendimizi bugünden seferber edip "Avrupa bunu da ister, onu da ister,
onu yapmazsak giremeyiz" diye bir tela ş içindeyiz, hemen "Katılım Ortaklığı Belgesi de tamam olsun" falan diyerek... Nedir, yani yap ılan doğru mudur, söylenen doğru mudur? "Az ınlıkların korunması" diyorlar. Ne münasebet, yani biz Fransa'dan alm ışız, yine Avrupa'dan alinışız; "hayır, ulus
yaratacağız" diyoruz, " etnik köken bizi ilgilendirmez" diyoruz, bu kadar
şeyde, azınlı k kavram ı yanlıştır diyerek işe başlamışız.
Tabii bunları söylerken, öbür do ğru olanları, gerçekten bizim Tanziilim. Ancak
mat'tan beri yapmaya çal ıştıklanmızı da bir tarafa atıyor değ
böyle buna benzer noktalarda kendimizi Avrupa'ya be ğendirmek için kendi bağımsız düş üncemizi ipotek altı na kendi elimizle sokarak, bir anayasa
yapmaya doğru gitmek, belli ki bizi yanlış lara götürecek. Prof. Stern dedi
ki, 'Pekala bağdaştı nlabilir, sizin kendi anayasal düzeninizde vazgeçmeyeceğiniz, vazgeçilmesini kabul edemeyece ğiniz şeyler varsa, -'Alman AnaKONFERANSLAR
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yasası ndan, Alman Anayasa Mahkemesinin içtihaclindan örnek verdi'- bunu istenenlerle bağdaştırmak mümkündür, hatta bunun kavgasm ı vermek mümkündür." Bizim çıkıp Avrupa'ya, "Yanlış yapıyorsunuz, bu doğru
değildir, sizin başınıza da bela açacaktı r" diyebilmemiz lazım. Ancak bu
edilgenlik altı nda ve biraz bütün o Tanzimat'tan beri gelen d ış etkinin gereksiz ağırlığı altmda yanlışlar yapabiliriz. Ben, ille göz önünde bulunduruimasın demiyorum; ama Avrupa özleminin gereksiz ağırlığı altında yanhşlar yapabiliriz. Onun içindir ki, yeniden anayasa yapma konusu çok çok
ciddi bir konudur, bu gibi toplantılarda uzun boylu tartışılması gerekir ve
toplumun bütün kesimleriyle sivil toplum anlay ışı içinde tartışılması gerekir.
Sivil derken, ilginç olabilecek bir şey söyleyeyim: Bugüne hazırlanırken
okuduğum şeyler arasında, İstanbul Hukuk Fakültesinin çıkardığı armağanlardan birinde, galiba Murat Sarıca rahmetli dolayısıyla çıkarılmış bir
armağanda Mesut Önen'in -o zaman doçentmi ş- yazdığı bir şey var. Papa
Pius 9, 19. Yüzyılın ortalarında Roma'dan kovulmu ş. Napoli'ye gidiyor,
orada yayınlar yapıyor ve kurdu ğu derneğin adı da "Civilita Catolika", yani -sivillik diyelim de şimdi, artık izah edeceğim- yurttaşlık, bir şeyi birlikte yapmak, o başlık altında bir dernek kurmu ş. Orada 1876'da Osmanlı'mn yaptığım, Abdülhamit'i göklere çıkarıyor; "müthi ş bir şey yaptı, Meclis kurdu, bu Türkler de eskiden beri güzel şeyler yaparlar" falan diye göklere çıkarıyor. Orada kullandığı o terimden kalkarak sivil demek, asl ında
öyle asker olmayan falan değil, hatta hükümet olmayan, resmi olmayan
falan da değil, bir yurtta şlığı paylaşmak demek, bir yurtta birlikte oturmamn paylaşınu demek, onun için ses ç ıkarmak, ona katılmak demek. 0
anlamda bakarsanız, bazı tartışmalar gerçekten çok gerekli tart ışmalar,
tartışılması gereken tartışmalar. Niye bütün bu süreçten üniversiteyi resmi olduğu için dışlayacaksımz, niye yargı organlannı resmidirler diye dışlayacaksımz? Hatta niye orduyu dışlayacaksımz; onun da görü şü var, hatta bu Cumhuriyeti kurmuş olarak o da diyecek ki, "Cumhuriyetin temelleri laikliktir, şudur budur..." Arada yanlışlar da yapacak, belki muazzam
yanlışlar, bazılarımızın başına düşen yanhşlar yapacak; ama o da sesini
çıkaracak, o da katılacak buna. Bütün toplum katılacak, özellikle çal ışanı yapacağız, ondan
lar; o milyonlarca insan, onlar kat ılacak, bu tartışmay
sonra bu anayasa. Yoksa bugünkü siyasal güce bıraktığımızda, onların
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şimdiye kadar yaptıkları ortada. Tabii ki oradaki çaba bırakılsm, vazge- KURULTAYI
çilsin" falan demiyorum, orada da devam etsin, onlar da sivil toplumun
parçası, hem de önemli bir parças ı; ama hep birlikte bu yapılacak, ondan
sonra. Onun için ne yapmak gerekir; bu tartışma yüzünden asıl yapılacak
işleri yine tarihte olduğu gibi yapmayabiliriz. Biz nas ıl olsa anayasayı yapacağız, iyi anayasa yapınca da zaten her şey yoluna girecek" düşüncesi
yerine; yapacaksak, onun örgütlerini kuralim, partilerini kuralım, o mücadeleyi yapalım, onun için ağırlıklarımızı koyalım, anayasa da bunun
için çerçevesi olsun. Hatta bu açıdan bakarsanız, yine 24'e; yani daha doğrusu "Çerçeve Anayasa denilen, içinde rengi az olan, ama bir şeyi yapmak
-haklar, özisteyenlerin rahatça, insanca yapabilmelerini sa ğlayacak
gürlükler, Anayasa Mahkemesi de dahil- bir anayasa kural ım, içine ormandı, göldü, şuydu buydu, onları koymayalım. Külturuınüz, belki böyle
bir anayasa felsefesine varabilir diye dü şünüyorum.
Çok teşekkür ederim.

Oturum Başkanı

Çok teşekkür ediyorum.
Efendim, değerli konuşmacılarımıza çok te şekkür ediyorum. Tabii bir siyasetçi olarak en azmdan çok kısa bir şeyler eklemeden de bu toplant ıyı
bitirmek istemiyorum.
Değerli misafirler; siyaset müessesesi ve siyasetçi her zaman toplumun
önündedir. Siyaset ve siyasetçinin hiç günahı olmadığım falan ifade etmek
istemiyorum; siyaset kurumu, Türkiye'de bugüne kadar siyaseti yapan siyasetçilerle tabii ki belli sorumlulukları almış, bazılanni yerine getirmiş,
bazılarım yerine getirememi ştir. Bunlar hepimizin gözleri önünde cereyan
eden olaylardır. Ancak, şu gerçeği kabul etmeden ve Türkiye'de siyasete ve
siyasetçiye olan ihtiyac ı ortadan kaldırarak, siyaset kurumunu ve siyasetığım düçiyi karalayarak Türkiye'de bir yere varmanın da mümkün olmad
şünüyorum. Eğer Türkiye Cumhuriyeti partiler demokrasisiyle, serbest ve
KONFERANSLAR
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hür seçimlerle oluş acak Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun ç ıkaracağı
hükümetlerle idare edilecekse; -ki edilecek- siyaset kurumu ve siyasetçi,
demek ki ülkenin vazgeçilmezleridir. Bu gerçe ği hepimizin pe şinen kabul
etme zorunluluğu vardır.
Şunu hiç unutmayalım: Bu ülkede her iki askeri müdahalenin sonunda da
devletin yönetimine el koyanlar, bu ülkeyi yönetmek için nas ıl ve ne şekilde kurulmuş olursa olsun, nasıl teşekkül ettirilmiş olursa olsun, 1960'da
Kurucu Meclis, 1980'de de Danışma Meclisi adı altında mutlaka bir Meclise ihtiyaç duymuşlardır. Bugünkü anayasal düzenimiz içinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi, i şte bu gereği yerine getirmektedir.
Sayın Hocam biraz önce ifade etti; 'anayasa de ğişikliğini kim yapacak?"
Anayasa değişikliğini bir daha Türkiye'de kurucu meclisler yapmayacak,
danışma meclisleri de yapmayacak. Anayasa de ğişikliği eğer yapılacaksa,
-ki yapılacak, böyle bir zorunluluk vardır, hep bunu ifade edegeliyorumTürkiye Büyük Millet Meclisi yapacak, bu milletin seçti ğ
i meclis yapacak.
Beğenirsiniz veya beğenmezsiniz; eğer beğenilmiyorsa, Türkiye'de siyasi
parti kurmaktan daha kolay bir yol yoktur. Say ıyı saklarlar, İçişleri Bakanlığına dilekçeyi verirler. Millet, sizi parti içi demokrasiyi uygulad ımz
veya uygulamadımz falan, o zaman bakar; sandığa gider, tercihlerini kullanır, o zamanki Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapısı da o şekilde oluşur. Ancak, bugün milletin oyuyla gelmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu
memleketin en yüksek merciidir. Dolay
ısıyla bugün Türkiye'de bu anayasa değişiklikleri yapılacaksa eğer, -ki, yap ılma zorunluluğu vardır- bunun
yapılacağı yer Türkiye Büyük Millet Meciisidir.
ın taDeğerli hocalanma katılıyorum; katılımın son derece yüksek olmasın
bii ki böyle bir toplumsal mutabakat metninin ortaya ç ıkması konusunda
çok önemli olduğuna da inanıyorum. Zaten yapmış olduğumuz çalışman
ın
içinde, gerek üniversiteleriinizle, gerek sivil toplum örgütlerimizle her türlü dayanışmanın içinde bu çalışmaları yürütüyoruz. Konu şman
ın başında
da ifade ettim; Türkiye'de anayasa değiştirmek meselesi, hükümetin falan
meselesi değildir, bu bizatihi her bir milletvekilinin ve her bir milletvekilinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevidir. Bu sıkıntımı sizlerle paylaşmak için konuşmamın başmda söyledim. Bugün Türkiye'de
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anayasa değişikliği yapılmasma hükümetler müdahale ediyor; bunu içimize sindiriyoruz da, milletin oyuyla seçilmi ş Türkiye Büyük Millet Meclisinde hakiki milletin temsildileriııin yapm ış olduğu anayasayı mı içimize
sindiremeyeceğiz? Onun için, seçilmi şlere ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sahip çıkmak gibi, bugün Türkiye'deki her kurumun mutlaka yerine
getirmesi gibi bir zorunluluk vard ır. Bu müesseseyi kınayarak, bu müesseseyi yok farz ederek Türkiye'nin bir yere gitmesi de mümkün de ğildir.
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Bu toplantıyı düzenleyen Barolar Birli ği Başkanımız başta olmak üzere,
değerli çalışma arkadaşlanna tekrar çok teşekkür ediyorum, değerli konuşmacılanmıza çok teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum.
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IKİNCİ GÜN
BİLDİRİLER
BİLDİRİ 1
EKONOMIK, SOSYAL ve KÜLTÜREL HAKLAR"

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. An ı! Çeçen (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Sunuş
Prof. Dr. İbrahim Kaboğ lu (Marmara Ijniversitesi Hukuk Fakültesi)
Tartışmacı
Prof. Dr. Mesut Gülmez (Türkiye ve Ortado ğu aınme Idaresi Enstitüsü)
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Sunucu

Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlediği Anayasa Hukuku Kurultayı na hoş
geldiniz.
Bugünkü ilk toplantımızmbaşlığı , 'Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar.' Bu toplantıyı , Ankara Universitesi'nin değerli öğretim görevlisi Saym
Prof. Dr. Arul Çeçen yönetecektir.
Şimdi değerli konuşmacı larla birlikte bu ekonomik, sosyal ve kültürel
haklar konusundaki toplantıyı yönetmek üzere Değerli Hocamı kürsüye
davet ediyorum.
Buyurun Say
ın Hocam.

Prof. Dr. Anıt Çeçen
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Değerli konuklar, değerli hukukçular, Türkiye Barolar Birli ği'nin düzenleiniş olduğu Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı'mn ikinci gününe
hoş geldiniz.
Dün açılış günüydü, bugün haklar günü. Sabah ki Oturumda önce ekonomik, sosyal, kültürel haklar ele al ınacak, daha sonra yeni geli şmeler ve
üçüncü kuş ak haklar üzerinde durulacak. Öğleden sonraki Oturumda ise
temel haklar ve özgürlükler ele alınacak; yani bütünüyle haklar ın ele ahnacağı bir gün olarak dü şünülmüş.
Sabah ki Oturumda ilk olarak ekonomik, sosyal ve kültürel hakları ele
alıyoruz. Burada sunuş u yapacak olan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku O ğretim Üyesi Prof. Dr. Ibrahim Kabo ğlu'nu
kürsüye davet ediyorum ve ayni konuda tart ışmacı olarak da Türkiye ve
Ortadoğu Amme idaresi Enstitüsü Ö ğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Gülmez'i de davet ediyorum.
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KURULTAYI Her iki konuşmacıyı tamtmaya gerek var mı, bilmiyorum. Sayın Kaboğlu,

Türkiye'nin önde gelen anayasa hukukçularından; Marmara Üniversitesi
Oğretim Uyesi ve son yıllarda daha çok haklar üzerinde çal ışıyor. Kendiı ve araştırmaları var. Bugün de ekonosinin bu konularda çe şitli kitaplar
ın Kaboğlu
mik, sosyal ve kültürel haklarla ilgili olarak sunuşu bize Say
ve
daha
çok
iş hukuku
yapacak. Sayın Gülmez ise, sosyal siyaset uzmanı
sosyal siyaset konusunda çal ışmalanyla tammyor. Kendisi de bu konuyu
tartışacak ve tartışmacı olarak görüşlerini dile getirecek.
Konuşmalara geçerken şunu vurgulamak istiyorum: Sabah ki Oturum iki
ısı fazla; o nebölümden meydana geliyor ve ikinci bölümde konu şmacı say
denle sunuşlan 20 dakikayla yanm saat aras ında rica ediyoruz. Tartışmacinin da katkıları olacak ve sizlerin de soruları olursa, onlara da zaman
ay
ı rmak istiyoruz. Yalmz, sorusu olanların yazılı olarak sorularını Başkanlığa iletmelerini öncelikle rica ediyoruz, zamana çok dikkat etmek zorunday
ız.
Söz Saym İbrahim Kabo ğlu'nun; buyurun efendim.
Prof. Dr. İbrahim Özden Kabo ğlu (*)
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR
1— İNSAN HAKLARININ EVRİMİNDE BELIRLEYICI AMMA
A)DEVAM EDEN B İR SÜREÇ
B) CATISMA MI, TAMAMLAMA MI?
H— GENİS BİR YELPAZE
A) İKTİSADİ ÖZGÜRLÜKLER
1) Mülkiyet hakkt
2) Girisim özgürlü ğü
(*) M. U. Hukuk Fakültesi Ana yasa Hukuku Ö ğretim Uyesi, İstanbul Barosu İnsan
Hakları Merkezi Başkam.
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ANAYASA
B) SOSYAL HAKLAR
1) Ca/ısma hakkı
2) Sos yal güvenlik haklar ı
3) Ibolu sosvai haklar
a) Sendika özgürlüğü
b) Grev hakk ı
H Ton/it sözlesme hakkı ve toplu görüsme
e) Avruna Sosyal Sartı ve Türkiye
C) KÜLTÜREL HAKLAR
1)Eğitim hakkı ve öğrenim özgürlüğü
2) Sanatsal yaratma özgürlüğü
3) Toplumsal iletisim özgürlükleri
a) Basın özgürlüğü
b) Görsel-isitçel iletisim özgürlüğü (GİİÖ)
fil- SINIRLAMA VE GÜVENCELERİ
A) ANAYASALARDA İKTİSADİ. SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR
1) Açık tan ıma vokluu
2 >Acıkea tanıyan Anayasa/er
A) ULUSAL-ÜSTÜ ALANDA
1) İnsan Hakları Avrupa Sözlesmesi (İHAS) ve Ayrupa Sos yal Sartı (ASS)
2) Uluslararası ölcekte
DEĞERLENDIRME

HUKUKU
KURULTAYI

Kurultay başlığı , konuyu anayasal düzeyle sinirli kılmaktadır. İktisadi,
sosyal ve kültürel (İSK) hak ve özgürlüklerin genel olarak insan haklar ı
(İ l) içerisindeki yerini belirlemek için, öncelikle insan haklar ımn evrimci
özelliğine değinmek gerekiyor. Bu yaklaşım, tSK hakların insan hakları
sistematiğindeki yerini de ortaya koyacaktır (1).
İl sistematiği içerisinde özgül konumu, ISK haklann kendi aralannda türde ş bir yapı gösterdiği anlamına gelmemektedir. İktisadi, sosyal
ve kültürel olmak üzere ortaya çı kan üç alt kategorinin her biri, kendine
özgü rejimi de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, İ SK hakları ayrı ayn ele almak, bir yandan bunların özgül niteliklerini belirleyecek; öte yandan, bu hak ve özgürlükler yelpazesinin çizelgesini oluşturacaktır (II).
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KURULTAYI Söz konusu farklılaşma, tSK hakların ortak hukuki rejiminin araştınima-

sina engel değildir. Ortak sını rlama ve güvence ölçütleri, inceleme konusu
hak ve özgürlüklerin sadece ulusal düzenlemelerle dengeli bir biçimde uygulamaya konmasımn güçlüğünü ve ulusal-üstü belge ve mekanizmalara
gereksinimi ortaya koymaktadır (111).

1— İNSAN HAKLARININ EVRİMİNDE BELIRLEYICI A ŞAMA
İnsan haklarımn evrimci özelliği, hak ve özgürlüklerin devam eden süreç
olarak dinamik bir yapıya sahip olduğu anlamına gelir (A). Yeni haklarla
ır? Sürekli bir çamevcut olanlar arasında nasıl bir ili şki ortaya çıkmaktad
tışma mı, yoksa tamamlama mı söz konusudur? (B).
A) DEVAM EDEN BİR SÜREÇ

İnsan haklaruıın düşünsel ve tarihsel kaynakları ilk çağlara gitmekte ise
de, XVILve XVIII. yüzyıllarda doğan "tabii hukuk" akımı ile "bireycilik öğretisi" (1), kişi özgürlükleri ve siyasal hakların kuramsal verilerini sağlamışlardır. Feodalite—burjuva çeli şkisi sonucu doğan hak ve özgürlükler,
büyük düşünce akımlanıun da etkisiyle, döneminin Ingiliz—Amerikan ve
Fransız Haklar bildirgelerinde yer alarak hukuk düzeninin yap ı taşları
haline geldiler. Adı geçen bildirgeler üzerinde siyaset ve hukuk felsefesinin katk
ısını şu dört "okul" ya da kuram ifade eder: Do ğal hukuk, toplum
sözleşmesi, fizyokratlar ve erkler ayrılığı.
M. yüzyıl Anayasalari, ticaret ve sanayi buıjuvazileriııin elde ettikleri
toplumsal, iktisadi ve siyasal kazanımları hukukileştirdiler (2). Günümüzde 1. kuşak İl olarak adlandınlan kişi özgürlükleri ve siyasal haklar,
Amerikan ve Fransız devrimlerinden doğmuşlardır (3).

(1) Bkz. M. Kapani, Kamu Hürriyetleri, 5. bası , ADİİF yay.. Ankara 1976, s. 17-29, 3040; B. Savcı , Insan Hakları (Kanunilik Yolu ile Korunmas ı), AUSBF yay., Ankara
1953, s. 4 vd.
(2) B. Tanör, Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, May yay., İstanbul 1978, s. 45.
(3) E. - R. Mbaya, "The Compatibility of Regional Ruman Rights Systems with İnternational Standarts", in Huınan Rights in Perspectiue (A Global Assesment), Ed, By Mbjorn and Lide - Bernt Hagtvet, 1992, s. 68.
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XIX. yüzyılda eşitlik ve özgürlük herkese tanınmış idiyse de, bunlardan
sadece küçük bir zümre yararlanabiliyordu. İşçi sınıfi, sanayi devrimiyle
birlikte bu ortamda doğdu ve toplumsal muhalefeti oluşturmakta gecikmedi. Çalışan kesimlerin XIX. yüzyılı n ikinci yansmda şiddetlenen mücadelelerinde, özellikle siyasal haklar ve iktisadi talepler ön plana ç ıkıyordu.
Bunlann ba şlicaları , seçme, seçilme ve siyasal örgütlenme hakları , çalışma olanaklarının düzeltilmesi, iş olanaklanmn yarat ılması, toplumsal güvenliğin sağlanması , sendika ve grev haklarıdır (4).
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ı
Siyasal haklar uğruna verilen mücadele ile sosyal haklar sava şı nı ayn
kaynaktan do ğuyordu. Bu, iktisaden güçsüz durumdaki s ınıllann siyasal
ve toplumsal eşitsizlik'lere karşı tepkisi olarak nitelenir (5).
Sendikacılık hareketi, işçi yığmlanmn haklarını topluca korumak amacıyla örgütlenmeye başlamalan ile do ğmuş ve gelişmiştir. İşçi sımfimn siyasal parti biçiminde örgütlenmesi, sosyal haklar ve sendikal özgürlükler
mücadelesini güçlendinni ştir (6).
Marksizm ve sosyalist dü şünce akımları ile pozitivist hukuk doktrini, biçimsel özgürlükler olarak niteledikleri burjuva özgürlük anlay ışuu sistemli bir biçimde ele ştirmiş , onun halk kitleleri için yetersiz oldu ğunu orıda buluntaya koymakla bireyci özgürlük öğretisinin değişmesine katk
muşlardır.
Marksist öğretiye göre, "biçimsel özgürlükler", toplumsal ve iktisadi e şitsizlildeSmaskeledikleri ve sonuçta bunlara hizmet edip dayanak olu şturdukları için tehlikelidirler de. İş te Marksizm, belirtilen nedenlerle bu bina "gerçek" özgürlükleri; bir i şe giriş, uygun
çimsel özgürlüklerin karşısı
bir yaşama ulaş ma ve daha geniş olarak toplumsal "yabancılaşma" karşısında gerçek bir bağımsızlığı elde etme özgürlükleriııi çıkarır.
(4) Bkz. ve krş . DĞı ichel - Piqudınal, Pout'oir et libertğs, (Essai de typologie des libertes
dans le capitalisme monopliste d'Etat), Ed. Sociales, Paris 1978. s. 165-172; Ta ııör,
Anayasa Hukukunda ., s. 66.
(5) Krş. Tanör, a.ge., s. 66.
(6) Krş. E. Teziç, Siyas£ Partiler (Partilerin Hukuki Rejimi ve Türkiye'de Partiler), Gerçek yay., 1976, s. 23. Ayrıca bkz. 1. Ö. Kaboğlu, Kolektif Özgürlükler, DÜHF yay., Diyarbakır 1989, s. 44, 49.
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KURULTAYI Eşitlik ekseninde özgürlüklerin topiumsalla şması, bir yandan emekçi sı -

nıflarm mücadelesinde, öte yandan sosyal devlet kavran ıında anlam kazanır. XIX. yüzyıhn ortalarından itibaren hukukça tan ınmaya başlayan sosyal ve kültürel haklar, XX. yüzyılın başında Anayasalarca (1917 Meksika,
1919 Almanya, 1924 Sovyetler Birliği) düzenlenecektir (7). Sosyal haklarm yaygın biçimde tanınması ve sosyal devletin kurulması, İkinci Dünya
Savaşı sonrası Batı anayasacılığımn belirgin özelliğidir. Il. kuşak İH bu
şekilde ortaya çıkmıştır.
XX. yüzyılın ikinci yarısında, "dayanışma hakları" adı verilen İİ!. kuşak
haklar
ı doğuran etmenlerin başında, bilimsel ve teknik ilerlemeler bağlamında ortaya çıkan sorunlar yer al ıyor. Bunlar kısaca, toplumsal ve uluslararası dengesizlik ve çatışmalar; savaşla barış çelişkisi, silah üretim aygıtlan ve uluslararas ı çıkar—sömürü düzeni; s ınai ve teknolojik ilerlemenin çevrede yol açtığı zararlar şeklinde belirtilebilir. XX. yüzyılm son çeyış ve gelişreğinde uluslararası İl belgelerinde ve Anayasalarda çevre, bar
me haklarının öngörülmesi, de ğinilen etmenlerin sonucudur (8).
Uluslararası alanda İSK haklann yeni bir İl kategorisi olarak genelleştirilmesi fikri, Birleşmiş Milletler Şartı'nda görülmektedir. 10 Aral ık 1948
tarihli İnsan Haklar
ı Evrensel Bildirgesi ise, 22-26. maddelerinde bu kuşakta yer alan hakları açık biçimde ilan edecektir:
"Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe hakkı olduğu gibi, onuru ve
kişiliğinin serbestçe gelişmesi için gerekli olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların ... sağlanmasına da hakkı vardır" (m. 22).

(7) 'Ibplumsal etmenler olarak. "iktisadi, toplumsal ve kültürel hakların Meksika ve Rus
Devrimlerinden kaynaklan"dığı da öne sürülmektedir (Mbaya, "The Compatibility of
Regional Human Rights ...", s. 68),
(8) Özellilde son on yılda tıp alanında kaydedilen ilerlemeler, XXI. yüzyılın başında yeni bir insan hakları kuşağından söz etme derecesinde h ızlı olmuştur. Biyotıp bilimindeki gelişmenin insan haklarını tehdit edici yönlerini dengelemek ve önlemek amacıyla W. kuşak IH önerisi için bkz. S. Marcus - Halmons. "La quatriĞme gönöration
des droits de l'honıme", in Les droits de l'homme au seuil du troisüme milltnaire, Mölanges en hommage Pierre Lambert, Bruylant, Bruxelles, 2000, pp. 549-559.
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Bildirge; herkesin çalışma, işsizliğe karşı korunma, adil ve tatmin edici bir
ücret hakkım (m. 23), herkesin kendi sağlık ve huzuru ile ailesininkini
sağlayarak uygun bir yaş am düzeyine ... sahip olma hakkını (m. 25), herkesin öğrenim hakkı (m. 26) vb.'ni düzenlemektedir.
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"Iktisadi, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararas ı Paktı", büyük ölçüde İİ.

kuşağa denk düşen hakları öngörmektedir. Pakt'ın 11. maddesi, İHEB'in
25. maddesinden esinlenmiştir (9):
"Bu Pakl'a taraf Devletler, her kiş inin kendisi ve ailesi için, yeterli beslenme, giyecek, konut dahil, yeterli bir ya şam düzeyine sahip olma hakkı ve ayrıca yaşam koşullarını iyileştirme hakkın t tanırlar ...

Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda ilk örneklerini 1917 Meksika, 1919
Almanya ve 1924 Sovyetler Birliği anayasalarının sunduğu yeni kuşak,
İkinci Dünya Savaşı sonrası anayasalannda yaygm biçimde tan ınacak ve
düzenlenecektir. Bu do ğrultudaki geli şmeler, "Sosyal Devlet" ya da "Refah
Devleti" fikir ve hedefine ko şutluk gösterecektir. Burjuva özgürlükleri çerçevesinde ortaya ç ı kan iktisadi hak ve özgürlüklerin ikinci ku şağa eklemlenmesi, Devlet anlayışındaki değişimin bir sonucudur. Devletin iktisadi
hayatı düzenleme ve denetlemesi, iktisadi özgürlükleri dönü şüme uğratmış, bunlar içerisinde en köklü değiş im mülkiyet hakkında gözlenmiştir
(10).
Alman hukuk kuramc ısı G. Jellinek'in "pozitif statü hakları" olarak nitelendirdi ği İSK haklan, Fransız hukuku "droits de crdances", "droits
deyimleriyle karşılamış; Türkçe'de özneler açısından "isteme hakkı " muhatap için "edimde bulunma ödevi" şeklinde ifade edilmi ştir.
Kısacası, "kapitalist özgürlükler ve Marksist haklar yoktur, fakat insan
hakları vardı r, bunlar insan onuruna uygun bir yaşam sürdürebilmek
amacıyla herkesin yararlanabilmesi gereken haklard ır" görüşü (11), İH
(9) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 16 Aralık 1966'da kabul edilen metin. 1976'da
yürürlüğe giren bu Paktı Türkiye 15.8.2000'de imzaladı . ancak henüz onaylamadı .
(10) Bunun en uç Örneğini 1961 Anayasası sunmaktadır.
(11) P. - H. Imbert. "Droits des pauvres, pauvre(s) droit(s)?" (R Ğflexions sur les droits conomiques, sociaux et cultureis). Revue de Droit Public - 1989, s. 751.
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liberal ve sosyalist kuran ve uygulamalann deneyimleriyle
ancak her ikisinin birikimiyle ula şılabildiği gerçeğini gözardı etmeksizin
paylaşılabilir.

B) ÇATIŞMA MI, TAMAMLAMA MI?

İnsan ve ilişkilerini yönlendiren yeni geli şmeler ve etmenlere paralel olarak mevcut hak ve özgürlüklere yeni halkalar ın eklenmesi, İH rejimini nasıl etkiler? Öncekilerle yenileri arasında kurulan ilişkinin niteliği nedir?
Her özgürlük, diğerinin varlık ve geçerlilik alanını etkiler; kullanımda zaman ve mekan çakışması, çatışma yaratabilir; kimi zaman bir hakk ın kullanımı, bir diğerini etkisiz kılabilir. Bu durumda, "uzlaşma tekniği" özgürlükler hukukunun başvurduğu bir ilkedir. Acaba tSK haklar bak ımından
durum nedir?
Önce birinci ku şağa göre değerlendirilebilir. "Yasa önünde eşitlik", kişi özgürlükleri ve siyasal haklann temeli ise, "fırsat ve olanak eşitliği", tSK
hakların eksenidir. Bu bakımdan, ikinci kuşak ilkinin geçerlilik ortam ve
koşulunu yaratır. Bu haklar, e şitlik—özgürlük dengesini kurar. Klisik hakların gerçekleşme ölçüsünü, sosyal haklar belirler. İkinci kuşak haklann
dengeli bir biçimde yaygınlaştırılması, öte yandan üçüncü kuşağa duyulan
gereksinimi azaltır. iktisadi özgürlüklerin düzenlenerek—denetlenmesi,
çevre üzerindeki olumsuz etkileri frenler; sosyal haklar gelişme hakkına
katkıda bulunur; kültürel haklann ilerletilmesi ise, geli şme hakkının kolektif boyutunu törpüleyici i şlev görür.
Bu nedenlerle tSK hak ve özgürlükler, insan haklanmn e • • nde büyük
bir dönemeç olarak nitelendirilebilir.
Birinci kuşak hakların gerçek yaşamda kullanılabilmesi, peki ştirilmesi ve
derinleştirilmesi yönünde gördüğü işlev, 1961 Anayasas ı tarafından çarpıcı biçimde düzenlenmiştir: Devlete; hem ki şinin "vazgeçilmez, dokunulmaz
ve devredilemez" hak ve özgürlüklerini sımrlayan "siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırma" görevini vermekte, hem de "insanın maddi
ve manevi varl ığının gelişmesi için gerekli şartları hazırla"ma ödevini yüklemektedir (m. 10).
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BM İ nsan Haklan Dünya Konferansı sonunda yayı mlanan Viyana
gesi, insan haklar ı arasında çatışmacı anlayışı öne çıkaran ve insan haklatim birinci kuşakla sınırlı sayan yakla şıma açık bir yanıt oluşturmaktadır:
"Bütün insan hakları evrensel, birbirinden ayrılmaz, karşılıklı bağımlı ve
birbirine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Uluslararası toplum, insan haklarını Mitüncül olarak, eş it temellerde ve onlara eş it bir değer bahş ederek hakkaniyete uygun bir işleme tabi tut mal ıdır." (12).
H— GENİŞ BİR YELPAZE (13)

İkinci kuş ak haklann zengin içeriği, ilk kuş akla ortaya çıkan iktisadi özgürlüklerin bu alana kaym ış olmasına da bağlanabilir. Aşağıdaki
üç alt baş lik, bildiri başlığı na denk düşmektedir: İktisadi Özgürlükler (A),
Sosyal Haklar ve Özgürlülder (B) ve Kültürel Özgürlükler (C).
A) İKTİSADİ ÖZGÜRLÜKLER

Mülkiyet hakkı ve girişim özgürlüğü iktisadi hakların başlicaları dı r. Ticaret ve sanayi özgürlü ğü ise, giriş im özgürlüğünün türevidir.
1) Mülkiyet hakkı

İnsan hakları tarihinde mülkiyet hakkınuı geçirdiği evrim, onu birinci kuşaktan ikinci kuş ağa taşımıştır.
1789 "İnsan ve Yurttaş Hakları Fransız Bildirgesi"ne göre;
«Mülkiyet dokunulmaz ve kutsal bir hak oldu ğundan, yasayla belirlenen kamusal
zorunluluklar aç ı k bir biçimde gerektirmedikçe, adil ve peşin bir tazminat Ödenmedikçe hiç kimse bu haktan yoksun k ılınamaz." (m. 17).
(12) Vienna Declaration and Programme of Action, Part II, Paragraph 3, World Conference on Human Rights, Vienna, 25 Jmıe 1993.
(13) Bu konuda kavram ve ilkeler için bkz. A. Eide —A. Rosas, "Economic, Social and Culturel Rights: Auniversal challenge", (p. 15-19); A. Eide, "Econonıic, Social and Culture! Rights as Human Rights", (p. 21-40); M. Scheinin, "Economic and Social Rights as
Legal Rights", (p. 41-62); R. Stavenhagen, "Culturel Rights and Universa! Human
Rights", in Economic, Social and Culturel Rights (ATextbook), Ed. By A. Elde, C. Krause and A. Rosas, Martinus Nijhoff Publishers, DordrechtlBoston/London, 1995. İkinci kuş ak haldarı n sistematik bir biçimde incelenmesi konusunda bkz. 1. Ö. Kabo ğlu,
Özgürlükler Hukuku, 5. Bas', ASa yay., İstanbul, Aralık 1999,
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Fransa'da Bildirge hükümleri anayasal de ğere sahip olmakla birlikte, mülkiyet hakkının geçirdiği evrim, bu hakkın uygulama ve sımrlanınasında Anayasa Konseyi tarafından gözönüne aimmaktadır. Buna göre, genel çıkarın varlığı, hakkın etki ve anlamım bozmamak kaydıyla müLkiyet hakkının kullammını sımrlayabilir ve ya da ortadan kaldırabilir.

KURULTAYI Günümüzde

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, "Herkesin tek başına veya başkalarıyla
birlikte mal ve mülk edinme hakkCm iMn eder ve hiç kimsenin "keyfi olarak mal ve mülkü nden yoksun b ırakılamayacağCnı öngörür (m. 17).
İnsan Haklan Avrupa Sözle şmesi'nin 1 sayıh Ek Protokol'u, mülkiyet hakkım, her gerçek ya da tüzel kişinin mallarma saygı hakkına sahip olduğu
şeklinde tanımaktadır. Mülkiyet hakk ından ancak, kamu yaran nedeniyle ve yasayla belirlenmiş koşullarda ve uluslararas ı hukukun genel ilkelerine göre yoksun kılınabilir (m.1).
İkinci Dünya Savaşı sonrası Anayasa ku şağı eğilinıiı e uygun olarak 1961
Anayasası mülkiyet hakkım toplumsal işlevli bir hak olarak düzenlemiştir (m. 36):
"Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yarar ı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakk ının kullan ılması toplum yararına aykırı olamaz."

1961 ve 1982 Anayasalan aras ında, aynı içerikli hükümlerine kar şın, düzenleme şekli ve mülkiyete yakla şım bakımından farklar bulunmaktadır:
İlk fark, 1961 Anayasası mülkiyet hakkını "Sosyal ve İktisadi Haklar ve
Ödevler" bölümünde düzenlediği halde, 1982 Anayasas ı "Kişinin Hakları
ve Ödevleri" bölümüne almış olmasıdır. İkinci kuşaktan birinci kuşağa geçirmekle, mülkiyet hakkını işlevsel yönden bir başka bağlama yerleştirme
dışında, temel hakları düzenleme—s ımrlama yetki ve teknikleri aç ısından
da ayrılık yaratmıştır. Bakanlar Kurulu 1(11K ile "Sosyal ve İktisadi Haklar"ı düzenleme yetkisine sahip oldu ğu halde, "Kişinin Hakları" yönünden
böyle bir yetkiye sahip bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 1982 Anayasas ı
mülkiyet hakkım daha güvenceli rejime yerleştirmiştir.
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1961 ve 1982 Anayasaları nda mülkiyet hakkım sımriayıcı hükümler sistematik yönden de ileri derecede farkl ılıklar göstermektedir. 1961 Anayasası'nda, "Sosyal ve iktisadi Haklar ve Odevler" bölümünde, "Mülkiyet hakkı" ana başlığı altında, "mülkiyete ait genel kural", "toprak mülkiyeti", "Kumulaştırma", "Devletleştirme", "Tarımın ve çiftçinin korunması" hüküınleriyle birlikte mülkiyet hakkı ve sımriamaları, elden geldi ğince türdeş bir
biçimde düzenlenmi şti. Buna karşılık "mülkiyet hakk ı"nı kişinin kMsik
haklar
ı arasında düzenleyen 1982 Anayasas ı, sımriamaya ilişkin hükümlere, "kamu yararı" ana başlığı altında "Sosyal ve Ekonomik Haklar ve
Odevler" bölümünde yer vermektedir. Böylece 1982 Anayasas ı, "mülkiyet
hakk ı"m, sımrlayıcı nitelikteki hükümlere oranla daha güvenceli bir düzenlemeye bağli kılmış; buna karşılık, kamu yararı ve kamu mülkiyeti gibi (özel mülkiyet hakkım sımrlamaya yönelik) kavram ve kurumları daraltılmaya daha elveri şli bir bağlama yerle ştirmiştir.
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2) Girişim özgürlüğü
"Özel teşebbüsler kurmak serbesttir" kuralı (1982 Any., m. 48/1), herkesin

dilediği alanda çalışma ve sözleşme özgürlüklerine sahip olmas ının sonucudur.
"Devlet, özel teş ebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara
uygun yürümesini, güvenlik ve kararl ılık içinde çal ışmasını sağlayacak
tedbirleri al ır." (m. 48/2)

1961 Anayasası, ayni hükme sınırlama kuralim da getirmekteydi:
"Kanun, bu hürriyetleri, ancak kamu yarar ı amacıyla sınırlayabilir."

Anayasa'da 1999'da yap ılan değişiklikle (14), "Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme
ve varlıkların özelleştirilmesi"ne ilişkin esas ve usuller kanuna b ırakılır-

ken (m. 47/2); kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözle şmelerinde "tahkim yolu" öngören (m. 125/1) ve bu konuda Damştay'ın "inceleme" görevini kaldırarak, yetkisini sadece "düşüncesini bildirrnek"le sımrlayan hüküm eklendi (m. 155).
(14) Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ının ban maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin
kanun. Kanun na: 4446, Kabul tar. 13.8.1999; (R.G.: 148.1999 —23786, s. 16).
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B) SOSYAL HAKLAR
"İnsan bölünmez bir kişiliğe sahiptir. Onun yaşama hakkı, sadece terörizme ve yargısız infaz risklerine karşı güvenlikte olduğu bir toplumsal düzeni gerekli kUrnaz.
Geçimini sağlayabilmesi ... (de)gerekir» (15).
"Devletin insan haklarını ihlal biçimlerinden biri, nüfusunun çok büyük bir k ısmın
fakir bırakmak, hatta sefalete terk etmektir ( ... " ( 16).

Sefalet ve bunun sonucu olan toplumsal d ışlanma, insan onurunu zedeleyeceğinden, insan hakları mn ihülidir. Böyle bir ihiMin önüne geçmenin
ön ko şulu, yeterli bir yaş am düzeyine sahip olma hakkıdı r. Elverişli bir konut hakkı, tıbbi bakım ve iş (çalışma), bu hakkı n bileşimleridir.
Sosyal haklarm önemli bir kısmı , toplumun güçsüz kesimlerinin insan
onuruna yaraşır bir yaş am sürdürebilmeleri için devletin önlemler almas ı
ya da doğrudan edimlerde bulunmas ı şeklinde "olumlu yükü mlülükler"i
yerine getirmesiyle gerçekleşir. Bu bakımdan sosyal haklar, sosyal hukuk
devleti bağlamında toplumsal e şitlik amacına yönelmiş haklar olarak tammlanabilir.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Üye Devletlere, iç uygulamalannda
ve mevzuatında şu hakkı tanı maya davet eden bir tavsiye karan kabul etti (17): a şırı fakir durumda bulunan ki şilerin -en azından beslenme, giyim, barınma ve temel tıbbi hizmetler gibi- ilksel maddi ve be şeri gereksinimlerini karşı lama. Burada, bireysel, evrensel ve dava edilebilir bir hak
söz konusudur. Tavsiye karan, bir Devlette yaş ayan her birey için böyle
ınması, hukuka dayalı bir Devlette diğer temel haklann
bir hakk
ın tan
kullanılmasımn bir koş ulu ve vazgeçilmez bir ö ğedir.
Sosyal hakların ilki, çalışma hakkı ve özgürlüğüdür; ikincisi, sosyal gürudan doğruya kişinin yaşamım sürdürebilmevenlik hakkıdır. Bunlar doğ
(15) Enseignement des droits de l'homme, UNESCO, Vol. IV, 1985, s. 63.
(16) Robert - DufFar, Libertes Publigues et droits de l'homme, Montchrestien, Paris 1988,
s.2.
(17) Reconımandation no R (2000) 3, (adopts pas le Con ıitö des ıniıtistres le 19 Janvier
2000, de la 694 röunion des dĞlögu6s du ministres).
112 B İLDİRİLER

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
si için vazgeçilmez haklardır. Toplu sosyal haklar (sendika özgürlüğü, grev KURULTAYI

hakkı gibi) ise, çalışma ve sosyal güvenlik haklanmn "aracı" hakları ya da
güvenceleridir.
1) Çalışma hakkı
«Çalz.şma herkesin hakkı ve ödevidir" (1982 Any. m. 49/1). Devlet "işsizliği önlemeye elveriş li bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır" (f. 2).
1961 Anayasas ı ise devletin ödevini, "işsizliği önleyici tedbirleri alır" (m,
42/2) hükmüyle daha doğrudan, hatta bir direktif olarak öngörmekte idi.
Anayasal ilke olarak konan "çalışma hakk ı", herkesin çalışma ödevi ve bir
işi elde etmeye hakkı olduğunu ifade eder. Daha önce ele alman hak ve özgürlüklerden aynian önemli bir özelli ği, bu hakkın kullanıımnm, hak öznesinin ışında
d
oluşan etmenlere bağlı oluşudur. Ki şi bu özgürlüğünden
ancak i ş ve çalışma olanağı mevcutsa yararlanabilir.
Çalışma ortamın yaratma ödevi ise, Anayasa tarafindan devlete verilmi şşsizliği önleme"de ifatir. Devletin yapma biçimindeki bu olumlu görevi, "i
desini bulmaktadır.
İşsizliğin önlenmesi, İl bakımından belirleyici olumlu bir yükümlülüktür.
"İşsizlik", hak ve özgürlükleri göreceli, hatta anlams ız kılacağından, çalışna hakkının özgürlüğe dönüştürülmesi önem taşır.
Önemli bir sorun, bireyin devleti i ş alam yaratmaya zorlayıp zorlayamayacağıdır. Anayasa'da bunu s ımrlayan hüküm, devletin sosyal ve ekonomik alandaki görevlerini, "ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek,
kaynakların yeterliliği" ölçüsüne bağlayan 65. maddedir. Bu esnek ve kaypak düzenlemenin, devletin çal ışma alam yaratıcı politika ve uygulamalardan kaçınmasına haklı bir gerekçe oluşturup oluşturmadığı tartışılmalidır (18).
Çalışma hakkı, nasıl olursa olsun bir işe sahip olmakla sınırlı değildir. Çalışma ortam ve koşullan bu hakkı tamamlar: İş güvenliği hakkı, işyerlerinin çalışma ve
sağlik koşullarına uygun olmasım isteme hakkı, çalışma sürelerinin uygun ölçüler(18) Konuya iliş kin Anayasa Mahkemesi kararları için bkz. aşa. Başlık İİ!.

BİLDİRİLER

1113

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

de tutulmasını isteme hakkı , çalışan çocuk, kadın ya da gençlerin Özel olarak korunmasıyla ilgili haklar, adil ücret hakk ı, ücretli tatil, dinlenme hakkı, boş zaman
bulabilme hakkı; yaşına, gücüne, ciıısiyetine uygun işlerde çalıştırılnıayı isteme
hakkı ; sosyal güvenlik hakkı; eşit işe eşit ücret hakkı.

Anayasa'ya göre;
"Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretlı yıllık
izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir" ( m. 50/3, 4).
"Devlet, çalışanları n yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret ekle etmeleri ve diğer
sosyal yard ımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır" (m. 55/2).

Dinlenme hakkı ve izin haklan, kesin olarak karşılanması gereken haklardan ise de, adaletli ücret hakk ı için ayni görüş ü öne sürmek güçtür;
çünkü "asgari ücretin tesbiti", "ülkenin ekonomik ve sosyal durumu"na

bağlanmıştır (m. 55/son). Bu konuda açık ve tartışma götünneyen gerçek,
Türkiye'de asgari ücretin sembolik say ılarda kaldığıdır.
İş güvenliği ile iş güvencesi kavramlanna gelince; Anayasa Mahkemesi i ş
güvenliğini, "iş yerinde çalışanların işin yapılmasıyla ilgili olarak ortaya
çıkan tehlikelerden bedensel ve ruhsal olarak zarar görmemeleri için al ın.
ruhsal, teknik ve t ıbbi önlemleri almaya yönelik sistemli çal ışması gerekli

malar .. " şeklinde tanımlamaktaclir (19).15 güvencesi ise, çalışanın işine
keyfi olarak son verilememesidir.
2) Sosyal güvenlik ha klan

Sosyal güvenlik, toplumsal yaşamdan kaynaklanan riskler karşısmda bireyleri korumayı hedef alır. Aslolan, ülke nüfusunun bütününü toplumsal
güvenlik rejimi içine alabilinektir.
"Herkes"e sosyal güvenlik hakkını tanıyan Anayasa, devlete, "bu güvenliği sağlayacak tedbirleri al(ma) ve teşkilütı kur(ma)" (m. 60) görevini ver-

mektedir (20). Bu nedenle 65. maddenin yorumu önem ta şımaktadır (21).
(19) AYM'niıı 2.5.1989 günlü. E. 1988/51, K. 1989/18 sy. l ı kararı , R,G. 4.1.1990 — 20392.
(20) Ayrıca bkz. 506 sy. Sosyal Sigortalar Kanunu, m. 6, 1479 sy. Ba ğ—Kur Kanunu, m. 24.
(21) Anayasa Mahkemesi, sosyal güvenlik hakkının belirli bir süre ile s ınırlandırılarak
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herkes bu hakkın öznesidir. Bununla birlikte, ülkemizde sosyal güvelik
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mesi'ne göre 60. madde hükmü, "bireylere ya şlılık, hastalık, kaza, ölüm ve
malullük gibi sosyal riskler karşısında asgari ölçüde bir ya şam düzeyi sağlamayı amaçlar". Yüksek Mahkeme, konuyu Anayasa'nın 2. maddesi bağlamında değerlendirerek, "Sosyal hukuk devletinin dayanaklarından birini oluşturan sosyal güvenlik kavramının içerdiği temel esas ve ilkeleri uyarınca toplumda yoksul ve muhtaç insanlara devletçe yard ı m edilerek onlara insan onuruna yaraşır asgari bir yaşam düzeyi sağlamak" olduğu sonu-

cuna varmaktadır (22).
Sosyal güvenlik hakkı ile yeterli yaşam düzeyine sahip olma hakkı arasında fark var mı? Varsa nedir? Sosyal güvenlik, temelini güvenlik (sigorta)
ve dayanışma çifte kavramında bulur; yardım ve sosyal yardım, dayamş-

kullanılamaz duruma getirilmesini Anayasanın 60. maddesine aykın buluyor:
Anayasa'nın 65. maddesinde, devletin sosyal ve ekonomik alanlarda belirtilen görevlerini, ekonomik istikrarın korunmas ını gözeterek, mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getireceği öngörülmektedir. Böylece Anayasa'n ın 60. maddesiyle bircylere tan ı nan sosyal güvenlik hakk ının sağlanmas ı için alı nacak önlemler ve kurulacak
teşkilat bakımından Devlet görevlendirilmekte, 65. madde ile de bu göreve kimi s ınırlamalar getirilmektedir. Ancak 60. madde ile tan ınan sosyal güvenlik hakk ı, yine
Anayasa'n ı n 17. maddesinde düzenlenen 'ya şama, maddi ve manevi varl ığını koruma
hakkı' ile bağlantılıdır. Dolayısıyla Devlet ekonomik ve sosyal alandakigörevlerini yerine getirirken yapacağı düzenlemelerde 'yaşama hakkı'n ı ortadan kaldıran ya da k ısıtlayan kurallar.
getiremeyecektir. Bu nedenle sağlık yardımlarının yataklı tedavi kurumlarında 6 ayı geçemeyeceğine ilişkin itiraz konusu kural, Anayasa'n ın 65. maddesi kapsam ında değerlendirilemez." E. 1996/17. K 1996/38 sayılı ve 16.10.1996 günlü

karar. AYMKD, S. 33, C. 1. s. 157.
(22) AYM'nin 26.10.1988 günlü, E. 1988/19, K. 1988/33 sa. Karar, R.G.: 11.12.1988,
AYMKD —24, s. 452. Yüksek Mahkeme ayn ı kararında, sosyal hukuk devletini 'güç
süzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek e şitliği, yani sosyal adaleti ve toplumsal
dengeyi sağlamakla yükümlü devlet" şeklinde tanimlamış . "Hukuk devletinin amaç
edindiği kişinin korunması, toplumda sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması yoluyla gerçekleştirilebilmesine" bağlamıştır. Böylece diyor, Yüksek Mahkeme, "sosyal güvenlik, sosyal hukuk devleti içerisinde yer alan ve bu ilkeyi olu şturan temel kavramlardan birisidir. Sosyal güvenlik hukuku alan ında oluşturulacak tüm kuralların,
özde bu kavrama uygun olması gerekir." (s. 451),
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hakkı, sadece dayanış ma temeline değil, özellikle <'onur hakkı"na dayan
(23).
Anayasa, sosyal güvenlik bakımından "özel olarak korunması gereken" kategorilere iliş kin düzenleme yapmaktadır:
"Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul veyetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraş tr bir hayat seviyesi sağlar." (m. 6111).

Bu kategoriye, özürlüleri (f. 2), ya şlıları (f.3) ve korunmaya muhtaç çocuklan ekleyen Anayasa; Devlete, hepsinin özel olarak korunmas ı amacıyla
"gerekli teşkilüt ve tesisleri kur(ma) veya kurdur(ma)" ( m. 61/son) görevini
vermektedir (24).
"İşsizler" sosyal güvenlik haklan bakımından önemli bir kategori olu ştur-

maktadı rlar. Çünkü sosyal güvenlik haklan, ne yaln ız çalışan kişilerle ne
de çahş ma dönemleriyle sımrlıdır. i şsiz kesim (iş bulamayan ya da kendi
iradesi dışında iş ini kaybedenler), gelişmiş Batı devletlerinde "işsizlik
ödenti.si"nden ba şlayıp bir dizi sosyal güvenlik haklarım kapsayan bir statüden yararlanırlar.
İşsizlik Sigortası Kanunu (25)'nun yürürlüğ e konması, sosyal güvenlik
hakkımn yaygrnlaştınlması bakım ı ndan olumlu bir ilk adım olarak nitelenebilir. Önemli olan bunun uygulamaya geçirilmesidir. Gerçekten, ülkemizde, milyonlarca iş sizin sosyal güvenlik haklanndan yararlanamamalan, onların aileleriyle birlikte, "onur içinde yaşama hakk ı"na sahip olmadiklan, hatta devlet tarafından hakları çiğnendiği şeklinde yorumlanabilir.

(23) P. Lambert, "Le droit de l'homnı e à un niveau de vie suflisant", Revue 71-imçstrielle
des Droits de l'homme, No: 44, Octobre 2000, s. 684.
(24) Krş . E. 1996/10, K 1996/40 sy. ve 22.10.1996 günIti Afli karar ı. AYMKD, S. 33, s.
172.
(25) Sosyal Sigortalar Kanunu ve T.C. Emekli Sand ığı Kanunu ba şta olmak üzere birçok
yasada de ğişiklik yapan ve değiş ik açilardan ele ştirilen İşsizlik Sigortası Kanunu
için bkz. Kanun no: 4447, kabul ta.: 25.8.1999; R.G. 8.9.1999 - 23810.
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Sağlık hakkının gerçekleşmesi amacıyla, devletin, "sağlık kuruluşlarını
tek elden plünl ayıp hizmet vermesini" öngören Anayasa'ya göre (m. 56/2),

KURULTAYI

"Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir." ( m. 56/son).

Türkiye'de "çocuk hakları"mn anayasal dayanağı 61. madde ile birlikte 41.
maddedir. Aile temelinde "çocukların korunması" için gerekli önlemleri almak ve te şkiMtı kurmakla yükümlü olan devlet, "korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması " için her türlü tedbiri alır.
Türkiye, 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe giren "Çocuk Haklarına Dair
Sözleşme"yi 1995'te onaylamıştır. Çocuk Haklarına ilişkin BM sözle şmesi,
çocuğun "beşeri varlık" olarak doğuşundan itibaren bütün insan haklar ına
ulaşabilmesi ilkesini kabul etmektedir.
3) Toplu sosyal haklar

Kolektif sosyal hakların başlıcaları, sendika özgürlüğü, grev hakkı, toplu
sözleşme ve yönetime katılma haklarıdır. Bunlar, çal ışma koşullarının düzeltilmesi, adil ücret, toplumsal güvenlik vb. somut kazan ımlann elde
edilmesinde vazgeçilmez bir yere sahip olduklar ından, "araç" hak ve özgürlükler olarak da nitelenir.
a) Sendika özgürlüğü

Örgütlenmek ve sendikala şmak, işçi olsun memur olsun bütün çal ışanlaı n, "herkes"in hakkıdır. !HAS bu hakkı "herkes"e tanımıştır. Sadece, "sir
ldhlı kuvvetler, polis ve devlet yönetiminde görev yapanlar ın"ın bu hakları
kullanmalanna "meşrti sınırlamalar" konabileceğini kabul etmi ştir. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (UÇO) Sendika Ozgürlü ğü ve Sendika Hakkının Korunmas ı Sözleşmesi de sendikala şma konusunda, "hiçbir biçimde
ayrı m gözetmeme, önceden izin almam-ü ve kendi seçtikleri örgütleri kur-

ma" şeklinde uluslararası ölçüleri koymuştur.
Çağdaş Anayasalar da, sendika özgürlü ğünün öznelerini, "herkes" ya da en
azından "çalışanlar" biçiminde belirleyerek, hem i şçilere hem de kamu görevlilerine bu hakkı tammaktadırlar. Sendikal özgürlü ğün hukuksal rejimi üzerine genel eğilim, sınırlama konusunda, özgürlüklerin Mbi olduğu
rejimin bu alana da uygulanarak özgül kay ıtlamalara gidilmemesi yönünBtLDİRİLER
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luk bağlamında düşünüldüğünden, dolaylı siyaset onlara yasaklanmamıştır (26).
Türkiye'de Anayasa'ca yalmzca "işçilerin sendikal hak ve özgürlükleri tanımp düzenlenınektedir. İşçi sendikaları, 1982 Anayasası'mn 51 ve 52.
maddeleri ışığmda Sendikalar Kanunu (27) hükümleri çerçevesinde kurulup faaliyet göstermektedir. Serbest kurulu ş ilkesi öngörüldüğü halde,sendikalar, bireysel ve kolektif sendika özgürlüğü yönlerinden birçok sımrlama ve yasaklamalara bağlı kılınmıştır.
1995 değişikliği ile Anayasa'mn, sendikaların dolaylı da olsa siyasal etkinliklerde bulunmalarmı önleyen ve dayanışma yasaklan öngören 52. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede Sendikalar Kanunu'nda yapılan değişiklikle (28) sendika özgürlü ğü ile bağdaşmayan hükümler kısmen ayıklanınıştır.
Kısmi iyileştirmeye karşın, sendikalar birçok konuda Dernekler Yasası'na
tabi tutulduğundan, hak ve olanaklar yönünden dar bir alana "hapsedilmiş"lerdir. Bunlar aras ında, "yasak faaliyetler", "yabanc ı dernek ve kuruluşlarla ilişki", "bildiri yayımlanması", "genel denetim" gibi hükümler belirtilebilir.
İşçiler ve işverenlerin, "aynı zamanda birden fazla sendikaya üye olamamaları ", "işçi ve sendika üst kurulu şlarında yönetici olabilmek için, en
az on yıl biifiil işçi olarak çal ış mış olma şartı"nın aranması, Anayasal sı-

mrlamalar aras ında yer almakta olup, ayrıca SK'da çeşitli kayıtlayıcı hükümler bulunmaktad ır.
1961 Anayasası sendika kurma hakkım, işçileri ve memurları kapsamına
alacak biçimde "çalışanlar"a genel olarak bahşetmişti. 1971 Anayasa değişikliğiyle, "çalışanlar" yerine, "işçiler" sözcüğü konduğundan, sendikalaşma hakkı işçi smıfı ile sınırlandır
ı lmış oldu.
(26) Örnek olarak bkz. Portekiz Anayasası (m. 56), Romanya Anayasası (m. 37) ve Polonya Anayasası (m. 84-85).
(27) Sendikalar Kanunu, sy. 2821, ta. 5.5.1983, RG. 7.5.1983 - 18040.
(28) K. No: 4277, Kabul Tarihi: 26.6.1997, R.G.: 28.6.1997-23033.
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1995 de ğişikliği ile Anayasa'ya şu hüküm kondu:
"Kamu görevlilerinin kanunla kendi aralar ında kurmalarına cevaz verilecek olan
sendikalar ve üst kurulu şları, üyeleri adına yargı mercilerine başvurabilir ve İdareyle amaçlar
ı doğrultusunda toplu görüş me yapabilirler."

(m. 53/2).

Bu sendikalar, toplu i ş sözleşmesi (m. 53) ve grev hakkı (m. 54) dışında tutulmuştur. Öte yandan, söz konusu kanun henüz yürürlü ğe konmamıştır.
b) Grev hakkı

Hukukumuzda grev hakkı , Anayasa (m. 54) ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev
ve Lokavt Kanunu (Tİ SGLK) hükümleri tarafından fazla kısıtlanmıştır.
Bir kez grev hakkı, "toplu iş sözleş mesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması hali" ile sımrlandınlmıştır. "Hak grevi" tanınmadığı gibi, siya-

sal grev, genel grev, dayanış ma grevi, işi yavaşlatma, verimi düşürme gibi
eylemler de yasaklaınnnştır. Sonra, grev yasağına tğbi işler ve işyerleri,
çok geniş tutulmuştur. Grev yapı labilecek yer ve durumlarda da greve katılması yasaklanan i şçi kesimi büyük sayılara ulaşmaktadır.
Alam son derece daraltı lan grev hakkının uygulanmasında en büyük engelleme, grevleri erteleme ve Yüksek Hakem Kurulu'na ba şvurma yetkilerinin kullanılması yla, Yürütme organı ndan gelmektedir (TİSGLK, m.
33,34).
Kamu görevlilerinin tümüyle grev hakkından yoksun kılınması, demokratik rejimle bağdaşmamaktadır (29).
c) Toplu sözleşme hakkı ve toplu görüşme

1982 Anayasas ı'na göre toplu iş sözleşmesi, işçi ve işverenlerin "karşılıklı
olarak ekonomik ve sosyal durumlar ını ve çalış ma şartlarını düzenleme"
amacına bağlandığı ndan, toplu sözleşme hakkının sosyal yam, çalışanlann lehine olma özelliğini azaltmıştır. Toplu sözleşme alamnı doğrudan
doğruya daraltan hükümlere gelince; öncelikle, ayni işyerinde ayni dönemde birden fazla toplu sözle şme yapılması yasaklanmıştır.
(29) Anayasalarda grev hakh konusunda bkz. 1. Ö. Kabo ğlu, Anayasa ve Toplum, İmge
yay., Istaııbul 2000. s. 55-58.
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Anayasa değişikliğiyle kamu görevlilerine yasal düzenleme kayd ıyla İdareyle
amaçları doğrultusunda toplu görüşme olanağı tanınmıştır. Yapacaldarı «toplu görüşme sonunda anlaşmaya varılırsa düzenlenecek mutabakat metni taraflarca ünzalanır. Bu mutabakat metni, uygun idari veya kanuni düzenlemenin yap ılabilmeş me sonunda mutabakat
si için Bakanlar Kurulu'nun takdirine sunulur. Toplu görü
metni imzalanmam ışsa anlaşma ve anla
şmazlık noktaları da taraflarca imzalanacak bir tutanakla Bakanlar Kurulu'nun takdirine sunulur?

(m. 53/2).

Kanunun, aradan altı yıl gibi çok uzun bir zaman geçmi ş olmasına karşm
çıkanimamış olması, Yasama ve Yürütme organının kamu görevlilerini
toplu görüşme olanağından yararlandırmama iradesini ortaya koymuştur.
Bu, Anayasa'ya aykır
ı bir tutum oluşturmaktadır (30). Bu nedenle, kamu
görevlileri Anayasal hükmün do ğrudan uygulanması sonucu toplu görüşme yapmalıdırlar. Bu konuda, kamu kesiminde çalışan işçilerin, kamu otoriteleriyle toplu sözle şmelerinde uygulanan hükümler kamu görevlilerine
de uygulanabilir (31).
ç) Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye
Türkiye, sosyal haklar, özellikle kolektif sosyal haklar bakımından, uluslararası standartlar ve UÇO metinlerinin kabul etti ği ilkelerin gerisinde
yer almaktadır (32). Gecikmeli de olsa ülkemiz tarafindan onaylan ıp yürürlüğe konan (R.G. 24.2.1993) 87, 135 ve 151 say ıli UÇO Sözle şmeleri,
olumlu ve ileri adımlar oluşturmaktadır. Avrupa Sosyal Şartı'nın onaylanması da önemli bir ilerleme ve katkıdır. Herhalde yapılması gereken, adı
geçen belgelere uygun iç hukuk düzenlemelerini gerçekle ştirmektir.
(30) İhmal yoluyla Anayasa'ya aykırılık yolunun bizde tamnmamış olması nedeniyle,
AYI4'nce gidilmemektedir. Anayasa'ya aykırılık bildirimi, ParMmento'yu yasayı çıkarmaya, Hükümeti de söz konusu olana ğın uygulamaya geçirilmesine zorlayabilirı lıkladi. ParMmento'nun hareketsiz kalmas ı sonucu ortaya çıkan Anayasa'ya aykır
ı n giderilmesi için ihmal yoluyla Anayasa'ya ayk ırılık denetiminin öngörülmesi ger
rekir. Bu konuda bkz. İ . 0. Kaboğlu, Anayasa Yargım, 3. Bası , İmge yay., Ankara
Ekim 2000, s. 90 vd.
(31) Kamu görevlileri, Insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin geli ştirdiği «olumlu yükü mlülükler" ilkesinden de yararlanarak, bu konuda IHAM'a başvurma koşullarını yaratabiirler.
(32) M. Gtllmez, Dünya'da Memurlar ve Sendikal Haklar, TODAIE yay.. Ankara 1996; B.
Tanör, a.g.e., s. 168-181.
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şılığım oluşturmakta ve onaylayan devletleri hukuken ba ğlayıcı niteliği
bulunmaktadır. Şart'ın öngördüğü başlıca haklar şunlardır:
Çalışma hakkı, adil çalışma koşulları hakkı, güvenli ve sağlıklı çalışma
koşullar
ına sahip olma hakkı , adil bir ücret hakk ı, örgütlenme hakkı, toplu pazarlık hakkı, çocukların ve gençlerin korunma hakk ı, çalışan kadınların korunma hakkı, mesleğe yönelme hakkı, mesleki eğitim hakkı, sağligin korunması hakkı, sosyal güvenlik hakkı, sağlık ve sosyal yardım
hakkı , sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkı
Ne var ki Türkiye, adil çal ışma koşullan, iş güvenliği ve işçi sağliğı, adil
ücret, sendika, toplu pazarlık ve kadın işçilerin korunmas ı hakların korunmasına ili şkin maddelere çekince koymuştur (34).
C) KÜLTÜREL HAKLAR

Eğitim hakkı ve öğrenim özgürlüğü, sanat özgürlüğü ve toplumsal iletişim
özgürlükleri, kültürel haklann ba şlıcalarıdır.
1) Eğitim hakk ı ve öğrenim özgürlüğü
Bu özgürlüğün yarattığı sorunların önemi, özde genç dimağlara bilgi aktarılması ve okul ortamı nda yeni kuşakların yeti ştirilmesinden ileri gelir.
Eğitimin zorunlu ve karşıhksız oluşu ilkesi, bunun devletin birincil görevleri arasında yer almasımn karşılığı olarak devlet, sosyal nitelikli bu hakı n kullanılişında sıkı bir denetim yetkisine sahip olur.
k
(33) 18,10.1961 tarihinde Torino'da imzalnan ve 26 Şubat 1965'te yürürlü ğe giren Avrupa Sosyal Ş artl, Türkiye tarafrndan 16.6.1989 tarihli ve 3581 say ılı kanunla onaylanmıştır. (R.G. 14 Ekim 1989-20312, s. 1.14.)
(34) Avrupa Sosyal Şartı'nda tanınan haldar yönünden Türkiye'nin durumu üzerine bkz.
Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye Kolokyumu (Bildiriler ve Tart ışmalar), (Yay. 1-laz.: M.
Gülmez), TODAIE, Ankara 1993. Avrupa Sosyal Ş artı'nın sendika özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkına iliş kin 5 ve 6. maddelerinin derhal onaylanmas ı gereği konusunda bkz. T. Akıllioğ lu, "Avrupa lbplumsal Andla şnı ası ve Türkiye", Anayasa Yargıst,
AYM yay., Ankara 1998, s. 36.
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"Ilköğretim, kız ve erkek bütün vatanda şlar için zorunludur ve devlet okullarında
parasızdır." (Any. m. 42/4).

Bu temel kural, "özel eğitim kurumları"mn kurulmasını engellemiyor:
Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okullar ı ile erişilmek
Lstenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir"

(f. 5).

Kurumsal çoğulculuk ilkesi, ebeveynlere ya da okul çağındaki gençlere
tercih özgürlüğü sunması açısından önem taşımaktadır. Kamu ve özel arasında sağlanan tercih olanağı, her ikisinin (orta öğretimden başlayarak)
farklı meslek ve sanatları içerebilecek branşlara yönelebilmeleri bakımından öğretimin örgütlenmesini tekbiçimlilikten uzakla ştırır..
Bütün öğretim kurumlarındaki ana ilke, yansızlıktır. Genç dimağlarrn
belli yönde doktrinleştirilememesi ve koşullandırılamaması, yansız bir
eğitim örgütü ile olanaklıdır. Eğitsel çoğulculuk, sunulan bilgilerin de, "objektif, eleştirel ve çoğulculuğu yansıtır" biçimde olmasını gerekli kılar. Çocukları sadece verilen bilgileri depolayan de ğil, soru soran ve sorgulayıcı
bir eğitim ortamında yetiştirmek önem taşır. 1982 Anayasası eğitim ve Öğretimde uyulması gereken ilkeleri ve sınırları;
"Atatürk ilkeleri ve ink ılüpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre (m. 4212), "Anayasa'ya sadakat borcu alt ında" (f.4), "sadece eğitim, öğretim,
araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler" IL 8.) şeklinde belir]emektedir.

Din derslerinin "ilk ve ortaöğretim kurumlarında zorunlu" olması, likIik
itim ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Sonuç olarak, nasıl ki eğive yansız eğ
timde fırsat ve olanak eşitsizliği Anayasa'nın "sosyal devlet" anlayışına
ters düşüyorsa, eğitim ve öğretimin içeriği de o şekilde "ldik devlet" ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.
1982 Anayasas ı,
tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe
sahip kuruluşlar" olarak nitelemesine kar şın; idari özerkliğin tanınmamış
olması, belli bir a şamaya kadar kariyer güvencesinin bulunmamas ı, özellikle mali "sefalet", "bilimsel özerklik" kavram ını daha çok kağıt üzerinde
bırakmaktadır.
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açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü ara ştırma hakkı m tanımak-

taclir (m. 27/1). Ara ştırma özgürlüğü doğal bir haktır. Kurumsal çerçevede
kullan
ılan bilim özgürlüğü için başlıca ortam üniversite ortam ıdır. Ancak
Anayasa'ya göre, "Yay ına hakkı, Anayasa'nın 1., 2. ve 3. maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amac ıyla kullanılamaz". Bu sımriama

kaldırılmalıdır (35).
2) Sanatsal yaratma özgürlüğü

Bilim ve sanatı; öğrenme ve öğretme, yaratma ve ifade özgürlükleri bağlamında düzenleyen 111 uluslararası belgeleri, sınırlama konusunda öteki
özgürlüklere göre farkli düzenlemeler yapmaktad ırlar.
Kültürel yaratma Özgürlü ğü olarak, pMstik ve gösteri sanatlan arasında
daha çok ikincisi hukukun düzenleme alanına girmektedir. Sinema, müzik—video ve tiyatro yap ıtları, hem sanatsal yaratma hem de düşünce ve
kanaatleri açıklama özgürlüklerine ilişkindir.
Sinema, bir sanat etkinli ği olmakla birlikte, film yapımcıları ve dağıtıcıları açısından bir sınal ve ticari faaliyet özelliğine de sahip oluşu nedeniyle,
giri şim özgürlüğü konu açısından ön sorun oluşturur.
Asıl üzerinde durulması gereken, bir filmin yapımına ve gösterimine tamnan serbestliktir. Bunun denetim ve izne ba ğlanması, "sansür"e yol açacağından, sinematografik özgürlü ğü zedeler. Bir yandan, kültürel yaratma
etkinliğini özendirmek amacıyla sinema yapıtlanna devletin mali yard ımı; öte yandan, kamu düzeni zorunluluğuyla ifade özgürlüğü arasında bir
uzlaşma gereği bulunmaktadır.
Karşılaştırmalı hukukta, filmler s ımrlandınlmakta ve pornografik filmlerle şiddete kışkırtıcı filmler için tikel bir kategori yaratılmaktadır. Böylece filmler seyirci yaşına göre ayrımlara bağlanmaktadı r. Türkiye'de ise
film sansuru, senaryo incelemesiyle baş layan, çekim boyu devam eden,

(35) Devlet üniversiteleri ile özel üniversitelerin, birbiriyle çat ışma niteliğinde farklı statü ve olanaklar bağlamında örgtıtleomiş olması , yüksek öğrenim ve bilim özgürlüğüne zarar vermektedir.
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mektedir.
Bilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat veya sinema eserleri sayılan "her
nevi fikir ve sanat mahsulü"nü düzenleme konusu yapan Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu (36), "araştı rma, yaratma ve yayma hakları" konusunda
yapıt sahiplerinin haklar ını öne çıkarmaktadır. "Fikri haklar" olarak "manevi haklar" ve oldukça ayrıntılı bir biçimde "mali haklar" güvence altma
alınmaktadır. Bu çerçevede, yap ıtı çoğaltma hakkı, işleme hakkı ve yayma
hakkı "yalnızca eser sahi bi"ne ait halklar olarak vurgulanmaktadır.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu "meslek birliklerinin kurulmas ı"nı da öngörmektedir. "Fikir ve Sanat Eserleri ile Kom şu Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük" (37), anılan hükmün uygula-

maya konmas ına ili şkindir.
Sanatsal yaratma ve ifade özgürlü ğü, bireysel özgürlük temelinde özerk
kurumlar çerçevesinde gerçeklik kazanabilir. Bu nedenle, sanat ı serbestçe yayma hakkının, "Anayasanın 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amac ıyla kullanılamayacağı na" ilişkin

anayasal hüküm (m. 27/2) kald ırılmalıdır (38).
3) Toplumsal iletişim özgürlükleri

Basın ve görsel-işitsel iletiş im özgürlükleri, kültürel etkisi en geni ş kültürel haklar alamm olu şturur.
a) Bası n özgürlüğü

Basm özgürlüğü, basın girişimlerini kurma, basma ve yayına özgürlükleri ve okuyucu için tercihine göre bilgi ve haber alma özgürlü ğünü birlikte
kapsamına alır. Ozneleri, yalnızca haber toplayanlar, yazanlar ya da yayanlar olmayıp; aynı zamanda okuyuculardır. Haber ve bilgileri verme ve
alma serbestliği "iletişim özgürlüğü"nü oluşturur ve "herkes" bu hakkın
(36) 5.12.1951 ta. ve 5846 syiı. Değişiklik: 7.6.1995 ta. ve 4110 syl ı Kanun.
(37) R.G.: 1 Nisan 1999 —23653.
(38) Böyle bir yasaklama, Devletin "sanatın ve sanatçın ın korunmas ı "na dair anayasal
yükümlülüğü ile de bağdaşmamaktad ır.
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Özellikle basın sektöründe toplulaş ma ve tekelleşmeyi önlemeye yönelik,
basın organlannın çoğulculuğu için etkili önlemlerin al ınması gereklidir.
Bu hakkın muhatapları olarak okuyucunun hakkımn güçlendirilmesi, yazılı basm alanında enformasyon araçlann ın çoğulculuğu ilkesine saygıyı
güvence altına almayı gerekli kılar.
Basın özgürlüğü, kamuoyunun, yöneticilerin düşüncelerini ve tavırlannı
tamına ve değ erlendirmesinin en iyi araçlanndan biridir. !HAS m. lO'da
ı m içerir.
yer alan bu hak kamu için enformasyon ve fikirleri alma hakk
"Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurma izin alma ve mali temiü ilkesini konat yatırma şartına bağlaıuı maz" hükmüyle basın özgürlüğ

yan Anayasa, Devletin, bası n ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri almasım öngördükten sonra sınırlayıcı hükünıler koymaktadır (m.
28).
ilkin, genel sımrlama nedenleri öngören 13. maddeyi an ımsayalun.
Sonra, basın özgürlüğünün sımrlanmasında 26. (düşünceyi açıklama ve
yayına hürriyeti) ve 27. ("Yayma hakk ı, Anayasa'nın l'nci, 2'nci ve 3'üncü
maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amac ıyla kullan ılamaz.") madde hükümleri uygulanır.

Nihayet ilgili hükümde (m. 28, f. 5 vd.) öngörülen bas ın özgürlüğünün sımrlanmasına ve yasaklanmas ına ilişkin özgül durumlar belirtilebilir.
Hem önleyici ve hem de bast ıncı nitelik taşıyan söz konusu sımrlamalaır
nn, nicelik ve nitelik olarak çağdaş anayasalarda yeri bulunmamaktad
(39). Bunlar Anayasa'dan ayıklanınalıdır.
k) Görsel—i şitsel iletişim özgürlüğü (GİİÖ)

Radyo ve televizyon yaymlanm kapsam ına alan iletişim özgürlüü, dü şünce özgürlüğünün yazıyla iletim biçiminin çok ilerisine geçmi ştir.
ğ
Bu nedenle, görsel ve i şitsel alanda ifade özgürlüğü, sımrlıdır, örgütlüdür
(39)

1. Ö. Kaboğlu, Türkiye'de Düşünce Özgürlüğü, TtiGIK, İstanbul 1997, s. 89-90.
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ve gözetimlidir. Avrupa'da üç boyutuyla düzenlenir: Görsel—i şitsel kurumu
işletme özgürlüğü, prograınlarm içeri ğine ilişkin özgürlük, görsel—i şitsel
hizmetlerden yararlanma özgürlü ğü.
Görsel—işitsel ileti şim özgürlüğü "sınırlı"dır. İHAS'ı n 10. maddesi, devletlerin, radyo—televizyon işletmesini izin rejimine bağlı kılabileceklerini öngörmektedir. 1982 Anayasas ı'nda ise, (m. 26/1) i şletmenin değil, "yayınların izin istemi"ne bağlanması ndan söz edilmektedir. Görsel—işitsel iletişim özgürlüğüne getirilen sınırlamalar, teknik, sosyolojik ve iktisadi nedenlere dayanır.
ı rlı olmasıdır. Sosyolojik açı Teknik neden, kullamlabiir frekansların sın
daha
geni
ş kitlelere ulaşmaktadır. İkıdan
yaymiar,
yaz
dan, görsel—i şitsel
tisadi nedenler ise, daha çok yayı n kuruluşlarının tesisi ve program üretiminin pahalı oluşuna bağlıdır.
Radyo ve televizyon istasyonlar ı üzerinde devlet tekeli kuran Anayasa
hükmünün, "Radyo ve televizyon istasyonlar ı kurmak ve işletmek kanunla
düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir" biçiminde değiştirilmesinden
sonra yürürlüğe konan "Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları
Hakkında Kanun" (RTYHK); Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK),
"Önşartları yerine getirmi ş müracaatçı kuruluşlara, tarafs ızlık ve hakkaniyet ölçüleri dahilinde yay ın izni ve lisans vermek" yetkisini tanımaktadır. Önşartlar ve standartlar ise, "Avrupa S ınırötesi Televizyon Sözleş me-

si" ilkeleri göz önünde bulundurularak yine Üst Kurul taraündan tesbit
edilecektir.
İHAM'a göre çoğulculuk, iletmeye elveri şli enformasyon ve fikirlerin serbestçe hazırlanması ve kamu otoritelerinin hiçbir ön—sansürü olmaks ızın
biçimlendirilebilmesidir.
Dış çoğulculuk, iletişim kuruluşlarının anti—temerkürz kuralına bağlanmalan ise, iç çoğulculuk, farkl ı sosyo—kültürel anlatım ve fikir akımlanna
açık olma, kamu ya da özel kesimde, farkl ı eğilimleri yansıtıcı özelliğin korunmasıdır. Ortak amaç, iletişimin içeriğini, farklı görüşlerin yansıtılması yoluyla dolaylı olarak antene giri şi sağlayacak biçimde örgütleyerek
görsel—işitsel iletişime herkesin girmesinin olanaks ızliğından kaynaklanan e şitsizliğin dengelenmesidir. Fransa, İtalya, Belçika, İsviçre gibi bir1261 BILDIRILER
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Türkiye'de "devlet tekeli" 1993'te sona erdi. Fakat özel TV'lerin bir k ısmmın belli
basm gruplarının elinde toplanmasıyla, "ekonomik tekel"ler oluştu. Bu durum basındaki tekelle şmenin uzantısı olduğundan, iki komşu özgürlük kategorisinin bir
tür aynı öznelorde tekelle şmesi söz konusudur.

Bu nedenle, tekelle şmeyi önlemeye yönelik anayasal kurallar ihtiyaç bulunmaktadır.
Odyovizüel iletişimin daha spesifik biçimde gözetimi, siyasal organlardan
çok bağımsız idari makamlara (B İO) verilmektedir. 1970'li ve 80'li yıllarda Avrupa devletlerinin büyük bir k ısmında görsel—i şitsel alanda iktidarlar karşısında organik ve işlevsel bağımsızlığa sahip olan ve önemli yetkilerle donatılan denetim birimleri olu şturulmuştur. Bu özerk kurul ya da
komisyonlar, düzenleyici iktidardan yapt ırım yetkisine değin birçok görev
ve yetkilerle görsel—i şitsel iletişim özgürlüğünün gerçekleşmesinde önemli bir işlev görmektedirler.
Türkiye'de, radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amac ıyla "özerk
ve tarafsız bir kamu tüzel ki şiliği" niteliğinde kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu önemli yetkilerle donat ılmıştır. RTÜK'e bah şedilen yetkiler, idari makamlarca görsel—i şitsel iletişim özgürlüğünün kullanımımn
durdurulması yaptırımını da kapsamına aldığından, Anayasa'nın 13.
maddesine aykırı olduğu öne sürülebiir. Kısacası, bugünkü yapısıyla
RTÜK, görsel—işitsel alanda düzenleme i şlevini ve sözkonusu özgürlüğü
güvenceleme görevini yeterince yerine getirememektedir.
111— SINIRLAMA VE GÜVENCELERİ

tSK hakların anayasalarca tanınma ve düzenlenme biçimi, hem bunlara
ilişkin smırlama ve güvence kurallar ını belirler; hem de ortak hukuki rejimi ortaya koyar. Ne var ki, anayasalar, 1. kuşak özgürlüklere ilişkin türdeş ya da benzer hükümler öngördükleri halde, II. ku şak hak ve özgürlükler konusunda bundan henüz uzak bulunmaktad ırlar (A). Bu nedenle,
(40) Daha ayrıntıh açıklamalar için bkz. İ . Ö. Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, s. 312 vd.
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incelenmesi, ortak ilkelerin belirlenmesine ışık tutabilir (B).
A) ANAYASAJJARDA IKTISADI, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR
15K haklar ve özgürlükler bakımı ndan Anayasalar, "açık olarak tanımama" ve "tanıma" şeklinde ikiye ay ırdedilebilir (41).
1) Açık tanıma yokluğu
ı olarak, sosyal ve kültürel alana ili şkin hak ve özgürlükleisteme haklar
rin ABD (1787), Norveç (1814), Belçika (1830) ve İsviçre (1874) Anayasalarında tanınmamış olması, bunların hazırlandığı dönem itibariyle, ya genel olarak hak ve özgürlülderi anayasal metne dahil etmemi ş olmaları ile
ya da liberal anayasacılı k geleneğinin etkisiyle, yalmzca 1. ku şak özgürlükleri düzenlemi ş bulunmalanyla açıklanabilir (42).
1949 FederalAlmanya Anayasas ı, 1919 WeimarAnayasas ı'ndan farkl ı olaın
ı tammamaktadır (43). Bununla birlikte, Anayasan
rak isteme hakların
Sosyal
"sosyal
bir
devlet"tir.
20. maddesine göre, Almanya Cumhuriyeti,
devlet, Anayasa'nın temel ilkelerinden birini olu şturur. Bundan Anayasa
Mahkemesi somut sonuçlar ç ıkarmıştır: asgari ya şam güvencesi hakkı,
sosyal güvenlik sistemi güvencesi gibi (44).
2) Açıkça tanıyan Anayasalar
İ nsan haklarına ili ş kin hangi biçimsel tasnif kabul edilmi ş olursa olsun
anayasaların çoğu değişik derecelerde isteme haklar ını tammaktadırlar.
Sosyal ve kültürel hakları tanıma bakımından 2. Dünya Savaşı sonrası
Batı Anayasaları yeni bir dönem başlatmış olmakla birlikte, XX. yüzyılın
ısı bu konuda geli şmeci bir ilerlemeyi yansıtnıamaktadır.
ikinci yar
(41) Bkrz. ve ku ş . L. Favoreu.P. Gaia, R. Ghevontian vd., Droit des Libertğs Fondamentales, lere ödition, Dalloz 2000, s. 274-277,
(42) 1789 Bildirgesi'nde temel ve hatt ğ kutsal bir hak olarak nitelendirilen mülkiyet hakkı , iktisadi özgürlük olarak söz konusu kategoriden ayn bir yere sahiptir.
(43) Anayasanın 6, maddesi istisna olu şturur: "Her annenin, korunma ve toplumun yar-

dımına sahip olma hakk ı vardır."
(44) Belirten Favoreu, Gaia. vd., Droit des LibertS .,., s. 275.
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İtalya (1947), Türkiye (1961), Yunanistan (1975), Portekiz (1976), İspanya
(1978) ve Türkiye (1982) Anayasalan, tSK haklar ı genel olarak hak ve özgürlükler çizelgesi içerisinde ya da kendine özgü ba şlıklar altında açıkça
tanımaktadırlar. Bunlar arasında Portekiz Anayasası, 'iktisadi, Sosyal ve
Kültürel Haklar ve Ödevler" (Kısım 1, Bölüm 3) bölümü olarak üç ana başlık (chapitre) altında sistematik bir şekilde düzenleyerek en somut, ayr ıntılı ve kapsamlı listeyi sunmaktad ır (m. 59-79).
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Orta ve Doğu Avrupa Devletlerinin, yani eski sosyalist ülkelerin yeni anayasaları, kişi özgürlükleri ve siyasal haklar üzerinde vurgu yapar. İktisadi ve sosyal haklar, özellikle isteme haklan niteliği taşıyanlar, 1. kuşağa
göre daha kısa olarak düzenlenmi şlerclir. Bulgaristan (m. 51-55), Estonya
(m. 27, 28, 37), Macaristan (m. 66, 67, 70), Romanya (m. 43-47), Slovenya
(m. 50 vd.) bunların başında yer almaktadır. Diğerlerinde ise, söz konusu
haklar daha gelişmiş bir şekilde düzenlenmiştir: Slovakya Cumhuriyeti
Anayasası (m. 26-35), Rusya FederasyonuAnayasas ı (m. 37-44), Çek Cumhuriyeti Anayasas ı (m. 26-35) (45). Orta Avrupa Devletleri içerisinde en
yeni anayasaya sahip olan Polonya (46), İSK haklan, mülkiyet hakkından
öğrenim özgürlüğüne değin, "İktisadi, Sosyal ve Kültürel Haklar ve Özgürlükler" başlığı altında ayrıntılı bir biçimde düzerılemekte (m. 64-76) ve

bunları, —Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan başvuru hakkı dahil— ötekilerle kural olarak eşit korumadan yararlandırmaktadır (47).
ın birinci kuşak özIl. kuşak haklan Anayasa'da tammak kadar, bunlar
gürlüklerle aynı koruma derecesinden yararlanması da önem taşımaktad r. Portekiz Anayasas ı'nda isteme hakları, öteki kategoriler gibi özellikle,
ı
evrensellik (m. 12) ve e şitlik (m. 13) ilkelerinden, yasaya giri ş bakımından
eşitlik ilkesinden (m. 20) yararlanır. Ispanya Anayasası nda isteme haklarımn güvencelerden yararlanma alam diğerlerine göre daha azd ır. "Sosyal
ve iktisadi siyasetin ümir ilkeleri" olarak bu haklar, mahkeme önünde ancak onları geliştiren yasa hükümlerine uygun olarak öne sürülebilirler;
(45) Eslü Sosyalist Devlet Anayasalanna toplu olarak yer veren metin olarak bkz. Constitutions d'Europe centrale, orientale et balte, (Textes rassembl4s et prĞsentös par
Michel Lesage), La Documentat.ion Française, Paris 1995.
(46) 16 Temmuz 1997.
(47) Kimi haklarm talebi yasamn belirleyeceği sınırlara bırakılmıştıL
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şvurusundan dışlan,
—sosyal
devlet ilkesini
mış bulunmaktachrlar (m. 53). Almanya Anayasası
koyan 20. maddesi dahil— temel haklara iliş kin hükümleri değiştirme yasağı m koyar. Portekiz'de ise, hak ve özgürlükler bütünü Anayasa'mn değişmez hükümleri arasında yer alır (m. 288). Yine, yasama organımn Anayasal hakların uygulamaya konmas ı için yasa çıkarmaması durumunda
Anayasa Mahkemesi, ihmal yoluyla anayasaya ayk ırılık tekniğini kullanarak yasama organını zorlayabilir.
Anayasa Mahkemeleri, isteme haklarım zorlayıcı hukuki normiar olarak
yorumlamıştır (48). İtalya, İspanya ve Portekiz anayasal yarg ı jürisprüdansı bunun örneklerini vermiştir. Fransa'da da, sağlık hakkı, sosyal güitim ve kültür
venlik hakkı, normal bir aile yi yaşamı sürdürme hakkı, eğ
hakkı, toplumsal dayanışma hakkı, anayasal değere sahiptirler. Anayasa
Konseyi'ne göre, bu haklar, yasama organı için buyurucu nitelik taşımaktadır (49).

Anayasal hükünı.Ierin doğrudan ya da dolaylı uygulanabilirliği açısmdan,
I. kuşak özgürlüklerin tersine, Il. ku şak hakların çoğu doğrudan uygulanabilirlik ilkesinden yararlanamaz; bu nedenle bunlar uygulanmaya yasayıcı tarafiııdan konmalıdır. Kimi anayasalar, doğrudan uygulanabilir olanları göstermiştir (bkz. örnek olarak, Portekiz m. 18/1, İspanya m. 53/3).
Yeni bir Anayasa arayışında olan Türkiye'de 1961 ve 1982 Anayasa'lannda İSK haklar üzerine ortak özellikler bulimmakla birlikte, ayr ılan yönler
ihmal edilebilir olmaktan uzaktır.
1961 Anayasası, "Sosyal ve İktisadi Haklar ve Ödevler" başlıklı üçüncü bölümde tanıdığı haklar ve devlete yüklediği ödevler arasında paralellik
kurmaktadır (m. 35-53):
Ailenin korunması , mülkiyet hakkı , çalışma ve sözleşme hürriyeti, iktisadi ve sosyal hayatın düzeni, çal ışma hakkı ve ödevi, dinlenme hakk ı , sendika özgürlüğü,
ı, sağlık hakkı , eğitim hakkı ve
toplu sözleşme ve grev hakkı, sosyal güvenlik hakk
öğrenim özgürlüğü...
(48) Favoreu. Gala. vd., Droit der Libertü ., 5. 278-279.
(49) Favoreu, Gaia, vi, Droit der Libertü ..., s. 279 vd.
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Ailenin korunmas ı eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi, çal ışma ve sözleşme hürriyeti, çalışma hakkı ve ödevi, sendika kurma hakkı , toplu iş sözleşmesi grev hakkı ve
lokavt; sağlık, çevre ve konut, sosyal güvenlik hakkı vb.

tSK hak ve özgürlükler bakımından her iki anayasada ortak özellikler ve
ayrılan yönler nelerdir? İkisi de, ilgili haklar ın smırı olarak bölümün son
maddesinde ortak bir formül kullanmaktadır: İfadesini "Devletin iktisadi
ve sosyal ödevlerinin sınırı" (1961 Any., m. 53) ve "Sosyal ve ekonomik hakrarın sınırı" (1982 Any., m. 65) şeklinde kenar başlı klannda bulan kayıtlana, madde içeriğine, 1961'e göre 1982'de daha çok yans ıtılmıştır.
F'arklara gelince; bir kez, 1982 Anayasası, mülkiyet hakkım, "Kişinin
Uakları ve Odevleri" bölümüne (L kuşak) kaydırmış, buna karşılık, yeni
aklardan çok devlete ödev ytikleyen yönlendirici alanlar belirlemi ştir:
evre ve konut; gençlik ve spor; tarih, kültür ve tabiat varl ıklanmn korunruası gibi. Sonra, 1982 Anayasası , iktisadi özgürlükleri daha güvenceli bir
onuma sokarken, sosyal haklar alan ını daraltmıştır. Bunu, mal/üyeli I.
uışak haklara geçirmekle ve toplu sosyal haklar alan ım işçilerle sınırlı
;utmakla belirgin hale getirmiş ; öte yandan, 1961'in sosyal haklann alt stnın olarak öngördüğü "insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi"
rerine "hayat seviyesini yükseltmek" gibi daha esnek kavramları kudlan-

nıştır. Nihayet, 1982 metni, 65. maddesinde önceki Anayasa'dakine bener formülde de farklılık yaratmıştı r (50). Oto yandan, 1982 Anayasası
Kayıtlama. 1982 metninde sadece "Devlet ödevleri"nin sınırı olarak değil, aynı zamanda kişi haklannın sımn olarak da vurgulanımştır. 65. madde gerekçesi şöyle:
"Madde, hiç kimseye Devletten sosyal ve ekonomik hakları gerçekleştirmesini isteme
hakkı vermediğini, bu hakları n devlete yüklenen ödevlerden ibaret olduğunu belirtmektedir. » Anayasa Mahkemesi'ne göre, "Devlete karşı ileri sürülebilecek bu hak (çalışma), bireylere zorlama yetkisi ve yaptırımı vermemiştir. Devlet, olanaklar ı ölçüsünde, yeterli örgütler kurarak i ş bulmayı kolaylaştırıp sağlamak için gerekli önlemleri
almakla yükümlüdür. Devletin herkese i ş verme, herkesi işe yerleştirme zorunluluğu
bulunmamaktadır." E. 1989/14, K. 1989/49. Ka. Günü: 1912.1989, AYruw - 25, s.

456. Bununla birlikte, 65. maddenin yorumunda tartışılması gereken sorun. hükümetlerin, "ülkenin olanakları"nı nasıl kullandığı , hangi yönde tercihlerde bulunduğu
ya da anayasanın öteki hukumleriyle birlikte (örneğin plinlama ilkesi) değerlendirme
sorunudur. Her iki maddenin sosyal haklara etkisi ve s ınırlan bakımından öğretide
yapılan tartışmalar konusunda bkz. 1. 0. Kaboğlu, Kolektif Ozgürlühler. s. 250-253.
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"Kişinin Temel Hakları ve Ödevleri" bölümünün sonuna «Temel Hakların
Korunmas ı" başlıklı bir hüküm koymuş olmakla (m. 40), her iki bölümü
birbirinden ayırmıştır.
Genel bir kar şılaştırma yapı lacak olursa, 1961 ve 1982 Anayasalar ı, baş ka ülke Anayasaları na göre daha sistematik ve geni ş bir hak ve özgürlükler çizelgesi öngörmektedirler. Bununla birlikte, kar şılaştırmalı özgürlükler anayasa hukuku ışığı nda Türkiye'de önemli sapmalar gözlenmektedir:
I. kuşağa göre ikincil konumda düzenlenen Il. ku şak içerisinde iktisadi ve
sosyal haklar aras ında dengesizlik yarat ılmış olması , kültürel haklara gereksiz sımrlamalar getirilmi ş olması , 65. madde gibi devlet açısından sosyal hakları gerçekleş tirmeme bahanesi olarak kullan ılabilecek bir hükmün Anayasa'ya konmuş olmasıdır.
Bu açıklamalar, 1982 Anayasası 'nda 1995 ve 1999'da gerçekle ştirilen iki
önemli değişiklikle do ğrulanmaktadır. 1995 de ğişiklikleriyle (51), toplu
ı lı rken, 1999'da yapı lan değisosyal haklara ili şkin sınırlar kısmen kaldır
ş ikliklerle (52) iktisadi özgürlükler alain ileri derecede geni şletilmiştir.
4 madde ile s ınırlı Anayasa değişikliği, bütün olarak iktisadi liberalizmi
ıyla daha da «serbestleştirme" amacım taşı ulusal ve uluslararası boyutlar
maktadır. Bu hedef, özel giri şim özgürlüğü ile sanayi ve ticaret özgürlü ğü
üzerinde geni ş letici bir etki yaratacağmdan, bunları n kötüye kullanılma
olasıliğım arttıracaktır.
A) ULUSAL-ÜSTÜ ALANDA
Avrupa ölçe ğinde İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ( İHAS) ve Avrupa Sosyal Şartı (ASŞ ), uluslararas ı ölçekte ise, Uluslararas ı Çalışma Örgütü
(UÇÖ), iktisadi, sosyal ve kültürel haklar ın güvence ve s ınırlarım ortaya
koyar.

(51) 23.7.1995 ta. ve 4121 sy. Kanun ile yap ılan değiş iklikler. R.G.: 26.7.1995 - 22355.
(52) Bkz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı nın bazı maddelerinde de ğiş iklik yapılmasına
iliş kin Kanun no: 4446, Kabul tar. 13.8.1999: (R.G.: 14.8.1999 —23786. s. 16).
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Ulusal-üstü alanda en etkili güvence sistemi olarak İHAS, 1. kuşak özgürlükleri düzenleme konusu yapmaktad ır. Sosyal hak olarak sadece sendika
özgürlüğ ünü güvencelemektedir. 1 No.lu Ek Protokol'un 1. maddesi "miiikiyet hakk ı m, 2. maddesi ise, "eğitim hakkı"m tanımaktadır.
Bununla birlikte, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (!HAM), "kuramsal
veya yanıltıcı haklar değil, hakların somut ve etkili (gerçek) korunması "(53) yönünde bir içtihat geliştirdi. Korunan hakların etkililiğini sağlamak amacıyla güncel ko şullar ışığmda Sözle şme'yi yorumlama yetkisini
kendisinde gören !HAM, evrimci yorum ilkesini uygulayarak pretoryen
yolla yaratıcı bir jürisprüdans oluşturdu (54). En muhtaç olan kesimler
yararına Sözle şme ve Ek Protokollarınca güvenceleıınıiş korumayı genişletmenin sonucu şudur: "aşırı fakirlik durumu, Sözleşmece korunan hakları zedelemeye elverişlidir" (55).
İHAM, bir sendikaya katılmama veya ondan ayrılma hakkı, Sözle şme'de
yer almadığı halde, Sözle şme'nin evrimci niteli ğini vurgulayarak (günümüz koşulları ışığında yorumlanmas ı gereken yaşayan enstrüman"), 11.
maddenin olumsuz demek (veya sendika) özgürlü ğünü de balışetttiğini
ında (57) Mahkeme,
doğrulamıştır (56). Bu kararı teyid eden sonraki karar
sendika özgürlüğünün içeriğini genişleterek, buna toplu görüşme hakkım
örtülü bir biçimde dahil etmiş bulunuyor.

(53) Airey kararı , 9 Ekim 1979.
(54) Bunu, Airey'den sonra. Sigurdur Jiguıjonsson kararıyla (30 Haziran 1993) ilerletti;
GustafssonlSuede kararıyla (25 Nisan 1996) pekiş tirdi ve GaygusuzlAutriche karanyla sürdürdü (16 Eylül 1996).
(55) "Sefalet, bireylerin ve ailelerin sorumluluğuna giren bir marjinallik fenomeni değildir; toplumsal yap ın ın iyi işlemeyişinden kaynaklanan bir olgudur; bu durum (toplumun kötü işleyişi), insan hakların ı ihlal etmektedir." (E Sudre, "Misre et Conveııti-

on Europenne des Droits de I'Homme". akt. Lambert, a.g.m., s. 686)
(56) IzMnda'ya karşı verilen Sigurjonsson karan bu konuda bir "ilke karar ı" olarak nitelenmektedir.
(57) Bunu, Isveç'e karşı verilen Gustafsson kararında yapmıştı r.
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"mülkiyet hakk ı" - 14. madde ili şkisini ve aileyi yaş ama saygı hakkım (m.
8) kullanınıştır (59).
Sözle şme kapsamına sosyal haklan daha çok alması konusunda !HAM oldukça çekingen ve ihtiyatlı davranmaktadır (60).
Sosyal haklan düzenleyen Avrupa Sosyal Ş artı (AS Ş ), İHAS'a göre gevşek
bir koruma mekanizmas ı öngördüğünden, sınırlı güvenceye sahiptir (61).
Ş art'ın uygulanması m iki organ denetler. Biri Uzmanlar Komitesi olup,
yedi bağımsız eksper ve birde UÇÖ temsilcisinden olu şur. Taraf devletler
her iki yılda bir, Ş art hükümlerinin (Bölüm Il) uygulanmas ına ilişkin rapor sunar. Di ğeri ise Hükümet Komitesi olup, taraf devletlerin her birinin
temsilcilerinden olu şur. Uzmanlar Komitesi'nin değerlendirmeleri bu Alt
Komite'ye sunulur.
Avrupa Konseyi Parifimenter Asamblesi, iki komitenin de ğerlendirmeleri
üzerine görüş oluşturmak için devreye girer. Asamble'nin bu görü şü, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin dikkatine sunulmak üzere formüle edilir. Nihai karar yetkisine sahip olan Bakanlar Komitesi, Sosyal Ş art yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf devletlere tavsiyelerde bulunur.
Bunlar genellikle ilgili devletin ulusal mevzuat ında değişiklikleri hedef
(58) Avusturya'da diğer koşullara sahip oldu ğu halde yurttaşlık sıfatı bulunmadığı için
"acil yardı m isteği» ilgili makamlar tarafindan reddedilen Gaygusuz (Türk)'u mağdur
eden işlemin farklılığı "hiçbir objektif ve hakl ı nedene» dayanmadığı gerekçesiyle,
Avusturya'nın 14. maddeyi ihIM ettiğine karar verilmi ştir.
(59) !HAM tarafindan oluşturulan içtihada göre, "sosyal alan", ğdil bir dava hakkının bileşimi olarak Sözle şme alanına dolaylı şekilde girebilir. Söz konusu sosyal hak, mü!kiyete ilişkin sübjektif bir hak oldu ğu andan itibaren 6. madde anlam ında "medeni
bir hak"tır (PetroniclAutriche kararı).
(60) Oysa öğreti İHAM ı bu yönde cesaretlendirmektedir. IHAM'ın konuya ili şkin içtihadı
konusunda daha ayr ıntılı açıklamalar için bkz. Christophe Pettiti, "La protection des
droits sociauz fondarnentaux: l'aube diz troisiöme millönaire", s. 613-620; F. Sudre,
"Les droits sociaux et la Convention Europ6enne des Droit.s de l'Homme", Revue Universelle der Droits de l'Homme, 2000, s. 28-32.
(61) Şart'ın içeriği konusunda bkz. yuk. Ba şlık Il.
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2) Uluslararası ölçekte
Sosyal hakların korunmasında başlıca uluslararası organ Uluslararas ı
Çalışma Örgütü (UÇÖ) (63), iktisadi özgürlüklerin uluslararas ı alanda
kullanımnım başlıca aracı ise Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)'dür.
UÇÖ'nün 1919 yılında kurulmuş olması (64), sosyal hakların anayasalara
göre uluslararası alanda daha erken tamnmaya başlandığım göstermektedir. UÇÖ'nün hazırladığı sözle şme sayısı 181 olarak belirtilmektedir (65).
Bunlar arasında Türkiye'nin onayladıklarının sayısı 39 kadardır (66).
Uluslararası Çalışma Örgütü, genel denetim ve şikyetlere dayalı özel denetim mekanizması öngörmektedir. Genel denetim, rapor incelemelerine
dayalı bulunmaktadır:
"Yıllık raporlara dayalı olarak düzenli biçimde ve kendiliğinden işleyen denetim, bu
amaçla kurulan iki organca gerçekleştirilir. Denetim.in ilk aşamasında görev yapan
organ, Sözleşme ve Tavsiyelerin Uygulanmas ı Uzmanlar Komisyonu'dur. Ikinci ve
son aşamasında görev yapan organ, Sözle şme ve Tavsiyelerin Uygulanmas ı Konferans Komisyonu'dur"(67).

Sendikalann veya taraf devletlerin ya da konferans delegelerinin şikayetleri üzerine yapılan genel denetim, onaylanan bir Sözle şmenin gereğince
uygulaıup uygulanmadığına ilişkin bulunmaktadır.
(62) G. Cohen - Jonathan, " La protection international dee droits de l'homıne dans le cadre des organsations rgiona1es: Documents et ötudes", La Documentation française,
Juill, 1989s. 34.;Akıllıoğlu. a.g.m., s. 31.
(63) ILO (international Labour Office).
(64) Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar için bkz. Mesut Gülmez, Uluslararası Sosyal Politika, TODAIE yay., Ankara 2000.
(65) Sözleşme ve Tavsiyelerin çizetge olarak tam bir dökümü için bkz. M. Gülmez, a.g.e.,
s. 225-241 (Çizelge 1).
(66) Bkz. M. Gülmez, a.g.e.. s. 241-244. Çizelge 2: Türkiye'nin Onayladığı Uluslararası
Çalışma Örgütü Sözleşmeleri (1937-1999).
(67) Bkz. M. Gülmez, a.g.e., e: 188.
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dayalı özel denetim ise, Sendika Özgürlü ğü Araştırma ve Uzlaştı rma Komisyonu ile Sendika Özgürlüğü Komitesi tarafından yapılmaktadır (68).

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ise, sermayenin serbest dola şımı temelinde
iktisadi özgürlüklerin uluslararas ı kullanımının önünü açmakta, ancak
sosyal haklar üzerinde tehlike oluş turmaktan geri kalmamaktadır.
Avrupa Konseyi ParMmenter Asamblesi, Dünya Ticaret Örgütü ve sosyal
haklara iliş kin olarak 1996 yılında kabul ettiği bir tavsiye kararında,
<'Dünya Ticaret Orgütü yoluyla ticaretin küreselle ş mesinin, temel sosyal
hakları gü venceleyen hükümleri beraberinde getirmediği"nden yakınmaktadır (69).
BM İ ktisadi, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararas ı Paktı ise, Ekonomik
ve Sosyal Konsey ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'ni öngörmektedir. Denetim mekanizması , Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'ne sunulan raporlarla s ınırlı kalmaktadır. Bu nedenle, özel
kiş i ve gruplardan kaynaklanan bildirimlerin incelenmesini öngören seçmeli Protokol tasarısı hazırlanmıştır. Pakt'ın sosyal hakları koruyucu işleığı iddiasıyla şikayet
vini görmesi, büyük ölçüde Pakt'a saygı duyulmad
olanağı sağ layan seçmeli Protokol'un yürürlüğ e girmesine ba ğlı bulunmaktadır (70).
DEĞERLENDIRME

Bir yandan birinci kuş ak özgürlüklerin gerçeklik kazanmas ı , öte yandan
üçüncü kuş ak haklara duyulan gereksinimin azalması, ikinci kuşağı oluşturan üç kategori hak ve özgürlü ğün güvencelenerek geliştirilmesine bağ(68) Konunun tahlili için bkz. M. Gülmez, a.g.e., s. 200 vd. Denetim sisteminin de ğerlendirmesi ve yetersizliği için bkz. s.221-222. UÇÖ denetim mekanizmas ı hakkında ayrı ca bkz. C. Pettiti, "La protection des droits sociaux fondamentaux .... .•, s. 623-624.
(69) Belirten C. Pettiti, "La protection des droits sociaux ...". s. 623.
(70) Toplumsal iletiş im özgürlükleri konusunda Uluslararas ı Basın Enstitüsü'nün (IPI)
etkinliklerine ve Avrupa S ınırötesi Televizyon Sözleşmesi'ne işaret edilebilir. Sanat
özgürlüğü konusunda, sinema—televizyon sanatç ılannın telif haklarının korunmas ı
için ilk uluslararası sözleşme hazırlığı devam etmektedir (Bkz. "Türkiye Sanatçısına
Duyarsız" başl ıklı haber, E. Karakitapoğ lu, Cumhuriyet, 15.12.2000, s. 6).
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rel" alanda insan gereksinimleri temelinde tan ınan hak ve özgürlüklerin
dengeli birlikteliği sağlanmalıdı r. Ne var ki, her üç kategori aras ında güvence ve gerçekleşme derecesi bakımı ndan denge, ne uluslararası ölçekte
ne de ülkemiz hukuk düzeni ve uygulamas ında sağlanabilmiştir.
Uluslararası ölçekte, iktisadi özgürlüklerle sosyal haklar aras ında, sermayenin serbestçe dolaşımı temelinde ivme kazanan küreselleş me olgusu
karşısında, sosyal hakları güvencelemek amacıyla oluşturulan koruma
mekanizmaları sımrh kalmıştır.
Türkiye'de ise, sosyal devlet ilkesinden uzakla şılması ve sosyal hakların
gereksinimlere yamt verememesi, toplumsal bunal ımı derinle ştirmiştir.
Yasakoyucunun, satın alma gücü düş ük toplumun geniş çalışanlar kesimine olanak ve hak sağlayıcı düzenleme yapma konusundaki hareketsizli ği,
toplumsal dengesizliği ve bunahmı giderek derinle ştirmektedir.
Buna karşılı k, ParMmento yeni düzenlemelerle iktisadi özgürlüklerin
önünü daha çok açmaktadı r. Bu nedenle, Türkiye'de en çok kötüye kullanı lan özgürlükler, iktisadi alana ili şkin bulunmaktadır.
İktisadi özgürlüklerin kötüye kullan ılması, maddi kamu düzenini ihmal etmeyebilir; ancak kamu yarann ı , toplum düzenini ve ekonomik kamu düzenini ciddi biçimde zedeler; kalıcı ve onanını mümkün olmayan etlüler b ırakır. Kötüye kullanımı nın neden olacağı kalıcı ihlaller gözönüne alınarak, teşebbüs kurma serbestli ği, sadece bir idari izin ya da ruhsat ile de ğil —belli kategoriler için— çevresel etki de ğerlendirmesiyle yurttaş katılımını da kapsamına alan bir dizi i şlem ve prosedür çerçevesinde ancak mümkün olabilmelidir. Kapitalist devletin düzenleyici ve denetleyici özelliği gözardı edilmemek gerekir. Bu bakımdan Türkiye ile Avrupa devletlenda paralellik bulunmamaktadı r. Bizde sosyal ve kolekrindeki düzenlemeler arası
tif nitelikli hak ve özgürlükler "katı ", özel girişim özgürlülderi "gevşek" bir düzenlemeye Ubi kilındığı halde, Batı Avrupa Devletlerinde iktisadi sektörde giderek girift kurallar öngörülmektedir.

Kültürel haklara gelince; bunlar içerisinde e ğitim ve öğrenim özgürlüğünün sağlanması ne denli devletin denetim ve gözetimi çerçevesinde edim
yükümlülüğünü gerekli kılıyorsa, sanatsal yaratma devlet organlarmın
müdahalesinin dışlanması ölçüsünde geli şebilir.(Sanat özgürlüğünün güBİLDİRİLER 1 137
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kinliklere —özellikle ülke geneline yayg ınlaştırma bakımından— katkı ve
yardımına işaret edilebilir.)
Toplumsal iletişim özgürlükleri olarak bas ın ve görsel-işitsel iletişim özgürlüğünün özgül durumu gözönüne al ınmak suretiyle düzenleme yapılmalıdır.
Ibplumsal iletişim özgürlü ğü, dış çoğulculuk rejiminde. «özel girişim özgürlüğü» temeline dayanır. Bu açıdan "iktisadi liberalizm » taban
ı belirgindir. Bununla birlikte, toplumsal ileti şim özgürlükleri ifade özgürlü ğünün ayrıcalıklı aracı ve çoğulcu
demokratik rejimin kurucu ö ğeleri olarak «siyasal liberalizm" alamnda yer alırlar.
Bunlar, kültürel hak ve özgürlükler kategorisini olu ştururlar. Bu nedenle, söz konusu özgürlüklerin kalkış noktasını yatınmiar, çerçevesini ise işletmeler oluştursa
da; kanaat, enformasyon, ifade özgürlükleri ile e ğitim—öğretim, bilim ve sanat özgürlüklerinin gerçekle şmesinde temel bir i şlev görtirler. Ticari ve sınai girişim temeli bulunsa da, bu sımrh kalmakta; belirgin nitelikleri, kültürel etkinlik ve Özgürlük olmalandır. Temel karakteristikleri ve amaçları gözden uzak tutulmadıkları ölçüde toplumsal iletişim özgürlükleri alanında tekelleşmenin önüne geçilebilir. İletişim özgürlükleri açısından toplumsal sorunlar, bilimsel gerçekler ve sanatsal kaygılar basın ve yayımın içeriğinde belirleyici olmalıdır.

Türkiye'de, toplumsal ileti şim özgürlükleri içerisinde ve her iki alt—kategori arasında tanık olunan tekelleşme olgusunun iktisadi özgürlükler bütününü kapsar boyutlara ulaşması, düzenleme ve denetleme eksikli ğinden kaynaklanmaktadır. iktisadi özgürlükleri dizginlemek için, sosyal
haklar
ı güvencelemek için düzenleme ve denetleme gereği, anayasal düzeyde kendini hissettirmektedir. Bir tür "özgürlükleraras ı tekel" ancak her
hak ve özgürlük kategorisinin etkinlik alamna ve amac ına elverişli normatif düzenleme ile önlenebilir. iktisadi özgürlüklerin kullan
ı lması, ülke
ölçeğinde sürdürülebilir gelişme hedefinde normatif nitelikte pMnlama
bağlamında düzenlenmelidir.
Öte yandan kültürel hakları ve sanat özgürlüğünü sımrlayan anayasal engellerin ortadan kaldırılması, bunların evrensel özelliğini uluslararası
alana taşımaya katkıda bulunabilir. Toplu sosyal haklara ili şkin anayasal
kısıtlamaların azaltılması, bu alanda uluslararası ölçekte faaliyete olanak
saklar.
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Kültürel haklarda uluslararas ı açılım, "kültür emperyalizmi" boyutuna
varmamak kaydıyla, küreselle şmenin olumlu yüzü olarak de ğerlendirilebilir. Sosyal haklar alanındaki açılim ise, iktisadi liberalizmin küreselle şmeyi hızlandırmasınm yarattığı tehlikeleri dengeleme faktörü işlevi görebilir.
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Kuşkusuz uluslararası alanda, İSK haklar dengesini kurmak amac ıyla,
mevcut sosyal haklar güvencelerinin geli ştirilmesi suretiyle Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde gelişen iktisadi etkinlikleri dizginlemek gerekir.
Ne var ki, yalnızca resmi örgütlerin ilerletilerek koruma derecesinin yükseltilmesi yeterli olamaz. Uluslararas ı sivil toplumun ve hükümet dışı kuruluşlann (NGO) da bu alanlarda güçlendirilmesi gere ği bulunmaktadır.
İktisadi ve ticari etkinliklerin uluslararas ı ölçekte izlenmesi, resmi olmayan örgütlerin geliştirilmesi suretiyle sağlanabilir (71).
Türkiye açısmdan; sözkonusu önerilerin gerçekle şmesi yeni bir Anayasa'nın yapılmasına bağlı görünüyor. Ulusal değerlerle evrensel ölçütlerin
birleşimine dayalı yeni anayasa; İSK haklan I. Kuşak özgürlüklerle eşit
değerde tanımalı, İSK hakları kendi içerisinde uyumlu ve dengeli bir düzenlemeye bağlı kılmalı, bununla birlikte farklı hak ve özgürlükler için
her birinin niteli ğine uygun sımrlama ve güvence kuralları öngörmeli,
ayr
ı ca hak ve özgürlükler konusunda Türkiye'nin onayladığı uluslararası
insan hakları belgelerine açıkça yollama yapmalıdır.

(71) Bkz. ve krş . Christophe Pettiti. "La protection des droits sociaux fondamentaux ...", s.
621-622.
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Başkanı

Sayın Kaboğlu'na biz de te şekkür ediyoruz.
Sayın Kaboğlu, sabahın ilk konuşmacısı olarak zamanı kullandı; fakat diğer konuşmacılara aynı toleransı verebilecek miyiz, bilemiyorum. Çünkü
saat 13.00'da Sabah Oturumunu kapatmak zorunday ız.
ın Mesut Gtilmez'in konu şmasım dinleyece ğiz.
Şimdi ikinci olarak Say
ın Kaboğlu'nun ifade ettiği konular üzerinKendisi, tartışmacı olarak Say
açıklayacak.
de düşüncelerini
Buyurun Sayın Gülmez, söz sizin.

Prof. Dr. Mesut Gülmez
Türkiye ve Ortadoğu Ainme idaresi Enstitüsü

Teşekkür ediyorum Saym Ba şkan.
ı çerçevesinde ele alıp, bu koDeğerli meslektaşımın bildirisini kendi plan
ın çok sın
ı rlı oldunuya ilişkin görüşlerimi belirtmeye çalışacağı m. Zaman
ğunluğu
oluşturan
katıldiğunu göz önüne alarak, bildiride yer alan ve ço
ğım noktalara de ğinmekten olabildiğince kaçınacağım; -yazılı metinde
bunlara yer veriyorum- daha çok de ğinilmeyen noktalar üzerinde, belki
tamamlayıcı olmak üzere durmaya özen göstereceğim ve ayrıca yer yer
paylaşmadığım ya da Kaboğlu'ndan açıklık getirmesini beklediğim konulara ilişkin yönler üzerinde duraca ğım.
Ben, saptamalar ve maddeler biçiminde s ıraladım. Önce İnsan Haklan
bağlamında ekonomik, sosyal ve kültürel haklar konusunun ele al ınması
gerçekten doğrudur, yerindedir; konuya sadece ulusal düzeyde bakmak yetersizdir. İkinci olarak, ikinci kuşak haklarm oluşumunda, yazılı hukuka
girmesinde, işçi sını fi etkeninin belirleyici rolünü vurgulam ış olması gerçekten önemlidir. Sanayi Devriminin yarat ığı olan işçi sınıfindan ve onla140 1 BILDIRILER
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rın bedelini ödeyerek verdi ği savaşımlardan söz ederek ikinci ku şak hak- KURULTAYI
lardan herhalde söz etmek çok eksik olurdu. İkinci kuşak hakların hukukça tanınmaya ba şlamasıyla ilgili olarak, ağırlıklı biçimde İkinci Dünya Savaşı sonrası anayasalarına ve Birinci Dünya Sava şı sonrası anayasalarına
değiniyor; ama bu arada unuttu ğu, belki de uygulanmadığı için yer vermeye gerek görmediği iki anayasadan, hatta anayasalardan söz etmekte yarar görüyorum: 1793 Frans ız Anayasasıyla 1848 Anayasaları... Her ne kadar uygıılanamaınış olsalar da sosyal hakların yazılı hukuka girmesinden
söz edildiğinde, bunların da anılması nda yarar var diye dü şünüyorum.
ı çizmekte yarar görüyorum; bildiride de ğiııildiği,
Bir başka noktanın altın
ndayım: Insan haklarını n uluslaraama yeterince v-urgulanmadığı kanısı
ma Orgütünün gerçekten insan
Çalış
rasılaşması sürecinde, Uluslararası
ın yeterince önem vermedi ği bir yeri ve rolü vardır diı uzmanların
haklar
ünüyorum.
Çünkü
hem kural üretme aç ısından, hem de bu kurallaye dü ş
rın yaş ama geçirilmesi ve uygulanması ; yani koruma ve denetim mekanizmaları açısı ndan 1919'da kurulan Uluslararası Çalışma Orgütü, gerçekır. Birinci ku ş ak haklar ulusal niteten önemli bir a şamayı oluşturmaktad
likli düzenlemelerle yazılı hukuka girerken, ikinci kuş aklar sosyal haklardan baş layarak uluslararası hukuka girmeye başlamıştı r. Üstelik de geleışının katı biçimde egemen olduğu bir döneksel uluslararası hukuk anlay
nemde ve sosyal haklar ın uluslararası hukuka girmesinin sosyalizmin
uluslararası hukuka girmesi anlanuna geldi ğinin ünlü uluslararas ı hukukçular tarafindan ileri suruldü ğ ü bir dönemde Uluslararası Çalışma
Örgütü ile sosyal haklar uluslararas ı bir nitelik kazanm ıştır. Onun için bu
noktamn vurgulanmas ında yarar görüyorum.
ın evrim süreci içinde "çat ışma mı, tamamlama
Bildiride, insan haklar ın
mı" biçiminde ele ald ığı konu bağlammda, kuşkusuz adını vermeksizin insan haklar
ının bölünmezliği, bütünselliği ve karşılıklı bağımlılığı ilkesine
değinmiştir.
İkinci bölüme ili ş kin saptamalarımı belirtmeye geçecek olursam; ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla ilgili olarak, ulusal ve uluslararas ı öğretide ileri sürülen kuramsal görü şlere belki topluca değindikten sonra bu
hakları n içeriksel olarak anayasalar düzeyinde ele alinmas ına geçmek daha yararlı olabilirdi diye dü ş ünüyorum. Gerçi bildirinin çeş itli bölümlerinBILDIRILER 1 141
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sosyal haklara ili şkin tanımlar yapılmaktadır ve bunun özellikleri de
eksik olmaksızın kuşkusuz belirtihnektedir.

KURULTAYI de

Yine sosyal haklar ın üç alt başlıkta sımflandınlarak incelenmesinden önce, 1961 ve 82 anayasa koyucularının özellikle sosyal devlet ve sosyal haklar konusuna yaklaşımı arasındaki temel farklann vurgulanması yararlı
olurdu diye düşünüyorum. Ancak, bundan sonra belki haklar düzeyindeki
içeriksel incelemeye geçmek, bunun altın
ı çizdikten sonra içeriksel incelemeye geçmek daha anlamlı olurdu diye düşünüyorum.
Toplu sosyal haldarla ilgili olarak baz ı önemli saptamalanm var. Bu konuda da yine 1982 Anayasas ının toplu sosyal haklara ili şkin düzenlemesinin
özünde yatan temel yakla şımı vurguladıktan sonra bunların ele alınmasının yararlı olacağı
nı düşünüyorum. Bu konuda a şın tepkici, ayrıntıcı, baskıcı ve yasakçı bir yaklaşımın söz konusu olduğunu, toplu sosyal haklara
ilişkin düzenlemenin sendikalan mesleksel alana hapsetmeyi amaçlad ığım, demokratik baskı kümesi işlevleri görmekten alıkoyma amacı taşıdığını, bütün düzenlemeye baktığımız zaman çok açık olarak görüyoruz ve bunun altında da 1982 Anayasasımn -sonuç bölümünde görüşlerimi belirtirken üzerinde biraz daha belki geni ş olarak durmayı düşündüğüm- 24
Ocak Ekonomik Programımn bir aracı olması olgusunun bulunduğu belirtmek istiyorum.
Toplu sosyal haklarla ilgili olarak, 1995 Anayasa de ğişikliği, 53. Maddeye
eklenen yeni fıkra ve bu konuya ili şkin olarak Kaboğlu'nun bildirisinde
kullandığı terimlere takıldım. Bu ek fikrada, sözü edilen memur sendikalarımn toplu sözleşme ve grev haklarının dışında tutulmuş olduğundan
söz ediyor ve sonra da grev hakk ından kamu görevlilerinin yoksun bırakılın
ış olduğundan söz ediyor. Bununla, san
ıyorum Anayasa düzeyinde bu
hakların kamu görevlilerine ve sendikalanna yasaklanmış olduğunu belirtmek istememiştir diye düşünüyorum. Çünkü Kaboğlu'nun 96'da, Çalışma Bakanlığınca istenen görü şlerine başvurduğum zaman, onu okuduğum zaman, "bu konuda Anayasada kesinlikle bir yasak yoktur" dü şüncesini dile getirdi ğini ve bu görüşleri de paylaştığımı biliyorum. Çünkü bazı
çevreler, bu dışında tutulmayı ve yoksun bırakılmayı Anayasa koyucunun
öznel iradesine uygun olarak yasakçılık biçiminde yorumlayabilirler; buna burada açıklık getirmesinde yarar var diyorum.
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53/3 acaba doğrudan doğruya uygulanabilir mi? Bu konudaki görüşünü
çok ilginç buluyorum. Baz ı ülke anayasa mahkemelerinin verdi ği kararlardan yola çıkarak, doğrudan doğruya uygulanabilir nitelik ta şıdığım
keşke ben de böyle savunabilseydim diye dü şünüyorum. Çünkü toplu sosyal haklardan sendika ve grev haklar ı kendiliğinden ve doğrudan doğruya uygulanabilir nitelikte haklar olduğu halde, toplu görüşme hakkı ancak iki tarafın istemesiyle kullanılabilir nitelik taşıyan bir haktır. Bu niteliksel fark, toplu görüşme hakkının ne yazık ki özel bir yasal düzenleme
olmadan; yani işvereni toplu görüşme masasına oturtmayı amaçlayan,
zorlayan bir yasal düzenleme olmadan buna işlerlik kazandırılmasımn
çok kolay olmayacağım düşünüyorum. Ancak, sendikal haklar ve sendikal
etkinliklerle ilgili olarak Ba şbakanlığın baştan beri yaptığı, yasa boşluğunu doldurmak amacıyla başvurduğu bir yönteme; yani bir genelgeyle toplu görüşme hakkını uygulamaya aktarmaya, ona işlerlik kazandırmaya
olanak bulunduğunu düşünüyorum. Toplu görü şme hakkı, bir Başbakanlık genelgesiyle .Anayasadaki çerçeveye ve uluslararası sözle şmelere uygun bir biçimde düzenlenebilir ve bunun Anayasaya ve yururlükteki mevzuata uygun düşmeyeceğini de sanıyorum. Çünkü demokratik devlet ve
sosyal devleti de bilhassa bunun gere ği olarak belirtiyorum.
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Bu konuya ili şkin olarak bir yeni gelişmeden, Uluslararası Çalişma Örgütünün denetim organlarından Sendika Özgürlüğü Komitesinin çok yeni
bir kararı ndan, Mart 99 tarihli bir karanndan; bir memur sendikam ıza,
yerel yönetimlerde, belediyelerde örgütlenmi ş memur sendikamıza ve
onun yaptığı yakınınaya ilişkin olarak verdiği bir karardan söz etmek istiyorum. Sendika Özgürlüğü Komitesi, "Toplu görü şme hakkı, kamu görevlileri için de uluslararası sözleşmeler çerçevesinde güvenceye al ınmış
olan bir haktı r. Bu sendikanm, BEM-BIR-SEN Sendikas ının sosyal denıyla yaptığı, imzaladığı sözleşmelerin uygulanması enge sözleşmeleri ad
gellenemez ve bu hakkın kullanılması için de sendikalardan yasanın çıkmasım beklemek istenemez" demi ştir ve devletten, hükümetten, bu sendikaya yönelik olarak başlattığı soruşturmaları da geri alması istenmiştir.
Bu, önemli bir geli şmeciir. Bu zaten yeni bir şey değildir; kamu görevlileı, Uluslararas ı Çalışma Örgütünün sözleşmeleri
rinin toplu görüşme hakk
çerçevesinde güvenceye al ınmış bir haktır.
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haklardan, e ğitim hakkı yla ilgili olarak uluslararas ı boyuta değinilmemiş olmasını örıemsiyorum. Çünkü uluslararası sözle şmelerde,
eğitim hakkının amaçlarından biri, insan haklarına ve temel özgürlüklere
saygıyı geliştirmektir. Bu, bizim Anayasada da ve ulusal düzenlemelerde
de, yasalarda da yer almamaktadı r. Buradan insan hakları eğitimi hakkım da çıkarmak olanaklıdır ve insan hakları eğitimi hakkının kendisinin
de bir insan hakkı olduğunu vurgulamak önem ta şımaktadır. Eğitim hakkı sadece sosyal bir hak değildir; bunun özgürlük boyutu, birinci ku şak
itim
haklann taşıdığı özellikleri yansıyan boyutu da vardı r. Dolayısıyla eğ
hakk
ım çok boyutlu ya da kuşaklar arası bir hak olarak niteliyorum.
Bildirinin üçüncü bölümüne ili şkin saptamalarım arasında, daha önce değindiğim 1793 ve 1848 anayasalarına de ğinhlmemiş olması, 1961 ve 82
anayasalan arası ndaki sosyal devlet ve sosyal haklar yönünden yaklaşım
farkının önce genel olarak ortaya konulmam ış olması bulunmakta. Ancak,
özellikle tüm ülkelerde anayasa yarg ı kararlarıyla isteme haklarının zorlayıcı hukuki normiar olarak yorumla ıımış olmasına bir kez de ben dikkat
çekmekte yarar görüyorum.
İnsan Hakları Avrupa Sözleş mesi ve sosyal haklar ba ğlamında sendika özgürlüğü ilkesinin 11. Maddede güvenceye al ınan toplu görüşme hakkım da
örtük biçimde içerdi ği yolunda yorumlanabileceği konusunda ne yazık ki
kendime rağmen kuşkuları m var. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemeortalarında verdiği 3 kararım bildiğim için ve bu kararsinin 70'li ılların
y
için
ve bu kararlar bağlamı nda 11. Maddenin ne toplu
ları ammsadığım
görüşme ve toplu sözle şme hakkım, ne grev hakkını güvenceye aldığını,
yani almadığını açıkça belirttiğini bildiğim için, bu 1996 Gustavson karaığı
nndan örtük biçimde böyle bir sonuca ula şılmasımn çok kolay olmad
kanısındayım, bunun tartışmaya açık bir nokta olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin sendikaların
toplu çıkarlannı korumak için devlete verdiği bazı yükümlülükler vardır,
olumlu yükümlülükler vard
ı r; ama devlet, bunlardan hangisini alacağım
seçme hakkı na sahiptir, bu biçimde dile getirmiştir. Toplu görüşme de
bunlardan sadece birisidir, grev de bunlardan birisidir. Ancak, "mutlaka
bunları yapar" anlam ında bir sonuç çıkarmanın ne yazık ki kolay olmadı ğım düşünüyorum.
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Sosyal hakların uluslararası denetim ve koruma mekanizmalarıyla ilgili KURULTAYI
olarak bildiride değinilmeyen ve daha do ğrusu Kaboğlu'nun belki bana biraktığım düşündüğüm bazı yeni gelişmelerden söz etmekte yarar görüyorum. Birincisi, Avrupa Sosyal Şartı bağlamındaki yeni gelişmeler, özellikle sosyal haklara küresel saldırılann yoğunlaştığı 90'11 yıllardan sonra
uluslararası ve bölgesel düzeylerde de sosyal haklar ı hem içerik olarak,
hem denetim mekanizmaları olarak güçlendirme açısından bazı çabalar
gösterilmi ştir. Bunlardan biri, Avrupa Sosyal Şartı bağlamında gerçekle ştirilmiştir; rapora dayalı denetim mekanizması biraz daha etkili biçime
dönüşturulmek için bir protokol kabul edilmi ştir. Daha önemlisi, 1995te
kabul edilen bir ba şka protokol ile de ulusal ve uluslararası sendikal örgütlere, sosyal şartta yer alan sosyal hakların çiğnendiğine ilişkin toplu
yakınmalarda bulunma olanağı sağlanmıştır ve buna ilişkin bir denetim
mekanizması da oluşturulmuştur.
Uluslararası Çalışma Örgütü bağlamında bu konuda atılm
ış yeni bir adım
vardır. 1998de kabul edilen Çalışmaya İlişkin Temel ilkeler ve Haklar Bildirgesi ile, bir izleme sistemi; iki kanaldan i şleyen, yıllık ve küresel raporlara dayalı olmak üzere iş leyen bir izleme sistemi, var olan denetim mekanizmalanna eklenen bir izleme sistemi kurulmu ştur.
Üçüncü bir yeni gelişme, yine 90'lı yıllardan sonra s ıkça başvurulmaya
başlanan ve Birleşmiş Milletler çerçevesinde söz konusu olan sözle şmedışı denetim mekanizmaları çerçevesinde -Insan Hakları Komisyonunun
başvurduğu bir yöntem- sosyal haklar da kapsama al ınmaya başlanmıştır.
İnsan Hakları Komisyonunca atanan özel raportörler ya da ba ğımsız uzmanlar tarafindan, dünyadaki baz ı haklara yönelik ihlal savları incelemeye alınmaya başlaıımıştır. Bunlann arasında örneğin geli şme hakkı vardır, aşın yoksulluk vardır, eğitim hakkı vardır, uygun konut ve beslenme
hakları vardır. Yapısal uyum programlanyla ikinci ku şak haklardan yararlanma arası
ndaki ilişkiye ili şkin sorunlar vardır; bunlan da İnsan
Hakları Komisyonu gündemine almıştır ve sözle şme ışı
d dediğimiz bir denetim mekanizmasım işletmeye başlatmıştır.
Değerlendirme bölümündeki görüşlerine genellikle katıldığını belirttikten sonra, sürenin daraldığım ve kendi görüşlerimi belirtmek istedi ğim
için, o bölümü atlayıp doğrudan doğ
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sosyal ve sendikal haklarla ilgili bölümüne ili şkin de ğerlendirmelerimi sunmakla konu şmama son vereceğim.
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1982 Anayasası, 24 artı 12 Anayasasıdır. Bunu şimdi açmaya çal ışacagu
1. 1982 Anayasas ı, her şeyden önce 24 Ocak Anayasas ıdır; kabul edilmesinden 3 yı l kadar önce 24 Ocak 1980'de uygulamaya konulan
ekonomik programı n gereksinim duydu ğu hukuksal güvenceleri
sağlayan bir belgedir. Buna ili şkin olarak Anayasan ın genel gerekçesinde ve özellikle madde gerekçelerinde birçok dayanaklar bulmak olanaklıdır. Orneğin 65. Maddede, ekonomik istikrarı n korunmasını da gözetmenin öngörülmüş olmasmın altında 24 Ocak Programı yatmaktadır.
2. 1982 Anayasası , TISK Anayasasıdır, Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu Anayasasıdı r. 1982 Anayasası, i şveren isteklerine
anayasal dayanak ve güvence sağlayan bir belgedir. Bunu görmek
için, 1982 Anayasasınm oluş um süreci içinde ve s ırasında TİSK'in 4.
Genel Kurulu için haz ırladığı Çalış ma Raporuna bakmak ve o Çal ışi değima Raporunda Anayasada ve yasalarda yap ılmasını istediğ
ıkaçtı'mn
ş iklik önerilerini gözden geçirmek ve bu önerilerden Ald
ısı na girenleri ve ondan sonra da
Başkanlığını yaptığı Anayasa tasar
ktan
sonra
bu
yürürlükteki
Anayasam ı zda kalanları karayıldandı
şılaştırmak yeterlidir.
3.1982 Anayasası, 12 Eylül Anayasasıdı r. Bunu ben söylemiyorum, bunu Anayasayı karalamak ya da suçlamak için söyleyenlerin ilk kez
söylediğini de söylemiyorum; bunu ilk kez Dan ışma Meclisinin 18
Eylül 1982 tarihli 153. Birleş iminde Komisyon Başkan Orhan Aldıkaçtı söylemiştir. Aynen şöyle söylemi ştir: "Anayasamızın her tarafindan 12 Eylül, edebiyatçı bir değiş le, buram buram kokar efendim.
Bütün hedefleri 12 Eylülün hedefleridir ve hepimizin hedefleridir.
Zaten bu konuda aramı zda bir ayrılık yoktur." Anayasa Komisyonu
ışma Meclisinde savusözcüsünün de sosyal haklar konusunu Dan
nurken, bunu destekleyen ve çok daha çarp ıcı olan sözleri vardır.
Bunlar
ı n hepsi tutanaklarda yazılıdır.
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4. Bunlarrn doğal ve kaçmı lmaz sonucu olarak 1982 Anayasas ı, anti- KURULTAYI
sosyal ve antisendikal bir anayasad ı r. Sosyal devletin ekonomik ve
sosyal yönden güçsüz ve ba şkasına bağımlı olanlar
ı öncelikle koruma amacım vurgulama kaygısı taşımayan bir anayasad ır. Yine Komisyon Başkanı Orhan Aldıkaçtı 'dan bir alıntı yapmama izin verirseniz; "Biz, adalet dediğimiz zaman, sosyal adaleti dü şünmedik.
Adalet dediğimiz zaman, 'adalet mülkün temelidir' kavram ı içinde
mütalaa ettik." Ondan sonra da bir ba ş ka vesileyle; "Atatürk, bir kere dahi sosyal adalet anlayışı ndan bahsetmemi ştir. Kanaatimize göre, sosyal adalet kavramı m Atatürk kullanmamıştır.' Atatürk'ten
herhalde böyle bir beklenti içinde olmak kadar büyük bir haks ızlık
olamaz.
5. Oysa 1961 Anayasası , yine gerekçelerden alıntı yaparak; 'Batı demokrasisi, hürriyetçi yollarla daha fazla hürriyet elde etme rejimidir. Çağımızın karmaşı k sosyal ve iktisadi dünyası içinde daha fazla hürriyet ise, iktisadi ve sosyal bak ımdan zayı f olan kişileri ve
grupları koruınakla kabildir. Sosyal devlet, fertlere yaln ız klasik
hürriyetleri sağlamakla yetinmeyip, ayni zamanda onlar ın insan gibi yaşamaları için zaruri olan maddi ihtiyaçlarını karşılamalarım
da kendisine vazife edinen bir devlettir. Zaman ımızın devleti, refah
devleti, iktisaden zay
ı f olan kişileri, bilhassa işleri bakımından başkalarına tabi olan iş çi ve müstandemleri, her türlü dar gelirlileri ve
yoksul kimseleri himaye edecektir." Gerekçenin de ğişik bölümlerinde, bunun insan şahsiyetine hürmetin kaç ın
ılmaz sonucu olduğunu
da vurgulanııştır ve özellikle 1961 Anayasasi i insan haklarının bölünmezliği, bütünselliği ve karşılıklı bağunlılığı ilkesini, ad ım söylemeksizin çok çarp ıcı ifadelerle çok aç ık biçimde dile getirmi ştir.
Sonuç olarak, sosyal haklara saldırılar
ın yoğunlaştığı m, gelir dağılımının
uluslararası düzeyde, ülkeler arası nda ve ulusal düzeyde alabildi ğine bozulduğunu; küreselle ş en sermayenin de zaman zaman kayg
ı duyduğu, giderek büyüyüp derinleşen adaletsizlik ve e şitsizlikleri göz önüne alarak,
sosyal devleti ayağa kaldırmak gerektiğ ini belirtmek istiyorum ve bunun
için de işe insan haklar
ı ve demokrasi eğitimiyle başlamanı n çok büyük
önem taşıdığmı samyorum.
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Yeni anayasa, öncelikle insana, çal ışana, onları n örgütlerine güvenen; insamn soyut ve tek boyutlu bir varlik olmad ığı m, her yönden korunup geliştirilmesi gerekti ğini benimseyen; insan haklar ını n bölünmezliğ i ve karşıliklı bağımlılığı ilkesine yer veren; içerik ve s ımrlaınalar konusunda evrensel değ er ve ilkeleri, ölçütleri göz önüne alan; 1982 Anayasas ı gibi öfkeli, tepkici, ayrıntıcı ve yasakçı yaklaşımı benimsemeyen bir anayasa olmalıdır.
Çok teş ekkür ederim.

Oturum Ba şkanı
Sayı n Mesut Gülmez'e biz de te şekkür ediyoruz.
Sabahki Oturumun birinci k ısmındaki konu ş malar tamamlandı. Her iki
konuşmacıya da sorular ı mz varsa, yazılı olarak rica ediyoruz; daha sonra
iz.
ikinci kı sma geçeceğ
Her iki konu şmacı ya da sorusu olan varsa, yaz ıli olarak Başkanlığ a rica
ediyoruz.
Sayın Soysal'ın bir katk ısı olacak; buyurun efendim.
Prof. Dr. Mümtaz Soysal
Bizim anayasa sistemimizde geçmi şte 55. Madde, şimdi de 63. Madde,
"devletin ekonomik, sosyal vesaire ödevlerini yerine getirmesi mali olanaklarına bağlıdı r" anlamı na gelen, "ancak o ölçüde yerine getirir" diyen
bir kuralımız var. Sayı n Kaboğ lu söyledi; Batı anayasalannda, klasik anayasalarda böyle bir ş ey yok ve bizim Anayasam ızda, 61 Anayasas ında, biizim bir üçüncü dünya ülkesi oldu ğumuzu ve onu unutmamaımz gerektiğ
ni belirten bir nokta olarak Hindistan Anayasas ından ald ığımız bir ilkedir. Çünkü Batı da örnekleri yok; ama Hindistan hem ekonomik, sosyal
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haklan getiren, ama yoksul bir ülke. Orada bu kural, Türkiye'de genellikle yorumlandığı gibi, hatta genellikle de ğil, hep yorumlandığı gibi bir kaçamak maddesi değil. Hep duyuyoruz onu; i şte "bunu yerine getiremiyorum, çünkü mali olanaklanm yok." Hayır, belki şöyle yorumlamak gerekir: Devlet, bu görevleri yerine getirmek için mali olanaklar ını arttırmak
zorundadı r, akademik çevrede de bunu böyle tart ışmamız gerekir, yeni
Anayasa yapılı rken de bunu böyle ortaya koymam ız gerekir; bu formülü,
bu anlamım ifade edecek tarzda ortaya koymam ız gerekir. Bunun sonuçları önemlidir; yani devlet, bu mali olanakları n ekonomik ve sosyal görevlerini yerine getirmek için de arttı rmak zorundadır; savunma vesaire deil... 0 zaman bu konuda vergiler koymak... Orne ğin bugün Türkiye'de pağ
halı eğitim, paralı eğitime doğ ru gidiyoruz; çünkü geçmi ş Cumhurbaşkanı
da hep onu söylüyordu, "Olanaklarımı z az, özel eğitime gitmek zorundaı z" diyordu. E ğitim vergisini koyun; Türkiye'de e ğitime ailelerin çocuky
ları iyi okusun diye sıkıntı ya girerek muazzam paralar ayırdığı ortada.
Demek ki kamunun cebinden bu kadar para ç ıkabiliyor.
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Eğitim bakımı ndan da belli mali ilkeleri, klasik mali ilkeleri zorlayan bir
ş ey söylüyorum; tahsis, yani "gelir kaynaklar ı falan konuya tahsis edileır,
mez" diye bizim klasik maliyecilerin söyledikleri bir şey. Devletin, "Hay
itim vergisi koyuyorum, bütün vatandaş lardan ve tabii nisbi olarak da
eğ
itim vergisi alacağım; çünkü eğitim, bir tearttı rarak öbür vergiler gibi, e ğ
gereken,
yalnız ilköğretim düzeyinde de ğil,
mel ve parası z karşılanması
üniversiteye kadar parası z karşılanması gereken bir şeydir. Koyuyorum
vergisini ve bundan sonra da en kaliteli e ğitimi ben kamu paras ıyla karşılayabileceğim" cliyebilmesi gerekir. Bu, vergi politikas ına ili şkin; ama bir
baş ka yönü var: Devlet bugün kendi gelir kayna ğı olabilecek olan ve iyi yönetilse çok daha fazla gelir getirebilecek olan Telekom gibi, Türk Havayolıyor. "Hayır,
ları gibi gelir kaynaklarını dışı n zorlamasıyla elinden çıkar
sen
bu
ekonomik
ve
sosyal
görevlerini
yerine
getirmek
için de elinbunları
de tutmak zorundas ı n" diyen ekonomik politikaya ilişkin yönleri de var.
Onun için önümüzdeki anayasa çal ışmalarında konuya bir de bu aç ıdan
bakmak gerektiğini hem hukukçular, hem de akademisyenler için bir ödev
olarak gördüğümü belirtmek istedim.
Teşekkür ederim.
B İ LDİRİ LER
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Oturum Başkam

Sayın Soysal'a biz de teşekkür ederiz. Gerçekten Türkiye'nin şu an içinde
bulunduğu konumda en önemli, en hassas konularmdan birisi, Türkiye'nin anayasal düzeni ve dengeleri aç ısından, -kendileri, zaten bu konunun mücadelesi içerisindeler- anayasal boyutta da içine girdi ğimiz yeni
süreçte bu konunun ele ahnmas ında yarar olduğuna biz de katılıyoruz.
Efendim, bazı sorular geldi. İlk soruyu yamtlamak üzere Say ın Kaboğlu;
buyurun efendim.

Prof. Dr. İbrahim Özden Kabo ğlu

Çok kısa olarak, devletin özel üniversitelere katkısı yerine, devlet üniversitelerine daha çok katk ıda bulunmak zorunluluğuna dikkat çekiliyor. Tabii devlet üniversitelerine katk
ı sağlamak zorunda, özel üniversiteler zaten paralı. Ancak, Mümtaz hocamn söylediği gibi, devlet belki katkı sağladığı, ama o kadar gerekli olmayan, diyelim ki milli savunma bütçesi yüzde 14'lerde, ama eğitim ve adalet bütçesinin toplam ı yüzde 3'ü geçmemektedir. Yani devlet, yine 65. Madde çerçevesinde bu dengeyi sağlamalı. Dolayısıyla özel üniversiteyle kamu üniversitesi dengesinde de tabii ki kamu
üniversitelerine devlet yardım etmeli.
Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı

Teşekkür ederim.
Efendim, Balıkesir Barosundan Sayın Av. Turgut mal; buyurun efendim.
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Av. Turgut İnal
Balıkesir Barosu

Anayasanın 3 veya 4. Maddesinde bir hüküm var; mesela ' Şuna şuna şuna uygun, insan haklarına saygıh bir anayasadır" diye bitiriyor. Ben, onu
içime sindiremem, haşiv bulurum; insan haklarına saygılı olunmaz, insan
haklarım temel sayan, insan haklarımn üzerine oturan, insanı eksen kılan, insan haklarından doğan bir anayasa olmalıdır derim ve düzenlemede bunun dikkate alınmasını öneririm.
İkincisi, Anayasamızın en son maddesinde, en k ısa cümleli bir hüküm vardır; o da esnaf ve sanatkrlar için: "Devlet, esnaf ve sanatkrlar için koruyucu tedbir alır" der. En sondadır ve en kısadır. 5-6 milyon esnaf için böylesine fantezi bir maddeyi içime sindiremem.

Oturum Başkam
Yani çökme noktas ına gelen Türk esnaf ve sanatkn aç ısmdan böyle bir
düzenlemenin yeterli olmadığım ifade ediyorsunuz. Sayın İnal'ın katkılanna teşekkür ederiz.
Buyurun.

Av. İsmet Güneş
Van Barosu

Efendim, bu ekonomik ve sosyal haklar bak ımından, Anayasada öngörülen kısıtlama bakımından Sayın Kaboğlu'nun görüşüne içtenlikle katıldığımı ve Sayın Soysal'm görüşlerine de katılmadığımı şu gerekçelerle belirtmek isterim: Kanımca, Sayın Kaboğlu'nun da çok yerinde olarak belirtBILDIRILER 1151
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ve öteden beri de de ğindiği gibi, bu kısıtlama, çağdaşlaş maya yönelen,
Avrupa Birliğine girmeye aday bir ülkenin öngörece ği bir kısıtlama değil.
Bu, bizim kanımıza göre, halk karşısmda soruınluluklanm öteden beri
üretken bir toplum, üretken bir ekonomi yaratma gayretiyle kendini sorumlu ve ödevli hissetmeyen bir yönetim anlay ışımn Anayasaya yans ımasıdır. Giderek bu anlayış, geri kalınışlığı n da bir göstergesidir. Böyle bir ölçüt, aynı zamanda soyuttur. Kamu otoritesi bu ölçütü ileri sürerek, sosyal
ve ekonomik haklar alamndaki görevlerini hiç mi hiç yerine getirmeyebiur de, ki mevcut uygulama da bunu teyit etmektedir. Arz ederim.
Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı

T şekkür ederiz.
ın konuşmacılara te şekEfendim, başka yazılı soru Divana ulaşmadı. Say
m
burada
kapatıyoruz, bir 5
kür ederek, Sabah Oturumunun birinci kısmı
dakika sonra -5 dakikal ık bir masa değişimi olacak- yeni konuşmacılarla
İkinci Oturuma geçeğiz efendim.
(Ara verildi)
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BİLDİRİ İİ
'YEN! GELIŞMELER ve ÜÇÜNCÜ KU ŞAK HAKLAR'

Prof. Dr. Anı! Çeçen (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Sunuş
Prof. Dr. Silvio Marcus . Helmons
(Louvain Katolik Universitesi Insan Haklar ı Merkezi Müdürü . Belçika)
Prof. Dr. Jean Rossetto
(François Rabelais Universitesi Hukuk Fakültesi Dekan ı . Tours . Fransa)
Tartışmacılar
Doç. Dr. Oktay Uygun (Istanbul Universitesi Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Sultan Uzeltürk (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
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Oturum Başkanı

İkinci Oturunıu açıyorum.
İkinci kısımda, iki yabancı konuğumuz var; Louvain Katolik Üniversitesi
İnsan Haklan Merkezi Müdürü Prof. Silvio Marcus-Helmons, kendisi Belçika'dan geliyor. İlk konuşmacı, Sayın Marcus-Helinons olacak. Ikinci konuşmacı, François Rebelais Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekam Prof.
Dr. Jean Rossetto, Fransa'dan geliyor. İki de Türk tartışmacıımz var; Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Oktay Uygun ve yine
İstanbul'dan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Yard. Doç. Dr.
Sultan Üzeltürk.
Konuşmacılan ve tartışmaciları masaya davet ediyorum.
Evet, birinci konuşmacı olarak Prof. Dr. Silvio Marcus-Helmons...

Prof. Dr. Silvio Marcus-Helmons
Louvain Katolik Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İNSAN HAKLARI ALANINDA YEM GEL İSMELER

Gelişim
İnsan hakları, yavaş gelişen ve yüzyıllara yayılan bir süreç içerisinde ortaya çıkmıştır (1). Kavramın kendisi ise, do ğal olarak Fransız Devrimine
ve ünlü 1789 İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi'ne kadar uzanmaktadır.
Böylece ortaya çıkan ve benimsenen tüm bu haklar, daha sonra "birinci
kuşak haklar" biçiminde adilandınlacak olan medeni ve siyasi haklar kategorisine dahildir.
(1) Bu konuya ili şkin ilk izleri bulmak için Hanımurabi Kanunu'na kadar inilebilir. Bkz.
S. Marcus-Helınons, "L'Ğmergence des droits de Yhomme dans la culture occidentale",
dans Cahier de droit et d'dthique de la sant, Lyonjuilletlaoüt 1990, vol. 1, no 2.
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sonunda endüstri çağımn başlamasıyla, insanın yalmzca
medeni ve siyasi haklara sahip olduğu sürece tam anlamıyla geli şmesinin
mümkün olmadığı açıkça anlaşılmıştır: yaşama hakkı, yargılamaya ilişkin
haklar, ifade ve din özgürlüğü v.b. tüm bu haklar, birey ya şaımnı sefalet
içinde sürdürdüğü ve kendisine belirli bir refah düzeyi sa ğlanmadığı takdirde eksik kalır. Böylelikle, ekonomik ve sosyal haklar, diğer adıyla "ikinci kuşak haklar" ortaya ç ıkmaktadır.

İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan tüyler ürpertici vah şet, sonuç olarak
tüm dünyanın ilgisini temel haklara uyulmasının önemi üzerinde toplamıştır. Bunun neticesi, 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafindan kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'dir. Olas ı ihlallere karşı herhangi bir koruma mekanizmas ı öngörmeyen bu bildirgenin yalnızca simgesel bir anlamı olduğu doğru ise de; anılan metin bununla kalmamakta, iki yönden önem ta şımaktadır: Bir yandan insan haklarına uyulması gereğini uluslararası düzeye yükselten Bildirge, di ğer yandan insan haklanmn iki kuşağını birarada düzenlemektedir.
ı nitelikteki çok sayıda andlaşmaya
İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi, ayn
vücut vermiş (2) ve temel haklar açısından bugün de belirgin olan gerçek
bir hayranlık yaratmıştır.
Bununla birlikte, temel haklara derinlik kazand ırılması ve etkili bir denetimin yerleştirilmesi sorunu, medeni ve siyasi haklarla s ımrli olarak gündeme gelmiştir. Şöyle ki, Avrupa Konseyi (Strazburg) bünyesinde haz ırlanan 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, yalmzca birinci ku şak
na almaktadır. Ekonomik ve sosyal hakları öngören
haklan güvence alt ı
bir metnin düzenlenmesi için, 1961 y ılında Turin Sosyal Şartı'nj.n ayn
ı
uluslararası örgüt tarafından kabulünü beklemek gerekmiştir.
Strazburg'da medeni ve siyasi haklara çok etkili bir koruma sağlanmaktaılan Şart
dır; ancak ayni şey Sosyal Şart için söylenemez. Her ne kadar an
(2) Özellikle bkz, Birle şmiş Milletler Örgütü düzeyinde, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklara ili şkin Uluslararası Sözleşme ile Medeni ve Siyasi Haklara ili şkin
Uluslararası Sözleşme; bölgesel düzeyde, Avrupa Insan Haklar ı Sözleşmesi, Amerika
Insan Hakları Sözleşmesi, Afrika Halk ve Insan Haklan Şarta v.b.
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Sözleş me'yi bu denli güçlü k ı lan hükümler nelerdir? Öncelikle, Sözle şme,
onaylayan devletlerin iç hukuklar ının bir parças ım oluşturmaktadır. Bunun anlamı , tüm ulusal yargı yerleri tarafından do ğrudan uygulanabilir
olması ve ma ğdurları n ulusal yargı ç önünde de Sözle şme hükümlerini ileıl sürebilınesidir. Bundan ba şka, ulusal yargı yerleri önünde olumlu sonuç
alınamaması durumunda, kararlar ı kesin ve uyulmas ı zorunlu olan bir
uluslararası Mahkeme önünde son bir ba şvuru olana ğı öngörülmektedir
(4). Son olarak ço ğu Devletin, bu uluslararası Mahkeme tarafından, mevzuatı dolayısıyla çok sı k mahkum edilmekten ho şlanmachğı belirtilmelidir; dolayısı yla, bir yasamn Sözleş me hükümlerinden birini ihlal etti ğine
karar verildiğinde, ilgili Devletler, benzer mahkumiyetlerin yinelenmesini
önlemek için mcvzuatlar ım de ğiştirmeyi ye ğlemektedirler.
Ekonomik ve sosyal haklar bakımından ise, bunların hiçbirisi sözkonusu
değildir. Ku ş kusuz, burada da bir denetim usulü bulunmaktad ı r ve gerektiğinde, olumsuz karar almabilmektedir ancak, ikinci ku şak haklar için,
Devletlerin egemenli ğinin bask ın etken olduğu klasik uluslararası hukuka daha uygun bir durum sözkonusudur.
İnsan haklanmn bu iki ku şağı karşısındaki yakla şım farkı nasıl açıklanabilir?
Aslında bu, birkaç şekilde açıklanabilir. Bunlardan ilki, kavram ın olgunlaşmasına ili şkindir. Medeni ve siyasi haklann benimsenmesi için birkaç
i dü şünüldüğünde, ekonomik ve sosyal haklar ın tayüzyıl geçmesi gerekti ğ
nımlanması için geçen yüz y ıllik süre oldukça k ısa görünmektedir. Ancak
bunun daha önemli bir aç ıklaması da var: Birinci ku ş ak haklar, devletlere özellikle karış mama yükümlülüğü getirirken (5), "isteme haklan" ola-

(3) GĞ zden geçirilmi ş Sosyal Şart, Strazburg 3 Mayı s 1996.
(4) Avrupa Sözle ş mesi'nin 46. maddesi.
(5) Ifade, din. toplanma özgürlü ğüne müdahalede bulunmama ödevi gibi. Bununla birlikte. Strazburg'daki Avrupa Mahkemesi, bu iki hak kategorisini birbirinden ay ıran
gerçek bir duvar olmad ığı na hükmetıniş tir (9 Ekim 1979 talihli Airey karan).
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sonuçları tazaınnun eden bir müdahale ödevi yüklemektedir.
İkinci kuş ak haklar, devletleri daha az zorlayan bir biçimde korunuyor olsalar da, insan onuruna saygının sağlanması açısmdan varlığı zorunlu
olan temel hakları n bir parçasım oluşturmaktadırlar.
Ayrıca, giderek artan say ıda uluslararası belgede, ekonomik ve sosyal
haklara yer verilmektedir: Yukarıda anılan Turin Şartı'ndan sonra, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara iliş kin Uluslararası Sözleşme, Avrupa
Topluluğu Çalışanları Şartı, 1996 tarihli gözden geçirilmiş Sosyal Şart ve
bugün için de Avrupa Birliği Temel Haklar Sözle şmesi düzenlenmiştir.
Devletler, yavaş yavaş ekonomik ve sosyal haklann hayata geçirilmesi için
gereken bütçeleri sağlamak ve bu alanda uluslararası denetimi kabul etmek zorunda kalacaklardır.
Yeni Gelismeler
A. Yeni Haklar

İ nsan haklanmn yalnzca temel haklarla sinirli kalmas ı gerektiğ
i doğru
olmakla birlikte, zamanın ve yaşam biçimlerinin de ğişmesiyle, insanlık
onurunu tehdit edecek farklı tehlikelerin başgösterebileceği ve dolayısıyla
yeni temel haklar
ın ortaya çıkabileceği de aynı ölçüde doğrudur.
İnsan haklan alan
ındaki bir enflasyon, bunları n kutsallığmı yitirmesi
tehlikesi doğurur: Gerçekten, eğer her şey çok önemliyse, artık hiçbir şeyin önemli olmadığı da söylenebilir! Bununla birlikte, bütün uluslararas ı
sözle şmelerin benimsenen haklar listesinin uzamasma katk ıda bulunduğu düşünülmemelidir. Pek çok andla şma, daha önceki sözleşmelerde öngörülmüş bulunan bazı hakların aynntılı açıklaması ndan ibarettir (6). Buna
(6) Bunlara örnek olarak, Apartheid'in (Güney Afrika'da sistematik olarak uygulanan
ırk aynmcılığı , ç.n.) Onlenmesi ve Cezalandıniması Hakkında Uluslararası
Sözleş me (1973), Kadınlara Karşı Her Türlü Aynmc ılığrn Önlenmesine Dair
Sözleş me (1979), İşkenceye ve Diğ er Zalimane, İnsanlıkdışı ya daAşağılayıcı Ceza ve
Muamelelere Karşı Sözleşme (1984), Çocuk Haklarına İlişkin Sözleşme (1989) vb.
gösterilebilir.
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Böylelikle, kimilerince "dayan ışma hakları" olarak adlandrnlan (7) üçüncü kuşak haklar ortaya çıkmıştır: Barış hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama
hakkı (çevre hakkı), gelişme hakkı. Ulusları kana bulayan sürekli savaşlara son verilmedikçe halkları n gelişmesi beklenebilir mi? Çevreye ili şkin
ağır sorunları çözmeyi başaramadığı takdirde, insanlık XXII. yüzyıla ulaşabilecek midir? (8) Nihayet, insanl ığın dörtte birinin dünyadaki zenginliklerin dörtte üçünü tekeline alması kabul edilebilir mi? Geli şme hakkıır (9).
na ilişkin sorun buradan doğmaktad
Üçüncü kuşağı n dile getirilmesiyle birlikte, "Eskilerle Yenilerin Kavgas ı"
başlamaktadı r. Daha önce zikredilen enflasyon argümanı dışında, pozitiı ndan söz edilemeyeceğini savistler, burada gerçek anlamda insan haklar
ın
ı n tümünün sübvunmaktadırlar. Aslı nda bu hukukçular, insan haklar
jektif hak niteliğinde olduğu ön kabulünden hareket etmektedirler. Bu
muhafazakarlara göre, sübjektif hakk ın ölçütleri de, geçtiğimiz iki yüzyılda belirlenmi ştir. Bir sübjektif haldun varlığı ndan söz edilebilmesi için,
dört koş ul gerekmektedir:
• Hakkın açıkça tanımlanmış olması gerekir;
• Bu haktan yararlanacak olanların biinebilir olması gerekir;
• Bu hakka riayeti sa ğlayacak olan organ açıkça belirtilmi ş olmalıdır;
• Bu hakkı n konusuna ili şkin bir ihtilaf vukuunda dava açılabilecek olan
yargı yeri belirlenmiş olmalıdır.

(7) K. vaş ak, "Les probImes spöcifiques de la mise en Ceuvre internationale des droits
öconomiques et sociauf dans Vers une protection eflicace des droits économiques et
sociaur?, Bruylant-Bruxelles et vander-Louvain, 1073, p. 12.
(8) 2000 yılının Kasım ayı ortasında, La Haye Konferans ı sırasındaki zorlu tartışmaları
anımsamak yeterlidir.
(9) Bu hakkı, gelişmekte olan ülkelere yardım edilmesine yönelik kurum ve önlemlerin
bütününü ifade eden geli şme hukuku ile kan ştırmamak gerekir.
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ölçütten bazıları mevcut olmakla birlikte tamamı mn gerçekle şmediğini
göruruz(10). Ancak, böyle bir argüman, geli şme hakkımn insan haklanndan biri olduğu fikrini reddetmeye imkan verir mi? insanl ığın dörtte üçü
bu temel hakkı kıyasıya talep ederken, gerçek bir sübjektif hakkın ölçütlerine uymadığı bahanesiyle bunun dışanda bırakılması düşünülemez
(11). Bize göre bu koş ullarda, muhtemelen sübjektif hakkm ölçütleri listesinin gözden geçirilmesi gerekecektir.
Yaşadığımız yakın tarihli uluslararası olaylar, Birle şmiş Milletler Örgütü'nü kuran San Fransisco Şartı'nın, savaşı ortadan kald ırmak konusunda oldukça sinirli bir başan kaydettiğini göstermiştir. Kuşkusuz artık bir
dünya savaşı söz konusu değildir, ancak bölgesel sava şlar ve iç karışıklıklar yarım yüzyıldan beri devam etmektedir. Bu durumda, bar ış hakkınm
herkes için bir temel hak oldu ğu ortadadır.
Nihayet, insanlığın gelecek yüzyıllara ulaşabilmesi bakımından, sağlıklı
bir çevrede yaşama hakkı hayati önem kazanmaktadır. Ozon tabakasının
incelnıesi, güneşin zararlı ışınlarına karşı etkili bir koruma sa ğlanamaması tehlikesini do ğurmakta; hava kirliliği artmaktadır. Ayni kirlenme,
denizler ve akarsular için de geçerlidir. Baz ı besinler, insan sağhğı için
tehlike arz eder duruma gelmi ştir. Sanayile şmiş dünya üretimiyle çevreyi
kirletirken, gelişmekte olan ülkeler bu bozulmaya -en azından- doğayı ihmal ederek katkıda bulunmaktadır. Ne yazık ki, 2000 yılı Kasım ayında
düzenlenen La Haye Konferansı, bazı devletlerin bugün verdikleri tavizlerin boyutlarını göstermiştir.
O halde, bu üç hak kategorisi nasıl korunmandır? Bunlann tanımlanması yeterince kolaydır. Bu haklardan tüm insanlık yararlanmaktadır; hakkın borçlusu da tüm insanlikt ır. Bu nedenle bunlara -do ğru olarak- "daya(10) K M'Baye, "Le droit au ddveloppement est-il un droit de Ihom ıne?' dans Droits de
l'homme et drolt au d4veloppement, Academia-Louvain la Neuve et BruylantBruxelles, 1989, pp. 31-71.
(ıl) S. Marcus-Helmons, "La co ııtribution de la cons Ğcration internationale des Droits de
l'Homme au döveloppment du droit" dans Mlanges offert.s d Georges Levassear.

Gazette du Palais et Litec-Paris, 1992, pp. 227-237.
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lçtincü kuşak haklar
ı hatırlattık, ancak ayni şekilde, insan onurunun biimin ve yeni teknolojilerin muhtemel sulistimallerine kar şı korunmasını
ngören dördüncü kuşak hakların da vurgulanmasının zamam gelmenii ş
nidir? (13)
3ilim tüm alanlarda gelişmekte ve genel olarak insanlığı
n refahına katk
ıla bulunmaktadır. Ancak her türlü gelişmenin zorunlu olarak ilerlemenin
ışanlamlısı olduğuna inanmak yanlış olur. Bazı gelişmeler, insan haklar
un kazanımlanm tehdit edebilir; daha kötüsü, insan onurunu hiçe sayailir.
3ilgisayar örneğini alalım: Bu, geçtiğimiz onyıllarda gündelik hayatıımzla ortaya çıkan en önemli iyile şmelerden biridir. Ancak bundan önce, bilisayar, yaşamımızın saldınlara açık hfile gelmesine de neden olmaktadır.
krçekten, bu aygıtın anzalanması durumunda, bankadan para çekmek
reya uçakta yer ayırtmak olanaks ız hMe gelir, hekimin hastasımn dosyaam görebilmesi mümkün olmaz. Daha da kötüsü, bilgisayarın depoladığı
ok büyük miktarda bilgi ve hafızasında yer alan her şeyi bilmenin güçlüü karşısında, özel hayata yönelik esash saldırıların başgöstermesi riski[ir.
3ir başka örnek olarak, biomedikal alanda ara ştırmacıların olağanüstü
ücü gösterilebilir. Burada da, insan sağlığı açısı
ndan yadsınamaz bir ilereme sözkonusudur; ancak sapmalar da mümkündür. Baz ı araştırmacılar
Lopez Ostra/İspanya davası, 9 Aralık 1994 tarihli karar.
S. Marcus-Helmons, "La quatriöme gnration des droits de l'homme" dans Les droits
de l'homme au seuil du troisime millğıaire, Bruylant-Bruxelies, 2000, pp. 549.559.
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gi sarhoşluğu"nun etkisi altındadır. Tek bir örnek, bu sözlerin do ğruluğunu göstermeye yetecektir.
Dolly adlı koyun klonlandığmda yapılan gösterişli açıklamalar ve alınan
kararlarla, bir yandan bu tekniğ in kullanılmasından duyulan mutluluk
ın klonlanmasının sonsuza dek ve şiddile getirilirken, diğer yandan insan
detle yasaklanması gereği de ifade edilmi ştir. İki ya da üç yıl sonra, önceleri yalnızca tedavi amaçl ı klonlamamn yararlı etkileri bulunduğunu kabul eden bir ayırı ma dayanılarak, yakın zamanlarda ise üreme amaçl ı
klonlamanın da yarar sağlayabileceği itiraf edilerek bu yasak bir kenara
bırakılmıştır. Ayrıca, 2000 yılı Kasım ayında Avrupa Patent Ofisi, insan
hücrelerinin hayvan embriyosuna verilmesini ve böylece ilk "düşsel hayvcınlar"ın yaratılmasım içeren bir deneye hukuksal koruma sa ğlanması
talebini kabul etmi ştir.
Kuşkusuz yeni bir Gable davas ına yol açmak istemiyoruz; ancak büyücü
çıraklığına oynamak bize tehlikeli görünüyor. Yarın iki başlı bir insan yaratılacak olursa, insanlık daha mı mutlu olacaktı r? Bu alanda ilerlemenin
hangi noktaya kadar kabul edilebilir olduğunu bilmek ivedi duruma gelmektedir. İnsan onuruna saygımn korunmas ı için tespit edilmesi gereken
ığı hiçbir zaı rlar vardır. Ayrı ca, bilimin bizatihi bir amaç olmad
belirli sın
man unutulmamalıdır: Bilim, her zaman toplumun hizmetinde olmak gerekir.
Avrupa Konseyi bunun bilincinde oldu ğu içindir ki, 1997 yılında Oviedo'da
insan haklanna saygı ve biomedikal alana ili şkin bir sözle şmeyi kabul etmiştir. Gerçekten dördüncü ku şak haklara uyulması, yani bilimin muhtemel suiistimallerine kar şı insan onurunun korunması üzerinde düşünmenin zamanı gelmiştir.
B. Müdahale hakkı (14)

Ulaşım araçları ve iletişim bilimlerindeki olağanüstü gelişmeler nedeniyle evren küçülmektedir. Dünya büyük bir köy hMine gelmi ştir; genel yarar
(14) S. Marcus-Helmons, "Le droit dintervention, un corollaire des droits de l'hom ıne?"
dans Revue trimestrielle der droits de I'homme, 1992, pp. 471-481.
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3uradan hareketle, devletlerin egemenli ğine hatırı sayılır sımrlamalar
etirilinektedir. Bir mahallede, bir evin kamu düzenini a ğır ve sürekli ola'ak bozması durumunda, o evin maliki düzeni sa ğlamakla görevli olan kolak gücünün müdahalesini önlemek için özel hayata saygı illcesinin ardıta sığınamaycaktır. Uluslararas ı ilişkilerde de aym şey geçerlidir.
)ünya büyük bir köy hahne geldi ği andan itibaren tüm devletler, evrensel
:abul görmü ş insan haklarına uymak zorundadır. Bu kural ciddi biçimde
hial edildiğinde egemenlik, uluslararas ı topluluğun müdahalesini önleaek için bir gerekçe olamaz. Bu müdahale, hukuksal, diplomatik ya da
konomik bir görünüm alabilir. Hatta çok ciddi durumlarda, bir askeri
aüdahale biçiminde de ortaya çıkabilir.
u müdahale hakkı çeşitli düzeylerde meşrulaştırılmıştır. Müdahale hakma ilişkin ilkeyi ilk doğrulayan öğreti olmuştur (15). En yüksek uluslaarası yargı organı da, rastlantısal yeııiliklere taraftar olmayan hukuksal
iddiyet kaygısına rağmen, bunu kabul etmi ştir (16). Siyaset adamlan da
unu onaylamış, hatta müteveifa Cumhurbaşkan
ı Mitterand, insan hakarının ağır biçimde ihlali durumunda uluslararas ı topluluğ
un müdahale
tmemesinin, demokratik ülkelerin ço ğunluğunda suç sayılan, "tehlikedeini v'urgulamıştı r (17).
i bir kimseye yardım etmeme" anlamına gelebileceğ
ühayet, uluslararası uygulamada bu gelişimi teyit etmiştir. Özellikle,
Jmuda Dönüş Operasyonu'nu ya da Turkuvaz Operasyonu'nu hat ırlaya1m.
alt siyasi bir müdahalenin yapıldığı itirazım önleyebilmek için, çe şitli ölütlere uyulmas ı gerektiği muhakkaktır. Bize göre bunlar dört tanedir:
Müdahaleye, genel yararı temsil eden bir uluslararası örgüt (tercihan
Birleşmiş Milletler) tarafından izin verilmiş olması;
M. Bettati, "Un droit d'ingrence?" dans R.G.D.I.R t. 95, 1991/3, pp. 639-668.
Nikaragua'daki askeri ve paramiliter etkinlikler davası , 27 Haziran 1986 tarihli
karar, C.I.J. Recueil 1986, pas. 220.

Paris'te C.S.C.E.'nin bir oturumunu aç ış konuşması , 30 Mayıs 1989.
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Müdahalenin zaman yönünden s ımrh olması;

• Müdahalenin ula şılmak istenen amaçla orant ılı olması;
• Müdahale ile çözülmek istenen sorunun kesin bir biçimde sonuca ba ğlanması
gerekir.
Günümüzde, müdahale hakkı eskisi kadar itibar görmemektedir. Bize göre bunun açıklaması , ilkenin reddedilmesinde de ğil —aksine ilkenin haklı lığı hâlâ bütünüyle geçerlidir-, ancak giri şilen bazı denemelerin somut başarısızlığı nda yatmaktadır. Bu başansızlı k, esas olarak operasyonlar ın
çözmesi beklenen sorunları kesin biçimde sonuca ba ğlamadaki yetersizliği ile açıklanabilir. Dolay ısıyla sözkonusu olan, sorunun bu özel boyutuna
yeterli bir çözüm bulunmasıdı r. Ancak biz, bu geçici ilgisizli ğin ilkenin
meş ruiyetine hiçbir biçimde halel getirmedi ğini dü şünüyoruz.
İş te birkaç paragrafta, yüzyılı n hatta binyılı n dönemecinde, insan haklan
alanındaki başlı ca yeni gelişmeler!
Sonuç yerine, farkl ı uzantıları içerisinde temel insan haklarına uyulmasının önemini hatırlatmamı za izin verin. Bize göre, XXI. yüzy ılın iki büyük
sorunu insan haklan ve çevredir. Ş ayet insanlık bunları çözmeyi başaramazsa, MI. yüzyıl olmayabilir!
Çeviren M. Gör. Burak ÖZTÜRK
Ankara Universitesi Hukuk Fakültesi

Oturum Başkanı
Mösyö Helmons'a te şekkür ediyoruz.
İkinci konuşmacı olarak, yine Fransa'dan konuğumuz, Prof. Jean Rossetto. Kendisi, Tours Kenti'nin Hukuk Fakültesi Dekan ı. Daha çok Avrupa
Komisyonu tarafindan desteklenen Simithis Komitesinin eski bir üyesi
olarak Avrupa hukuku üzerinde çal ışı yor. Anayasa hukukunda, hükümet
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kukunda serbest dola şım ve temel haklar şartına ilişkin çalışmaları da
sürdürüyor.
Söz sırası Prof. Rossetto'da; buyurun.

Prof. Dr. Jean Rosetto
Louvain Katolik Üniversitesi Hukuk Fakültesi

AVRUPA BİRLIĞI TEMEL HAKLAR ŞARTI'NIN HAZIRLANMASI
ÜNSÖZ
Bu bildiri 2000 p1mm Aral ık ayında Nice'te gerçekle şen Avrupa Zirvesinlen hemen önceki haftalarda yazıldı. Konusu, 1999 Haziran' ında Köln'de
;erçekleşen Avrupa Zirvesinin (1) giri şimi ile Avrupa Birli ği çerçevesinde
Eıazırlanan Temel Haklar Şartı'mn hangi koşullarda gerçekleşmiş olduğuJur.
ice zirvesinin sonuçlan bugün bilinmektedir. Kolayl ıkla öngörülebilir olJuğu gibi, 2000 yılinın Ekim ayında Biarritz'de (2) Onbe ş'lerin, Avrupa
antlaşmalarına dahil edilmesini öngörmeksizin, ald ıkları Şart projesi kararının ilam bu zirvenin sonucuydu. Onbe şler yine de bu Şart'm gelecekte
)lacağı varsayılan birAvrupaAnayasas ı'na, örneğin 'Giriş' bölümü olarak,
iahil edilmesi konusunu 2001 Ocağı'ndan itibaren İsveç'in başkanlığında
yeniden ele almaya karar verdiler.
Amacımız, Nice zirvesinin kararlar
ına göre ancak 2004'te sonuçlanacak
lan bu girişimin başan şansı üzerine tahminlerde bulunmak değil. Yapacağımız yalmzca böyle bir Ş art'ın hangi nedenlerle bir zaruret olarak oto tarihte. 'yürülükte olan temel haklar ı,kendilerine daha çok görünürlük
kazandırmak için bir Şart içinde Birlik düzeyinde bir araya getirmenin uygun
olacağı' özellikle belirtilmi şti.
Bkz. 'Le Monde'. 17-10-2000.
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nin nasıl bir kapsama sahip olaca ğımn belirlenmesi konusunda kar şılaşılan hukuki zorlukların altım çizmek. Bu iki noktayı sırasıyla dikkate alacağız.
t- ŞART'IN GEREKLİLİĞİ
Avrupa Birliği bünyesinde temel hakların formel olarak tamnması lehinde işleyen çok sayıda neden var; bunlar kimi Avrupa kurumlarmca birçok
sene öncesinden beri öne surulmü ş durumdalar. 5 Nisan 1977'de ortak bir
Bildiri'de 'Avrupa Parlamentosu, Konseyi ve Komisyonunun, Avrupa Insan
Hakları ve Temel Ozgürlüklerin Korunmas ı Anlaşması ve özellikle Devletler'in Anayasalarının öngördüğü biçimiyle temel haklara verdikleri hayati önemi vurguladıkları' ilan edilmişti. Avrupa Parlamentosu ise, hem 12

Nisan 1989 tarihli Hak ve Ozgürlükler Bildirisi'nde hem de 18 Ocak 1984
tarihli Karar ında, temel-haklara saygı konusuna bağlılığını ifade etti. Bazı üye devletlerin açığa vurdukları kaygılar da (özellikle Almanya'da
Karlsruhe Mahkemesi'nce alman Sa Lange kararlar
ını düşünürsek), temel haklar alamnda daha güçlü bir Avrupa güvencesi yönünü göstermektedir. Öte yandan, Avrupa Komisyonu giri şimiyle toplanan bir çok uzman
kurulu da (3), Avrupa Birli ği'nin, antlaşmalan bir temel haklar kaidesine
oturtaıı bir tür 'Bill of Rights'a sahip olmas ımn bundan böyle kendilerince kaçımlmaz göründüğünü nedenleı-iyle açıkladılar.
A- Hukuki kaygılar
1- Temel haklar konusunda özgün ve özgül bir belgenin düzenlenmesine
gerekçe olan hukuki nedenlerin ilkini, hiç tartışmasız, Topluluk Antlaşmalarının bu konudaki yetersizlik ve boşluklannda aramak gerekir. Örneğin Roma Antlaşması, temelinde ekonomik bir çerçevede dola şım özgürlüğünü, ve aynı şekilde ulus-temelli ayrım karşıtı ilkeleri ve kachnlar ile erkeklere eşit muamele ilkelerini tasarlarnakla s ımrlıydı. Bundan dolayıdır
ki, 1950'de Roma'da imzalanan Avrupa Insan Hakları ve Temel Özgürlük(3) Bilgeler Komitesi Raporu, 'Pour vize Europe de droits civigues et sociaux', Avrupa
topluluğu resmi yayınları Luxemburg, 1996. Temel haklar konusu uzmanlar grubu
raporu, 'Affirmation des droits fondamentaux dans l'union euro$enne, il ost temps
d'agir>, ibid. Luxemburg. 1999.
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lerin Korunmas ı Anlaşması'ndan (AİHA) doğrudan kaynaklanan belli bazı temel hakları n ortak hukuka kabul edilmesine dayanan bir içtihat ı geLiştirmek, 70'li yı llardan itibaren Luxemburg Mahkemesi'nin üzerine dü5lü(4).
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Aynca, 'Aek Unique Europden'in girişi, AET devlet başkanlarının 'üye dev(etlerin Anayasaları ve yasaları. Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlük(er Anlaş ması, ve Avrupa Sosyal Şartı'nca tanı nan temel haklara dayanarak demokrasiyi birlikte ileri götüreceklerini' ilan etmekle epeyce çekingen

bir hamle yapmıştı. Topluluğun bu konudaki cesaretsizliğine o zaman yöneltilen eleş tiriler sonucu, Maastricht Antla şması daha sonraları 6. maddesinde (F-2) 'Birliğin, 4 Kas ı m 1950'de Roma'da imzalanan Avrupa İnan Hakları ve Temel Özgürlükler Anlaş ması'nca temin edildiği şekliyle ve
rtak hukukun genel ilkeleri olarak, üye devletlere ortak olan anayasal ge(eneklerden kaynaklandığı şekliyle temel haklara saygı duyduğunu' belirt-

Ne var ki bu ifade, Adalet Divan ı'nın kimi içtihadi kazanımlanm resmen
kabul etmekten ileri gitmedi ği ölçüde, yeni unsurlar getirmemekteydi. Bu
yüzden, daha olumlu bir ilerleme kaydetmek için Amsterdam Antla şması 'm beklemek gerekecekti. Bu Antlaşmanın Giriş'inde (5) ve 6'ncı ve 7'nci
maddelerinde (6) yer alan hükümlerinden hareketle, Birli ğin tüm tasarruflarına hükmetmeye aday bir 'Bill of Rights' taslağımn oluşmakta olduğu söylenebilir (7). Ayrı ca temel toplumsal haklara ilk kez gönderme yapıldığı da gözlenmektedir.
Bkz. Özellikle 'Internationale Handet9geselLschaft', 17-12-1970, 11/70, Rec., t 1125.
'NoId', 14-05-1974. 4/73. Rec., s. 491.
3. Ve 4. gerekçelerinde 'özgürlük, demokrasi, insan haklar ı ve temel haklara saygı
ilkesine bağlılığın ı' ve 'temel sosyal haklara bağlılığın ı' ifade etmektedir.
Birincisi Birliğin, üye Devletlere ortak olan özgürlük, demokrasi, insan hakları ve
temel haklar, ve hukuk devletine sayg ı ilkeleri üzerine kurulu oldu ğunu' belirtmekte-

dir; İkincisi bu ilkeleri ağır ve sürekli olarak ihlal edecek olan bir devlete kar şı bir
yaptırım prosedürü işleme koymaktadır.
Bu anlamda bkz. Henri LABAYLE, 'Droits fondamentauz et droits europens'. AJDA,
1998, temel haklar üzerine özel sayı , s. 84. Frederic SIJDRE, 'La Communaut
europSnne et les droits fondamentaux. Vers un nouveau systöme de protection'. JCP,
1998. S. 110.
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leri, Birliğe ait bir temel haklar kataloğunuıı varlığını temin etmemektedir; Oysa komisyon uzmanlarınca arz edilen asil tavsiye buydu (8). Dahası, temel toplumsal haklar konusuna temkinle yakla şılmıştı: Amsterdam
Antlaşması'mn Giriş 'i, 1961'de Torino'da imzalanan Avrupa Toplumsal
Şartı'nm ve 1989 Çalış anlann Temel Toplumsal Haklar ı Ortak Şartı'mn
tammlamış olduklan haklara yalmzca 'bağlılığtnz' ilan etmiş, Avrupa Birın 'bilinliği Antlaşması'nın 136'ncı maddesi ise üye Devletlerin bu haklar
cinde' olduklarını belirtmişti.
Demektir ki, Amsterdam Antlaşması'mn yürürlüğe girmesine karşın, Avrupa dahilinde, kimi temel hakları göz ardı edebilecek türemi ş bir topluluk hukukunun etkin bir biçimde denetlenebilirli ği konusunda, kimi zorluklar mevcuttur. Elbette Luxemburg Mahkemesi içtihadımn esas olarak
AİFIA temelinde sıkı bir teminatlar ağı ördüğü göz önüne alindığında, bu
soruna aşırı bir önem vermek gereksizdir (9). Ancak, bu anla şmaya kayıtsız bir bağhlığı n -ki 1996'da Luxemburg Mahkemesi bundan kaçnımıştı
(10)- yoklu ğunda, Topluluk çerçevesinde güçlü bir denetim sa ğlayacak,
açıkça tanımlanımş gönderme norınlan hM-i hazırda mevcut değildir. Üstelik, Avrupa Birliği'nin hukuksal yetkilerini gözle görülür ölçüde genişlettiği bir zamanda, AIHA'ndan destek almanın yetersiz kaldığı haklı olarak
düşünülebilir.
2- Gerçekten de, Maastricht ve Amsterdam Antlaşmalan'ndan sonuç olarak çıktığı üzere Birliğin yetkilerinin genişletilmesi, yeni baz ı yetkilerin
kullanımım çerçeveleyecek üst düzeyde ve ayr ıntılı bir kurallar bütününün belirlenmesini gerektirmektedir.
Çevre ya da kişisel verilerin korunmas ına ilişkin sorunlarda, bu gereksinim daha şimdiden, Topluluğun 'Pilier'si durumunda apaçık ortadadır. Bu
son noktayla ilgili olarak, gelecekteki Şart'a, kişisel nitelikli verilerin oto(8) Bkz. yukanda 3. dipnot.
(9) Strazburg Avrupa Insan Haklan Mahkemesinin topluluk hukukunun konvansional
niteliğini kabul etmekle bu yargıyı güçlendirmi ştir. Bkz. örneğin, 18 Şubat 1999
tarihli Mattews c/Royaume-Uni kararı, RequMe n. 24833/94.
(10) 28-03-1996 tarihli 2/94 no.lu tavsiye, Rcc.s. 1-1579.
1681 BILDIRILER

ULUSLARARASI

matiğe bağlanmış işlenmesine ilişkin Avrupa Konseyi Kiş ilerin Korunma51 Anlaşması 'nda yer alan kimi ilke hükümlerini dahil etmek yerinde olacaktı r (11). Bu konuyla ilgili 24 Ekim 1995 tarihli yönergenin (12) onaylanması sırası nda Avrupa Parlamentosu, Konseyi, ve Komisyonu, bu yönerge ile temel haklar ın korunmas ı arasındaki doğrudan ilişki üzerinde
oybirliğiyle durdular.
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Ancak Avrupa yurtta şlarımn yaşamına iliş kin ikinci ve üçüncü 'pilier'nin
artan etkisi (Adalet Divam'n ı n yetkisi, Amsterdam Antla şması'nda kaydedilen ilerlemelere ra ğmen, bu halde azalmış bulunurken) temel haklann
bu alanda da ayni ş ekilde korunmaları gereğini temellendirmektedir. Anlamlı bir kanıt olarak polis e ş güdümü ile Europol Anla şmasının işlerliğe
konması gösterilebilir. Bu etkinlikler, tamamen arzu edilebilir olmakla
birlikte, açı kça kimi temel haklara (suçsuzluk karinesi, s ığınma hakkı,
vs.) zarar getirebilecek türdendir; ve bu durumda, her ne kadar daha istekli davranmak gerekirse de (13), Ş art projesinin en azından bu iki örnekten söz etmesini (48'inci ve 18'nci maddeler) ba şarı saymak gerekir.
Birliğ e verilen yeni yetkilerin ötesinde, Şart Projesinin belli sayı da yeni
hakları tanıması na sevinmek gerekir. Bu modernizasyon, metni kaleme
alanlar
ı n Avrupa Insan Hakları Anlaşması'm basitçe yeniden yazmaktan
öteye gidebildiklerini gösteriyor. Özellikle bioeti ğe ilişkin bazı hükünılerde bu görülmektedir, zira proje, terapi amaçl ı klonlamadan söz etmese de,
insan klonlanmasına karşı bir tavır ortaya koymaktad ır (3'ncü madde).
B- Siyasi kaygılar

Avrupa Temel Haklar Şartı'mn yaratilmasmı teşvik eden siyasi kaygılar
da, az önce anı lan hukuki savlarla ilgisiz olmamakla, kendi paylanna, büyük bir hedefin gerçekle ştirilmesine katkı da bulunmak iddias ındadırlar.
Esasen bu metinde söz konusu olan, ortak bir de ğerler ve demokratik ilkeler dizisini düstur alarak hakiki bir Avrupa kimli ği yaratmaktır. Bu açı-

(11) 28 Ocak 1981 tarihli sözü geçen Strasbourg Toplant ısı .
(12) JOCE, n. L281, 23-11-1995, ss. 31-50.
(13) 1987 Avrupa Konseyi'nin, polis sektöründe ki şisel nitelikli verilerin kullanılmasmın
düzenlenmesine ili şkin R (87) Tavsiyesinden esinlenerek.
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bakıldığında, Şart'ın 'siyasi ve ahlaki meş ruiyet için vazgeçilmez bir
araç' (14) olduğu açıktır.

KURULTAYI dan

1-Bu girişimin tartışmasız bir de dışsal boyutu var. Büyük bir genişleme
sürecinin hemen öncesinde temel haklann formel bir metinde öne sürülmesi, aday ülkeler için bağlanınak istedikleri Avrupa'nın insan haklanna
ilişkin sorunlarda titiz olaca ğı anlamına geliyor; bu ülkeler için Şart, bir
talep ve nihayet demokratik bir güvence olarak algılanmalıdır. Daha genel bir anlamda, 'iç siyasetinde temel haklara sayg ıya bağlı, ve bunu kilavuz edinmiş olduğunu söyleyen bir Birlik, güvenilir kalmak istiyorsa, aynı hakları dış ilişkilerinde de yönetici bir ilke olarak almak zorundad ır.'

(15) Daha şimdiden bu yönde ilerleyen iki unsur var. AT Antlaşması'mn
177'nci maddesinin 2'nci fıkrası, gelişmede işbirliği alanında Topluluk Politikasınm 'hem demokrasi ve hukuk devletinin sağlamlaştırılmasına, hem
de insan hakları ve temel özgürlüklere saygı hedefine katkıda bulunmas ı'

yönünde hüküm bildirmektedir. Öte yandan, Topluluk tarafından üçüncü
ülkelerle yapılan dış anlaşmalar çoğu zaman insan haldannın korunması
ile ilgili bir madde içermektedirler. Bu bağlamda Birliğ
in de, dışanda insan haklarına saygı konusuna hassas olarak, bu kaygısını içeride de formel bir metin biçiminde ortaya koyması arzu edilebilir bir şeydir.
2- Girişimin iç boyutu da aym ölçüde önemli amaçlara i şaret etmektedir.
Bunlardan ilki hem uzman gruplan hem de Köln'deki Avrupa Zirvesi tarafindan çok kereler vurguland ı: Temel haklara daha çok görünürlük kazandırmak (16). Söz konusu haklarm da ğınık, ve dolayısıyla kolayca tamnabilirlik ve şeffaflıktan yoksun oldukları saptamasından hareketle,
amaç, yurttaşlarm, ve üçüncü Devletlerden gelip Birlik topraklar ında yerleşmiş, bu hakların uygulanmas ını arzulayan başkalarının tamamen ulaşabilecekleri tek bir metinde bu haklar ı yeniden biraraya getirmektir. Bu
durumda bir 'duyuru sorununu' çözmek, ve bu yolla yurtta şlar avrupasını
olumsuz etkileyen demokratik bir eksi ği gidermek önemli bir konudur.
(14) Antonlo Vitorino, adalet ve içi şlerinden sorumlu Avrupa komiseri, 4Le Monde', 14-092000.
(15) Önceki rapor. n. 3, Luxemburg, 1999.
(16) Bkz. n. 1.
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Bu şekliyle ifade edilmiş olan girişime göre Şart'ı hazırlayacak olan çalışma orgamnm da tasarlannıasının zorunlu olduğ-unu seve seve kabul edebiliriz. Bu açıdan, CIG (17) gibi bir konseyin gizliliğine mahkum olmaks ıı
zın toplantı ve açık tartışmaların yapılabileceği bir 'salonun (sonralar
'convention' oldu) yaratılmasına Köln Zirvesi tarafından yeşil ışık yakılın, kesin bir
ması sevindiricidir. Daha teknik bir düzlemde, bu uygulaman
kataloğa varmak amacıyla Avrupa'mn insan haklar ı konusundaki ortak
kaynaklar
ına başvurmak demek olduğu kolayca tahmin edilebilir. Bu noktaya ilişkin olarak da Köln Zirvesi, Şart Projesinin Giri ş'inin açıklamayı
görev edindiği belli bir sayıda metni söz konusu yapmakla yolu açm ıştı.
Bunlar: Üye Devletlere ortak anayasal gelenekler ve uluslararası ödevler,
i Antlaşması ve Topluluk Antla şmalan, Avrupa İnsan HaklaAvrupa Birliğ
n Anlaşması, ve Luxemburg ve Strasbourg Mahkemelerinin içtihatlan da
dahil olmak üzere, Topluluk ve Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmi ş
olan toplumsal şartlardır (18).
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Bütün bunlar içinde en sorunlu olan ı açık farkla ekonomik ve toplumsal
haklar meselesidir. Keza Köln Zirvesi bu konuda özellikle temkinli bir tu-

tum göstermiş , ve yalmzca, 'Birliğin eylemlerinde yalnızca birer hedefin
gerekçesi olmadıkları ölçüde, ekonomik ve toplumsal haklar ın, Avrupa
Sosyal Şartı ve Çalışanların Sosyal Haklar
ı Topluluk Şartı'nda ifade edildikleri şekliyle dikkate alınması' çağnsım yapmıştı. Kimi Devletlerin
(özellikle Birle şik Krallık) dile getirdikleri bariz çekincelerin doğrudan
ı, Birliğin poyansıması olan bu smırlayıcı ifade, yalmzca belli bazı haklar
litikalarım meşrulaştırmak amacı taşımamalan şartıyla, elde tutmakla
yetinmektedir. Ba şka bir deyi şle, belli bir alanda birlik politikası yaratmak ve geliştirmek için kimi haklan (eğitim, aile, iş, sosyal güvenlik) gerekçe olarak göstermek söz konusu olmayacakt ır. Tam tersi, mesele bun(17) Her devlet başkam ya da hükümet için bir temsilci, Komisyondan bir, Avrupa
Parlaınentosu'ndan onalt ı temsilci, ulusal parlamentolardan otuz üye. Adalet
Divanı'ndan iki temsilci, biri Avrupa Insan Haldarı Mabkemesi'nden olmak üzere
Avrupa Konseyi'nden iki temsilciden müte şekkildir.
(18) Giri ş te benimsenen ifade Köln'de önerilenden daha geni ştir; bu öneri ne ortak uluslararası yükümlülüklerden, ne Luzemburg ve Strazburg Mahkemelerinin
içtihatından. ne de özel olarak Birlik Sözle şmesi'nden ve topluluk sözleşmelerinden
söz etmemektedir.
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esasen birlik hukukunun müdahalesi olmaks ızın doğrudan öznel
haklar yaratmaktan yoksun birer ilke beyanat ı olarak anlaşılmalarıdır.

Pek çok ONG ve Avrupa sendika örgütleri (19) tarafından arzulanan gerçek bir Avrupa sosyal modelinin i şleme konmasına bu görüş tarafmdan
pek değer verilmediği açıktı r. Sözü edilen örgütlere göre, iş piyasasımn yapısal dönüşümleri ve bunun isdihdam üzerindeki etkileri, ve ekonominin
dünyasallaşması, normal olarak Birliği sosyal koruma önlemleri almaya
ve hatta Avrupa'da asgari bir gelir kuruınlaştırmaya yöneltmeliydi. Oysa
ne Köln'de çizilen perspektifler, ne de müzakereler s ırasında kimi üye
Devletler tarafından dile getirilen görüşler bu yönde değildirler: Birle şik
Krallık ve Irlanda, Ş art Projesine temel bazı toplumsal hakların (projenin
'dayanışma' ile ilgili 4'üncü k ısmından söz ediliyor) dahil edilmesine kar şı
itirazlarım ancak çok sonraları kaldırdılar (20); ve belli ki buna ancak
Şart'ın gerçek bir hukuki kapsam ı olmayacağı kamsına vardıklannda yanaştılar.
Bu koşullarda, başından beri ?art ın daha önce sözünü ettiğimiz hukuki
metinler bütününün temelinde 'daimi olarak' gerçekleştirilmesi niyetini
de göz önüne alırsak, Şart'ın güncel halinin daha iyi 'duyurulmas ı' bir yana, ona eklenecek olan de ğerin pek de büyük olmayaca ğım haklı olarak
takdir etmek mümkündür. Şart'm bağlayıcı bir hukuki kapsamdan yoksun basit bir beyan niteli ğine sahip olduğunu görmek elbette 'uygulamanın gerekliliği konusunda birtakım hayal kırtklıklarının ve sorgulamaların kaynağı ' (21) olabilir.

11- ŞART'IN ETKI ALANI
Avrupa Temel Haklar Bildirgesi'ne verilmesi gereken hukuki etki alan ına
ilişkin sorgulamalS derhal ana sorun olarak belirdi. Üye Devletlerin konuyla ilgili farklı tutumları bunun Köln Zirvesinin y argıları tarafından
(19) Örneğin bkz. Propositions da Mouvement europien international, Objectifs 2002:
Construisons ensemble l'Europe da XJU. sicle'. s. 12.
(20) Tam olarak 2000 E ylül'Ünde, Biarritz'de sunulan Ş art Projesine karar verildiği
sırada. Bkz. 'Le Monde', 14-09-2000.
(21) Ulusal Meclis Delegasyonu tarafından Avrupa Birliğine sunulan, Avrupa Birli ği
'Imel Haklar Şartı'na ilişkin bilgilendirıne raporu, 23-03-2000, n. 2275.
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baştan belirlenmemiş olmasım açıklamaktadır; Zirve'den çıkan sonuçlar
yalmzca 'Şart'ııı antlaşmalara dahil edilip edilemeyeceğini, ve edilebilirse
nasıl edilebileceğini incelemek gerektiğini' belirtmektedirler. Ama bu hassas noktaya tam olarak değinmeden önce, tartışmayı aydınlatmak amacıyla, Şart'ın uygulama alanına ilişkin birkaç söz söylemekte yarar var.
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A- Uygulama alam
1-İlk olarak temel hakların öznesi olan ki şiler konusunda, Köln Zirvesi'nin vardığı sonuçların beceriksizce bir ifadesi. Şart'ın hükümlerinin gerçekte yalmzca Birliğin yurttaşlarına yönelik olacaklannı düşündürüyordu. Gerçekten de, esin kaynağı olarak AIHA'mn sözü edildikten sonra,
'Şart'ın ayrıca Birliğin yıırttaşlarına özel temel hakları içermesi gerektiği'

söyleniyordu. Ancak, temel hakların ilan edilmesinin hiç kuşkusuz Avrupa yurttaşliğı çerçevesinde yer aldığı doğru olsa bile, bu haklann Avrupa
ıda bazı temel hakların evrenselliyurttaşlarıyla suurlanması, önemli say
ği ile bağdaşmamaktadır. Nitekim, daimi olarak yerle şmiş yabancı çalışanlar ya da üçüncü ülkelerden olup s ığınma isteyenler, bu hakların yararlarından yoksun bırakılnuş olmaktadırlar.
Bu muğlaklıklar Şart Projesinde, metni yazanların temel özgürlüklerle ilgili haklar söz konusu olduğunda 'her kişi', ya da ekonomik ve sosyal haklar bağlaınında 'her çalışan' gibi ifadeler kullamnalan sayesinde, ne mutlu ki giderildiler. Yine de, s ığınma hakkı temel bir hak olarak tanınsa da,
Avrupa Sosyal Şartı'nda yer alan ve bizzat AT Antla şması tarafindan da
dile getirilmi ş (22) olmasına rağmen, ailenin biraraya gelme hakkından
(ki sığımna hakkımn bir uzantısıdır) söz edilmemesi üzücüdür. Mantıken,
yaLnızca Avrupa Parlamentosunda seçme ve seçilme hakkı, ve diplomatik
ve konsüler korunma gibi, Avrupa yurtta şliğının 'sert çekirdeğine' ilişkin
ızca onlara yönelik
proje maddelerinin Avrupa Birli ği yurttaşlarına ve yaln
olması gerekir.
ına gelirsek, bir yandan
2- Şart'ın gerçek anlamda hukuki uygulama alan
Topluluğun yetkilerini genişletme fırsatını kısıtlamak, diğer yandan üye
devletlerin ulusal yetkilerini korumak amac ıyla projede birçok önlem almımştır (51'inci madde).
(22) Güç politikasına ilişkin nornılar konusunda, Madde €2/ 3-a.
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noktayla ilgili olarak, 'bu Şart'ın Topluluk ve Birlik için yeni bir
yetki ya da hedef yaratmad ığı, ve antlaş malarca tanı mlanmış yetki ve hedefleri değiştirmediği' projede açıkça belirtilmi ştir. Yeni yetkiler yaratacak

KURULTAYI Birinci

bir metinden endişelenen kimi devletleri temin etmeye yönelik olarak bu
ifade yararsız değildir; ama bu tehlike 'daimi olarak' yasama yapılmasından itibaren geçerli de ğil miydi? Üstelik, Birlik tarafından temel bir hakkın ilan edilmesi topluluğa ait bir yetkinin kendiliğinden doğmasını gerektirmez; din özgürlüğü bu konuda bariz bir örnektir.
Ulusal yetkilerin Şart tarafindan ele alınması olasılığı daha da hassastı.
Bu ikinci noktayla ilgili olarak, projede kararlar ın Birliğin kurum ve organlarına, ve yaln
ızca Birlik hukukunu uyguladıklarında üye devletlere
yönelik olduğu açıklıkla ve doğrudan belirtilmektedir. Dolayısıyla, devletlerden biri kendi iç hukuku temelinde belli bir temel hakka ili şkin olarak
eylemde bulunduğ
unda Birliğin yetkisi normal olarak buraya uzanamayacaktı r. Yine de bu teorik paylaşımın zaman zaman sorun kaynağı olması
kuvvetle muhtemeldir. En az ından, yalnızca Şart'ta öngörülen kimi haklann ancak ulusal araçlarla uygulanabilir olmas ı nedeniyle bile, toplulu ğa
ve ulusa ait yetkiler arasında kimi çakışmalar kaçını lmaz olacaktır. Aklımıza eğitim hakkını -ki bunun fiilen i şleme konması ulusal yetkilere bağlıdır- ya da aile yaşamı hakkını getirelim -ki aile kavramı ulusal yasalara
göre farklılık göstermektedir...
Şart'ı kaleme alanlar elbette bu sorundan habersiz de ğildiler. Üye devletlere güvence vermek amacıyla, ikinci derecedenlik (subsidiarit) (23) ilkesine iki kez başvurmak önlemini ald ılar. Ayrıca Şart'ın tamdığı temel hakların uygulamaya konması nm topluluk hukukuna ve ulusal yasa ve uygulamalara uygun olarak gerçekle şeceğini birçok defa yinelediler. Ulusal hukuka yapı lan bu gönderme, Şart'taki hükümlerin bölünmesi ya da i şlevsiz
kalması pahasına, üye devletlerin yarar ına, Şart'ınkine paralel gözardı
edilemez bir yetki alam sa ğlayacaktır.
Her şeye rağmen, kalıcı ve iyi işlenmiş bir e şgüdüm mutlaka gerekli olacaktır. Bu eşgüdüm (büyük olas ılıkla antlaşmalarda yapı lacak kimi deği(23) Giriş'te. ayrıca 51. ınaddede.
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şiklikler gerektirecek olan(24) yarg ıçlar arası diyalogun, ve Avrupa İnsan
Hakları Anlaşması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihachndan
çıkarı lacak olan ortak normlann güçlendirilmesi demek olacaktır. Bu açı dan, projenin yazarlarımn, Şart'ın yönergeleri ile Avrupa İnsan Hakları
Anlaşması'nın yönergeleri arasında bir uyum arayışı m görev edinmi ş olmaları iyi bir işarettir. Daha önce de gördü ğümüz gibi, Şart'ın Giriş'i buxemburg ve Strasbourg Mahkemelerinin içtihatlarını esin kaynağı olarak
almıştı; daha önemlisi, 'bu Şart Avrupa İnsan Hakları ve Temel Ozgürlük-
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lerin Korunması Anlaşması tarafindan güvenceye al ınan haklara karşılık
gelen haklar içerdiği ölçüde, bu hakları n anlamı ve nüfuz alanının sözü
edilen anlaş ma tarafindan kendilerine verilenlerle ayn ı olduğunu' 52'nci

maddesinde karara bağlanuştır.
Bu şekilde Avrupa planı na ortak hukuki metinlerin yorumlanmas ında birlik sağlamaya çalışmakla, (25) Birliğin yetkileri ile üye Devletlerin yetkilerinin, en az ından hem Avrupa Insan Hakları Arılaşması'nda hem de
Şart'ta sözü edilen temel haklar aç ısından, eklemlenmesi kolayla ştınlabilir. Şart'ı n üye Devletlerin iç düzenine dahil edilmiş bir hukuka benzemesi ölçüsünde Şart'ın hukuku tarafı ndan ulusal yetkilere yöneltilen tehdit
daha da hafıfleyecektir. Temel haklar alanı nda Avrupa ortak zenginli ğine
daha çok gerçeklik kazandırması olası olan bu düzenleme, buradan itibaren mantıki bir sonuç olarak Şart'ın kendisinin de hukuki etkileri olaca ğıı varsaymaktadır...
n
B-Hukuki etkiler
Daha önce de söyledi ğimiz gibi, Şart'ın hukuki bir etki alan ı olup olmayacağının belirlenmesi Köln Zirvesince ask ıda bırakılmıştı Bu demektir ki
karan vermek, yani Şart'ı Avrupa Anlaşmaları na dahil etmek ya da etmemek Nice Avrupa Konseyine kalm ıştır. Eğer dahil edilmezse, 1789 Fransız
(24) 'Jbpluluk yargıcının ulusal yargı ca yönelttiği dava öncesi soruları yeniden düzenlemek yoluyla -ancak- sorun gerçekte daha büyüktür. Bkz. a şağı daki 27. dipnot.
(25) Şart'ı n pek çok maddesinin AIHA?ndan esinlenmesi gerekti ğinden beri, olası içtihat
farklılıklar
ım aşmak için bu giri şim zorunlu idi; elbette, söz konusu olan iki hukuki
merciin normlara ili şkin bağımsız takdir hakkı bu girişimi sınırlamaktadır;
dolayısıyla, aralarında zaten geli şmiş olan gayrı resmi işbirliğinin devamını dilemek
gerekir.
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ve Yurttaş Hakları Biklirgesi'nin anayasaya kabulünden önceki haline benzer basit bir beyan şeklini alacaktır.

KURULTAYI İnsan

1- Şart'ın antlaş malara dahil edilmesi lehinde bir çok sa y mevcuttur. Hayat1 ve büyük ölçüde simgesel bir konuda, Birli ğin hedeflerinin sonunu getirmekten kesin olarak âciz oldu ğunu göstermesinin yaratacağı olumsuz
izlenimden öte, ters yönde bir çözüm, uygulaman ın kağıt üzerinde ve iş levsiz kalmasına yol açacakt ır. Yurttaşlar yararlanamayacak olduktan
sonra, bizzat onlara yönelik temel haklara görünürlük kazand ırmanın ne
anlamı olabilir? Projenin, Avrupa İnsan Hakları Anlaşması'mn 13'üncü
maddesinden (26) esinlenerek, bir yandan dava açma hakkı öngörüp öte
yandan böyle bir durumda ilgili taraflara bu hakk ı kullanma yordamım
vermemesi gülünç bir duruma yol açar. K ısacası, anlaşılıyor ki, gelecekteki Şart'ta ilan edilen temel haklar ın hukukiliğini güvence altına almak
önem arz etmektedir.
Öte yandan bunu iki şekilde kavramak mümkündür. İlkin, Birliğe yerli
bir hakkı, gerçek anlamıyla öznel bir hak kılmaksızın, yalmzca korumaya
ının
zorlayacak normatif bir hukukilik tasarlanabilir. Orne ğin konut hakk
beyan edilmesi, belli bir konut üzerinde hak imA etmeksizin, toplulu ğun
ı kaldıramadüzenlemeleri ya da ulusal düzenlemelerinin konut yardımın
yacaklan anlamı na gelecektir. Bu normatif hukukilik, en alt düzeyinde,
Birliğin payına özel zorunluluklar yaratmaksızın, yalmzca pasif bir ihlal
etmeme yükümlülüğüyle sınırlı kalabilir. Projenin 34'üncü maddesinde
durum böyledir: 'Birlik, sosyal güvenlik yard ımlarına ve annelik, hastalık,
iş kazaları, bağımlılık ya da yaşlılık ya da iş kaybı gibi durumlara karşı
koruma sağlayan sosyal hizmetlere eri şim hakkını tanır ve sayar...'
Bu tür bir ifadenin, taahhüdünün zayıflığı dolayısıyla hiç de tatmink ğr olmadığı kabul edilecektir. Bu nedenle, yarg ılama yetkisine ilişkin bir hukukiliğin, temel hakların teminatı için çok daha elveri şli olduğu haklı olarak
düşünülecektir. Bu sayede hak sahipleri, mahkemelerce kendilerine tamnan öznel hakları gerçekten savunabilecek, ve Şart da tam anlam ıyla hukuki alana girmi ş olacaktır. Bununla beraber pozitif hukukun yeterli hu(26) Projenin 47. maddesi.
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kuM gereçlere sahip olmaması sıkıntı yaratmaktadır. Avrupa Topluluğu
Sözleşmesinin 230'uncu maddesine ili şkin öngörülen iptal davas ı varsayıau hariç, Avrupa Toplulu ğu sözleşmesinde hal-1 hazırda bulunan davalar
normal olarak özel ki şilere açık değildirler, ya da özel durumlara uyarlarıabilir değildirler. Adalet Divanı'mn da vurguladığı gibi, 'özel kişilerin da-
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a hakkı yalnızca kendilerini doğrudan ve bireysel olarak ilgilendiren
-naddelere ili
şkin olarak mevcuttur', ve 'temel haklarına gelebilecek zararara karşı etkin bir hukuki koruma sağlamakta' (27) yetersiz kalmaktadır.

Bütün bunlar şu anlama geliyor ki Şart'm antlaşmalara dahil edilmesi,
lukuki davaları reforme etmekten kaçınarak olamayacaktır. Hem bireylee haklarından yararlanmalan için etkin yordamlar sağlamak, hem de dara sistemlerinin karma şıkhğım ve Adalet Divanının üç 'pilier'deki farklı
retkilerini daha kapsaml ı olarak düşünmek gerekecektir ... Er ya da geç
£açımlinaz olan böyle bir çalışma alammn açılması, Şart'm topluluk hucukuna dahil edilmesinin birinci dereceden hukuki sonuçlar do ğuracağım
östermektedir.
- Bu arada, Nice Zirvesi'nde Şart'ın sözleşmelere dahil edilmesi olasılığıun çok küçük olduğunu gözönüne alırsak, bu giri şimin sonuçsuz kaldığı
re küçük bir yarardan ötesine sahip olmad ığı sonucunu çıkartmak gerekir
ni? Bu bakış açısı savunulabilir; zira devletlerin çekingenli ğine, metnin
retersizliklerine ilişkin sağda solda yapılan eleştiriler (28) eklendiğinde,
111 girişimin son tahlilde kamuoyunun beklentilerini bo şa çıkaran, pratik
ur yararı olmayan, muğlak bir resmi beyannameye dönüşeceği tahmin
dilebilir. Demokrasi eksi ğini giderme fırsatı bir kere daha kaçınlmış olur.
)aha da kötüsü, uygulaınamn bir gerileme olmas ı olur, zira ilan edilen
ıaklar, içinden ç ıkartıldıklan metinlerde pozitif hukuk alan ındadırlar.
3on olarak, kendini model olarak ileri süren Birlik d ışanda itibar kaybetniş olur.
3una karşılık, 2000 yılı içinde geliştirilen metnin, 'salt ifadeleri dolay ısıya bile bağlayıcı bir nitelik taşır göründüğü' (29) de savunulabilir. Temel
Avrupa Birliği için Ulusal Meclis Delegasyonu raporu. s. 27.
Orneğin bkz. 'Le Monde', 3/4 -12-2000.
Laurent CAUI{EN-TANUGI. 'Un Succ Ğs pour İ'Europe'. 'Le Monde', 8/9-10-2000.
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haklar metinde 'Fransız usulü, şimdiki zaman emir kipinde' (30) duyunılmaktadırlar. Bunun nedeni ise, 'Convention' tarafindan en baş ta alman,
hazırlanmakta olan metin nihayetinde ba ğlayıcı bir niteliğe sahip 'olacakiniş gibi' davranılması kararından başka bir şey değildir. Bu açıdan bakıldığında, Şart'm sözleşmelerde yer alıp almamasımn pek bir önemi yoktur;
tartışması z bir hukuki kapsama sahip ve yürürlükte olan metinlerden
emir kipinde türetilmi ş hükümler taşımakla, Avrupa Komisyonu ve Parlamentosu tarafından onaylanmış ortak değerler üzerinde bir mutabakat
olarak, Onbe şler tarafından sonuçlan çıkartabilecek bir otoriteye sahip
olacaktır. Başka bir deyişle, Şart'rn yazılmasıyla oluşan dinamik, doğal
olarak kısa vadede topluluk hukukuna resmen dahil edilmesine varmalı dır. Buradan hareketle, böyle başlamış bir sürecin baştan belirleyici bir
boyut taşıdığım düşünmek biraz acelecilik olur. İsmine rağmen, 'la Convention' anayasal nitelikli bir metin ür'ak amac ım taşımıyordu; hükümetler buna henüz hazır değiller. Yine de bu çalışmaların ürünü olacak
olan belgenin kısa sürede yasama-üstü bir değer kazanabileceğini kabul
etmeliyiz.
Çeviren: Ufuk KILIÇ
(Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales)

(30) Jbkİ .
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3aym Rossetto'ya teşekkür ederiz.
Dturumun ikinci kısmına, tartışmacılar kısmına geçiyoruz. Önce Doç. Dr.
)ktay Uygun, birinci konu şmacın
ın, Mösyö }{elınons'un konuşmasını ele
ılıp değerlendirecek. Daha sonra Yard. Doç. Sultan Uzeltürk de ikinci koıuşmacmın metni üzerinde bize tartışmacı düşüncelerini ifade edecek.
3uyurun Sayın Uygun; söz sırası sizde.

Doç. Dr. Oktay Uygun
stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

[bşekkür ederim Say
ın Başkan.
;üresz çok kısa olduğu için, ben de sadece birkaç noktaya de ğineceğim.
aym Silvio Helmons, bildirisinde önce haklar
ın gelişimini bize özetledi;
irinci, ikinci, üçüncü kuşak, hatta dördüncü kuşak haklar şeklinde geli şneden söz etti ve insan haklar
ı alan
ı nda güncel tartışmalardan, güncel
;onulardan söz etti. Sunu şumda bu noktalarda birkaç konuyu ele almay ı,
)ırkaç noktayı açıklığa kavuşturmayı istiyorum.
nsan hakları, 17-18 inci yüzyıllarda teorile ştiriliyor ve bugün birinci kuak haklar olarak adlandırdığımız haklar şeklinde ortaya çıkıyor. Ancak,
.9 ve 20'nci yüzy
ıllarda sosyal haklar ya da ikinci kuşak haklar dedi ğimiz
eni bir kategori ortaya ç ıkıyor; bugün üçüncü kuşak hakları tartışıyoruz.
klki de gerçekten bilimin ve teknolojinin kötüye kullan ımına karşı insan
nurunu korumak için bir dördüncü kuşak haklardan söz etmemiz gerekeek. Bu, zamanla da de ğişecek; insan haklar
ı listesi sürekli gelişiyor, yeni
:ategoriler, yeni kuşaldar ortaya çık
ı yor.
şte tam bu noktada ciddi bir tart ışma var; "Acaba insan haklarının böyle
ürekli sayısımn artması iyi bir şey mi; yoksa bu, insan haklarını zedeleBİLDİRİLER
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insan haklanm önemsizleş tiren bir geliş me mi?" diye bir tartışma
var. Bu noktada, 70'li yıllardan itibaren ortaya çı kan bir tartışmayı gündeme getirmek istiyorum. Biraz da sabahki, daha do ğrusu ilk bildirilerdeki tartışmalarda da ele alı nan bir konu; 70'li yı llarda birinci kuşak haklar
nda insan hakkı olmadığı, onların farklı
dışmdaki hak kategorilerinin aslı
bir mantıksal kategoriye ait olduğu yönünde görüşler ortaya çıktı. Gerçi
ikinci kuşak haklar, sosyal haklar uluslararas ı belgelere geçti, anayasalara geçti, güvenceye bağlandı; ama buna rağmen 70'lerden itibaren tüm
dünyayı etkileyen yeni liberal politikalarla birlikte, birçok devlet sosyal
haklar alannıda geri adımlar attı . Devletin küçültülmesi, özelleştirme politikaları, kamu sektörüne olan güvensizlik, bu süreçle paralel olgular ve
sosyal haklarda çok ciddi gerilemeler oldu; hem geli şmiş ülkelerde, hem de
gelişmekte olan ülkelerde. Tam bu süreçle ba ğlantılı olarak bazı liberal
yazarlar, başta ünlü düşünür Hayek olmak üzere, bunu savundular;
"Üçüncü, dördüncü kuşak haklan b ırakın, ikinci kuşak haklar bile insan
hakkı değildir; onlar bir haktır, ama insan hakkı olarak nitelendirilmemesi gereken, başka kategoriye giren haklardır" denihni ştir.

Hayek, bu konuda kitabında bir örnek verir; çok çarpıcı olduğu için burada kısaca anlatmak istiyorum. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesindeki
haklardan biri de ücretli tatil hakkıd
ı r. Evrensel Bildirge, hem birinci kuşak, hem ikinci kuşak hakları düzenliyor ve Hayek şunu demeye getiriyor:
"Ücretli tatil hakkı, acaba yaşam hakkı kadar, kişi güvenliği, konut dokunulmazlığı kadar önemli bir hak mıdır ya da işkence görmeme kadar
önemli bir hak mıdır; değ
ildir" demeye getirir. Ücretli tatil hakkımn da evrensel bir hak olarak sunulmas ımn çok yanlış olduğunu söyler. Acaba bu
yaklaşım doğru mudur; bunu sorgulamak gerekir. Şu açıdan: Ücretli tatil
hakkı nasıl ve hangi koşullarda çı
ktı; buna bakal ım: Bu hak, vahşi kapitalizmin uygulandığı sanayi devrimi sonras ında bir hak talebi olarak orınlar dahil olmak üzere günde
taya çıkıyor. Yani insanların, çocuk ve kad
d
da 8 saatlik
16 saate kadar çalıştırıldıklan ve çalışma süresinin ışında
uyuma dışında başka hiçbir etkinli ğe izin verilmeyen bir ortamda do ğdu
ve günde 16 saat çal ışan bu insanlar, sadece karınlarım doyuracak kadar
da para alabiliyorlardı. Bu koşullarda hiçbir insan insani etkinliklerde bulunamazdı, sadece bir robot gibi gidip çal ışabilirdi. Ancak insan akıllı bir
varlık, etik değerler üreten bir varl ık, düşünen bir varlık ve bu etkinlikle1801 BILDIRILER
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rin hiçbirini yapmak mümkün de ğil; yani insanca yaşamak mümkün dekil, insan haysiyetini koruyarak ya şamak mümkün değil. İnsan haklanı n kökeninde, kaynağında bu yok mudur? İnsan onurunu korumak, inn
sanca bir yaşam düzenini güvence altına almak için çıkmainış mıdır? Birinci kuşak haklar da böyle çıkmıştır. Ücretli periyodik tatil hakkı, o çok
küçümsenen hak, o dönemin ko şullannda bir işçi için, bir çalışan için en
az yaşam hakkı kadar, mülkiyet hakkı kadar önemli bir haktır, en az onun
kadar insan onurunu koruyan bir haktır. Bu bağlamda, ikinci kuşak hakların evrensel olmadığı ya da ikinci derecede önemli olduğunu söylemek
biraz yanlış gözüküyor.
Tabii Hayek, ba şka yönlerden de ele ştirir; der ki, İkinci kuşak haklar,
herkese tamnan haklar de ğildir; çalışanlara ya da sosyal ve ekonomik
yönden güçsüz olan kesimlere tan
ınan haklardır. Oysa birinci ku şak haklar, örneğin yaşam hakkı herkese tamnmıştır; hangi ülkede yaşarsa yaşasin, yaşı ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun, herkese tanınan haklardır." Hatta çok ele ştirir; "Evrensel Bildirgede ücretli periyodik tatil
hakkı konulmuştur" der, "Herkesin bu hakkı vardır denir; ama bir köylünün, bir Eskimo'nun, hatta Himalaya'n ın kar adamının bu hakka ne ihtiyacı olacaktır? Oysa varmış gibi sunulur..." Yani bir hizmet sözle şmesiyle
çalışan, ücret karşılığı çalışan bir insan hakkı olarak bunu düşünmek gerekir. Birinci ku şak haklarda da böyle şeyler vardır. Evet, yaşam hakkı
in siyasal haklar, oy
herkesindir; ama birinci ku şak haklardan olan örneğ
verme hakkı bu anlamda herkese tanınmamıştır, belli bir yaş kategorisine giren herkese tanınmıştır. Bunun gibi diğer bazı haklarda da benzer
şeyler vardır.

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

Bir başka nokta, yine daha önceki bildirilerde de de ğinildi, bağlantı kurmak için söylüyorum: Denilir ki, "Sosyal haklar evrensel de ğildir; çünkü
bunlar kolayca gerçekle ştirilemez, devletin bu iş için çok büyük mali olanaklar ayırması gerekir, kaynaklar ayırması gerekir. Oysa birinci kuşak
haklar çok kolay gerçekleşir; devletin hiç müdahale etmemesi, kaç ınması
yeterlidir." Bu da çok doğru değil, biraz da çarpıtma var gibi geliyor; şu anlamda: Etrafımızdaki ülkelere bakalım: Suriye, Iran, Azerbaycan; bu ülkelerde düşünce özgürlüğü kolayca gerçekleşebilir mi?.. Çok zor; o kadar zor
ki, orada birinci kuşak haklann gerçekle şebilmesi için kaçınılmaz bir şeBİLDİRİLER 1181

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

kilde rejim değişikliğ i gerekecek, demokratik bir rejimin kurulmas ı gerekecektir.
İkinci kuşak haklar, evet devletin mali olanaklar ıyla kuşkusuz ilgilidir;
ama bunu da çok abartmamak gerekir. Çünkü bu haklarda da bir asgari
standart aranıyor; yani sağlık hakkı derken, bütün sağlık hizmetlerinin
parasız karşılanması, en lüks hastanede karşılanması kastedilmiyor, koruyucu hekimlikten başlamak üzere asgari bir standart isteniyor. Yoksul,
geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelere baktığımızda, bazılannda açlık
sorunu var, açlıktan ölen insanlar var. Ancak, sanıldığımn aksine, o ülkelerde herkese yetecek kadar g ıda olmamasından kaynaklanan bir şey değildir. Yeryüzünde bütün insanlara yetecek kadar g ıdadan daha fazlas ı
vardır; bütün sorun, o gıdaların dağıtımıyla ilgili siyasal kararlardan kaynaklamyor. Daha adil, daha eşitlikçi bir dağıtım politikası, bölü şüm politikası olsa, bu tür sorunlar asgariye indirilebilir.
Üçüncü kuşak haklar üzerinde de ciddi tart ışmalar var; "Bunlar da insan
hakkı değildir. Bu hakların öznesi kimdir, kullamc ısı kimdir, çok net bir
şekilde belirlenmiş değil; yükümlüsü kim, bu haklar ı kim gerçekleştirmeMe yükümlü, burada belirsizlikler var" deniliyor. Ancak, bence olaya biraz daha farklı bir noktadan bakmak gerekiyor; şu açıdan: "Bir hak insan
hakkı mıdır, değil midir" diye bir ölçüt koyacaksak, buradaki ölçütümüz;
sosyal haklarda olduğu gibi, "devlet karışıyor mu, karışmıyor mu" buna
bakmak ya da üçüncü ku şak haklarda olduğu gibi "yükümlüsü kimdir, öznesi kimdir" diye bakmak yerine, -bunlar önemsizdir demiyorum amabundan başka bir şeye bakmak gerekir; o da şu: Bu hak niçin var? E ğer insan onurunu korumak için, insanca bir ya şam düzeniııi güvence altına almak için varsa, ortaya ç ıkmışsa, hiç kuşkusuz o insan hakkıdır. Çevre
hakkını düşünelim; çevre kirliliği, yüzyıhmızda korkunç boyutlara ula ştı.
Kirli bir çevrede nefes almakta bile zorlanacağıımz bir çevrede di ğer haklan kullanmamız çok zor. Sava ş tehlikesi, dünyayı birkaç kez yok edebilecek kadar nükleer silahlara sahibiz ya da yerel çatışmalar var. Savaş ortammda insanın birinci ya da ikinci kuşak hakların kullanmas ı mümkün
değil. "Gelişme hakkı" şeklinde formüle edilen geri kalmışlık; yoksul ülkelerde insanlar hiçbir hakkı kullanamıyorlar. Bütün bunlar, demek ki insan
onuruna yönelik yeni çağdaş tehditler. Bu tehditleri önlemek üzere çok şey
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yapılabilir, devletler farkl ı politikalar izleyebilir. İş te bu politikaların biri KURULTAYI
de, insan onurunu korumak için, bmılan insan hakkı şeklinde formüle etmek, uluslararası belgelere geçirmek, anayasalara geçirmek. Niçin; çünkü
daha güvenceli bir sistem, iktidarlan ba ğlayıcı , zorlayıcı bir sistem. Bu anlamda, üçüncü kuş ak haklan da bu ba ğlamda değerlendirmek laz ım.
Çok kısa olarak bir ba ş ka noktaya geçiyorum: Yine güncel tart ışmalardan
biri, öznesi kolektif varl ıklar olan haklardır. İşte farklı bir yelpazede halklann kendi kaderini tayin hakk ı ndan kültürel kimlik haklar ı na kadar
uzanı r bu. Burada ş u söylenir: "Bunların ismi de garip; çünkü burada bir
insandan hareket edilmiyor, halklar ın hakkı diyoruz ya da bir grubun, bir
etnik grubun, bir dinsel grubun, bir kültürel grubun hakları ndan söz ediyoruz. Bunlar insan hakk ı olamaz.' Halklar ı n kendi kaderini tayin hakk ı,
ilginçtir, Birle şmiş Milletlerin haz ırladığı , birinci ve ikinci ku şak hakları
düzenleyen, 66 tarihli iki sözle şmede de yer almıştır; Kiş isel ve Siyasal
Haklar Sözle ş mesiyle Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözle şmesinin birinci maddelerinde yer alm ıştı r ve terim aynen halkları n kendi kaderini tayin hakk ıdı r. Dikkat ederseniz, burada insan vurgusu yoktur;
ı r; şu bağlamama bu insan hakk ı değil midir? Aslı nda bu da insan hakk ıd
da: Niçin bu hak ortaya ç ıktı? Geçmiş teki sömürgeci emperyalist politikalara karşı olarak ortaya çıktı . Sömürge ülkelerdeki insanlar birçok haklanm kullanamıyorlardı , kendi siyasal statülerini özgürce belirlemiyorlard ı.
Örneğin, sömürge ülkede ya ş ayan birisi, siyasal haklar ı m kullanamıyor;
dan yönetiliyor. Buna ba ğlı olarak dernek kurma özgürçünkü ülke ışarı
d
lüğünden yararlanamıyor, dü ş ünce özgürlüğünden örgütlenme özgürlüğünden yararlanamı yor; yani sömürge ülkedeki insanlar, topluca, bütün
halk, birinci ve ikinci ku ş ak haklardan yararlanmada ciddi zorluklar var.
İş te o yüzden vurgu burada tek tek bireyler üzerinde de ğil de bütün halk
ın sorunu vardı r. 0 yüzden halkların kendi
üzerindedir; çünkü bütün halk
kaderini tayin hakkı m da tek tek bireylerin haklar ı olarak düşünmek
mümkün.
Aynı şeyi di ğer haklar için de yapmak mümkün; kültürel kimlik hakkı ...
Hemen hemen bütün ulus-devletlerde birtak ım farklı gruplar var; ciilsel,
dinsel, kültürel açı dan fark taşı yan gruplar var. Tabii ki bunlar ı n birtakım
talepleri var, farklil ıklannı korumaya yönelik talepleri var; ama buna ili şBİLDtRİLER 1183
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konuda çok duyarlıdır; etnik grup sözü, azmlık sözü çok tedirgin edicidir.
Ancak, bu gruplann haklan da birey haklan olarak dü şünülebilir, formüle edilebilir ve insan hakkı olarak kesin olarak tanımlanabilir. Çünkü bu
grupların üyeleri de aslinda birinci ve ikinci kuşak haklan talep etmektedirler; yani kendi anadilinde konu şma hakkını istemektedirler, bunu özel
ve kamusal alanda kullanma hakk ını istemektedirler. Bunu birey vurgusu öne çıkarılarak da formüle etmek mümkündür; Fransa daha çok böyle
yapıyor. Grup olarak ifade edilmesinde de sak ınca görülse bile; ama 'bunlar insan hakkı değildir" demek mümkün değil.
Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı
Teşekkür ederiz.
Söz sırası, Sayın Yrd. Doç. Sultan Üzeltürk'te. 0 da Prof. Jean Rossetto'nun konuşma üzerindeki değerlendirmelerini bize sunacak.
Buyurun efendim; söz s ırası sizin.
Yrd. Doç. Dr. Sultan Üzeltürk
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sunuşumda, öncelikle neden Avrupa Birli ğinde insan hakları konusunun
gözden geçirilmesi gerektiğini; ardından bu çerçeve içinde, Avrupa Birli ğ
i
çerçevesinde insan hakları koruma mekanizmasının nasıl yapılandığın
ı
kısaca vurgulamak istiyorum. Ardından temel haklar şartına gelmiş, temel haklar şartının nasıl oluştuğu, Türkiye'nin temel haklar şartının neresinde olduğu noktası ve son olarak birkaç soruyla bitirmek istiyorum.
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Neden Avrupa Birliğinde insan hakları gözden geçirilmesi sorusuna, sayıyla smırlı olmamak üzere baz ı cevaplar vermek mümkün. Öncelikle üye
devletler insan haklarım ihlal ediyorlar ve etmekteler. Birey için insan
ının gözden geçirilmesi, onun haklanmn garanti edilmesi açısından
haklar
önemli kuşkusuz ve Avrupa Birli ği için ekonomik entegrasyonun sürmesi
için Birlik insan haldarı standardınm gelişmesi, yükselmesi büyük önem
taşıyor. İkincisi, Avrupa Birliğinin yetki alanının geniş bir plana yayılmasrndan kaynaklanıyor. 1993'te Maastricht Sözleşmesiyle Avrupa Birliğii vatandaşlığı da dahil edilmi ştir ve Avrunin yetki alanına Avrupa Birliğ
her
gün
daha
çok
bireyi
do ğrudan etkileyen kararlar almaktapa Birliği,
ine girmek isteyen ikinci ülkelerden ön şart
dır. Üçüncüsü, Avrupa Birliğ
ı koruması beklenmektedir. Bu, l'Homme Sözle şmeolarak insan hakların
sine dahil ülkeler için de geçerlidir. E ğer bu hakları kendisi garanti edemiyorsa, ana hatlanyla başkalarmdan bekleme olana ğı da olmayacaktır.
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Avrupa Topluluğu bünyesinde, Avrupa lbpluğu Adalet Divanı, Topluluğun
kurucu anlaşmalanm anayasal şart olarak tanımlaınıştır. Bunu ilk kez
1986 yılında Lesperts Kararında, kurucu anlaşmaları anayasal şart olarak tanımlamış ve buna göre Topluluğa üye ülkeler ve Topluluk kurumlan, kurucu anlaşma hükümlerine uygun davranma yükümlülü ğü altına görülmüştür; yani öncelikle hukukun üstünlüğü vurgulanmıştır. Burada
ikinci vurgu, Avrupa Topluluğu içindeki farklı ya da yeni hukuki düzen
açısından yapılmaktadır. Avrupa Divanı, 1/91 Numaralı mütalaasında,
Topluluk sözle şmesini tekrar bir anayasal şart olarak tanımlarken; sözle şmeyi hem Avrupa Topluluğu ve onun üye devletleri aras ında Avrupa ekonomik bölgesini kuran anlaşmadan, hem de EFTA üye devletlerinin birliinden ayırmıştır. Buna göre, Topluluğun nihai hedefi, sadece sosyoekcnoğ
mik alan değil, daha çok siyasidir.
Avrupa Topluluğu Adalet Divanın bir başka önemli kararı; Van Genenlos
Karar
ında, uluslararası hukukun yeni bir düzenini te şkil ettiği vurgusu
yapılmaktadır ve bu yeni hukuk düzeninin süjeleri art ık sadce üye devi çeril, üye devlet vatandaşlarıdır da. Bu noktada, Avrupa Birliğ
letler değ
çevesinde yeni hukuki düzen yapılanırken, bunun siyasi boyutu ya da bir
başka ifadeyle yeni siyasi düzenden de söz etmek mümkündür. Bu çerçevede, Avrupa Birliğinin geleceğine ilişkin birtakım senaryolar üretilmekBİLD İRİLER İ 185
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tedir ve üretilmiştir. Bununla bağlantılı olarak, özellikle Avrupa Birli ği
Temel Haklar Şartıyla bağlantılı olarak gündeme gelen sorun, Federal Süper Avrupa Devletine yaklaşıldığı yönünde olmaktadır. Her ne kadar temel haklar şartında bu zamana kadar olandan daha fazla yetki devrini gerektirecek bir durum olmadığı vurgulanmaktaysa da, -bu, Roman Herzog
tarafindan da sözlü olarak ifade edilmiştir- bu kaygılar, özellikle Birle şik
Krallık açısından da sosyal haklara ili şkin sorunlar yamnda gündemdedir.
Avrupa Topluluğu içinde temel haklar koruma mekanizmas ı nasıl sağlanmıştır; buna kısaca değinmek istiyorum: Avrupa Topluluğunun kurucu anlaşmaları, temel hakların korunmasına ilişkin bir liste içermemektedir.
Gerçi kurucu anlaşmanın başlangıcında, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini sağlamak, halkların yaşam ve çalışma şartlanmn sürekli olarak iyile şmesi amacıyla barış ve hürriyetleri koruma ve güçlendirme karanyla baz ı maddelerde yer alan prensipler, insan haklanyla ku şkusuz ilgilidir. Fakat bu çerçevede ayrıca bir insan haklar
ına ilişkin liste yoktur.
1987'de tek Avrupa senedinin başlangıcı, Avrupa Topluluğunda insan haklanmn korunmas ı anlayışım getirmiştir. 1989 yıhnda Avrupa Parlamentosu bünyesinde Temel Hak ve Hürriyetler Bildirgesi hazırlanmış ve yine
Parlamento tarafından Topluluk anayasa tasarısın
ı n ayrılmaz bir parçası
olarak kabul edilmi ştir. Maastricht Sözle şmesi'yle bu alan güçlendirilmektedir. Maastricht Sözle şmesi, insan hakları alanında İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesini işaret etmektedir.

1993'te Kopenhag'da toplanan Avrupa Konseyi Başkanlık Zirvesi, Avrupa
Birliğine giriş kriterlerinden saydığı siyasi kriterler içinde, demokrasi, hukuk devleti, insan hakları ve azınlıkların haklarına saygıyı saymıştır.
Amsterdam Anla şması ise, temel hak ve özgürlükler alanında en önemli
değişiklikleri getiren anla şmadır. Buna göre, anla şma; "hürriyet, güvenlik
ve adalet" başlığı altında temel haklar ve ayrım yapılmaması ve hürriyet,
güvenlik ve adalet bölgesinin giderek kurulması şeklinde iki bölüme yer
vermiştir. Anlaşmanın ilk maddesi, MaastrichtAnlaşmasmın F Maddesinde değişiklik yaparak, Birliğin temelindeki ilkeler ba şlığım almış ve "Birlik, üye devletler için ortak ilkeler olan hürriyet, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ve hukuk devleti ilkeleri üzerine kurulmuştur" haline getirilmiştir. Maddenin 2. Fıkrası değiştirilmeyerek aynen ko1861 B İLD İRİLER
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runmuştur; "Birlik, 4 Kasım 1950'de imzalanan İnsan Hakları ve Temel
Özgürlüklerinin Korunmas ı Avrupa Sözleşmesinin güvence altına aldığı
ve üye devletlerin ortak anayasa geleneklerinden Topluluk hukukunun
genel ilkeleri olarak kabul edilen temel haklara saygı gösterecektir" hükmü yer almaktadır.
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Amsterdam Anlaşmasıyla getirilen as ıl yenilik, "Üye devletlerden birinin
Birliğin temelinde yer alan ilkeleri ihlal etmesi halinde eylem" ba şlığım
taşımaktadır. Avrupa Birliğinin, üzerine kurulu olduğu ilkeler olan hürriyet, demokrasi, insan haklan ve temel özgürlüklere saygı ve hukuk devletinin üye devletler tarafından ihlal edilmesi halinde ne yap ılacağı öngörülmektedir. Buna göre, ciddi ve ısrarlı olarak insan hakları ve temel özgürlükleri, hukuk devleti ve demokrasi gibi tüm üye devletler için müşterek
olan ilkeleri ihlal ettiği tespit edilen üye devlet, bu anlaşmadan kaynaklanan haklarından mahrum olacaktır. 1999'da Köln Zirvesinde ise, Avrupa
düzeyinde geçerli temel haklan bir şart bünyesinde toplamak ve bu haki sonucuna ulaşılmışlara daha geni ş bir görülebilirlik sağlamak gerektiğ
tır. Ki bu zirvenin ardından da Temel Haklar Şartımn hazırlanması süreci başlıyor.
i çerçevesinde insan haklar
ının konımnası
Metinsel olarak Avrupa Birliğ
bu alanlara hasredilmiş. Asıl insan hakları koruma mekanizması, Avrupa
Topluluğu Adalet Divam kararlarında ortaya çıkmaktadır. Schtauer Karannda, temel hakların Topluluk hukukunun genel prensiplerinde var olduu ifade edilğunu ve Avrupa Toplulu ğu Adalet Divanı tarafmdan korunduğ
miştir. Handelgezelşaft Kararında, korunan hakların, üye devletlerin
anayasal geleneklerinden kaynaklandığı belirtilmiştir. Nolt Kararında
ise, insan haklannı n korunması için üye devletlerin imzac ı oldukları ya da
i yaptıkları uluslararası insan hakları sözleşmelerini Topluluk huişbirliğ
kukunun uyacağı yol göstereceği kurallar olarak kabul edecektir. Bu çerçevede, Avrupa Topluluğu Adalet Divam bünyesinde, bugüne kadar da İnsan Hakları Avrupa Sözle şmesiyle bağlantılı olarak büyük ölçüde, temel
haklann korunduğu içtihatlara rastlamak mümkündür. Avrupa Topluluğu
Adalet Divam, İnsan Hakları Avrupa Sözle şmesini kullamrken, büyük ölığı sonucu desteklemek ve bunu kuvvetlendirmek amac ıyla
çüde ya vard
ı Avrupa Sözle şmesine atıfta bulunmaktadır.
İnsan Haklar
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çerçevede hem içtihadi alana, hem de mevzuat alan ına bakıldığında,
neden Avrupa Birliğ i bünyesinde insan haklan koruma mekanizmas ına
ihtiyaç var? Görüldü ğü gibi, öncelikle Avrupa Birli ği içinde insan haklarının korunması mekanizmasımn güçlü olmadığı görülmekte. Avrupa Topluluğu Adalet Divamnın içtihatlarım yazılı olmayan genel prensiplere dayandırmasmdan kaynaklanan bir meşnıluk sorunu vardır. Ikincisi, bu
alanda yasal bir kesinlik yoktur; bireyler Avrupa Toplulu ğu Adalet Divanı
tarafindan verilen kararlar dışmda hangi hakların güvencelendiğini bilememektedirler. Üçüncüsü, bireylerin Avrupa Toplulu ğuna karşı Avrupa
Topluluğu Adalet Divamna dava götürme yollar ımn çok daraltılnıış, kısıtli olmasından kaynaklanmaktadır. Dördüncüsü, Avrupa Topluğu Adalet
Divan
ı, insan hakları bakış açısını üye devlet davranışlarına yaydığmdan
beri bu alanda iki seviyeli bir koruma vard ır. Bu, hem Insan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlar
ı ve İnsan Hakları Avrupa Sözle şmesi içtihatlan, hem de Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararlarıyla oluşmaktadır. Bu
çerçevede, birçok kararında artık Avrupa Topluluğu Adalet Divam ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin farklı kararlar verebilme potansiyeli
ortaya çıkmıştır. Ozellikle Progaıı ve Opendor kararlarında karşılıklı
olarak, Orten ve Funke kararlarında karşılıklı olarak böyle bir potansiyel doğmuştur. Insan Haklar
ı Avrupa Mahkemesi kararlannın ve Avrupa
Topluluğu Adalet Divan
ı kararlannm attık çatışma ihtimali vard
ır.

1999 tarihli Metyus Karar
ında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun
da ötesinde, şu karara varmıştır: 76/787 Numaralı Konsey Karar
ı ve 1976
Avrupa Parlamentosu Seçim Yasasın
ı n Topluluk çerçevesinde kabul edilen
bir metin olduğunu ve Birleşik Krallığın tek taraflı olarak bunu kaldırması ya da değiştirilmesinin mümkün olmad ığı Birleşik Krallık tarafından
ileri sunilürken, Mahkeme ihlal kararı verirken şu sonuca varmıştır: 'Öncelikle sözleşme, yetkilerin uluslararas ı organizasyonlara devrini sa ğlayan alanı dışlamamakta ve bu alanda da transferden sonra, bu devirden
sonra dahi, üye devlet tarafı
ndan üstlenilen sorumluluk, sözle şmeden doğan hakkı garanti etmeye devam etmektedir." Mahkeme aynı zamanda
sözle şmeden doğan haklar
ın teorik veya göstermelik de ğil, pratik ve etkili kullanırnımn garanti edilmesinin amaçlandığım tekrarlamıştır. Bu çerçevede de Insan Hakları Mahkemesi kararıyla Avrupa Topluluğuna ilişkin
bir belge nedeniyle Birle şik Krallığın mahkumiyeti söz konusu olmu ştur.
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Bütün bu sorunlar çerçevesinde, Köln Zirvesinde bu temel hakların aydın- KURULTAYI
latılması , ortaya çıkarılması hedefi gösterilmiştir ve bu anlamda Temel
Haklar Şartının hazırlanması gündeme geliyor. Temel Haklar Şartı, kaynağmda birçok uluslararası belgeyi barındırmakta. Ana hatlarıyla bunlan ifade etmek gerekirse; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, Topluluk Temel Sosyal Haklar
Şartı, Avrupa 'Ibpluluğunun kurucu anlaşmalan, Avrupa Mahkemesi kaı New York Sözleşmesi, Avrupa
rarları, Şengen Sözleşmesi, Çocuk Haklar
Konseyi İnsan Haklan ve Biyotıp Sözle şmesi, Europol Konvansiyonu, Avrupa Konseyi Kiş isel Bilgilerin Otomatik Tutulmas ına Karşı Kişilerin Korunmasına ilişkin Konvansiyon ve Topluluk Çal ış anlarının Temel Haklanna Dair Şart, Yozlaşmayla Mücadele Sözle şmesi, Sivil ve Siyasi Haklar
Sözle şmesi, üye devletlerin milli yasalar ı, milli anayasalar, üye devletlenırlı tutulmarin ortak anayasal gelenekleri gibi içerik ve bölge olarak s ı
etmişkaynaklık
yan uluslararası ve milli belgeler, Temel Haklar Şartma
tir. Fakat şartın yorumu, esin kaynağmı oluşturan belgelerden bağımsız,
kendi dinamik gelişimini oluşturacaktır.
Bu çerçevede, Temel Haklar Şartı nda temel hak ve hürriyetlerin güvencelenmesi açısmdan şu noktaları özellikle vurgulamak istiyorum: 52. Maddesinde; "Sı mrlamalann yasayla olması, hak ve özgürlüğün özüne saygıli
olunması -'ki, bu bize yabanc ı bir kavram değil; öz kriteri 1961 Anayasası nda temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin olarak getirilen
kriterdi, Anayasa Mahkemesi kararlar ıyla da 1982 Anayasasmı n uygulanmasına taşındı'- gerekli olmalı ve Birliğin veya başkalarımn haklarımn
korunması söz konusu ise yap ılmalıdır ve şarttaki Insan Hakları Avrupa
Sözle şmesinden kaynaklanan haklar ve özgürlükler, anlam ve alan aç ısından sözleşmede ifade edilenlerdir. Bu, Birli ğin daha geniş koruma getirmesine engel değildir" Bu çerçevede temel hak ve özgürlüklerin güvencelenme mekanizması m da ortaya koymu ştur.
Türkiye açısı ndan bir-iki noktaya dikkat çekmek istiyorum: Türkiye'nin
bu çerçevede Avrupa Birliğine giriş süreci çerçevesinde Kopenhag Kriteri Temel Haklar Şarleriyle yükümlü olduğu ortadadır. Ancak Avrupa Birli ğ
tı , bu belgenin ötesinde birtak ı m yükümlülükler getirmektedir, özellikle
ı
sosyal haklara iliş kin olarak. Bu durumda, Türkiye'nin sorumluluklar
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Katılım Ortaklığı Belgesinde ortaya konulan unsurlar ın ötesine geçilmek
durumundadır. Belki buna "uzun vadede yap ılması gerekenler" vurgulamasını yapmak gerekir.
Özellikle şu sorularla bitirmek istiyorum: Temel Haklar Ş artı, her şeyden
öte, Avrupa Birliğinin yeni siyasal düzenini nas ıl etkileyecektir? Temel
Haklar Şartı, Avrupa Birliği insan haklan yargılamasıyla İnsan Haklan
Avrupa Mahkemesinin insan hakları yargılaması arasındaki çatışmayı
çözmeye yetebilecek midir ve Temel Haklar Şartının bağlayıcı olmamasına ilişkin, geleceğini nasıl etkileyecektir?
Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı

Son konuşmacımız Sultan Hanımın da sunuşunu aldık.
Efendim, bir 15 dakikalık gecikmemiz var, sorular için zamanıımz kalmadı; ama salondan bir el kalk ıyor, çok kısa olarak rica edece ğim.
Buyurun Rıza bey.
Rıza Türmen
Avrupa Insan Hakları Mahkemesi Yargıcı

Avrupa Temel Haklar Ş artı, bu aşamada bir deklaratory nitelik taşıyor; fakat ilerde bunun Avrupa Birliğinin temel belgelerine geçmesi ve Lüksembourg'daki Avrupa Mahkemesi'nin bunun denetimiyle görevlendirilmesi
olasılığı epeyce bask
ın galiba. Tabii bir de öbür taraftan, Strasbourg'daki
Avrupa Insan Haklan Mahkemesi var. Bir tak ım tereddütler akla geliyor;
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı bağlacı bir hukuk belgesi niteli ğ
ini kazamrsa, o zaman Avrupa'da iki ayr ı hukuk alanı doğmayacak mı? Ben1901 B İLDİRİLER
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rabii bu İnsan Hakları Şartı, Temel Şart bağlayıcı nitelik kazandıktan
sonra, Avrupa'da iki tane ayn hukuk alanı doğduktan Sonra, bu çeli şkiler,
bu bağdaşmazlık çok daha kendini kuvvetli bir biçimde göstermeyecek miı bir jürüspüur? Öbür yandan, iki mahkeme aras ında ayrı içtihatlar, ayr
rüdans oluşmayacak mıdır? Bir de tabii Avrupa Birliği üye devletlerin
hepsi Avrupa Konseyine, dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine
araf. 0 zaman, mesela bir Alman ya da bir Frans ız vatandaşı bir tercihle
karşılaşacak; biri hakkımn ihlal edildiğini iddia ediyorsa, ister Lüksemboırg'daki mahkemeye gidecek, ister Strasbourg'daki mahkemeye gelecek.
Fabii bu, şu tehlikeyi beraberinde getiriyor: Strasbourg'daki mahkeme,
vrupa Birliğine üye olmayan ülkelerin vatandaşları için sadece iş görebi.ecek; Avrupa Birliğine üye ülkelerin vatanda şları Lüksembourg'daki
nahkemeyi tercih edecekler. 0 zaman Avrupa'mn içinde böyle bir birinci
sımf ikinci sımf ayrum ortaya ç ıkmayacak mı? Böyle tehlikeler tabii son
lerece akla gelen, konuşulan eleştiriler, tabii bütün bunlar ı önlemek için.
bir jürüspurudansa sahip bir mahkeBir de şu var: Öbür tarafta 50 ıllık
y
ne varken, sınanmış ve hakkında böyle olumlu yargılar verilmiş bir malıeme varken, büyük paralar harcayarak yeni bir mahkeme kurulmas ı ne
adar rasyonel bir davranıştır; o da işin başka bir tarafı. Tabii bütün bunLarın üstesinden gelmek için ortada bir formül var. 0 formül de, Avrupa
Birliğinin Avrupa İnsan Fİaklan Sözleşmesine taraf olmas ı. 0 zaman Avı Sözle şmesi, otomatikman Avrupa Birli ğinin de yasası
rupa İnsan Haklar
ı n bir kararı vardır, bu
aline gelecek. Burada Lüksembourg'daki Divan
onuda menü bir kararı vardır. Fakat bu mevzuatla ilgili; i şte Roma An.aşması nda izin verilmeyen filan diye, bu güçlükler tabii ki üstesinden geildir. Pekala birtak ım değişiklikler yapılarak, ge.inmeyecek güçlükler değ
inin ilgili metinlerek İnsan Hakları Sözle şmesinde, gerek Avrupa Birliğ
rinde bu gerçekleştirilebilir.
Bir de tabii deniliyor ki, 'Efendim, bu Temel Şart, Avrupa Birli ğinin temel
rganlanyla Avrupa Birliğinin bireyleri arasındaki anlaşmazliklara bakaak." 0 zaman ister istemez akla şu soru da geliyor: Avrupa Birli ği organi vatandaşlarına işkence mi yapacaktır, onların ifade özan, Avrupa Birliğ
BİLDmILER
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mi s ınırlayacaktı r, yani böyle temel haklar da orada oldu ğuna göre, böyle şeyler mi olacaktı ki temel haklar bu Temel Şartta ifade
edilmiş tir? Tabii bu sorular da var. Fakat bu formül hakk ında, yani Avrupa Birliğinin İnsan Hakları Sözle şmesine taraf olmas ı formülü hakkında
Sayın Rossetto'nun ne düşündüğünü merak ediyorum doğrusu.
Çok teşekkür ederim.

Oturum Başkam

Biz de te şekkür ederiz.
n Rossetto; çok kısa olarak...
Sayı

Prof. Dr. Jean Rosetto
Fransızca Cevap
Oui,je vai-s rdpondre cette question rapidement, cette question qui est intdressante parce qu' elle met en cause la concurrence de deuxjuridictions trs
importante en Europe, d'un cötd la Gour Europtenne des Droits de l'Homme de Strasbourg, et de l'autre cött la Cour de Justice de la Communaut
Europe<enne. Et cette diffıcult est fondainentale lorsque j'ai dtd membre
d'un comitd d'experts qui a refl4chi a la rddaction d'une charte des droits
fondamentaux. C°est l'un premiers pmblmes que nous nous sommes posds,
com ınent faire en sorte de concilier lajurisprudence qui existe depuis trs
longtemps du cötd de Strasbourg, et lajurisprudence qui ya naitre bien süre de l'application d'une charte des droits fondamentaux si un tel texte devait Sre finalement accept.
Alors, pour aller vite, mais ce sera une discussion trs trs longue; eLj'indique simplernent que la charte des droits fondamentaux en son article 52 se
prdoccupd de ce problme à l'initiative ıwtamment des britanniques, et il est
indiqu4 l'article 52 que s'agissant de la nuznire dont est interprtt'e la Canvention Europ4enne dee Droits de l'Homrne et de la jurisprudence telle
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qu'elle est fixie par la Gour de Strasbourg sur cette Convention. Il ne pouvait pas y avoir d'autres interprtations fournies par la Gour de Luxembourg.
Autrement dit le sense et la port6e des textes doivent ğtre respectds par la
Gour de Lusembourg lorsqu'il aura d appliquer la charte des droits fondamentaux. G'est en quelque sorte l'appel en principe de coMrencejurisprudentielle. Et bien évidemment ça ne rğsulte pas trop bin de M parce que
d'une part les textes ne seront pas exacteınent les memes; il y aura la Convention EuropSnne des Droits de l'Homme de 1950 qui sera applique par
la Cour de Strasbourg, il y a la Charte Europenne qui sera appliqu4e par
ta Cour de Luxembourg. Les termes de ces deux textes ne sont pas les mefl
ğtd dğcid4 au sein de l'Union de rddcrire et non pas de reco--rnespuiq'la
pier la Convention de 1950. Donc djd la premire difficult4 met ensuite bim ğvidernment on sait bien que lesjuridictions suprmes surtout au ni yeu Europen pourront toujours librement et souverainement interpr4tes
omme on l'entend les textes qu'elles auront d appliquer. Dont la difficultd
iuridique n'est pas de tout encore rğsolue mime si la Charte se prdoccupait
udritablement de façon trĞs importante de ce problme de coMrence desjuridictions des textes et des jurisprudences.
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Prof. Dr. Jean Rosetto
Fürkçe Aç ıklaması

Evet, bu soruyu Mzl ıca cevaplandırmak istiyorum,ilginç bir soru çünkü bu
3oru Avrupa'nın en önemli iki hukuk kurumu arasındaki rekabeti ortaya
koyuyor, bir tarafta Strazbourg Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bir tarafta ise Avrupa Birli ği Adalet Divam. Temel Haklar Şartı kaleme alan
Uzman Komitesinin üyesi olduğum zamanda bu esasa ili şkin sorun düşürıülmüştü. Burada kendimize sormuş olduğumuz ilk soru, böyle bir metnin kabulü halinde Temel Haklar Şartı'mn uygulanmas ından doğacak içihat ile Strazbourg taralinda uzun zamandan beri mevcut olan içtihad ı
nasıl bağdaştırabileceğimizdi.
Evet çabucak anlatayım fakat bu çok uzun bir tartışma olacak; belirtmek
isterim ki Ingilizlerin inisiyatifınde olarak, Temel Haklar Şartı'mn
52.maddesi bu soruna değinınişti. Temel Haklar Şartı'nm 52.maddesi AvBJLDtRtLER
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rupa İnsan Haklan Sözle ş mesi ve Strazbourg Mahkemesi tarafindan belirtilen içtihadı yorumlanuştır. Lııxembourg Mahkemesi bu konuda başka
bir yorum yapmıştır. Yani Temel Haklar Şartı uygulandığı zaman Luxembourg Mahkemesi metnin anlamı na ve etkisine bağlı kalmalıdır. Bu şekilde içtihatsal tutarhlık prensibine bağlılık söz konusudur ve tabi ki böyle
bir içtihatsal tutarlılık olması zor çünkü metinler aym de ğil. Bir yanda
Strazbourg Mahkemesi'nin uyguladığı 1950 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olacak, diğer yanda da Luxembourg Mahkemesi'nin uygulad ığı Avrupa Şartı olacak. Bu iki metnin kullandığı terimler ayni değil çünkü Avrupa Birliği çerçevesinde 1950 tarihli sözleşmenin aynen yaz ılmasına değil
de tekrar yazılmasma kara verildi. Oyle ise burada bir sorunla kar şı karşıyayız, aym zamanda da biliyoruz ki üst mahkemeler, özellikle de Avrupa
seviyesinde uygulamaları gereken metinleri istedikleri gibi her zaman
serbest ve bağımsız olarak yorumlayabiirler. Metin ve içtihatlardaki bu
hukuki tutarlılık sorunu çok ciddi bir şekilde ele alm ış olsalar da bu hukuki sorunu henüz tam olarak çözümlenememi ştir.

Oturum Başkam

Teşekkürler Sayın Rossetto.
Değerli dinleyiciler; biraz gecikerek de olsa sabahki Oturumumuzu tamamladık. Hepinize teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz.
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AÇIK OTURUM
'TEMEL HAK ve ÖZGÜRLÜKLER
(KAPSAM, SINIRLAMAVE KÖTÜYE KULLAMLMASI)

Oturum Ba şkanı:
Mahir Can İlıcak (Anayasa Mahkemesi Uyesi)
Konuşmacılar
Av. Güney Dinç (Izmir Barosu)
Prof. Dr. Michel Louis Martin ('Ibulouse Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler
Prof. Dr. Sait Güran ( İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Dr. Rıza Türmen (Avrupa Insan Haklan Mahkemesi Yarg ıcı )
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sunucu
ının
1'ürkiye Barolar Birliğinin düzenlediği Anayasa Hukuku Kurultay
hoş
geldiniz.
kinci gününün öğleden sonraki toplantısına
Bu bölümde bir açık oturumumu2 var. Açık oturunıumuzun konusu, temel
k oturumumuzu yönetmek üzere, Ankara Barosu'ıak ve özgürlükler. Açı
ından ve iki dnem Türkiye Barolar Birliği
ıun önceki dönem başkanlar
Disiplin Kurulu Üyeliği yapan, şu anda da Anayasa Mahkemesi Üyesi
ilan değerli hukukçu, saygıdeğer ağabeyimiz Sayın Mahir Can Ilıcak'ı
cürsüye davet ediyorum.
Buyurun efendim.

IaMr Can Ihcak
nayasa Mahkemesi Üyesi

ının sayın başkanları ve üyeleri, saym konuklar, de(Üksek yargı organlar
er1i hukukçular, Türkiye Barolar Birli ğinin ve baroların sayın başkanlaı, sevgili avukat arkada şlanm; sizleri saygıyla selamlıyor ve "açık oturuna hoş geldiniz" diyorum.
Başarılı bir organizasyonla Uluslararas ı Anayasa Hukuku Kurultayını
erçekleştiren Türkiye Barolar Birliğini yürekten kutluyorum.
k oturumun konusu, tei gibi, açı
Demin değerli arkadaşımm da ifade ettiğ
nel hak ve özgürlükler. Aç ık oturuma katılan çok değerli konuşmacıları,
rogramdaki sıraya göre sizlere tamtıyorum:
ından. Sayın Prof.
Sayın Av. Güney Dinç; İzmir Barosu önceki başkanlar
Dr. Michel Louis Martin; Toulouse Üniversitesi Siyasal Bilimler Enstitü;ü Müdürü. Sayın Prof. Dr. Fazıl Sağlam; Yıldız Teknik Üniversitesi İktiadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ö ğretim Üyesi. Sayın Prof. Dr. Sait GüAÇIK OTURUM 197
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ran; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö ğretim Üyesi. Saym Dr. Rıza Türınen; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı ve Büyükelçi.
Türkiye Barolar Birliğinin Sayın Başkanı Prof. Dr. Eraip Özgen, Kurultayı açış konuşması nda temel hak ve özgürlükleri öne çıkaran çağdaş bir
anayasa taslağı hazırlamak üzere ö ğretiın üyelerinden ve avukatlardan
oluşan bir komisyon olu şturduklannı söyledi. Bugün bence en azından
çağdaş bir anayasaya duyulan ihtiyacı gündeme getirmesi bakımından
önemlidir. Sonra da dilerim, temel hak ve özgürlüklerin en geniş biçimde
yer aldığı, sımrlamaların istisnai olduğu, temel hak ve özgürlüklerin korunduğu çağdaş, yeni bir anayasan ın gerçekle şmesine katkı sağlar.
Say
ın konuşmacılar, temel hak ve özgürlüklerin kapsam ı sınırlandıniması ve kötüye kullanılmasım değişik yönlerden değerlendirecekler.
Bu arada şunu da arz edeyim: 3,5 saatlik bir süremiz var. Say
ı n konuşmacılara, konuşmalarmı yapmak için ilk turda 25'er dakikal ık bir süre tanıyoruz. Daha sonra ikinci turda eksik kalan konular tamamland ıktan sonra katkıda bulunmak isteyen değerli hukukçulara da söz vereceğim. Ayrıca say
ın konuşmacılara konuşmalarıyla ilgili olarak soru yöneltmek isteyen konuklardan sorularım da yazılı olarak alacağım.
Biz, aslında ilk sözü konuk konu şmacı Sayın Martin'e vermek istiyorduk;
ama teşrif etmediler. Ben, programdaki sıraya göre konuşmacılara söz vereceğim.
Oturumun ilk konu şmacısı Say
ın Güney Dinç'in kısa özgeçmişini arz ediyorum: Say
ın Güney Dinç, 1936 yılında İzmir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1961 ı
y lından bu yana Izmir'de serbest
avukat olarak çalışmaktadır.
Buyurun Sayın Dinç.
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Güney Dinç
İzmir Barosu

ANLATIM VE ÖRGÜTLEME ÖZGÜRLÜÖÜ ALANINDA
AVRUPA İNSAN HAKLARI YARGISI VE TÜRKIYE
I. GİRİŞ:
Temel hak ve özgürlüklerin kapsam ı, sımrlandınlması ve kötüye kullanılmalan durumunda toplumsal korumanı n gereği olarak alı nacak önlemler,
ulusal ve uluslarüstü hukuklann ba şlıca uğraş alanları arasındadır.
Bu çok geniş konuyu olabildiğince daraltarak, ülkemiz aç ısından önem taşıyan somut ve güncel örneklerle aç ıklamaya çalışacağım.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, "dü şünce, vicdan ve din özgürlüğü"nü düzenleyen 9.maddesi, "dü şünceyi açı klama özgürlüğü"nü kapsayan 10.maddesi, "örgütlenme özgürlüğü"nü ele alan 11.maddesi, sunuşumun temel dayanaklar ı m oluşturmaktadır.
Konuyu somut örneklerle tart ışabilmek amacıyla, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'nin Türkiye'deki parti kapatma davaları ile düşünceyi açıklama özgürlüğüne ve özellikle TCK'nun 312.maddesine ili şkin deeerlendirilmeleri üzerinde duracağım.
Konumuz, siyasal partilerin kapatılması nda ve TClCnun 312.maddesinde
odaklamnca, uzunca bir süredir Türkiye'nin gündemine yerle şen sıcak
ı lmaz olatartışmaların içine düşmemiz ve farkl ı tepkiler almamı z kaçın
yaklauçarı
ımn
ilimlenin
ve
günlük
bas
caktı r. Ancak çok yönlü politik eğ
şımlar
ının ötesinde, bu alandaki en kal ıcı ve demokratik çözümleri hukukçuları n üretebileceği inancındayım.
Tartışmalann üzerine gitmek, görü şlerimizi açıklı kla sergilemek, olas ı
ele ştirilere özveriyle katlanmak zorunday ız.
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11—AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN AÇILIMI:
A- HUKUKSAL DAYANAK:
AİHS, temel hak ve özgürlüklerin ba şlangıcı ve kurucu belgesi değildir.
Öncelikle Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin ulusal kazammlar ının, daha
genel anlamda evrensel hukukun gelece ğe dönük bir bileşkesidir. Ulusal
ve uluslarüstü yargı kararlarıyla gelişmektedir.
Sözleşme'nin 9,10 ve 11.maddeleri konulan ve aralarındaki yakın bağlantılar nedeniyle, genellikle birlikte ele al ımp değerlendirilmektedirler.
Dili oldukça eskimiş bulunmasına ve önemli çeviri yanlışlan içermesine
karşın, yürürlükteki hukuka bağlı kalmak amacıyla anılan maddeleri
1954 yılında 6366 sayıh yasa ile benimsenen biçimiyle aşağıya aktarıyorum
Madde 9:
1-Her şahıs, düş ünme, vicdan ve din hürriyetine sahiptir. Bu hak, din veya kanaat de ğiştirme hürriyetini ve alenen veya hususi tarzda ibadet
ve ayin veya öğretimini yapmak suretiyle tek başına veya toplu olarak
dinini veya kanaatini izhar eylemek hürriyetini tazammun eder.
2- Din veya kanaatleri izhar etmek hürriyeti demokratik bir cemiyette ancak amme güvenliğinin, amme nizamının, genel sağhğın veya umumi
ahükın, yahut başkalarımn hak ve hürriyetlerinin korunması için zaruri olan tedbirlerle ve kanunla tandit edilebilir.

Madde 10:
1- Her fert ifade ve izhar hakk ına maliktir. Bu hak içtihat hürriyetini ve
resmi makamlann müdahalesi ve memleket sımrları mevzuu bahis olmaksızı
n, haber veya fikir almak veya vermek serbestisini ihtiva eder.
Bu madde, devletlerin radyo, sinema veya televizyon i şletmelerini müsaade rejimine tabi kılmaları na mani değildir.
2- Kullanılması vazife ve mesuliyeti tazammun eden hürriyetler, demokratik bir toplulukta, zaruri tedbirler mahiyetinde olarak, milli güvenli200
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4adde 11:
1- Her şahıs asayişi ihlal etmeyen toplantılara katılmak ve başkalanyla
birlikte sendikalar tesis etmek ve kendi menfaatlerini korumak üzere
sendikalara girmek hakkı dahil olmak üzere dernek kurmak hakkına
haizdir.
- Bu hakların kullamlması, demokratik bir toplulukta, zaruri tedbirler
mahiyetinde olarak milli güvenli ğin, anıme emniyetinin, nizamı muhaının
fazasımn, suçun önlenmesinin, sağlığın veya ahükın veya başkalar
hak ve hürriyetlerinin korunması için ve ancak kanunla tandide tabi
tutulabilir. Bu madde, bu haklar ın kullamlmasında silahlı kuvvetler,
zabıta mensupları ve devletin idare mekanizmas ında görevli olanlar
hakkında muhik tahclitler konmasına mani değildir."
3— SINIRSIZ ÖZGÜRLÜ ĞÜN BOYUTLARI:

ı rsız ve mut3özle şme'nin yalmz 9.maddesinin başlangıç tümcesinde, s ın
ak bir özgürlükten söz edilınemektedir. Buna göre, "Her ki şi, düşünme,
ricdan ve din (inanç) özgürlü ğüne sahiptir."
Jışa vurulmayan inanç ve dü şünceler, içsel bir tartışmadır. Kişinin kendi;iyle başbaşa kaldığı bir alana, kamu gücünün el atmas ı söz konusu değilur.
ı korumamn bir anlam ı ol['oplumsallık kazanmayan düşünce ve inançlar
nadığı söylenebilir. Bizce çok önemlidir. Bireylere, dü şüncelerini, dini
nançlarım ya da inançs ızlfklarmı açıklamama güvencesini sağlamaktalir. Kamu yararı , genel güvenlik gibi nedenlerle de olsa, dü şünce ve inançar sorgulanamaz. Ki şiler, bu konulardaki görü şlerini açıklamaya zorlananazlar.
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İnsanlık, kan ve ate şle yoğrulan çok uzun uğraşlardan sonra ancak yirminci yüzyılın ikinci yarısında böyle bir güvenceye ula şabilmiştir. Düşünce ve inanç dokunulmazl ığını korumak, Türkiye için de büyük önem ta şımaktadır.
Sözleşme'nin 9.nıaddesinin 2.paragrafında vurgulandığı gibi, dinsel inançlann açıklanmasıyla birlikte, kamusal denetim de ba şlamaktadır. Devletler, "kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağliğın, genel ahMkın ya
da başkaiarımn hak ve özgürlüklerinin korunması için zorunlu yasal lüsıtlama ve önlemlere gidilebileceklerdir.
C - ÖZGÜRLÜKLER İN SINIRLANDIRILMASI:
AİHS, 9.maddede olduğu gibi, 10.maddede de düşünceyi açıklama özgürlüğüne, 11.maddede örgütlenme özgürlüğüne bazı yöntem ve koşullarla,
sımrlandırmalar getirebileceğini benimsemektedir. Kısıtlamaların hukuka uygunluğunu denetleme yetkisi, AİHM'nin görev alanına girmektedir.
Mahkeme, ba şvuruları incelerken, aşağıda özetleyece ğimiz ölçütleri gözetmektedir:
a) Toplumsal müdahale, yasalardan kaynaklanmal ıclir. Ulusal hukukun
öngörınediği engellemeler, Sözle şme'ye de aykın bulunmaktadır.

b)Yasalarla getirilen kısıtlamalar, genel yararlara yönelik olmalıdır. Böylece keyfiliğin önlenmesi amaçlanmıştır. Temel hak ve özgürlükler, bu
haklardan yararlananlara da, baz ı görevler ve sorumluluklar yüklemektedir. Her olayın koşullarına göre değerlendirilmesi gereken kamusal korunmanın başlıca dayanakları şunlar olmaktadır:
- Ulusal güvenlik,
- Ülkenin toprak bütünlüğü,
- Kamu güvenliği,
- Kamu düzeninin korunması,
- Suçların önlenmesi,
- Sağlık önlemleri,
- Başkalarının kişiliklerinin ve haklar ımn korunmas ı,
- Haberleşmenin gizlili ğinin sağlanması,
- Yargımn üstünlüğünün ve yans ızlığının korunınası,
1
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Radyo, sinema, TV yayın işletmelerinin izne bağlanması,
Etik değerlerin korunmas ı,

KURULTAYI

Yukarıdaki dizgelerin de ortaya koyduğ u gibi, temel hak ve özgürlüklerin
kötüye kullamlmamas ı için Sözleşme'nin kamusal denetime açık bıraktığı
alanlar, oldukça geni ş yorumlara elveri şle sözcüklerle anlatılmıştır. Ulusal yasalarda yer alabilecek bu tür belirsiz kavramlar, ço ğu zaman özgürlükleri etkisiz bı rakan, haklan kullanamaz duruma düşüren uygulamalara kaynaklık edebilmektedir.
Sözleşme, kamu yararı mn korunmas ı görüntüsü altında temel hak ve özgürlüklerin yok edilmemesi için, belirleyici iki ölçüt getirmi ştir.
Bunlardan birincisi, öngörülen k ısıtlamaların, "demokratik bir toplumun
gerektirdiği" sımrların dışına taşmamasıdır. Haklarm kötüye kullanılmaması amacına da yönelik olsa, demokratik bir toplumun özümseyemeyeceği boyutlardaki müdahaleler, Sözleşme'ye de aykın düşmektedir. Toplumsal korunma, demokratik yöntemlerle sağlanmalıdır.
İkinci ölçüt, Sözle şme'nin 17.maddesinde tammianmıştır
"Bu Sözle şme hükümlerinden hiçbiri, bir devlete, toplulu ğa ve ferde işbu
Sözleşme'de tamnan hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya mezkur Sözleşme'de derpiş edildiğinden daha geni ş ölçüde ta}ıditlere tabi tutulmas ıni istihdaf eden bir faaliyete giri şmeye veya harekette bulunmaya mtuf
herhangi bir hak sağladığı şekilde tefsir edilemez."
Böylece, "orantılılı k" kuralıyla birlikte, kısıtlamalann "istisna" olduğu ilkesi vurgulanmıştır.
Temel hak ve özgürlüklere yönelik kamusal müdahaleler, izlenen toplumi boyutlarda tutulacak ve bu amaçları aşan uysal yararların gerektirdiğ
gulamalara kaynaklı k etmeyecektir.
Sözle ş me'nin 17.maddesi, temel hak ve özgürlüklerin, devletlerle birlikte,
bireylerce de kötüye kullamlamayacağı gerçeğini yinelemektedir.
c) AİHM, gündemindeki uyu şmazlıkları, yukarıda özet.lediğimiz ilkeler
çerçevesinde çözmektedir. Sözle şmenin koruduğu haklar temel al ınmakta, kısıtlamalar istisna olarak de ğerlendirilmektedir.
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Mahkeme'nin üzerinde durduğu bir diğer konu da, devletlerin, hak ve özgürlükler konusunda yansız ve edilgen kalmakla, yükümlülüklerini yerine getinniş sayılamayacakları gerçeğidir. Sözleşme kapsamındaki h.klann önündeki engelleri kaldırmak, uygulanmalanna yol açacak hukuksal
yapıyı oluşturmak, devletlerin görevidir.
111— AVRUPA İNSAN HAJ<LAIU MAHKEMESİ'NİN TÜRKİYE'YE
YÖNELIK DE ĞERLENDİRMELERİ :
A - SİYASAL PARTİLERİN KAPATILMASI:
Türkiye'den, siyasal partilerin kapat ılması konusunda AİHM'ne gönderilen ilk dava,
Türkiye Birle şik Komünist Partisi tüzel ki şiliği ile, parti kuruculan Nihat
Sargin ve Nabi Yağcı'nın birlikte yaptıklan başvuru oldu.
a) Olay:
Bilindiği gibi TBKP 4 Haziran 1990 günü kuruluş dilekçesini vermi ş ve on
gün sonra, 14 Haziran 1990'da Yargıtay Başsavcısı Parti'nin kapatılması
istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.
Başsavcılık İddianamesi'nde, TBKP'nin:
- Bir sosyal sınıfın, diğer sosyal sımflar üzerinde egemenlik kurmas ım
amaçlaması,

- Adında "komünist" sözcüğ ünün geçmesi,
- Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü ğünü bozmaya yönelmesi,
- Daha önce Anayasa Mahkemesi'nce kapat ılan Türkiye İşçi Partisi'nin
bir devamı olduğunu açıklaması, nedeııleriyle, temelli kapatılması talep ediliyordu.
b)Anayasa Mahkemesi Kararı :
Anayasa Mahkemesi 16 Temmuz 1991 günlü karar ında kapatma nedenlerinden ikisini yerinde bulmadı :
"...Davalı Parti'nin çoğulcu, katilımcı , çok partili ve halk oyuna dayanan
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demokratik siyasal kurumlan benimsedi ği..." saptandığından, tüzüğünde KURULTAYI
herhangi bir diktatörlüğün savunulmadığı vurgulandı.
"...Marksist hareketin farkli örgütlenmelerine, siyasal kültürüne ve bunlann kültürel miras ına sahip çıkılmaz', kapat ılan bir siyasal partinin devaım olmak değil, marksist örgütlenmeııin birikim ve deneyiminden yararlanıp yeni bir parti olu şturmak..." olarak algılandı.
Böylece sı mf egemenliği ve kapatı lan bir partinin devamı olmak nedenlerine dayandınlan istemler reddedildi.
Ancak, Parti adına "Kom Ü st" sözcüğ ünün geçmesi nedeniyle, 2820 sayı li Yasa'nın 96.maddesine ayk ırılık, açıktır... sımf egemenli ği ya da diktai "kotörlük amaçlanmasa da, bir parti 96.maddenin sonuncu f ıkrası gereğ
münist" adını alamaz ya da bu sözcü ğü adında kullanamaz.
Bölücülük suçlaması yla ilgili olarak da, Anayasa Mahkemesi'nin karar ında aşağıdaki değerlendirmeler yap ıldı :
"...Programda yer alan 'kültürel yenilenme, Türk ve Kürt ulusal kültürel
değerleri, Anadolu uygarlıklannı n mirası, İslam Kültürünün insancıl ögeleri, halkımızın çağdaşlaşma mücadelesinde yaratt ığı tüm değerlerin evrensel, çağdaş kültür ve etkileşimi ile gerçekle ş ecektir." biçimindeki anlatımlarla 2820 Sayılı Yasa'nın 81.maddesinin (b) bendine ayk ırı davranilmakta, Türk dili ve külturunden ba ş ka dil ve kültürleri korumak yaymak
yoluyla azınlı k yaratılarak millet bütünlüğünün bozulması amaçlanmaktadır. Bölgelerin ulusal kimli ği olamaz. Anayasa, özerklik ve özyönetim
yöntemlerine - biçimlerine kapal ıdır.
Kimi siyasal nedenlerle d ış etkenlerden kaynaklanan, kimi varsay ım, yorum ve bahanelere dayanan, insan haklar ı ve özgürlük savlarıyla yoğunlaştırılan sakıncalı amaçlara geçerlik tanınamaz. Devlet, (TEK)'tir, ülke
(TÜM)'dür, ulus (B İ R)'dir. Ulusal birlik, devleti kuran, ulusu olu şturan
topluluklann ya da bireylerin etnik kökeni ne olursa olsun, yurtta şlık kurumu içinde ayr ımsız birliktelikleriyle gerçekle şir. Anayasa'da ve yasalarda yurttaşlar arasında ayrımı öngören hiçbir kural bulunmadığı gibi, kimsenin soy kökeninin yads ınması ya da kabul edilebilecek yeni bir san da
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yoktur... Ulusal ve tekil devlet, etnik ayrıhkiarla tartışılmaz. Herkesin,
her zaman karşılaşabileceği ve giderek hukuk devletinde kar şılığı istenebilecek aykınlık, çeli şki, haksızlık ve yanlışlıklar, insan haklan alamnda
sömürü nedeni yap ılarak, gerçekler saptırıhp çarpıtılarak, üstü kapalı biçimde, ayrı ulus yoluyla ayrı devlet amaçlanamaz. Tartışılamaz kavram ve
değerlerle, ödün verilmesi olanaksız ilke ve niteliklerin kaynağı Türkiye
Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf oldu ğu yeni bir Avrupa
İçin Paris Şartı, ırkçılığı, etnik düşmanlığı ve terörizmi kınamış ve "Güvenlik" ve "Ek 1" bölümlerinde de aç ık olarak ülke bütünlüğü ve demokratik düzeni yıkınayı amaçlayan hareketlerle giren ki şi, grup ve örgütlere
karşı koruma ve ko!lama sorumluluğunun milletlerarası bir çağrı olarak
kabul etmiştir. Yasa, kürt kimliği, kürt adı yoluyla kürtçülük ve bölücülük
yapılmasına olur vermemektedir."
Anayasa Mahkemesi, sonuç olarak Anayasa'n ın 3, 14, 68 ve Siyasi Partiler Kanunu'nun 78, 81 ve lOLmaddelerine dayanarak TBKP'nin temelli
kapatılmasına karar verildi.
c) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Değerlendirmeleri:
MHM'nin 868 sayılı, 30.01.1998 günlü TBKP, SARGIN, YAGCI-TÜRKİYE
kararımn Sayın Yrd.Doç.Dr.Osman Doğru ve SaymYrd.Doç.Dr£ibel İnceoğlu tarafından gerçekleştirilip İstanbul Barosu'nca yay
ınlanan Türkçe
çevirisi çalışmamızın (1) numaralı eki olarak sunulmaktadır.
Kararda, taraflar ın savları, ulusal hukuktaki dayanaklar
ı, Anayasa Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun görü şleri ayrıntılı bir
biçimde özetlendiğinden, özellikle Mahkeme'nin konuya ili şkin ilkesel yorumlan üzerinde durmakla yetinece ğim:
1) Sözleşme'nin 11.maddesinin siyasal partilere uygulanmas ı.
Mahkeme, tarafların sunuşlarına göre, siyasal partilerin kapatılmasından
doğan uyuşmazhklarm Sözle şme'nin lLmaddesinin kapsamına girip girmediğini öncelikle tartışırken, Türkiye'de yeterince kavranamadığını gördüğümüz bazı ölçütler üzerinde durmuştur.
Mahkeme'ye göre
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"Siyasal partiler, demokrasinin tam olarak iş lemesi için temel örgütlenme KURULTAY!
biçimlerinden birisidir. Sözle şme sisteminde demokrasinin önemine bakıldığında, siyasal partilerin itmaddenin kapsam ına girdiğinden kuşku duyulamaz ... Diğer yandan Mahkeme'ce, siyasi parti gibi bir örgütün, s ırf
ulusal organlar tarafı ndan faaliyetleri devletin anayasal yapısını zayıflattığı ve konulan s ınırları aştığı kabul edildi ği için Sözleşme'nin sağladığı
korumanın dışında tutulacağı düş ünülemez. Mahkeme'nin önceki kararlannda belirttiğ i gibi, kural olarak ulusal organlar hukuk devletine saygıyı
sağ lamak veya anayasal haklara etkinlik kazandırmak için gerekli olduğunu düş ündükleri önlemleri almakta serbesttirler. Ancak alacaklar ı önlemleri, Sözleş me'ye göre üstlendikleri yükümlülüklerine uygun dü şecek
bir biçimde yerine getirmek zorundadı rlar ve bu önlemler Sözle şme organlarının denetimi kapsamındadır."
Mahkeme'nin bu konudaki de ğerlendirmelerinde, tüm bireyler için geçerli olan temel hak ve özgürlüklerin korunmasrnda, siyasal partiler aç ısından daha bir önem ve duyarlılıkla yaklaşıldığı gözlenmektedir.
Mahkeme'nin de ğerlendirmelerine göre, "...Siyasi partiler söz konusu olduğu zaman, 11.maddede belirtilen istisnalar çok dar anlamda yorumlamr. Yalmzca tam inand ırıcı ve zorlayıcı nedenler siyasi partilerin örgütlenme özgürlüğünün sınırlanması m haklı gösterebilir. Sözle şmeci devletler,
ll.maddenin ikinci fikrası kapsamında bir gerekliliğin olup olmadığına
karar verirlerken, yalmzca s ınırlı bir takdir alanı na sahiptirler. Ulusal organları n koyduklan kurallar ve bu kuralların uygulanması doğrultusunda mahkemelerin verdikleri kararlar ı da kapsayan özenli Avrupa denetimi, birlikte ve el ele yurutülür...Bu tür yak ından denetim, bir siyasal partinin kapatılması yla birlikte, parti liderlerinin de gelecekte benzer siyasal
etkinliklerini sürdürmekten yasakland ı klan bir davada özellikle gereklidir."
Mahkeme, Türk hukuk sistemini de ğerlendirirken, örgütlennı e özgürlüğünün yalnı z bir siyasal partiyi kurma hakk ı m ilgilendirmekle sınırlı kalmaı , kuruluş undan sonra da siyasal etkinliklerini özgürce yurutmesini
dığın
güvence altına aldığını belirtmiştir.
Mahkeme'nin üzerinde durdu ğu bir diğer konu, Sözleşme'nin, kapsadığı
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hakları, kuramsal veya sanal düzeyde değil, pratik ve etkili olarak da korumayı amaçladığı olgusudur. "Sözle şme'nin 11.maddesi bir örgütün sadece kurulmasıyla sımrlı tutulacak olursa, bu maddede güvence altma al ınan hak, büyük ölçüde teorik ve hayali kalacaktır. Çünkü ulusal makamlar, Sözle şme'ye uygun davranmaksızın, bu örgütü hemen yasaklayabilirler. Buradan ç ıkan sonuca göre, 11.maddenin sa ğladığı koruma, örgütün
bütün yaşamı boyunca devam eder. Bir örgütün yetkili ulusal organlarca
kapatılması, 11.maddenin ikinci fikrasındaki şartlara uygun olmak zorundadır."
2) Sözle şme denetimi kar şısında, devletlerin egemenlik haklan ve ulusal
hukukun etkinliği:
ın siyasi
Görülüyor ki, Mahkeme, ko şulları oluştuğunda ulusal organlar
partilerin kapatılinasma karar verebileceklerini kabul etmektedir. Bir siyasal partinin örgütlenme özgürlü ğünün kapsamından taşması, etkinlikleri için konulan s ımrların dışma çıkması ve özellikle demokratik toplumların temel güvencesi olan çoğulcu demokrasiyi yok etmeye yönelmesi duruınunda, kapatılma yaptırımı ile karşılaşması kaçımlmaz olabilecektir.
Ancak, ulusal yargı, böyle bir sonuca varırken hangi hukuku uygulayacaktır?
Mahkeme, AİHS'nin l.maddesinin "Sözleşmeci Devletleri, Sözle şmenin
Birinci Bölümü'nde tanınan hak ve özgürlüleri .... herkes için güvence alt ına almak"la yükümlü tuttuğunu belirttikten sonra, bu haklara yönelik
düzenleme ve uygulamalan nedeniyle bir ayrım yapılmaksızın "üye devletlerin egemenliklerinin herhangi bir k ısmının Sözleşme'ye göre yapılacak yakından denetimin ışı
d nda bırakılmadığım..," özellikle vurgulanmaktadır.
İnceleme konusu kararda, ulusal uygulamalarda da gözetilmesi gereken,
Mahkeme'nin inceleme ve değerlendirme yöntemi şöyle açıklanmüktadır:
"Demokrasi, hiç kuşkusuz ,Avrupa kamu düzeninin temel bir özelliğidir.
Bu özellik, öncelikle Sözle şme'nin Başlangıcı'nda açıkça görülmektedir...
Sözleşme'nin Başlangıç kısmı, Avrupa ülkelerinin siyasi gelenekler, idealler, özgürlük ve hukukun üstünlü ğü ortak mirasına sahip olduğunu yine-
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lemektedir. Mahkeme, Sözle şme'nin temel değerlerinin bu ortak mirasta KURULTAYI
bulunduğunu gözlemlemi ştir. Mahkeme, Sözle şme'nin demokratik bir toplumun ideal ve değerlerinin sürdürülmesi ve geli ştirilmesi için tasarlandı ğım defalarca belirtmi ştir.
Buna ek olarak Mahkeme, Sözle ş menin 8,9,10 ve 11.maddelerin haklar ın
kullanılması na yönelik bir müdahaleyi, neyin 'demokratik bir toplumda
gerekli olduğu' ölçütüyle değerlendirmek zorundadır. 0 halde bu haklardan herhangi birine yönelik müdahaleyi hakl ı gösterecek tek gereklilik,
'demokratik toplumdan' çıktığı ileri sürülebilen gerekliliktir.
"Sözleşme tarafından öngörülen ve bu nedenle Sözle şme'yle uyumlu olan
tek siyasal modelin demokrasi oldu ğu" belirtilen kararda, başta anayasalar olmak üzere, ulusal düzenlemelerin bu ilkelerle çeli şmemesi gerektiği
üzerinde durulmaktadır:
"Devletlerin genellikle ve öncelikle anayasalan vas ıtasıyla kullandıklan
egemenlik yetkilerine bir bütün olarak sayg ı göstermekle birlikte, kendilerinin Sözleş meye uygun davranmalan istenir.
Sözle ş meci devletlerin siyasal ve kurumsal organlar ı, Sözle şme'de yer
alan haklara ve ilkelere sayg ı göstermek zorundadırlar. Bu bağlamda ele
alınan hükünıleriri anayasa maddeleri mi, yoksa sadece yasa maddeleri
mi oldukları pek bir önem ta şmıaz. Bu tür düzenleyici kurallar, devletlerin egemenlik yetkilerinin kullamlma aracı olduklan andan itibaren, Sözleşme'nin denetimi altma girerler."
Öyle sanıyorum ki, AİHM'nin kararından aktardığı m yukarıdaki alıntılar,
herhangi bir yorum gerektirmeyecek kadar aç ıktır. Şimdilik, 1954 yılından beri bu ilkeleri benimseyip geli ştirme yolundaki uluslarüstü bir örgütlenmenin içinde olduğumuzu bir kez daha belirtmekte yetiniyorum.
3) AİHM'nin, TBKP'nin kapatılma nedenlerine ilişkin değerlendirmeleri:
2820 sayıh Siyasal Partiler Yasası'nı n 96(3.) maddesi ile getirilen, siyasi partilerin adlarında "komünist" sözcugunün yer alamayaca ğına ilişkin yasak,
Anayasa Mahkemesi'nce TBKP'nin kapat ılması için yeterli görülmüştü.
MHM ise, "...ili ve yeterli di ğer koş
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siyasal partinin seçtiği adın, kural olarak kapatma gibi ağır bir yaptırım'
haklı kılmadığım..." benimsemi ştir.
Özellikle koınünizmi suç sayan TCK'nun 141. ve 142.maddelerinin 12 Nisan 1991 günlü ve 3713 say ıh Terörle Mücadele Yasas ı ile yururlükten kaldırılmasından sonra, Anayasa Mahkemesi'nin kendi karar ında da tek sımf egemenliğine dayanan bir politika izlemedi ğini, aksine siyasal çoğulculuk, genel seçim ve katılımcı demokrasi gibi ilkeleri benimsediğini kabul
ettiği bir partinin kapatılmasına karar vermesi, çeli şkili bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir.
AİHM, "TBKP'nin kendisine 'Kom •st' adını verirken, Türk toplumu veya Türk Devleti için gerçek tehlike olu şturabilecek bir politikayı seçtiğini
gösterecek herhangi bir kamt yokken, salt ad ına dayandırılan nedenlerin,
tek başına Parti'nin kapatılması için gerekçe gösterilmesini kabul edilemez" bulmuştur.
Mahkeme, diğer kapatma gerekçesi olan 'bölücülük' suçlaması konusundaki görüşlerini aşağıdaki tümcelerle açıklamıştır:
"Mahkeme, her ne kadar TBKP programında 'Kürt halkmdan', 'Kürt ulusundan', 'Kürt yurtta şlanndan' söz edilmi ş ise de, Kürtlerin bir azmlık
olarak tanımlanmadığım ve varlıklarının tanınması dışmda Kürtler için
özel ayncalıklar veya haklar, hele hele Türk nüfusunun bütününden aynlma hakkı talep edilmediğini vurgular. Tam tersine, programda şu anlatımlar yer almaktadır:
TBKP, Kürt sorununun adil, demokratik ve bar ışçı bir çözüme kavuşturulması, Türk ve Kürt halkımn Türkiye Cumhuriyeti Devleti s ımrları
ı ve ortak çıiçinde gönüllü ve e şit haklılık temelinde birlikte yaşamalar
karlar temelinde demokratik yeniden yap ılanması için çalişacaktın'
TBKP programında, kendi kaderini tayin hakkı konusunda ise, şiddete
ı n, birlikte değil, ayrılık
başvurulmasının '..±endi geLeceğini tayin hakkın
biçiminde tek yönlü kullamimas ına yol açacağından..' duyduğu kaygıları
belirtmekle yetinmekte, '.problemin çözümünün politik oldu ğunu' ve
'Kürt halkı üzerindeki ulusal bask ı ve e şitsizliğin ortadan kald
ırılması
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için Kürt ve Türklerin birlikteliğine gereksinim bulunduğ unu' eklemekte- KURULTAYI
dir."

"Mahkeme, demokrasinin ba şta gelen özelliklerinden birinin, ülkenin sarunlannı şiddete başvurmadan, sıkıcı bile olsa diyalog yoluyla çözme yolunu açması olduğunu kabul etmektedir. Demokrasi, anlatım özgürlüğü
ile geli şir. Konuya bu açıdan bakılınca, siyasi bir gruba, s ırf devlet nüfusunun bir bölümünün ko şullarım açık biçimde tartışmayı ve demokratik
kurallara uygun olarak herkesi tatmin edecek çözümleri bulmak üzere siyasal yaşamda yer almak istediği için engel olunması haklı görülemez."
Mahkeme, siyasal partilerin ba şlangıçta açığa vurmadıkları hukuk dışı
gizli amaçları da olabilece ğini kabul etmekle birlikte, kurulu şundan on
gün sonra kapatılması için dava aç ılan TBKP'nirı herhangi bir çal ışması
bulunmadığını ve salt anlatı m özgürlüğünden yararlanmak istedi ği için
varlığına son verildiğini gözönünde bulundurmu ştur.
Mahkeme, "görülen davamn ardalan ım ve özellikle terörle mücadelenin
yarattığı güçlülderi dikkate almaya haz ır olduğunu" belirtmekle birlikte,
Türkiye'de terörün yol açtığı sorunlar nedeniyle TBKP'nin sorumluluk taşıdığı sonucunu doğuracak bir kanı t bulunmamas ı ..." nedeniyle, Sözle şme'nin 17.maddesini uygulamaya da gerek görmemi ştir.
AttIM, yukarı da özetlenen gerekçelerle, TBKP'nin henüz çai ışmalarına
başlamadan, hemen ve temelli olarak kapat ılmasımn, parti kuruculanna getirilen siyasal yasakların meşru amaçlarla orantısız ve çok aşırı önlemler olmaları nedeniyle demokratik bir toplumun gerekleriyle ba ğdaşmadığına ve Sözle şme'nin 11.maddesinin ihlal edildi ğine oybirliği ile karar vermiştir.
B - TÜRK CEZA YASASI'MN 312.MADDES İNE DAYANDIRILAN
MAHKUMIYET KARARINA İLİŞKİN AİHM'Nİ N GÖRÜŞLERİ:

AİIIM'nin İNCAL/T[JRKIYE davas ı sonucunda verdiği 933 sıra numaralı
ve 9.6.1998 günlü karan, Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin yap ılanmasından askeri yargıçlarm ç ıkarılmasım sağlayan Anayasa ve yasa de ğişikliklerine neden oldu ğu için hukukçularımız ve kamuoyunca yakından biAÇIK OTuRUTI 1 211
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linmektedir. Bu davanın önemli bir yam da, ulusal yargı nm TCK'nun
312.maddesine göre verdi ği mahkumiyet kararınm ilk kez AİHM'nce Sözleşme'nin 10.maddesine aykırı bulunmuş olmasıydı. Sözü edilen kararın
gerekçesi, düşünceyi açıklama özgürlüğünün kapsamı, sımrlandırılması
ve hangi koşullarda kötüye kullamldığımn benimsenebileceği konularında
üzerinde durulmas ı gereken ölçütler vermektedir.
a) Olay:
Halkın Emek Partisi Izmir tl Örgütü'nün 01.07.1992 günü yaymlamay ı
kararlaştırdığı, "Yurtsever - Demokrat Kamuoyuna" başlıklı bildiri, yasal
n izin için Savcılık ve Valilik'e bildirilıniş, onbin
gerek olmamasına karşı
nüsha bastınlmış ve henüz dağıtımı yapılmadan tümüne güvenlik görevlilerince el komnuştur. Ardından, bildiri kararı altında imzalan bulunan
Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, TCK 312.maddesi uyarınca cezalandıı.
rılması istemiyle kamu davas ı açıld
Izmir Devlet Güvenlik Mahkemesi, İzmir Büyükş ehir Belediyesi'nin karar
ve uygulamalarım eleştiren bildirideki, "...metropollerin Kürtlerden anndınlması siyasetinin uygulanmas ı cünılesinden alarak İzmir'de sistemli
bir şekilde Kürt halkmın seyyar satıcı olduğu, mesleklerini icradan men
edildiği, göçe zorlandığı, Kürtleri yılgınlığa düşürmek istedikleri belirtilına karşı sürdürülen özel sava şın bir parçasımiş olup, ...ülkede Kürt halk
dı r... Ülkede kontrgerilla, özel tim, köy koruculu ğu, 58 kararnamesi, her
türlü devlet terörüyle bastırı lmak, susturulmak istenirken İzmir'de elinden ekmeği aşı alınmakta, evi başına yıkılarak bu amaç gerçekle ştirilmek
istenmektedir.." sözcüklerini "...içerik itibariyle halk ı ırk mülahazas ı ile
kin ve düşmanlığa açıkça tahrik edici nitelikte" bularak, samklar ı TCK
312.maddesinin 2.bencline göre mahkum etti. Karar Yarg ıtay'ca da onanarak kesinle şti.
Konu, mahkum edilen Yönetim Kurulu üyelerinden Av. İbrahim Incal tarafından, AIHK'na gönderildi.
b)Avrupa İnsan Haklan Mankemesi'nin De ğerlendirmeleri:
AİHM'nin 933 sayılı, 9.6.1988 günlü INCALİTÜRKİYE kararımn Sayın
Yrd.Doç.Dr.Sibel İnceoğlu ve Hak.tTste ğm.İsmail Pamuk tarafından ger-
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çekleş tirilip tstanbul Barosu'nca yaymlanan Türkçe çevirisi, çal ışmaımzın
(2) numaralı eki olarak sunulmaktadır.

KURULTAYI

AIHM, Sözleş me'nin 10.maddesi kapsamında değerlendirdiği uyuşmazlıkta, öncelikle yakınmacının dü şünceyi açıklama özgürlüğüne bir müdahalenin varlığı m, mahkumiyet kararının yasal dayanağı mn bulunması nedeniyle müdahalenin hukuken öngörülmü ş olduğunu ve yerel organlarmın
"kamu düzenini" korumayı amaçlamaları nedeniyle de, müdahalenin
"meşru amaca" yönelik olduğunu benimsemi ştir.
Mahkeme, bu aş amadan sonra konuyu, "demokratik bir toplumun gerekleri" açısından tartışmıştır.
AİHM'nin düşünceyi açıklama özgürlüğüne iliş kin davalarında çok sık yinelenen, ender olmakla birlikte zaman zaman Türk Mahkemeleri'nin kararları nda da görülebilen geleneksel gerekçesi, INCAL davas ı kararında
aşağıdaki tümcelerle açıklanmıştır:
"...Mahkeme'nin s ık sık söylediği gibi, lO.maddede yer alan ifade özgürlüüğ, demokratik bir toplumun en önemli temellerinden birini olu şturur; demokratik toplumun geli şmesi ve her bireyin kendi ki şiliğini gerçekle ştirmesinin temel ko şuludur. İfade özgürlüğü, lO.maddenin ikinci fıkrasımn
smırları içinde, sadece lehte oldu ğu kabul edilen veya zarars ız veya ilgilenmeye de ğmez görülen "haber" ve "düşünceler"e değil, aynı zamanda
aleyhte olan, çarpıcı gelen veya rahatsı z eden "haber" ve "düşünceler"e de
uygulanı r; bunlar, "demokratik toplumun" olmazsa olmaz unsurlar ı olan
çoğulculuk hoşgörü ve açık fikirliliğinin gerekleridir.
İfade özgürlüğü, herkes için önemli olmakla birlikte, siyasi partiler ve onlar
ı n aktif üyeleri için özellikle önemlidir. Siyasi partiler seçmenlerini
temsil ederler, onları n sorunlarma dikkat çekerler ve onlann menfaatlerini savuııurlar. Bu nedenle, ba ş vurucu gibi bir muhalefet partisi üyesi siyasetçiııin ifade özgürlü ğüne müdahale edilmesi, Mahkeme'nin konu üzerinde çok dikkatli bir inceleme yapmas ını gerektirmektedir."
Mahkeme kendi ölçütlerini belirlerken, TBKP davas ında olduğ u gibi, anlatım özgürlüğünün, "...özellikle siyasal partiler ve onlar ın sözcüleri açı sından..." önemi üzerinde durmu ştur. Bununla da yetinmeyerek, ba şvuruAÇIK OTURUM 213
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cunun "...bir muhalefet partisi üyesi olmas ının..." daha özenli bir incelemeyi gerektirdiğini vurgulamıştır.
Mahkeme, kendisini ulusal yargının yerine koymam ıştır. Ancak, Sözleşme'nin 10.maddesine dayanan denetimini gerçekle ştirirken, bildiri içeriğini de değerlendirmek zorunda olduğunu belirtmiştir. "Bildiri'de Türk Hükümeti'nin politikaları hakkında bazı çok sert ifadeler yer almakta, Hükümet'i bu durumdan sorumlu tutan ciddi suçlamalarda bulunulmaktad ır.
Bildiri'de 'tüm demokratik yurtseverlere' çağrı yapılarak, yetkili organların işlemleri 'terör' eylemi ve 'ülkede', 'Kürt halk ına' karşı yurutülen 'özel
savaşın' parçası olarak tanımlanmaktadır. Bildiri, halkı, özellikle 'mahalle komisyonlar
ı' eliyle, bu uygulamalara 'karşı çıkmaya' çağırmaktadır."
Mahkeme, bildiriyi yerel uygulamalar ın eleştirileriyle sinirli bulmamıştır.
"Böyle bir metnin, açıklananlardan farklı amaçlara ve niyetlere sahip olduğunu gizleyebileceğini," hatta, "Kürt kökenli nüfusu, baz ı siyasi talepleri seslendirmek için bir araya gelmeye te şvik edici istekler içerdiğini"
gözlemiştir.
Tüm bu saptamalara karşın, Mahkeme'ye göre, "Ele ştirinizin izin verilebilir sımrları, hükümet için, sade bir vatandaşa, hatta bir politikacıya tanınan sınırlardan çok daha geni ştir. Demokratik bir yapılanma, Hükümet'in eylem ve ihmalleri yalmz yasama ve yarg ı organlanmn değil, aynı
zamanda kamuouyunun da yakından denetimine tabi olmak zorundadır.
Ayrıca hükümetin üstün konumu, karşıtlarımn haksız saldın ve eleştirilerini karşılamak için kullanabilece ği başka araçlar varken, ceza davası nin sımrlı koşullarda başvurmasmı gerektirir."
Mahkeme, davanın ülkedeki terörle bağlantısım araştırmaya hazır olduğunu belirtmekle birlikte, sunulan kanıtların, "...İncal'ın Türkiye'deki ve
özellikle Izmir'deki terör olaylarından herhangi bir biçimde sorumlu kılınması sonucunu haklı gösterecek hiçbir neden..." bulunmadığı görüşüne
varmıştır.
Mahkeme, İncal'ın mahkumiyetinin, mahkumiyet kararı sonucunda getirilen siyasal ve toplumsal yasakların " ... güdülen meşru amaçla orantısız
ve bu nedenle demokratik bir toplumun gerekleriyle ba ğdaştırılamaz." ni-
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[V— SON GÖZLEMLER:
- Aİ HM KARARLARININ YOL GÖSTER İCİ NİTELİĞİ:
MHM, TBKP davas ı karanmn ardından, Anayasa Mahkemesi'nce kapatı lan dört siyasal partiyle ilgili kararlarmda, Sözle şme'nin ll.maddesiııin
ihlal edildiği görüşüne varımştır. Henüz sonuçlanmayan davalar da bu[unmaktadır.
[NCALfTÜRKİYE kararım izleyen benzer konulu bir çok davada, ulusal
yargımn de ğerlendirmeleri, Sözle şme'nin lO.maddesine aykırı bulunmuşur.
Gerek siyasal partilerin kapat ılmasında, gerekse düş ünceyi açiklama özgürlüğüne getirilen sınırlamalarda, AİHM'nin değerlendirmeleri, yukar ıda örnek olarak özetlediğimiz ilk iki davaya ko şut düş en gerçeklerle açık[anmaktadır.
Aİ HM'nin, bir temyiz mahkemesi gibi ulusal yargı kararlanm bozma ya
ı n başlı ca görevi, iç
da değiştirme yetkisi bulunmuyor. Uluslararas ı yargın
hukuk uygulamaların
ı AİHS karşısında değerlendirmek ve e ğer varsa
nhklan
saptamakla sınırlı kalıyor. Bu şekilde verilen kaSözleşme'ye aykı
rarlar, üye devletlerin iç hukuklann ı başlıca üç temelde etkiliyor:
ı bulunurı lan olay Sözle şme'yle birlikte ulusal yasalara ayk ır
a) Yakın
n iç huzorunda
kalmaksızı
değiştirmek
ı
sa, ilgili devlet, yasalarm
kuk uygulamalanm düzeltiyor.
b) Sorun, ulusal yasaları n Sözleşme'ye aykırılığından kaynaklamyorsa, böyle durumlarda yasaların yenilenerek Sözle şme'ye uyarlanması gerekiyor.
e) Her iki koşulda da, AİHM bu do ğrultuda bir karar alinış sa, zarar gören kişi veya kuruma, tazminat ve yargı lama giderleri ödeniyor.
Bu çok yalın işleyiş , Türkiye'de yeterince anla şılamamıştır. Daha doğru
bir anlatımla, anlaşılması istenmemektedir. Bir dava sonuçla ıunca, görsel
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ve yazılı basın, olayı "Türkiye tazminata mahkum oldu" ba şlığıyla duyurmaktadır. Kimi politikac ılar, hatta konunun uzman bazı bilimadamları
bile, "öde, kurtul" anlayışı içinde, kararla ştırılan tazminatm ilgilisine
ödenmesiyle, uluslararası yargı kararımn uygulanımş olacağı, böylece
dosyanın kapanacağı yolunda demeçler vermektedirler. Hükümetler de,
tazminat ve yargılama giderlerini ödemekle yetinmekte, uyu şmazlığın temelindeki yanlışlan düzeltmek için etkili çözümlere yönelmektedirler.
Oysa yeryüzünün her kö şesinde, insan haklanmn korunup geliştirilmesi,
ulusal kurumların çabalarıyla sağlanıyor. AİHS'nin yapılanması da bu temele dayanıyor. Ülkemizde, yasama, yargı ve yürütme erklerine çok iş düşüyor. Mahalle bekçisinden valiye, ilçe yarg ıcından Yargıtay'a kadar, kamusal süreçte görev alan her ki şi ve kurum, insan haklarımn korunmasında doğrudan sorumluluk ta şıyor. Onların gereken özeni göstermeden uygulamaya koydukları bir işlem, hiç beklenmedik zamanlarda uluslararas ı
yargının gündemine taşınabiliyor. Acaba tüm kamu görevlileri bu bilince
ulaşabildiler mi?
Bu soruya olumlu yamt verebilmek çok güç.
B - AİHM KARARLARININ ULUSAL HUKUK ÜZERİNDEKİ
ETKİNLİĞİ :

Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler Sözle şme'nin 46.maddesi uyarınca,
AİHM'nin kendileriyle ilgili karalarmı uygulamakla yükümlüdürler. Bu
konuda Türkiye'de henüz çözüm getirilemeyen ciddi güçlükler bulunmaktadir.
Örgütlenme ve düşünceyi açıklama özgürlüklerinin sınırlandınlmasıyla
ilgili olarak verdiğimiz iki örnek, başta Anayasa olmak üzere Siyasal Partiler Yasası'nda ve TCK'nun 312.maddesinde bazı değişimler yapılması gereğini ortaya koymaktadır.
TCK'nun 312.maddesinin yumuşatılması ya da değiştirilmesi, uzunca bir
süreden beri siyasal partiler arasında pazarlık konusu yapılmaktadır. Tartışmalar, genellikle hangi ünlü politikacılara verilen ceza ve yasakların
kaldırılacağı, hangi düşünce suçlularına cezaevi kapıların
ı n kapalı tutulacağı gibi, kişilere yönelik de ğerlendirmeler üzerinde odaklanmaktadır. Za1
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gösterileri de kanşmaktadır. Toplumsal taban, parlamento çoğunluğu,
ıların
ın engellenmesi gibi...
başka yasa tasar
AİHM'nin ,etkileri süreklilik taşıyan somut olaylarla ilgili kararlarımn
ulusal yargı organlarınca nasıl değerlendirilebileceği konusu, belirsizli ğiı Sözle şme'nin 1l.madni korumaktadır. Örneğin TBKP'nin kapatılmasın
katan,
ulusal hukukta "yardesinin ihlali olarak değerlendiren AİHM'nin
gılamamn yenilenmesi" nedeni olarak benimsenebilir mi?
Kapatılan TBKP'nin Genel Ba şkanı Nihat SARGIN ve Genel Sekreteri
Nabi YAÖCI'mn yargı lamamn yenilenmesi istemi üzerine Anayasa Mahkemesi'nin verdiği E:1998/4 (Değişik İşler), K:1999/2 sayılı ve 18.02.1999
günlü kararı, çalışmamızın (3.) eki olarak sunulmaktadır.
Dilekçeler, "AİHM önündeki davada tart ışılan somut olay Anayasa Mahkemesi kararı olduğuna göre, bu çeli şkiyi giderme yetkisinin de, öncelikle
Anayasa Mahkemesi'nin görev alan
ına girdiği inancıyla, ...AIHM'nin kesin kararımn CMUK 327.maddesinin 5.bendine göre, en az ından 'yeni yakıalar veya yeni deliller' kapsamında değerlendirilmesini ve olu şan hukuksal çelişkinin ulusal hukuk içinde çözüme yol açmas ım" talep etmi şlerör.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, "AİHM'nin... 'Sözleşme'nin 11.maddesiı n, CMUK'un 327.maddesinde sanin ihlal edilmiş olduğuna' dair kararın
n
yenilenmesi
sebeplerinden
olmad ığı ve Anayasa'mn
ı
yılan yargılaman
90.maddesine göre bağlayıcı nitelikte bulunmadığından,... yargılamanın
yenilenmesi talebinin reddi..." do ğrultusunda görüş açıklamıştır.
ıt ileAnayasa Mahkemesi de, "AİHM kararı dışında yeni bir olay veya kan
ri sürülmemesi," ve "AİHM kararı, CMUK'un 327.maddesi kapsam ına giığından," yargılamanın yeren yeni bir vakıa veya delil niteliğinde olmad
nilenmesi istemini reddetmiştir.
C - HUKUK ÜRETİMİ NDE YARGININ ETKİNLİĞİ :

ustos 1956'da kapatılan Alman Komünist Partisi'nin AİHK'na yaptı17 Ağ
ğı başvurunun reddedilmesinin üzerinden 40 yıl geçtikten sonra yalnız
AÇW OTURUM 1217

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

Türkiye'nin 6 parti kapatma davas ı ile Avrupa'mn gündemine yerle şmesi,
bir rastlantı olarak görülmemeli. Örgütlenme ve düşünceyi açıklama özgürlükleri konusunda, Türkiye ile Avrupa aras ında önemli anlayış farklılıklan bulunuyor. Çok ciddi uyumsuzluklar var. Örnek olarak sundu ğum
üç karann da otaya koyduğu gibi, Türkiye, bildiği, alıştığı yolda yurumektedir. Değişime, yenilenmeye yönelmemektedir.
Kuşkusuz, başta Anayasa olmak üzere, ilgili yasalarda de ğişiklikler yapılması gerekmektedir. Yasaların yenilenmesi de insan ürünü olaca ğına göre, öncelikle, aıılayışlarımızı, düşüncelerimizi sorgulamamız gerekiyor.
Ayrıntılar üzerinde tam örtüşme sağlanmasa bik, temel hak ve özgürlüklerin kapsamı, sımriarı ve kötüye kullanılmaması için alınacak önlemler
konusunda, AİHM'nin kararlarında yer alan ilkeleri paylaşıyor muyuz?
Kişiler olarak bu ilkelerin Türkiye'de de uygulanabilece ği inancındaysak,
çözüm yolu açılmış demektir.
beri Türkiye Anayasalan'nda temel hak ve özgürlüklerin
1960 ılından
y
kapsamı ve sımrları, AİHS'ne koşut düzenlemeler içermektedir. Daha da
ileri giderek şöyle bir varsayım kurabiliriz
A.İHS'nin temel hak ve özgürlüklere ili şkin kurallanm, tek bir sözcük değiştirmeden ulusal Anayasa olarak benimsemi ş olsaydık, bugün hangi
noktalara ulaşmış olurduk?
Özgürlüklerin kapsam ım olabildiğince dar, sımrlama ve kısıtlamaları
hakkın özünü yok edecek biçimde yorumlama al ışkan]ığımızı koruduğumuz sürece, gelinecek a şama, bugün yaşadıklarımızdan çok farklı olmazdı.
Ben, yargımn çağdaş yorunılanyla, hukuk üretiminde, yasama ve yürütmeye yol göstereceği doğrultusundaki inancımı koruyorum. Soyut kavramlar olan hukuk kurallan, yargıçların kararlarıyla gelişip anlam kazanır.
Elimizde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi, Anayasa'ya aykınlığı ileri sürülemeyecek ulusal bir yasa var. Mahkeme'nin 40 yı lı aşan uygulama-
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Oturtun Başkanı
Say
ın Güney Dinç'e te şekkür ediyorum.
Sayın Prof. Dr. Michel Louis Martin'e sözü vermeden önce, özgeçmi şini çok
kısa olarak bilgilerinize sunuyorum: Michel Louis Martin, Toulouse Siyasal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi O ğretim Üyesi, Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Bölümünde Mast ır Programı Sorumlusu. Toulouse Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi ve Antil Üniversitesinde görevli ve Toulouse Siyasal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi. Sayı n Martin'in
13'ten fazla yay
ınlanmış eseri bulunuyor.
Sayın Martin, söz sizin; buyurun efendim.
Prof. Dr. Michel Louis Martin
Toulouse Üniversitesi Siyasal Bilimler Enstitüsü

Fransızca Konuşulan Afrika Ülkelerinin Anayasalarında Hak ve
Ozgürlülder
Afrika kıtasının Fransızca konuşulan kesimlerinde ortaya
Son on ıldır
y
çıkan demokrasiye geçi ş süreci henüz tamamlanmamış olsa da anayasal
metinlerin sorgulanmasına yol açmış, yeni temel yasaların geliştirilmesi (1) veya eski tarihli olanlarda derinlemesine değişiklikler yapılması
(1) Bu anayasalar, Kasım 1996'da gözden geçirilmiş olan Şubat 1986 tarihli Cezayir.
Aralık 1990 tarihli Benin, Haziran 1991 tarihli Burkina Faso, Arahk 1994 tarihli
Orta Afrika, Mart 1992 tarihli Kongo, Eylül 1992 tarihli Cibuti, Mart 1994, Eylül
1995 ve Nisan 1997'de gözden geçirilmi ş olan Mart 1991 tarihli Gabon, Aral ı k 1990
tarihli Gine, Eylül 1995te gözden geçirilmiş olan Eylül 1992 tarihli Madagaskar,
Şubat 1997 tarihli Mali, Temmuz 1991 tarihli Moritanya, Ağustos 1999 tarihli Nijer,
Nisan 1996 tarihli Çad ile Eylül 1992 tarihli Togo Anayasalarld ır.
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kurumsal mimari yönünde olmu ş; çoğunlukla ifadesini hak ve özgürlüklerdeki geli şmelerde bulan göreli olarak ilerici bir yurtta şlık rejiminin e şlik ettiği bir yarı-başkanlık biçimi oluşturulmuştur.
Neoliberal düşünce resmi düzeyde bugün Afrika kıtasının tamamına hakimdir. Her ne kadar batı temelli olsa da, değişimi örgütlemekle görevli
merciler bu düşünceyi benimsemiştir. Bununla birlikte, temel yasalar ın,
özellikle de güçler dengesine dair hükümleri önceleyen uzun hak bildirgelerinin yüzeysel bir incelemesi bile, daha az bask ın olmakla birlikte ba şka
kaynaklar
ın da etkili olduğunu gösterir. Özellikle de, izleri kolaylıkla silinemeyen marksist geçmi ş bazı hükümlere ilham kaynağı olmaya devam
etmektedir. Şüphe yok ki, anayasa metinlerinin hazırlanmasında ortaklaşa kaleme alma yönteminin izlenmesi, önceki rejimlerden kalan bir dizi
saygın kişinin eski bağlılıklarını kanıtlayan ifadeleri koruyabilmelerini
sağlamıştır.
Bu durum tüm anayasaların ilk maddelerine uyumsuz, hatta kakofonik
bir ton vermekte, bu ise kimi zaman, temel ilkelerin olgular üzerinde somut etkiler yaratacağına inanmamaktan kaynaklanan bir kayıtsızlık, kimi zaman ise daha iyimser bir bak ışla şimdiden zengin bir tarihin işareti
olarak yorumlanmaktadır. Aynca, kullanılan kaynaklardaki bu bariz çelişkiler, geçmişinde her tür etkiyi —içselle ştirerek ya da içselle ştirmeyerekyanyana getirme, dahası bütünleştirme becerisi göstermi ş liberal batı modeline de gerçekte ters düşmemekteclir. Belli bir bak ış açısıyla, Afrika ülkelerinin göstermesi gereken çaba daha büyüktür; zira onlardan beklenen, yüzyıllann arılaştırmasıyla gelişiminin en üst düzeyine ula şmış bir
demokrasi modeline ayak uydurmalandır.
(2) Bu metinler, Haziran 1972 tarihli olup 1975 ile 1991 aras ında pek çok kere gözden
geçirilmiş ve Ocak 1996'da önemli bir değişikliğe uğramış olan Kamerun, 1963 ile
1995 arasında yaklaşIk on kez ve Haziran 1998de ciddi olarak gözden geçirilen
KasIm 1960 tarihli Fildi şi Sahil, 1980'den sonra A ğustos 1992 ve Eylül 1996'da
revize edilen Ekim 1992 tarihli Fas, en önemlisi Şubat 1998 değişikliği olmak üzere
kabul edildiği Mart 1963'ten beri pek çok değişiklik geçiren Senegal ve Nisan 1976,
Haziran 1981, Temmuz 1988, Kas ım 1995 ve Ekim 1997de revize edilen Haziran
1959 tarihli lünus Anayasalarldır.
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Afrika kıtası mn Fransızca konuş ulan ülkelerindeki yeni anayasac ıhğın KURULTAYI
doktriner boyutuna dair bu incelemede öncelikle ilham kaynakları, ikinci
olarak da temelini oluşturan ilkeler ele alınacaktır.
ilham Kaynakları
Kökleri hatı rlanamayacak denli eskilere uzanan geleneklerle biçimlenmi ş
ve gözden uzakta olmasım fırsat bilen büyük Avrupa güçlerinin herbirinin
kendine bir imparatorluk yaratmak istedi ği işgal toprakları na dönüşmüş
bir kıtada etki eden unsurların çok sayıda ve çok çe şitli olması hiç şaşırtıcı değildir. Bunların hepsini ortaya çı karmaya ve kökenlerini bulmaya giriş mek ise, sonucu belirsiz bir soya ğacı çalışması gerektirir. Halihaz ırdaki Afrika hukuk bildirgelerinin z ıınnen gönderme yaptıkları sistemler arasında a priori bir eleme yapıldığında, üç büyük sistemin hakim oldu ğu görülür. Eskilik ve önem düzeyinde hayli e şitsiz olan bu sistemlerden, biri
iki yüz yıldan eski iken, diğer ikisi daha yakı n zamanlıdır. Etkileri açısından ise kimi zaman yükseli ş , kimi zaman gerileme gösterir.
Fransız Devrimi

Eski sömürge uluslarda Frans ı z Devrimi'nin, kökeni sömürge dönemine
kadar uzanan inkar edilemez bir saygrnlığı vardır. Bu, bir yandan ba ğımsızlıktan önce devlet okullar ı nda Afrikalı seçkinlere verilen e ğitimden, diğer yandan da sömürgeciye kendi kavramlar ı ile —doğ al özgürlük, ırklann
i ve halkları n kendi kaderini tayin hakk ı konularında- karşı çıkmaeşitliğ
mn rahatlığından kaynaklanır. Sonrasında, özellikle de marksist analizleün etkisiyle bu kavramlar bir miktar gerilediyse de, son zamanlarda dünya çapında klasik liberalizme doğru yöneliş, 1789 İnsan ve Yurttaş Haklailse bile en azından daha büyük
rı 'mn bir referans olarak görülmesine de ğ
bir ilgiyle ele al ınmasına sebep oldu.
1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nden sonra gerçekle ştiği için tarihsel olarak bir ilk say ılamayacağı gibi, devrimci yasakoyucunun kar şısına
baş ka öncelikler çıkması nedeniyle yarım kalmış olsa da, hiç şüphe yok ki
ıda
1789 Bildirgesi etki alanını daha da genişletmesini sağlayan çok say
Tam
ve
model
olmuştur.
ilham
kaynağı
ulusal ve uluslararası sözleşmeye
tersine, bu belge çe şitli eleştirilere de hedef olmu ş , hatta marksist akım
tarafmdan burjuva ç ıkarlarımn dış avurumu olmakla suçlamnıştır; özelAÇIK OTURUM 1221
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de hukuki e şitlik ve mülkiyete yaptığı övgüler ile toplanma ve dernek
kurma özgürlüklerini düzenlememesi nedeniyle. 1789 Bildirgesi her şeye
rağmen, fikir özgürlüğü ve yurttaşlara tanınan hukuksal güvenceler ba şta olmak üzere pek çok açıdan hâlà güncelli ğini korumaktadır.

KURULTAYI likle

Uluslararası düzeyde daha sonra geli ştirilmiş olup da temelini Frans ız
Bildirgesi'nden alan hukuki düzenlemeler aras ında 1948 İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi ve 1981 Afrika İnsan ve Halk Hakları Sözle şmesi en
önemlileridir. 1789 Bildirgesi varl ığını genel olarak bunlar ın aracılığıyla
sürdürmektedir, zira sadece Fildi şi Sahili, Gabon ve Senegal Anayasalar ınin girişlerinde bu bildirgeye aç ıkça gönderme yap ılmaktadır. Diğer bütün
anayasalar ise 1948 ve 1981 belgelerine gönderme yapmaktad ır. Bu durumun tek istisnası üç Kuzey Afrika ülkesidir ki bu da —en azından Fas ve
Tunus için- klasik liberalizmin daha az geçerli oldu ğu bir dönemde yapılı n göreli eskili ğini açıklamaya yardımcı olur. Burmış olan temel yasaların
kina Faso'ya gelince, "benimsedi ği" 1948 Birle şmiş Milletler Bildirgesi ile
"bağlılığını ciddiyetle vurgı.ıladığı" Afrika Sözleşmesi arasında bir ayrım
yapmakta ve bu durum, bölgesel nitelikteki metinlere haklı olarak daha
kuvvetli bir bağlılığı yansıtmakla birlikte, mahkemede bu maddeden medet umanları yorum sorunları ile karşı karşıya bıraknaktadır.
Fransız geleneği, bir yandan, meşruiyetiıı tek kaynağı olarak halkın gösterilmesiyle Rousseau'nun, di ğer yandan da, temsili vekalet kavramıyla
Sieyös'in analizlerinden kaynağım alan temsili demokrasi kavramm ın
içinde yer alır. Bazı geleneksel monar şi kuramcılarında bile alttan alta
varlık göstermesi nedeniyle, halkı egemenliğin tek sahibi olarak görme
fikrinin mutlak bir orijinallik ta şıd
ığı söylenemez; yine de, Toplumsal Sözleşme'nin yazan tarafmdan öylesine kesin ve sistematik bir şekilde gözler
önüne serilmiştir ki yenilikçi gibi görülmektedir. 1958 tarihli Frans ız Anayasası'n
ı n 2. maddesi bu fikri tumturaklı bir şekilde "halkın, halk tarafından ve halk için idare edilmesi" olarak ifade etmektedir. Her ne kadar, a şırı yüklülüğü nedeniyle muğlak olan bu ifadenin son k ısmı, halkın kendi
yanlışlanna karşı pek iyi bilinen çıkarlarmı koruduğunu iddia eden bir
yetkili tarafından kullanılma riskini taşısa da hiç farklılık göstermeden şu
ülkelerin sözle şmelerinde tekrarlanm ıştır: Benin (m. 2/2), Orta Afrika (m.
18/1), Kongo (m. 4/3), Cibuti (m. 1/4), Gabon (m. 2/7), Gine (m. 1/6), Fildi.
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2/3).

Cezayir Anayasası'nda ise halka yapılan atıflar şüphe uyandıracak denli
boldur: 11. madde "halk tarafindan ve halk için" ifadesiyle yetinse de, öncesinde "Devlet meş ruiyetini ve varlik sebebini halk ın iradesinden alır",
sonrasında da "[Devlet] sadece halkın hizmetindedir" diye belirtiiniiştir.
Bu da yetmezmiş gibi Kasım 1996 değişikliğiyle, "ulusal egemenlik halka
aittir" diyen eski 6. maddenin ortas ına "sadece" sözcüğü eklenmiştir; bu
yeni versiyonun yazarları , söylenmesine gerek olmadan da anla şılan bir
olgunun söylenmesinin daha iyi olacağım düşünüyor gibidir. Son olarak,
Cezayir temel yasas ı tam otuz altı kez halka gönderme yap ıyor, bir başka
deyi şle diğer ülkelerin anayasalanmn ço ğundan üç dört kat fazla. (3) Bu
sayınIn halkın isteklerini fazlasıyla dikkate alan bir rejime mi, yoksa tam
tersine buna yeterince önem vermediği yönündeki ele ştirilere bir cevaba
mı işaret ettiğine getireceğimiz yoruma bağlı olarak, Moritanya ve Benin
gibi (sırasıyla on dört ve on yedi kez) norm d ışı ülkeler ile anayasas ında
bu kelimeye hemen hiç yer verilmeyen Fas'a olan bak ışımız değişecektir.
Sieyös ise, bir taraftan tarihsel —tiers dtat (9 temsilcilerini, temsilcilerin
kendilerini seçenlerin talimatıyla bağlı olması ilkesine dayanan emredici
vekaletin eskimiş kurallanndan kurtarma gereksinimi-, di ğer yandan
pratik nedenlerle —milyonlarca vatanda şı olan bir devletin tüm sakinlerini tek bir yere toplamanın imkansızlığı- temsili vekaletin temellerini ati duymuş tur. Buna göre, seçmenler seçilmi şlere hiçbir şekilde
ma gereğ
karşı gelmeksizin veya görev sürelerinin bitiminden önce yerlerine ba şkasım geçirme imkanları olmaksızın tam bir güven duymak zorundadırlar.
Fransız Anayasası'nı n 3. maddesi "Ulusal egemenlik halka aittir ve o, bunu temsilcileri eliyle kullanı r" deyip "ve referandum yoluyla" diye ekler.
Afrika'mn Frans ızca konuş ulan ülkelerinin çoğunda yeni temel yasalar
ı ifadelere yer vermektedir: Benin (m. 4/1), Filbenzer, hatta tamamen ayn
(3) Bu göndermeler Madagaskar'da alt ı, Kamerun'da yedi, Fildi şi Sahili, Senegal ve
Togo'da dokuz, lünus'ta on ve Gabon ile Nijer'de on birdir.
(*)
Ancien Rgime'de ayrıcalıklı sınıflar (soylular ile rahipler) haricinde kalan toplumun
tüni diğer kesimleri, halk. (Ç.N.).
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dişi Sahili (m. 4/1), Cibuti (m. 3/2), Gine (m. 2/1), Madagaskar (m. 6/1), Mali (m. 26/1), Moritanya (m. 2/2), Nijer (m. 6/1), Senegal (m. 2/1) ; Togo (m.
4/1). Fildişi Sahili'nde "referanduma başvurma ko şullan ve bunun denetimi yasalarca belirlenmiştir" diye belirtilmiştir (m. 4/3). Bunu iki şekilde
anlamak mümkün, bu usulü anayasayla belirlenmi ş alanlarla sırıırlayan
çoğu diğer metne kıyasla daha fazla açıklık getirmesi anlam ında ya da yasakoyucunun ona atfedeceği sorularla kısıtlayacağı anlamında.
Beş devlet, Cezayir (m. 7/3), Orta Afrika Cumhuriyeti (m. 18/2), Kongo (m.
4/1), Gabon (m. 3/1) ve Çad (m. 3/1), ufak bir de ğişiklik yapmış ve halk egemenliğinin clişavuruınu olması hasebiyle referanduma öncelik atfederek
ona parlementerlerle ilgili düzenlemelerden önce yer vermi şlerdir. Bu sıralama ile, üstü kapalı bir biçimde, parlementer sistem mant ığında seçilmişlere normalde gösterilenden daha az bir güvene i şaret edilmektedir. Do ğrusu bu be ş ulusun yakm tarihi de bu düşünceyi haklı çıkanr nitoliktedir.
İki ülkede ise —birinde yakın bir tarihe kadar olmak üzere- düzenlenmi ş
erkler arasında gayet özgün bileş imlere sahip meclisler nedeniyle farkl ı
bir ifadeye yer verilmi ştir. Bunlardan biri olan Burkina Faso'da eski 32.
madde şöyle diyordu: "Egemenlik halka aittir. Halk iktidar ı yürürlükteki
anayasa ile ve yasa tarafından öngörülmü ş koşullarda uygulanır". Anayasan
ın ihmal etmemesi gereken bilhassa önemli bir konuyla ilgili olarak
yasaya yapılan bu beklenmedik atfi anlamak için, eşit ve gizli nitelikteki,
doğrudan genel oyla seçilen bir Halk Vekilleri Meclisi'nin yan ısıra, yalmzca danışmanlık sıfatı taşıyan ve bile şimi yasayla belirlenen bir Temsilciler
Meclisi'nin varlığı m göz önünde bulundurmak gerekir. Maddenin son
cümlesinde de bu tekil kuruma gönderme yap ılmaktadır. Bu meclis, demokrasiye geçiş ve sandıktan çıkan iradenin kendilerinden yana olmaması ihtimaline karşı iktidardaki eski ekibin partizanlar ına bir sığınak saği şikliği bir halk iktidanndan
lama amacıyla öngörtilmüştür. Ocak 1997 değ
bahseden bu biraz çağdışı nitelikteki ifadeye şu yeni biçimi vermi ştir:
"Egemenlik halka aittir ve halk bu egemenliğini anayasa ve yasa tarafından öngörülmüş koşullarda uygular" (yeni m. 32). Böylece, Halk Vekilleri
Meclisi ismi daha klasik olan Halk Meclisi ile değiştirilirken, Temsilciler
Kamarası'yla zımnen ilgili olan yasaya yap ılan gönderme de korunmuştut
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Fas'ta, anayasanın 2. maddesi halkın egemenliğini "referandum yoluyla
doğrudan ve anayasal kurumlar eliyle dolayl ı olarak" kulland ığım belirtir.
Bu alışılmadık ifade, Vekiller Meclisi'nin sadece genel oyla seçilmi ş üyelerden değil, meslek odaları ve yerel yönetimlerce seçilen ki şilerden de oluştuğunu göstermektedir. Sivil toplum temsilcilerinin meclisteki varli ğım
hükümetin siyasal seçim sonuçlanm sınırlamasımn aracı olarak gören
muhalefetiıı istemlerini kar şılamak gayesiyle Eylül 1996 de ğişikliği parlamentoyu "temsilciler" kamaras ı ve "danışmanlar" kamarası olmak üzere
ikiye böldü. Bu değişiklik uyarınca, danışmanlar kamarasında yerel yönetimler, meslek odaları ve "çalışanlann temsilcilerinden olu şan bir seçmenler topluluğu" tarafindan seçilenleri biraraya getirilmektedir (m. 38/1).

KURULTAY!

Bir diğer farkh ifade de Kamerun Anayasas ı'nda kullamlmakta ve halk
ın
egemenliğini gerçekle ştirme araçlan arasında, Cumhurbaşkamna yer verilmektedir (m. 2/2). Devlet başkammn da genel oyla seçildiği ölçüde hukuki anlamda tutarl ı olan bu yaklaşım, yürütmeyi kollama isteğ
inin göstergesidir.
Sieys'in halk egemenliğinin normal dışavurum biçimi hakkındaki analizleri, teorilerini geliştirme ko şullanyla olduğu kadar, yirminci yüzyılın
ikinci yarısında demokrasinin işleyişiyle de yakından bağlantı, farklı iki
sonuca daha yol açar. ilki, her vekilin ulusun tümünü temsil ettiği yönündeki iyimser ve değer atfedici yakla şımdır, yani seçilmişlerin bencilce yalı z kendi seçim bölgelerinin çıkarlarını savunma eğilimlerini dizginlemek
n
için ortaya atılmış bir kurgu. İkincisi ise, geleneksel monar şilerden miras
kalan ve marksist rejinılerce beklenmedik bir biçimde yeniden benimsenen emredici vekaletin aç ıkça yasaklanmasıdır.
Fransızca konuşulan Afrika ülkelerinin anayasal metinlerinde Sieys'in
analizlerinin bu iki sonucunu da görmek mümkündür. Bunlar neredeyse
eşit bir biçimde üçe ayrılır: Bir ısmı,
k
az çok açık kavramlarla, her vekilin
kendini ulusun tamam ınm temsilcisi olarak görmesi gerektiğ
i fikrini ifade etmekle yetinirken (bir "ulusal" vekaletten bahseden Cezayir Anayasası m. 105, her iki meclisin üyelerinin "Madagaskar" ın vekil veya senatörleri olduğunu vurgulayan Madagaskar Anayasas ı m. 66/1 ve m. 76, Fas
Anayasası m. 36, Togo Anayasas ı m. 52 ve Tunus Anayasas ı m. 25); bir diğer kısmı kendilerini zorunlu vekaletin yasaklanmasıyla sınırlar (Kongo
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Anayasası m. 96/1, GabonAnayasas ı m. 39/1, Mali Anayasas ı m. 64/1, Moritanya Anayasası m. 51/1). Üçüncü bir grup metinde ise temsili demokrasinin bu iki unsuruna birlikte yer verilir (Benin Anayasas ı m. 80, Kamerun Anayasası m. 15/2 ve 3, Orta Afrika Anayasası m. 46/3. ve m. 50, CibutiAnayasası m. 49/1, Fildişi Sahili Anayasas ı m. 35/1 ve 2, NijerAnayasası m. 66/1 ve 2, Çad Anayasas ı m. 116/1 ve 2 ve Tbgo Anayasas ı m. 52).
Buna karşılık, eylül 1995'te Gabon Anayasas ı'nda yapılan değişiklik siyasi partiler lehine bilhassa önemli bir ayr ıcalık getirmiştir; buna göre, ait
olduğ u partiden istifa eden veya ihraç edilen milletvekilinin koltu ğu kendiliğinden boş kalı r (m. 39/2). Bu hükümde, aym maddenin birinci fıkrasıyla biraz çeliş ik ve emredici vekalete oldukça benzer bir usül söz konusudur.

Etkisi azalan veya artan daha yak ın zamanlı kaynaklar
imsızlığına kavuşmasından bu yana temel yasalar ın
Afrika Kıtası'mn bağ
normatif sicilini biçimlendiren bu sabit haklar ın yanısıra, başka değerler
de zamana bağlı dalgalanmalar gösteren bir öneme sahiptir. Etkisini giderek artı ran kimilerinin bugün etkisi azalmaktad ır. Bunlardan başlicalan,
çeşitli biçimler altında marksizmden kaynaklanan de ğerler olup, yetmi şli
yıllann ikinci yarısı ile seksenlerin başında ağırlığmı hissettirenlerdir.
Bununla birlikte, kimi varsayımlarda bazı kalıntılar her ne kadar k ısıtli
da olsa varhldarım sürdürmektedir. Genel anlamda "somut özgürlükler"
için durum budur. Hukuk bildirgeleri bunlara az çok aç ık bir biçimde yer
verirken, diğer yandan devlete, yurtta şlanna düşüncelerini açıklama, çalişma, eğitim ve sağlı k gibi özgürlüklere gerçekte ula şmalarım sağlayacak
araçları temin etme yükümlülü ğünü de getirir. Burada, bireylerin kamu
güçlerine karşı gerçek bir hak arama imkan ından çok, eski anla şmaların
kalintısı söz konusudur. Bu yönde bir anlamla yüklü ifadelerden biri de,
kurumlara "insan
ın insan tarafı ndan sömürülmesini engellemeye" yönelmelerini büyuran Cezayir Anayasas ı'nın 8. maddesidir. Daha çekingen bir
biçim taşısalar da bazı hükümler tarafından meclisin elinde tuttuğu temsil gücüne kar şı halka bern bir inisyatif hakk ı tanınmaktadır.
Pek çok ülke için bu ilerici ideallerin kolayl ıkla bir yana bırakilabildiği
söylenemez. Burkina Faso bu konuda iyi bir örnek te şkil eder; özellikle de
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Öte yandan, önceki rejimin taraftarlarm ın tümden saygınlık kaybına uğradıklan söylenemez. Ki ıııi söyleme biçimlerinin varlığını sürdürmesi ya
da tam tersine, kimi yeni biçimlerin reddi bunları n bir süre daha varlık
gösterdiğine işarettir; tıpkı "halk iktidarı" (eski m. 32) ile "silahh halk ordulan"na (eski m. 52) yapılan göndermelerde olduğu gibi. Aynı şekilde,
"vatan yahut ölüm, biz kazanaca ğız." sözü korunmu ştur. Buna karşılık,
"halk tüm Burkina Faso yurtta şlarından oluşur" ifadesi, devrim karşıtlarına nüfusun geri kalan kısmıyla ayni haklann tanınmasım kabul etmeyenlerce geri çevrildi. Bu tuhafhklar sonunda Ocak 1997 de ğişildiğiyle giderildi: "Halk iktidarı" ifadesinin yerini "ulusal egemenlik" ifadesi aldı (m.
32); "silahlı halk orduları"mn yerine ise "milli silahlı güçler" geldi. Ülkenin simge sözü ise "Birlik, ilerleme ve adalet" şeklinde yumuşatıldı (m.
34/5), ki bu, ilk Yukarı Volta Anayasalan'na kısmi bir dönüş anlamına gelmektedir.
Etkisini yitirmekte olan bu de ğerlere karşılık bazı değerler yükseliş gösteriyor ki bunlar özellikle İslanı'la bağlantılı olanlardır. Bu açıdan devletleri üç kategoriye ayırmak mümkün. (4) Birincisi, Islam'ın en güçlü şekilde
nüfuz ettiğ
i ülkeleri kapsar ve şimdilik Afrika'mn Fransızca konuşulan
(4) Abdelfattah Amor, "Constitution et religion dans 'es Etats musulmans", in
Constitutions et religions. Toulouse, Presses de lUniversitê des sciences sociales de
Ibulouse, 1995. s. 25-88.
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yarı-teokratik
ın düzenlenyapılardır ki, toplumu biçimlendirmekten sorumlu kurumlar
ünen
yöneticiler
için bir
ğunu
düş
mesinde Kuran ile Sünnet'in yeterli oldu
temel yasa fikri dahi kabul edilemez niteliktedir. Müslüman Karde şler'in
- siogam da bunu gösteriyor: "Kuran'dan ba şka anayasa yoktur". Bir di ğer
örnek de ülkesinde iktidara temel oluş turan metnin 1992'de resmi gazetede yayınlanması sırasmda, Kral Fand'ın sunduğ u ve ifade biçiminin temkinli bir biçimde içeriğini zayıflattığı bildiri: "Anayasam ız (.) Allah'ın
kutsal kitabı ( ... ) ve Peygamber'in Sünnetidir". Bu kategoride, normiar biyerarşisinin tepesine insan yapımı bir metin koymak istemeyen Suudi
Arabistan, İran, Pakistan, Bahreyn veya Afrika kıtasındarı Sudan gibi çok
çeşitli uluslar yer alır. Belli bir bak ış açısıyla, Fransızca konuşulan Afrika
devletlerinin birer anayasal met ııe sahip olduğu gerçeğinden hareketle
bunlardan hiçbirinin köktendinci olmadığı m ileri sürmek mümkündür.
İkinci kategoride, İslam'ın kuvvetli bir biçimde nüfusun içine yerle şmiş olduğu, ama kendilerini "dinden bağımsı z" olarak gören ülkeler yer al ır.
Bunlardan bazıları inanç özgürlüğünü tammakla yetinir: Endonezya veya
Afrika'dan Gine ve Gine-Bissau. Daha ileri giden baz ıları anayasaya din
ile devletin ayrılmasını ekler (Nijer). Nihayet bir diğer grupta ise laiklik
temel alımnaktadı r: Burkina Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti,
Fildiş i Salih, Mali, Senegal, Çad, Togo veya Afrika dışı ndan Türkiye. Bu
sıralama oldukça farklı konuınlardaki ülkeleri biraraya getirmektedir. Örneğin, Senegal'de İslam'a dair iş levler —siyaset de dahil olmak üzere-, geleneksel olarak önemli bir role sahip tarikatlar eliyle gerçekle ştirihir. (5)
ı "eğitim araçları" olarak kabul eder (m. 17). Ayr ıca, kamu
Anayasa onlar
özgürlüklerine hasredilmi ş bölümde "Din ve dini cemaatler" ba şlığı altında onlara özel bir yer ayırı p bilhassa devletin vesayetine kar şı özerkliklerini dile getirir (m. 19/2). Behirtilmesi gereken bir ba şka özgün durum ise
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde "her türlü köktendinciliğin ve hoşgörüsüzlüğün" yasaklannıasıdır (m. 8/2).
(5) Christian Cou!on. Le Marabout et le prince, Islam et pouvoir au Sndgal, Paris,
Pedone. 1981; ayrıca bkz. Lamin Sanneh, The crown and the turban: Muslims and
West African pluralism. Boulder. Westview. 1996.
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Şüphesiz en ilginci olan üçüncü kategoride kendilerini "dinin efendileri"
ülm-ak adlandıi-an ülkeler yer alır: Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün
veya Komor Adaları Federal İslam Cumhuriyeti, Cibuti ve Frans ızca korıuşan dört Mağrip ülkesi. Bu son dört ülkenin dördünün de bir denge arayışı içinde olduğu söylenebilir; en azından, ülkeyi resmi bir Islam etki alanı içine yerleş tiren maddelerle belli bir dini özgürlük tamyan maddeler
arasında gidip gelen metinler aç ısından bakıldığında durum böyledir. Ceayir'de, 2. madde İslam'ı "devlet dini" olarak ortaya koyarken, 36. madde
vicdan özgürlüğünü "dokunulmaz" olarak ilan eder. Bu hassas denge halinin sorunsuz olduğu söylenemez: Cezayir temel yasas ımn önceki versiyoau İslam ile inanç özgürlüğü arasmda bir uyumu ortaya koyuyordu, ancak
yöneticiler 1996da önsöze "kimliğinin temel bile şenlerinin Islam, Arapl ık
ve Berberilik" olduğunu ekleme gereği duydular. Cibuti de Cezayir'e bener bir ifadeyle, önsbzde " İslam devletin dinidir" (m. 2) diye ilan eder ve 11.
maddeyle "düşünce, vicdan, din ve ibadet özgürlüklerini vs." ekler.

KURULTAYI

E'as'ta ise tercih dine saygı ile hoşgörünün dile getirilmesini tek bir madlede toplamak yönünde olmu ş, böylelikle iki hükmün bölünmesi önlenmiştir: "Herkesin ibadet özgürlü ğünü güvence altına alan devletin dini IsLam'dır" (m. 6). Moritanya daha birinci maddede (birinci f ıkra) "bir İslami
Cumhuriyet" ifadesine 5. maddede " İslam halkın ve devletin dinidir" ifalesini ekler, 10. madde ise fikir ve ifade özgürlüklerine hasredilmi ştir. Son
jlarak, Tunus Anayasas ı'nın birinci maddesinde ülke "dini Islam olan" bir
levlet olarak tammianırken, 5. madde "vicdan özgürlüğünü" güvence altııyla ibadet özgürlüğünü" koaa alı r ve "kamu düzenini bozmamaları kayd
rur. Gerçekte, ihtiyatla kaleme al ınmış olan bu ifadelerin ardında çok çeşitli ve koşullara yakından bağlı dengeler gizlidir: Başta askerlerle kökbendinciler arasmdaki olmak üzere Cezayir'de otorite kavgas ı, Islam'a güç
kullanarak dönme hareketini kontrol edebilmek için Fas kral ının Müminı sıfatım kullanmak istemesi, Moritanya'da, cezai konular
[eı1n Komutan
la dahil olmak üzere şeriat kurallarııun —teorik düzeyde dahi olsa- yurur
[üğe konulmasıyla kendini gösteren güçlü bir İslami mevcudiyet, Tunus
başkanı Bin Ali'nin, selefi Habib Burgiba'nın üstü örtülü bir destek ald ığı
[aik unsurlarla bağı tümden koparmaks ızın ve kimi zaman klasik özgürlükleri zedeleyen bir kararl ılıkla köktendincilerle mücadele ederek dine baıı teminatlar vermesi —Zituna Üniversitesi'nin hayata döndürülmesi gibi.
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İlkeleri

Afrika kıtası mn Fransızca konu ş ulan ülkelerinin anayasal metinlerini
oluşturan normatif yap ıya temel teş kil eden ilkeler üç kavram etrafinda
toplanabilir: ulus, özgürlük ve hukuk devleti.
Ulus

Nispeten yakın bir dönemde ba ğımsızlığım elde etmiş olan devletler açı sından bu ilkeyi en baş a almak oldukça mantıkhdı r. Bunlann bir kısmımn
eski sömürge gücüne karşı üstü kapalı bir biçimde mücadele etti ğini belirtmekte fayda var. En az k ırk yı l geriye uzanan bir tarihe karşı gösterilen bu aşikar kayıtsızlığı m, seçkinlerin yenilenmesine ve halihaz ırdaki ten ellilerin sonu ve altnıışlann başındaki çatışmalamel yasaları yapanları
ra katılmış olmak için fazla genç olmalarına bağlamak mümkündür. Yine
de, bu açı klama çok yerinde sayı lmaz, çünkü birinci ku şak anayasal metinlerde de aym üstü kapal ılı k görülmektedir. Yeniler aras ında, sadece Cezayir Anayasas ı 'mn önsözünde yeterince uzun bir gönderme bulunur. Kullanılan terimler ise hayli muğlaktı r ve bunlarda 1 Kasım 1954'teki sömürge karşıtı başkaldırımn ortaya çıkışım, ulusun bağımsızlığı uğruna "Nümid Kralhğı ve İslam'ın altın devrinden sömürge sava şlarına dek" yüzyıllardan bu yana verdiğ i mücadele bağlaınına yerleştirme isteğini görmek
mümkündür. Bu geni ş tarihsel bakışı nasıl yorumlayacağunızı bilemiyoruz: Fransa'ya karşı yürütülen yaklaşık yedi yıllık bir savaşın neredeyse
önemsiz bir hale getirilerek hafifletilmesi olarak m ı, yoksa tam tersine,
daha genel bir çerçeveye yerle ştirilerek yüceltilmesi olarak m ı? Aynı şekilde, "en iyi evlatları mn kurban verilmesiyle elde edilen" ba ğımsızlık şeklinde bir tamnılamanı n geride kalanlar için yaralayıcı bir ifade olduğu da düşünülebilir.
Hiç kuşku yok ki, önsözün temelinde Ulusal Ba ğımsızlık Cephesi'nin rolünü övme amacı yatmaktadır ve bunun uygulamalar ı öylesine çoktur ki,
bugün bu durum olumsuz kar şilannıaktadır. Tıpkı savaşa katılmış olanların hatırasmı ve "bu konuda hak sahibi olanların onurunu" hatırlatması
ına
gibi. 1996 reformu da cumhurba şkanlığına aday olabilme ko şullar
ılmış
, diolanlar
için
1954
Devrimine
kat
Temmuz 1942'den önce doğmuş
ğerleri için ise devrime karşı gelmemiş olma şartını eklemiştir (m. 73). lb2301
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nus Anayasası'nın önsözü de, —açık bir biçimde Fransa'yı hedef alarak- KURULTAYI
"yabancıların işgalinden" kurtulmayı —beylik sistemiyle ba ğlantılı olan"tiranlık, sömuruve geri kalmışlığa" karşı kavga ile özdeşleştiren oldukça
geniş terimler kullanmak suretiyle egemenli ğin elde edilmesine atıf yapmaktadir.
Sahara'mn güneyinde kalan Afrika ülkelerinde ise, "yüksek bedel ödenerek elde edilmi ş" bağımsızliğı na vurgu yapan Kamerun ile "kazammiara
dayanak olması için düzenlendi" diye belirten Nijer (önsözler) haricindeki
tüm ülkelerde geçmiş savaşlardan bahsedildiğinde altı çizilen, bağınısızlı ğ a yol açan eylemlerden çok demokrasinin ileriye götun ılmesini hedef
alan eylemlerdir. Bu tavrın gerisinde çok aç ık bir sebep bulunuyor: Kıtanin bu kesiminde sömürge gücün iktidann ı yitirmemek için verdiği mücadele, Mağ rip ülkelerindekine göre çok daha zayıftı r. Benin, ülkenin tarihini iyimser bir bakış la yorumlayarak kendisinin geleneksel rolünü "demokrasi ve insan haklarmı n savunulmasmda öncü" olarak belirtir. Geçiş metninde "yargısı z infazlar", "alçak cinayetler" ve hükümet darbelerin.i cezalancliracağını ifade eden Kongo ise art ık "ülkeyi yasa boğan, nefreti ve ayrılı klan destekleyip körükleyen siyasi ho şgörüsüzlük ve şiddet"i lanetlemek ve "Kongo siyasi tarihine iktidan elde etmenin tek yolu olarak yaz ılan darbe"yi suçlamakla yetiir. Mali'de "bask ımn kurbanları" ve demokrasi mücadelesinin " şehitleri"nin hatırası yüceltilir. Çad, "herhangi bir demokratik külturunve siyasi ço ğulculuğun ortaya çıkmasım engellemiş
olan diktatörlük ve tek parti yılları"m kınarken, Togo egemenliğini elde ettiğinden bu yana ülkenin içinde bulundu ğu ve "farklı güç odaklanmn ulusun geleceği konusunda tartış mak üzere biraraya gelmesine yol açan"
"çalkantılı siyasi gelişme"leri dile getirir.
Yurtseverliğe yapı lan bu ritüel göndermeler bu k ıtada ulus-devlet kavramımn ve demokrasiye geçiş anayasalarında buna tamnan yerin uygunluğunu sorgulamaya engel olu şturmamalıdır. Aslında, Batı Avrupa'da, devlet ile ulusun yüzyıllar boyunca paralel bir gelişme gösterdikleri bir süreç
uyarınca biçimlenen büyük monar şilerin hareketlerinin sonucu olarak
doğmuş olan bir kavram söz konusudur. Kimi yorumculara göre, bu modeli aktararak kendilerini ulus inşasından sorumlu gören devletlerin do ğması na neden olan sömürgeci gücün en büyük hatası budur. Bu modelin bir
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başka tehlikesi de ulus iddiasında olan küçük etnik topluluklara devlet
olarak tanınabilecekleri umudunu vermektir, zira bu, yeni devletler tarafından ulusal birliklerine yönelik ciddi bir tehdit olarak görülür. Bu endişenin ş u anda yürürlükte bulunan temel yasalarla ortaya çıktığı ileri sürülemez; bağımsızlığm peşisıra yürürlüğe giren metinlerde de zaten mevn geçmişteki iç savaşlar da ayrılıkçı nitelikteki taleplerin artcuttu. Yakı
masından duyulan korkuları pekiştirdi. Şurası çok açık ki, başta kamu
sektöründekiler olmak üzere Afrika'mn yeni seçkinleri bütünle şmiş bir
ulusun yaratılması için farklıhkların silinmesinde kendilerini sorumlu addetmektedirler.
Afrika Kıtasımn Fransızca konuşulan ülkelerinden altısında bölgeselcilik
şiddetle yerilmektedir ki bu, bu kavram ı olumlu, hatta yurttaşları karar
merkezlerine yakla ştırarak demokrasiyi kuvvetlendiren bir kavram olarak görmeye alişmış olan batılı okuyucu için alışılmadık bir durumdur.
Cezayir'de 9. madde oldukça dolaysız bir anlatın-ila "kurumlar kendilerine
her türlü (!) bölgeselci ve adam kay ırmacı uygulamayı ( ... ) yasaklar" demektedir. Benin, önsözünde bölgeselcili ği "kökten karşıtlık" gösterdiği bir
dizi eylemle birlikte anar: "Keyfilik, diktatörlük, adaletsizlik, yolsuzluk,
rüşvet . .". Yine önsözlerinde, Kongo Anayasas ı "erklerin birliği, adam kayırnıacılık, etnomerkezcilik ve bölgeselcili[ ği]" aym tip utanç kaynakları
olarak belirtirken, Gine "adaletsizlik, yolsuzluk, adam kayırmacılık ve
bölgeselciliği" kötüler. Nijer'de, "yasal yollara başvurulur" uyarısıyla bölgeselcilik "etnomerkezcilik, klan ruhu, adam kayırmacılık, feodal ruh,
gayrimeşru yollarla zenginle şme, torpil yapma [...J" ile bir tutularak yasaklanır (m. 5/3). Nihayet Çad, bölgeselciliğin hemen ardından "kabilecilik, adam kayırmacılık, toplumsal eşitsizlikler ..." vs.'yi kötüler (önsöz).
Diğer ülkelerden çok daha fazla dış güçlerin etkisiyle patlama tehlikesi altmdaki bir ülke olan Çad'm anayasas ında ise pek çok defa Çadlılann birliğinin, değ
i şik topluluklann dostluğunun, hoşgörüsüzlüğün reddinin, etnik gruplann birbirlerinin farklılıklarına saygı duyarak birle şmesinin,
toplumsal gruplar aras ında güvensizli ğin reddinin altı çizilmekte, hatta ülke toprakları bir bütünleşme unsuru konumuna yükseltilmektedir (m. 2).
Genel olarak, bu anayasalarda aç ıkça izin verilen siyasi çoğulculuğa bölgeselcilik iddias ındaki eylemlerin yasaklanmas ı eşlik eder. Bu eylemlerin
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hemen her zaman etnik ve dini konularla yakınlığı vurgulanarak bunlar
da reddedilir. Burkina Faso temel yasas ımn 13. maddesi (5. fikra) de bu
şekilde "kabileci, bölgeselci, mezhepçi veya ırkçı" partileri yasaklar. Aynı
şekilde, Nijer Anayasası'nın 9. maddesinin son fikras ı da "etnik, bölgeselci veya dini bir nitelik taşıyan" her türlü siyasi oluşumu reddeder. Ayni düşünceyle, Madagaskar Anayasası (m. 14/1) "totaliterlik ile etnik, kabile veya mezhep temelli ayrılikçılık" güden partileri yasaklar. Bu ifade neredeyse kelimesi kelimesine Çad Anayasas ı'mn 5. maddesinde tekrar edilmektedir. Ayni şekilde, çok sayıda hükümde etnik kökene dayalı her türlü aynmcılik yasaklanırken, diğer yandan da —kuralın yan törensel görülmesine yol açacak denli genel bir biçimde- Cumhuriyet'in "bir ve bölünmez" doğasma ve sın
ırların
ı n dokunulmazlığma atıf yaparak ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanması görevi devlete verilir.
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Bu ilkesel bildirgelerin de ötesinde, özgün bir milli kimliği savunmaya yönelik bu isteğin somut bir i şareti de devlet başkanlığı görevine aday olabilmek için doğuştan vatandaşlık şartı aranmasıdır. Kanıerun (m. 6-5),
Orta Afrika Cumhuriyeti (m. 23/3), Kongo (m. 68/2), Madagaskar (m.
46/1), Mali (m. 31), Moritanya (m. 26/3), Nijer (m. 36/2) ve Togo'da (m.
62/1) böyledir. Altı metinde ise daha ileri gidilir: Cezayir Anayasas ı na.
1996 reformuyla yapılan eklemeyle cumhurbaşkanlığı makanuna "sadece"
doğu ştan Cezayir vatanda şı olanlar gelebilir, ayrıca eşi de aym şekilde Cezayirli olmal ıdır (m. 73); Burkina Faso, Fildi şi Sahili ve ÇadAnayasalarmda anne ve babanın da Burkina Faso, Fildişi Sahili ve Çad vatandaşlığı taşımalan şart koşulmuştur (sırasıyla m. 38, m. 9 ve m. 62/1); Gabon Anayasası Gabon vatandaşlığını sonradan kazanmış olan adayları ve bunlar
ın
üç kuşağa kadar akrabalarmı dışlar (m. 10/6); Tunus Anayasas ı, aday
ın
baba ve anne tarafından büyükbabalarma kadar çıkan kesintisiz bir vatandaşlık koşulu koyuyor ve çifte vatandaşlığı da yasaklıyor (m. 40/1). Orta Afrika Anayasası da bu konuyu aynı şekilde düzenler (m. 23/3). Cumhurbaşkanının vatandaşlığı konusunda sadece Benin, Cibuti, Gine ve Senegal Anayasalan göreli bir serbestiyet sergiler: Benin için on y ıllık bir vatandaşlık yeterli olurken (m. 44/1), diğerleri çifte vatandaşlığı yasaklamakla yetinirler (Cibuti Anayasas ı m. 24, Gine Anayasas ı m. 26/1 ve Senegal Anayasası m. 23). Belirtilmesi gereken bir nokta da, Fildi şi Sahili'nde Haziran 1998'de gerçekleştirilen anayasal reformun ele aldığı temel
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konulardan birinin vatandaşlık konusu olduğudur. Yeni 9. madde biraz
muğlaktır: Her ne kadar daha önceki metinde öngörülmeyen ko şullara yer
vermişse de, o sırada halen yürürlükte olan seçim yasası konusunda çekinser kalmış, böylelikle de şimdiki devlet başkan
ının rakibi olan eski başbakanın adaylığını koymasına engel olmuştur. Ayrıca, bir yandan adaylara seçim öncesinde kesintisiz on yıllık ikamet zorunluluğu getirirken, diğer yandan da ikinci bir vatandaşlığı olan adaylann on iki ay öncesinde
bundan vazgeçebilmelerine izin vererek özgün bir yaklaşım sergilemektedir (m. 3 ve 5). Doğuştan vatandaşlik şartı Amerikan Anayasası'nda da yer
almasına rağmen, Afrika devletlerinin ço ğu tarafından şart koşulan zorunlulukların çokluğu her ulusun kendi içine kapanmas ımn bir i şareti
olarak yorumlanabilir.

Özgürlük
Ulus ilkesinin yanısıra özgürlük ilkesi de yeni temel yasalarda geni ş bir
biçimde yer alır. Artık klasikleşmiş bir sınıflandırmayla, yurttaşlara tanınan üç hak dizisi ayrıştırılır ve Fransızca konuşulan ülkelerin tamamında dile getirilir.
Birinci kuşak haklar geleneksel olarak dü şünce ve düşünceyi ifade özgürlüğünü ele alirlar. Metinlerde ço ğunlukla doğrudan on sekizinci yüzyıl sonu ile on dokuzuncu yüzyıl başı bildirgelerinden esinlenmi ş bir ifadeye yer
verilir. İçinde bulunduğumuz biny
ıl sonunun gerçek niteliklerine ise neredeyse hiç değinme yoktur: Yeni ileti şim teknikleri, bunlann başında gelen
uyduyla televizyon programlannı izleyebiLme ve internet sisteminin sa ğladığı imkanlar ... Eski Üçüncü Dünya ülkelerinin bu ba ğlamda ciddi bir
seçim yapmaları gerekmektedir; bilgi alma özgürlüğüne saygı gösterme
kaygısı ile ulusal bağımsızliğı koruma gereği. Bu konuyu çok k ısa bir biçimde ele alan birkaç ülke Benin, Nijer, Çad ve Togo'dur. Bunlann ilki bir
Görsel-işitsel ve İletişim Yüksek Makamı kurulmasından bahseder (m.
24); ancak bunun çalışma koşulların
ı n belirlenmesi konusunda ilgili yasaya gönderme yapar. İkinci ve üçüncü ülkelerde ise sırasıyla bir İletişim
Üst Kurulu ile bir İletişim Yüksek Kurulu tesis ederler, üstelik bunlar yalnızca birer isimden ibaret de ğildir (Nijer Anayasası'nın 124.-126. maddelerinde bu kurula "yasaya sayg ı çerçevesinde görsel-işitsel iletişim ile yazılı basm araçlannın" özgürlüğünü ve bağımsızlığın
ı gözetme görevi veri2341 AÇIK OTURUM
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lirken, Çad Anayasas ı 'mn 183-187. maddelerinde kurulun yap ısı ile gö- KURULTAYI
revleri ayrıntılandı nlir). Sonuncu ülke olan Togo ise, yeni özel televizyon
ve radyo kanallannı n kurulmasından sorumlu bir İletiş im ve Görsel-işitsel Yüksek Makamı kurarak, bunun yap ısınm ilgili yasa ile düzenleneceğini belirtir (m. 130 ve 131).
Daha geniş ölçüde geliştirilen diğer geleneksel özgürlükler aras ında güvenlik ilk sırayı almakta ve anayasa gibi normalde genel de ğinmeler içeren bir belge için şaşırtıcı bir zenginlikte ayr ıntılandırılmaktadı r. Böylece,
masumiyet karinesi ile ceza yasas ının geriye yürümezliğ i ilkeleri yanında,
yakalama şartları, gözaltı nda tutma süreleri, bir avukatın yardımından
yararlanma ve tı bbi muayene haklar ı hemen her yerde belirtilrni ştir. Geçmiş lerinde, siyasi cezaevlerinde keyfi tutuklama ve kötü muamele alışkanlıklan bulunan ülkelerde yeni anayasalar ı n yapıcıları bu tür uygulamalan daha az cazip hale getirmek amac ıyla bir dizi engel koymayı gerekli görmüşlerdir, hele ki içlerinden baz ıları bu uygulamalann kurban ı olmuşken. Cezayir Anayasas ı m. 45-49, Benin Anayasas ı m. 15-19, Burkina
n.
Faso Anayasası m. 2-5, Orta Afrika Anayasas ı m. 3, Kongo Anayasası ı
ı n 10/5-10/7, Gabon Anayasası 'mn 1123, Madagas12, Cibuti Anayasası'n
kar Anayasası m. 13, Mali Anayasas ı m. 9 ve 10, Nijer Anayasas ı m. 1215, Çad Anayasas ı m. 21-25 ve Togo Anayasas ı m. 15-18 de bunu göstermektedir.
Aynı ş ekilde mülkiyet hakkı da istimlak tehlikesinin tehdit edemeyece ği
bir biçimde sıkı koruma altına alınmıştı r. Istimlak genellikle öngörülen
bir durumdur. Ancak buna hemen her zaman 1789 Bildirgesi'nden al ınmış
şu beylik ifade e ş lik eder: "Adil ve önceden verilen bir tazminat". Burkina
Faso Anayasasını (m. 15/3) "acil durumlar ya da mücbir sebepler hariç" diye ekler; öte yandan, Kongo Anayasas ı 'mn 30. maddesi sadece "önceden
belirlenmiş bir tazminat" öngören Haziran 1991 tarihli Temel Geçi ş Belgesi'yle bile uyum göstermez. Benzer ş ekilde, Gabon da: "Adil ve önceden verilen bir tazminat"a bağlama ilkesine "de ğerlendirmenin eksik yap ıldığı
veya yapılmadığı " durumlan istisna gösterir (m. 1-10). 1789 Belgesi'nden
doğrudan alınmış olan mülkiyetin korunması na dair bu ilkeyle aynı anda
kamusal mülkiyete saygıya de ğin kısa fakat sık göndermeler biçiminde kimi özgünlükler görülür ki bu durumu yolsuzlu ğa karşı verilen genel saAÇIK OTURUM 1235
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vaşla bağlantılı olarak düşünmek gerekir. Kimi metinlerde, arsa mülkiyetinin geleneksel biçimlerine de atıf yapılır: İslam topraklarında dini mülkiyet (vakıf ve kurum malları: Cezayir Anayasas ı, m. 52/3 ve Moritanya
Anayasası, m. 15/3) veya hayvancılık arazileri (fokolonalar: Madagaskar
Anayasası, m. 35). 1996 Cezayir Anayasası reformu mülkiyet lehine dolaylı olarak pek çok hüküm eklemiş, "Devlet her yurttaşın güvenliğinden sorumludur" (eski m. 23) ifadesinin yerine "Devlet ki şi ve mallarm güvenliğinden sorumludur" ifadesini getirmiştir (m. 24); oysa bu terörizm döneminde, bu ifadenin bir taahhütten çok bir hedef gibi görülme riski yüksektir. Ayrıca, reform "ticaret ve sanayi" hakkım güvence altına alan yeni bir
37. madde getirilmi ştir.
Son olarak, hanenin ve yaz ışmalann gizliliğinin korunmas ına ilişkin hükümler gibi düzenlemelerin —üstelik önceki rejimler tarafından nadiren
ele alınmalarının aksine oldukça aynntılı bir biçimde- bu klasik haklar
arasında anılması gerekir. Kamu görevlerine eri şimde eşitlik ilkesine hemen her zaman memurlara getirilen duru.stlük ve hukuka saygı mecburiyeti eşlik eder. Vergi ve askerlik hizmetinde e şitliğe gelince, çoğu zaman,
bu açılardan toplum hayat ımn gerektirdiği görevlerin yerine getirilmesi
şiddetle şart koşulur.

Bu temel özgürlükleri ikinci kuşak haklar —veya pozitif haklar- izler. Bunlarda anayasa yapıcımn iki kaygısını görmek mümkündür; bir yandan hiç
bir şeyi unutmamak, di ğer yandan da gerçekçi olmayan taahhütlerde bulunmamak. Geliş mekte olan ülkelerden akla uygun olarak beklenen yükümlülüklere kıyasla, bu ikinci kaygı genellikle sadeceısmen
k
giderilebilmektedir.
Grev hakkı hemen her yerde mevcuttur: Cezayir (m. 57), Benin (m. 31),
Burkina Faso (m. 22), Orta Afrika Cumhuriyeti (m. 10/3), Kongo (m. 31/3),
Cibuti (m. 15/3), Gine (m. 18/4), Madagaskar (m. 33), Mali (m. 21), Fas (m.
14), Moritanya (m. 14), Nijer (m. 26), Senegal (m. 20/3), Çad (m: 29/1) ve
Togo (m. 39/1). Bununla birlikte, bu hakk ın tanınmasma çoğunlukla uygulama yasasına yapılan gönderme eşlik eder. Sendika hakk ı için de durum
böyledir: Cezayir (m. 56), Burkina Faso (m. 21/2), Orta Afrika Cumhuriyeti (m. 10/1 ve 10/2), Kongo (m. 25), Cibuti (m. 15/2), Gabon (m. 1-13/1), Gine (m. 18/3), Mali (m. 20), Moritanya (m. 14), Nijer (m. 26), Çad (m. 28/1
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ve 28/2) Togo (m. 39/2) ve Fas (m. 8/2). Dile getirme biçiminin klasik ifadelerden arındığı tek ülke olan Madagaskar'da, son derece alışıldık "tüm çahşanlann çıkarlanm sendikal hareketle savunma hakkı"ndan dem vuran
31. maddenin 1. fıkrasımn ardından, 2. fıkrada tuhaf bir biçimde "Bununla birlikte, sendika üyeliği serbesttir" diye ekleme yapılır. Bu eklemenin
açıklaması, önceki rejimde halkı denetim altına almak amacıyla kurulmuş
çeşitli yapılara katılma zorunluluğunda yatar. Sosyal güvenlik ve sağlik
hakkı da ele alınmıştır; ancak öyle bir dil kullamlmıştır ki, bunlann devletin önüne koyduğu basit hedefler mi, yoksa devletin saygı göstermeye
zorlanabileceği pozitif haklar mı olduğunu anlamak hayli zordur.
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Siyasi parti kurma hakkına gelince, herkesin bildiği gibi bir ortak amaç
etrafında birleşen özgün gruplar ve kısmi topluluklarla mücadele adına on
dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında liberal yazarların muhalefetine uğrayan
bu hakkın Afrika anayasalar ına girmesi, bağımsızhklann hemen ardından onur ilkelerine bir dönü şü gösterir. Tek parti sisteminin kurulması,
resmi olarak ulusal enerjileri zayıflatmamak için —veya komünist rejimlerin ilericiliği olarak adlandı nlan olgunun taklidi olarak-, fakat gerçekte
muhalefeti dizginlemek ve eleştirilerine maruz kalmamak için aslında oldukça tedrici bir biçimde gerçekle şti. Artık çok sayıda yeni metin, az ya da
ı n siyasi parti ve gruplara "seçok sadık bir üslupla Fransız Anayasası'n
çimlere" katı lma ve "faaliyetlerini serbestçe" hazırlayıp yürütme imkanı
veren 4. maddesini kabul etmi ştir: Benin (m. 5), Burkina Faso (m. 13/2 ve
13/3), Kanıerun (m. 3), Fildi şi Sahili (m. 7), Kongo (m. 7), Cibuti (m. 6/2),
Gabon (m. 6), Gine (m. 3), Mali (m. 28), Moritanya (m. 11), Nijer (m. 9), Senegal (m. 3), Çad (m. 4/1 ve 4/2) ve Togo (m. 6).
Bununla birlikte, bütün metinlerde —en az ından ifade düzeyinde- etnik,
ına ülkeyi bölme tehlikesi ta şıyan grupbölgeselci veya dini bağlılıklar ad
laşmalara karşı her türlü tedbir alınmıştır. Bu bakış açısıyla ve yakın siyasi tarihi gözönünde tutulduğunda sebepsiz olmayan bir şekilde, 1996'da
ıda önleme
yaptığı reform sonrasında anayasasında oldukça yüksek say
yer veren ülke Cezayir'dir: "Milli kimli ğin temel değer ve bileşenlerine"
karşı gelme, "din, dil, ırk, cinsiyet, meslek veya bölge temel al ınarak" bir
ın
araya gelme veya bu unsurlar hedeflenerek parti propagandas ı yapman
yanısıra, "yabancı çıkar ve partilere" her türlü ba ğlılık ile şiddet veya zorAÇIK OTURUM 1237
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lanıaya başvurma da yasaklanımştı r. Bunlar, genel ve tehditkar bir ifadeyle noktalanır: "Bunlardan baş ka zorunluluk ve ödevler yasayla belirlenmiştir" (m. 42). Ekim 1997 tarihli anayasal reform, dü şünce özgürlüğü
ve sendika hakkına aynlınış olan 8. maddeye siyasi çoğukuluğu tanıyan,
fakat özellikle partilere hem "bir din, bir dil, bir ırk, bir cinsiyet veya bir
bölgeyi temel almayı", hem de, "yabancı parti ve çıkarlara karşı bağımlıhc göstermeyi" yasaklayan be ş yeni fikra eklemiştir.
Üçüncü kuşak olarak adlandırılan ve içeriği halen biçimlenmekte olan özgürlükler, ilk olarak, daha on dokuzuncu yüzyılda öngörülmüş olan cinsiyetlerarası eşitliği kapsar. Avrupa'da, bu meselenin can alıcı bir şekilde
kendini hissettirdiği alan mesleki hayattır ve hak bildirgeleri bunun uyansım yapmaya çahşmaktadırlar. Afrika Kıtası'mn Fransızca konuşulan
ülkelerinde bu konuya baz ı göndermeler yapılmıştır (Kongo Anayasası, m.
11/2 ve m. 3 1/1). Böyleyken, sorun genellikle aile düzeninden hareketle ele
alınarak, evlilikte taraflar ın hür iradesinin aranmas ı ve özellikle çocuklann eğitimine ili şkin kararlar konusunda kadın
ı n kocasına karşı korunması hususlarında düzenleme yap ılmıştır. Burkina Faso'nun 23. maddesi
(fıkra 2) bu konuda özellikle dikkat çekicidir, zira eski başkan Thomas
Sankara'mn yaptığı reformlardan bu yana bu ülkenin bir özelliği haline
gelen —ki halefi döneminde de sürdürülmüştür- feminist çabaya tanıklık
etmektedir. Çocuklar ın ve engellilerin korunmas ı da kimi zaman bu kaygılann uzantısı olarak yer al ır (örneğin, Kongo Anayasası m. 34 ve Çad
Anayasası m. 40).
Kültüre erişim de bu yeni hakların bir diğer boyutudur. Oldukça s ıradan
bir biçimde ve anayasa yapıcı tarafından özel bir önem atfedilmeksizin hemen her metinde yer alır; ne var ki, yöneticilerden çözüm bekleyen çok daha acil meselelerin oldu ğu ülkelerde anlaşılir bir durumdur bu. Aslmda,
sadece milliyetçi bir kaygıyla birle ştiğ
inde (Cezayir Anayasası'n
ı n önsözünde olduğu gibi) veya aç ıkça belli topluluklann kültürünün korunmas ı
hedeflendiğinde (Kamerun Anayasas ı'mn önsözü, Benin Anayasası m. 10
ve 11 ile Kongo Anayasas ı m. 35/1) bu konu üzerinde durulmu ştur.
Son olarak, en yakın zamanlı özgürlükler arası
nda sağliklı bir çevre hakkınm vurgulanması gerekir. (6) Uç anayasada —Burkina Faso, Mali ve Kamerun- bu konu önsözde ele alınır; bu durum ve metnin devamında yeni-
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den ele alınmalan bu yeni alana verilen öneme işaret eder. Fakat şurası
da gerçek ki, bu ülkelerde bütün bir haklar bildirgesi önsözde yer almaktadı r. Toplam olarak dokuz ülke bu konuyu anayasal metinlerine koymu ş,
içlerinden ikisi bunu bir hak olarak tan ımıştır: Gine (m. 19/3) ve Togo (m.
41). Beş ülke ise bunu hem bir hak hem de bir ödev olarak tan ımaktadır:
Benin (m. 27), Burkina Faso (m. 29), Kamerun (önsöz), Mali (m. 15) ve Çad
(m. 47 ve m. 48/1). Benin, Nijer ve Çad ayr ı ca bu konulara verilen önemi
gösteren başka hükümler de koymuş tur. Bunlardan ilki kirlilik yaratıcı
üretimleri düzenlerken (Benin Anayasas ı, m. 28 ve m. 29), ikinci ve üçüncüsü, vatana karşı işlenmiş bir suç olarak görülen kirlilik yarat ıcı ürünlerin getirilmesini yasaklamaktan ba şka, zehirli ve kirlilik yaratıcı atıkların taşımnası, ithalati, depolannıası , gömülmesi ve ulusal topraklara boşaltılmasma dair tüm edimlere de yasak koyar (Nijer Anayasas ı, m. 27/3
ve m. 27/4, Çad Anayasası , m. 48/3). Oylesine ciddi bir korku söz konusudur ki, Benin'de "sağlıklı , tatminkar, sürdurulebilir ve kalkınmaya elverişli bir çevrenin teminini tehdit edecek bir davram ş"ta bulunmak, devlet
başkanının kiş isel sorumluluğuna girer, dolayısı yla da vatana ihanet gibi
görülerek ciddi insan haklan ihlalleri ile e şdeğer tutulur. Çad'da da aym
ısıra "uyuşturucu
yaklaşmıla, yolsuzluk ve insan haklan ihlallerinin yan
ticareti ve zehirli veya tehlikeli at ıkların taşıma, depolama veya saklama
amacıyla ülke topraklarma sokulmas ı" (m. 178/3) vatana ihanetle e ş düzeyde sayılmıştır. Burkina Faso'da halka dilekçe hakk ı da tanınır, özellikle de çevreyi tehdit eden edimlere kar şı (m. 30/3). Kongo'da (m. 46) çevrenin korunmas ı tamamen bir hak olarak kabul edilir ve yurtd ışından tehlikeli madde getirerek çevreyi tehdit edenler suçlu olarak nitelendirilirken
(m. 48/1), Madagaskar'da yalnızca bir ödev olarak görülür (m. 39).
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Hukuk Devleti
Afrika anayasalarını n etrafinda toplanabileceği üçüncü temel ilke hukuk
devleti ilkesidir; oysa kı sa bir süre öncesinde kimse on dokuzuncu yüzyıldan kalma bu eski kavramı n böylesine görkemli bir dönüş yapacağım tah(6) Bu yeni ilgi ş üphesiz metinleri modern demokrasinin yeni gerekleriyle uyumlu hale
getirme çabasına işaret ettiği kadar, bir yandan, kaçak avlannıanın artmasıyla
beraber avlanma alanında, diğer yandan da zehirli atıkların saldanmas ı konusunda
pek çok devletin kar şılaştığı sorımlann boyutunu da gösterir.

AÇIK OTURUM

239

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

miii edemezdi. Aslında bu kavram, medyada kullamid ığından çok daha
karmaşıktır. En basit anlamıyla alacak olursak, Fransız Devrimi'nden de
önce Avrupa'da varolan ve cumhuriyet döneminde, özellikle parlamentonun herşeye kadir olmasın
ı sınırlamamn ya da en azından yönetimin suistimallerini önlemenin yolu olarak yeniden öne ç ıkan bir kaygıya gönderme yaparak keyfiyet rejimine kar şı çıkar. Daha detaylı bir düşünce, hukuk
devletinin birbirinden çok farklı iki kavramsalla ştırmasmı gözler önüne
serer: ilki, kendisinin ortaya ç ıkardığı bir hukukla devletin kendi kendini
sınırlamasını ifade eden Alınan kökenli yaklaşımdır; ikincisi ise, mesela
Duguit'nin "halkın bilinç durumu" veya Hauriou'nun "kurumun mant ığı"ndan kaynaklanan ve devletin kısmen kendisinin dışında bir hukı.ıkla
sımrlanmasını öngören Fransız yaklaşımı.
Afrikalı anayasa yapıcı bu iki yaklaşımdan hiçbirine açık bir atıfta bulunmasa da, hukuk devletine gönderme yapman ın onun için ne anlama geldiğini sorgulamak yerinde olacakt ır. Şüphe yok ki baz ıları için bu, marksizmden, yani sosyalist yasall ık ilkesi çerçevesinde hukukun yaln
ızca siyasi projeye bağımlı bir üstyapı olduğu fikrinden uzaklaşmanın bir yoludur. Bu bakış açısıyla, hukuk devletinin yeniden doğuşu özgürlüklerin güvence altına alınması şeklinde ortaya ç ıkar; yani yurtta şlann koruyucusu
niteliğini taşıyan fakat ayni zamanda demokrasi kavramından daha az
gereklilik dayatan bir kavram olarak. Çok sayıda yabancı gözlemcinin de
peşinen kabul ettiğ
i gibi, Afrika'nın yeni rejimleri eski batılı demokrasilerin sağladığı güvenceleri sunmaktan bir hayli uzaktır; buna kar şılık, onlardan beklenen kendi kendilerine koyduklan kurallara sayg ı göstermeleri, daha açık bir ifadeyle, bir devletin vermiş olduğu sözlerle bağlı olduğu
ilkesine uymalarıdır.
Temel yasaları bu açıdan inceleyecek olursak, önsözlerinde hukuk devletine dolaylı bir atıfta bile bulunmayan ancak be ş ülke olduğunu saptanz.
Oldukça paradoksal bir biçimde bu ülkeler, Kamerun, Fildişi Sahili, Fas,
Senegal ve Tunus'tur: Bu ülkeler demokrasi kar şıtı oldukları için değil,
tersine anayasal metinleri bu kavram ın yeniden moda olmasından daha
önceki bir dönemde kaleme al ınmış olduğu için. Ayrıca, kullanılan terminoloji farklılaşma gösterir. Kongo Anayasas ı'nın önsözünü kaleme alanlar,
"hukukun (..) hakim olduğu adem-i merkezi bir devlet" ifadesine yer ve-
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rirken, Gabon Anayasas ı'nda hukuk devletinden çok "cumhuriyetçi yasalhk" ilkesinden söz edilmektedir ki cumhurbaşkanının yemininde de bu ifade tekrarlanır (m. 12/2). Üç diğer önsözde hukuk devleti yerine "hukukun
üstünlüğü" ibaresi tercih edilmi ştir; bunlar, bu önceli ğin anayasasmın temelini oluşturduğunu belirten Cezayir, onu "demokratik yollarla olu ştuın
rulmuş yasalara karşı saygı" ile eşdeğer tutan Gine ve ona temel haklar
sıralanmasına zemin oluşturma işlevi yükleyen Moritanya. Son olarak, altı önsöz, hukuk devleti kavramını doğrudan başka fikirlerle birle ştirerek
kullamr. Benin, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali hukuk devleti ile çoğulcu demokrasi ve hakların güvence altına almması arasında ko şutluk kurar. Benin ayrıca onu insan haklanmn korunmas ıyla, Orta Afrika Cumhuriyeti ise en zayıfların haklarının korunmasıyla özde şleştirir. Burkina Faso ve Togo ise, onu toplu ve bireysel hakları n savunulmasıyla bir tutar. En
ımı, onu "halk ve kamu erklerinin, bağımsız bir yargı denetimingeniş tan
deki aym hukuksal normlara tabi olduğu" bir devlet olarak tammiayan
Madagaskar Anayasas ı yapmıştır. Şüphesiz bu basit ve halkın büyük kısmı tarafından anlaşılacağım umduğumuz tanım aynı zamanda en mutluluk verici olandır.

KURULTAYI

Demokrasiye geçi ş sürecinde olan Afrika ülkelerinin temel yasalarının tümünde, özellikle de sundukları özgürlüklere dair hükümlerde görülen bir
uluslararası hukuka uyumlu hale getirme çabası gözlemcilerin ku şkulanmalarına sebep olmu ştur. Aslında, son be ş yıl içinde kabul edilmiş olan
metinlerin gösterdiği gelişmeleri vurgulamak, gerçekçi olmaktan ziyade
sırf programda yer alsmlar diye konulmu ş sağlık hakkı, eğitim veya kültür hakkı, hatta Burkina Faso anayasa yapıcısımn 27 Ocak 1997 tarihli
anayasa değişikliğiyle metne kattığı spor faaliyetlerinde bulunma hakk ı
(m. 18) gibi düzenlemeler üzerine methiye düzmekten çok daha tutarl ı bir
yaklaşım olacaktır. Her ne kadar bazı maddelerde mutlaka yerine getirilecek vaatlerden çok hedefler söz konusuysa da, metinleri kaleme alanların samimiyetinden şüpheye düşmemek gerekir.
AÇIK OTURUM 1241
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Yeni Afrika temel yasalannın başında son derece zengin hak bildirgelerinin bulunması m üçüncü dünya ülkelerinin hemen tamanıında görülen genel bir harekete bağlamak yerinde olacakt ı r. Kabaca bir analizle, bu hareketi yirminci yüzyılı n ortalarmda veya İkinci Dünya Sava şı'm takip eden
dönemde ortaya çıkan bir modaıun devamı gibi düşünebiliriz. Bununla
birlikte, hak bildirgelerinin 20. yüzyılı n bitiminde neredeyse dairesel bir
yeniden doğuş yaşamış olmaları nda biraz özgün bir anlam da yok de ğildir.
Bu durum, yöneticilerin uluslararas ı toplumun —özellikle de Birle şmiş
Milletler ve onun bölgesel kurumları tarafindan- dile getirdi ği isteklere
uyma arzusunu göstermektedir. Dünyamn di ğer bölümlerinde, örneğin eski Hindiçini ve bilhassa Kamboçya'da bask ı kimi zaman öylesine kuvvetli
oldu ki, yerel anayasa yap ıcı lar kendi ülkelerini ilgilendiren uluslararas ı
anlaşmalarda ifade edilen isteklere neredeyse harfi harfine uymalar ının
na inandılar. Bu düş ünce biraz daha ileri götüen yerinde hareket olacağı
rülürse, özgürlüklerin koruyucusu olan büyük metinlere ve ayni şekilde
hukuk devleti ilkelerine gösterilen bu saygımn yöneticilerin zihninde yetmişli yıllarda iki kutuplu rant olarak tan ıtılan olgunun yerini aldığı öne
sürülebilir; yani uluslararas ı toplumun eskiden çeli şkili şimdiyse birleşmekte olan beklentilerinin ekonomik ve mali yard ım amacıyla sömürülmesi olgusu.
Afrika'nın Fransızca konuşulan ülkelerine gelince, La Baule tarafindan
ın oynadığı harekete geçirici rolü anHaziran 1990'da yap ılan konuşman
mak adettendir. Bağımsız devletlerin iç i şlerine olağandışı bir müdahelede bulunmak gibi görülebilecek baz ı öneriler, tam da bir liberalle şme hareketi ve ülkelerin seçkinlerinin beklentilerine uygun bir döneme denk
düştüğü için daha iyi bir kabul gördüler. Gerek temel meti ıılerinde gerekse siyasi hayatlarında liberal değerlere yer açmak için her ülkenin gösterdiği özgün çabamn ötesinde gerçek bir anayasal e şbiçimlilik olgusuna doğ ru yol almaktayız. Uluslararası düzeyde hazırlanmış bildirgelerden olduğu kadar komşuları tarafından kabul edilmiş ifadelerden de esinlenen Afımaya hazırlandı klan özgürlüklerin
rika devletlerinin, yurttaşlarına tan
ında gitgide birbirlerine yak ınlaşmakta olsunumu ve s ıralanması konular
duklarını görüyoruz.
Çeviren: Ar. Göv. Bediz YILMAZ
(Mersin Üniversitesi)
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Türkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi Kavramlarında Bazı Yanılgılar
Yapmay
ı düşündüğüm konuşmanm daha iyi anlaşılabilmesi için konu şmaıun
başlığı nda yer alan insan haklan ve demokrasi kavramlar ına bir de hukuk devleti kavramını eklemek yerinde olur. Değerli meslekta şım İbrahim KABOÖLU'nun bir yaz ısında çok güzel bir biçimde vurguladığı gibi:
"Birey, toplum ve devlet ilişkisi, çoğ ulcu siyasal rejimlerde "özgürlük, demokrasi ve hukuk" üçlüsü ile örtü şür. Her biri ikinci aşamaAÇIK OTURUM 1243
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da özgür birey, demokratik toplum ve hukuk devleti kavramlar ına
dönüş/ir." (İbrahim KABOĞ LU, Anayasa ve Toplum, tmge Yay ınlan

Ankara 2000, s.101)
Sağlıklı bir demokrasi bu üç kavramın optimal bir düzeyde birbirini
tamamlamas ı ile gerçekleşir. Bu nedenle demokratikle şme derken bu üç
kavranıla sağlanan bütünlüğü kastediyorum. Demokratikle şme sürecine
bu üçlü kavramsal çerçeveden bakıldığında, Türkiye'de bu süreç içinde bazı yanılgılann yaygm bir biçimde yer aldığı göze çarpıyor. I şte konuşmamda bu yanılgıları üç ana başlık halinde irdelemek ve tart ışmaya açmak istiyorum.
1. Yamigı : Türkiye, Avrupa Birliğine Girmeden Sağlıklı bir Demokrasi kuramaz
Avrupa staııdardında bir demokratik düzenin, Türkiye aç ısından da ulaşılması özlenen bir hedef olduğu kuşkusuzdur. Ancak son zamanlarda yaygm olan bir görüşe göre, bu hedefe ancak Avrupa Birliği'ne üye olmakla
ulaşılabilir. Bunun için Avrupa Birliği organlar
ının öngördüğü programa
titizlikle uyulmalı, onların belirlediği ödevler yerine getirilmelidir. Buna
karşı çıkmak demokratikleşmeye karşı çıkmak demektir. Tabii bu görüş,
ayni zamanda Avrupa'nın Türkiye'de gerçekten insan haklar
ına dayanan
demokratik bir hukuk devleti düzenini istedi ği varsayımına dayanıyor.
Kısaca özetlediğimiz bu görüş büyük bir yamlgının urunüdür.
Bir kere Türkiye'nin siyasal tarihine baktığınuzda, demokratikle şme yönündeki ba şlıca haınlelerin, dış dinamikten çok iç dinamiğin ağır baştığı
dönemlere rastladığını görüyoruz. Tanzimat ve 1. Meşrutiyet dönemlerinde dış etkilerin ağır basmasına karşılık 2. Me şrutiyette iç dinamiğin belirleyici oluşu, bu konuda verilebilecek ilk örnektir.
Bunun gibi Egemenliğin ulusa mal edili şi ve Cumhuriyetin kuruluşu Avrupa'ya rağmen, bir kurtulu ş mücaledelesi ile ula şılmış bir sonuçtur.
ı n getirdiAma bu konuda verilmesi gereken as ıl örnek, 1961 Anayasası'n
ği dönüşünıdür. .Türkiye 1961 AY ile herhangi bir dış dinamiğin etkisi olmaksızın çoğulcu demokrasiye geçmeyi ba şarmıştır. Bu Anayasa, Cumhu1
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riyete, insan haklarına dayanan demokratik bir nitelik kazand ır- KURULTAYI
mıştır. Bu niteliği tamalayıcı bir atılim olarak ve yer yer Avrupa'daki benzerlerini aşacak düzeydeki kurumlarıyla sosyal hukuk devleti ilkesini
gerçekle ştirmiştir.
Öyle ki Türkiye bu anayasal yapısıyla bugün yeni bir buluşmuş gibi sumilan Kopenhag Kriterleri'ni ilke olarak karşılayacak düzeydeydi. Ve bu
düzeyin kazanılmasında dış dinamiklerin belirleyici bir rolü yoktu. Aksine dış dinamiklerin zaman zaman köstekleyici bir rol oynad ığı da söylenebilir.
Insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti kavramlanmn, Avrupa Birliğini bir arada tutan temel de ğerler olduğu doğrudur. Ancak Avrupa Birliğini oluşturan ülkelerin bu değerlerin Türk siyasal yaşamında gerçekle şmesini istediğinden kuşku duyuyorum. Ve bu ku şkumun her geçen gün
doğrulandığım görüyorum.
Katılım Ortaklığı belgesi çevresinde vurgulanan, ön plana ç ıkarılan bekLentilerin Türkiye'nin demokratikleşmesine bir katkı sağlayabileceğini
söyleyebilir misiniz? Nedir öne çıkarılan talepler: Kıbns sonmu, Ege sorunu, Ermeni sorunu Kürt Sorunu ve Siyasi İslam. Bunlar
ın ilk üçü bir
dış politika konusu. Diğer ikisi ise Türkiye'nin üniter ve laik devlet yap ısı içinde ve demokratikleşme sürecinde çozülecek sorunlar. Yani ba şka bir
deyişle siyasal İslam ve Kürt sorununun a şılması, Avrupanın dayatmak
istediği gibi demokratikle şmenin bir ön koşulu değil, tam tersine ancak
demokratikleşme içinde çözülebilecek sorunlardır.
Avrupa'nın Türkiye için belirlediği öncelikler, Türkiyede demokrasinin
yerleşmesini değil, milliyetçiliğin daha da tırmanmasına sağlayacak nite[ikte taleplerdir. Bunu kavrayabilmek için Türkiye'deki siyasal güçler
dengesinin geçirdiği değişime bir göz atmak bile yeterlidir.
Avrupanın belirlediği öncelikler, Türkiye'de demokrasinin ask ıya almması sonucunu doğuracak büyük riskler ta şımaktadır. Ve bu gerçeği Avrupa'mn bilmemesi mümkün de ğildir.
Görünen odur ki her ne pahasına olursa olsun Avrupa Birliğine girme
aınacma endekslenen bir demokrasinin varaca ğı sonuç, tanzimat dönemiAÇIK OTURUM 1245
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ne benzer bir bağımlılıktı r. Türkiye'de demokratikle ş me gerçekten isteniyorsa bu Avrupa Birli ği girişiminden bağımsız bir hareket olmalıdır.
Bu bağlamda ayrı ca vurgulanması gereken önemli bir nokta da şudur: İç
hukukta demokratikleş me yönünde yeterli bir reform sa ğlamadan, salt
Avrupa Birliği'ne giriş imizi kolaylaştırır düşüncesiyle A İHM'ne kişisel
başvuru yolunun açılması ve AİHM'nin zorunlu yargı yetkisinin tanınması, bazı yararları yanında büyük sakıncaları da birlikte getirmiştir. İç hukuk düzenimizde yargısal denetime kapatılan alanların yaygınlığı ve yargı orgamnın etkisizliği, hukuksal sorunlanm ülke içinde çözemeyen yurttaşları AİFIM kapısına yığmıştı r. Mahkeme, özellikle Güneydoğ u Bölgesi'nden gelen şikayetlerde dava yollar ımn tüketilmesi ko şulunu aramamaya başlamıştı r. Buradaki davaların seyri ve içeriğ i Mahkemede Türkiye ile
ilgili bir ön yargı mn giderek yerle şmesine yol açmıştır. Oyle ki bu Mahkemede bir süre Türkiye'nin avukatlığı m yapan Prof. Arslan GÜNDÜZ, yaı cı durumu "yeni bir adli kapitulasyon" ve
kından yaşadığı bu onur kır
"masoşizm" sözcükleriyle nitelemiştir.
Türkiye bu absürd durumu, iç hukukta alacağı acil önlemlerle aşmak zorundadır.
2. Yanılgı : Batı demokrasilerinde " Şiddet kullanma" ya da " Şiddeti savunma" d ışında her türlü dü şünceyi ifade ve örgütlenme özgürlüğü tanınmıştır.
Oldukça yaygı n bir biçimde savunulan bu görü ş, ayrı bir yamlgı odağıdır.
Avrupa demokrasilerinde ifade özgürlü ğünün demokrasinin kurucu unsuru olarak benimsendiğ i ve örgütlenme özgürlüğünün de dü şüncenin toplu
ındığı doğrudur. Ancak bu özgürlüklerin s ınırlanmasınifadesi olarak tan
da tek ölçütün "şiddet kullanma" ya da "ş iddeti savunma" olduğu görüşü
ında Batı standardım anyorsak, bunu bir
bir yanılgıdır. Ozgürlükler alan
bütün olarak kavramam ız gerekir. Yoksa çoğu kez yapıldığı gibi, özgürlükte Batı'yı örnek gösterip, smırlamada Batı ilke ve uygulamalannı görmezlikten gelme, sanıimiyetten uzak bir aldatmaca olur.
Önce en yeni bir belgeden örnek verelim. Avrupa Konseyi'nin siyasal partilerin hangi koşullarda kapatıması gerektiği konusuna ilişkin Venedik
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Komisyonu Raporunda şiddete başvurma yanında "ırkçıhk, yaban- KURULTAYI
ı düşmanhğı ve hoş görüsüzlük" gibi ölçütler de yer almaktad ır. Ama
ıedense bu belgeyi kamt gösterenler, şiddet ölçütüne ağırlık verip, diğerna girmektedir.
erini örtme çabası
3eçtiğimiz ağustos ayında imzaladığımız, ama henüz onaylamadığınıız
Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözle şme" somut olarak
iddet içermeyen belli dü şüncelerin kanunla yasaklanmas ını öngörmek:edir. Bu sözleş menin 20. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına göre:
"1. Her türlü savaş propagandas ı kanunla yasaklanır.
2. Ajnnm, düşmanlı k yahut şiddete yol açan ulusal, ırksal yahut dinsel nefret savunuculuğu kanunla yasaklan ır?

3örülüyor ki bu hükümlerde şiddet, yasaklama ölçütlerinden yalmzca bir
:anesidir.
3on zamanlarda ülkemizde tartış ma konusu olan TCK m.312/2, Sözle şnenin 20/2. maddesinin bir çeşit yaptırımı niteliğindedir. TCK m.312/2'ye
;öre
"Halkı, sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek
kin ve düşmanlığa açı kca tahrik eden kimse bir y ıldan üç yıla
kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır.."

FCK m.312/2'yi Sözle şmenin yukarda amlan 20/2. maddesi ile bir arada
ıkuduğunuz zaman, aradaki bağlantı hemen göze çarpar. Esasen "Halk ı,
nnıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşrnanhğa açı kca tahrik" fiili hiçbir özgürlüğün kullanım alanı

içinde olamaz. TCK m.312/2 benzeri hükümler di ğer demokratik ülkeLerde de mevcuttur.
Bu açıdan bakılınca 312. maddenin ilke düzeyinde uluslararası standart[ar açısı ndan bir insan hakları sorunu ya da bir demokrasi kusuru olmadığı ortaya çıkar. Kusur aranacaksa, bu maddenin Türkiye'deki uygulanış biçiminde aranmal ıdır. Uygulama sorunun aşılması için en etkili yol 312. maddenin yorumlanmas ında düşünce özgürlüğünün demokrasi için kurucu unsurunu gözönünde tutacak bir perspetkivin etkili k ılın1
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masıclir Bunu sağlayacak yöntem de Anayasa Şikayeti yoludur. Anayasa
şikayeti, temel hak ve özgürlükleri kamu gücü taraf ından ihlal edilen kişilere, diğer dava yollarını tükettikten sonra, Anayasa Mahkemesi'ne baş vuru hakkın
ı n tanınmasıdır. Temel hak ve özgürlükleri ihlal eden kesinleşmiş yargı kararlan da anayasa şikayetinin kapsamı içindedir. Anayasa
şikayeti, yargı açısından bir temyiz yöntemi olmayıp, sorunun temel
hak ve özgürlükler parspektifi ile gözden geçerilmesini, bu açıdan
bir hak ihlali saptanm ışsa; ihlalin giderilmesini sa ğlamakta ve bu açıdan
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)'ne yapı lan bireysel ba şvurulara benzemektedir. Bu yöntem, AIHM'ye yap ılacak bireysel başvurudan
önce, sorunun Türkiye'de çözülmesi imkamm sağlayacaktır. Böylece anayasa şikayeti, insan haklarına ilişkin sorunların öncelikle ülke içinde çözülmesine yönelik bir süzgeç i şlevi yerine getirmi ş olacaktır.
3. Yanılgı : "Demokrasinin bir özelliği bünyesinde her an bir risk ta şımas ıdır."

Bu görüş mücadeleci (militan) demokrasi anlayışı ile aşılmıştır. Militan
demokrasi anlayışı, Ikinci Dünya Savasından önce Italya ve Almanya'da faşist ve nasyonal sosyalist rejimlerin az-çok demokratik seçimlerle iktidara geldikleri deneyimine dayanmaktad ır. Bu deneyimin
gerek uluslararası insan hakları belgelerine ve gerekse ulusal anayasalara yansıyan somut sonuçlan, kendini savunan, mücadeleci bir demokrasi
anlayışım doğurmuştur.
Bu anlayışın ayrıntılarına girmeden "Demokrasinin bir özelliği bünyesinde her an bir risk taşımas ıdır." şeklindeki görüşün taşıdığı yamlgıyı somut ve güncel bir olayla aç ıklamak istiyorum.
Son zamanlarda partiler aras ı pazarlıkların gündemden düşmeyen bir
unsuru haline gelen bir görü şe göre, parti kapatma, parti etkinli ğinde işlenen bireysel suçların yoğunluğuna bağlı kılınnıalıdır. Bu görüş yamlgı
olman
ın da ötesinde kaba bir aldatmacadır.
Bu konu, ilk kez DEMİREL'in Cumhurbaşkanlığı süresini uzatma girişiminin bedeli olarak Anayasan
ın 69. maddesinde yapılmak istenen değişiklikle gündeme gelmişti. 69. maddede yap ılmak istenen değişiklik
şöyleydi: Partilerin kapatılması, üyelerinin, parti yasaklarına ay248 1 AÇıK OTURUM
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kırı eylemler nedeniyle kesin hüküm giymesi ko şuluna bağlamak is- KURULTAYI
tenmişti. Bu değişiklik AYM tarafı ndan iptal edilmi ş bulunan eski hükmün yeniden ihyası anlamına geliyordu. Şimdi aynı girişim, Meclise sevkedilen Anayasa değişikliği paketi içinde yeniden gündeme al ınmış bulunuyor.
Olayın daha iyi kavranabilmesi için Anayasa'n ın 24. son fıkrasındaki yasağı hatırlatmak gerekir. Bu hükme göre:
"Kimse devletin sosyal, ekonomik ve siyesi temel düzenini k ısına dayandırma veya siyasi veya kimen de olsa din kurallar
şisel çıkar sağlama amac ıyla her ne surette olursa olsun, din
veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."

Bu hükümde yer alan din istismarı yasağı, laiklik ilkesine aykırı eylemlerin de asgari bir tan ıımnı vermektedir. Bu kural ın bireysel düzeyde cezai yaptırı nu TCK m.163'de öngörülmü ştü. Bu madde 1991 yılinda kaldırılı nca, parti üyelerinin birey olarak bu yasa ğa aykın eylemlerinden kesin hüküm giyme imkanı kalmadı. Hele 31212 de kaldırılırsa,
din istismarımn bu madde kapsam ındaki eylemleri de suç olmaktan ç ıkacak. Oysa Anayasamı zda antilaik eylem ve din istismarı yasağı siyasal partiler için devam ediyor.
Bireysel eylem ve parti eylemi aras ında gözetilen bu farklılık bir çelişki
ildir. Çünkü bireylerin ifade özgürlü ğü ile siyasal parti olarak örgütdeğ
lennıiş bireyler topluluğunun ifade özgürlüğü, devlet ve toplum yaşamında farkli etkilere sahiptir. Buna ba ğlı olarak AJHS'nin 10. maddesinin 2.
fikrasında bu özgürlüğün kullamlmas ı ile ilgili olarak öngörülen "görev
ve sorumluluk" derecesi, Anayasa ve hukuk düzeni tarafindan kurumsal
güvence ve buna bağlı ayncalıklarla donatılmış olan siyasal partiler
için bireylere oranla daha ağı r bir "görev ve sorumluluk" olarak
düzenlenebilir. Ba şka bir deyiş le laiklik ilkesine aykırı bir düşüncenin birey tarafı ndan ifade edilmesi ile bir partinin faaliyet amacı olarak açıklanması ve parti üyelerince bu yolda yo ğun eylemler yapılması arasında büyük farklılı klar mevcuttur. Laiklik ilkesine ve özellikle din istismar ı yasağına aykın bir dü şünce açıklamasını n bir siyasal partinin lideri ya da parAÇIK OTURUM 1249
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ti üst mercileri tarafından faaliyet amacı alarak belirlenmesi, do ğaldır ki
o ülkenin laik rejimi bakımından, bireysel düşünce açıklamasına göre çok
daha yakın bir tehlike oluşturur. Bu nedenle örgütlü dü şünce açıklamasımn tehlikenin boyutuna göre bireysel dü şünce açıklamasından daha farklı yaptırımlara bağlanması da doğaldır. Ülkemizde
de durum böyledir.
Şu halde şayet Anayasa'nm 69, maddesinde yapı lmak istenen değişiklik
gerçekleşirse, şeriat düzeni kurma yönünde faaliyet gösteren bir
partiyi kapatmak imkanı kalmayacaktı. Çünkü genel başkan da dabil olmak üzere partinin ileri gelen milletvekilleri ya da üyeleri tarafından
mecliste veya meclis dışında açıkça ve yoğun bir biçimde bu yönde faaliyet
gösterilse bile, bu eylemler bireysel düzeyde suç olu şturmayacağından o
partiyi kapatmak mümkün olamıyacaktı.
il,
O halde yapılmak istenen de ğişiklik, parti özgürlüğünü genişletme değ
şeriatçı partilerin kapatılmasmı imkansız kilma sonucunu do ğuracaktı.
Böyle bir sonucu mücadeleci demokrasi anlayışı ile bağdaştırmak mümkün değildir. Çağdaş anlamda demokrasi, kendi dü şmanının riskini üstlenen bir rejim değildir.
Bu nedenle "Demokrasinin bir özelliği bünyesinde her an bir risk taşıdır." şeklindeki görüş de ayrı bir yanılgının ürünüdür.

Oturum Başkanı
Say
ın Sağlam'a çok te şekkür ederim.
Bu arada yine bir hususu hatırlatmak istiyorum: Sayın konuşmacılara,
konuşmalarıyla ilgili soru yöneltmek isteyen say
ın konuklann sorularını
yazılı olarak bana ulaştırmalanm rica ediyorum.
Sözü Say
ın Prof. Dr. Sait Güran'a verece ğim; ancak önce kısa bir özgeçmiın Güran, İstanbul Üniversitesi Hukuk
şini size sunmak istiyorum: Say
Fakültesini bitirdi. Mesle ğe aynı fakültede İdare Hukuku Asistam olarak
başladı. Colombia Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek lisans, İstan250 1 AÇIK OTURUM
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bul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktoras ım yaptı; şu anda aym
kültede Profesör olara görev yapmaktadır. Sayı n Güran'ın, idare hukuku,
anayasa hukuku, kamu yönetimi ve hukuk ö ğrenimi konularında yayınlan vardır.
Söz sizin Sayı n Güran; buyurun efendim.

Prof. Dr. Sait Güran
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İdare Hukuku Öğretim Üyesi

DİN VE İNANÇ HÜRRİYETİNİ N ÖZGÜR KULLANIMINA
BİR ÖRNEK OLAY
Bir süredir nedenini merak ediyorum; do ğrusunun bilinmesine karşın,
Hukuk'ta, niçin ço ğu şeyin hep yanl ışı konuşuluyor, ısrarla savunuluyor
ve yap ılıyor? Yoksa, biz ö ğretim üyeleri, artık, hukuk fakültelerinde, yanlışları mı doğru diye öğretmeğe başladı k? Fakat görüyorum ki, bu durum,
eski-yeni mezun, o veya bu ki ş i, makam veya kurum, yahut o ya da bu
fakülte farkından ileri gelmiyor. Kavram karga şası da değil, "kavram çarpıtması " yapıliyor. Halbuki, her ş ey o kadar basit, o kadar net ki; yeter ki
Hukuk'un o güçlü mant ığı, çok ve sırasmda zı t faktörleri bir bileşkeye çeviren mühendisliği izlensin.
n nesiller boyu ebediyen ya şatmak ve
Basit ve net olan ne mi? İnsanları
ını ve
içinde yaş amak istedikleri "düzenli toplum"dan (1) ne amaçlad ıklar
bunun siyasal-hukuksal örgütü ve görevlisi Devlet'e verdikleri misyonu
ifade eden "kurucu belge Anayasa"ya bakman ın yeterli olması.

(1) Orderly society.
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açıklarken, ne diyor 5. madde (2); ne sadece ba ğımsızlık, Cumhuriyet ve
demokrasi, ne sadece ki şinin ne de sadece toplumun refahı, ne sadece hürriyetler, ne de sadece diğerleri; "hepsinin birlikte" gerçekle şmesini öngörüyor.
İki yüz yılı aşkı
n süre geriye gidelim ve ABD Federal Anayasa's ımn kısacık Başlangıç kısmım okuyahm. (3) ABD halkı, kendileri ve gelecek kuşaklar için ne diyor ve neyi amaçl ıyor; hem daha mükemmel siyasal birlik
sürsün, hem ÜIke'de güvenlik, kamu düzeni ve adalet sa ğlansın, hem de
refah yükselsin, hem de hürriyetlerin nimetlerinden yararlamls ın.
o halde, bütün bu z ıt ve paralel unsurlar, bir birlikteliğin sistematiği ve
uyumu içinde, "birbirini hem tamamlayan, hem de sınırlayan rasyonel-işler bir ilişki" oluşturacaktır. İşte, çok faktörlü bu ili şkinin formülünü,
"çağdaş zihniyetli hukukçu"mın güçlü mantığı ve mühendislik donanım ve
yeteneği bulacak ve Anayasa Mahkemeleri veya Yüksek Mahkemeler tarafından, "Ülke'nin en üstün ve tek Hukuku" olarak kaleme al ınacak; bir
yanda, kamu makamlarının görevleri, kullamlabilir yetkileri ve sınırları,
diğer yanda, vatandaşların haklar
ı, hürriyetleri, ödev ve yükümleri ile
bunların da sın
ırları, Yasama tarafından, buna göre belirlenecek; Yürütme-Idare taraf
ından, buna göre uygulanacak; hukuksal dava ve uyu şmazliklar, Yargı tarafından, gene buna göre çözümlenecektir.
Bu incelememizde, bu noktadan hareketle, Anayasa Hukuku konular
ını
n
tartışılacağı Anayasa Hukuku Kurultayı'nın, Temel Hak ve Ozgürlükler
başlıklı açık oturumunda, Türkiye ve Avrupa'dan yap ılacak olan katkılara, Dünya'mn en eski ve en uzun ömürlü ya şayan, en deneyimli yaz ılı
(2) Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin ba ğımsızlığım ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun
refah,huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette s ınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanIn maddi ve manevi varl ığmın geli şmesi
için gerekli şartlan hazırlamaya çalışmaktır.
(3) We the People of the United States, in Order tü form a more perfect Union. establish
Justice, insure domestic 'ü-anquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do
ordain and establish this Constitution for the United States of America.
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City of Boerne v. Fiores Kararı (4)
Texas'ta, San Antonio yak ımndaki Boerne kasabas ında, Katolik St.Peter
ve Apostle Kilisesi, 1920'lerin İspanyol stiinde taklid edilerek yap ılmış
olan ve o tarihteki 230 kişilik kapasitesini, 2170 kişiye ulaşan cemaatiııe
hizmet verebilmesi amacı ile kilise binasım genişletmek için ruhsat başvurusunda bulunmu ş; ancak, "yapınm bulunduğu semt, tarihi koruma
alam olarak zonlandığı ndan" , talep, bu gerekçe ile reddedilmiştir. Kilise
binasımn kendisi tarihi eser olmamakla beraber; ön yüzü itibariyle, şehrin tarihi dokusu içinde mütaMa edilmektedir. (5)
Konu, San Antonio Katolik Başpiskoposu Flores'in açtığı dava üzerine, iş lemin, din ve inanç hürriyetine ve 1994 y ılında çıkartılan Din Hürriyetinin Restorasyonu Kanunu'nun (6) Anayasa'ya ayk ınlığı meselesi ile Yüksek Mahkeme'nin 1990 yılmda verdiği Employment Division,Dept. of Human Resources of Oregon v. Alfred L. Smith kararında (7), din ve inanç
hürriyeti ve eylemli kullanımı hürriyeti bağlamında uygulanan "test"
noktasında odaklanmış şekilde Yargı'ya intikal etmiştir.
ılan
San Antonio'daki tek yargıçlı Federal mahkeme (District Court), an
ı bulmuş; üç yargıçlı 5.Bölge New Orleans Mahkanunu Anayasa'ya aykır
kemesi (Court of Appeals) ise alt mahkemenin karar ım bozmuş ve kanunu Anayasa'ya aykırı saymamıştır.
(4) 494 US 872; kısaca Boerne karan.
(5) Davanın, Yüksek Mahkeme'den de geçmesi tamamlandı ktan sonra, 12 Ağustos
1997'de, Boerne Şehir Meclisi, oybirliği ile bir "çözüm"e gitmi ş ve Kilise'nin, orüjüııal
kilise binasının arkasında ve onun tarafından kısmen gizlenen 850 kişilik yeni bir biı onarılması ve ayna yaptırmasına izin vermiştir. Eski kilise binas ının büyük kısmın
nen muhafazası koşulu da eklenmiştir. ... Michael W. McCONNELL: Institutions And
Interpretation: A Critique of City of Boerııe v. Flores, ııı/i Harvard Law Review 163
(1997)
(6) Religious Freedom Restoration Act (kısaca RFRA); Restoration, süzlüklerde, tü bring
back, tü make strong again, re-establish, tü repair ve eski haline koymak olarak tanmılamyor.
(7) 494 US 872; kısaca Smith kararı.
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sa'ya uygunluğu noktasının incelenmesi sımriaması ile bakmaya karar
vermiş ; 25 Haziran 1997 günü, kanunu, esas itibariyle, Federal Anayasa'mn uygulanmasına iliş kin yasama faaliyeti bağlamı nda, Federal-Fedeı bulmakla bere Devlet ili şkileri ve yetkileri açısından Anayasa'ya aykır
raber; 1990 tarihli Smith kararmda uygulad ığı testi de gözden geçirmiş
ve onayladığını bildirmiştir.
İşin ilginç yanı, 6-3'lük çoğunluğu, kararın yazarı yargıç Anthony M. Kennedy ile birlikte iki en liberal yargı ç John Paul Stevens ile Ruth Bader
Ginsburg'un yani sıra, Mahkeme'nin üç en muhafazak.r üyesi ba şyargıç
William H. Rehnquist, yarg ıç Aııtonin Scalia ve yargıç Clarance Thomas'ın
oluşturmasıdır. (8)
Boerne karanmn daha ilgi ve özellikle dikkat çekici olan bir ba şka yanı
da, Yüksek Mahkeme'nin, iki yüz yıl ve bunca karardan sonra, Kongre'ye,
şunu hatırlatmasıdır:
"Bir dava veya uyuşmazlikta, Anayasayı yorumlamak yetkisi, Yargı'ya ait
olmağa devam etmektedir? (9)
Yüksek Mahkeme, bu hatırlatmayı , bilinçli ve amaçlı olarak yapmıştır.
Çünkü, RFRA, "bir yanda dini gruplar ın, onların yamnda da temel hak ve
hürriyetleri savunan grupların oluşturduğu geniş cepheli koalisyonun
ürünü" olup; yasala şma sürecinde, 450 üyeli Temsilciler Mcclisi'nden "oybirliği" ile geçmiş; 1004yeli Senato'da da sadece "üç" senatörün olumsuz
ıca, Başkan Clinton "şahsen" kanunu desoyu ile karşılaşmıştır. (10) Ayr
(8) Boerne karannına iliş ldn olarak bu paragraftaki ve bundan sonraki bilgiler için:
"High Court Voids Law on Religion" (New York Times, 26 Haziran 1997, Sf.1 ve A28)
(9) "The power tü interpret ... remains in the Judiciary."
(10) Nitekim, Smith kararı ile birlikte, siyasal spektrumda, kararın geniş kapsamlı pratik sonuçlarının olacağım süratle gören yukardaki gruplar ın olağanüstü güçlü muhalefeti başgösterdi. Çünkü, Smith, örnekleri aşağıdaki kişiler ve durumlar bakımından. Anayasa'nın, din hürriyeti bağlamında ve bu gerekçe ile herhangi bir koruııma sağlamadığını ifade ediyordu ve alt mahkeme kararları da bunu gösteriyordu:
Örneğin, iş alanında cinsiyet ayırınıı yapıldığı gerekçesi ile dava açtıklarında, kadınına izin verilmesi; Müslüman veya Hindu
ların Katolik din adam ı (kadını ) olmalar
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teklemiş ve buna ek olarak, dava sırası nda, Yüksek Mahkeme önünde,
RFRA, Clinton Yönetimi tarafindan, "RFRA'n ın, hiç bir düzeydeki kamu
makamımn, yasaları, 'zorlayıcı-baskı n' bir ihtiyaç göstermeden ve 'mümkün olan en az s ımriayıcı yöntemler ve araçlar' kullanılmadan, din hürriyetinin gereklerinin yerine getirilebilmesini 'esasl ı surette engelleyen' (11)
şekilde uygulayamayacağı ilkesini koyduğu tezine (12) dayamlarak savunulmuştur. (13) Aslı nda, burada, olay, bir anlamda, Anayasa'mn Ek 1.
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ın, beden eğitimi dersinde, dinlerinin aşırı uygunsuz saydığı kıyafetleri giykızlar
ını düzenlemi ş bulunan şehir yönemek zorunda bırakılması ; homoseksüel haklar
timlerinin, kiliseleri, aç ıkça homoseksüel olan ki şileri, dini ayin lideri veya ö ğretmen
olarak çalıştınnağa zorlaması ; Yahudi veya Müslüman mahkünilar ın, dinen izin verilen veya haram sayilmayan yemek taleplerinin reddi; kendi dinlerindeki "yarg ılaın, mahkemelerde jüri görevini reddetma" buyruğuna, metinci yorum ile inananlar
meleri halinde cezaland ırılması; rahiplerin, "gizli itiraf' s ırasında öğrendilderini
açıldamalanmn resmen istenınesi ve reddetmeleri hali... İşte, Yüksek Mahkemenin,
Smith karar
ı ile birlikte, Amerikal ılar, din hürriyetlerini, inançlarmı n buyruklarına
uygun surette eylemli olarak kullanmalar ı gündeme geldiğinde, rı zaları dışında, yönetsel makamlarm, konusu fark etmeksizin, geni ş ölçüde müdahalesine açık bırakıliyordu. Kongre çalışmalar
ı ile yapı lan bu tür saptamalar sonunda beliren bu olas ılik, Kongre'yi harekete geçirmi ştir. (McCONNELL: n.5,159-160)... McConnell, 'muhtemelen, free exercise sorunlar ı konusunda, zamanımızı n önde gelen bilim adamıdin" GUNTHER: n.23,1255; ... Smith karan, dini çevrelerde, din hürriyeti üzerinde
aşır
ı kısıtlama olarak değ erlendirildi ve "tüyler ürpertici etki yaptı". Senato Adalet
Komitesi Başkanı Senatör Edward M. Kennedy, Amerika'da, din hürriyetin, "Smith
karar
ı durdukça her gün tahribe u ğrayacağım" bildirdi. RFRA'mn di ğer taraftarları
da, Yüksek Mahkemenin, Smith karar ı ile "din hürriyetinde enkaza sebep oldu ğunu" ileri sürdüler. Tania SAJSON: Restoring Obscurity: The Shortcomings of the Religious Freedom Restoration Act, 28/4 Columbia Journal of Law and Social Problems
679 (1995).. .bu makalenin müsveddesi ünlü Anayasa Hukuku profesörü Louis Henı, Yüksek MahMn tarafından gözden geçirilmi ştir (id.653); Smith kararını n karşıtlar
keme'nin "Smith öncesi yaklaşımını , yasama yolu ile geri getirmek için güçlerini birleştirdiler" ve RFRA'i , "Smith kararını hükümsüz kılmak için" çıkardılar ve bunu da
yasanın metnine yazdılar. (id. 657-658)
(11) Bu satırlardaki tek tı rnak içi sözcüklerin metindeki karşılı klan olarak "Compeiling"
need ... the "least restrictive means available" ... "substantially burden" kullanı lmıştır.
(12) Bu tammlama, Smith kararını n uygulanmasını reddettiği 1972 tarihli Sherbert testinin (Sherbert v. Verner; 374 US 398) kendisidir.
(13) New York Times, 26 Haziran 1997, Sf.1.
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metnindeki "din hürriyetinin serbestce eylemli kullamm ı
hürriyeti" hükmünün (free exercise clause) yorumlanmas ı bakımından Yasama ile Yargı arasında beliren görüş farkı çatışmasının su üstüne çıkmasıdır. Kongre, bu hükmü, "din hürriyetinin kullan ımı konusunda "bağımsız ve güçlü bir temel hürriyet (14) yaratmak" şeklinde yorumlarken;
Yüksek Mahkeme ise, "din hürriyeti konusunda, basit bir ay ırımsızlık norı veriyordu. Bu çatışma, sonunda, din hürriyemu koyduğu" (15) anlamın
tinin mahiyeti ve önemi kadar, Anayasa'mn yorumu hususunda, yarg ısal
ı n rolü konusunu da ortaya
denetimin mahiyeti ile Yasama'nın kararların
atarken; Yüksek Mahkeme, Anayasanın yorumlanmasında, Yargı'mn,
başkalanm hariç tutan münhası r yetkisinin bulundu ğunu varsayıyor;
Kongre'nin, Anayasayı yorumlamak gerekçesi ile, müesses yargı sal içtihada aykın düşen içerikli bir yasama yetkisinin olmad ığına karar veriyordu. (16) Başka bir deyi şle, Yüksek Mahkemeye göre, an ılan Anayasa hükmüııün anlamı, Smith'de zaten belirlenmi şti ve Kongre'nin yorumuna aç ık
bir nokta da kalmamıştı . Yüksek Mahkeme, Kongre'nin, Devlet'in bir diğer eşit organı olarak, free exercise hükmünün uygun yorumunu tart ışmasın
ı ve Smith yorumunu benimsememesini kabul etmekle beraber;
Smith'den sapma sayılan bir yasama faaliyeti içine girilmesini, "Anayasa'nın değiştirilmesi" ile e şdeğer bir giri şim sayıyordu. (17)

Çünkü, Yüksek Mahkeme'nin, karar metninde, bilinçli olarak ve kasd ederek ve de ne anlama geldi ğini bilerek, do ğrudan ve açık bir dille yazdığı
gibi:
"Kongre, RFRA'yı, bu Mahkeme'nin, dengeleme testini uygulamayı reddeden Employment Div. Dept. of Human Resources of Oregon v. Smith kararma doğrudan bir karşılık (direct response) olarak yasala ştırmıştır. (18)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

A robust substaııtive liberty.
Establish a modest nondiscrimination norm.
McCONNELL: 11.5, 154
id. 165
Smith karan ile Yüksek Mahkemenin getirdi ği test, metinde, bu dipnotuna ait cümleyi izleyen satırlardır. Sherbert testi ise, 10 numaralı clipnotunun geldi ği cümlede
Clinton Yönetiminin savunmas ındaki tez olarak yazıları lusımdır. Şimdik, Yüksek
Mahkeme'ye bu ve az a şağıdaki "çok ağır" ifadeyi kullandırtan RFRA metnini de
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Smith kararında, genel uygulanma niteli ği taşıyan yansız yasalar
ın
(neutral, generaliy applicable laws veya statutes of general applicability),
zorlayıcı-baskın bir kamusal yarar (compelling governmental interest) ile
desteklenmese bile, dinsel eylemlere uygulanabilece ğine hükmetmiştik.
Anayasa'mn yorumlanmas ı teşkil eden bu nokta, Kongre üyeleri tarafından, hem Komisyonlardaki oturumlarda, hem de Genel Kurul görü şmelerinde tartışılmıştı; ve pek çok Kongre üyesi, Mahkeme'nin gerekçesini
eleştirmişti ve bu suretle ortaya ç ıkan anlaşmazlık, RFRA'nın yasalaştırılması ile sonuçlanmıştı. Anayasa'mn Ek 1. Maddesindeki din hürriyetinin gereklerinin serbestce yerine getirilmesi (free exercise thereof) hükmünün anlamım değiştiren bir yasa, bu davada RFRA'mn dayandırıldığı
Anayasal temel yap ılan Ek 14. maddenin 5. bendi.nde Federal Devlet'e tamnan , Anayasa'nııı uygulanmasım sağlayacak uygun yasaları yapma yetkisinin kullanımı olarak nitelenemez. Kongre, Anayasal bir hakk ı, o hakkın içeriğini değiştirerek uygulayacak de ğildir." (19) ... Eğer, Yüksek Mahkeme'nin, Anayasa'ya ili şkin bir hükmü bertaraf edilecek ise, bu, olağan
yasalar ile değil, ancak, bir "Anayasa de ğişikliği ile" mümkün olabilir. Aksi halde, şayet, Kongre, yasa ile, Anayasa' ıun Ek 14. maddesinin anlamıni değiştirerek yetkilerini tamnılayabiliyorsa, artık Anayasa, "olağan yollarla değiştirilemeyen en üst ve üstün hukuk kural ı" olamaz; ve yasama
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Boerne karanndan "al ıntı yaparak aktaralim" Id, her şey daha da netleşsin.
RFRNmn, yasada belirtilen amaçları şunlardır: (1) Zorlayıcı-baskın yarar testini,
Sherbert v. Verner (1963) ve Wisconsin v. Yoder (1972) testlerinde yaz ılı şekli ile geri getirmek ve din hürriyetinin gereklerinin serbestce yapılmasını esaslı surette engelleyen davalarda uygulanmas ını güvence altma almak; ve (2) Dinsel eylemleri,
kamu makamlarmca esasl ı surette engellenen kişilere, bir iddia veya savunma zemini sağlamak. ... RFRA, kamu makamlar ınm, kişilerin din hürriyetlerini kullanmalarmı esasli surette engeilemesini, genel uygulanma niteli ği taşıyan bir mevzuat
hükınünden kaynaklamyor olsa bile yasaklar. Me ğer ki, işlemi yapan kamu makaım,
engelin, (1) zorlayıcı-baskın bir kamusal yararın geliştirilmesine hizmet ettiğini; ve
ı rlayıcı yöntemlerle araçlar ol(2) bu amacm gerçekle ştirilmesi konusundaki en az sın
duğunu ortaya koyabilsin. ... RFRXmn bu buyru ğu, hem Federal Devlet'in, hem de
Federe Devletlerin ve bunlar ın herhangi bir alt biriıninin, yasama, yurutme, yarg ı
dallanna, bakanlığına, makamına, bağlı veya ilgili merciine, memuruna veya bu görüntü içinde hareket eden di ğer kişilere uygulanır.
(19) Boerne kararı .
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ğan bir norm düzeyine iner. (20)
Özetle ve özü itibariyle, Yüksek Mahkeme, Kongre'ye, Baş kan Clinton'a ve
özellikle bu ikisini, "eski hale iade" yönünde harekete geçiren seçmenkamuoyuna üç şey söylüyordu:
Birincisi, bu Anayasa uyarınca, Anayasa hükümlerini sadece "ben" yorumların; bunu by-pass etmek veya o metne "benim" verdiğim anlam ve içeriği, "sizin", kanun yapma erkini kullanarak değiş tirmek yetkiniz yoktur.
Ikincisi, eğer, herhangi bir karanm ile getirdi ğim ilkeyi, testi veya yaklaşınu, değiştirmek yahut terk etmek gerekiyor ise, bunu gerçekle ştirmek
görev ve yetkisini de, Anayasa'nm 5. maddesindeki zor ve ayr ıntılı olan
"Anayasa'yı değiştirme yöntemi" dışında, Anayasa, "bana" tanımıştır; yok
eğer, normal kanun çıkarma sürecini çalıştırarak "siz" yaparsanız, "ben"
iptal ederim.
Üçüncüsü, RFRA'yı çıkarmakla, "siz" Ba şkan ve Kongre olarak (21), "bizim" 1990 tarihli Smith karar ımız ile ifade etti ğimiz "din hürriyetinin gereklerinin serbestce yerine getirilmesi hürriyeti"ni belirleyen içtihach ımzı ve Anayasa'ya uygunluk testimizi, hem reddettiniz, hem de, o karar ımızda, "bizim", bu tür konular bak ımından terk ettiğimiz 1963 tarihli
Sherbert testini geri getirdiniz. Eski hale iade tutumunuzu ve somut ifadesi olan RFRA'yı, Anayasa'ya aykın iMn ederken, "genel uygulanma niteliği taşıyan yansız yasaların gözardı edilmesi gibi bir Anayasal hak şeklinde bir anomali üreten" Sherbert testini, tekrar mahküm ediyoruz ve
"zorlayıcı-baskın kamusal yarar ile desteklenme ko şulunu ve dengelemeyi
aramayan" Smith testini, Anayasa'mn 6. maddesinin 2. fikrasmdaki ifadeyle, "Ülke'nin üstün ve en üst Hukuk'u" olarak sürdürüyoruz.
(20) Ibid; Yüksek Mahkeme, bu aç ıklamalan ile, "Kongre'nin. Anayasay ı uygulama yetkisinin, Anayasa'nm anlam ın değiştirmek yetkisini kapsamadığını vurgularken,
Anayasanın anlamının belirlenmesi bakımından son sözün kendisinde saklı tutulmasının, Anayasal değerlere eri iyi şekilde hizmet edeceği düşüncesini taşımaktadır."
Richard FALLON: Foreword: Inıplementing The Constitution, 111/1 Harvard Law
Review 128-129(1997)
(21) ... ve ardındaki kamuoyu.
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1878 tarihli Reynolds'dan 1963 tarihli Sherbert'e
Anayasa'nı n Ek 1. maddesindeki "din hürriyetinin gereklerinin serbestçe
yerine getirilmesinin yasaklanmaması hükmü (free exercise clause), ki şilerin, dini inançlann ın bireysel kullanımı sayılan eylemlere, tutum ve
davranışlara, bir engelleme ile karşılaşmaksızı n olanak bulmaları amacı
ım
ile konulmuştur. (22) Fakat, "din ve inanç hürriyetinin özgürce kullan
kaynaklanan
kendine
ınmından
güvencesi" olan bu hak, inanç-eylem ay
özgü bir takım farklı sorunlan da bünyesinde taşımaktadır. Şöyle ki, konusu, bir dinin lehine veya aleyhine "do ğrudan bir düzenleme" te şkil etmemekle ve "din dışı" başka bir kamusal konuda yapılmakla beraber, özgür kullanımı etkileyen "genel içerikli düzenlemeler", haliyle, bireylerin,
din hürriyetinin gereklerinin yerine getirmesi eylemleri üzerinde bir takım sı mrlamalar, yasaklamalar ve hatta cezalandırıcı sonuçlar doğurabilecektir. (23) Nitekim, konu, 1878 y ılında, önüne ilk defa geldi ğinde, Yüksek Mahkeme, çok e şliliği suç sayan yasal düzenlemelerin, dini inançlan
ve ödevleri gereği çok eşliliğe inanan ve gerçekle ştiren Mormonlar'a uygulanmasında Anayasa'ya aykınlık bulmaınıştı. (24) Çünkü, Anayasa, yasama organı Kongre'ye, bir din ve inancı resmen yasaklamamak koşulu ile,
din ve inanç üzerindeki etkilerine bakmaksızı n ve bir "dengeleme i şlemi-

(22) Burt NEUBORNE: Arı Overview of the Bill of Rights (Ed. Alan B.MORRISON: FUNDAMEN- TALS OFANERICAN LAW, 87, Oxford Unv.Press.1997); Din hürriyeti ile
ilgili hükümlerin Anayasa'da yer almas ının, Kurucular'ın, deneyimlerinden kaynaklandığı malümdur. Bilindiği gibi, Yeni Dünya'ya gelenlerin ço ğu. Devletin din ve
inanç üzerindeki baskı sı ve tercih koyma giri şimlerinden kaçmak,kurtulmak amacı
ile göç etmişlerdi; Kurucular da, eski dünyada olanlar ın burada da tekrarını önlemek
için, bu hukumieri koyarak din ile devlet aras ına bir duvar çekmek cihetine gitmi şlerdi. Duvar, bir yan
ı ile, bizim bu incelememizde ilgilendi ğimiz "free exercise" konusunda bir set oluşturarak vatandaşları n, dini inanışlannın gereklerini kişisel olarak yerine getirmelerinden ötürü herhangi bir yapt ırım ile karşı karşıya gelmelerini önlemeyi amaçl ıyordu. (id.87)
(23) Gerald GUNTHER: INDIVIDUAL RIGHTS AND CONSTITUTIONAL LAW,
1227(The Foundation Press. 5.bas ı ,1992); Dini uygulamalara ili şkin tanditler, bir
takım "secular" nitelikli faaliyetlerin düzenlenmesinin do ğal uru Mi olarak ortaya
çıktığında, bu sorun gündeme gelmektedir. (John E. NOWAK-Ronald D.ROTUNDANelson YOUNG: CONSTITUTIONAL LAW,1053 (West Pub.Co.2,bas ı .1983)
(24) Reynolds L US. 98 US 145 (1378).
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girişmeksizin", herhangi bir "eylem"i do ğrudan yasaklamak yetkisini
vermiştir (25); yeter ki, bu düzenleme, Devlete yükletilen kamusal —bu
olayda sosyal- görevlerin gereği olsun. (26). Bu bağlamda, örneğin, zorunlu çiçek aşısı yapılması , küçüklerin umumi yerlerde dini yayın dağıtmalanmn yasaklanması gibi sağlık veya küçüklerin korunması ve diğer önemli "secular" kolluk uygulamalan ve bunların din hürriyeti üzerindeki sı nırlayıcı, yasaklayıcı,cezalandırıcı doğal etkileri, Reynolds'un bu yaklaşı mı 1963 yılına kadar sürdürülerek Anayasa'ya uygun bulunmu ştur. (27)

yılına gelindiğinde, Reynolds'un tek faktörlü testinden, "iki faktörlü
dengeleme testi"ne do ğru ilk adım atılmıştır. Yüksek Mahkeme, muhafazahr yahudilerin, i şyerlerinde, pazar gününü dinlenme günü yapan
yasalara karşı, dini inançlarmın başka günü emrettiği, cumartesi günleri çalışmamalan gerektiği ve bu nedenle pazarlann tatil olmasıyla ek ekonomik yük altına girdikleri gerekçesi ile açt ığı davayı, yasanın: Bu düzenleme ile Devlet'in, "ağır basan" secular bir amaç (28) izlediği; hedeflenen
kamu yararının başarılmasında alternatif yolların bulunmadığı ve dini
1961

(25) NOWAK n.23,Sf.1054
(26) GUNTHER: n.17, Sf.1228; Yüksek Mahkeme, Reynolds'da, çok evlilik oigusunun, geleneksel olarak kınandığım ve karşı çıkıldığmı belirttikten sonra şunu eklemi ştir:
"Tek eşlilik yasası varken, çok eşliliğe izin verilmesi, dini doktrinlerin, ülkenin yasalanna üstün tutulmas ı ve sonuç itibariyle her vatandaşın kendi hukukunu kendisinin belirlemesine müsaade etmek olacaktır ki, bu durumda, Devlet'in (Government)
varlığından sadece bir isim olarak söz edilebilir." (ibid) ... Devletin çıkarları ile din
hürriyeti arasındaki sımrı ilk defa 1878de çizerken. Yüksek Mahkeme, kilometre taşı Reynolds karannda, "inanç-eylem ayınım"m yaparak, dini uygulamaların, o eylemi düzenleyen yansız yasalar
ın "üstünlüğüne teslim olacağım" açıkça ifade ediyordu.
SAİSON: n.10, 660; İnanç-eylem ayırıımm yaparken, Reyııolds'da, Anayasa'mn din
hürriyetine ilişkin hükmünün doğumuna kadar inen Yüksek Mahkeme, Thomas Jefferson'un fikirlerinden esinlenerek, şu açıklamalara yer veriyordu: "Anayasa ile
Kongre, salt düşünce ve inanç alanında düzenleme yapma yetkisinden tümüyle yoksun kılınmakla beraber, sosyal görevleri ihiM ya da toplum düzenini tahrip edici mana izin vermiştir. Ayrıca, Amerikan halkının, toplıiyette olan eylemlere el atılması
lumsal görevlere ters dü şen nitelikte nitelikte doğal haklan da yoktur. (id.662)
(27) NOWAK n.23,1055-1057
(28) Haftanın aynı tek bir gününün, bütün vatanda şlar için süküı et, dinlenme ve rekreasyon ihtiyacma aynlmas ı.
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"Dengeleme unsurlu test", 1963 yılında Sherbert karan ile birlikte, bu
alanda kesinlik kazan ıyor ve 1990'na kadar 27 yıllık yaşamına başlıyordu.
Sherbert Testi

"Seventh DayAdventist" tarikatı mensubu olan kişilerin, kendi dini inançIarımn öngördüğü Cumartesi günü olan dinlenme gününde çal ışmayı redcletmesi üzerine, önerilen uygun i şleri, geçerli sebep bulunmadan kabul etmeyenlerin i şsizlik sigortasının kesilmesi işlemine karşı, Anayasa'mn,
free exercise (dinin gereklerini ıı serbestee yerine getirilmesi) hükmünün
ihlM edildiğ
i sayı konusunda verdiği Sherbert kararı ile, Yüksek Mahkeme, yeni bir dönemi ba şlatıyor; ardından, 1972 yılı nda, Wisconsin v. Yoder
karan (30) ile de Sherbert testi teyid ediliyordu. Geçen 27 yıl boyunca,
genel nitelikli düzenlemelere kar şı çıkanlar, Sherbert'den güç alarak Yüksek Mahkemeye geldiler ve "din hürriyetinin serbestce kullan ımı esası
üzerine kurulu olan ve çok dikkatli incelemeye dayanan dengeleme testinin, Anayasa'mn buyurduğu bu istisna kümesini güvence altma aldığı"m
ileri sürdüler.
Bununla beraber, Yüksek Mahkeme, geçen 27 y ıl içinde, Sherbert'in anaı ise
lizine, yani uyguladığı dengeleme testine, biçimsel olarak bağlı kald
z
ve
genel
nitelikteki
düzenlemelere,
din
hürriyeti
gede, aslında, yansı
nı, bir hayli sıkhkla reddeti. İşsizlik
rekçesi ile karşı çıkanların iddiaları
sigortası ve eğitim bağlamı dışında, Yüksek Mahkeme, s ıkı incelemeyi öngören Sherbert testini izliyormuş gibi görünmekle beraber, özde, uygun
düşen başkaca denetim ve de ğerlendirme yöntemlerine de ba şvurarak, ge-

(29) Braunfeld v. Brown, 366 US 599 (1961); NOWAK: n. 23, 1057-1058
(30) 406 US 205; bu kararda, Yüksek Mahkeme. Anı ish cemaati mensuplarının, modem
eğitimin çoculdarınln dini inançlarını bozduğu ve yaşam tarzlarına aykırılık taşıdığı
için, zorunlu eğitim yasalanndan hariç tutulmaları talebini, "zoruıılu eğitimden beklenen kamusal yararin". çocuklar ın Amish toplumu i şinde ve kendi kurallannca yetiştirilmeleri halinde de "tayıkıyla gerçekleşeceğine kanaat getirerek" kabul ediyor ve
istisnaya izin veriyordu. (Bakı mz, NOWAIC-ROTUNDA-YOUNG: n.23, 1059-1061).
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yaratmayı reddetti (31); ve buradan, bu yakla şımla Smith'e ulaşıldı.
Gelişimini bu suretle açıkladiğımız Sherbert testi, daha önce yazdıkları mıza da atıfla (32) şu şekilde ifade edilebilinir:
Önce, net olarak bilinmelidir ki, din ve inanç hürriyetinin kullamm ı eylemleri üzerinde, sadece dolayl ı külfetler yükleyen genel uygulama nitelikli yansız yasalara, Yüksek Mahkeme'nin Braunfeld karar ı (33) ile tanıchğı ve açıkladığı "üstünlük", Sherbert ile "kaybolmu ş" oldu. (34)
(31) GUNTHER: n.23,1234; Unutulınamlıdır ki, Yoder'de bile, Yüksek Mahkeme, dengeleme yaparken, ancak, en yüksek düzeyde kamusal yararın bulunmas ı ve bu yarann
başka türlü gerçekleştirilememesi halinde, meşru free exercise iddialarına ağır basacağını kabul ediyordu. Öte yandan. örneğin. Amish tarikatına mensup i şverenin, aksi yöndeki dini inançlarının, aynı tarikatten olan i şçileri için sosyal sigorta sistemine "zorunlu" katılım ve para ödemeyi engellemeyeceğine, çünkü, bu tür zorunluluğun, sisteminin parasal vaşamınrn olmazsa olmaz unsuru bulundu ğuna ve bunun
"daha ağır basan" kamusal yarar te şkil ettiğine (United States v. 1,ee/1982); Inançlarına sı kıca bağlı Ortodoks Yahudilerin, askeri hizmetin gereklerini ve unsurlar ını
da dikkate alarak, görevlerde üniforma ile birlikte başlarına ufak yuvarlak takkelerini —yarmulke- taknıaktan kaçınamayacağına, bu suretle Sherbert testinin "yoğunına açıkça üstün konum tanılaştırılmış inceleme" özelli ğini terk ederek kamu yarar
dığına (Goldman v. Weinberger/1986); Bazı Kızılderili kabileler tarafindan, geleneksel olarak dini ayinlerinde kutsal meknlar şeklinde kullanılan ve halen ulusal orman olan yerde yol yapımı ve kereste kesiminin olanakl ı bulunduğ
una ve ortada din
hürriyetinin kullanımı yönünden ciddi olumsuz etkiler bulunmakla beraber. kar şılaşılan külfetin, daha yo ğun bir incelemeyi harekete geçirecek derecede (bu, Sherbert
demektir) yeterince önemli olmadığına; ayrıca, "her vatandaşın dini istek ve ihtiyaçlannın karşılanması cihetine gidildiğinde. Devlet çarkının çalışmasının engelleneceğine" (Lying v. Northwest Indian Cemetry Prot.Assn11988); 1990 yılında Jimmy
Swaggart Ministers v. Board of Equalization'da, herkese uygulanan katma di ğer ve
benzeri tüktim vergilerinden, dini kurulu şların yayınları nın veya eşyalannm istisna edilmeyi talep haklarının bulunınadığı na ve bu kurulu şlann üyelerinin aksi
yöndeki inançlarmın vergi ödemeye engel teşkil etmeyeceğine ... Yüksek Mahkeme
karar veriyordu....id: 1237-1242; BARRON-DIENES: n.34, 463-464; NOWAK-ROTUNDA-YOUNG: n.23, 1059-1061; ... Dini eylemlerin "mutlak" olarak korunmas ı
"hiç bir zaman mumkunolamayacağına göre"... SAİSON: n.10, 663
(32) Bakımz dipnotu 12 ve 18'e.
(33) Bakınız dipnotu 28 ve 29'a
(34) Jerome BARRON-Thomas UIENES: CONSTITUTIONAL LAW, 458 (West Pub.Co.
3.bası,1995).
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İkinci nokta, yeni testte —Sherbert- yasamn ayakta kalabilmesi için,
ki sayfalarda yazch ğımız gibi (35), "iki a şamalı" bir çıtanın aşılmasının ge-I
rektiğidir. Tipik bir "zorlay ıcı-baskın kamu yaran unsurlu" dengeleme testi olan ve yoğun bir incelemeyi zorunlu gören bu yarg ısal denetim yaklaşımında, ilk a ş ama, bireyin free exercise hürriyeti üzerine getirilen yükün
ağırlığı mn ölçülmesi olup; ikinci adım, yasadaki hükmün, zorlayıcı-baskın
ve haklı kı lan bir kamusal yarar ın geliştirilmesine hizmet etti ğinin, bu
amacın ağı r bastığmın ve de vatandaş a, en az sımrlayan (külfet yükleyen)
yöntemler ve araçlara ba şvurularak gerçekle ştirildiğinin ve amacın gerçekleşmesini sağ lamaya yeterli alternatif bir düzenlemenin bulunmad ığı mn ortaya konmas ıdır. (36)
Yüksek Mahkeme, bu olayda, Devlet'in, testin öngördü ğü az önce yazdığı mı z yükümünü yerine getirmekte ba şarılı olamadığı kamsı ile Anayasa'ya
aykwılık sonucuna var ıyordu. Aynca, bunun yani S ıra, yanlış anlamayı ve
Braunfeld ile çeli şkiyi önleyecek şu ııoktalan da karar ına yazmaktan geri kalmıyordu:
Braunfeld'de, Mahkeme, bütün çali şanlar için tek bir tatil gününün saptanması nda güçlü bir kamusal yarar oldu ğuna; ve bu secular amac ın, "ancak ve sadece" Pazar gününün tatil yap ılması ile sağlanabileceğine karar
veriyordu. Sherbert'de ise, böyle bir hakl ılık, yasanın temelini oluşturmamıştır.
Bu karanmız —Sherbert- ile, iş bulmamalanmn sebebinin dini inançları
olan herkesin, iş sizlik ücretinden yararlanmalar ı Anayasal hakkını n varlığı na da hükmetmiyoruz; daha önemlisi, bu karar ımız, çalışanları n dini
inamşlarının, onları , toplumun üretken olmayan üyeleri yapma ğa hizmet
etmesine de olanak tamm ıyor. Bu gün, sadece, bir çal ışanın, işsizlik ücretine hak kazanabilmesini düzenleyen hükün ılerin, o çalış anın, tatil günü
konusundaki dini inam şlarmı terk etmesini zorlayan şekilde uygulanamayacağı m ifade ediyoruz.

(35) Dipnotu 12 ve 18
(36) BARRON-DIENES: n.34. 463; NOWAK-ROTUNDA-YOUNG: n.23, 1058-1059; THE
SUPREME COURT-LEADING CASES: 10411 Harvard Law Review 200 (1990).
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yazılımlı bir
içerikle, şöyle belirmektedir: Bu Test, kamu makamlann ın, hem doğrudan
doğruya dini uygulama ve eylemleri hedef alan, hem de bunlar ı ikincil şekilde smırlayan işlemlerini kapsamakta; mevcut içeriği ile de, bu işlemler
karşısında, dini eylemler lehine bir yakla şım taşımaktadır (37). Dini eylemler, genel uygulama niteli ği taşıyan yasalar karşısında önceliğe sahiptir; meğer ki, düzenleme konusu eylemler, kamu güvenli ğine, kamu düzenine ve huzuruna önemli bir tehdit arz etmesin. ...Ba şka bir deyişle, bütün dini eylemler, "geçerli olma karinesi ta şır" ve din hürriyetinin serbest
kullanımı üzerindeki herhangi bir ikincil yük, zorlay ıcı-baskın kamu yaran ile haklı kılınabilir. Bunun anlamı, Reynolds'daki "haklı kılan secular
sebep gösterilmesi" şeklindeki "basit" ko şulu, büyük ölçüde a şan "ileri" bir
noktaya gidilmi ş olunmasıdı r. (38)

Kilisede Kutsal Ayinin Gereği Olarak Uyuşturucu Alma
Özgürlüğü Var mı
Bazı tür kaktüslerden elde edilen ve yeterli miktarda al ındığında, belli düzeyde sanal (hallucinogenic) etkisi bulunan bir madde olan "peyote"nin
çiğnenmesi, on bin yıllik bir tarihi geçmişi ile, Batı Yarıküre'de sürekli uygulaması olan en eski dinsel inam ş ve eylem teşkil etmesine karşm; 1620
yılinda, İspanyol Engizisyonu tarafından, "Kutsal Katolik Inancı'nın saflığına ve durustlüğüne aykın bir batıl itikat davranışı" olarak iMn edilmi ş;
yeni dünyaya çıkan İspanyol fatihler, sonunda, peyote inanc ını taşıyan
yerli (Kızılderili) Amerikalıları, iki asır süresince, dini takibe maruz b ırakmıştı r. (39)
Birleşik Devletler, süratle, Engizisyon'un yolunu izlemi ş ve zora dayanan
yöntemle "Kızılderili ırkımn Hristiyanlaştınlmasını ve kalkındırılmasıı " istemiştir. Bu amaçla, "ayd ınlanmış" Birleşik Devletler siyasetçileri,
n

(37) SAISON: n. 10, 665; Şayet, zorlayıcı-baskın kamu yararı unsurlu bu test, unifo ı-m biçimde uygulanır olsa, genel uygulannıa niteliği taşıyan yasalar alan ında, "açılacak
olan büyük istisna parantezi. Devletin etkinli ğini tehdit edecektir." (ibid)
(38) id. 365-366
(39) LEADING CASES: n. 36,198.
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putperest danslan, ayiıı sel ölü gömme törenlerini, peyote kullan ımım
çeşitli baş kaca dini eylemleri yasaklam ıştır. Bu politikanın kültürel ve
dinsel alandaki uygulanması girişimleri, karşı koyan Kızılderililerin, çoğu kez yok edilmesine yol açmıştır. (40)

Bununla beraber, bu gün için, peyote, K ızılderililerin dini bir örgütü olan
Yerli Amerikalılar Kilisesi'nin (41) tören ve uygulamalarında, temel bir rol
oynar. Her ne kadar, Peyote, Hristiyan Kiliselerindeki ekmek ve şarap gibi kutsal bir sembol işlevi görür ise de, bu yanından ötede bir şeydir. Peyote, özünde, bir ibadet nesnesi te şkil eder; dualann Kutsal Ruh'a adandığı kadar, peyotizm inancı nda da, dualar, peyoteye yöneltilir. Öte yandan,
peyotenin dindışı amaçlarla kullanılması, dini bakımdan suçtur. (42)
Veriler göstermektedir ki: Olayda, Yerli Amerikal ılar (Kızılderililer) Kilisesi, törensel peyote maddesinin da ğıtımım ve kullammım sıkıca düzenlemekte; amaç dışı peyote dağıtımına şiddetle karşı çıkmakta ve bu konuda
yeterince korumayı ve denetimi sağlamakta; ortada yasa di şi bir peyote
trafiği bulunmamakta; törensel kapsamda peyote tüketimi, Devletin,
uyuşturucu maddelere karşı yaptığı suç mücadelesini de engellememekte;
tören, iki gün boyunca kilise binas ında sürmekte, zaten alı nan peyotenin
etkisi, cemaatin, tören bitiminde kiliseden aynimas ından oldukça önce
kaybolmakta; Kilise yönetimi, ayin süresince, merakh izleyicilerin varl ığına kesinlikle izin vermemektedir. (43)
Diğer taraftan, 200.000 ki şiyi aşkın insanda, peyote'nin bağımlılık yaptığına veya kötü davranışa yol açtığı na dair herhangi bir veri bulunmad ığı
(40) Örneğin, Siyu Hayalet Uans ı'mn (Siouz Ghost Dance) önlenmesi giri şimleri, 1890 yılındaki Yaralı Diz Katliaını'na (Wounded Knee Massacre) sebep olmu ştur. (ibid)
(41) Native American Church
(42) LEADING CASES: n. 36,198
(43) Id. 207-208; Yargı ç Blackmunun, Smith karannda yazdığı karşı oydaıı, bu bilgilere
ek olarak şunları aktarabiliriz: Peyote. Kilisenin üyeleri tarafı ndan ndiren kötüye
kullanılmaktadır. Aslı nda, Kilisenin doktrini, peyotenin din dışı amaçla kullanılmasın
ı yasakladığı gibi, genelde, özgüveni, aile sorumluluğunu ve alkolden uzak durmayı savıınmaktadır. .. Kilise tarafı ndan verilen manevi ve sosyal destek, alkol kullanmanın Yerli Amerikan (Kızılderili) halkı üzerindeki trajik etkilerle mücadele etmek
konusunda olumlu sonuç doğurmuştur.
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bir şey olduğu ve miğde bulantısı dahil bazı hoş olmayan bedensel tepkilerin düzenli surette meydana geldi ği görülmüş; kromozonsal bir inceleme, peyoteyi sürekli alanlarda veya uzun yıllardır peyote kullanan etnik
gruplarda, daha yüksek bozukluklara rastlamldığını ortaya koyamamış tır. Kaldı ki, ülke çapında el konulan peyote miktar ımn yılda 1,5 Kg. civarında kalmasma kar şılık, marijuana miktarı ise 700.000 Kg. dolayındadır. (44)
Yetmiş yaşındaki Kızılderili Alfred Smith ile diğer Kızılderili Galen Black,
12 saatlik dini seremoni s ırasında, küçük miktarlarda ve dinsel amaçli peyote alm
ış; çalıştikları işyerinde, işverenlerine anlattıklarında, ilişikleri
kesilmiştir. Bunun üzerine, konu, Oregon İnsan Kaynakları Çalışma Müdürlüğü'ne intikal etmiş ve Oregon yasalanna göre peyote kullanımı iş
bağlamlı bir kötü davramş sayıldığından, Smith ile Black, i şsizlik ücretine hak kazanamamıştır. Bu işleme karşı, Oregon mahkemelerine ba şvurulmuş; her iki mahkeme, kutsal amaçl ı peyote çiğnenmesi yüzünden işsizlik sigortası haklarından mahrum edilmelerinin, free exercise hükmünün ihlii olduğuna hükmetmi ş (45) ve son aşamada, konu, Yüksek Mahkeme'ye gelmiştir. Yüksek Mahkeme, önce hükmü bozmu ş ve geri göndermiş; Oregon Yüksek Mahkemesi, dinsel amaçl ı peyote kullammımn da
"kuşkusuz" yasadışı olduğuna karar vermiş, ancak, samimi dini inançlar
(44) LEADING CASES: n.36, 207-208; Yargıç Blackmuıı'un, Smith muhalefetinde yazdığı
üzere, Antropoloji yetkililerinin çoğu, peyotizmin, taraftaı-Iarının yaşamı üzerinde,
olumsuzun aksine, olumlu bir güç oldu ğunu kabul ede.... Nitekim, peyotizm alanında önde gelen iki uzman ın yaptığı araştırma göstermi ştir ki, dini amaçla peyote kullanııTu, kişiyi, kendisinin önemli oldu ğundan ve içinde yer ald ığı grup tarafindan desteklendiğinden emin olma düşüncesine yer veren kişilerarası ilişkileri vurgulayan şekilde egoyu güçlendiren bir yöne sevk etmekte olup, pek çok ki şi, bir takım ağır bunalımlardan, bu dinin yardımı ile kurtulmuştur. ... Peyotizm, alkolizmi aşmak ve
yenmek örneğinde görüldüğü gibi, kişilere, kendilerini,bu dünyada yerleri ve i şleri
ı karşılamağa ve değiştirmeğe
kalmamış insanlar de ğil, yeni durumları ve koşullar
ımı sağlamaktad
ır.
yeterli gücü bulunan kişiler saymalan için gerçek yard
(45) Oregon Court ofAppeals (i şlemin iptaline);Oregon Supreme Court (mahkeme karar ı mn onanmasına).
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şesi ile önceki kararında ısrar etmiş tir. Federal Yüksek Mahkemeye dava,
ikinci ve son kez gelmi ş ; Oregon'un karan, az sonra aktar ıp inceleyeceğimiz "Smith" kararı ile bozulup noktalanmıştır.
Oregon v. Smith Kararı
Katılma Oyu Yargıçlarının Dü şünce ve itirazları
Bu incelemenin ana konusunu te şkil eden Smith Testi'nin daha iyi anla şıırım, Test'in ifade edildiği Yüksek Mahkeme ço ğunluğulabilmesi için, san
nun metninden önce, katı lma oyu ve kar şı oy yazan yargıçlann düşüncelerinin, ısrarlı ve yer yer sert itiraz ve uyarılarımn aktarılması uygun olacaktır.
Yargıç O'Connor'ın, ayn bir karşı oy da yazan Yargıç Brennan ile Yargıç
Marshall ve Yargı ç Blackmun'un da kısmen paylaştıklan katı lma oyu, zorlayıcı-baskın kamu yararı dengelemesinin eksen yap ıldığı şu noktalara
dikkatleri çekiyordu.
Mahkeme'nin, bu davada —ileride yer verece ğimiz- ulaştığı sonucu paylaş makla beraber, gerekçesine kat ılmam olanaksızdır. Kanımca, bugünkü kararm hükmü (holding), Anayasa'nı n Ek 1. madde hürriyetleri (46) konusunda iyice yerleşmiş olan içtihadımızdan ciddi biçimde ayr ılmakta olup,
Ulusumuz'un, bireyin din hürriyetine olan temel taahhüdü ile de ba ğdaşmamaktadır. ...Mahkeme, bugün, Anayasa'mn din hürriyetinin serbest kullammı hükmünün uzun geçmiş i bulunan emsal kararlanndan
"tek bir kategorik kural" ç ıkartmaktadır: "E ğer dinsel eylemlerin yasaklanması , genel uygulama niteli ği taşıyan ve kendi ba ğlamında geçerli olan
bir mevzuat hükmünün ikincil etkisinden ibaret ise, Anayasa'n ın Ek 1.
maddesine karşı çıkan bir durum do ğmuş olmayacaktır."
(46) .. din ve inanç hürriyeti ve bu hürriyetin serbest kullan ımı-ibadet hürriyeti, sözbasm, toplanma, demek vas ıtasıyla ifade hürriyeti ve dilekçe verme hakk ı ;.. Kongre,
din ile ilgili olan veya serbest kullamm ını , ibadeti yasaklayan ve burada yazık hürriyetleri ısı
k tlayan bir yasa yapamaz (Congress shall make no law respecting an establishııient of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceabiy to assemble, and
petition the Government for a redress of grievances.
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Mahkeme'nin de kabul etti ği gibi, din hürriyetinin "eylemli" olarak serbestçe "kullanımı", her zaman değilse bile, sık sık, bir talcımeylemlerde ve
davranışlarda bulunmayı-kaçınmayı gerektirmektedir. .. .Tamm gere ği,
"kullanım" sözcüğü, "ibadet, tören, ayin uygulamaları ile eylemlerini, bir
dinin gereğinin yapılması hakkını veya buna izin verilmesini ya da genelözel ibadet, dua etme, kehanet eylemlerini içerir. Dini inanç ile dini eylem,
ayınmları akılla çizilmi ş kesin kompartmanlara sıkıştırılamaz. Çünkü,
Anayasa'nın Ek 1. maddesi, dini inanç ile dini davran
ış-eylemi ayırt etmemiştir. İçten din dürtülü eylemlerin, aynen salt inanc ın kendisi gibi, din
hürriyetinin serbestçe kullammı da, Anayasa güvencesi altmda, hiç de ğilse kıyasen korunmalıdı r. Bununla beraber, Mahkeme, bugün, bu Anayasa
maddesini, kamu makamlarma, yasaklamanın genel uygulama nitelikli
olmak koşulu ile, kişinin dini inançları tarafından buyurulan eylemleri,
haklı kılan bir neden bulunmaksızın yasaklamalanna izin verdiğ
i şeklinde yorumlamaktadı r. Böylece, belli bir eylem veya davran
ışı yasaklayan
bir yasa,bu davranış ,bir kimse için dini ibadet eylemi te şkil etse bile, o kişinin din hürriyetinin serbest kullammı eylemini açıkça yasaklıyor; din
dürtülü davran
ışta bulunmaktan engellenen ki şi, dinini serbestçe yerine
getirmekten alıkonuluyor demektir. Bundan başka, ayni ki şi, din hürriyetini serbetçe kullanma eyleminden, yasan ın, bu eylemin, sadece o dinin
mensupları veya herkes tarafı ndan ya da sadece dini nedenlerle gerçekleştirildiği zaman yasaklayıp yasaklamadığına bakılmaksızın engellenıniş
olacaktır.

KURULTAYI

Bir kimsenin din hürriyetini serbestçe kullanmas ı hakkrnın engellenmesi
demek, haliyle, o ki şinin, eylemde bulunma konusunda mutlak bir hakk ımn varlığı demek değildir. Yerleşik Ek 1. madde içtihad ımıza göre, "eylemde bulunma" hürriyetinin, "inanç" hürriyetinden farkl ı olarak, mutlak
olamayacağın
ı tammış durumdayız. " ... Zorlayıcı-baskm kamu yararı testi", Ek 1. maddenin, din hürriyetinin bağımsız bir hürriyet olduğu, öncelikli bir konumunun bulunduğu ve "en yüksek düzeyde" aç ık ve zorlayıcıbaskı
n kamu yaran gerektirmedikçe, bu hürriyet üzerinde, do ğrudan ya
da dolaylı tecavüzlere bu Mahkemenin izin vermeyece ği içerikli buyruğunu etkin kılan...
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Bir diğ er önemli nokta olarak, Mahkeme, Cantwell ve Yoder kararlar ımız- KURULTAYI
ı "melez" olarak nitelemek suretiyle kaçma ğa çalışmakta ise de,
dan, onlar
ımı hükmüne
ancak, her ikisinin de, açı kça din hürriyetinin serbest kullan
dayancliğı ve bu kararları, serbest kullanı m içtihadımızm ana kaııalının
bir parçasım oluşturduğ unu tutarlı biçimde kabul ettiğimiz hususu reddeclilmiş değildir. Ayrı ca, bu kategorik kural ım desteklemek için, Mahkeme'nin yollama yapt ığı diğer kararlann her birinde, önümüze getirilen
ı lık iddialarım, önce, yarış an kamusal çıkarları dikkatle
Anayasa'ya aykır
tarttıktan sonra geri çevirdik.
Davalılar, peyote kullanma eylemlerinin, içten dini inançlarmdan ileri gelmesi nedeniyle tüm kamusal düzenlemelerden otomatikman muaf oldu ğunu iddia etmemektedir. . . .Davalilar, bunun yerine, din hürriyetinin serbest kullammı hükmünün, .peyote bulundurma ğa ilişkin genel suç yasaklamasma, Devletin, sinirli bir istisna getirmesini gerektirdi ği tezini tartış mak için, geleneksel zorlayıcı-baskı n kamu yararı testimize ba şvurmaktadır. Fakat, Mahkeme, bugün, daval ılardan, bu tartışmayı açmak fırsatmı
bile esirgemi ştir.
Kiş inin dini motivasyonlu eylemlerini suç yapan bir Federe Devlet, ki şinin
din hürriyetini serbestçe kullanmasm ı, mümkün olan en a ğır biçimde engellemiş demektir. Çünkü, bu durum, ki ş iyi, ya dini ilkesini terk etmeyi ya
da ceza takibatı na maruz kalmayı tercih etmek sonucu ile kar şı karşıya
getirmektedir. . . .Kammca, her davada,o davann ı kendi birel koşullarım
esas alarak hüküm vermekle görevli olan biz yarg ıçlarm fonksyonu ile daha uyumlu ve bu davada da daha isabetli olan yakla şım, zorlayıcı-baskın
kamu yararııu en az sımrlayıcı araçlarla gerçekle ş tirmek olan mevcut testi uygulayarak, her bir davada, o davadaki muhatap daval ı lara getirilen
yükün, Anayasal bakımdan anlamli ölçüde önemli olan ve Federe Devlet'in ileri sürdüğü belli cezai yarann zorlay ıcı-baskın olup olmad ığım belirlemektir. Hatü, bir uygulama sorunu olarak, ceza yasaları, genelde,
sağ lik, güvenlik veya kamu düzenine ili şkin zorlayıcı-baskın kamu yararı na hizmet amacım taşıyorsa da, Ek 1. madde, en az ından, sorunun, her
davada, o dava bak ımı ndan her bir iddiamn maddi olguları na duyarlı bir
yaklaşımla karara ba ğlanmasım gerektirmektedir.
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Genel uygulama nitelikli yans ız yasalarm veya genel ceza yasaklarımn,
büyülü bir etkisi yoktur. Zira, dine kar şı yansız olan yasalar dahi, kişiyi,
dini inançlarmı ihlM ya da dini görevlerinde bask ı bakımından, doğrudan
dini hedef alan yasalar kadar etkili derecede zorlayabilir.
Kanımca, Ek 1. madde, kesinlikle, dini inanç ve uygulamalar ı çoğunluk
tarafından paylaşılmayan ve hatta düşmanca bakılabilen kişilerin haklarımn korunması için yazılmıştır. Din hürriyetinin serbest kullanımı hükmünün tarihçesi, çoğunluk yönetimlerinin, Jehova Tanıklan ve Amisbler
gibi popüler olmayan veya yeni do ğan dini gruplar üzerindeki ezici-bask ıcı etkisini açıkça gösterir....Anayasa'mn Yap ıcılan, dini tarikatların farklı ve aşırı görüşlerinin, aralar
ındaki anlaşmazlığın getirdiği şiddetin, üzerinde bütün insanların anlaşabileceği bir dini inancın yokluğunun farkındaydı. Onlar, karşıt fikirler arasında mümkün olacak en geniş hoşgörüyü
öngören bir yönetim planını kaleme aldılar. Zorlayıcı-baskın kamu yaran
testi, Ek 1. maddenin, çoğulcu toplumda, din hürriyetinin olabilen en geniş ölçüde korunmas ı buyruğunu ifade eder. Mahkeme'nin, bu buyruğa
bir "lüks" sayması, Haklar Beyannanıesi'nin (Bill of Rights) birincil amacım lekelemek anlamını taşır.
Oregon v. Smith Karar ı
Karşı Oy
Yargıç Blackmun da, Yargıç Brennan ve Yargıç Marshall'ın paylaştığı muhalefet oyunda, şunları, yüksek sesle ve altın
ı çizerek, Mahkeme'nin dikkatine sunuyordu:

Bu Mahkeme, din hürriyetinin serbest kullamm ına yük getiren yasaların
Anayasa'ya uygunluğunu belirlemek için, yıllar içinde, son derecede dikkatle, tutarlı ve büyük çaba ürünü olan bir standart geli ştirmiştir. Bu içerikli bir yasa, ancak, yasanın genelde ve Federe Devlet'in ö±elde, din yönünden bir istisnaya izin vermeyi reddetmesinin, zorlayıcı-baskın kamu
yarar
ı ile haklı kılınması ve bunun daha az sınırlayıcı araçlarla gerçekleştirilememesi halinde ayakta kalabilecektir. Ben, bugüne kadar, bu standardın, Mahkeme'nin Ek 1. madde içtihad ı olarak yerleşmiş ve sapılmaz
bir ilkesi olduğunu düşünüyordum. Bununla beraber, ço ğunluk, bu standardı, "Anayasal bir anomali" olarak bir yana itiverdi. Yargıç O'Connor'un
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ıyla açıklandığı üzere,
katılma oyunda dikkatle ve ayrıntılar
vardığı sonuca, ancak, Mahkeme'niıı önemli emsal kararlarım yanlış niteleyerek ulaşabilii.

Mahkeme, dava konusunda yön verici mahiyetteki kararlar ı (Cantwell ile
Yoder) "melez" olarak kapsam d ışı bırakmaktadı r. Mahkeme, geleneksel
serbest kullamm analizini, ceza yasaklan ile genel uygulanma nitelikli
yasalara uygulanmaz görmektedir. ...Kısaca, Anayasamızı n din hürriyeti
hükümleri konusunda yerleşmiş bulunan hukuktan topyekün bir dönü şe
hukuksal güç kazandırılmaktadır.
Bu davada, Federe Devlet'in, peyotenin dini amaçl ı kullammı konusunda,
ceza yasalar
ına bir istisna koymay ı reddetmeyi haklı göstermesi, tamamen düşünsel malıiyettedir. Şöyle ki, Oregon, vatandaşlarının sağlık ve
güvenliğinin, yasa dışı uyuşturucu kullamm ımn tehlikelerinden korumaktaki kamu yararı m ileri sürmekte ise de, peyotenin dinsel kullan ımımu bir kimseye zarar verdiğine iliş kin herhangi bir kamt da sunabilmi ş
değildir. Diğer mahkemelerde görülen davalardaki maddi bulgular, peyotenin dinsel kullanımı mn zarar verdiği varsayınunda şüphe yaratmaktadır.
Oregon uyuşturucu yasaları na da kaynaklık eden Federal mevzuat, peyoteyi, dini kullanım bakımından istisna koymayı engelleyecek kadar aç ıkça tehlikeli buimamıştı r (47).
ığı koşullar dikkatle sımrlandmlmış ayinsel
Davalılann peyoteyi kulland
ı rsız yasa ışı
d
bağlamdaki uygulamalar, e ğlence amaçlı sorumsuz ve sın
kullammlardan çoktan ay ırd edilmiştir. Yerli Amerikalılar. (Kızılderili) Kilisesi'nin, üyeleri üzerinde koydu ğu sımrlamalar ile yaptığı denetim, Federe Devlet'in sağlık ve güvenlik konusundaki ilgisini önemli ölçüde gereksiz kılmaktadı r... .Peyote, popüler bir uyuşturucu de ğildir; dini ayinler(47) Yarg ıç Blaclunun, bu bağlamda bir baş ka örneğe de işaret etmiştir: Anılan Kilise'nin
peyote kullammı , şarabı n Katolik Kilisesi tarafindan kutsal amaçla kullan ılması ile
yakı n bir benzerlik göstermektedir. 1920'lerde içki Yasağı döneminde, Federal Devlet, ş arabın bu amaçla ve şekilde kullan ınııııı , alkollü içeceklerin bulundurulması ve
kullanılması yasağının dış mda tutmu ştur.
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de kullanım amaçlı dağıtunımn, bu ülkede felaket şeklinde yayılan geni ş
ve vahşi yasa dışı uyuşturucu olayı ile hiç bir ilgisi yoktur.
Son olarak, Oregon, peyote için dini kullan ım istisnası tamnınasımn,
uyuşturucu yasalarının üniform, adil ve kesin biçimde uygulanmas ındaki
kamu yaranm giderek zayıflatabileceğini ileri sürmektedir. Oregon, eğer,
dini peyote kullammım ayrık tuttuğu takdirde, ba şka hususlarda da, dini
nedenle istisna iddialarının akın etmesinden endi şe duymakta olup; yasaların uygulanmasının sağlanmasını köstekleyen istisnalar yamalı bohçasına izin vermekle, dini muafiyetleri keyfi surette s ınırlayarak Mayasa'nın din hürriyeti hükmünü ihIM etmek riski aras ında kalmak ikilemi
içine düşebileceğini belirtmekte . . .ise de.. .bu Mahkeme, geçmişteki din
hürriyetinin serbest kullanımı davalannda, benzer tezleri, her zaman düzenli olarak reddetmiştir ve bu defa da aym şeyi yapmalıdır. Kaldı ki,
Oregon'un, aksi halde di ğer dini iddiaların da akın edeceği endişesi, tamamen spekülatiftir. Federe Devletlerin hemen yans ı ve Federal Devlet,
uzun süredir peyotenin dini kullan ımına istisna getirmeyi sürdürmü ş ve
kendilerini de, başkaca dini istisnalar konusunda ezici iddialar karşısında
ımına izin verilmesi, Orebulmamışlardır. Peyotenin dini amaçl ı kullan
ı zogon'un, diğer din gruplarına da mutlaka benzer istisnalar tanınmasın
runlu kılmayacaktır. Peyotenin dinsel amaçlı kullanımını, Oregon'un, kamu sağlığının ve güvenliğinin sağlanmasındaki ve uyu şturucu trafiğinin
engellenmesindeki kamu yararı ile bağdaşır kılan sıra dışı koşullar, diğer
dini talep ve iddialar için geçerlilik taşımayabilir. Bazı dinler, örneğin,
uyuşturucu kullanımını, Yerli Amerikan (Kızılderili) Kilisesi'nin yaptığı
gibi, sınırlı törensel bağlamda tutamayabilir. Ethiopian Zion Coptic Kilisesi, marijuananın, pekala, "gün boyunca sürekli" içilebilece ğii öğretmektedir. Diğer bazı dini iddialar; marijuana ve eroin gibi hem çok önemli boyutta yasa ışı
d trafiğinin bulunduğu, hem de tutku ve şiddet yaratan
uyuşturuculara ili şkin olduğundan, bu durumlarda, dini istisna tan ınması, yasaların uygulanması çabaları konusunda ciddi sakıncalar taşıyan
ödünler vermeden çok zor olacakt ır. Federe Devletler, bütün dinlere e şit
davranmak ve birini diğeri aleyhine kayıı-mamak zorunda ise de, bu zorunluluk, "zorlayıcı-baskm kamu yararı testi"nin, bütün serbest kullanım
iddialanna, üniform biçimde uygulanmas ı ve her davada "ayn
ı sonuçlar"a
varılmaması suretiyle yerine getirilir.
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ı ile gereksiz-aşın şekilde çatışmadığının ortaya konulması, diğer dini grup veya tarikatlerden muhtemelen az say ıdaki bir kaçımn başar
ılı olabileceği bir olgu teşkil edip; peyote kullanımı ile sinirli bir istisna, bir dinin resmen kabul edilmesi (establishment of religion) ile e ş hukuksal etki taşıyor demek
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Nihayet, mahkemelerin, belli bir eylemin, o din bak ımından "temel önem
taşıyan" (central) nitelikte olup olmad ığı sorularım araştınp irdelemekten
kaçınması gerektiği noktasında, Yargıç O'Connor ile aynı fikirde olmama
rağmen; bu yakla şımın, Federe Devletlerin getireceği sınırlamaların, azın1± dini olan bir dinin taraftarları üzerinde yaratacağı ağır etkiye gözlerini yummaları anlamım taşıyacağım da düşünmüyorum.
Samimiyetlerinin "asla" kuşku yaratmadığı davalılar, peyote bitkisinin
Tanrı'ya ulaşmay
ı ifade ettiği ve peyote çiğnemenin dini ibadet ve ortak
dini inanç eylemi oldu ğuna inanmaktadır. Peyote olmadan, davalılar, dinlerinin temel dini törenlerini gerçekle ştiremeyecektir. Bu inamşın üyelerine göre, peyote, bedeni, akli ve ruhu iyile ştirmek dinsel gücüne sahiptir.
Peyote bir öğretmendir; Yaradılışın güçleri ile uyum ve denge içinde ya şayarak uhrevi hayata giden yolu ö ğretir. Dini törenler, hayat sürecinin tamanılayıcı asli parçası olup bir ibadet biçimi teşkil eder ki, kutsal peyote
Büyük Ruh ile iletişim kurma aracı olmak özelli ğini taşır. .Eğer, Oregon'un, davalılar hakkında, bu ibadet eylemleri nedeniyle ceza takibat ı
yapması , Anayasa karşısında mümkün ise, bunlar da, Amishler gibi "ba şka ve daha hoş görülü bir yere göç etme ğe zorlanmış" olabilecektir. Gerçekleşme olasılığın
ı taşıyan bu yıkıcı etki, ıllar
y
süren dini takibat ve ho şgörüsüzlüğe tepki olarak biçimlenen Yerli (Kızılderili) Amerikahlar' ın din
hürriyetini koruyan Federal politikanın ışığı altında mutlaka gözden geçirilmelidir. Federal Devlet'in politikas ı şu olacaktır: (48) "Yerli (Kızılderili)
Amerikalılar'ın doğal ve ayrılmaz parçalan olan geleneksel dinlerine
inanma, açıklama ve serbestçe kullanma hürriyetlerinin korunmas ı ve
sürdürülmesi. Bu hak ve hürriyet, kutsal yerlere girmelerini, kutsal nes(48) Yerli (Knılderili) Amerikalılar'ın Din Hürriyeti Yasas ı'nın yasama sürecinde 1irti1diği üzere...
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ile din ve ibadet hürriyetlerini içerecek, fakat bunlarla s ınırlı da kalmayacaktı r," Kongre, peyote gibi belli nesnelerin "kutsal olmalar ı, güç taşımaları, iyileştirmeleri, dini törenlerin gerçekle ştirilmesi ve kabilenin kültürel bütünlüğü ve bu suretle dini yaşamın sürdürülmesi için gerekli almaları nedeniyle, dinsel önem ve anlam ta şıyacağım kabul etmiştir.
Bu mahkeme, bu yasamn, Yerli (Kızılderili) Amerikal ılar'ın dini iddiaları na iliş kin serbest kullanım analizini, yerle şmiş görüşlere ne kadar aykın
olsa bile, kesinlikle uygulamalıdı r. Aksi halde, hem Anayasa'mn Ek 1.
maddesi, hem de Kongre'nin bu suretle saptadığı ve açıkladığı bu politika,
Yerli (Kızılderili) Amerikalı lar'a, sadece yerine getirilmemiş ve boş bir vaad sunmuş olacaktır.
Yüksek Mahkeme'nin Karar ı
Smith Testi
Dokuz yüksek yargıçtan oluş an Yüksek Mahkeme üyelerinin, yukarda
özetleyerek aktardığımız ısrarli, kararlı ve yer yer sert düşünce, itiraz ve
ın aralarında görüşülmesi sırasmda duymalarma kar şın;
uyanlan, davan
ığı kararda, Mahkeme, beş üyeli çoğunlukla
Yargıç Scalia'mn kaleme ald
(49) Smith Testi'nde ısrarcı olmuş ve Test'in düşünme çizgisini ve esaslanm şöyle tekrarlayıp açıklığ a kavuşturmuştur:
Anayasa'daki din hürriyetinin serbestçe kullanımı , ilk ve öncelikli olarak,
kişinin, dilediği herhangi bir dini görüşe inanması ve açıklaması hakkı demektir. Böylece, Anayasa, "dini inançlara, bu yanlan itibariyle yap ılacak
bütün kamu otoritesi düzenlemelerini" aç ıkça reddeder. Ayrıca, kamu makamları, dini inançlann benimsenmeyeceğine zorlayamayacağı gibi, kendince yanlış saydığı dini görüşlerin açıklannıası m da cezalandıramaz; dini inançlara ve dini statüye dayanan özel k ısıtlamalar da koyamaz; ayni
zamanda, kamusal gücünü, dini otorite veya inanç konusundaki uyu şmazlıklarda, taraflardan biri veya di ğeri lehine tahsis edemez.
(49) Employment Division, Department of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 US
872 (1990); Yargıç Scalia, Başyargıç Rehnqüist, Yargıç White, Yargıç Stevens ve Yargıç Kennedy.
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Bu güne kadar bu Mahkeme'nin önüne gelen bir davada söz konusu olmamakla beraber, bir Federe Devlet'in aktif veya kaç ınma eylemlerini, sadece dini nedenlerle yaptığında ya da sadece açıkladıkları dini inanç nedeniyle engellemeğ e kalktığında, din hürriyetinin serbestçe kullan ımım yasaklamış olacağım düşünüyoruz. Örneğin, ibadet amacıyla kullaıulacak
heykellerin dökülmesinin yahut alt ın bir bu2ağı önünde eğilmenin yasaklanması, hiç kuş ku yok ki, Anayasa'ya aykı n olacaktır.
ı n yasaklanDavahlar, bu davada, din hürriyetinin serbestçe kullan ımın
hedeflemekte,
ı
masımn anlamını , "bir büyük adim daha ileriye" taşımay
yani, kendilerinin peyote kullan ıınlannın dini amaçli olmasmın, onlan,
"özel olarak dini uygulamalara yönelmemi ş olan" bir ceza yasasımn kapsamı dışma çıkardığı m ve bu yasanın da, baş ka nedenlerle uyuşturucu
kullananlara uygulandi ğı şekliyle de Anayasa'ya uygun olaca ğım ileri sürmektedir. Baş ka bir deyişle, davalılar, din hürriyetinin serbestçe kullan ımımn yasaklanmasını n, bir kimsenin, kendi dini inanc ım yasakladiğım/gerektirdiği bir "eylem"in yap ılması m emreden veya yasaklayan, herke
si kapsayan genel uygulanma nitelikli bir yasaya uyma yükümünü de
n yaiçerdiğii iddia etmektedir. Din hürriyetinin serbestçe kullanımını
i
saklanması sözcüklerine, metinsel yönden bu anlam ın verilmesi gerektiğ
ğin,
i
liz.
Çünkü,
genel
vergi
salma
ve
toplama
yetkisini,
örne
kanısmda değ
Devlet'in bir örgüt olarak desteklenmesinin günah say ılacağına inanan
vatandaşları n "din hürriyetlerinin serbestçe kullanımım yasaklayacağı"
ya da ayni vergiyi, i şlerini yürütebilmenin bir ko şulu olarak ödemek zorunda kalan yayıncı şirketlerin "bası n hürriyetinin kısıtlanması" olacağı
şeklinde değerlendirilmesine art ık mahal yoktur. Her iki durumda da, din
hürriyetinin serbest kullammrn ın yasaklanmasımn veya basın-yayın faaliyetinin engellenmesiin, sadece genel uygulanma niteli ği taşıyan yasa
hükümlerinin "buna ba ğlı ikincil etkisi" (50) ise, bu takdirde, bu düzenle(50) incidental eiTect
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Anayasa'ya aykırı olduğunu söylemek, söz konusu metnin kabul
edilebilir okuyuş biçimi olmayacakt ır.

Mahkememizin geçmiş kararları, ikinci yorumun doğru olduğunu açıkça
ortaya koymuştur. Şöyle ki, kişilerin dini inançlannın, Devlet'in düzenlemekte serbest olduğu eylemleri yasaklayan ve o alanda geçerli olan bir
yasaya uymaktan kaçınmasının mazereti sayılabileceğine hiçbir zaman
karar vermi ş değiliz. Aksine, "bir yüzyılı aşan din hürriyetinin serbest kullanımı içtihadımız", bu iddianın aksi yöndedir.
Nitekim, daha 1940'da Yarg ıç Frankfurter'in, bu Mahkeme ad ına, özlü biçimde tannnladiğı üzere: (51)
Dini hoş görü için verilen uzun mücadele sürecinde, bilinçli kuşku ve tereddütler, ki şiyi, dini inançlarının geliştirilmesini veya s ınirlanmasım
amaçlayan genel bir yasaya itaat etmekten kurtarmam ıştır. Kişinin, politik toplumu (52) ilgilendiren meseleler ile çatışan dini inançlara sahip olması, onun, vatandaş olarak, kamusal sorumluluklarmı yerine getirmek
yükümünü ortadan kaldırmaz. Bu ilkeyi ilk defa koydu ğumuz Reynolds v.
United States kararımızda, çok eşliiğe karşı olan ceza yasalanmn, dini
inançlarının bu evlilik türünü emrettiği kişilere, Anayasal olarak uygulanamayacağı iddiasım reddederken şunu söyledik: Yasalar, eylem ve davranışlann düzenlenmesi için yapıhr ve her ne kadar salt dini inanç ve düşüncelere müdahale edemezler ise de, bunların uygulamalarma edebilirler. Bir kimse, yasaya aykırı eylemlerini, dini inancım gerekçe göstererek
mazur kılabilir mi? Böyle bir şeye izin vermek, dini inanç ve doktrinleri,
ÜLke'nin yasalarından üstün tutmak olur ve sonuçlan itibariyle, her vatandaşın, kendi yasasımn koyucusu olmas ına müsaade edilmesi anlamım
taşır."
Minnersville'i izleyen kararlarımızda da, sürekli ve tutarl ı olarak, din
hürriyetinin serbest kullan ımı hakkımn, kişileri, "genel uygulanma niteliği bulunan geçerli ve yansız yasalara, bu yasaların, dinin yasakladığı ve-

(51) Minnersville School District Board of Education v. Gobitis, 310 US 586 594595
(52) Başka bir deyi şle Devlet.
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ında, genel uygulanma niteli ği taşıyan yansız yasalardan Ana3unun yan
rasa'ya aykın saydıklarımız da oldu ise de, bu kararlanm ızda, Anaya;a'nın din hürriyetinin serbest kullammı hükmünü tek ba şına değil, örnein, söz ve basın hürriyeti gibi Anayasa'ıım diğer güvenceleri ile birlikte
re ilintili olarak dikkate aldık. . . .Ayrıca, zorunlu ifade hareketlerini (54)
rasaklayan kararlanmı z da, mün.hasıran Anayasa'rnn fikir ve dü şüncelei ifade hürriyeti temeline dayamlarak verilmi ş olmakla beraber, ayni zananda, din hürriyeti meselelerini de içermi ştir. (55) Anayasa'nın toplantı
ıürriyetine aykınlı k temeli üzerine bina edilmi ş olan bir davada, Anaya;a'ya aylurılığın, din hürriyetinin serbest kullamm ı hükmü ile takviye
?dilmesini tasavvur etmek zor de ğildir. Kişilerin, söz, ibadet, ve uğradık53) Prince kararında, bir annenin çocuklanna caddelerde basılı eser dağıttırmasmı , eynca takip ediı dikkate alınayarak, çocuk iş yasaları uyarı
lemin dini aınaçli olmasın
lebileceğine karar verildi ve Anayasa'n ın din hürriyeti hükmünün, bu çocukların,
başka bir çocuğun yapamayacağı bir şeyi yapması için istisna yaratamayacağı açıknda, Pazar Gününün Tatil Günü Olmas ına Dair
laması getirildi... Braunfeld karar ı
Kanunu'nun, dinlerinin kendilerini di ğer güıılerde çahşmaktan alıkoyanlann dini
uygulamalarını olumsuz olarak etkilediği ve Anayasa'ya aykırı bulunduğu sayı kanda, Asker Alma Kanunu'nun, belirli bir savaşa dini nebul görmedi. Gillette kararı
denle karşı çıkanların askere alınmasının, din hürriyeti hakkının serbestçe kullanımı hakkını ihlül etmediğine hükınedildi. Bu konuda en yakın tarihli kararında (US
v. Lee) Amish tarikatmdan bir işverenin. Anıish inançlanmn Devlet destekli progı adına, sosyal güvenlik verramlara katılmayı yasakladığı için, kendisi ve çal ışanlar
gilerinin toplanmasından ve ödeıımesinden muaf tutulması istemi reddedilirken şuna işaret ediliyordu: Eğer, örneğin, bazı kimseler, kendi dini inancında, savaşın günah olduğuna inaıuyorsa ve ş ayet Devlet bütçesinin bir k ısmının savaş giderlerine
k
edenaynldığı saptanabiliyorsa, bu yüzden, o ldş ilerin de, gelir vergisinin o ısmını
ı ndan ayn
ı ölçüde geçerli bir talepleri olamekten muaf tutulmalarını istemek bakım
ın
ı ihlAl edecek içerikcaktır. Ancak, ki şilere, toplanan vergilere, kendi dini inançlar
te harcandığı gerekçesi ile kar şı çıkmak hakkı tanınırsa, vergi sistemi işleyemez.
(Karar,Sf.879-8 80)
54) Compelled expression
55) Kişinin dini inançlarını rahatsız eden slogan yazılı olan araç plAkas ıııin takılmasının
ın; dini inanc ının karşı çıkmasına rağmen ABD bayrağını selAmzorunlu tutulmas ın
lamaya mecbur bırakılmasının Anayasa'ya aykırı sayılması gibi...
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haksızlıklar karşısmda kamu makamlarmı şikayet hürriyeti, bu
amaçlara ulaşmak için ortak giriş imde bulunmak hürriyeti de, bu bağlamda güvence altına alı nmasa, Federe Devletler'in müdahalesine kar şı güçlü biçimde korunamazdı.

Bakmakta olduğumuz bu dava, böyle bir "melez durum" arz etmeyip, herhangi bir düşünce alış verişi etkinliği ya da ebeveyn haklar ı ile bağlantısı
bulunmaksızın, sadece din hürriyetinin serbest kullan ımı iddiasını içermektedir.
Diğer taraftan, davalilar, bu olaya da Sherbert'in dengeleme testinin (56)
uygulanması m istemektedir. Bu Mahkeme, Sherbert Testi'ni uygulayarak
üç yasayı iptal etti ise de, işsizlik tazminatııırn bağlanması dışında, yönetimlerin hiçbir işlemini bu teste dayanarak geçersiz saymadık.Bazen,
Sherbeı-t Testi'ni başka alanlara da kaydırmış izlenimiyle uyguladıysak
da, bu davalarda, testin ko şullarmın yerine getirilmi ş olduğunu gördük.Son yıllarda ise, Mahkememiz, işsizlik tazminatı başvurularmın reddi dışında, testin uygulanmasmdan, her hal ve ko şulda kaçındı. (57)

(56) Bakmız, önceki sayfalarda bu başlık altındaki açıklamalara...
(57) Bowen v. Roy'da, 476 tJS 693 (1986) Sherbert analizini, sosyal güvenlik olanaklarından yararlanmak için ba şvuranlardan veya hak kazananlardan. sosyal güvenlik numaralannı bildirmelerini ş art koşan yasaya uygulamak cihetine gitmedik. Davac ılar,
ını ihiM edeceğini
bu davada, kızlar
ı için istenen numarayı almalannın dini inançlar
ileri sürdülerse de; biz, yasan ın, zorunlu-baskın kamusal yararı gerçekleştirmek için
gereldi olup olmadığına bakmaksızın, davacılara uygulanmasını geçerli kabul ettik.
...1988'de Lyng v. Northwest Indian Cemetry Protective Association. 485 US 439, davasmda da, Devlet'in bir çok Yerli (Kızılderili) Amerikal ı kabilesinin dini amaçlarla
kullandığı topraklardaki ağaç kesimi ve yol yap ımı çalışmalarına, Sherbert Testi'ni
uygulamaktan, bu faaliyetin, "Yerli (K ızı lderili) Amerikahlar'ın geleneksel dini uygulamalan (practice) üzerinde yıkıcı etkiler yaratacağmın" tartışmasız olmasına karşın kaçmdık. ... Goldman v. Weinberger, 475 US 503 (1986) ile O'Lone v. Estate of
Shabazz, 482 US 342 (1987) kararında sırasıyla, musevi takkesi olan yarmulke taı
kılmasını yasaklayan askeri kıyafet düzenlemesine Sherbert Testi'ni uygulamay
reddederken; ikincisinde, Sherbet'den söz etmeksizin, cezaevi yönetiminin. hükümlülerin ibadet faaliyetlerine katılması için iş yüküııılülülderinden muaf tutulması nı
roddetmesini onayladık.
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[{ahkememiz, Sherbert'e, i şsizlik tazminatı konusunun ötesinde bir yaşam alanı yaratmak e ğilimini gösterseydi bile, bunu, genel uygulanma nie1iği bulunan ceza yasalarından muafiyetler üretmek için uygulanıazdık.
Bu gün, ş u sonuca var ıyoruz ki, Devlet'in, kamu politikalar ınm diğer yön[erini yürütmekteki yetkisi gibi,sosyal yönden topluma zarar veren davranışlara ili ş kin genel uygulanma niteli ği taşıyan yasaklan yerine getirme
yetkisi, "Devlet'in bu i ş leminin, dini gerekçeyle kar şı koyan ki şinin tinsel
geli şmesi üzerindeki etkisinin ölçülmesine ba ğlı kilınamaz." Ki şilerin, bu
tür yasalara uymak flümünün, yasan ı n hükümlerinin, o ki şinin dini
inançları ile uyu şması koşuluna bağlı tutulması , Devlet'in ç ıkarlarımn
"zorlayıcı-baskı n" olması hali dışında, ki ş iye, inançlarını ileri sürerek
"kendi hukukunu kurmasma" izin vermek te şkil eder ki, böyle bir hukuksal durum, hem Anayasa gelene ğimiz, hem de sağ duyu ile çelişir.
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Bu gibi konulan, "zorlay ıcı-baskın kamu yaran" ve bunun kar şısında, yasaklanan eylemin genelde veya özelde o bireyin dini inanc ına göre "temel
önem" (central) ta şıması hususu ile dengeleyerek çözümlemek cihetine gidildiğinde, fikir ve dü ş üncelerin ifadesi alanından farkl ı olarak, din hürriı nda, ne gibi sorun ç ıkartacağına Yüksek
yetinin serbest kullanımı alan
Mahkeme, şöyle iş aret ediyordu: Sherbert Testi'nin uygulanmas ında, bir
inanamn, kendi ki şisel inancma göre, dava konusu eylemin "temel önem"
taşıdığı iddiası karşısında, yargıçlar her bir davada, hangi hukuki prensip veya mant ı k ileri sürebilir? Farkl ı dini uygulamalarda, neyin temel
önemde oldu ğuna bir yargıcı n karar vermesi, "farkl ı dini iddiaların göreceli de ğerlerini belirlemek i ş i" kadar kabul edilemeyecek bir i ş niteliğindedir. Daha henüz bir önceki y ıl (58) do ğruladığımı z gibi, "belirli inançlann ya da uygulamalanmn veya bunlar hakk ı nda belli davacılann yorumlarının temel önem ta şıyıp ta şımadığımn sorgulanması , Yargı'mn hukuksal bilgisinin kapsamı içinde değildir. Yüksek Mahkeme olarak, alt mahkemeleri, bir dine ait beli bir inanc ı n o dindeki yerini veya dini bir iddiaıun doğruluğunu saptamak yetkilerinin bulundu ğu dü şüncesine kap ılmamaları konusunda, hem farklı alanlardaki davalarda, hem de tekrar
tekrar uyardık.
(58) Hernandez v. Co ınmisioner. 490 US 699 (1989).
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kamu yararı" testi uygulanacak ise, o takdirde,
test, dini saikle gerçekleştirildiği düşünülen tüm eylemler geni şliğinde uygulanmalıdır. Üstelik, zorlayıcı-baskın kamu yaran, gerçekten sözcük anlamını ifade ediyor ise —ki bu testi bu şekilde sulandırmak, testin diğer
alanlardaki sertliğini de azaltacaktır- bir çok yasa bu testi aşamayacaktır.
Böyle bir sistemi kabul eden herhangi bir toplum, anar şiye davetiye çıkartacağı gibi, bu tehlike de, toplumdaki dini inançlann çe şitliliği ve bunlann hiç birinin bastırılmaması ndaki ya da zorlanmamasındaki kararlılık
derecesiyle do ğru orantılı olarak artacaktır. Neredeyse her tür dini tercihe sahip bulunan insanların oluşturduğu kozmopolit bir Ulus olduğumuz
ve kesinlikle bu dini farklılığa değer verip koruduğumuz için, eylemlere
ilişkin her düzenlemeyi, din gerekçesiyle kar şı çıkan kişilere uygulanmaları bakımmdan, en yüksek düzeydeki bir kamu yarar ım korumadığından
hareketle, önceden geçersiz varsaymak şeklindeki bir lüksü kaldiramayız.

Davacılann yamnda yer aldığı kuralın kabulü, akla gelen her türlü vatandaşlık yükümünden, Anayasa'mn gereği olan dini muafıyetler beklentisine yol açabilecektir ki; muaf tutulman ın örnekleri, zorunlu askerlik görevinden vergi yüktimüne, adam öldürme ve çocuklar ın korunması yasalan
gibi genel sağlık ve güvenlik düzenlemelerine, zorunlu a şı veya uyuşturucu yasalanna, trafik kurallar ından asgari ücret ve sosyal refah veya çocukların çalıştırılması yasalar
ına, kurban etme dahil hayvanları koruma
yasalarından çevre koruma mevzuat ına, ırklar arasında fırsat eşitliğ
i sağlayan yasalara kadar uzanmaktad
ı r. (59) Anayasa'nın din hürriyetini güvence altma alan hükmü, bunu öngörmü ş, gerektirıniş değildir.
Anayasa'nın Haklar Bildirgesi'ne yaz ılarak, siyasal ve yönetsel makamların müdahalesine karşı korunan değerler, bu yazılım nedeniyle siyasal sürecin ışında
d
tutulmuş değildir. Anayasa'da basına sağlanan olumsuz iLadeli korumamn (60) gereklili ğ
ine inanan toplum olarak, nas ıl, basılmış
eserlerin yayı
nlanmasın
ı kolaylaştı ran olumlu ifadeli düzenlemeler de yapılması beklenirse, aynı şekilde, dini inançlara ilişkin olarak olumsuz ifa(59) Bu öı-neklere ait kararlar için bakını z kararın 889. sayfas ına.
(60) Ek Madde 1: Kongre .. kısıtlayan yasa yapmayacaktır. Congress shall make no law
abridging
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deli korumayı kabul eden bu toplumun, yasa düzenlemelerinde, bu de ğeri
de dikkate almas ı beklenebilir. Bu nedenle, bir çok Federe Devlet'in, uyuş turucu yasaları na, kutsal amaçli peyote kullamm ı konusunda istisna koymaları bir sürpriz de ğildir. Bunımla beraber, ayırım gözetmeyen dini uyama muafiyetine izin verilmesini, hatta bunun arzu edilir oldu ğunu
söylemek, bunun, Anayasal bir gerek oldu ğunu ve istisnanın yaratılması
için uygun olan durumları n, mahkemeler tarafından kabul ve tarama görebileceğini söylemek değildir. Bu konudaki uyarlama i şinin siyasal sürece bırakılmasının, yoğun olarak gerçekle ştirilmeyen dini eylem ve uygulamalar bakımı ndan göreli bir dezavantaj yaratacağı, doğru olarak söyleneı lmaz sonucu olan bu durubilir ise de; ancak, demokratik yönetimin kaçın
n
kendisinin
hukukunun
olduğu
veya yargıçların tüm yamun, her inancı
saların sosyal önemini tüm dini inançları n temel önemine göre tartıp değerlendirildiği sisteme tercih edilmesi gerekir.

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

Davahlann peyote kullamm ı yasalanna göre yasak oldu ğundan ve yasaklama da Anayasa'ya uygun bulundu ğundan, Anayasa'nın, din hürriyetinin
serbestçe kullamm ı hükmüne uygun olarak işten çıkartılmalarımn, bu
uyuşturucuyu kullanmalar ının sonucu olmas ı halinde, Oregon Federe
Devleti'nin, davacılan iş sizlik tazminatından mahrum bırakabileceğine
hükmediyoruz.
Church of the Lukumi Babulu Aye Karar ı (61)
Birinci Evre
Yüksek Mahkeme, bu kararı nda, önceki sayfalarda, tamamına yakın kısmım aktardığımı z "gerçek bir dönüm noktası" olan Smith Testi'ni, çoğunluk, azınhk ve katı lma oylarıyla, bir kez daha gözden geçirmek fırsatını
bulmuştur. Bu firsat, Mahkemeye, aynı zamanda, Sherbert ile Smith'i birlikte irdeleyerek, taşları yerine oturtma olanağına da sağlamış ve din hürı n artı-eksi boyutları tam olarak netle şriyetinin serbest kullan
ımı hakkın
ve
yerle
ştirilmiştir.
miş
Florida'da, Hialeah şehri Şehir Meclisi, 9 haziran 1987 gÜnlü olağanüstü
toplantı smda ve izleyen toplantılarda ne yapmıştır?
(61) Church of the Lukumi Babulu Aye v. City of Hialeah, 508 US 558 (1993).
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Meclisi, halk ın, kamu ahMkı, sulh-sükün veya kamu güvenli ği ile
bağdaşmayan dini eylemler konusundaki "endi şesi"ni (62) ve şehir yönetiminin de dini amaçl ı olsun/olmas ın, hangi dine ait olursa olsun, bu tür eylemlere karşı "taalıhüdü"nü dikkate alarak, bu toplant ılarda yaptığı düzenlemelerle, hayvanlar
ın, dini nedenlerle veya dini ayinlerde kurban
edilmesi dahil, yiyecek olarak tüketilmesi as ıl amacı dışında "gereksiz" ve
"vahşice" öldürülmesini yasaklad ı. Yasağın kapsamı dışında bırakılan
hayvan kesimleri, hem yiyecek işlevli, hem de esas itibariyle, ruhsatlı kesim yerlerinde gerçekle ştirilmiş olacaktır.

Bu arada, şehir yönetimi, söz konusu düzenlemenin Florida Hayvanlara
Kötü Muamele Yasası karşısındaki durumu için Florida Adalet Bakanl ını çizerek görüş istedi ve temmuz
ğı'dan, dini kuran kesme eyleminin alt ı
ortasında şu yanıtı aldı:Florida yasasına göre, hayvanlar ın, yemek tüketinedenlerle, dini ayinlerde kurban edilmesi, "gerekli" öldürme
mi ışında
d
değildir ve yasaldanabilir. Dini kurban kesme eylemi, Florida Federe Devleti tasalarına aykırıdır, bu eylemi yasaklayan Şehir Meclisi düzenlemeleri bir aykınlık taşımaz.
Eylül ayına gelince, Şehir Meclisi, doğrudan doğruya dini kurban konusunu ele alan ek düzenlemeler giderek, özetle, hayvanlar ın, genel ya da özel
ayinlerde kurban edilmesini veya yiyecek olarak tüketim "as ıl" amacı dışındaki bir törende kesilmesini veya bu amaçla bannd ınlmasını, oybirliği
ile yasakladı ve ihülini 500 doları aşmayan para cezası ve 60 güne kadar
hapis veya her ikisi ile müeyyidelendirdi.
Hialeah şehir yönetimi, bu düzenlemeyi yapmak cihetine neden ve ne zaman gitmiştir?
Olay, Santeria dini uygulamaları ile ilgilidir. Bu din, 19. yüz yıl ortasında
meydana çıkmıştır. Şöyle ki, Yoruba halkından yüz binlerce insan, doğu
Afrika'dan köleler olarak getirilince, geleneksel Afrika dinleri, Roma Katolik dinin önemli unsurlarını da içine aldı ve bu kaynaşmamn sonucu
olarak, "azizlerin yolu" olan Santeria do ğdu. Küba Yorubası, kendilerinin
ruhlara adanmasmı, Katolik azizlerin ikonlanmn yap ımı ile açıklamakta,
(62) conccrn.
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Santeria törenlerinde Katolik semboller sıklıkla yer almakta ve Santeria KURULTAYI
mensupları Katolik kutsal törenlerine katılmaktadı r. Santeria inancı, her
bireyin, Tanrı tarafından belirlenmiş ve orishas adlı ruhlarm yardım ve
enerjisi ile gerçekle ştirilen bir kaderi olduğunu öğretir. Santeria dininin
temeli, orishas ile ki şisel ilişkinin kurulması olup, bunun en önemli özgülenme ş ekillerinden biri de bir hayvamn kurban edilmesidir. Santeria Ö ğretisine göre, orishas, yani ruhlar, güçlü olmakla beraber ölümsüz olmaı r. Kurban eylemi, doğum,
dıklarından, yaş amak için kurbanlara ba ğımlıd
evlenme, hastalann iyileş tirilmesi ve ölüm ayinlerinde, yeni üyelerin ve
rahiplerin katılması sırasmda yapılmaktadır. Santeria ayinlerinde, kurban edilen hayvanlar, piliçler, kumrular, güvercinler, ördekler, küçük domuzlar, keçiler, koyunlar ve kaplumba ğalardır. Bu hayvanlar, boyundaki
ana damar
ı n kesilmesi hareketi ile öldürülmektedir. Kurban edilen hayvan, ölüm ayininden sonra pi şirilip yenmektedir.
Santeria'lar, dinleri yüzünden, Küba'da, büyük ölçüde bask ı, endi şe ve acı
içinde kaldı klanndan, dinin gereklerini ve ayinlerini gizli şekilde yapmışlardır. Açık Santeria eylemleri ve ayinleri hala seyrek olmaktadır. Santeria dini, ABD'ne, çoğ unlukla devrimden sonra Küba'dan kaçanlar tarafından getirilmi ş olup, bu gün, güney Floridada en az elli bin aktif üyesinin
bulunduğu tahmin edilmektedir,
Davacı Lukumi BabuluAye Kilisesi, Florida yasalar ı uyarınca 1973'de kurulmuş olan ve kr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kilise ve mensupları,
Santeria dininin gereklerini yerine getirmektedir. Nisan 1987'de, Kilise,
Hielah ş ehrinde bir arazi kiralayarak, ibadet edilecek bir yer ile birlikte
bir okul, kültür merkezi ve müze kurulmas ı konusunda plünlarım duyurdu. Ayrıca, Kilise, amacının, hayvan kurban edilmesi ayini dahil, Santeria
inancımn eylemlerini, gizli olmayan aleni biçimde gerçekle ştirilmesi olduğunu açıkladı . Kilise, faaliyete geçmek için gereken su, elektrik, gaz, telefon gibi hizmetleri bağlatmak ve ruhsatları , zoning onaylanm almak için
harekete geçti; bütün bu i şlemler, zor da olsa, Ağustos ayında tamamlandı.
Ş ehrin orta yerinde Santeria Kilisesi'nin varl ığı beklentisi, Hialeah halkının çoğu için ciddi ölçüde endi ş e verici olduktan başka, Hialeah'da bir Santeria Kilisesi'nin açılacağı pMnlarının duyurulmas ı ile birlikte, Şehir Meclisi, olağ anüstü toplanarak dava konusu düzenlemeleri yapt ı.
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rahibi ve ba şkan
ı Ernesto Pichardo ile Kilise, Anayasa'n ın, din
hürriyetinin serbest kullanımı hükmü karşısında haklarının ihlğ.l edildiği
iddiasını ileri sürerek, Şehir Meclisi'nin düzenlemelerine kar şı bu davayı
açtılar; dayalı mevkiine de, Hialeah şehrini, şahsen belediye başkan
ı ile
Meclis üyelerini getirdiler.

Federal Yargı'da bakılan davada, tek yargıçli mahkeme (63) dokuz gün
süren duruşmaların sonunda, ileri sürülen ihMlin "buJunmadığı" kararına
şu analizi yaparak ulaştı:
Şehir Meclisi'nin düzenlemelerinin (64) "dini yönden yansız olmadığını" ve
şehrin hayvanların kurban edilmesi konusundaki endi şesinin, şehirde bu
Kilisenin kurulmas ı ile kuvveden fıile yükseldiğini kabul etmekle beraber;
Mahkeme, düzenlemelerin amac ının, Kilise'nin şehirden sürülmesi değ
il,
herne sebeple yapılırsa yapılsın hayvan kurban edilmesi uygulamas ına
son verilmesi olduğu hüknıüne vardı. Ayrıca, Mahkeme, düzenlemelerin,
bu yazılımları ile dini eylemleri hedef almadığına kanaat getirdi ve sonuçta, düzenlemelerin, davacıların dini eylemleri üzerindeki etkisinin, "onların secular amaçları ve sonuçları bakımından ikincil" olmaktan öteye gitmediğini belirtti.
Mahkeme, analizin bir sonraki a şaması olarak, düzenlemelere temel oluşturan kamu yararımn, "zörlayıcı-baskın" olup olmadığına, eğer zorlayıcıbaskın ise, bu takdirde, "kamu yararı ile dini yararları dengeleme" adımlarım atmağa girişti.
Dengeleme, anılan kurban kesme dini eyleminin devam ına herhangi bir
engel olmaksızm izin verilmesinin, "şehir yönetimi bakımından maliyetine karşı, getirilen düzenlemenin dini yarara yüklediği maliyet" üzerine
bina edilecektir.
Bu bağlamda, Mahkeme, dört zorlayıcı-baskın kamu yararı buldu. Birincisi, hayvan kurban edilmesi eylemi, hem bu eyleme kat ılanlar, hem de kamu bakımından, önemli sağlık riski arz etmektedir. Çünkü, kurbanlik
(63)District court
(64)Ordinances
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hayvanlar, çoklukla, sa ğliksız koşullarda ve denetimsiz tutulmakta, hayvan atıklanna umuma açık yerlerde rastlanmaktadır. İkinci olarak, Mahkeme, hayvanlarm kurban edilmesi eylemlerinin, izleyen çocuklarda duygusal zarar yarattığını gördü. Üçüncüsü, şehrin, hayvanlann vahşi ve gereksiz olarak öldürülmekten korunmasındaki yaranm, zorlayıcı-baskın
nitelikte buldu. Aynca, Mahkeme, Santeria kurban etme eyleminde kullamlan öldürme yönteminin "güvensiz ve gayr ıinsani" olduğuna ve hayvanların, kurban edilmeden önce, hayvanlarda büyük ölçüde gerilim ve korku yaratan koşullarda muhafaza edildi ğine karar verdi. Dördüncüsü, şehrin, hayvan kesiminin ya da kurban edilmesinin, kesim yerleri olarak belirlenmiş (65) yerler ile sımrlı tutulmasındaki kamu yararım, zorlayıcıbaskın nitelikte buldu.
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Sonuçta, Mahkeme, dengelenen bu yararlardan, şehrin, zorlayıcı-baskın
kamu yararımn, dini ayin mahiyetindeki kurban kesme eylemine, yapılan
düzenlemeler ile "getirilen mutlak yasa ğı, tamamen haklı kıldığına" karar
n, "söz
verirken; dini nedenle kurban etme yasa ğında istisna yapılmasını
ikonusu kamu yaranmn yerine getirilmesine a şırı müdahale" olabilece ğ
ne iş aret ediyordu. Çünkü, daha dar sınırlamalann kabulü, hayvanlann
cesetlerin atılmasının düzenlenmesi gibi, Santeria dinindeki gizlilik özelliği yüzünden uygulanamaz olabilir. Şehir Meclisi'nin düzenlemelerinden,
dini konulu bir istisna, şehir yönetiminin koyduğu yasağın uygulanmasındaki zorlayıcı-baskın kamu yararım zora sokabilir veya bo şa çıkartabilir.
Mahkeme'nin bu kararımn temyiz edilmesi üzerine, 11. Bölge Temyiz
Mahkemesi (66) bir paragrafl ık karar ile hükmü onadı.
Church of the Lukumi Aye Karar ı
İkinci Evre
1987 yılında yapı lan düzenlemelerin, Anayasa'ya ayk ınlık taşıdığı iddiası
ile açılan dava, 1989'da alt mahkemede "aykırılık yoktur" şeklinde karara
bağlandıktan sonra, Temyiz Mahkemesi tarafindan da 1991 yılında onan(65) Zoned
(66) Appellate Court
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dı. Davanın ABD Yüksek Mahkemesi'nin önüne gelmesi, Mahkeme'nin,
Smith Testi'nin daha mürekkebi kurumadan ortaya ç ıkan bu firsatı değerlendirerek, din hürriyeti ile serbest kullamm meselesini bir kez daha irdeleyip çizgilerin netle şmesine olanak sağladı. Bu nedenle, Yüksek Mahkeme, 1991 yılında Esas:91-948 sayı ile davayı esastan temyiz incelemesine
almayı uygun gördü. Davanın sözlü açıklaması 4 kasım 1992 günü yapıldı ve 11 haziran 1993'de gerekçeli karar yay ınlandı.
Yargıç Kennedy'nin kaleme aldığı ve açıkladığı ve de dört kısımdan oluşan
kararda, dikkat çekici bir nokta, kar şı oyun bulunmaması, yani inceleme
konusu düzenlemelerin, Anayasa'mn Ek 1. maddesinin din hürriyetinin
serbest kullanımı ilkesine aykırı bulunmasında ittifak edilmesidir. Bir diğer nokta, Blackmun- O'Connor ikilisinin, sadece hükme kat ılarak, gerekçede adeta karşı oy yazıyormuş gibi diğer yargıçlardan ayrılmaları. Scalia
- Rehnquist ikilisinin ve ayrıca Yargıç Souter'in, gerekçede yer yer ayrılan katılma şerhi yazmaları; Mahkeme'nin kararının hüküm fıkrası 9 oy
(67) toplarken, az sonra metninden aktarunlar yapacağımız gerekçenin, 67 oy çokluğu ile çıkması da bir başka nokta olarak beliriyor.
Bu sunuştan sonra, kararın metnine geçerek, Yüksek Mahkemenin, "din
hürriyetinin serbest kullanıım hakkı" ile bu alana de ğinen düzenlemeler
ı
konusunu işleyiş biçimini, yaptıkları saptamalan ve bu meseleye noktay
koyan "mühendisliği" görebiliriz.
Birinci adım ve "ilk test" olarak, Yüksek Mahkeme, iki ko şullu Smith Testi'ni uygulamağa başlıyor.
Din hürriyetinin serbest kullanımınm Anayasal korunmas ı konusuna
yaklaşırken, kararlarımız şu genel ilkeyi koymuştur: Yansız ve genel uygulanma niteli ği taşıyan bir yasamn, belli bir dini "eylem" üzerinde ikincil etki şeklinde bir yük getirmesi halinde bile, zorlayıcı-baskın bir kamu
yararına dayannıası koşuluna gerek yoktur. Yansız olma ve genel uygulanma niteliği taşıma, bir biri ile yakm ili şkili iki husus olup, bu davada da
açıkça görüldüğü gibi, bu iki koşuldan biri gerçekle şmemesi, diğerinin de
yerine getirilmediğinin olası işaretidir. Bu iki ko şulu birlikte yerine getir(67) Yani oybirli ği
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mekte yetersiz kalan bir yasa, o zaman, ancak, düzenlemeyi hakl ı kılan
zorlayıcı-baskın bir kamu yaranna dayanmalı ve bu yararı n gerçekleşmesine olanak sağlayacak ölçüde dar kaleme al ınmalıdır.
Dava konusu düzenleme, ifadesini, Smith Testi'nin yukardaki yaz ımında
bulan iki ko şulu yerine getirmek konusunda yetersiz kalm ıştır.
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Tartışmaya, "yansızlık kavramı" ile başlayalı m. Din hürriyeti (68) kararlarınıızda, sıklıkla belirttiğ imiz ilke, Ek 1. maddenin, bir dinin veya genel
olarak dinin onaylanmamas ı ş eklindeki resmi bir amaç ile yetki kullan ımı m yasakladığıdır.Bununla beraber, bu kararlarıını z, büyük kısmı ile,
din veya belli bir din yaranna amaçl ı resmi gayret ve giri şimlere yönelik
olmuş ve bu yüzden bu davadaki hukuksal sorundan farkl ı bir sorunu konu almıştır.
Din hürriyetinin serbest kullanımı (69) hükınünün sağladığı güvenceler,
en azı ndan, ilgili yasanın, tüm veya bazı dini inançlar aleyhine ayınm
yaptığı veya dini nedenlerle yükümlenilmi ş eylemleri yasakladiğı ya da
düzenlediği haller ile ilgilidir. Anayasa'ya bu hükmü koyanlar ın bu konudaki ilgisini harekete geçiren husus, ku şkusuz, tarihteki dini eziyet ile
hoş görüsüzlük örnekleri olmu ştur.
ı nedeniyle, hiçbir zaman izin
Dini inançlan hedef alan bir yasaya, bu yan
verilmemiş ise de; yasanın amacı, bir takı m eylemleri, dini saik ta şıdıklai düzenleme, yanın getirdiğ
n "için" sınırlamak olduğu takdirde, bu yasan
ığı ve bu yarann
-baskm
kamusal
yarara
dayanmad
siz olmayı p, zorlayıcı
gerçekleş mesine olanak sağlayacak ölçüde dar çizilmedi ği sürece geçersizdir.
ın metni ile başlamalıyı z. ÇünBir yasan
ın amacı m belirlemek için, yasan
düz
okunduğunda (70) aynmcil ık
ın
kü, yans ızlığm asgari koşulu, yasan
yapmamasıdır. E ğ er yasa, metninden ve yaz ıhmından anlaşılabilen seküler bir anlam taş ımaksızin, bir dini eyleme atıfta bulunuyorsa, bu yasa,
görünüş ünde, yansizlıktan mahrum demektir. Davacı lar, dava konusu dü(68) Establishment (of religion) clause
(69) Free exercise of religion ciause
(70) On its face
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sözcüklerini kullandıkları için, "görünü şte yansız olma testi"ni aşamadıklarmı ileri sürmektedir. Bu sözcüklerin, görünü şte ayrımcılık taşımak iddiası ile uygun olduğunda anlaşmakla beraber, bu iddiayı yeterli bulmuyoruz. Her iki sözcük, dini kökenli olmakla beraber, hali hazır kullanımı,
seküler anlamlı da kabul edilmektedir. Kaldı ki, mevcut düzenleme, "kurban etmek" sözcü ğünü, dini uygulamalara yollamada bulumnadan, seküler bağlamda tammlamaktadır. Ayrıca, görünüşte yansız olmak/olmamak,
belirleyici nitelik ta şımadığından, incelememizi, dava konusu metinlerin
içeriğine girerek sonuçlandınyonız.
Anayasa'nın Ek 1. maddesinin, din hürriyetinin serbest kullanımı hükmü,
din hürriyeti hükmü (71) gibi, düz okuyu şta, ayrımcılığın ötesine uzanır.
Bu hüküm, yansızlıktan, anlaşılması güç aynlışları ve belli bir dini mancin örtülü biçimde men edilmesini yasaklar; kamu makamların
ı n açık ya
da maskelenmi ş husumetine karşı korunma sağlar. Bu nedenlerle, Mahkeme, din alanında bir takım manipüüsyonlarla kelime oyunlannı bertaraf etmek için, kamusal i şlemleri, kılı kırk yararak incelemelidir.
Diğer taraftan, metinden ayr ı olarak, bir yasa veya idari düzenlemenin,
uygulamasında yarattığı etki, onun taşıdığı amacı açıklayan güçlü bir kanıttır.
Mahkeme, yansızlığa açıklık getiren bu hususları, davaya uyguladıktan
sonra, bunlann hepsinin topluca ifadesi ve "yans ızlık" koşulunun formülkyonu mahiyetinde de ğerlendirilebilecek olan aşağı daki paragrafı yazmıştır:
Özetle, "yansızlık" konusundaki incelememiz, bizi tek sonuca götürmektedir: Hialeah Şehir Meclisi'nin yaptığı düzenlemeler, dinin bastırılması
amacım taşımaktadır. Karanmızda irdelediğimiz model,. Santeria taraftarlarına ve dini uygulamalarına husumeti ortaya koymakta; düzenlemeler, kendi ifadeleriyle, bu dini uygulamayı hedef almakta; düzenlemelerin
metinleri, hemen hemen bütün seküler hayvan öldürmelerini hariç tutarken, Santeria dininin temel unsuru olan dini hayvan öldürmeleri dikkat(71) Free exercise clause, like the establishment clause...
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[e yasaklayan manipüüsyonlarla, kelime oyunları na (72) tabi tutulmuş;
ayrıca yapılan düzenlemeler, dini uygulamalan, daval ılann savunmalarında ileri sürdükleri me şru sonuçlara ulaş mak için gerekenden daha fazLa ölçüde engellemi ştir. Bu düzenlemeler yansı z değildir.
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Din hürriyetinin serbest kullanımı , testinin ikinci koş ulu olan "dini uyulama1an sımrlayan yasalarm genel uygulanma niteli ği taşıması " (73)
wnusuna gelince, bilindiği gibi, bütün yasalar, bir ölçüde öncelik ta şır ise
le, bir yasanın, dini uygulamalar
ı sınırlayıcı ikincil etkisinin bulunmas ı
ıalinde, hangi yasanın daha öncelikli olacağı noktası çok büyük önem arz
der. Din hürriyetinin serbest kullan ımı hükmü, bu hakkım kullananları,
şit olmayan muamelelere kar şı korur ve bu bağlamda eşitsizlik, yasama
rgammn, çıkardığı yasa ile gerçekleştirmeyi düşündüğü kamusal yararann, sadece dini motivasyonlu eylem ve davran ışlara karşı izlenmeğe deer olduğuna karar vermesi halinde ortaya çı kar. Devletin, me şru kamual yararların izlenmesinde, seçici bir biçimde, sadece dini inanç motivasronlu eylem ve davranışlara sınırlaına koyamayacağı ilkesi, din hürriyetiün serbest kullan
ımı hükmü ile güvence altına alınan haklar
ın korunmail için zorunludur.
)zetle ve sonuç olarak, bu düzenlemeler, Hialeah şehrinin kamusal yararanm, "sadece" dini inanç motivasyonlu eylemlere kar şı ileri sürmektedir.
yrı ca, bu düzenlemeler, Hialeah toplumunun, tüm kendi mensuplarma
leğil, sadece Santenia dini mensuplarına karşı koymaya hazırlandıklan
ir yasağın tüm göstergelerine sahip bulunmaktadır. Düşünülen bu açık
r e kesin kötülük, dini uygulamalara kısı tlama getiren yasaların genel uyulanma niteli ği taşıması koşulunun, önlemeyi amaçladığı şeydir.
4ahkeme, böylece, Smith Testi'nin arad ığı iki geçerlilik ko şulunun gerekleşmediğine karar verdikten sonra, "ikinci adımı " atıyor ve "tamamlaıcı" mahiyette olan "Dengeleme Testi"ni uyguluyor.
)ini eylemlere sımrlama getiren yasalarm, yans ız ve genel uygulanına nielikli olmamaları halinde, en katı ve dikkatli incelemeden geçmeleri zoGerrymandered
Laws burdening religious practice must be of general applicability..,
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runluluğu ortaya çıkıyor. Kı saca, "Zorlayıcı-Baskın Kamu Yararı Testi"
adım taşıyan bu Test de, şu iki unsurdan oluş uyor: Dini eylemleri smırlayan bir yasa (74) "en yüksek düzeyde kamu yarar ı na hizmet etmeli ve bu
amaca ulaşılması bakımmdan dar-sıkı biçimde yazılmalıdır. Dini eylem
ve davramşlara farklı muamele yapılmasım hedef alan veya bunlara karşı meşru kamusal yararlar taşıyan yasa, sözünü ettiğimiz katı ve dikkatli
incelemeyi, ender hallerde aşacaktır. Hialeah düzenlemeleri ise, bu incelemeye dayanamaz. Çünkü, ta şıdıkları hükümler itibariyle, gerçekleştirmeyi hedefledilderi kamu yararı , zorlayıcı-baskm olsa bile, amaca ba ğımlı
olarak dar-sık
ı ca yazılmış değil, aksine, temel hususlarda aşırı geniş veya
dar kapsamhlar. Vanimak istenen amaçlar, dini nitelik ta şımayan benzer
eylemlere paralellik arz etmedi ği gibi, bu amaçlara ve kamu yarar ına, dini, çok daha az derecede smı rlayan daha dar düzenlemelerle ulaşılabilinirdi. Dar-sıkı biçimde yazılmamış olması, bu düzenlemelerin geçersiz say ılması için küfı görülmüştür.
Bundan başka, dayalı , yaptığı düzenlemenin metninde, kamu yararmm,
zorlayıcı-baskın olduğunu da ortaya koyamamıştır. Sımrlama, sadece,
Anayasa'nın Ek 1. maddesinin korudu ğu bir eyleme ili şkin olup, ciddi ve
önemli bir zarar yaratan diğer eylemleri sımrlamak için işler önlemler
koymakta başarısız kaldığı takdirde, bu düzenlemelerdeki s ınırlamaların
haklılığı için gösterilen yararlar, zorlayıcı-baskın nitelikte değildir. Katı ve
dikkatli inceleme konusundaki içtihadımız ile yerle ştirdiğimiz gibi, bir yasa, yasaklanmamış yaşamsal sayılan bir yarara, göze çarpaıı bir zarar veri takdirde, bu yasa, "en yüksek düzeydeki kamusal bir yararı koruyan"
diğ
yasa sayılamaz.
Sonuç!
Smith, Lukumi, RFRA ve Boerne'nin Söylemi

İki yüz yaşım aş an ABD Anayasası, Ek 1. maddesinde, din hürriyeti konusunda, "establishment of religion" ile "free exercise thereof' sözcüklerini
seçerek "din ve inanç hürriyeti / bu hürriyetin tutum,davram ş,eylemler

(74) ...veya idart düzenleme...
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Bizim, bu incelemede ilgilendiğiniz ve ortaya çıkardığımız nokta, ibadet
ve ayinler başta gelmek üzere, din hürriyetinin eylemli kullanımı, yani
ee exercise, ve bu kullanım hakkının, başta Devlet gelmek üzere, kamu
nakamlarımn, "kendilerine yasalarla verilmiş olan görevlerini yerine ge;irmek kamusal amac ı ile düzenleme, yasaklama, izin verme ve di ğer idai yetkilerini kullanırken ve bunlara ilişkin yasalar yapılırken ve davalar
ıükme bağlanırken karşılaşması durumunda çıkacak olan "hukuksal
roblem"in nas ıl ele alınacağı ve çözünıleneceği idi.
ördük ki, "kendi asıl alanları" ile meşgul olan yasa ve idari i şlemler, din
ıürriyetinin kullan
ımı teşkil eden "eylemler" üzerinde bir takım sımrlayıı, yasaklayıcı veya kazandıncı ya da ayırımcı etkiler meydana getirebilir.
3unlar, dini veya dini inancın kendisini hedef almayan "genel uygulana)ilir nitelikte ve yansız olduğu ve söz konusu dini eylemler üzerinde ikinil etki şeklinde bir yük getirdiği" sürece, Anayasa karşısında işlem geçeridir; Dengeleme Testi'ne giderek, zorlay ıcı-baskın kamu yararının bulunnası koşulu ile geçerli kılmağa gerek yoktur. Çünkü, daha sonra Boerne
ararında açıkça yazıldığı gibi, "modern düzenleyici Devlet'in bir gerçe ği"
75) de, bu görevi ve i şlevi gereği yapılması zorunlu olan bir çok yasa, idai düzenleme ve i şlemin, haliyle, bireylerin din ve inanç hürriyetlerinin
aıllanmalannda, bir takım önemli ve esaslı sımrlamaları da birlikte geirmesidir. Hedefinin, amacmın ve alan
ını
n, dini inançlara artı-eksi müdaıale etmek olmayan bu hükümlerle karşılaşanlara, hukuksal olarak, dier vatandaşlardan daha fazla bir yük yüklenmi ş, diğerlerine de ayncalık
•anımnış değildir. (76)
kynolds'u 85 yıl sonra tahtından indiren ve yerine, bütün dini uygulama
re eylemlerin "geçerli olma karinesi" ta şıdığı esası üzerine kurulan (77),
u nedenle de baskın kamu yararı dengelemesini getiren Sherbert Testi'ni
reality of modem regulatory state...
Michael CORBErr-Julia Mitchell CORBETF Politics and Reigion in the United
States 207 (Garland Publishing Inc. 1999)
SAİSON: n.10, Sf.665
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reddeden yeni test, yani Smith Testi, üç yı l sonra, 1993'de tekrar gündeme
geldi. Yüksek Mahkeme, Lukumi'de, söz konusu kategori düzenleme ve i şlemlere, önce Smith'in, biraz evvel özetledi ğimiz iki ko şulunun uygulanacağını, eğer bu koş ullar bulunmaz ise, bir tür dengelemeyi içeren "zorlay ıın
ın aranmacı-baskın kamu yararı ile en dar çizilmiş sımriama" koşullar
sım ve gerçekle ştirilmesini emretti. Böylece, Smith Testi'ni, Yüksek Mahkeme, Lukumi'de, iki aşamalı olarak yineledi, açıkladı ve tescil etti; ayrıca, Sherbert'in kalktığı da, bir kez daha ortaya konuldu.
Ancak, Sherbert'in yerini Smith Testi'nin alması , incelememizin başmda
yazdığımız tepkilere yol açınca, Kongre'de, iktidar ile muhalefet i şbirliği
yaparak, 1994 yılında çıkarttıklan Din Hürriyetinin Restorasyonu Kanunu (RFRA) ile Smith'i hükümsüz b ırakıp, Sherbert'e yeniden ve tek başına geçerlilik kazand ıran bir "operasyon" gerçekleştirdiler. Ancak, bu girişim, Yüksek Mahkemenin "fonksyon gasb ı" nitelemesi ile 1997 yılında,
Boerne'de püskürtüldü.
Aslında, 1960'ların ortasmdan itibaren olu şmağa başlayıp, adım adım
ilerleyerek, Smith'de noktalandıktan sonra Lukumi'de daha da açıklanan
Smith Testi, dini eylem ve uygulamalar ı sınırlayan yasa ve idari i şlemlerin, Anayasa karşısında geçerli olabilmesi için, yansız ve genel uygulanabilir içerikte bulunmasın
ı ve ikincil etki taşımasını yeterli sayarak, ayrıca, zorlayıcı-baskın kamu yararının varlığına gerek görmeyen ve onun yerine basit "rasyonel dayanak" (rational basis) bulunmas ı ile yetinen ve bu
formülisyonu ile din hürriyetinin serbest kullanımı hakkına uygulanacak
olan "yegane test" olarak ilan edildi. Bu arada, Yüksek Mahkemenin, birincisi, içeriği itibariyle, din hürriyetinin kullan ınu eylemlerine "doğrudan
doğruya" ilişkin bulunan sımrlamalann, ikincisi de, eylemle birlikte Anayasa'nın, örneğin fikir ve düşünceleri açıklama hürriyeti gibi ba şka bir
hükmünü de gündeme getiren hükümlerin bile, zorlay ıcı-baskın kamu yararmın varliğı halinde, son derecede sıkı-dar çizilmiş biçimde yapılabileceğine izin verdiği de unutulmamal ıdır.
Bu gelişme çizgisi ile birlikte değerlendirince, 1997 yıhmn ve Boerne karannın, gerçekten çok özel anlam ve önem ta şıdığı ve çok şey öğrettiği
kuşkusuzdur.
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Türkiye'ye Yansıtma
Yeni bir Anayasa amacıyla düzenlen Kurultay için hazırlanan bir bildiri,
işlediği konuda, bu noktaya yanıt veren bir içeri ğe sahip olmalıdır. Bu açıdan bakınca, şu noktaların belirtilmesi gerekmektedir:
1924 Anayasas ı'na, Devlet'in dini, din-i İslmdır hükmünü koyduktan
sonra, 1928 yılında, bu anlayışı ve hükmü Anayasa'dan çıkartan ve
1937'de lüklik ilkesini ekleyen bir geli şme çizgisi oluştuktan başka; gerek 1961, gerekse 1982 Anayasalar ında, Devletin, sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzeninin, kısmen de olsa, din kurallarına dayandırılaınayacağını buyuran bir hukuk düzeninde —ki bu Mikli ğin tammıdırdiııi inanç hürriyetinin özgür kullamm ı teşkil eden dini uygulamalar ve
eylemlerden, "modem düzenleyici Devlet'in bir gerçe ği ve gereği olarak",
ancak, Smith Testi'nin bakışı, yaklaşımı ve esasları ile sınırli olarak söz
edilmesi mümkündür. Ayrıca, bu hususu ifade etmek bak ımından, uygun
olan metin, 1982 Anayasas ı'n
ın 24'ncü maddesi değil, 1961 Anayasası'mn
19'uncu maddesi olduktan ba şka; özellikle, 2'nci fıkradaki "...bu amaçlarla çıkarılan kanunlar" hükmü, aslında, Smith Testi'nin formül yaz ılımım
teşkil etmektedir. Bu itibarla, 19'ncu maddenin, vicdan, din ve inanç hürriyeti ile "özgür kullanım" ayınınım benimsemesi ve 2'nci fikranın buna
ı ölçütü de eklenerek, şu şekilgöre metinle ştirilerek ve buna kamu yarar
de kaleme alınması gerekecektir: "Kamu düzenine, genel ahlika, kamu
ırı olmayan ibadetler,
yararına veya bu amaçlarla çıkarılan kanunlara ayk
dini ayin ve törenler ile di ğer eylemler serbesttir."
ında hükme temel yaDiğer taraftan, bundan 123 yıl önce, Reyııolds karar
pılan ve önceki sayfalarda yer verdi ğimiz "...Amerikan halkının, toplumsal görevlere ters düşen nitelikte doğal haklan da yoktur. Kaldı ki, dini
doktrinlerin, ülkenin yasalannın üstünde tutulması, sonuç itibariyle, her
vatandaşı n kendi hukukunu kendisinin belirlemesine müsaade etmek olandan sadece bir isim olarak söz edicaktır ki, bu durumda, Devlet'in varlığı
lebilir" alintısı ile, Smith'de tekrarlanan Yargıç Frankfurter'in 1940 tarihli "Kişilerin, politik toplumu —Devlet'h ilgilendiren meseleler ile çat ışan
dini inançlara sahip olması, onun, vatanda ş olarak, kamusal sorumluluk1
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ları m yerine getirmek yükümünü ortadan kald ırmaz. ... Yasalar, eylem ve
davranışlann düzenlenmesi için yapılır ve herne kadar salt dini inanç ve
düşüncelere müdahale edemezler ise de, bunlarm uygulamalanna edebilirler. Bir kimse, yasaya ayk ırı eylemlerini, dini inancını gerekçe göstererek mazur kılabiir mi? Böyle bir şeye izin vermek, dini inanç ve doktrinleri, Ülke'nin yasalanndan üstün tutmak olur ve sonuçlan itibariyle, her
vatandaşın, kendi yasasının koyucusu olmasına müsaade edilmesi anlamım taşır" alıntısım ve Mahkeme'nin, "bir yüzyılı aşan .. .içtihadımız aksi
yöndedir" hükmü bir iddiayı noktalamaktadır: Din esası üzerine bina edilecek olan "çok hukukluluk" veya "herkesin kendi inanc ına göre yaşaması" ve benzeri tezlerin, Mik Devlet ve Hukuk düzeninde ve ya şam şeklinde, çağdaş bir boyutu ve hiçbir Anayasal geçerlili ği yoktur.
Son olarak, eğer, Anayasa'ya din eğitim ve öğretimi hakkında bir hüküm
konulacaksa, buraya kadar yazdıklanmız karşısında, bu hüküm de,
1961'in 19'ncu maddesinin konuyu düzenleyen 4'ncü fıkrası olacaktır.

Oturum Başkam
Sayın Prof. Dr. Sait Güran beyefendiye çok te şekkür ediyorum.
Beşinci konuşmacımız Say
ın Rıza Türmen'e söz vermeden önce, kısa özgeçmişini sunacağım: Sayın Rıza Türmen, 1941 yılında Istanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra, Kanada'da Madlil Üniversitesi Hukuk Fakültesinde mast ır, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde doktora yaptı. 1966 yılmda Dışişleri Bakanlığına intisap eden Sayı
n Türken, New York Birle şmiş Milletler Daimi
Temsilcisinde, Pakistan Türkiye Büyükelçiliğinde görev yaptı. Montreal'deki Sivil Havac ılık Teşkilatı nezdinde Türkiye Temsilcili ği, Singapur
ve Bern'de de Büyükelçilik ve Avrupa Konseyinde Büyükelçi, 1998'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıçlığı görevine seçildi ve halen bu görevi devam ediyor.
294 AÇIK OTURUM

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

Söz sayın Rı za Türmen beyefendide; buyurun efendim.
Dr. Rı za Türmen
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı

AVRUPA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMESİ AÇISINDAN TEMEL
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERIN KAPSAMI VE SINIRLAMALARI
1 tt!j Ş4NT

Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 1953 yılında yururlüğe girmiştir. Sözleş me, bir yandan, Il. Dünya Sava şı sırasındaki kitlesel insan hakları ihlallerine duyulan tepkinin, bu tür ihlallerin tekrarlannıasım önlemek iradesinin, öte yandan sava ştan sonra Doğu Avrupa'ya egemen olan
Sovyet sisteminin do ğurduğu kaygıları n bir ürünüdür.
AİHS'nin kaynağı B.M. Evrensel İnsan Hakları Bildirisi olmakla birlikte,
iki belge kapsam bak ımından farklıdır. Evrensel Bildiri medeni ve siyasi
haklar yanında ekonomik, toplumsal ve kültürel haklar ı da kapsamaktadır. Buna kar şılık AİRS, B.M. Sözle şmelerinde "Medeni ve Siyasal Haklar" olarak adlandırılan temel hak ve özgürlüklerle smırlıdır. Ekonomik,
toplumsal haklarm Sözleş me kapsamına al ınmasına olanak sağlanmıştır.
Örneğin, Sözleşmeye ek 1 sayılı Protokol ile mülkiyet hakk ı ve eğitim
hakkı Sözleşmeye ginni ştir.
ALHS'nin kapsam ve sımrlamalanmn altı nda yatan nedenleri anlayabilmek için hazırlık çalışmalanna kı sa bir göz atmak yararlı olabilir. Avrupa
Konseyi Statüsü 1949 y ılinda yururlüğ e girdikten sonra, Parlamenter
ıyla Damşma Meclisi) ilk ola ğan toplantısınm
Asamblenin (o zamanki ad
gündeminde, İnsan Hakları Sözleşmesinin haz ırlanmasına ili şkin bir
madde yer al ıyordu. Asamble'nin 8nci oturumunda ise, Avrupa Konseyi
çerçevesinde insan haklar ının korunması amacıyla kollektif bir güvence
ı . Fransız Parlamekanizması kurulması yolunda bir tavsiya karar ı alınd
n
ana
çizgilerini bebu
mekanizmanı
şmasmda
menter Bay Teitgen, konu
lirtti. Buna göre bir mahkeme ve bir komisyon kurulacakt ı. Bireyler dilekAÇIK OTURUM 295
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önemli olanlarım mahkemeye gönderecekti. Mahkeme, Bakanlar Komistesi ve Danışma Mecisi'nce seçilecek 9 tanınmış hukukçudan oluşacaktı.
Mahkeme ihlale karar verdiği takdirde, ihlale yol açan tasarrufu iptal edebilecek ve gerekirse giderme kararı verebilecekti. Tartışmaların yoğunlaştığı noktalan, güvence alt ına alınacak haklarm hangi haklar olacağı konusu ile kollektif güvence sisteminin i şleyiş biçimidir.
Dan
ışma Meclisi, Hukuk ve İdare Komitesf ne Sözle şme tasansı üzerinde
çalışması için yetki verdi. Komite, çalışmaları sonucunda ilk aşamada, tanımlanabilir ve demokratik rejimler tarafından uzun süredir uygulanan
ve kabul edilebilir olan haklarm Sözle şmenin kapsamına alınmasını oy
birliği ile kabul etti. Komite'de ortaya ç ıkan anlaşmazlıklar, aile haklar
ı,
eğitim hakkı (ebeveynlerin çocuklarma istedikleri e ğitimi verme hakkı) ve
mülkiyet hakkına iişkindir. Bazı temsilciler bu hakların temel hak niteliği taşımadıklan nedeniyle tasar
ıda yer almasına karşı çıktılar. Komite tarafindan hazırlanan ve 12 hakkı içeren tasarının Genel Kuruldaki oylaması sırasında İngiliz milletvekili Lord Layton'un eğitim hakkı ve mülkiyet hakkının tasandan çıkar
ılmasına ilişkin önerisi reddedildi.
Tasarı 12 hakkı içeren 2'nci maddesi yanında bir de siyasal haklara ili şkin
S'ncü madde içeriyordu. Bu madde gere ğ
ince taraf Devletler belirli aralıklarla serbest seçimler yapma ve ele ştiri ve siyasal muhalefeti örgütleme
hakkına müdahale etmemeyi üstleneceklerdi.
Tasarıda, bir de bütün haklar için geçerli genel bir s ınırlaına öngörülmüştü. Buna göre, Sözle şme'deki haklar ancak yasa ile ve başkalarımn hak ve
özgürlüklerinin korunması amacı ile ya da demokratik bir toplumda gerekli olan ahlak, kamu düzeni ve güvenlik düşünceleriyle sınırlanabilecekti. (1)
Bakanlar Komitesi, Dan
ışma Meclisi'nin tasarısın
ı kabul etmedi ve Genel
Sekretere her üye devletin atayacağı birer hukukçudan oluşan bir grup
oluşturarak bu hukukçulann bir Sözleşme tasarısı hazırlamalan yolunda
(ı) Beddard, Raiph, Human Rihts and Eurone, Cambridge University Press,
Cambridge, 1993. s. 22-24
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Damşma Meclisi'nin tasarısı ile Bakanlar Komitesi'nin tasar ısı arasında,
hakların kapsamı bakımından en önemli fark, birinci tasarıda hakları sıralamakla yetinilirken, ikinci tasar
ıda hakların içerikleri belirtilerek taın tammianarak Sözleşmede yer almasında İngiliz
mmlaı masıydı. Haklar
Hükümeti'nin ısrarlı tutumu etkili olmu ştur. Ingilizler Sözle şmede bir
yaptırım öngörüleceğine göre, hakların olabildiği kadar açık bir biçimde
tanımlanmasım istemişlerdir.
Yürürlüğe giren AİHS'e egemen olan görü ş budur. Haklarm içeri ğinin belirtilerek tammlanmasımn, yorum yoluyla haklann kapsamının geni şletilmesini güçle ştiren bir yöntem olduğu kuşkusuzdur. Gerçekten de,
MHS'ııin yürürlüğe girmesini izleyen ilk yıllarda Komisyon bu konuda
çok çekingen davranmıştır. Ancak, bugün, Komisyon ve Mahkemenin 50
yıllık içtihadını dikkate aldığımızda, Strazburg organlarmın yorum konusunda ilk yı llardaki çekingenliğinden iz kalmadığı, dinamik bir yorumla
ı arasında uyum sağlarken, öte
bir yandan Sözle şme ile günün ihtiyaçlar
yandan hakların kapsamım genişlettiği görülmektedir.
Bakanlar Komitesi tasarısında, Danışma Meclisi tasarısında yer alan üç
hak eksikti. Bunlar, ebeveynlerin çocuklarına istedikleri eğitimi verme
hakkı, mülkiyet hakkı ve serbest seçimler yapmak ve muhalefete müdahale etmeme yükümlülüğü. Bu haklar, sonradan 1 say ılı ek Protokol ile
Sözle şmeye eklenmiştir. Özellikle, İngiltere ve İsveç, mülkiyet hakkının
Sözle şme'ye girmesinin, savaş sonrası dönemde izledikleri sosyal politikalar
ı ve büyük endüstrileri devletle ştirme siyasetlerini engellemesinden çekinmişlerdir. 0 nedenle, 1 sayılı Protokolde, devletin özel mülkiyete müdahale hakkı kabul edilmekte, buna kar şılık giderim ödeme yükümlülü ğü
maddede belirtilmemektedir. Bu yükümlülük içtihadla olu şmuştur.
Velilerin çocuklarına istedikleri eğitimi verme hakkı da birçok devlet açısmdan sorun yaratmıştır. Orneğin, Türkiye, 1 sayıli Protokol'ü onaylarken, "Tevhidi Tedrisat Kanunu" ile ilgili bir çekince koymu ştur.
Uzmanların hazırladığı tasarı Bakanlar tarafından görüşülmüştür. Bakanlar
ın görüşmelerinde üzerinde en fazla tart ışma olan konu, bireysel
AÇIK OTURUN
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başvuru hakkıdır. Sonunda bir uzlaşı olarak bireysel başvuru hakkının seçimlik olması, devletlerin ayrı bir bildirimle bunu kabul etmeleri benimsenmiştir. Kararlan kesin yargı niteliğinde olan Mahkeme 1nin yetkisi de
ayni şekide seçimlik olarak kabul edilmiştir. Hükümetlerin bu tutumu,
Danışma Meclisi'nde ve AİHSi ortak bir Avrupa kamu hukuku, aratma çabalarının ilk adımı olarak gören çevrelerde hayal kır
ı klığı doğurmuştur.
Türkiye bireysel başvuru hakkım 1987 yılmda, Mahkemenin yargı yetkisini 1990 yılmda kabul etmiştir. 1998 yılında yarftrlüge giren 11 sayılı
Protokol ile Komisyon ve Mahkeme birle ştirilerek tek bir Mahkemeye dönüşmüş, bireysel başvuru hakkının tanınması seçimlik olmaktan çıkarak
zorunlu olmuştur.
Sözle şmenin içerdiği hak ve özgürlükler şunlardır:
Yaşam hakkı, işkence insanlık ıdşı ve onur kinci muamele yapılmaması,
kölelik ve angarya yasağı, kişinin özgürlüğü ve güvenli ği, adil yargılama
hakkı, suç ve cezalann kanunili ği, özel ve aile yaşamı, konut ve haberleşme hakkı, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplanma ve
dernek kurma özgürlüğü.
Birinci Protokol ile şu haklar eklenmiştir: Mülkiyet hakkı, eğtiim ve öğretim hakkı, serbest seçim hakkı.
Dördüncü Protokol ile şu haklar eklemniştir: Akitlerden doğan özel hukuk
yükümlülüklerinin yerine getirilememesinden dolayı kişilerin özgürlüklerinin kısıtlaııamanıası, serbest dolaşım ve konut seçme hakkı, vatandaşların sımrdışı edilme yasağı ve vatandaşların mensup oldukları ülkelere girme hakkı, yabancılann topluca sın
ırd
ışı edilmeleri yasağı.

Altı say
ılı Protokol ile ölüm cezası yasaklannııştır.
Yedi sayılı Protokol şu hak ve özgürlükleri içermektedir: Ülkede yasal olarak ikamet eden yabanc ılarm yasal olmayan bir biçimde s ınırdışı edilmesi yasağı, ceza davalarında bir üst mahkemeye ba şvurma hakkı, haksız
hüküm giyen ki şiye giderim ödenmesi hakk ı, aynı suçtan yeniden yargılama yasağı (ne bis in idem), evlilikte e şler arasında hak eşitliği.
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zalamış, fakat henüz onaylamamıştır.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, AİIIS, belirli siyasal koı n doğurduğu koşullar mevcut olşullarm bir ürünüdür. II. Dünya Sava şı'n
masaydı, belki de böyle bir Sözleşme'ye gereksinim duyulmayacaktı. Ancak bu ortamda dahi, Hükümetlerin egemenliklerinden vazgeçmekte çok
ihtiyatlı davrandıkları görülmektedir. Hükümetlerin bu tutumu nedeniyle, üzerinde tartışma olmayan hakların kapsayan, sinirli, Hükümetlerin
kabul edebileceği bir Sözleşme yapılmıştır. Ancak 1950'li yıllarda Hükümetlerin göremediği husus, Sözleşme bir kere yin-urlüğe girdikten sonra,
Sözleşmenin ve Sözle şme ile yaratılan nekanizmanm Hükümet'lerden
bağımsız bir yaşama sahip olacağıydı. Nitekim, 50 yıl içinde, yorum yoluyın kapsamı genişlemiş, protokollerle yeni haklar
la Sözleşmedeki haklar
ı n tanınması zorunlu olmuş ve kararlaeklenmiş, bireysel başvuru hakkın
n üzerinde Hükümetlerin söz sahibi oldu ğu Komisyon ortadan kalkarak,
ı cı olan Avrupa İnsan Haklakararları kesin hüküm niteliğinde ve bağlay
n Mahkemesi sistemin temel unsuru olmuştur.
H. HAKLARIN SINIRLANMASI - GENEL
İnsanlann barış ve güven içinde yaşamak amacıyla doğuştan sahip oldukları haklardan vazgeçmeleri ya da bu hakların sımrlanmasım kabul etmeleri düşüncesi yeni de ğildir. Bu düşünceyi Hobbes ve Locke'da bulmak olanağı vardı r. Locke hiçbir durumda hak ve özgürlüklerin mutlak bir nitelik
taşıdığın
ı kabul etmez. "Doğal durum" olarak tanımladığı dönemde dahi,
bağımsız ve eşit olan bireyler birbirlerinin ya şamına, sağlığına, özgürlüğüne ve mülkiyet hakkına zarar vermemekle yükümlüdürler. (2)
Hobbes ve Locke'un görüşleri temelde bugün içinde geçerlidir. Belirli bir
hukuksal ve toplumsal düzen içinde ya şanabilmesi için bireylerin hak ve
özgürlüklerine sını rlamalar getirilmesi kaçımlmazdır. Her hak ve özgürlüğün içinde bir de sını rlama bulunmaktadır. Bu sımrlama başka bireylerin hak ve özgürlüklerinden ya da toplumun ç ıkarlarından kaynaklamyor
Locke, John. Two Treatises of Government. Cambridge University Press, Cambridge,
1960, book II, section 6
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getirmektedir. Kendi hak ve özgürlüklerini ba şkasımn hak ve özgürlüklerine ya da içinde yaşadığı toplumun çıkarlarına zarar verecek şekilde kullanmaına ödevi.
Bu anlamda Insan Hakları "öteki" etiğini k urmnsallaştırmakta, "öteki"
ile ilişkinin parametresini çizmektedir. İnsan Hakları "öteki"nin bağımsız
varlığına saygı göstermek sorumluluğnu yükler. "Öteki"nin bir alter egoya dönüşmesini ve dışlanmasım önler.
Levinas, şöyle der: "İnsan Haklarının işleyi şine hakim olan unsur ötekine
saygıdır. Bu, gerçeğin araştırılmasına dayanan en yüce adalettir." "Birey
özgürlülderini uygularken, kendine dönü şmekten, kendini do ğrulamaktan, kendi bencilliğinden kurtulur. Oteki insamn haklarım savunur. Benim hak ve özgürlüklerim, başklanmn hak ve özgürlüklerine kar şı çıkmak yerine, sorumluluk ve insanların kardeşliği şeklinde dışa vurur." (3)
Ancak, hak ve özgürlükleri salt ödev ve soruınlulukla tamnılanıak da bizi
yanlış sonuçlara götürebilir. Ödev ve sorumlulukların dışında birey, kendi
özgür iradesi ile seçim yapabilece ği bir alana sahip olmalıdır. Hak ve özgürlükler, bireyin serbestçe hareket edebileceği, seçim yapabileceği bu alam dış müdahaleye kar şı koruyan bir bahçe duvarıdır. Bireylerin bütün
davranışlanna salt sorumluluk ve ödev anlayışı hakim olursa, ü zaman.bireyin seçim yaparak serbestçe hareket edebilece ği alan ortadan kalkar, birey yalnızca ödev ve sorumluluğun gerektirdiği yönde hareket etmekle yükümlü olur. Bu anlayış, totaliter eğilimler doğurur.
Kant, otonom bir birey olmakla ödev ve sorumluluklarm gerektirdi ği şekilde hareket etmek arasındaki çeli şkiyi çözmüştür. İkisi arasında bir çelişki görmez. Kanta göre insanın davranışlarına yön veren akıldır. Insan
aklı ile davrand
ığı içindir ki, otonom bir birey olarak seçim yaparken moral açıdan doğru olan seçer.
i şik hak ve özgürlükler aras ındaki çelişki de hakları sımrlayan bir
Değ
başka unsurdur. İfade özgürlüğü ile özel yaşam hakkı arasındaki çelişki
(3) E. Leviııas, Outside the Subiect, Athione Press, Londra 1993, s. 124-5
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bu durumun belirgin bir örne ğidir. Hangi durumlarda hangi hak ve özgür- KURULTAYI
lüğe öncelik tanınacağı ince ayar gerektiren bir sorundur.
Bütün bu nedenlerle İnsan Haklan yargısı , bir dengeler oyunudur. Bir
yandan bireylerin hakları arasında, öte yandan bireyin haklar ı ile toplumun çıkarları arası nda sürekli bir uzla şı sağ lamak gerekmektedir. Orneğin, Klass / Federal Almanya davas ına ili şkin kararı nda Avrupa Insan
Hakları Mahkemesi (bundan sonra MUM) şöyle demektedir: "Demokratik
toplumun korunması ile bireyin hakları arasında bir uzla şı sağlanması
Sözle ş me sisteminde mevcuttur... 8'nci madde ba ğ lamrnda bu denge inci
ınan hakkı n (özel yaş am, aile yaşamı ve özel haberleşme
paragrafta tan
hakkı) birey tarafı ndan kullanılması ile 2'nci paragraftaki demokratik
toplumun korunmas ı için gizli dinlemeye duyulan gereksinmedir."
Ancak kurulan dengeler de sürekli ve dura ğan değildir. İnsan hakları belirli bir toplumsal ve hukuksal çerçeve içinde vard ı r. Toplumsal, siyasal,
ekonomik nedenlerle bu çerçeve de ğiş tikçe insan haklanmn s ımrı da değişmektedir.
Bunun somut örne ğini 1990 sonrası döneminde görüyoruz. 1990 sonras ı
döneminde ideolojilerin çökmesiyle, insan haklar ı yeni bir ideolojiye dönüşmüş tür. Fukuyama'mn "Tarihin sonu" diye niteledi ği dönemin ideolojisi insan hakland ır. insan haklarm ın kazandığı bu önem, iki türlü de ğişikliğe yol açnu ştı r. Bir yandan yeni haklann eklenmesiyle insan haklanmn kapsamı sürekli olarak geni ş lerken, öte yandan, haklara getirilen s ınırlamalar daralm ıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlanndan
ılayan bir e ğilimi saptamak olanağı
da sımrlamaları giderek dar yorun
vardır.
111. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLE ŞMESİ NDE ÖNGÖRÜLEN
SINIRLAMALAR
Avrupa Insan Haklar ı Sözleş mesi (bundan sonra AIHS)'ndeki hak ve özgürlüklere getirilen s ınırlamalar için şöyle bir ayırımı yapılabilir:
1. Yukarıda da değinildiği gibi, AİHS'de hakkı n tanımlanması sonucu
hakkı n kendinden kaynaklanan s ınırlamalar. Orne ğin, 5'nci maddede
bireyin serbestliğini ve güvenli ğini güvence altına al ırken bazı koşullar
altı nda yakalanabileceğini ve tutuklanabilece ğini kabul etmektedir. Ya
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da 4ncü madde köleliği ve angaryayı yasaklamakta, ancak do ğal afetlerde bireylere hizmet yükümlülüğ ü konulabileceğini kabul etmektedir. 2nci madde yaşam hakkımn korunmas ını öngörmekte, 2'nci madı n konmmasım öngörmekte, ancak mahkeme kararıyde yaşam hakkın
la idam cezası verilmesine olanak tammaktadır.
2. Bazı özel statüdeki kişileri belirli bir haktan yararlandırmamak yoluyla getirilen smırlamalar. Orne ğin, 11'nci maddede silahlı kuvvetler, polis ya da kamu hizmetinde görevli ki şilerin toplanma ya da dernek kurma özgürlüklerinin sımrlanabileceği belirtilmiştir. 16ncı maddede, ülkede yaşayan yabancılann siyasal faaliyetlerinin s ımrlanabilmesine
izin verilmi ştir.
3. MHS'nin 8 - linci maddelerinin 2 1nci paragraflarında, devletlerin, paragrafta sayılan meşru amaçlarla sözkonusu haklan s ımrlayabilmeleü kabul edilmiştir.
4. AİHS'nin 15nci maddesinde savaş gibi durumlarda, devletlerin
AIHS'den do ğan yükümlülüklerini askıya alabilecekleri belirtilmektedir.
5. MHS'nin 17'nci maddesinde de hakkın kötüye kullanılması kavramına
yer verilmekte ve bir hakkın AIHSmnin tanıdığı haklan ortadan kaldıracak şekilde kullamlamayacağı belirtilmektedir.
6. AİHS'nin 18'nci maddesi, Sözleşme1de yer alan smırlainaların belirtilen amaçlar dışında uygulanamayacağmı öngörmektedir.
A. AtHS'nin 8-

ı l MADDELERINDE ÖNGÖRÜLEN

rtı ıa 1 ;

Sözleşmenin 8-11 maddeleri, özel yaşama, aile yaşamına ve özel haberleşmeye saygı hakkım (8. madde), dü şünce, vicdan ve din özgürlü ğünü (9.
madde), ifade özgürlüğünü (10. madde), toplantı yapma ve demek kurma
özgürlüğünü (11. made) kapsamaktadır.
Dört madde de, yap ısal bakımdan benzemektedirler. Dört maddede de, birinci paragraflarda hak ve özgürlükler tan ımlanmaktadır, ikinci paragraflarda ise, devletin bu hak ve özgürlüğü hangi durumlarda sınırlayabileceği belirlenmektedir.
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MHS sisteminde, önemli olan birinci paragraftaki hak ve özgürlü ğün kap- KURULTAYI
nın temeli 2'nci paragraflardır. Başka bir
sami değildir. Aİ HM kararları
deyişle, devletin bu hak ve özgürlü ğe müdahalesinin Sözleşmeye uygun
olup olmadığıdır. Örneğin, her türlü ifadenin 10- Madde kapsam ına girdiği kabul edilir. AIHM'nin inceleme konusu, devletin müdahalesinin Sözleşme açısından bir ihlal olu şturup oluşturmadığıdır.
Bu amaçla AİHM, 50 yıldı r oluşturduğu içtihadla, bazı ölçütler belirlemiş tir. Onüne gelen davalara bu ölçütelir uygulayarak karar vermektedir.
sözkonusu ölçütelir şöyle özetleyebiliriz:
1.Sımrlaınanı n Bir Yasa ile Düzenlenmi ş Olması:
8 - 11 maddelerin 2'nci paragrafları sımrlamanı n devletin bir yasas ında
öngörülmüş olması koşulunu aramaktadı r. Devlet müdahale yetkisini bu
yasadan alinalıdı r. Burada önemli olan keyfiliğin önlenınesidir. Bu dü şünce ile AIHM sınırlamanı n yasa ile belirlenip belirlenmedi ğni saptarken,
iki hususu gözönünde tutmaktadır: a) Yasan ın yurttaşlarca ulaşılabilir,
nüfuz edilebilir olması (accessibility), b) Yasan ın yeterince açık olması, anlaşılabilir olması (precision, foreseeable). AIHMnin Sunday Times / Ingiltere (1979) ve Silver / Ingiltere (1983) davalannda olu şturduğu bu ölçütler bugün iyice yerleşmiştir2. Sınırlamanın Me şru Bir Amaca Yönelmiş Olması:
Meşru amaçlann ne oldu ğu, 8 - 11 maddelerin 2'nci paragraflar ında sayilmıştır. Bunlar ulusal güvenlik, toprak bütünlüğü, kamu düzeni, suç i şlenmesinin önlenmesi, ahlak, sağlık, başkalannın şöhret, hak ve özgürlüklerinin korunmas ı , ülkenin ekonomik kalkınması , gizli haberlerin açıklanır.
ın tarafsızliğı mn korunması gibi hususlard
masmın önlenmesi, yargın
ru
amaçlann
dört
maddede
de
ortak
olmasma
ı
meş
Dikkat çekici olan, baz
ı n hak ve özgürlüklerinin korunmas ı, sağlık ve ahlakın
karşın (başkaların
korunması ) bazı amaçlar sadece bazı maddelerin 2'nci paragraflarında görülmektedir. Orne ğin, toprak bütünlü ğü ifade özgürlü ğüne ilişkin 10.
maddede mevcuttur. Ulkenin ekonomik kalkınması, yalmz 8. maddede yer
almaktadı r. Aynca, 10. maddenin 2'nci paragraf ında, ifade özgürlüğünün
ayn
ı zamanda ödev ve sorunıluluklar getirdi ği, bu nedenle yasada öngörülen formaliteler, ko şullara, s ımrlamalar ve yaptınınlara tabi olabilece ği
gibi, diğer üç maddede bulunmayan bir ifade kullan ılmaktadır.
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Bütün bunlardan devletlere, ifade özgürlü ğü konusunda daha geni ş bir
müdahale hakkı tanınchğı izlenimi doğmaktadır. Oysa, AİHM'nin içtihadı
bu yönde gelişmemiştir. Tersine, ifade özgürlüğünün demokrasinin korunmasi açısmdan taşıdığı önemi gözününde tutan AİHM, ifade özgürlüğüne
ı rlamaya duyulan ihtigetirilen sımriamaların "dar yorumlanması ve sın
yacın ikna edici bir biçimde ortaya konulmas ı" (The Observer and Guardian / İngiltere, 1991) gerektiği görüşüne kararlarında yer vermiştir.
Bununla birlikte, 10. maddede, diğer maddelerden farklı üç sınırlama nedeni bulunması (toprak bütünlüğü, gizli bilgilerin aç ıklanmamas ı, yargının tarafsızlığımn korunmas ı) göz ardı edilemez.
Hükümetin getirdiği sınırlamamn amacının doğru teşhis edilmesi müdahalenin haklı olup olmad
ığına karar verebilmek açısından önem taşımakkamu
düzenini
korumak amacıyla yapılan haklı bir müdatachr. Örneğin,
hale, ahlaki korumak amacı için haklı olmayabilir.
2'nci paragraflarda sayılan amaçlar çok geni ş olduğundan, genellikle Hükümetlerin ileri sürdükleri müdahale amaçlann ı AİHM kabul etmekte ve
bu konuda fazla titizlik göstermemektedir.
3. Demokratik Bir Toplum Için Gerekli Olmas ı:
Devledin bir hak ve özgürlü ğü sımrlamasımn AİHS'nin ihlalini olu şturmaması için, demokratik bir toplumda gerekli bir müdahale olmas ı gerekmektedir. "Demokratik bir toplum için gerekli" kavram ına AIHM Olsson /
İsveç davasıyla (1998) açıklı k getirmi ştir. AİHM'ye göre "gereklilik (necessity) kavramı müdahalenin zorunlu bir toplumsal gereksinmeye (pressing
social need) yan
ıt vermesi ve edle edilmek istenen me şru amaç ile orantılı olmasıdır (proportionate to the legitimate aim).

Ancak, devletin aldığı önlemin Sözle şme'ye uygunluğu içih gerekli olan ön
koşul, işleyen bir demokrasinin varli ğıdır. AİHS belirli bir siyasal görü şe
dayamr. Buna göre, demokrasi, bireyin temel hak ve özgürlüklerine sayg ı
gösterilmesini sağlayacak en iyi yönetim sistemidir. AİHS, demokratik bir
toplumdaki insan haklarını korumak için meydana getirilmiştir. 0 nedenle, AIHM bir dava ile ilgili karar verirken ya da Sözle şmeyi yorumlarken
bu temel varsayımdan hareket eder. Danimarka'ya kar şı açılan Seks Eği304 AÇIK OTURUM
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timi Davası nda (1976),
leşme'nin yorumu, "demokratik bir toplumun de ğer ve ideallerini korumak ve geliştirmek amacıyla yapılan Sözleşmenin ruhuna" uygun olmalı dır.
AİHM, kararlarında demokratik toplumun özelliklerine değinir. Demokratik toplumun özelliklerine uymayan önlemler, ihlal olu şturabilir. Örneğin,
Dudgeon / İngiltere (1981) davasında AIHM "ho şgörü ve açık fikirliiği" demokratik toplumun iki temel göstergesi oldu ğu söyler.
Klass / Federal Almanya kararında (1978) AİHM, demokrasi örtüsü alt ında demokrasiyi tahrip etmenin tehlikelerine de ğinir ve devlet yetkililerinin yetkilerinin kötüye kullanmalar ını önleyecek normal yasal yollar ın orığı önlemlerin Sözle şme'ye uyguntadan kalktığı durumlarda, devletin ald
luğunu büyük bir titizlikle incelenmesi gerekti ğini belirtir.
AİHM, devlet müdahalesinin demokratik bir toplum için gerekli olup olmadığını incelerken bazı öğelerin gözününde bulundurur:
a) Takdir Yetkisi Öğretisi

AİHM, devletin aldığı ve Sözle şmedeki bir hakka sımrlama getiren önlemi Sözle şme'ye uygunluğunu ve bu bağlamda 'meşru amaç ile orantılı'
olup olmadığı m incelerken, ilgili devlete bir takdir yetkisi tan ır. Takdir
yetkisi, AIİHM'nin devletlere b ıraktığı bir hareket alanıdır. Takdir yetkisi
öğretisi, devletin Sözleşmenin uygulanmas ından birinci sorumlu olması,
AİHM'nin tamamlayıcı bir role sahip bulunınasına dayanan işbölümünün
mantıksal bir sonucudur.
Sözle şmede takdir yetkisi kavram ına yer verilmemi ştir. AİHM'nin bu
kavramı benimserken Fransız Danıştayı'mn kararlanndan esinlendiğini
düşünmek olanağı vardır. (4)
Takdir yetkisi öğretisi, AİHS ile uğraşan hukukçular arasında derin görüş
aynhklan doğurmuş, uzun tartışmalara yol açmıştır. Bazılanna göre, tak(4) Yourow. Howard Charles, The Mar2in of A poreciation Doctrine in the Dvnamics of
Eurooean Human Ri ghts Jurisoruclence. ıMartinus Nijhoff Publishers, Hollanda.
1996. s. 12
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dir yetkisi öğretisi ile Aİ HM çetin davalarda yetkilerni ulusal makamlara
devletmektedir. Böylelikle kapıyı kültürel relativisme açmaktadır. Sözle şmenin ko şullarını sulandırmaktadır.
Buna karşılık birçok hukukçu takdir yetkisi ö ğretisini Sözleşmenin yorumu için yararlı bir araç olarak değerlendirmektedirler. Franz Matscher'e
göre, "bizim gereksinmemiz yeknesak bir Avrupa de ğildir. Tersine, amacımız kıtamızın (kültürel) zenginliğinin ve sonsuz çe şitliliğinin korunmas ı...
olmalıdır. Takdir yetkisinin altında yatan ideoloji budur." (5)
MacDonald, AİHM'nin görevini, taraf devletlerin siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel farklılığı ile Sözleşmedeki haklara standard ve yeksenak
bir koruma getiren bir sistemin kurulmas ı gibi iki farklı unsurun bağdaştırılması olarak görmektedir. (6)
Takdir yetkisi öğretisinin kaynağı nedir? AİHM'nin kendi iradesiyle uyguladığı kendi kendini sımrlama mıdır, yoksa Sözleşmede dayanağı var mıdır?
Paul Mahoney'e göre, takdir yetkisi ö ğretisi, ulusal makamlar ile AİHM
ı Sözleşarasındak i şbölümünün bir sonucudur. Dolayısıyla, kaynağın
meden alır. Sözleşme'nin 1. Maddesinde belirtildiği gibi, Sözleşme'deki
hak ve özgürlükleri sağlamaktan önce taraf devletler sorumludur. MHM
bu hak ve özgürlükler açısından son karar makamıdır. Takdir yetkisi ö ğretisi bu iki sorumluluk alan ını ayıran bir çizgidir. (7)
Ancak, takdir yetkisi ö ğretisinin uygulanıp uygulanmayacağına ya da ne
ölçüde uygulanacağına karar veren AİHM'nin kendisidir.
Gene Mahoneye göre, takdir yetkisi demokratik bir yetkidir. Ancak normal işleyen bir demokraside devletin takdir yetkisi sözkonusu olabilir. Hüı ihlal
kümetin yetkilerini kasıtlı olarak kötüye kullanarak insan hakların
etmesi durumunda takdir yetkisi ö ğretisi uygulanamaz.
(5) Steiner ve Aiston. İnternational Human Ridıts in Context. Oxford University Press,
Oxford, 1996, s. 632
(6)

IbM.

(7) Mahoney, Paul, "Marvellous Richness of Diversity or Invidious Cultural Relativismr,
E pman Rights Journal. Vol 19 No 1, April 1998, s. 3
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MHM takdir yetkisi öğretisini önce, Sözleşmenin 15. maddesi gereğince, KURULTAYI
devletin varlığı m tehdit eden durumlarda Sözle şme'den doğan bazı yükümlülüklerini askıya alma hakkına ilişkin olarak kullanm ıştır. Takdir
yetkisine ilk yer veren karar Lawless / İrlanda davasıdır (1961). Dava, bir
IRA üyesi olan Lawless'in 5 ay yarg ılanmadan gözaltında tutulması konusundadır. Lawless Sözleşme'nin 5 ve 7'nci maddelerinin ihlal edildiğini iddia etmiş, İrlanda ise 15. maddedeki ola ğanüstü durumlarm varlığmı ileri sürmtıştür. AİHM, bu konuda İrlanda Hükümeti'nin takdir yetkisine sahip olduğunu ileri sürerek, ihlal bulunmad ığına karar vermiştir. İrlanda /
İngiltere devlet davas ında ise (1978) AİHM ilk kere takdir yetkisi ö ğretisinin içeriğini açıklamıştır. Klass / Federal Almanya (1978) davas ında takdir yetkisi ö ğretisini 15. madde dışı nda da, ulusal güvenlik sözkonusu olduğu zaman ba şvurulabileceği kabul edilmi ştir. Klass davasmda, Hükümet'in güvenlik gerekçesiyle özel telefon konu şmalarım dinlemesi sözkonusuydu. AİHM, bunun baz ı garantiler bulunması koşulu ile ihlal oluşturmayacağına karar vermiştir.
AİHM'nin, takdir yetkisini ve bununla birlikte kendi denetim yetkisini
açıklığa kavuşturan kararı Handyside / İngiltere davasındadır (1976). Bu
kararda AİHM şöyle der:
"Kendi ülkelerindeki güçlerle direkt ve sürekli temas halinde olmalan nedeniyle, devlet makamları bir suıırlamamn ya da yaptırımm 'gerekliliği'
hakkmda uluslararası bir yargıca göreli olarak, daha iyi bir görü ş belirtecek durumdadırlar... (0 nedenle) 'gereklilik' kavramının içinde bulunan
'zorunlu toplumsal gereksinme'nin ne denli gerçek olduğu hakkmda ilk
değerlendirme ulusal makamlarca yap ılmalıdir.
Böylelikle, 10. maddenin 2'nci paragrafı taraf devletlere bir takdir yetkisi
vermektedir. Bu yetki hem yasa koyucuya, hem de yarg ı organlarına verilmiştir.
Bununla birlikte, 10. maddenin 2'nci paragrafı taraf devletlere sinirsiz
birtakdir yetkisi vermez. Bir s ımrlama ya da yaptırıfnın ifade özgürlüğü
ile bağdaşıp bağdaşmadığına iliş kin son karan verecek olan Mahkeme'dir
(AİHM). Böylece, ulusal makamlar ın takdir yetkisi bir Avrupa denetimi ile
birlikte yürür. Bu denetim hem itiraz edilen önlemin amac ım, hem de bu
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öıılemin gerekliliğini kapsar. Yalmz (önlemin dayandığı ) yasaya değil, aynı zamanda, bağımsı z bir mahkeme tarafindan verilmi ş olsa bile, uygulanmaya ilişkin kararı kapsar."
Handyside davası, bir ifade özgürlüğü (10. madde) davas ıdır. Çocuklar için
yazılan bir kitap müstehcen olduğu gerekçesiyle yasaklanm ıştır. AIHM,
Hükümet'in 10. maddenin 2'nci paragrafindaki 'ahlakın korunması gerekçesini haklı görmüş ve ihlal olmadığı sonucuna varmıştır.
Ancak kararın ilginç yanı, AİHM'nin kararını 'Avrupa consensus'u kavramından hareketle takdir yetkisi ö ğretisine dayandırmasıdır. AİHMe göre,
ahlakın korunmasına duyulan ihtiyaç ülkeden ülkeye de ğişiklik gösterdiği ve bu konuda bir "Avrupa consensus'u bulunmad ığı için, devletler geniş
bir takdir yetkisine sahiptir. A.İHM'nin görevi, Ingiliz mahkemelerinin
'makul (reasonable), iyi niyetli davranmalanm ve 10/2 maddenin devletlere bıraktığı takdir yetkisi sımrlan içinde kalmalar ın
ı sağlamaktır.
Bu karar, AİHM'nin takdir yetkisini belirli bir standarda oturtarak s ınırlama eğilimi içinde olduğunu göstermektedir. 0 aşamada AIHM'nin bulduğu satndart 'Avrupa consensus'udur. Bu kararda, AİHM geniş bir pluralism'i kabul ederek bir ortak Avrupa ahlak anlay ışı bulmaya çalışmamış
ve bunu devletlerin takdir yetkisine terketmi ştir. AİHM'nin kararından çıkan sonuç, bir Avrupa consensusundan söz edilebiliyorsa, devletlerin takdir yetkisinin sinirli oldu ğudur. Ancak AİHM, hiçbir kararında Avrupa
consensusunun unsurlann ı açıklamamıştır.
1979'a kadar olan dönemde, MHM'nin ve İnsan Hakları Komisyonunun
devletlere ulusal güvenlik sorunları sözkonusu olduğ
unda geni ş bir takdir
yetkisi tan
ıma eğilimi taşıdığını görüyoruz. AİHM ve Komisyon'nun bu tumumunu, sistemin göreli olarak yenili ği ve henüz yerle şmemiş olması yamnda AİHM'deki yargıçların ve Komisyon üyelerinin önemli hukukçular
olmalanna karşın genellikle eski kuaktan gelmeleri ve kendilerinden
sonraki kuşak üyesi yargıçlara kıyasla daha tutucu bir yaklaşım benimsemeleriyle açıklamak olanağı vardır.
1979'dan sonraki dönemde ise, AİHM'nin, devletlerin takdir yetkisi konusunda, daha s ınırlayıcı ve kendi denetim yetkisini genişletici bir tutum benimsediğini görüyoruz. Nitekim, Dudgeon / İngiltere (1981) kararı ile
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landyside kararı karşılaştırıldığmda bu değişiklik daha iyi ortaya çık- KURULTAYI
aaktadır.
)udgeon davasında, davacı Kuzey İrlandada yaşayan bir eşcinseldlir. Kuey Irlanda'da, e şcinselliği suç sayan bir yasa dava konusu olayrn geçti ği
arihte (1981) hala geçerliydi. Dudgeon bu yasa gere ğince polis tarafından
orguya çekilir, fakat tutuklanınaz. Strazburg organlarına başvurur. Şikaın ve tutuklanma tehdidinin özel ya şam hakkıeti, yürürlükte olan yasan
an ihlalini oluşturmasıydı (8. madde).
landyside karanndan sonar Dudgeon davasmda da, AIHM'nin genel ahika ilişkin davalarda devletlere geni ş bir takdir yetkisi tammas ını bekleek doğru olurdu. Oysa Dudgeon karar ında, AIİHM farklı bir tutum içine
irmi ş tir ve devlete dar bir takdir yetkisi tan ıyarak Sözleşmenin ihlal
dildiği sonucuna varmıştır. Bu sonuca varırken, AIHM takdir yetkisi için
eni bir ölçüt kullanm ıştır. 0 da dava konusu olan "etkinliklerin nitelii"dir (nature of the activities involved).
(ararda AİHM şöyle demektir: "Takdir yetkisinin kapsamım ya1ıuca sıı zamanda etkinliklerin de niteliği etı n niteliği değil, ayn
tırlama amacın
-iler. bu dava özel yaşamı n en mahrem yönünü ilgilendirmektedir. 0 neLenle, kamu makamlarımn müdahalesinin 8/2 maddesinin amaçlar ı bakıaından yasal olabilmesi için son derece ciddi nedenlerin bulunmas ı gereDtkinliklerin niteli ği' ölçütünün beninısenmesi, davanın dayandığı olaylain incelenmesinin daha fazla önem kazanmas ına yol açmıştır. Olaylar her
lavada de ğişiceğinden önceden genel bir ilkenin saptanmas ı güçleşmekteLncak, AİHM Dudgeon kararında 'etkinliklerin niteli ği' ölçütüne yer verir:en, Handyside'daki 'Avrupa consensusu ölçütünü bir kenara itmemiştir.
dHM'e göre, Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ço ğunluğunda eşcinsellik
ir ceza hukuku sorunu olmaktan çıkmıştır. AIHM, üye devletlerin iç hui görmemezlikten gelemez.
:uklanndaki bu değ
i şikliğ
;unday Times / Ingiltere davas ı (1979), AİHM'nin ifade özgürlüğü konuundaki içtihadını oluşturma bakımından özel bir önem ta şır. Bu bağlamAÇIK OTURUM 1309
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da, ifade özgürlüğ ü davalannda takdir yetkisi ö ğretisine verilen yer bakımından da bu kararın önemi vardır.
ınlara verilen thalidomide adlı bir ilaç İngil1950-60 yıllannda hamile kad
tere'de yüzlerce çocuğun sakat doğmasma yol açımştı. Bunun üzerine imalatçı şirket aleyhine tazminat davas ı açılmıştı. Ancak davalar yürürken
Sunday Times gazetesi bu konuda bir seri makale yayınlamaya başlayacağını ilan etti. Şirket, savcılığa başvurarak makalelerin görülmekte olan
tazminat davaları bakımından ön yargıya yol açacağını ileri sürerek yayını
n durdurulmasını istedi. Savcılık mahkeme kararıyla gazetenin yayınını durdurdu. Bu karar, türlü hukuki aş amalardan geçerek kesinle şti. Sunday Times AİHMe başvurdu. AİHM, 10. maddenin ihlal edildi ğine karar
verdi.
Kararda AİHM, devletlerin belirli (certain) bir tadir yetkisi bulundu ğunu
ancak, bunun AİHM'nin denetimiyle birlikte ele alınması gerektiği yolunında AİHM, İngiltere Hüküdaki görüşünü tekrarlaınaktadır. Bunun yan
metinin ileri sürdüğü, 10/2 maddedeki müdahalenin yargımn tarafsızlığını ve otoritesini sağlamak için yapıldığı gerekçesini inceleyerek, bu kavramın içeriği hakkında bir Avrupa consensus'u bulundu ğu, dolayısıyla devletlerin takdir yetkisinin daha sinirli olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca
AİHM, ifade özgürlüğüne ilişkin davalarda devletlerin takdir yetkisinin
daha sinirli olduğunu belirtmektedir. AİHM, Handyside kararında kullanığı "makul (reasonable) ve iyi niyetli davranmak" ölçütüne de ğinerek, ded
netimin bu kavramla sınırlanamayacağı, bir devlet makul ve iyi niyetli
davransa da, bu davram şının Sözleşme gereğince üstlendiği yükümlülüklerle bağdaşıp bağdaşmadığının AİHM tarafindan incelenece ğ
ini belirtmektedir.
AİHM'nin günümüzdeki takdir yetkisi öğretisi uygulamalar ını değerlendirebilmek amacıla Türkiye ile ilgili iki davaya de ğinmek yararl ı olabilir.
Sosyalist Parti / Türkiye davasında (1998), AIHM, 11. maddenin 2'nci paragrafı bağlammda "devletlerin sadece sınırlı birtakdir yetkisine saip oldukları, bunun da sıkı bir Avrupa denetimi ile elele yürüdü ğünü, denetimi hem yasaları, hem de bağımsız mahkemeler tarafindan alınsalar bile
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im" belirtmekte ve Sözleşmenin
asaları uygulayan kararları kapsadığ
naddesinin ihlal edildiği sonucuna varmaktad ır.
3una karşılı k Sürek 1 davası nda (1999, ifade özgürlüğü 10. madde), AİHM
ir yazıda şiddete teş vik unsuru varsa, devlet makan ılarımn daha geniş
ir takdir yetkisine sahip olduğu gerekçesiyle olayda devletin müdahale;inin orantılı olduğuna ve Sözle ş me'nin ihlal edilmediğine karar vermi ştir
Sürek sahibi olduğu bir dergide yayınlanan iki makale nedeniyle Basm
(asası 8. Madde gereğince para cezasına mahkum olmuştu).
(ukarıda aç ıklamalardan şu sonuçları çıkarabiliriz:
Pakdir yetkisi öğretisi MHM'nin elindeki etkili, esnek bir araçt ır. Bu araan yöneldiği amaç, Sözle ş me ile devletin yasalan ve uygulamalar ı arasmla bir uyum sa ğlamaktır. Başka bir deyiş le, takdir yetkisi, AİHM ile devet di şlilerinin uyum içinde i şlemesini sağlayan bir makine yağıdır.

i eşiğin ne olduğudur.
ncak sorun uyum için A İHM'rıin kabul ettiğ
i şken olÜHM'nin bu konuya ili şkin kararları incelendiğinde, eşiğin değ
n
özelliklerine,
bir
Avrupa
consensusu
buluğu görülmektedir. Eşik, olayı
i şmektedir.
Lunup bulunmamas ına, hatta zamana göre de ğ
Pakdir yetkisinin salt olaym özelliklerini inceleyerek saptanmas ı, sonu:un hukuki olmaktan siyasal dü şüncelere dayanaca ğı gerekçesiyle eleştirilmiştir. (8)
Buna karşılık Aİ HM'nin takdir yetkisiyle ilgili de ğerlendirmesini belirli
bir zaman dilimi ile sınırlaması , Sözleşmenin değiş ikliklere ayak uydurması kapısmı açık bırakması bakıımndan olumlu görülebilir. Örneğin Rees / İ ngiltere (1986), MHM, "transseksüellerin istemlerinin ne ölçüde karşılanabileceğinin kararlaştırılması simdilik (for the time being) ilgili devLete bırakı labilir" demekte ve bilimsel ve toplumsal geli şmeler ışığında sorunun yeniden incelenebilece ğine iş aret etmektedir.

The Eurooeon Convention for the Protection of Numan Ri ghts. der. Mireille DelmasMarty. lüuwertAcademic Publishers. Dordrecht, 1992, s.339
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yandan, AİHM takdir yetkisini bazan bir yorum arac ı olarak, bazan
da karşılıklı iddialar ve çıkarları değerlendirme ve dengeleme tekniği olarak kullanmaktadır.
b) Orantılılık

AIHM'nin devletin Sözle şmedeki bir hak ve özgürlüğe müdahalesinin demokratik bir toplum için gerekli olup olmad ığma karar verirken dikkate
aldığı bir di ğer ölçüt müdahalenin elde edilmek istenen amaçla orant ılı
olup olmadığıdır.
Aynı amacı elde etmek için hak ve özgürlü ğü daha az sımrlayıcı başka bir
alternatifin bulunmas ı ya da sözkonusu müdahalenin amacım elde etmesinin olanaksız olması gibi durumlarda AİHM Sözleşmenin ihlal edildiğine karar vermektedir.
Örneğin, Campbell / İngiltere (1993) davasında AİHM, İngiliz makamlarının, cezaevindeki bir mahkum ile Avrupa İnsan Haklan Komisyonu arasındaki yazışmayı açıp okuyarak denetlemeleriin Sözle şmenin 8. maddesini ihlal ettiğ
ine karar vermi ş tir. Bu davada, AİHM, cezaevindeki mahkunılarm yazış malanmn ilgili makamlarca denetlenmesini ilke olarak
reddetmemiş tir. Ancak, bu denetimin makul bir ku şku bulunduğu durumlarla sınırlı olması , mektuplarm mahkumun önünde aç ılması gibi denetimi kötüye kullanılmasını önleyecek garantilerin bulunması gibi bazı koşullan aramıştır. AİHM, bu ko şullar olmadan, her türlü yaz ışmanın denetimine tabi olması mn elde edilmek istenen amaçla orant ılı olmadığı sonucuna varmıştır.
Orantılılı k ölçütünün özellikle ifade özgürlü ğü (10. madde) davalar ında
AİHM tarafindan sık sık kullamldığı görülmektedir. Örne ğin, Gerger /
Türkiye davası nda (1999), Gergerin, Deniz Gezmiş ve arkadaşları için düzenlenen bir anma törenine gönderdiğ i mesaj nedeniyle hapis ve para cezasına mahkum olması m, elde edilmek istenen amaçla orant ılı olmadığı
ve bu nedenle Sözle şmenin 10. maddesinin ihlal edildi ği sonucuna varmıştır. AİHM, bu kararı verirken Gergerin mesaj ının, törene katılan az
sayıda insandan oluşan bir topluluğa okunduğunu, dolayısıyla "ulusal güvenlik", "kamu düzeni", "toprak bütünlüğü" üzerindeki etkilerinin s ınırlı
kaldığmı, şiddete, silahlı karşı koymaya ya da isyana te şvik eder nitelikte
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olinachğım gözönünde bulundurmu ştur. AİHM aynca, verilen cezamn (Tc- KURULTAYI
rörle Mücadele Yasası 'mn 8. Maddesi gereğince, 1 yıl 8 ay hapis ve 208
milyon TL para cezas ı ) çok ağır olduğunu dikkate almıştır.
B. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI
AİHSnin 17. maddesi, Sözle ş mede yer alan maddelerin, devlet, topluluk
ya da birey tarafindan Sözleş mede tamnan hak ve özgürlükleri ortadan
kaldırmak amacıyla kullanılamayacağını öngörmektedir.
Bu maddenin ôzefliklerini ş yle sıralamak olanağı vardır:
17nci madde ancak Sözleş medeki hak ve özgürlükler için uygulanabilir.
Bu iki yönden böyledir. Hem kötüye kullamlan hak ve özgürlü ğün, hem de
ihlal edilen hak ve özgürlüğün Sözleşmede yer alan bir hak ve özgürlük
olması gerekir.
17'nci madde, bireylerin ya da grupların başka birelere karşı haklanm kötüye kullanmalarmı yasakladığı gibi devletin de, bireylerin hak ve özgürlüklerine sı mrlamalar getirirken bu hak ve özgürlüklerin özünü ortadan
ı istemektedir.
kaldırmayacak biçimde davranmas ın
17nci madde, devlet tarafından müdahalesini haklı göstermek amacıyla
bireye karşı ya da birey tarafindan devlete kar şı ileri surulebilir. Ancak
devlet tarafindan ileri sürüldü ğü takdirde, AİHM, hakkın kötüye kullanıldığının açıkça saptanması koşulunu aramaktadır. Avrupa İnsan Hakları
Komisyonu, Glasenapp karar ında (1984) bu titizliğ i, 17. maddenin hukukun üstünlüğü ve demokratik sistemin korunmas ı amacıyla Sözleşme'ye
konulduğu, ancak gene hukukun üstünlüğ ü ve demokratik sistemin korunmasına verilen önem nedeniyle, Sözle şmede öngörülen haklara yapı lan müdahalelerin haklı olabilmesi için'açık bir ihtiyacın sözkonusu olması gerektiğini belirtmiştir. Glasenapp davasında (1984) A İHM, 17. maddenin incelenmesine girmemi ştir.
17'nci madde demokratik olmayan akımlara karşı bir güvence niteliğindedr. 17'nci madde yoluyla örne ğin, demokrasiye kar şı olan bir siyasal partinin seçimlere girmesi önlenebilir. Devletin bu yönde bir müdahalesi 17.
Madde bağlamı nda bir ihlal olu şturmayacaktır.
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münist Partisi'nin, kapatılmasına ili şkindir (1957). Alman Komünist Partisi kapatılmasından ve yasaklanmas ından sonra Avrupa Insan Hakları
Komisyonuna başvurmuştur. Başvuruda Komünist Partisi, Sözle şmenin
17, maddesini ileri sürmemi ştir. Buna rağmen, Komisyon başvuruyu ex ofo17. madde açısından inceleıniş ve kabul edilmez bulmuştur. Komisyon karanndaki diğer bir olağandışı unsur, Komisyonun 17. maddeyi
esasla birleştirmeyerek davayı kabul edilmezlik aşamasında sona erdirmesidir. Oysa bu tür davalarda yerle şmiş uygulama, Komisyonun 17'nci
madde gibi bir ön sorunu esasla birle ştirerek nihai kararı AIHM'e ya da
Bakanlar Komitesi'ne bırakmasıdır.
Komisyon kabul edilmezlik kararım şu görüşe dayandırmıştır: Alman Komünist Partisi'nin kuruluş amacı, bir işçi ihtilali ve işçi sınıfı diktatörlüğü yoluyla Almanya'da demokrasiye son vermek ve komünist bir rejim
kurmaktır. Bu nedenle 17nci madde kapsam ına girmektedir. Ayrıca, başvuru Sözle şmenin başka hiç bir maddesi kapsamına sokulamaz. Bu nedenle başvuru kabul edilmez niteliktedir. Kararda, dikkati çeken bir nokta da, Alman Komünist Partisi'nin, faaliyetlerini nedeniyle de ğil, programında yer alan görüşler nedeniyle kapatılmış olmasıdır.
17'nci madde Sözle şmenin diğer maddelerini tamamlayıcı niteliktedir.
Tek başına uygulanamaz. Uygulama alanı şu nedenlerle dardır: Devletin
müdahalesinin hakl ı olduğu, Sözleşme'yi ihlal etmediği sonucuna vardırsa, 17'nci madde de ihlal edilmemi ş olacaktır. 17'nci maddeyi incelemek
gerekmeyecektir. Buna karşılık, devletin müdahalesi Sözleşmenin belirli
bir maddesini ihlal ediyorsa, AİHM genellikle ilgili maddenin ihlaline karar vermiş olduğundan, 17'nci maddenin ayrıca incelenmesine gerek olmadığını belirtmektedir. Ancak, 17'nci madde ile ilgili olarak ele alınan maddede ihlal bulunmasa bile, 17'nci maddenin ilgili madde ile birlikte ihlal
edildiği sonucuna vanlabiiir.
Ayrıca devletlere tan
ınan takdir yetkisi de 17'nci maddenin devlete kar şı
ileri sürülnıesirıi güçleştirmektedir. (9)
(9) Van Dijk ve Van Horf, Thrv and Practice of the EuroDean Convention on }Iuınan
Rihts. Kluwer Law İnternational, Lahey, 1998, s. 754
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17'nci madde Sporrong ve Lönnroth / İsveç (1982) ile Lithgow /
(1984) davalar ı bağlamı nda incelenmi ştir. Her iki davada da mülkiyet
hakkına müdahale (1 sayılı Protokolün 1. maddesi) sözkonusudur. İnsan
Haklar
ı Komisyonu, iki davada da inci Protokolün inci maddesinin ihlal edilmediğine karar verdikten sonra 17nci madde şikayetini, yani hakkın kötüye kullanılıp kullanılmadığı m incelemi ş ve 17nci maddenin ihlal
edilmediğine karar vermiştir.
C. AMAÇ SAI>TIRMA (10)

Sözleş menin 18. maddesi gereğince, Sözleş mede yer alan sımrlamalar öngörülen amaçlann dışına çıkamaılar. Başka bir deyiş le, devletin getirdi ği
sırıırlamaları n iyi niyetli ve amacı na uygun olması gerekmektedir. Bundan da anlaşılacağı gibi, 18. madde sadece devlete karşı ileri sürülebiir.
18. madde de, 17. madde gibi tek ba şına uygulanamaz. Ancak Sözle şme'deki baş ka bir madde ile birlikte uygulanabilir. Bununla birlikte, bu
baş ka madde ihlal edilmemiş olsa bile, 18. maddenin ilgili madde ile ba ğır. Ancak genelde Aİ HM, ilgili
lantılı olarak ihlal edilmesi olana ğı vard
maddenin ihlal edilmemi ş olduğuna karar verdiğinde 18. maddeyi ayr ıca
incelemeye gerek görmemektedir. Ayni şekilde, Aİ HIM ilgili maddenin ihlal edildiğine karar verirse, 18. maddeyi ayr ıca incelememektedir.
IV. SONUÇ
Avrupa Insan Hakları Sözleşmesindeki haklar ın sınırlaması konusu
AJHM ile taraf devletler aras ındaki ilişkilerin odak noktas ıdır. AIHM ile
devletler arasrnda çeliş kili bir ilişkiler yumağı vardır. Sözle şmenin yapısı
devletler ile AIHM aras ındaki i şbölümüne dayanır. Sözle şmedeki hak ve
ı sağlamak öncelikle devletlerin sorumlulu ğuözgürlüklerin korunmas ın
dur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde aksaklı k varsa AİHM devreye girer.
Aİ HM ile devletler arasındaki iliş kilerin belirgin bir ba şka özelliği ise gergin.liktir. A İHM1 de yargılanan her zaman devlettir. Devlet hem insan hakı
ların
ın koruyucusu ve uygulay ıcısı, hem de sanıktı r. Devlet insan haklar
( ı O) Gölciiklü ve Güzübüyü, Avrupa Insan Haklar ı Sözlesmesi ve Uwulaması . 'Türban
Kitabevi. Ankara, 1996. s. 364
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açısından bir Janustur. Hangi noktada devletin bir yüzünün bitip, öbür
yüzünün başladığı konusunda ise AİHM ile devletler aras ında her zaman
bir görüş birliği yoktur. Hükümetler ile AİHM'nin farklı kamuoylarına sahip olmalan da bu konuda anla şmalarım güçleştirmektedir. Hükümetler
kendi kamuoylarından gelen baskıların etkisi altındadırlar. Buna karşılık
AIHM ise, uluslararas ı alandan ve özellikle Batı Avrupadaki insan baklan çevrelerinden gelen tepkilere kar şı çok duyarlıdır.
Gerginliğin temelinde, devletlerin A İHMi kurmakla hangi yetkilerinden
vazgeçtikleri sorunu yatmaktadır. Sözleşme ile devletler, bir bölüm egemenliklerinden vazgeçerek kar şılıklı yükümlülükler doğuran bir sistem
mi kurmuşlardır, yoksa nesnel yükümlülükler doğrudan bir normlar belgesi, bir türlü bir Haklar Yasası (bill of rights) mı yaratmışlardır? Bu soruya verilecek yamt Sözle şmenin ne türlü yorumlanacağını ve hangi yönde gelişeceğini de kararla ştıracaktır.

Golder davası nda (1975) İnsan Hakları Komisyonu bu soruya yamt vermektedir: " ... Sözle ş me'nin ana görevi bireyin haklarını korumaktır. Devletler arası nda, egemenliklerini gözönünde bulundurarak dar bir yoruma
tabi olacak karşılıkh yükümlülükler yaratmak de ğildir. Tersine, Sözle şmenin rolü ve yorumlanmas ımn yöneldiği amaç bireyin korunmasmı etkili kılmaktır".
Aynı kararda, İngiliz yargıç Sir Gerald Fitzmaurice'in ters görü şü savunan muhalefet görü şü yer almaktadır. (11)
Günümüzde, Komisyonun Golder davas ındaki görüşünün genel bir kabul
gördüğünü söylemek olanağı vardır. Ancak AİHM ile devletler aras ındaki
gerginlikler sona ermemi ş tir. Bu gerginliklerin dışa vuruınu türlü yollardan gerçekle şmektedir. Birçok devletin Sözle şmeyi imzalarken ya da
onaylarken koyduğ u çekinceler yamnda, Sözle şmenin uygulanmasında da
ulusal makamların, değiş ik ölçülerde de olsa, belirli bir isteksizlik sergiledikleri görülmektedir. Bu isteksizlik, kimi zaman Sözle şme maddelerinin
ve AİHM kararlarının ulusal makamlarca dikkate al ınmaması, kimi zaman ulusal yasalara öncelik verilmesi, kimi zaman da kararlar ın uygulan(lı )

Delmas-Marty, op. cit., s. 287.
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nnı koruma mekanizmas ı yaratmanın altında yatan temel dü şüncenin ortak standardiar üzerinde bir anlaşma sa ğlamak olduğu ku şkusuzdur.
Ancak, soğuk savaşı n sona ermesi ve insan haklar ımn Avrupa değer sisteminde ön plana ç ıkmasıyla, devletlerin ve buna ba ğlı olarak AİHM'nin tutumlarında önemli de ğişiklikler olmuş tur. Bir kere, ayrı kamuoylan tek
bir Avrupa kamuoyuna dönü şmüş tür. Devletler, bu kamuoyunda, ciddi insan haklan ihlallerine yol açan devlet olarak te şhir edilmekten çekinmeye başlamışlardır. A İ HM'nin rolü Avrupa kamuoyunda ve devletler tarafindan genel bir kabul görmü ş tür. Giderek artan bir biçimde, ulusal makamlar, yargı organları AİHM kararlarım kendiliklerinden dikkate almaktadırlar. 20'yi aşkı n devlet, yasalannda yaptıkları değişikliklerle
AIHM kararlanmn, ceza davalar ı bakımı ndan mubakemenin iadesi sebebi olarak kabul etmiş bulunmaktadır.
Aİ HM de, bu ortamda, otoritesini sa ğlamlaştırmış , yetkilerini yorum yoluyla arttırımştı r. 1998 yılında, her iki organın birle şerek tek bir mahkemeye dönüş mesi ve yargı çlann sürekli Strazburg'da oturarak görev yapmalarım öngören değiş ikliklerle AIHM'nin etkinli ği artmıştır. Yapılan deına ilişkin
ğiş ikliklerden biri de, Hükümetlerin eski Komisyon raporlar
ırılmasıd
ı
r.
yargısal rolünün ortadan kald
Günümüzde Aİ HM iki sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. Bunlardan
biri, giderek artan dava say ısı karşısında Aİ HM'nin yenilenmiş mevcut
yapısımn yetersiz kalmas ıdır. Bu gelişme, Aİ HM'i yeni reform arayışlanna yöneltmektedir.
i tarafından haz ırlanan İ nsan Hakları Ş artı'mn geİkincisi, Avrupa Birli ğ
tirdiği belirsizliklerdir. Sözkonusu şart bugün için ba ğlayıcı olmayan bir
bildiri niteliğindedir. Ancak, çok da uzak olmayan bir gelecekte bu bildiriıcı bir nitelik kazanmanin AB'nin Sözle şmesi kapsamına al ınarak bağlay
sı ve Lüksemburg'daki Avrupa Mahkemesi'nin uygulamakla sorumlu orı r. Bu durumda Avrupa'da iki insan haklar ı mahgan olması olasılığı vard
kemesi ve iki ayrı hukuk alam do ğacaktır. Bu yönde bir geli şmenin mevcut sistem üzerinde önemli sonuçlar yarataca ğı kuşkusuzdur. Bu arada,
ığı İnsan Hakları Şartı'nda haklara getirilen sı Avrupa Birli ği'nin hazırlad
nırlamaların mevcut olmadığı m da belirtmek gerekir.
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Teşekkür ederim efendim.
Sayın Soyarsian, size sonuncu olarak söz veriyorum; buyurun efendim.

Doğan Soyarsian
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Soru niteliğinde, herkese yarayacak: Saym Sa ğlam'ı dinledikten sonra,
Katılım Ortaklığı Belgesi'nde, 'acaba Avrupa bize çifte standart m ı uyguluyor' diye bir soru aklıma geldi. Ben, Frans ız meslektaşıma soru yöneltmek istiyorum; çünkü Fransa'nın yapısıyla Türkiye birbirine benziyor, ayrica anayasa açısından da Türkiye Fransa'dan hep etkilennıiştir. Mesela
Fransa'da Korsika'mn ayrıhğım iddia eden aynlıkçı bir parti kurulabilir
mi? Fransız müesseseleri, Frans ız Anayasası buna izin verir mi? İkincisi,
Fransa'mn bir Alsace-Lorraine sorunu var, Brotonya sorunu var, Korsika
sorunu var. Yerel diller, yerel kültürler meselesini nas ıl çözdünüz? Üçüncüsü; dün Say
ın Cumhurbaşkanı da o konuya değindi, bizim şu olağanüstü hal kararnameleri var, Kanun Hükmünde Kararnameler. Bu madde,
Fransız Anayasası'ndan gelmi ştir; hatta De Gaulle için, o yetkilerinden
dolay
ı "Kraliyet Anayasası" falan da denir. De Gaulle, bu yetkilerini 196162'de kullanmıştır. Bu hüküm değişti mi? Bu, yargı yolunu kapatan bir
hükümdür; yani Fransa'daki durum nasıl demek istiyorum, Türkiye'nin
üzerine çok mu gelmiyor diye endi şem var.
Bir başka mesele; Mösyö Pen iktidara gelse, yani çoğunluğu alsa, iktidarı
alabilir mi, fiilen verir misiniz, ne olur?
Son olarak bir sorum daha var: Ben, Frans ız kültürüne bağlıyım, alınganın Profesör. Fransız Meclisinde bugünlerde bir kanun talık etmeyin Say
sarısı var; "1915 tarihinde Osmanl ı İmparatorluğujenosit işledi" deniliyor.
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MU?

Teşekkür ederim.
Prof. Dr. Jean Rosetto
Fransızca Cevap

Messieurs, je vais essayer a rdpondre à ces questions. ele ne sais pas si j'y
arriverai. ele vais les r6pondre un peu en dtsordre. S'agissant de l'article 16,
il est toujours en pkwe.

Prof. Dr. Jean Rosetto
Türkçe Aç ıklamas ı

Sayı n konuklar bu sorulan cevaplandırmaya çalışacağım. Ancak tam olarak başarabilecek nıiyim bilemiyorum. Sorulan s ırasız olarak cevaplayacağı m. Ilk olarak Anayasamı zda halen mevcut olan söz konusu 16.maddeden başlayacağun.
Soru
Efendim, on altmc ı madde, şu Cumhurbaşkanının be ğendiği madde -ki
ın bütünlüğü söz konusu olduğunda, iç
yargı yolunu kapatmıştır- Fransa'n
ılır. 0 maddeyi De Gaulle 61
harp, kurumların tehlikede olduğunda kullan
ve 62'de kullanmıştır. Bir General Salam vardı -Cezayir'de bu adam- Cezayir'in bağımsızhğı meselesinde birbirlerine girdiler; neyse kulland ı. Yargı yolunu kapatmıştır. Bizim yargı yolunun kapatılması meselesini, Cumhurbaşkamnın ba şkanlığı nda toplanan Bakanlar Kurulu ç ıkarıyor bu kararnameyi, Meclise daha sonra sunuyor; oradan geliyor. Ben onu sordum,
"hiçbir şey değişmedi, öylece duruyor madde" dedi.
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Dr. Jean Rosetto

Fransızca Cevap

Oui, cet article 16 n'a 4t4 appliqud qu'une seule fais. A l'Jgard de l'Alge'rie
comme vous l'avez dit. Il y a des conditions extrernement restrictives pour
son application. Il ne peut pas ftre appliqud trs trs facilement. Heureusement il a ü4 la question de l'appliquer tventuellement en soixante un, mais soixante-huit ça n'a e?e'fait. A mon avis maintenant,je ne vois pas la ücessitd, mais il est dans la Constitution. Ça c'est la premire chose.
Une d£uxime chose, il existe des langues locales qui peuvent être enseign
es au niveau de l'dducation nationale, je veux dire dans les lycdes et MMra; toutefois, elles ant le statut st vous voulez linguistique tout-d-fait admis.
En re'vanche, pour ce qui co ıwerne la Constitution de la Parti Ind4pendantiste, c'est ça que vous voulez dire, Parti Corse et de Bosque,

Prof. Dr. Jean Rosetto
Türkçe Açıklaması

Evet, 16.madde yalnızca bir defa uygulandı. Sizin de dediğiniz gibi Cezayir olayında uyguland
ı. Bu maddenin uygulanması için gerçekten çok uç
şartlar gerekiyor, kolay kolay uygulanamaz. Bu da iyi bir şey 1961 yılında
uygulanmas ı söz konusu olmuştu fakat 1968 yılında uygulanmadı . Mayasada bu madde hala var ancak ben bu maddenin bir yarar ım göremiyorum. Bu ilk şey.
İkinci şey ise, ulusal eğitim düzeyinde yerel dillerde e ğitim verilebiliyor,
burada söylemek istedi ğim, liseler ve dengi okullar vb; bununla birlikte
yerel dilleri de isterseniz dilbilimi olarak kabul edebilirsiniz. Ama ba ğımsızlık yanlısı partinin kurulu şuna gelince, herhalde burada söylemek istediğiniz Korsika ve Bask partisi galiba...........

Soru
Evet
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prof. Dr. Jean Rosetto
<'ransızca Cevap
¼1o, ce n'est pas autorisd parce que nous sommes dans un systSe, probabement c'est la mbne situation en Turquie, trs cent rai is. Par exemple, il y
wait eu une quinzaine d'anMes des partis inddpendentistes existent toujotrs d'aiileurs; mais ils n'ont pas dtd reprsent4es dans les territoires et enin ddpartements d'outre-mer. Et ils ne peuvent avoir une fonction que naional. Au plan local en reva ıwhe, üs peuvent avoir une reprSentation, au
ilan local. Pour les dlections rdgionales, en Martinique et Gouadaloupe par
'xempie, un Parti de l'Ind4pendence Martiniquaise a eu la mc ıjoriU dans le
'onseil IMgional. Et d'une manisre g6ndrale, un parti sdparatiste,je regrete que mes collegues constitutionnalistes ne sont pas la, iis pouvaient m'ailer dans cette r4ponse. Je ne vois pas s'il puisse ftre toléré parce que ce setut d ce moment-id il tomberait sous les coups de multipartisme est auto-ist, mais il tomberait sous les coups de düordre. Dangerpour l'ordre pubic, vous voyez. En suite, alors,je n'ai pas le, ... vous savez, on met dans une
ztnwsphre de re'pentance un peut partout. Et c'est vrai que, je crois que
'est k Sğnat qui a admis que le gnocide contre les ar ınSiens dtait cornü, mais pour k moment, je ne sai-s pas encore quel y a être k statutjuriiique de cette dğci-sion ü elle devient bi. Bon, alors ap ıis, si on dit qu'il n'y
2 pas un gJnocide, c'est comme si on disait qu'il n'y a eu un gnocide cont"e les juifs, etcetera, et c'estpossibie du robe une peine, au pnab...
0ui, mais ça rejoint un petit peu le d4bat de libert ğ de l'expression, mais il
y a des limites de droit. L'exercise de la libert4 de l'expression ne peut pas
tre utiliste syst ğ rnatiquement. Y a un certaine nombre de restrictions qui
e pose.

Prof. Dr. Jean Rosetto
Türkçe Açıklaması

Hayır, buna izin verilmemiş , çünkü biz çok merkeziyetçi bir sistemiz,
muhtemelen Türkiye'nin durumu ile aym. Mesela her şey bir yana on be ş
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yıldan beri bağımsızlık yanlısı partiler mevcut olmuştur ama bu partiler
ülke topraklar
ının tamamında temsil edilmemi ş yani bu partilerin deniz
ından söz ediyorum. Bu partilerin
aşırı kısımlarda temsil edilmi ş olmalar
yalmzca ulusal bir i şlevleri söz konusu olabilir. Buna karşılık yerel planda temsil edilebilirler. Yerel seçimler için ,mesela Martinik ve Guadaloupe,
Martinikli bağımsızlık yanlısı bir parti Bölge Konseyi'nde ço ğunluğu sağladılar. Genel olarak, bir ayrıhkçı parti bunu üzülerek söylüyorum ki anayasa hukukçusu arkadaşlarımız salonda değiller, bu soruya cevap vermemde bana yardımcı olabilirlerdi. Bunun kabul edilip edilmeyece ğini bilmiyorum çünkü o zaman çoğunluk partileri sisteminin içine girip düzensizliğe uğrayabilirler. Görüyorsunuz bu da kamu düzeni için bir tehlilcedir.
Görüyorsunuz, aslında Çoğ
u yerde pişmanlık dolu bir atmosferdeyiz .Evet
bu doğru, tahmin ediyorum. Senato Ermenilere kar şı işlenmiş soykırım
suçunu bu zaman için kabul etti ama e ğer bu karar kanun haline gelirse,
bende henüz bu kararın nasıl bir hukuki statüye sahip olacağım bilemiyorum. Tamam,bundan sonra e ğer bir soykırım yok dersek , bu Yahudilere
karşı bir soykırım olmamış demek gibi oluyor ve böylece bu ceza hukukundaki cezanın anlaınım yitirmesi gibi olabilir.....
Evet ama bu yava ş yavaş ifade özgürlüğü tartışmasına gidiyor ama hukuki sınırlar vardır. İfade özgürlüğü uygulaması sistematik olarak uygulanamaz. Belirli say
ıda ortaya çıkan kısıtlamalar bulunur.

Q uestion
Quelle est la position du Conseil Constitutionnel de la France ü propos des

langues locales?
Soru
Fransız Anayasa Konseyi'nin yerel diller konusunda pozisyonu nedir?
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prof. Dr. Jean Rosetto
'ranstzCa Cevap

[e veux dire franchement queje ne le sais pas. Mais, ap ıt demain, le Pro'esseur Roussillon qui est un spdcialiste du Conseil Constitutionnel Franais vous rpondra.

Prof. Dr. Jean Rosetto
I'ürkçe Açıklaması

çıkça söylemek istiyorum ki Anayasa Konseyi'nin bu konudaki pozisyorıunu bilmiyorum. Ama yar ı ndan sonra Profesör Roussillon, Anayasa Konı n size verecektir.
eyi konusunda uzmandı r, bu sorunun cevab ım yar
Oturum Başkam
reş ekkür ederim.
Son kez size söz verelim; buyurun.
Av. İsmet Güne ş
Van Barosu Başkam

ı Mahkemesinin temel hak ve özgürlükEfendim, siz, Avrupa İnsan Haklar
lere getirdiği kısıtlamalar aras ında ırkçılığın da bulunduğ unu ve kalch ki
ırkçılığın ş iddet ihtiva etmesinin de ko şul olarak aranmad ığım belirttiniz.
ı Mahkemesi ırkçıliğın
Ş unu merak ediyorum: Acaba Avrupa İnsan Haklar
tanunını ve sımriannı nasıl yapmaktadı r? Kültürel haklara ili şkin söylemlerle ırkçılığa iliş kin söylemlerin s ınırlarınm nerede bitti ğini veya nerede karşılaştığım nasıl tespit etmekte? Giderek kimi kültürel haklara
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mmı da bu bağlamda ırkçılık olarak addetmekte midir?
Teşekkür ediyorum.
Dr. Rıza Türmen
Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi Yarg ıcı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kültürel haklarla uğraşmamaktadır;
onun için kültürel haklarla ırkçılık arasında bir ayrım yapmak, bir sımr
çizmek gibi bir problemi yoktur. Irkç ılık tanımı yapmamıştır; fakat açıkça
ırkçılığı teşvik eden beyanlar, -Batı Avrupa'da gördüğümüz Nazi partilerinin yeniden kurulmas ı, işte o günlere duyulan özlemler vesaire- bu gibi
yazılar, bu gibi gösteriler Insan Hakları Mahkemesi tarafmdan ırkçı yayın
sayılmaktadır. Zaten burada bunu tespit edecek olan devletin kendisidir;
devlet kendisi ırkçı gördüğü için bu yayım kapatmıştır ya da yasaklamıştır ve bu yasaklama üzerine dava aç ılmıştır. Onun için ayrımı yapan burada, o beyanı ya da yazıyı ırkçı olarak niteleyen devletin kendi makamlandır. Avrupa İnsan Haklar
ı Mahkemesi de, e ğer gerçekten böyleyse, bunu sözleşmeye uygun görür.
Oturum Başkanı
Teşekkür ederim.
Ben, Sayın Sait Güran'a, soruları cevaplamak üzere söz veriyorum.
Prof. Dr. Sait Güran
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Teşekkür ederim Say
ın Başkan.
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İki tane soru var. Sayın Avukat Suha Özan'a te şekkür ediyonım, bana bu KURULTAYI
fırsatı verdiği için. 'Sanıyorum dil sürçmesi oldu. Anayasanı n 24. Maddesinin aynen korunması gerektiğini söylediniz; din derslerinin zorunluluğunu düzenliyor" diyor. Hay ır; ne söyledim, bilmiyorum, şu anda hatırlamıyorum, ama öyle kastetmediın. Söylediğim şu: "24 son aynen korunacak.' Öyle bir hüküm ve hatta "bir zamanlar bunun bir siyasi deneyimi oln 2. Maddesindeki
du. Bu 24 son gittikten sonra, aslmda giden, Anayasan ı
laikliktir" dedim. Bitti, bu kadar basit. 24/2 var; 24/2'nin daha iyi ifadesi,
61'in 19. Maddesinin 2. F ıkrasıdır. Çünkü o diyor ki, 'Kamu düzenine, genel alılaka -'ben, buna kamu yarar ım da ekliyorunı'- veya bu amaçlarla çı karılan kanunlara aykın olmayan serbest" diyor. Işte Aınerika'mn getirdii test diyorum.
ği test de budur diyorum, en son kabul etti ğ
ıtlayayım: Din dersleri konuDin derslerine gelince; sormu şlar, onu da yan
sunda "olsun mu, olmasm m ı "; bir siyasi taktirdir. "Olsun" taktiri yap ılacaksa, doğru olan cümle, yine 61'in 19. Maddesindekidir. 0 da sorulmu ş;
ıt oldu.
onu da bu suretle cevaplayaymı . Sanıyorum tatminkğr bir yan
Doç. Dr. Nuri Çakır, iki tane soru soruyorlar. İkinci sorudan ba şlayayım:
"Görgü kurallarına aykırı davranışm kınanması hakkı var mıdır? Bu hak
dini kaynakli bir kı yafetin görgüsüzce sayılarak kınanması hakkım da içeın dini nedeniyle kınanması yüzünden.....Bu kınamayı iki
rir mi? İnsanlar
il, hatta ancak meanlamda a.nlayacağı m. Bir tanesi; bu ki şi öğrenci değ
kınama ise, o zaanlamında
n
ama,
bir
disiplin
cezas
ı
mur olabilir. Bu kı
man devlet tarafmdan; yani idareyi de devlet saydığımız için, idare tarafindan yapı lan bir işlem vardır. Ben, hayatı mda böyle disiplin cezası hükmü hatırlamı yorum; böyle bir hüküm yok, olmas ı da mümkün değil. Bunun hukukla veya başka bir konuyla, görgü kurallar ıyla bir ilgisi yok. Görnagü kurallarına göre toplumunun k ınaması -Sait'in kınaması, onun kı
bunun
hukuki
bir
konu
ması, bunun kınaması ...- zaten mümkün de ğildir,
olduğu kanısmda değilim.
Birinci soru; "Kamusal alanda çağdaş görüntünün korunması amacı, bir
ı r? Öğrencilerin, bayan memurlarm ve erkek mekamu yararı amacı mıd
ına bu sebeple mi
murlann eşlerinin kıyafetlerine dini inançları yaşamlar
i veya hangi sebeple müdahale ediyor?" Hangi sebeple müdahale edildi ğ
daha düzgün laf, müdahale yok orada- konunun düzenlendi ği, Danıştaym
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ve Anayasa Mahkemesinin kararlar ınca herkesin anlayacağı açıklıkta anlatılmıştır. Bu kararlar okunduğunda, samrıın meslektaşıımz da bu konuda gerekli açıklamayı almış olacak. Çağdaş görünümün korunması amacı
mıdır? Türkiye için evet. Bunu tersinden düş ünün; bunu tersinden koyduğunuz zaman, bunun bir kamu yarar ı olup olmadığına gayet net biçimde
karar verirsiniz. Yani bunu koymadığımz taktirde; -onu anlatmaya çal ıştım- benim dinim A, A dinine göre giyineceğim; ötekinin dini B, B'ye göre
giyinecek; ötekinin dini C, C'ye göre giyinecek. İşte deminden beri onu anlatıyorum; adam diyor ki, "bunun dinle falan ilgisi yok" Ça ğdaş kıyafetle
dolaşmak bir kamu yararı mıdır? Benim kişisel kammı soruyorsamz; dünyalun her yerinde öyle ve de Türkiye'de de öyle."
Teşekkür ederim.
Oturum Başkanı
Teşekkürler.
Sayın Fazıl Sağlam'a, soruları cevaplamak üzere söz veriyorum; buyurun.
Prof. Dr. Fazıl Sağlam
Yıldız Teknik Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

Teşekkür ederim Saym Başkan.
Bana yöneltilen 3 son var, ikisi ayni konuyu ilgilendiriyor; yani iki soru,
Doç. Dr. A. Nuri Çakır ve Av. Hacı Ali Ozhan tarafından yöneltilmiş sorular bunlar. Bu arkadaşlarımız, 312'yle ilgili soruyu yöneltiyorlar. Ben tabir anayasa hukukçusuyum, ceza hukukçusu de ğilim, yani 312'nin çok aynntılarına falan giremem; ama benim kastetti ğiın şu: Size okuduğum Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararas ı Sözleşmeyle 312 birbirine paralel hükümler içeriyor. Yani Ki şisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme "kanunla yasaklamr" diyor ya; 312, o kanunla yasaklamanın bir ifadesi.
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Arkadaşımız, şunu öneriyor; diyor ki, "Suç i şlemeye tahrik olmalı.' Aslın- KURULTAYI
da 312'de tahrik var; "Halkı sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge farkl ılığı gözeterek kin ve düşmanlığa aç ıkça tahrik eden kimse..." Hatta "aç ıkça tahrik"
ifadesi var. Suça tahrik, 312. Maddenin 1. F ıkrası. Ancak, bu itirazlardan
ş u anlaşılıyor: Benim de kabul etti ğim bir olgunun varlığı ortaya çıkıyor;
uygulamada aksakl ı klar var. Benzer hükümler Avrupa'mn birçok ülkesinde var; ama orada bu çe ş it uygulamalar olmuyor. Ben, onà kar şı öneri olarak "Anayasa şikayeti gelsin" demi ştim; ama değiş iklik de olabilir, yani
312'de uygun bazı değişikliklerin yap ılabileceğine de karşı çıkmak niyetinde değilim. Bildi ğim kadarıyla bir hazırlı k var; mesela 312'nin ikinci
cümlesi, ağırlaştırıcı sebep olarak koyulan cümlesini 312'ye monte etmek
istiyorlar. Yani şu: "Bu tahrik, umumun emniyeti için tehlike olabilecek
bir şekilde yap ıldığı taktirde, faile verilecek ceza 1/3'ten yar ıya kadar arttırılır." İşte belki şeye monte etmek, dü şünülebilecek çözünılerden birisidir. Sanıyorum Bakanlığı n böyle bir haz ırlığı vardı; ama her halükarda
halkı sını f, din, ırk, mezhep veya bölge farkl ılığı gözeterek kin ve dü şmanliğa açı kça tahrik eylemi, bir özgürlük kapsam ı içinde olabilecek bir eylem
değildir, yani cezalandınlması gereken bir eylemdir. Zaten bizim i ınzaladığımız o Kiş isel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, bunun
yasaklanmasmı öngörüyor.
Benim iş aret etmek istediğim nokta oydu zaten; yani uluslararas ı standartlar bak ımından 312'nin do ğrudan doğruya kendisi, büyük bir kusur
oluşturmuyor, doğ ru uygulamrsa hiçbir kusur olu şturmaz; ama do ğru uygulanmadığı için bazı düzeltmeler yap ılabilir, özetle söyleyece ğim bu.
Anayasa şikuyeti konusunda, anayasa hukuku ara ştırma görevlisi bir arkadaşımızın tereddüdü var. Bu tereddüt, yayg ın bir tereddüt. Ozan Ergül
arkadaşımız diyor ki, "Anayasa Mahkemesi iç tüzü ğünde yeni bir değişiklik oldu; bundan böyle kararlar raportörlere yazd ırılacak. Karşı oylar,
Anayasa Mahkemesi kararlarmı n gerekçeleri beklenmeksizin yaymlanması mümkün kı lmacak." Yani arkada şımı z, dolayısıyla şunu dile getirmek istiyor: "Bunu bile fazla bir yük olarak gören bir Mahkemeye bir de
anayasa şikayetini verdiğ iniz zaman, bu yükü kaldırabilir mi?" Yani o konuda bir endiş e var. Bence bu endi şeyi aşmak lazım.
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Mahkemesinde yapısal değişiklik yapılarak aşılabilir. Alman
Anayasa Mahkemesinde böyle iki daire var; bunlardan bir tanesi anayasa
şikayetine bak
ıyor ve anayasa şikayeti de tıpkı Avrupa Insan Haklan
Mahkemesinin prosedüründe öngördü ğü bazı süzgeçlerden geçiyor. Yani
orada da 3 ki şilik bir komite, önce kabul edilebilir olup olmad ığına bakıyor. Anayasa Mahkemesine böyle bir yetki verildi ğinde, herhalde buna
benzer çözümler dile getirilecek; yani o dairenin bir veya iki yargıcı veya
üç yargıcı, önce kabul edilebilir olup olmadığına karar verecek. Yani Alman Anayasa Mahkemesi bu iş in altından nasıl kalkıyorsa, -yüzlerce, binlerce anayasa şikayetine muhatap oluyor- Avusturya nasıl kalkıyorsa, Portekiz nasıl kaikıyorsa, İspanya nas ıl kalkıyorsa, bizde de bu yükün altmdan kalkılabileceğini dü şünüyorum ve bunu bir yük olarak görmemek gerektiğini düş ünüyorum. Aksi taktirde ne oluyor; ahsürt bir şey oluyor. Bizde hakkını bulamayan vatandaş, Avrupa'ya gidiyor.

Bizde yargı alanı dar, anayasaya aykınlığı ileri sürülemeyecek konular
var; 12 Eylül yasaları, Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri. Bunlarda da yargı yolların
ı tüketici bir eyleme zaten giremiyorsunuz.
Giremediğiniz gibi, hatta S ıkıyönetim Kanununda vesairede idari bak ımdan engeller de var. Ancak, Türkiye'de derdini anlatamayan vatanda şa,
"git, Avrupa'da derdini anlat" diyorsunuz. İşte Anayasa şikayeti, buna getirilen bir çözüındür; yani önce içerde bunu halledelim. Say ın Rıza Türmen, biraz önce gayet güzel koydu fonksiyonu; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin gerçekleşmesi bakımından öncelikli görev devletlere düşüyor.
İşte bu öncelikli görev bağlamı nda anayasa şikayetini getirdiğimiz taktirde, uluslararası problenılerimizde de baz ı azalmalar olur ve anayasa şikayeti, Yargıtay veya Damş tay üzerinde de olumlu bir etki yaratabilir. Çünkü anayasa şikayetinde, Anayasa Mahkemesi, konuyu bir temyiz mercii
olarak incelemeyecek, temel hak ve özgürlükler perspektifiyle inceleyecek;
yani "temel hak ve özgürlükler ihlal olunınuş mu, olunmamış mı" açısından inceleyecek ve bu da yüksek mahkemelerimiz bak ımından olumlu bir
iletişim kaynağı olacak. Ben, o bakımdan öneriyorum ve genç arkada şımın
o endişeyi duymamas ım istiyorum.
Teşekkür ederim.
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Oturum Başkanı
Teşekkürler.
Söz, Sayın Güney Dinç'in; buyurun efendim.
Av. Güney Dinç
İzmir Barosu

Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Doç. Dr. Nuri Çoker izleyeni ınizin bana da bir sorusu var. Kısa bir
soru; ama bu soruya bir yanı t vermeye kalkarsak, bugün yeni bir sempozyum birimini başlatabiliriz. Soru şu: 'Dünya anayasalarında de ğişmez hükümler var m ıdı r? Varsa, bu ülkelerde demokrasi var m ıdır? Varsa, değiş möz hükümleri değiştirmeye çal ış an meclisin ya da meclis grubunun engellenmesinin anayasal sistemde yeri ve imkan ı var mıdır?"
Gerçekten son derece geni ş kapsamlı, geniş tartışmalara açık ve tartışılması gereken bir soru; ama bu saatten sonra bu i ş biraz zor. Ben, yalnız
şunu söyleyebilirim: De ğişmez kurallar içeren ba şka anayasalar da vardır
ve bu ülkelerde demokrasi de vard ır. Tabii bu soruyu bir de ba ğımsız alamam; ancak kendi bugünkü sunu ş um çerçevesinde bu soruyu de ğerlendirebiliriın, çünkü bunun için buraday ım. Değiş me niteliğini taşı yan, anayai şmesi için düşünsel düi şmez niteliğini taşı yan hükümlerin değ
saca de ğ
zeyde öneri geli ştirilebilir mi? Bence bu mümkündür; ama bu öneriler pari şim olabilir mi? Buralamento gündemine girebiir mi, bu konuda bir de ğ
n
konusu
olabilecek
genişlikteki bu
dan ötesi, artık bir baş ka tartışmanı
sorunun hepimiz tarafmdan dü şünülmesini, yararlı görüyorum.
Teşekkür ediyorum.
Oturum Başkanı
Teşekkür ederim.
Son olarak Saym Rı za Türmen'e söz veriyorum.
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Rıza Türmen

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı

İki soru da Sayın Nuri Çakır tarafından sorulmuş bir soru. Sayın Dinç'in
sorusuyla aşağı yukarı ayni: "Sizce anayasalarda demokratiklik ilkesi d ışında değişmez hüküm bulunabilir mi? De ğişmez hükümleri de ğiştirmeye
çalışmanın ya da kalkışmanın müeyyidesi var mıdır; yoksa demokratik bir
müeyyide biçimi..." Tabii ilke olarak bütün her şeyin değiştiği dünyamızda, hele bu kadar Mzla değiştiği bir dünyada hiçbir şeyin değişmez olmadığım kabul etmek daha emin bir şey. Çünkü yasalar da belirli toplumsal
ihtiyaçlardan doğuyor; o toplumsal ihtiyaçlar de ğiştikçe, yasalar da değişiyor, anayasa da değ
i şiyor. Bence ilke olarak bu; yani yasa koyucunun
ilerdeki başka bir yasa koyucuyu, kendinden bilmem kaç yıl sonra gelecek
yasa koyucuyu kendi iradesiyle bağlaması ilke olarak doğru olmayabilir.
Fakat devletin temel özelliklerine ili şkin birtakım hükümleri anayasalarda acaba değişmez yapmak gerekir mi? Şimdi Hocamla da konuşuyorduk;
i şmez diyen hükmün değişmeyeceğini nasıl garanti edeceksiniz, bunu
değ
nasıl sağlayacaksımz? Anayasada bir hüküm olacak; "Anayasan ın şu şu
i şmez" diyen; peki bu hüküm nas ıl değ
i şmeyecek, bunun demaddeleri değ
i şmez niteliğini nasıl sağlayacaksımz? Bence asil güvence, anayasaya bu
ğ
maddeleri koymak yerine, tabii ki devletin temel özellikleri üzerinde toplumsal bir konsensüs sağlayabilmek; yani devletin asıl güvencesi bu. Bu
konsensüsü sağlayamamış iseniz, hğ.lğ devletin sistemi üzerinde tartışmalar yapılabiliyorsa, o zaman anayasaya böyle şeyler koymak mümkün tabii; ama ne kadar garanti olur, devletin temel niteliklerini ne kadar teminat altına ahr, o da sormaya değer bir soru bence.
Say
ın Nuri Çakır'ın başka bir metni daha var; fakat o, sorudan daha çok,
bir görüş galiba, dilerseniz onu okuyayım:
1. Kamuoyunu yönlendirenlerin basın veya çoğunluğu -yüzde 70- 'halka
rağmen halk için' diyen türden solcu. Oysa yönlendirmeye direnen kamuoyu kesimi, -o da yüzde 70- kendi taleplerinin devlet taraf ından benimsenmesini istiyor.
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2- Aydrnların ço ğunluğu, çocuğuna seküler dini bilgi verilmesinden yana;
avam ise çocuğunu yönlendirici dini bilgi ve e ğitim verilmesini istiyor, fakat olmuyor. Aydınların etkinliğ inin artması, halkın mevcut uygulamayı
benimsememesi ve nihai planda demokrasiyi laftan ibaret görmesine yol
açı yor." Bunlar, galiba Türkiye'de ya şadığınıı z problemler.

KURULTAYI

Oturum Başkam
Çok teş ekkür ederim.
Katkı da bulunmak isteyen bir arkada şımı z var; 3 dakikayı geçmesin lütfen.
Veli Pancarcı
Hukuk Doktoru

Sayın Başkan, insan hakları ve temel özgürlüklerinin daha geni ş bir anlamda demokrasinin bir ülkede uygulanabilmesi için, her şeyden önce o
toplumun kültürel düzeyinin geli ştirilmesi laz ımdır. Bu, yıllar önce
OECD'nin Güney Avrupa ülkeleri hakk ında düzenlemiş olduğu bir raporla, geçen asrı n, yani 20. Yüzyılm en me ş hur siyasal bilimcilerinden biri
olan, hatta bir numaral ı , Morris Duverger bunu ifade etmektedir. 0 bakımdan, arzu edilen yasaların, ba şta da anayasanı n uygulanabilmesi için,
toplumun o düzeye getirilmesi gereklidir.
İ kincisi, bütün demokratik hukuk devletlerinde temel hak ve özgürlüklerin smırlandınlması üç ö ğeye bağlannııştır: Birincisi kamu düzeni, -konuşmacılar, kamu yarannı da ilave ettiler- ikincisi genel sa ğlık, üçüncüsü
ise genel ahlak. Yine zamamm ı zda en mutlu yaş anan ülke olarak, insan
hakları ve temel özgürlüklerin en iyi uygulandığı ülkelerden biri olan İsımlanan ve en sayviçre'den bir-iki örnek verece ğim: Biri, Belçika'da yay
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cuları arasında yapılan ankette, Isviçre her bakımdan en mutlu yaşanılan
ülke olarak tarif edilmektedir. Bizde de gerek bu giyim-ku şain, gerek başka hususlara bir örnek teş kil etmek üzere, 1958 yılı İsviçre Anayasasında,
ne baş ka kanunlarda bir hüküm yok iken, orada herkes emeklili ğini hak
edinceye kadar -ki, 65 yıkhr- çalışmak zorundadır, çalışır. 21 günlük iznini geçiren bir genç bayana, 22 nci gün polis gelmiştir, "Hanımefendi, siz tatilinizin bitmesine ra ğmen niçin dönmüyorsunuz?.." Cenevre'de çali şıyor
ve o tarihte Fribourg'da bulunuyordu.

Demek ki bu kamu düzenine aykırı olduğu zaman, elbette ki bir devlet her
bakımdan, yani kamu düzeni yönünden giyimine de, ku şanıına da müdahale edebilir, smırlayabilir; ikincisi, sağlı k yönünden, elbette ki toplumun
yaranna olan düzenlemeleri yapar. Orne ğin Amerika'da bu çok önce, çeyrek yüzyıla yakın bir süre önce konulmu ştur; -daha Türkiye'ye, Avrupa'ya
da tam anlamıyla gelmemiştir- yasalarda yoktur, ama insan sa ğlığı , yönünden 4 bin zararlı element taşıyan tütünü yasaklar. Fakat tütün şirketleri, -ki bunlar federal hükümet de dahil- Amerika'da, hükümetler... Yani
bu temel hak ve özgürlüklerde, demokrasinin uygulanmas ında, -bunu temas etmemde- yalmz kanun koyucular de ğil, yalmz üniversiteler değil,
bilhassa holdingler de büyük rol oynuyor. Özellikle de enformasyon, masmedya denilen görsel ve basılı iletişim organlarına sahip olanlar da özgürlüklerin ve temel haklann kullamlmas ı veya kullanılmamasında büyük
etki oluyor. Burada bunlara de ğinilmedi, onun için zamanımzı aldım. Çok
teşekkür ediyorum, saygı lar sunuyorum.
Oturum Başkam
Biz de teşekkür ediyoruz efendim, sa ğ olun.
Çok yoğun geçen bir toplantı mn sonuna geldik. De ğerli konuşmacılar, temel hak ve özgürlüklerle ilgili görü şlerini çok açık bir şekilde dile getirdiler. Ben, vaktinizi de almak istemiyorum, zaman çok ilerledi. Say
ı n konuşmacılara çok teşekkür ediyorum, size de sabrınız için te şekkür ediyorum.
Sizleri saygıyla selamlayıp Oturuınu kapatıyorum.

3321 AÇIK OTURUM

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

ÜÇÜNCÜ GÜN
KONFERANS
"SİYASAL SISTEMLER
(DEMOKRATİ K PARLAMENTER SISTEM,
BAŞKANLIK .YARI BA ŞKANLIK S İSTEMİ, TEK, ÇİFT MECLİS)

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu (İ stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Konuşmacılar
Prof. Dr. Süheyi Batum (Bahçeş ehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekam)
Prof. Dr. Alain Rockel (Galatasaray Üniversitesi-Orl6ans Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Erdal Onar (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Massimo Villone ( İ talya Cumhuriyet Senatosu Anayasa Komisyonu Ba şkanı,
Anayasa Hukuku Profesörü)
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Prof. Dr. Necmi Yüzba şıoğlu
istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Değerli dinleyiciler; öncelikle bu toplant ıyı düzenleyen Türkiye Barolar
Birliği'ne te ş ekkür ediyorum; bu onurlu görevi bana verdi ği için aynca teşekkür ediyorum.
Toplantıya katılan değerli konuşmacıları davet etmek istiyorum. Prof. Dr.
Massimo Vilone, Prof. Dr. Alain Bockel, Prof. Dr. Süheyi Batum ve Doç.
Dr. Erdal Onar.
Hükümet sistemleri, seçim sistemleri, siyasi parti sistemleri, Türkiye'de
ve dünyada en çok tart ışı lan konulardan biri. Bir anayasa kurultay ında
da ku şkusuz böyle bir konunun olmas ı kaçımlmazdı . Ben, zaman zaman
Türkiye'de bu tür konular ın artık çok tartışıld.ığım, artık söylemden uygulamaya geçmesi gerekti ğini, siyasal irade belirmesi gerekti ğini düşünüyorum ve bazen diyoruz ki, "artık aym şeyleri söylemekten s ıkıldık." Gerçekten bu konu, benim bu dördüncü-be şinci konu şmacı ya da tartışmacı olarak katıldığım konu. Ancak, diğer taraftan, Türkiye'de bu konuların hM
tartışmaya açık olması gerektiğini de görüyoruz. En basit ön ıeğiyle, Türkiye'de insanlar, istikrarlı yurume adına başkanlı k sistemini isterken, fesih yetkisi olan ba şkanlı k sistemi diyebiliyorlar, fesih yetkisi olan ba şkanlik sistemi. Bunu sokaktan bir vatanda ş söylemiyor, belli otoriteler söylüyor. Parlamenter sistemlerde Cumhurba şkanımn ko şulsuz fesih yetkisi
söyleniyor.
Bence bütün bunlar, hâlâ ba şkanlı k sisteminin, parlamenter sistemin, yarı başkanlık sisteminin ne oldu ğunun iyice yerleşmediğini gösteriyor. 0
ı konuşmakta, tartış bakımdan, öyle anlaşılı yor ki, uzunca süre bunlar
makta yarar var. Kaldı ki Türkiye'nin bugünkü gündeminde de bir anayasa değişikliği var. Çok yakı n geçmişte, Cumhurbaşkanı seçimi öncesi, yine
konumuzu ilgilendiren, -di ğer değiş ikliklerden bahsetmiyorum- 5 art ı 5
diye bilinen ve bugün de gündeme getirilen, Cumhurba şkanımn 5 yıllık
bir dönem için arka arkaya iki defa seçilmesi formülü, hükümet sistemini
KONFERANS 1335
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yakından ilgilendiren bir konu. Cumhurba şkanın yetkileri, Sayın Cumhurbaşkani, göreve gelmeden önce açıklaması var, bu Oturunıu açarken
açıklaması var, Meclisin gündeminde "By-pass Yasası" olarak bilinen yasa
var. 93'te bu doğrultuda bir giri şim ve Anayasa Mahkemesinin iptal karan var ve zaman zaman hükümetle Cumhurba şkani arasında yetki çatışmaları yaşıyoruz.
Parlamenter sistemlerin sorunsuz i şlediği ülkeler, monarşiler. Krallıklarda, parlamenter sistemde, Devlet Başkanı-Başbakan çatışması olmuyor.
Onun için parlamenter sistemlerin esas anayurdu İngiltere ve Avrupa'daki monarşiyle yönetilen parlamenter sistemlerde bu bakımdan bir sorun
çıkmıyor. Ancak, cumhuriyetlerin her birinde baz ı sorunlar yaşamyor;
Fransa 5 Cumhuriyet yaşadı, konuğumuz Bockel, zannediyorum Fransız
örneğini anlatacak. İtalya, parlamenter sistemi koalisyonlarla götürmeye
çalışıyor; ama o da bugünlerde tartışıyor seçim sistemiyle beraber, yarı
başkanlık sistemi gündemde. Türkiye'de ayni şekilde sorunlarımız var dedik. 0 halde parlamenter sistemlerde Cumhurbaşkan
ı, hükümet, Ba şbakan yetkileri sorunu, kilit bir sorun olarak karşınııza çıkıyor. Monarşilerde kral bu konumu kabullenmiş . Kral, parlamenter sistemlerin ideal devlet başkan
ı. Kraliyet, monarşi, makam, buna böyle bir avantaj sağlıyor;
konumu itibariyle partilerden uzak, tarafs ızlığı kabullenmiş, içine sindirilmiş, böyle bir çatışma çıkmıyor. Ancak, cumhuriyetlere geldi ğimizde, ister meclis seçsin, ister halk seçsin, Cumhurba şkanına bazı yetkiler verme
ihtiyacı duyuluyor.

Tabii halkin seçtiği Cumhurbaşkanına, işin mantığı gereği daha fazla yetki verilmesi gerekiyor. 0 zaman da do ğal olarak 'hükümetin yetkileri nerede bitiyor, Cumhurbaşkanı yetkileri nerede ba şlıyor" sorunu ortaya çikıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının yetkilerini arttırdığımız sürece, Cumhurbaşkam, Başbakan, hükümet aras ındaki yetki çatışması, sürtüşmesi
daha da artacaktır. Cumhurbaşkamnı seçimle getirip siyasal nieşruiyetini
daha da güçlendirdi ğimiz zaman, sistem yan ba şkanlık sistemine doğru
yönelmek zorunda. Çünkü halk ın yüzde 51'inin oyunu alan bir Cumhurbaşkanı, özellikle koalisyonla yönetilen ülkelerde yüzde 22-yüzde 30'larla
Başbakan olan bir sistemde, siz ne kadar "anayasada senin yetkin yok"
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derseniz deyin, güçlü bir prestije sahip olacaktı r, o Cumhurbaşkanını frenleyebilmek pek mümkün olmayacaktır. Kaldı ki yüzde 50 oyla gelmi ş bir
Cumhurbaşkanına, 'sen yetkisizsin" demenin de çok mantığı olmayacak.
0 bakımdan, parlamenter rejimin işletilmesi isteniyorsa, bence bunun onjinali benimsenmelidir; yani orijinali kral, yetkisiz, tarafs ız, -yani bunu
1'saltanata geçelim manasında kuş kusuz söylemiyorum- onun gibi yetkileri sinirli bir Cumhurba şkanı. Bu konumda bir Cumhurba şkanı, demokrasilerde bir şekilde seçim olacağı na göre, parlamentonun seçti ği Cumhurbaşkanı bu konuma daha uygun olabilir ve yetkileri anayasayla s ımrlanmış Cumhurba şkan
ı , parlamenter sistemin orijinaline daha uygundur diye düşünüyorum.
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Şimdi bu konuda tartış malar olacak; ben de daha sonra görü şlerimi tekrar açıklama hakkmıı saklı tutarak, öncelikle sayın konuşmacılan dinleyelim istiyorum. Saym konu şmacılar, bu konuda ilginç bir laboratuar.
Massimo Villone, bize İtalya örneğini anlatacak. İtalya, gerçekten parlamenter rejimi uygulamaya çalış an, koalisyonlarla uygulamaya çalışan, bu
konuda bazı sorunlar yaşayan, bugünlerde yan başkanlığı sorgulayan, seçim sistemiyle bütünle ştirmeye çalışan bir ülke. Zaten seçim sistemi, partiler sistemi, hükümet sistemini birbirinden ayırmak mümkün değil; her
zaman bunun harmonisini birlikte dü şünmek gerekir, dolayısıyla İtalya
da bunu yapmaya çal ışıyor. Yarı başkanlık sisteminin prototipi, başarıli
uygulamas ı sayılabilecek Fransa örne ğini Alain Bockel bize açıklayacak.
Batum ve Onar arkada şımız da hem sistemler hakkında genel bilgi, hem
"Türkiye'deki uygulama ne olabilir" üzerinde de ğerlendirmelerini yapacaklardır.
ın konuşmacılann özgeçmişleniyle ilgili aynntıli bir bilgi
Benim elime, say
verilmedi. Zannediyorum kendileri bir şey söylemek isterler ya da istemezler, taktir kendilerine ait.
Prof. Massimo Villone, Italyan Cumhuriyet Senatosu Anayasa Komisyonu
Başkan
ı ve Anayasa hukuku profesörü.
Buyurun Saym Villone.
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Villone

Italya Cumhuriyet Senatosu Anayasa Komisyonu Ba şkanı
Anayasa Hukuku Profesörü

Teşekkürler Sayın Başkan.
Öncelikle Türkiye Barosu'na ve bütün Türk arkada şlarnna beni anayasalO problemlerin tart ışılacağı bu önemli kongreye davet ettikleri için teşekkür ederim.
Sanırım İtalyan deneyimleri ilginizi çekecektir. Biz geçen birkaç ıldır
y
anayasal sistemimizde önemli değişiklikler yapma konusunu tart ışmaktayız. Biz şu anda geleneksel parlamento sistemiyle yönetiliyoruz ve en az ından on yedi yıldır yönetim biçimimizi değiştirme şansımızı tartışıyoruz.
Sanınm size son zamanlardaki geli şmelerden bahsetmem yerinde olacaktrn
Biz bu yasa değişikliği üzerinde 1996 ılından
y
beri çalışmaktayız ve artık
neredeyse sonuna geldik. Bu anayasal değişikliği yapabilmek için özel bir
anayasal komisyon oluşturduk. Bu komisyon parlamentonun yetmi ş üyei şikliğ
sinden oluşmakta ve bunlardan birisi yasa de ğ
i çalışmalanmn başmdan beri aramızda. Çalışmalar 1997 ılında
y
başladı ve yaklaşık bir yıllık bir çalışmadan sonra yeni anayasan
ın yaklaşık olarak seksen maddesinin taslağı hazırlanmıştı. Anayasanuzın 139 maddeden oluştuğu ve bunun seksen maddesinin gözden geçirildiği göz önüne alındığı taktirde göreceğiniz gibi bu oldukça derin ve yaygın bir reform olacaktır.
Bu özel komisyonda yönetim biçimi olarak iki olas ılık üzerinde tartıştık.
Bunlardan birisi yarı-başkanlık sistemi ve di ğeri de Westminster, yani Ini vargiliz modeliydi. Bu iki çözüm üzerinde de hemen hemen görü ş birliğ
dı. Ayrıca Fransız tarzı çözüm olan yan-başkanlık sistemini de teker teker
ı hedefledik.
kesin oya sunduk. Böylece kesin sonuca ulaşmay
ığımız ortak karar, hangi çözüm kazan
Genel olarak vard
ırsa kazansın,
kaybeden taraf bunu kabul edecek ve bu çözüm yönünde çal ışacaktı. Bizim bu iki olas ılık üzerinde çalışmanıızın sebebi parlamenter sistemin, en
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azmdan günümüzde, olması gerektiği kadar etkili olmadığı konusundaki
düşünceleriınizin baskın çıkmasıydı. Esasen, parlamenter sistemin verimli çahş abilmesi ancak güçlü bir parti sistemiyle mümkündür. Parti sisteminin zayıflığı önümüze, politik gücün, özellikle de yönetici güeün temelindeki eksiklikler sorununu ç ıkartmaktadır. Ve eğer parti sisteminde bir
zayıflık mevcutsa, güçlü bir yapını n oluşturulmasınm tek yolu diğer genel
bir karardan geçmektedir. Bu bize iki modelin, Frans ız modeli ve Ingiliz
modelinin, parti sisteminin azalan gücü için genel bir karara varman ın
önemi hakkmda farklı cevaplar vermesini açıklamaktadır.
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Bu bence önemli bir anayasal reform yapmaya en yakla ştığımız andı. Komisyon bir sene boyunca çal ıştı ve taslağı Temsilciler Mecisine, Kamara'ya, milletvekillerine ve I şçi Sendikası'na gönderdi. Ancak 1996 yılında
politik ortam gün geçtikçe kötüye gidiyordu ve en sonunda tüm olu şum
durdu ve biz anayasal reformu onaylatamad ık. Bence bu çok şanssız bir
sonuçtu. Anayasal sistemimizde köklü bir değişikliğ e gerçekten çok yaklaşmıştık. Bilemiyorum bir daha böyle uygun ko şulları tekrar yakalayabilir miyiz ancak bu politikamn kural ı ve işler istediğiniz gibi gitmediği zaman bunu tekrar yakalama şansınız olmayabiliyor. Bir anayasa profesörü
olarak diyebilirim ki politika, anayasa hukuku dersi almaktan çok daha
zor konu.
Burada belirtmek istediğim son bir konu daha var; biz anayasal bir değik. Bu değişiki şiklikler yaptı
şiklik yapamamış olsak bile, çok önemli değ
likler elbette ki yazılı anayasarnızda olmadı. Bunlar daha çok anayasal
sisteminizin çalışması konusundaki biçimsel de ğişikliklerdir. Geçen yıllarda gördüklerimiz; 1991-1992 krizinden sonra yayg ın yozlaşma nedeniyle parti sistemi çöktü. Ayrıca yargı sistemi çok yavaşlanuştı. Bu nedenle
politik sistemin kendini yenilemesi belki de Sokold'un Temiz Eller hareketinin bir sonucudur.
1993 yılında yeni bir seçim yasas ını meclisten geçirdik. Tamamen orant ıya dayalı olan bir sistemi tek oya ve ço ğunluğa dayanan bir sistemle değiştirdik. Bu hükümetin fonksiyonunun anayasal formunda büyük bir değişikliğe yol açtı. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Mutlulukla söyleyebilirim
ki bu yeni sistem partileri kazanmak için bir araya gelmeye ve koalisyonlar yapmaya zorluyor. Bu sistemde karşı taraftan daha fazla oy almay ı baKONFERANS 339
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ş aran taraf seçimin galibi oluyor. Bunu yapabilmek içi de koalisyonlar
yapmaya mecbur kalıyorsunuz. Aynca koalisyonun bir de lideri var. Klasik sistemde hükümet ba şkanına oy vermek gibi bir olay mevcut de ğilken,
bu yeni sistemde ki şiler oy verdikleri adayın Başbakan olması için oy verdiklerini biliyorlar. Buna örnek olarak 1994 yılındaki ve 1996 yılındaki seçimler gösterilebilir. Bu seçimlerde bir tarafta Sayı n Prody yanşırken,
kendisi ş u anda Avrupa Komisyonu'nu yönetmektedir, di ğer tarafta da Sayın Bellusconi yarışmaktaydı.
Burada belirtilen esas konu oylama sistemidir, yani siz bir seçimde oy kullanarak parlamentonuzda yer alacak ki şileri seçiyorsunuz ve daha sonra
ı, bir kişiyi Başbakan olarak
parlamentoda bir kişi, diyelim Devlet Başkan
atıyor. Bu parlamenter sistemin genel modelidir. Şimdi sizler, yani ki şiler,
Başbakan olabileceğini düşündüğünüz veya istediğiniz kişiye oy veriyorsunuz ancak bir başkasının Başbakan olduğunu görüyorsunuz. Burada
anayasanın resmi biçimiyle ilgili yap ılabilecek bir şey yok, ancak anayasanın işleyişiyle ilgili yapılabilecek çok şey mevcut. Bu 1996 yılında yaşandı ve bu yılın nisan ayındaki seçimlerde tekrar ya şanacak.
Yine bir tarafta say
ın Bellusconi ve öbür tarafta da saym Rutelli olacak ve
Başbakan olmak için yanşacaklar ve bunu da aç ıkça "Ben Başbakan olacağım" diye söylüyorlar. Hangisi kazanırsa kazansın, kazanan ki şi Başbakan olarak atanmak zorunda ve bu bazı yönlerden Başbakanın Cumhurı Say
ın
başkanı tarafindan atanması ilkesi ile karşılaşıyor. Cumhurbaşkan
olarak
92.
maddesine
göre
bir
ki
şiyi
Başbakan
Champei anayasamızın
atamak zorunda ve bu da elbette en fazla oyu alan olacakt ır. Bu daha soni güven oyu ile karşılaşacaktır.
ra da parlamentonun hükümete verece ğ
Örneğin önümüzdeki nisan ayında ben şöyle bir şey söyleyebilirim; eğer
im. Böylelikle ben
beni seçerseniz ben de sayın bilmem kim için oy vereceğ
ama
bunun
hukuki
bir ba ğlayıcılıış
olacağım
ahlaki yönden bir ödev alm
ğı olmayacak.
Tabi ki bu konuda da parlamenter sistemde yap ılabilecek çok fazla bir şey
yok. Ancak 1994 ılından
y
beri, yaklaşık altı yedi senedir bizim anayasal
sistemimizin i şleyişi böyle. Bu anayasalar hakkında konuşmadan önce belirtmek istediğim bir şeydi. Yani sadece anayasaların resmi şekillerine
bakınamalıyız, bunun ötesinde anayasalann nas ıl çalıştığım da inceleme-
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Liyiz. Özellikle iki önemli eleman olan parti sistemi ve seçim kanunun incelenınesi gereklidir. Biz bu yasa değişikliğinin son kısmı olan seçim kanununun değiş tirilmesi konusunu tartışıyoruz. Bunu başarıp başaramayacağımızı bilemiyorum. Yapılacak bazı düzeltmelerle ço ğunluk sistemi
oran sistemine göre dezavantajh duruma dü şebilir, ancak bu konuya daha
sonra konuşma şansım olursa değinmeyi düşünüyorum.
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Teşekkürler Sayın Başkan.
Oturum Başkam
Sayın Massimo Villone'ye te şekkür ederiz.
Başta da belirttiği gibi, bir anayasa profesörü olmaktan çok, zor da olsa,
bir siyasetçi olarak İtalya'yı anlatmaya çalıştı.
Şimdi zannediyorum uygulamas ıyla Fransız yarı başkanlik sistemi anlatı lacak. Bu çerçevede hemen söz hakkım Sayı n Alain Bockel'e vermek isız, konuşmacılar açısından bir süre sımrlaması yapmadım.
tiyorum. Yaln
Say
ın Massimo Villone 20 dakika konu şmalda bir ölçü de vermiş olduğunu zannediyorum. Diğ er konuşmacılardan da -buna harfiyen uyulmayabilir ama- bu çerçevede konuşmalarım tamamlamalarını rica ediyorum.
Buyurun Sayı n Bockel.
Prof. Dr. Alain Bockel
Galatasaray Üniversitesi - Orleans Üniversitesi Hukuk Fakültesi

tMil BAŞKANLIK REJİMİ
Hiç şüphesiz yan başkanlık rejimi ideal bir rejim de ğildir. Bilinçli, sorumlu, kendi kendisini yöneten vatanda şlar topluluğunun saf demokrasi haı için en
yalini bir yana b ırakı rsak parlamenter rejim günümüz toplumlar
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uygun model olarak gözükmektedir. Parlamenter rejimde bir tarafta yatandaşlann doğrudan seçtiği bir meclis bulunur. Bu meclis vatanda şların
farkli görüşlerini temsil etmekte, ülkenin kar şılaştığı önemli sorunları
serbestçe ve alenen tartışmakta, her birimizi ilgilendiren temel kararlar
almaktadır. Diğer tarafta ise, halkın temsilcileri tarafından seçilen bir hükümet bulunmaktadır. Bu hükümetin görevi meclisin denetimi ve güveni
altında ortak işleri yürütmektedir. Egemen halka gelince, o, tüm yapının
kaynağıdır, çünkü o kendini temsil edenleri düzenli olarak seçme hakk ına
sahip olduğu gibi, kendi güvenine ihanet edenleri de cezalandırma hakkına sahiptir. Belli Kuzey Avrupa demokrasilerinde oydaşmacı demokrasinin az çok yalın görüşüne nadiren ve şüphesiz daha az romantik biçimde
rastlanmaktadır. Uygulanan, genellikle çoğunlukçu demokrasinin daha
yumuşatılmış bir biçimidir. İngilizce, Almanca, İspanyolca ve diğer dillerde ki anlanıları ne olursa olsun, bu rejim günümüzde isteyebilece ğimiz en
demokratik rejimdir.

Sorun bu rejimin kendisi üzerinde karar verememesidir. Tarih, siyasi kültür, sosyal ve siyasi etkenlerin durumu parlamenter rejimin bozulmas ına
neden olmaktadır. Yani bu etkenler parlamenter rejimin güçsüzlü ğüne ve
onun varolma nedeni olan demokratik niteliğinin kaybolmasına yol açmaktadır ve 3. ve 4. Fransız Cumhuriyetlerinin sapmaları bunu yeterince
ispatlamaktadır. İtalya bu durumdan şu an kurtulmak için bo şuna çabalanı akta ve bu durum bize bu rejimin genellikle kendi kendini yenileyemeceğini göstermektedir.
Başkanlık rejimi, genel kanaate göre , büyük riskler getirmesi sebebiyle,
bu tebliğinde konusu olan yan başkanlık rejimi esas almaktad ır.
Bu rejim , en azmdan geçici olarak, ParMmenter rejimin 'ideal' yap ısın
ı
kaybetmeden, hükümet sistemi iyi olmayan ülkelere sunulacak bir çözüm
müdür? Ama bu sorunun cevabım vermeyi denemeden önce bu rejimi kısaca hatırlatalım.
YARI BAŞKANLIK REJIMININ "GERÇEK N İTELİĞİ"

İki güncel olay bu düşünceye iyi bir başlang
ı ç oluşturmaktadır.
Birinci olay halen zihnimizde güncelli ğini koruyan S ırbistan örneğidir.
1
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Jeçen sonbaharda genel seçimle Ba şkanlannı seçmeye davet edilen S ırp
;eçmenleri kendi seçimlerinin de ğiştirildiğini düş ündüler ve halk isyan etve ihtilal gerçekle şti. Elbette ki bu olayı açıklayıcı başka etkenler de buunmaktadır ve genel seçimlerle ilgili benzer ba şka örnekleri veya hile ka'ıştınlmış başkanlı k seçimlerini gösterebiliriz. Fakat halk kendi Cumhur)aşkamm gerçekten seçebileceğini ve bu seçimin ülkesinin gelece ğini etkieyeceğini sandığı zaman seçimine en azmdan ilkeler yönünden riayet
di1mesini istemektedir, (Fildi şi Sahili'nin daha güncel örne ği bu durumu
Ioğnılamaktadır.)
Ekinci olay ise geçen sonbaharda Türkiye'de gerçekle şti. Bu olay, bir ba şka
ıçıdan, ilk düşünceyi do ğrulamaktadı r. Yeni Devlet Başkanı genel seçimle
eçi1memesi sebebiyle ço ğunluk tarafı ndan etkili olmayacağı düşünülmekeydi. Fakat Anayasa, Cumhurbaş kamna önemli yetkiler vermektedir.
9umhurba5kam hukuk ve ilkelere dayanarak Hükümetin alm ış olduğu
azı kararlara karşı gelip kendine verilmi ş yetkileri kullanmaya karar
vermiştir. Bu, politikac ı larm tepkisine neden oldu, ama yap ılan anket çaLış malan sonucunda kamuoyunun Ordudan bile önce Cu ınhurbaşkanına
üvendiğini göstermiş tir. Bu bir ilkti!
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Kendine ait önemli yetkilere sahip olan Devlet Ba şkanının doğrudan halk
Dyu ile seçilmesi (bu da yan ba şbakanlı k rejimini karakterize eden ilk niLeliğidir) ve burada gösterilen örnekler bunlar ın yalmzca biçimsel bir kriter olmadığım göstermekte.
Bildiğimiz gibi bu tip rejimin tarifi ayni önemi ta şıyan ikinci bir unsurla
tamamlanı r. Bu da Meclisin kar şısı nda sorumlu olan bir hükümetin varl ığıdır. Bu ikili, bir tarafta doğrudan halk tarafından seçilen Cumhurbaş kan
ı ve diğer tarafta Meclis'in güveni altı nda yasallığmı sağlayan ve halın birlikte var olması yan başbakanlı k rejimitü temsil eden bir Ba şbakan
ı ile
ni karakterize eder. Bu tip bir rejimin tüm sorunu Cumhurba şkan
Başbakan arasındaki ili şkiden ibarettir veya baş ka bir deyi şle Cumhurndan ibarettir. Bu sorun geı n yetkilerinin niteli ğinden ve kapsam ı
başkan
nelde Frans ız doktrini tarafı ndan gizlenmektedir. Bu Frans ız doktrini yan başkanlık rejimi teorisinin 'Babas ı ' olan Maurice Duverger'in etkisi alnda bu tip bir rejimin siyasi prati ğine, hukuk niteli ğinin aleyhine ayrıtı
ır. Ama bence
calık tanımakta ve Fransı z örneğine özellikle dayanmaktad
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Fransız Cumhuriyeti bu tip bir rejime uygun gösterilmi ş olsa da, uygulamada iyi ve kötü taraflan olmas ı rejimin deforme olmas ına yol açmakta
ve ayrıca kendi türünde tamamen tek olup genel dü şünceye bir temel olu şturmamaktadır.

Cumhurbaşkanının bu yetkilerinin niteliğini Başkanlık veya Parlamenter
rejimlerde bulunan türde şlerinden ayırmak için gerçekten nasıl çözümleyebiliriz.?
Öncelikle yönetmedi ğini hatırlatarak: yürütme yetkisi hükümete aittir.
Fransız Anayasası'mn belirttiği gibi Hükümet de bu yetkiyi Ba şbakan
ın
yönetimi altında kullanmaktadır. Bu, Meclisin denetimi ve güvencesi altında "Ulusun siyasetini belirler ve yurutür." Cumhurba şkanı başka tür
bir yetkiye sahip, bu yetkiye de Georges Burdeau ve Jean-Louis Quermonne'dan sonra 'Hükümetin yetkisi" olarak adlandırabiliriz. Cumhurbaşkamn görevi Hükümetin yüksek menfaatleriyle ilgilidir ve bu s ıfatla bir
"bekçidir",Anayasanın ve Ulusun yüksek değerlerinin koruyucusu kamu
gücünün düzenli işlevini ve Hükümetin devamlil ığını sağlamakla yükümlü olan bir "hakem" ve ülkenin temel menfaatlerinin, ba ğımsızlığı ile toprağımn bütünlüğünün ve de Uluslararas ı taalihütlerinin riayetinin "kefiIidir". Burada Fransız Anayasası'mn 5. Maddesinde Cumhurba şkanın görevinin tarifini buluyoruz, ama Portekiz Anayasas ı biraz daha farkh bir
formül sunmakta (120.madde)ve Devlet Başkanına verilen farklı yetkiler
bir arada düşünülecek olursa, gerçekte yarı başkanlık rejimlerin çoğunluğunda benzer bir yakla şıııun varlığı görülebilir.
Burada, Cumhurbaşkanının politik yaşamın akışına müdahale etmesi sonucunu doğuran önemli bir görev söz konusudur. Hükümeti kendisi seçip
azledebilece ği gibi hükümete ülkenin savunmas ı için veya uluslararası
iliş kilerde takip edilecek olan politikalarda yön göstermektedir. Meclisin
de kararlarına Anayasaya aykırılığı nedeniyle veya daha başka nedenle
itiraz edilmekte ve bu Meclisi gerekti ğinde feshedebilmektedir. Bu görev
de ülkenin temel menfaatlerine tehdit oluşturduğu ve hükümetin veya rejimin istikran söz konusu oldu ğu zaman ona baz ı önemli hallerde müdahale etme hakkı tanıyabilmektedir. Elbette Devlet Ba şkanımn müdahalesi olağan değildir, şöyle ki her şey yolunda gittiğinde bir şey yapması gerekmez. Ama harekete geçtiği durumda önemli olabilecek bir sorun anla3441 KONFERANs
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mina gelmektedir ki o zaman da kendisini kabul ettirmesi için gereken
tüm güç ve yasalhğa sahip olmalıdır. Bu nedenle halk tarafından doğrudan seçilmesi yararlı olmaktadı r böylece, bu tür bir seçim Ona siyasiler ve
siyasi partilerle arasında ki zorunlu bir uzaklığı saklar. Sonuç olarak, bana öyle görünüyor ki bu düzeyde, Devlet Ba şkamna, misyonuna ve siyasal
dengedeki konumuna özgü bir anlay ışla, en azından kuramsal bir bakış
açısıyla yarı başkanlı k rejimi belirtilmektedir. Ancak uygulamada böyle
midir?
GERÇEKTE YARI BAŞKANLIK REJİMİ VAR MIDIR?

KURULTAYI

Bir çok ülke bu tür bir rejimi seçti. Genelde örnek gösterdi ğimiz 6 ülkeye
(Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Avusturya, Fransa, Portekiz, bunlara Weimar'ı n Alman Cumhuriyeti'nin tarihsel örne ğini de eklemek gerek), Avrupa içinde kalmak ko şuluyla, Orta ve Doğu Avrupa'da ki pek çok yeni demokrasiler eklendi, böylece yan ba şkanlık rejiminin Avrupa Cumhuriyetlerinde hlcim olan rejim olduğunu savunabiliriz. Bence artık bu rejimle
ilgilenmemizde fayda var.!
Fakat hakim olan Frans ız doktrini farklı bir görüşte, ona göre yan baş kanlık Anayasası olan siyasi rejimlerin hiçbir benze şikliği ve özelliği yoktur. Fransa hariç, hepsi ya gerçek parinmenter reji ınidir(Irlanda, Izlanda
Avusturya) ya da bu kategoriye benzetilebilen rejimlerdir. Yani bu ö ğretiye göre yan başkanlı k rejimi olan bir Model' veya bir kategori mevcut olmamakta ve sadece Fransa siyasi rejimi di ğer rejimlerden farklı olduğundan dolayı ilgilenilmeye değerdir.
Ama bu bütünüyle kendine özgü bir rejimdir. Şüpheciler bunun istikrarsız
bir rejim olduğunu savunmaktadırlar ve bu rejim Devlet Ba şkanına kendi yamnda olan parlamenter ço ğunluğa dayandığı zaman aşırı güçlü yetkiler vermektedir ve bu durumda ço ğunlukçu başkanlık sisteminden söz
edilmektedir. Buna kar şılık parl.menter çoğunluk bugün ki gibi onun
aleyhine ise, Başbakan tarafında yönetilen gerçek bir parMmenter hükümeti bulunmaktadir. 0 zaman da muhalefetin gerçek ba şkanı olan Cumhurbaşkanı, kendisine verilmiş azaltılnuş ama yine de önemli olan yetkiı olan Başbakanın hareketini engellemek için
lerini, çoğunluğun başkan
kullanmaktadı r. Devletin başı nda olan bu ikilinin arasındaki çatışma başkanlık seçimi yaklaştığı nda daha çok artacaktır, bugün gördüğümüz gibi
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seçmenlerin karşısında çatışacaklarclır. Analiz edenlere gelince, onlar karmaşık işleyişi anlatabilmek için derin incelemelere ba şvurmaktadırlar
(Galatasaray Universitesi'nde yeni yap ılan konferansta da sözü edilen
eserde buna birkaç örnek gösterilebilir.) Bu rejimin hükümet istikrar ı ve
hükümetin gücüyle Fransayı donatmayı başarmış çekici bir siyasi rejim
olduğu doğrudur ve gerçekten çok demokratik bir rejimdir. Çünkü en sonunda kime yetkiyi verece ğine halk karar vermektedir. Ayni zamanda
halk seçtiği Cunıhurbaşkanına verdiği yetkinin önemini parlamentodaki
çoğunluğu onun lehine olu şturarak veya oluşturmayarak farklılık getirebilir. Bu sıfatla bu rejim model olarak kullanılabilir. Fakat şu bilinmeli ki
bu rejim içinde doğduğ
u siyasi durumun urunüdür. Ama artık yukarıda
anlatmaya çalıştığımız yan başkanlık rejimi değildir. Çünkü "normal anlamda" Cumhurbaşkan
ı "Hükümet erkini" ve yürütme erkinin yönetimini
yapmaktadır. Burada savunmak istediğimiz şudur: Yarı başkanlık rejimi
sadece hukuki kategori olarak değil de özel hükümet biçimi olarak da
mevcuttur ve daha sonra yeni çözümler aray ışında olan ülkeler için de reform modeli oluşturabilecektir. Belki de bu iddiayı ortaya atmak henüz erken olabilir.

Çünkü bu tür örneklerin say
ısı daha sınırlıdır, zira siyasi güçler ve rejimlerin daha tam olarak oturmadığı Orta ve Doğ
u Avrupa Ulkelerini (Polonya, Romanya, Bulgaristan, yakın zamanda S ırbistan) anlamak için çok erken. Fakat Portekiz, Finlandiya ve Weimar'm Almanya's ı ve übi ki kohabitasyon Fransa gibi ülkelerin incelenmesi yar ı başkanlık hükümet modelinin özellikleri ve neden olması gereken özel nitelikleri üzerine belli sayıda incelemelere izin verebilmektedir.cYukanda belirtilen nedenlerden dolay
ı ve yan başkanlık rejimin teorisyenlerinin kaşlarım çatmalan riski sebebiyle Fransız rejimi "gelenekçi" uygulamas ında , eklemek uygun değildir yada bu sadece çok özel varyant olarak eklenebilir.
Peki yarı başkanlık rejiminin nitelikleri nelerdir? Veya hangileri olabilir?
Bilgilerimize göre belirtilen bu konuda çok az ara ştırma yapılmış ve açıklamalanmız detaylı bir incelemeden daha çok genel bir dü şüncedir. Gerçekten yukanda anlatılan bu nitelikler, rejimin do ğal karakteristiklerinden gelmektedir. Birinci nitelik yarı başkanlık modelinin getirebileceği gelişmenin ve demokrasinin ko şullarından biri olan istikrard ır. Elbette siyasi "karışım" altı nda seçilen ve hükümetin yüksek menfaatlerine bakan bir
Cumhurbaşkanının varlığı hükümetin istikrarım sağlamak için kuvvetli
3461 KONFERANS
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bir unsurdur. 5.Cumhuriyetin kuruluğu zamanında Fransa'nın düştüğü
ve 4.Cumhuriyeti deviren ba ğımsızlık savaşlanmn yarattığı büyük kargaşalar bunların başlı ca örneklerindendir. Hükümetin istikrar ı, biliyoruz ki
baş ka nedenlere dayanmakta, ama orada da Frans ız ve Portekiz tecrübeleri, istikrarsızlığının yaş adığı çoğunluk demokrasilerinin ilerleyen yerleşimini belirtmektedir (4.Frans ı z Cumhuriyeti ve Portekiz demokrasinin
başlangıcı.) Başkanlık seçimi siyasi güçlerin biçimlenmesine ve istikrarın
koşullarından biri olan doğrudan demokratikleşmenin meydana gelmesine de katkı da bulunmaktadır.
İkinci nitelik, Cnmhurbaıkanını n görevleri arası nda bulunan "kefil olma"ve "son başvurma' rolünün sonucu olan güvenlikten kaynaklanmaktadır. Burada hatırlatabiliriz ki 1940 tarihindeki "çökmenin"ve onu takiben
ülkenin temel menfaatleriyle ilgilenen bütün makamlar ın kayboluşu General de GAULLE'a, Fransa için yeni bir rejim sunmaya iten unsurlardan
ına,
biri olmuştur. Soğuk savaşta korkunç kom şusunun acımasız baskılar
Kekkoken Cumhurba şkanının ısrarı sayesinde dayana bilen Finlandiya
ve Weimar Cumhuriyeti'nin s ıkıntılı başlangıçları bu açı dan dikkatle incelenmelidir. Nihayet ve bu belki önceki aç ıklamaıun sonucu olabilir, yan
başkanlık rejimi demokratik rejimine geçi şini ve intikalini kolaylaştırma
ığı gibi görünmektedir. Portekiz bunu bize gösterdi. Fakat buniteliği taşıd
rada Orta ve Doğu Avrupa'da yapılan ve seçilen hükümet biçimlerine göre
demokratik geçi şin koşullan üzerinde duran mukayeseli bir inceleme ilginç sonuçlar getirebilir. Çünkü belki bu tip bir rejimin derin bir niteli ği
olabilir. Bahsedilen rejim kendi özelli ğini kaybedip, Parlamenter rejim y ığı m içine girse de mevcut olmayan veya düzgün i şlemeyen demokrasinin,
Fransa'mn yaptığı gibi, daha orijinal bir biçime sokulmad ıkça tatmin edici demokrasiye geçi şini müsaade etmektedir.
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ırıcı olduysa, "harekete geçmeye" gerek
Sonuç olarak bu özetiiniz inand
var. Anayasa çalışmasının detayına girmek ve en uygun yarı başkanlık rejimini sağlamak için, bu konunun içeri ğini incelemek ... Fakat anayasal kişiliği olan alçak gönüllü kalmal ı , çünkü burada Anayasa metnine renklerini veren olaylar, genel durum, güçlerin ili şkisi ve aktörlerin ki şiliğidir.
Çeviren Belgin BULUT
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Oturum Başkanı
Efendim, biz de Sayın Bockel'e te şekkür ediyoruz.
Sayın Bockel, Frans ız sistemini bize sundular; özet olarak, Fransa'da 4.
Cumhuriyetin istikrars ız dönemlerinden sonra, 5. Cumhuriyetin istikrar
getirdiğini, sisteme güvenlik getirdiğini, devamlılık unsuru olduğunu söylediler. Yalmz, bu noktada böyle bir Cumhurbaşkanının kontrol edilebilirlik sorunundan bahsettiler. Tabii yar ı başkanlık sistemi de demokratik bir
sistem, kuşkusuz demokrasi olmayan ülkelerde demokrasi sağlayabilir tersi de olabilirse de- ya da demokrasiyi daha da güçlendirebilir. Ancak,
Fransa'da tabii parti sisteminin yarattığı ikili bloklaşma Türkiye'de nasıl
olur? Biraz da De Gaulle'ün kişiliğiyle 58 sonrası ortaya çıkmış, daha sonra sağ ve sol bloka dönüşmüş bir yanşla Fransa'da, -işte kendisinin de sözünü ettiği- Türkiye'deki sürpriz bir başkan söz konusu olamıyor. 0 halde
Türkiye'de yarı başkanhğı, bu sürpriz başkanı önleyecek bir formül bulmak lazım.
İkincisi, birlikte yaşarlık; Fransız modelini vermemiz, bundan dolayı . Yarı başkanlık sistemi tabii ki başka ülkelerde de var: öteden beri Avusturya, Irlanda, İzlanda, Finlandiya'da var, ama burada seçimle gelen cumhurbaşkanlan pasif kaldı, sistem yıllardır parlamenter sistem gibi i şliyor.
Bunun yanında, yeni demokrasiye geçen Do ğu ve Orta Avrupa ülkelerinde var. Bunlardan Polonya, Romanya, Bulgaristan, nispeten büyük model
teşkil edebilecek; ama sistem bunlarda çok yeni oldu ğu için test yapabilme imk ıu yok. Fransa dışında, bir Portekiz var, 1876 Anayasas ı. Portekiz
de bunda bazı değişiklikler yaparak, a şağı yukan Fransız sistemine benzer bir modeli işletmeye çalişıyor.

Tabii burada klinik örnek, Fransız modeli. Özellikle bu ikili gruplaşma,
sağ ve sol blok, Fransa'da bana göre sistemi yaşatan faktörlerden birisi,
sürpriz Cumhurbaşkamnı önleyen faktörlerden birisi. Ancak, Fransa iki
kez bu sağ ve sol blok zıtlaşmasımn birlikte yaşarlığını test etti. Mitterand, kendisi başkanken, sağ blokun hükümetiyle, parlamentoyla çal ışma
esnekliği gösterebildi, geri çekildi. Aym şekilde Chirac, şimdi sol blok çoğunlukla, hükümetle çalışma esnekliğini gösterebiliyor. Bizde acaba bu es3481 KONFERANS
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neklik gösterilebilir mi? Kendileri, siyasal kültürün öneminden söz etti.
Demokrasi birikimi, Cumhurbaşkanımn ki şilikleri, tabii ki sistemi etkileyen faktörler. İş te bu istikrar, güvenlik, devaml ılık unsuru sağlayabilmek
için, bu birlikte ya şarlığı yapabilmek lazım. Türkiye'de Cumhurbaşkanı
farklı gruptan, parlamento ve hükümet farkl ı gruptan olduğu zaman, acaba birlikte yaşayabiir miyiz? 0 durumda Cumhurba şkanı geri çekilip,
parlamento çoğunluğ una programı uygulama imlinı sağlar mı? Bunu yapabilmemiz gerekir. Bir de her ikisi de aym ço ğunlukta olduğu zaman,
Cumhurbaşkanın
ı nası l kontrol edebiiriz? Bu da dü şünülmesi gereken,
çözülmesi gereken, bunun Fransa için bile zor oldu ğunu kendisi de söyledi zaten, Türkiye için bu zorluk daha da aç ıktır.
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Ş imdi zannediyorum konu şmalar bittikten sonra, bu konuda dinleyicilerden de sorulan olanlar olacakt ır; ben uzatmak istemiyorum. Şimdi Türkiye ile ilgili dünyadaki de ğerlendirmelerini de yapacakt ır; Sayın Prof Dr.
Süheyl Batum'a söz veriyorum. Süheyl Batum, her ne kadar Bahçe şehir
ı ise de aslında çoğunlukla İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan
Hukuk Fakültesi Oğretim Üyesidir, biraz Galatasaraylı dir. Kendisi popüler olduğu için, payla şaımyorlar.
Buyurun Süheyl Bey.
Prof. Dr. Süheyl Batum
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

SIYASAL REJİ MLER VE TÜRRİYEDEKİ AIİAYIŞLAR
Son dönemde Cumhurba şkanının seçimini ve görev süresine iliş kin olarak
5+5 formülünün tekrardan gündeme gelmesi, bir süre için sona erdi ğini
ın,
düşündüğümüz büyük tartışmanı n; siyasal rejim üzerindeki tart ışman
oturabileceğigerçekte sona ermediğini ve tekrar gündemin üst s ıralanna
ni göstermektedir.
Türkiye'de, siyasal rejim üzerindeki tart ışmalar Cumhuriyetten beri, özellikle de çok partili düzene geçti ğimiz dönemden beri süre gelmektedir.
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Bu tartışmaların günümüze kadar eskimeden, vazgeçilmeden devam etmiş olmasının nedenleri ne olabilir diye dü şündüğümüzde, şu olguya değerlendirmeye almak mümkündür. Türkiye y ıllardan beri ne toplum-devlet arasındaki, ne yurttaş-devlet arasındaki, hatta ne de bunların kendi
arasındaki ilişkileri, tutarlı bir temele ve i şleyişe bağlayabilmiştir. Ve bunun sıkmtılarım, gerek toplumsal, gerek hukuksal boyutta ya şamaktadır.
Çok partili öncesinde var olan, çok partili düzene geçtikten sonra da tüm
Anayasalarımız döneminde devam eden, temel kavramlar üzerindeki uzlaşma zorluğumuz, "Anayasa, hukuk düzeni, temel hak ve özgürlükler düzeni, siyasal sistem, parlamentolar ve temsil anlayışı üzerindeki" bitmek
tükenmek bilmez tartışmalaıımız, bu sıkıntımn bir göstergesi durumundadır.
Türkiye'nin gündeminden hiç eksilmeyen bu siyasal rejim tartışmalan,
ayn
ı zamanda, yeni siyasal rejim aray ışlarım da beraberinde getirmektedir.
Özellikle Cuhurbaşkanı mn siyasal sistem içindeki rolünün sorgulanmas ı,
rejimin temel taşı olarak yeniden kurgulanması ve buna bağlı olarak yetkilendirilmesi hususu, 1980 öncesinde yeni Anayasa modellerinin en
önemli noktalarından birini oluşturmuştur. Bu dönemde gündeme getirilen Anayasa taslaklarının aşağı yakan tümünde, siyasal krizlerin "güçlü
ve yetkili bir Cumhurba şkan
ı" aracılığı ile çözülmesi düşüncesi egemenü-. Daha sonralan 1990' yıllarla birlikte Cumhurbaşkanı mn siyasal sistem içindeki roluntı arttıran başkanlık ve Yarı Başkanlık rejimleri, siyasal
rejim tartışmalar
ının ve arayışlar
ının başlıca "leitmotiv"i olarak gündeme
gelmektedir.
Genel bir Sorun; Uygun Siyasal Rejim Aray ışı

Yeni siyasal sistem aray
ışları, sadece Türkiye ile sinirli kalsaydı, bu sorunu "özel sorunumuz", "Türkiye'ye özgü bir sorun" olarak de ğerlendirmek
mümkün olabilirdi. Oysa bu tür aray ışlar, siyasal sistemin temel aktörleri olarak siyasal partilerin ve onların "etat majorlarımn" (lider kadrolarımu), siyasal rejimin işleyiş i üzerinde tamamen egemen oldu ğu IV. Cumhuriyet Fransa'sımn temel gündemini olu şturmuştur. Ve bu arayışlar, De
Gaulle'ün babal ığım, M. Duverger'in isim babal ığmı yaptığı "Yan Başkan3501 KONFERANS
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lı k Sistemi" ve onun hukuksal çerçevesini olu şturan 1958 Anayasası ile sonuçlanmıştı r. Bu anayasal metin üzerinde, 1962'de yap ılan ve ayni zamanda siyasal rejimin niteli ğini etkileyen "Cumhurba şkanımn do ğrudan
halk tarafindan seçilmesine" ili şkin değişiklik tartışmanı n esas konusunu
oluş turan yeni rejimin ana unsurunu olu şturmuştur.
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Aynı ş ekilde, seçim sisteminin ve partiler sisteminin etkileri ile de biçimlenen ve hükümler istikrarsızlıkları ile, siyasal krizlerle yaş ayan, "yönetilmeyen demokrasi" kavramı ile tanımlanabilen İtalya gibi bir ülkede de, siyasal rejim türü ve siyasal kurulann düzenleni şi, uzun yıllar siyasal gündemin en başlarında yer tutmuştur.
İtalya'da tartışma sadece belli bir dönemle sinirli kalmanu ştır. 1990'11 yıllarda "temiz eller" dalgası ile bir siyasal temizlik hareketi ba şlatılmış, siyasal partiler düzeni yerle bir olmu ş tur. Partiler sistemini de etkilemesi
için, seçim sistemi köklü bir biçimde de ğiştirilmi ştir. Ancak siyasal rejim
arayışları, tüm bu gelişmelerden sonra da devam etmi ş, "Devlet başkanı nın doğrudan halkoyu ile seçilmesini öngören bir rejimin istenmesi ve anayasallaştıniması yönündeki arayış lar ve öneriler ile yeni bir boyut kazanmıştrn
Yunanistan, Portekiz gibi diktatörlük sonras ı demokratik sistemi sadece
i şmesi, siyasal alışkanlıklar
kurallarla değil siyasal partiler sisteminin de ğ
ışı üzerine oturtmak isteyen
ve davramş larm yeniden kurgulanmas ı anlay
ülkeler de Cunıhurbaşkanı mn sistem içindeki konumunu güçlendiren,
onu rejimin temel ve kilit unsuru haline sokan anayasal kurgular olu şturmaktadır. Nitekim 1975 Yunanistan ve 1976 Portekiz Anayasalar ı bu arayışları n bir sonucu olarak ortaya ç ıkmıştır.
Siyasal rejim arayışları sadece bu örneklerle de sımrli kalmaımştır. Özellikle 1990'l ı yı llarda, Sovyetler Birliği'nin ve sosyalist blokun çöküşü ile,
bu arayışlar yeni oluş an ya da yeni esaslara göre kurulan tüm devletlerin
ortak sorunu haline dönüşmüştür.
ı kazanan ve liberal deNitekim, bu dönemde ortaya ç ıkan, bağımsızlığın
mokratik hukuk devleti ilkelerine göre yeniden biçimlen ıneye yönelen bir
çok ülkede, siyasal rejimin ne olaca ğı sorusu önem kazanm ıştır. Eski düzenden yeni düzene (hem siyasal, hem ekonomik, hem sosyal alanda) geKONFERANS
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çerken, hangi siyasal kurumların ve modellerin bu değişikliklere yön verebileceği tartışmaları, gerçekleştirilen anayasal modelleri de etkilemi ştir.
Diğer bir söyleyiş ile, siyasal üzerindeki tart ışma ve arayışlar belirli ülkelerin sorunsalı olmaktan çıkarak, genelle şmiştir, ortak bir sorunsal durumuna dönüşmüştür.
Bulgaristan, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya gibi birçok
Orta Avrupa ülkesinin ve Letonya, Litvanya gibi Balt ık ülkelerinin, hemen 1990'lı yılların başlarında kabul ettikleri anayasalarda öngörülen siyasal rejim modelleri, bu arayışların bir sonucu olup, bu alandaki tart ışmalara bir ışık tutabilecek niteliktedir.
Türkiye'de Parlamenter Rejim Olgusu ve Patolojik İşleyişi
1. Klasik Parlamenter Rejim Eğilimi
1990'11 yıllarda Avrupa'da genelle şen bu siyasal rejim arayışlan Türkiye'de sürekli olarak gündemdedir. Bazen listede alt s ıralara dü şer, bazen
ı alır, ama sürekli olarak gündemde kalmaya devam eder.
en üst sıray
Neden? Bu arayış Türkiye'de çözümü olmayan bir kriz olarak, neden sürekli gündemde kalıyor?
Türkiye, her şeyden önce, anayasalı bir düzene geçtiğ
i 1876 yılından bu
yana, belli istisnalar dışında, siyasal rejim türü olarak, klasik rejimler tiplemesinde yer alan "Parlamenter rejimi" uygulam ıştır.
1876 Anayasası ile getirilen model, Devletin başında yer alan, "egemenliğe sahip" olan padi şah ve onun geniş anayasal etkileri (Bakanlann siyasal sorumluluğunun meclise değ
il, sadece padişaha karşı olması) nedeniyle, bir parlamenter rejim sayılamasa da, onun değ
i şiklikleri ile ortaya çıkan 1909 Anayasas ı, "Parlamenter rejim" modelini çizmektedir.
1921 Anayasası'ndaki meclis hükümeti sistemi uygulanmasmdan sonra
1924 Anayasası, meclis hükümeti sistemi ile, Parlamenter rejim arası karma bir modele temel oluşturmuştur.

Ve özellikle çok partili bir dönemle birlikte, tüm anayasalar (1924-19611982) "Parlamenter rejim modelini" öngörmü ştür.
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[982 Anayası ile getirilen model, uzunsüre kamuoyunda ve siyasal çevreerde "Yar ı-Başkanlık Sistemi", "Ba şkanlı Parlamenter rejim" olarak adandınimış olsa da, klasik bir Parlamenter rejim modelinden uzak de ğilEr.
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sasen, 1982 Anayasası'nı n yapılması sırası nda, siyasal iktidarı elinde
)ulunduraları n amaçları , güçlü ve yetkili bir cumhurba şkanını n çevresinle biçimlenen bir siyasal rejim olu şturmakdır.
\ncak, Anayasamn nihai metininde yer alan kurumlar, yetkiler ve ili şkiıer ağı , söylenildiği gibi, kendi "iktidar alanı na sahip bir yürütme organ
un" liderliğinde bir "Yar ı-Başkanlı k Sistemi" ya da bir "Amerikan model" oluş turmaktan çok uzak kalm ıştır.
9umhurbaşkamnı n meclis tarafından seçimine ilişkin düzenleme (Madde
[02) cumhurbaşkanın
ın, her ne kadar psikolojik olarak bir Cumhurba şkaru görünümünü do ğuracak biçimde, uzun bir liste halinde say ılmışsa da,
retkilerine iliş kin 104. madde ve ilgili di ğer düzenlemeler, parlamenter rejim türünden farkl ı bir rejim olu ş turmak için yeterli olmam ıştı r. Nitekim
1958 Anayasası 'mn Fransız Cumhurbaşkanına sa ğladığı doğrudan seçim[e gelmenin getirdiği demokratik meş rutiyet olgusu yanı sıra, Fransız
ın 8-9-10-11-12 ve 16 maddelerinin verdi ği "Cumhurbaşkanı Anayasası'n
ın
mn iktidar araçlannı " oluş turan hukuksal yetkiler, 1982 Anayasas ı'n
104. maddesi ile de Türkiye'de Cu ınhurbaşkamna tan ınmamaktadır.
ı sıra, 1982 sonrası uygulanan seçim sisBu anayasal düzenlemelerin yan
temleri ve bunun sonucunda (ve etkisi alt ı nda) yeniden şekillenen partiler
sistemi, siyasal rejimin genel olarak, Parlamenter rejimden farkl ılaşması na olanak tan ımamıştır.
Özellikle 1989 sonras ı döneminde (Turgut Özal' ın Cumhurba şkanlığı dönemi), bir süre için Cumhurba şkanını n çok yetkili ve güçlü bir konuma
gelmiş olması , anayasal, hukuksal bir durum de ğildir. Tam tersine "hukuk
dışı, siyasal hatta ar ızi bir durum" olarak de ğerlendirilebilir. Bu konum
ise, Cumhurba şkanı seçilen ki ş inin, iktidarda bulunan partinin lideri olması ndan, Türkiye'deki parti liderli ği olgusundan, diğer bir söyleşiyle, var
olan partiler sisteminden kaynaklanm ıştır.
KONFERANS

1 353

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

Nitekim 1991de yapılan seçimler sonras ı, özellikle cumhurba şkaıu tarafindan, "Başkanlık ya da Yan-Başkanlık Rejimine" geçiş yönünde tezler
ortaya atılmış olması tesadüfi değildir.
Bu tartışmaların, arayışların temelinde de bu gerçek yatmaktadı r; "Parlamento'da farklı çoğunluğun var olması durumunda, "güçlü ve yetkili bir
cumhurbaşkanı" yönündeki beklentiler, var olan hukuksal düzenlemelerle uyuşmamaktadır. Ve Cumhurbaşkanı, 1982 Anayasası'mn kendine tanı dığı anayasal yetkilerle (Madde 104), iktidardaki partinin ya da partiler
blokunun temel tercihlerinden farkli bir siyaset olu şturma gücüne sahip
olamamaktadır.
2. Parlamenter Rejimin Fizyonomisi
Görüldüğü üzere, Türkiye'de, ilk yazılı Anayasamn ortaya ç ıkmasından
ve çok partili düzene geçişi sağladıkyana, kısa istisna dönemleri ışında
d
tan sonra da, sürekli olarak uygulanan siyasal rejim turu, parlamenter rejim olmuştur.
Tüm siyasal rejiınlerde, onları tanımlayan bir özellik olduğu gibi, parlamenter rejimin de belirleyici özelliği olan, "hükümetin yasama orgamnın
güvenine sahip olmas ı ve bu nedenle yasama ço ğunluğunun önünde sorumlu olması ilkesi" Türkiye'de uygulanan siyasal rejimlerin de temel niteliğidir.
Hükümetin parlamentoda beliren ço ğunluğun iradesine bağımlı olması olgusu, rejimin işleyişini, siyasal partilerin işleyişini, diğer bir söyleyi şle
"partiler sistemine" s ıkı sıkıya bağlamaktadır; mecliste beliren parti (ya
da partiler) çoğunluğu, hükümetin arkasmda oldu ğu takdirde, sistem rahatlıkla işlemekte, tersi bir sonuç olması yani mecliste güçlü bir çoğunluğun bulunmaması ya da hükümete karşıt bir çoğuııluğun elinde olmas ı
durumunda ise, sistem s ıkıntılı, "krizli" bir sistem olarak işlenmektedir.
Bu işleyiş biçimi, Carre de Malberg'in de ğerlendirmesi ile, Parlamenter
sistemin "monist" bir sistem olmas ından kaynaklanmaktadır. Rejimin
tüm siyasal kurumlan tek me şruluk kaynağından; meclis seçimlerinden
bu seçimler sonucu oluşan çoğunluktan beslenmektedir. Hükümet ve Ba şbakan kendi güçlerini, bu çoğunluğa dayanmak suretiyle elde ederler.
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Sistemin işleyiş indeki kilit unsur, mecliste beliren bu ço ğunluk ve onun
iradesidir.
Monist bir i şleyişe ve kurumlar iliş kisine dayanan Parlamenter
rejimin sağlıklı ve iyi işleyebilmesi ise, bir takım ko şulların var olmasına, gerçekleşmesine bağlıdır.
Herşeyden önce ş unu belirtmek gerekir ki, Parlamenter rejim, i şleyişindeki özellikler ve kilit unsurlar nedeniyle, anayasa mühendisli ği yolu ile elde edilmesi mümkün olmayan bir rejim türüdür. Sadece anayasal kurallar
düzenlemek suretiyle, parlamenter rejimin sa ğlıkh işleyiş ini gerçekle ştirmek olası değildir.
Parlamenter rejimin, modele uygun i şleyişi, mecliste beliren çoğunluk ol.
gusuna, ülkedeki partiler sistemine, geçerli siyasal davram ş özelliklerine,
kı saca, hukuksal düzenlemeler d ışında birçok siyasal, sosyal hatta kültürel faktörün bir arada bulunmas ına ba ğlıdır.
Bu faktörler yeterli oldu ğu takdirde, parlamenter sistemin kuruldu ğu ve
gerçek anlamda işlediği "İ ngiliz modeline", "İ ngiliz Parlamentarizmine"
yaklaş mak mümkündür.
Bu faktörlören bulunmamas ı , patoloji durumunda ise, sistem i şlememekte, "krizli yönetim anlayışı " Parlamenter rejim uygulamasının yerini almaktadı r. IV. Cumhuriyet Fransa'sımn da, 19901ar
öncesi Italya'sımn da, Türkiye'nin yaşadığı sorunları nda önemli
bir bölümünün nedeni budur. Bu eksikliklerin ise, sadece "rasyonelleştirilnıiş Parlamentarizm" (parlementarisme rationalite) dilzenlemeleri ve uygulamaları ile giderilmesi mümkün olmamaktadır.
Türkiye de olduğu gibi, siyasal sistemin tek merkezli olarak i şleyen yapısı (diğ er yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri gibi iktidarı paylaşan kurumlar ın yokluğu ya da etkisizliği nedeniyle), siyasal partilerin özellikle lider kadrolar ın isteklerine bağlı bir parlamento, parçalanm ış bir parti sistemi, partilerin hareket kanalla.
nm tı kayan koyu bir clienteliste ili şkiler zinciri sağlıksız ve krizKONFERANS 355
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lerle dolu bir işleyiş ve bu nedenle ülkenin sorunlarına siyasal çözümler getirmedeki yetersizlikler, "parlamenter rejimi" klasik
modelinden uzaklaştırnıaktadır.
Bunun yanı sıra, yukarıda da belirgin üzere, toplum-devlet arasmdaki
ilişkileri, yurttaş-devlet aı asındaki, hatta bunların kendi içlerindeki ilişkileri, tutarli bir temele, i şleyişe ve hukuka bağlayamamış bir ülke olan
Türkiye, bu sıkıntıları fazlasıyla yaşamaktadır. Ve bu nedenle, siyasal rejim arayışlar
ı ve tantşmaları da son bulmamaktadır.
Diğer bir söyleyi şle, Türkiye'de ilk anayasanın kabulünden itibaren, istisna dönemleri dışında sürekli uygulanan "Parlamenter rjim", monist yapısı nedeniyle, her zaman için siyasal sorunlarla yaşamamıza neden olmuş, ya da en azı
ndan Parlamenter rejimin i şleyişini bozan sorunlarla
(partiler yapısı, cyientelist ilişkiler, liderler sultas ı olarak adlandınlan
parti içi demokrasi eksikliği gibi) çözüm getirmekte etken olamam ıştır.
Bu nedenle, Türkiye'de parlamenter sistemin dışmda bir siyasal sistem
aranmaya başlanmış ve yeni siyasal sistem arayışlannda özellikle iki siyasal sistem üzerinde durulmuştur.
Yeni siyasal sistem arayışlarının kaynağında yer alan iki sistemden bir tanesi, daima ABD'de mükemmel bir biçimde uygulanan
"Başkanlık Rejimi" olmaktadır. Nitekim, Türkiye'de de, dönem dönem bu rejim türü ve özellikleri tart ışmaya açılmış ve gündemin
temel konulanndan biri durumuna gelmi ştir.
Tartışma ve arayışların diğer gözde konusu ise, Fransa kanal ı ile
yay
ılan ve M. Duvergernin deyimi ile "Yarı-Başkanlık Rejimi" olarak adlandırılan rejimdir. Bu rejim türü de, Türkiye'de çok tartışılan ve siyasal alandaki temel sorunlanmıza çözüm getirebileceği ileri sürülen sistem olarak göze çarpmaktadır.
Çok kısaca belirlemek gerekirse bu iki rejim türünde de, temel
kurgu devlet içerisinde, yasama ve yürütme organlar ının (Başkanlık Sisteminde), ya da yürütme organ ının içersinde Cumhurşbakan'ın (Yarı-Başkanlık Sisteminde) aynhğına,
başkan
ı ile Ba
ayrı seçimlerle iş ba
şına gelmelerine, ayrı ve önemli yetkilerine
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dayanmaktadır. Dolayısı yla siyasal rejim türleri aras ında Ba şkan- KURULTAYI
lı k ya da özellikle Yar ı-Başkanlı k sistemini kabul eden ülkeler, bu
kurgulan gerçekle ş tirmek suretiyle, belirli hedefleri gerçekle ştimek amacı na yönelmişlerdir.
Nedir bu hedefler, ya da amaçlar? Ya da Türkiye'de ne olmal ıdır?
Bu hedeflerin ya da amaçlar ı n belirlenmesi, Türkiye'de siyasal rejimin
"Yarı-Başkanlı k" yönünde de ğiştirilmesi ya da de ğiştirilmemesi yönündeki tercihinin de dayanacağı ana noktaları oluşturacaktır.
Her şeyden önce, uygulandığı ülkelerde; özellikle de siyasal platforma yayıldığı temel ülke olan Fransa'da Yar ı-Başkanlı k sistemi "partiler sisteminin" yetersizliklerine bir çare olmak amacıyla uygulanmaya ba şlanmıştır.
Tüm siyasal rejimler, sadece getirdikleri anayasal kurgu ile de ğil, o ülkede geçerli olan "partiler sistemi", hatta yine geçerli olan "seçim sistemi" bir
ıarada okunduğunda, gerçek anlamını ve i şleyişini göstermektedir. Dolay
mutlaka
değerlenşılması
sı yla "partiler sistemi" bir siyasal rejimin anla
dirmeye alınması gereken unsurdur.
Bunun yanı sı ra "partiler sistemi" ya da partiler sisteminin zaaflar ı , karar
alamayan bir siyasal iktidara yol açan bir "partiler sisteminde" kurtulmak
için De Gaulle ve Frans ı z siyasal yaşamı "Yan-Başkanlık Sistemine" geçmiştir. Bu suretle, partiler iktidarı yanı sı ra, güçlü, yetkili ve bu hukuksal
yetkilerle kendine özgü bir iktidara sahip olan bir Cumhurbaş kam etrafı nda biçimlenen, iki iktidarl ı bir siyasal rejim benimsemi ştir. Güçlü Cumhurbaşkanlığı kurumu; Fransa'da dağılmış , bölünmüş ve güçsüz partilere
dayanan "parti sisteminden", güçlü, iki bloklu bir partiler sistemine geç şi
sağlamıştır. Cumhurbaşkammn etrafı nda toplanan formasyonlarla, ona
karşı olan blokun ortaya ç ıkmasmdan bu kutupla ş ma (polarisation) Fransa'daki parti sisteminin tamamen de ğiş mesi sonucuna yol açm ıştır.
Benzeri bir geli şmenin pe şindeki bazı ülkeler de - Yunanistan, Portekiz,
yukarıda incelenen Do ğu Avrupa örnekleri gibi - anayasal kurgulanm "Yan-Başkanlı k Sistemine" göre yapm ışlardır.
ı zaafÖzellikle seçim sisteminin de de ğiş mesi ile, partiler sisteminin ayn
lan gösterdiği ülke olan Türkiye'de de güçlü bir Cumhurba şkanı ve ikili
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iktidar anlayışına dayalı Yan-Başkanlık Sisteminin kabulü, belli bir bloklaşmayı ve dolayısıyla güçlü bir iktidar ve güçlü bir muhalefet ikilemini
gerçekle ştirebilir mi?
Böyle bir olasılığın varlığı dahi, Yarı-Başkanlık ve güçlü yetkili Cumhurbaşkanı şemasımn tartışılmasım haklı, anlaşılır göstermektedir.
Yukarıda belirlendiği üzere, klasik Parlamenter rejim, "monist" bir sistemdir. Diğer bir söyleyişle iktidarı tüm kurumlar; Yasama, Hükümet,
hatta Cumhurbaşkanı, yetkilerini tek bir kaynaktan; meclisten, meclis
içindeki çoğunluktan, meclisteki çoğunluğu oluşturan parti ya da partiler
grubundan almaktadırlar.
Türkiye'de "partiler sistemi" da ğınık, bölünmüş, anayasal kurallara karşın kendi içlerinde demokratik olmayan esaslarla, yönetilen, "lider kadrolarimn egemenlik ve denetiminde" siyasal partilerden ve bu partilerin
kendi aralanndaki ve diğer kurumlarla olan ili şkilerinden kaynaklanm ıştır.
Siyasal partiler "liderler ve onlann tercihlerine endeksli" kurumlar biçiminde ortaya çıkmaktadır. Partiler sistemi, bu tür partilerin ili şkilerinden
kaynaklanmaktadır. Bu partiler sistemi içinde çoğunluğu oluşturan gruplar, hükümet, Cumhurbaşkan
ı dahil tüm siyasal kuruınlan oluşturmaktadır.
Dolayısıyla Türkiye'de tüm siyasal yaşam, "liderlerine endeksli" siyasal
partiler etrafında bütünleşmektedir. Ve siyasal partiler, siyasal yaşamın
meşru anlamda tek aktörleridir.
Çağdaş demokratik sistemlere baktığımızda, siyasal aktörlerin
çokluğunu, "çoğulculuğunu" ve zaten sistemin bu "kurumsal anlanda çoğulculuk" üzerine kurulu oldu ğunu görürüz. Sivil toplum
örgütleri, yerel yönetimler, bu kurumsal çoğulculuğıın yarattığı,
farklı anı işlevi üstlenen siyasal aktörlerdir.
Bu çerçevede, Senato ve ikinci Meclisler olgusu da, Devlet cihaz ı
içinde Kurumsal Çoğulculuğu oluşturmaya, Devlet iradesinin
farklı kompozisyondaki kurumlar tarafından demokratik bir anlayış ve çoğ
ulcu bir yapı içinde ifade edilmesini sa ğlamaya yöne-
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len en önemli ve temel unsurlardan biridir. Türkiyede de özellikle, ikinci meclisin Anayasada tekrardan yer almas ı, bu amaç ve
kapsam çerçevesinde dü şünülebilecektir.

KURULTAYI

ı n aktörleri tarafınDemokrasi rejimi, devlet iradesinin bu ço ğulcu yapın
dan olu şturulmasını , biçimlendirilmesini gerekli kilar. Farkl ı siyasal akı sağ larlar, etkilerler ve bu
törler, bu iradenin, siyasal iradenin olu şmasın
farklı aktörler tarafından olu ş turulan irade, sonuçta devlet iradesine, siyasal kararlara dönü şmüştür.
Bu sistem bu i şleyiş , yukarı da belirtilen nedenlerle, Türkiye'de mümkün
olmamaktadı r. Çünki Türkiye'de siyasal ya şamı n siyasal aktörleri tetiktir; "Liderlere endeksli parti ve patiler ço ğunluğu".
Türkiye'de araya farklı iradelerin, ya da aktörlerin sokulmas ı zorunludur.
Sivil toplum örgütleri şu anda bu i şlevi üstlenememektedir; yerel yönetimler etkisizdir; senato yoktur zaten varl ığı durumunda da "liderlere endeksli parti" olgusu, onu da etkisi alt ına almaktadır.
Acaba, Cumhurbaşkanına ayrı bir iktidar tanı mak, gerektiğ inde partiler
iktidarı na ve iradesine kar şılık; "halkı da" sistemin içine dahil etmesini
sağlayacak fesih, referanduma gitme gibi yetkileri ona vermek; bunun d ış mda gerektiğinde partiler iktidar ı ile payla şacağı alanda (dış politika, iç
ve dış savunma gibi baz ı önemli konularda) onu etkili k ılmak, günümüzdeki monist sistemin tek aktörleri yamnda daha ço ğulcu bir nitelik ta şıyaı oluşturabilir mi?
cak bir yapının başlangıcın
En azmdan "partiler iktidar ı" yanı sı ra "güçlü bir Cumhurba şkanını n gerektiğinde 'halk ı ' sistemin içine sokacak yetkileri (fesih ve referandum gibi) biçiminde ortaya ç ı kan iktidarı " sistemin tek aktörlü, tek boyutlu olarak iş lenmesinin bir ölçüde önüne geçebilir mi?
Böyle bir olasılığm varlığı dahi, Yarı-Başkanlık Sisteminin tartışıimasım
anlaşılır kılmaktadır.
Bunlar cevaplar de ğil, görüldüğü üzere sadece sorular!
Ancak önemli olan hedeftir. 0 da bugünkü Tek Aktörlü, Tek Boyutlu siyasal yaş am yerine demokrasinin gerektirdi ği çok boyutlu, çok Aktörlü, karğlcu bir yapı mn kurulmasıdır.
şı iktidarlara bünyesinde yer veren, ço u
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Başkanı

Süheyi Batum arkadaşmııza teş ekkür ediyoruz.
Sayın Batum, Türkiye'deki parlamenter sistemin i şlemeyişinde iki temel
gerekçe gösterdi ve bunlar, toplumun ço ğunluğunca, zannediyorum burada olanların birçoğuııca da paylaşılan şeyler, partilerin lider kadrolarının
egemenliğinde ve denetiminde olmas ı, meşhur liderlik sultas ı. Ikincisi,
partiler dışında sistemi etkileyen çoğulcu bir kurumsal yap ının yokluğu;
sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler... Bu da bizim 82 Anayasasının
azizliği. Bu, 95 değişikliklerinde biraz a şıldı.
Ben, şunu sormak istiyorum: Bu iki şeyin olduğu bir ülkede hangi siyasal
sistem başanli olabilir? Yani lider sultas ı varsa, bu kırılamıyorsa; partiler
dışında -Süheyl Batuın arkadaşı m "monist sistem" dedi- hiçbir güç, -tabii
resmi güçleri kastediyorum ben de- ço ğulcu kurumsal yapılanma, yerel yönetimler, -örgütlü toplumu kastediyorum- etkileyemiyor ise, bu ülkede yarı başkanlık sistemi nasıl başar
ılı olur? Say
ın Bockel de bunu söyledi;
"Fransa da böyle ba şardı oluyor" dedi. Ben de demin vurguladı m; Fransa'da Cumhurbaşkan
ı ve meclis çoğunluğu aynı partiden olduğu zaman,
onu durduracak sivil toplum örgütleri var, güçlü bir demokrasi bilinci var.
Belki parti disiplini orada da var; ama bizim ölçülerde de ğil, lider sultası
ölçülerinde değ il, sorun burada zaten. Yani Türkiye'de bu iki şey varsa, bu
iki şeyin olduğ u yerde zaten başkanlık sistemini saf ışı
d bıraktı, -arkadaşıma katılıyorum- Amerika'ya özgü bir modeldir. Yan ba şkanlık sisteminde bu iki şey çok daha olumsuz sonuçlar doğurur. 0 halde Türkiye'nin temel sorunu, bunlan gidermektir; yani partiler sistemi, seçim sistemleriyle ilgilidir, onu sorgulamak gerekir.
Bir de konu şmamın başında söyledim; Türkiye'de rejim de ğişikliği istikrar
adına isteniyor. Bu istikrar nedir; hükümet istikrar ı mıdır, siyasal istikrar
mıdır? Hükümet istikrarını sağlamak için de parlamenter sistem içerisinde seçim sistemleriyle oynars ınız, hükümet istikrarını sağlarsımz; 194650 arasında olduğu gibi, şahane bir hükümet istikrar
ı. Peki siyasal istikrar sağlandı mı? Niye 27 Mayı sa geldik; bu soruyu sormak lazım. 0 halde,
aslolan, siyasal istikrara ba ğlı hükümet istikrarıdır. Onun arkasında çok
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çok geniş toplumsal bir desteğin olduğu, örgütlü bir toplum desteğinin olduğu ve örgütlü toplumun parlamentoya yans ıdığı çoğulcu yapılanmadaki
bir siyasal istikrardır. 82 Anayasasmın bu yönden eksiklerini söyledim. 82
Anayasası çok eleş tirilebiir; ama en ehveni er yönü, kurdu ğ u hükümet
sistemidir. Cumhurba ş kamnin yetkilerini tek ba şma mı , hangilerini kullanacağı konusunda bir belirsizlik vard ır. Tamam, bu ele ştirilecek yönüdür; ama bakın, 91 seçimlerini saym ıyorum, o Do ğru Yol Partisi-SHP'ye
özel koş ullarda bir araya geldi, bir yerde 12 Eylül öncesinin günah ını çı karmaktı . Ama 95 ve 99 seçimleri sonras ı, önce Ana-Yol, sonra Refah-Yol,
sonra Ana-Sol-D, daha sonra DSP Az ınlık Hükümetini kuran bir sistem,
daha ne isteniyor? Yani, bu anayasal sistem sa ğlıyor. Ne sağlıyor; işte anayasadaki fesih yetkisi. Diyor ki, -bu 45 gün de uzundur, düzeltmeler yap ılabilir- "45 günde hükümeti kuramazsan ı z, seçimlere gidilir." Türkiye'de
yüzde 21-23 oylarla 95-99 y ılan arası hükümetler çıktı . 99 sonrası üç partili hükümetler var; yani sistem hükümet ç ıkarıyor, sistem istikrar sa ğliyor. Sorun nerede? Sorun partilerin istikrars ızhğı nda, sorun örgütsüz toplumda, sorun çoğulcu yapılanmanın yokluğunda. 0 zaman bit-ileri resmi
ya da gayriresıni yönetimi ele al ıyor. Bu bakımdan, benim kanaatimce, sistemden çok, -Süheyl Batum arkada şı m da zaten buna katildi- meselenin
bu yönü üzerinde de ğerlendirme yapmak gerekir diye dü şünüyorum.
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Ş imdi son olarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku
Öğretim Üyesi Erdal Onar arkada şımızı dinleyelim. Zannediyorum onun
da önerileri olacaktır. Ondan sonra tekrar birlikte de ğerlendirme imkanı mız olacak.
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Dr. Erdal Onar

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö ğretim Üyesi

TÜRKİYE'NİN BAŞKANLIK VEYA YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİNE
GEÇMESİ DÜŞÜNÜLMELİ MIDIR?

Demokrasi, eski Yunancadaki kelime anlam ından yola çıkılarak, "halk tarafindan yönetim", "halkm iktidar ı" (demoskratos) şeklinde tammianabilir. Ancak, günümüz devletlerinin nüfuslarının büyüklüğü, halkın sözü
edilen yönetimi doğrudan kendisinin üstlenmesini engellemekte ve halk
bunu büyük ölçüde belirli bir süre için seçtiği temsilciler eliyle gerçekleştirmektedir. Bu şekilde ortaya çıkan sistem saf bir temsili demokrasi olabileceği gibi, halkın zaman zaman yönetimle ilgili kararların alınmasına
bizzat katıldıklan yarı-doğrudan demokrasi biçiminde de olabilir (1). Bir
demokratik sistemde, halkın seçtiği temsilcilerin hangi devlet organinı veya organlarım oluşturduklarına bakıldığında, farklı hükümet siste ınleriyle karşılaşılmaktadır. Gerçekten, hükümet sistemleri, her durumda bağımsız olması gereken yargı organım dikkate almazsak, devletin geriye
kalan iki organı, "yasama" ve "yurutme"nin olu şumları ve birbirleriyle
olan ilişkilerine göre belirlenınektedir. Klasik bir ayr ıma göre bunlar, i"meclis hükümeti sistemi", ii- "başkanlık sistemi" ve iii- "parlamenter sistem" olarak adlandınlabilir. Bu hükümet sistemlerine, son elli y ıl içinde
örnekleri giderek artan bir dördüncüsü de eklenebilir: iv- "yan-başkanlık
sistemi" (2).
(1) LIJPHART. Arend: Çağdaş Demokrasiler (Çevirenler: Ergun Özbudun, Ersin Onulduran), Tarihsiz, Yetkin Yayınları . s.11; TEZİÇ, Erdoğan. Anayasa Hukuku, İstanbul
1998, Beta Yayınlar
ı , s.217 vd.; KALAYCIOĞLU, Ersin: 'Siyasal Rejim Tasar ımı ve
Demokrasi", Siyasal Rejim Tartışmaları, Istanbul 2000, TESEV Yayınlar
ı 15, s.97 vd.
(KALAYCIOĞLU'nun aynı eseri, aynen İktisat Dergisi, Nisan 1999, Sayı 388. s. 5
20'de de yayınılanmıştır).
(2) Hükümet sistemleri hakkında, bkz. TURHAN, Mehmet Hükümet Sistemleri ve 1982
Anayasası, Diyarbakır 1989, Dicle üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları , No:9; GÖREN, Zafer: Anayasa Hukukuna Giriş, Izmir 1997, s.138-148; DEMIR, Fevzi: Demok362 1 KONFERANS

ULUSLARARASI

Meclis hükümeti sisteminde yasama yetkisi ve yürütme er-ki yasama orgaımnda toplanmıştı r. Ancak, çok say ıda temsilciden olu şan yasama organ
zhk
nedeniyle,
bu
sisı
ınesindeki
imkfins
mu yürütme işlevini yerine getir
temde, üyeleri yasama orgam tarafmdan seçilmi ş , kollejyal nitelikte bir
yürütme kurulu da bulunur. Kendine ait ba ğımsı z bir politikası olmayan,
yasama orgammn direktiflerine göre hareket etmek durumundaki bu kuı dilediği zaman görevden alabilir. Daha çok
rulun üyelerini yasama organ
siyasal sistemde meş ruluk krizi söz konusu oldu ğunda ba şvurulan bu sistem, günümüzde ra ğbet görmemektedir (3).
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Başkanlı k sistemini, hem yurutme organımn başı , hem de devlet ba şkanı
olan baş kamn, belirli bir süre için halk tarafı ndan seçildiği ve yasama organımn başkanı düşüremediği, ba şkanı n da yasama organını feshedemediği bir sistem olarak tan ımlayabiliriz (4). Görüldü ğü gibi bu sistemde yürasilerde Hükümet Sistemleri ve Başkanlı k Hükümeti Rejimi; İzmir 1998, Ege Genç
ı ; TEZIÇ (1998): s.393-433; ÇA ĞLAR, Bakır: Anayasa Biliİşadamları Derneği Yayın
mi, İstanbul 1989, BFS Yayınlan. s.262-307; ERDO ĞAN, Mustafa Anayasal Demokrasi, 3.Baskı , Ankara 1999, Siyasal Kitabevi Yay ını . s.139-156; ATAR, Yavuz: Demokrasilerde Anayasal De ğiş menin Dinamik/eri ve Anayasa Yap ımı , Konya 2000, Mimo-

za Yayınları, 5.208-219.
(3) 1789 Frans ız ihtilak sonras nıda Fransa'da ve Kurtuluş Savaşı döneminde 23 Nisan
1920'de açı lan Büyük Millet Meclisi ile birlikte ülkemizde uygulanan bu sisteme,
Fransa'daki Konvansiyon Meclisi'nden esinlenerek konvansiyonel sistem de denkmektedir. Bkz. TURHAN (1989): s.24-29; ÖZBUDUN, Ergun: 1921 Anayasast, Ankara 1992, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştı rma Merkezi
Yayını, s.51-74.
(4) SIIUGART, Matthew Soberg-CAREY, John M.: Presidents and Assemblies, Constitutional Design and Electoral Dynamies, Cambridge University Press, 1992, s.19; SHUGART, Matthew 5.: "Of Presidents and Parliaments", East European Constitutional
Review, Volume 2, No.1, 1993, s.30; LINZ, Juan: "Parliamentarisn ı and presidentialism", The Encyelopedia of Democracy, (ed. Seymour Martin Lipset), Congressional
Quarterly Inc., Washington D.C. 1995, s.910-913; GONENÇ, Levent: Prospeets for
Constitutionalism in Post-Communist Countries, Hoilanda'mn Leiden Universitesinde kabul edilmi ş olup henüz yay ımlanmamış doktora tezi, 1998-a-, s.209 (Bu eserin
genişletilmiş şekli yakında yayınlanacaktır).
ını feshedememesini, ba şkanlık sisn yasama organ
Ancak, bazı düşünürler, ba şkanı
teminin zorunlu bir unsuru olarak görmemekte; bir ba şka deyişle, halk tarafından
ından dü şürülemiyen bir ba şkanı başkanlık sistemi
seçilen ve yasama organı taraf
ını feshetme yetkisine saiçin yeterli bulmakta ve böyle bir ba şkanın yasama organ
k
sistemi
olarak
kabul
etmektedirler.
Bkz.: İJLUŞAşkanlı
u
sistemleri
de
ba
hip olduğ
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ın kabinesinde yer alanlar, onun sade-

ce dan
ışman
ı, yardımcısı konuınundadırlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Başkanlarından Lincoln'ün bakanlarıyla yaptığı bir toplantıda
oya sunduğu konuya ilişkin oylama sonucunu «7 hayri-, 1 evet. Evetler galiptir" (5) şeklinde açıklaması, yürütme orgamnın primus solus niteliğini,
bir başka deyişle başkan eksenli oluşunu yeterince vurgulamaktadır (6).
Parlamenter sisteme gelince, bu sistemi Epstein, yürütme iktidar ının yasama iktidanndan kaynaklandığı ve ona karşı sorumlu olduğu anayasal
demokrasi tipi olarak tanımlamaktadır (7). Bu tammdan yola ç ıkıp, yürütme orgammn oluşumuna bakarsak, şöyle bir tablo ile karşılaşırız: Parlamenter sistemde yurutme organ
ı ikili bir yapılanma göstermektedir (8).
Bu yapmın birinci kanadım devlet başkan
ı, ikinci kanadmı ise başbakan
ilİN, Nur: Anayasal Bir Tercih Olarak Başkanlık Sistemi, Ankara 1999, Yetkin Yayınlan, s.37-40; SARTORI, Giovanni: Comparative Constitutional Engineering: An
Inquiıy into Stractures, Incentives and Outcomes, 1994, Macmillan Press LUİ, s.87
(Bu eserin Türkçe çevirisi için bkz. Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği, Çeviren:
Ergun Özbudun, Ankara 1997, Yetkin Yay ınlar
ı, s.116); LİJPHART (Çağdaş Demokrasiler): s.66. Ayrıca bkz. TOSUN, Gülgün Erdoğan-TOSUN, Tanju: Türkiye'nin Siyasal Istikrar Aray ışı, Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemleri, Istanbul 1999, Alfa Yayınları , No.563, s.57.
(5) KUBAtLı, Hüseyin Nail: Anayasa Hukuku Dersleri, Istanbul 1971, s.450.
(6) Lijphart, Önceki bir eserinde, ba şkanlık sisteminde yürütme yetkisinin tek ki şide toplanmasını zorunlu bulmamakta ve kollejyal bir kurulun halk tarafı ndan seçilmesi
halinde bunun da başkanlık sistemi olabileceğini belirtmekte ise de (LIJPHART Çağdaş ]Jemokrasiler-: s.67); daha sonraki bir çalışmasmda yurutme yetkisinin tek
ı , başkanhk sisteminin temel bir unsuru olarak görmektedir
kişide toplanmasın
(LIJP}IABT, Arend: "Introduction", Parliamentary versus Presidential (3overnment,

(ed. Arend Lijphart), Oxfbrd University Press, 1992, s.3. Bu konuda aynca bkz. SARTORI (1994): s.84-85, Türkçe çevirisi (1997): s.114-115; ULU ŞAFIİN (1999): s.41-51;
GĞNENÇ (1998 —a-): s.209-210.
(7) EPSTEIN, Leon D.: "Parliamentary Government", international Encyclopedia of the
Social Sciences, (ed. David L. Sills), The Macmiilan Company and The Free Press, Volume 11. 1968, s419-425.
(8) Lijphart, ikili bir yürütme organını parlamenter sistemin zorunlu bir niteli ği olarak
görmemekte ve parlamento tarafından seçilecek bir başkanın hem hükümetin, hem
devletin başkan
ı olabileceğini söylemekted.ir. Ne var ki, yine Lijphart' ın işaret ettiği
gibi, Federal Almanya ve Avusturya'daki baz ı eyaletler (Lander) hariç tutulursa, bilinen bütün parlamenter sistem örneklerinde ikili bir yürü tme orgam bulunmaktad ır
(LLJPHART -Çağdaş Demokrasiler-: 5,66-67).
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ve bakanlardan meydana gelen bakanlar kurulu (=hükümet) olu şturmaktadır. Rejim monarş ik bir nitelikte ise, bir başka deyişle devlet başkanı seçimle değil de, soy esası na göre belirleniyorsa, bu belirlemede yasama organımn bir rolü olamaz. Ancak, söz konusu olan bir cumhuriyetse, cu ınhurbaş kamm seçen ya sadece parlamentodur, ya da parlamentonun da
içinde yer aldığı bir seçiciler kuruludur (9). İ kinci kanada gelince, bu kanat parlamentodan kaynaklanmaktad ı r. Gerçekten, ya Ingiliz (Westminsinde olduğu gibi, devlet ba şkanının görevlendirdiği bir parlater) örne ğ
menter (başbakan) hükümeti kurmakta ve yeni kurulan hükümet izleyei politikayı gösteren bir program ı yasama organına sunup onun güveceğ
nini istemektedir; ya da Federal Almanya, İ sveç ve Japonya'da olduğu gibi, Başbakanı parlamento seçmektedir. Parlamenter sistemde, yürütme
organımn birinci kanadım oluş turan devlet başkanı sorumsuz olduğu halde; ikinci kanad ın, yani bakanlar kurulunun yasama organ ına karşı kollektif, aynca bakanların da bireysel sorumluluğ u vardı r. Bu siyasal sorumluluğun bir sonucu olarak, yasama organ ı, soru, genel görüşme, meclis araştırması gibi çe şitli denetim araçları yla hükümeti denetleyebilir ve
güvenini kaybetti ğinde dü şürebilir. Buna kar şılık, parlamenter sistemlerin çoğunda, yürütme organının da yasama meclisini feshetme yetkisi ile
donatıldığı görülmektedir.
Bir diğ er sistem, başkanlık sistemi ile parlamenter sistemin baz ı unsurlarım birleştiren yan-ba şkanlı k sisteınidir. Duverger, bu sistemin unsurlarmı şöyle belirtıüektedir: t- cunıhurbaşkanı mn halk taraündan seçilmesi,
ii- cumhurbaşkanımn güçlü yetkilere sahip olmas ı , ili- yasama organına
karşı siyasal sorumluluğu bulunan bir hükümetin varl ığı (10). Hemen an-
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ı bu tür bir Federal Kurul'ca (Bundesversamnı(9) Federal Almanya'da Cumhurba şkan
lung) seçilmektedir. Bkz. Federal Alman Anayasas ı Md. 54. Kurulun üye sayısı Federal Meclis'in (Bundestag) üye say ısına göre değiş mektedir. Çünkü, eyaletler de (lander), Federal Kurula Federal Meclis üye say ısı kadar temsilci seçmektedirler. En son
23 Mayı s 1999da yapı lan Cumhurbaşkanı seçiminde Federal Kurul, 669'u Federal
Meclis üyesi ve 669'u eyaletlerden seçilen üyeler olmak Üzere, toplam 1338 ki şiden
oluşmuştu.
(10) DUVERGER, Maurice: "A New Political System Model: Semi-Presidential Government", ParUamentaiy Versus Presidential Government, (ed. Arend Lijphart). Oxford
University Press, 1992, s.142-149.
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gibi, burada ilk iki unsur ba şkanlık sistemini, sonuncusu ise
parlamenter sistemi çağnştırma.ktadır.

Günümüzde rağbet görmeyen meclis hükümeti sistemi bir yana b ırakılacak olursa, acaba geriye kalan üç sistem uygulamada karşımıza çıkan tüm
örnekleri açıklamaya yetmekte midir? Bu soruya olumsuz yamt veren bazı düşünürler, daha farklı sımflandırmalar getirmektedirler. Bunlardan
en dikkat çekenlerinden biri, Shugart' ın yaptığı sınıflandırma olup, bu düşünür beşli bir ayrım önermektedir: i-saf başkanlık sistemi (pure presidential system), ii-saf parlamenter sistem (pure pcırliamentary system), iiibaşbakan-başkanlık sistemi (premier-presidential system), ıv-başkan-parlamenter sistem (president-parliamentary system) ve v-başkanlı parlamenter sistem (parliamentary with "president"systern) (il). Saf başkanlık
sistemi ile saf parlamenter sistem, yukarıda açıklacliğımız başkanlık sistemini ve parlamenter sistemi, ba şbakan-başkanlık sistemi ise yine yukanda açıklanan yarı-başkanlık sistemini karşılamaktadır. Bunlardan saf
başkanlık sistemine Amerika Birle şik. Devletleri, saf parlamenter sisteme
İngiltere, Federal Almanya, İtalya, başbakan başkanlık sistemine de
Fransa örnek gösterilebilir. Ba şkan-parlamenter sistemde ise, cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmekte, güçlü yetkileri bulunmakta ve ba şbakan ile bakanlar kurulunun diğer üyeleri, hem yasama organ ına, hem de
cumhurbaşkamna karşı sorumlu olmaktadirlar. Yani bu sistemde bakanlar kurulu, cumhurbaşkani tarafindan azledilebilece ği gibi, yasama organı tarafından da düşürülebilir. Geçmişte Weimar Almanyası, günümüzde
Rusya Federasyonu bu sistemin örneklerini olu ştururlar. Nihayet, başkanlı-parlamenter sistemde ise, cuınhurbaşkam yine halk tarafindan seçilmekte ve yasama orgamna kar şı sorumlu bir başbakan ve bakanlar kurulu bulunmaktadır; ancak, cumhurbaşkanının yetkileri çok azdır. Bir
başka deyi şle, bu sistemde yürütme fonksiyonu, saf parlamenter sistemdeki gibi, başbakan ve bakanlarca yerine getirilmektedir. Irlanda Cumhuriyeti ve Bulgaristan'ı bu sistemin örneği olarak gösterebiiriz.

(11) SHUGART ( ı 993): s.30; GÖNENÇ, Levent: "Azerbaycan Anayasas ı Üzerine Notlar'
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 47, ı 998-b-, Sayı 1-4, s.205-207.
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Hemen iş aret edelim ki, bu ayr ıma katılmayanlar vardır. Örneğin,
ri, özellikle "ba şkanlı-parlamenter sistem" aynm ı m benimsememekte ve
yetkisi bulunmayan bir cumhurba ş kammn halk tarafı ndan seçiliyor olması mn, bir sistemi parlamenter sistem olmaktan ç ıkarmayacağım sayımmaktadir (12). Buna kar şılık bir başka dü şünür, Elgie, yürütme organ ının
halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı ile, yasama organ ına karşı siyasal sorumluluğu bulunan ba şbakan ve bakanlardan oluştuğu tüm sistemleri "yarı-başkanlı k" sistemi olarak adla ııdırmaktadı r (13). Bizce de,
ya Elgie gibi bu iki unsuru ta şı yan tüm örnekleri yarı-başkanlı k sistemi
ı ndan seçilen
olarak kabul etmek veya Shugart' ın yaptığı gibi, halk taraf
cunıhurbaşkamnı n yetkilerine göre bir aynma gitmek; ama her durumda,
halk tarafı ndan seçilen bir cumhurba şkamnı n bulunduğu sistemi parlamenter sistemden ayı rmak daha uygun olacaktır (14).

ıflandırma, Fish'ten gelmektedir. Bu
Hükümet sistemleri için bir ba şka sın
düş ünür, hükümet sistemlerini, parlamenter sistem, ba şkanlık sistemi,
yarı-başkanlı k sistemi ve süper-ba şkanlı k sistemi (superpresidentialism)
olarak dörde ayırmakta ve süper-ba şkanlı k sistemini, olağanüstü yetkilerle donatılmış bir cumhurbaşkani kar şı smda ona göre hayli zayı f konumda
bir yasama organını n bulunduğu anayasal düzen ş eklinde tammlanmaktadı r. Fish, bu sistemde, cumhurba şkanımn kararnamelerle yasal düzenlemeler yapma yetkisinin bulunmas ı m, hükümetin oluş um biçimine karar
verebilmesini ve onu yasama organ ımn denetiminden koruyabilmesini
aramaktadı r (15). Bunlara, yasama organ ını feshedebilme yetkisini de ek(12) SARTORI (1994): 132- ı 33, Türkçe çevirisi (1997): s.174-175. Aynı doğrultuda, ÖZBUDUN, Ergun: Demokrasiye Geçiş Sürecinde Anayasa Yap ımı, Bilgi Yayınevi, Ankara
1993, s.139-140.
(13) ELGIE, Robert: "The Politics of Semi-Presidentialism", Semi-Presidential ısm in Europe, (ed. Robert Elgie), Oxford University Press, 1999, s.12-13.
(14) Nitekim, Vedel de, cumhurbaşkanı nm halk tarafmdan seçilmesini parlamenter sistemin mantığma aykı n bulmaktadı r (VEDEL, Georges: "Temel Hukuki Seçenekler",
BDT Ülkelerinde Demokrasiye Geçi ş ve Anayasa Yap ım ı, Ankara 1993, s.97-98).
(15) FISR, M. Steven: "The Pitfails of Russian Superpresidentialism", Current Hıstory,
October 1997, s.326-327. GOZLER'in yeni bir çalışması nda Türkiye için önerdi ği modelin, bu tür bir süper-başkanlık sistemini ça ğnştırdığı söylenebilir. Bkz. GOZLER.
Kemal: "Türkiye'de Hükümetlere Nas ıl Istikrar ve Etkinlik. Kazandmlabiir", Türkiye Günlüğü, Sayı 62, Eylül-Ekim 2000, s.25-46.
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ğinin yıkıhşından sonra oluşan bazı Orta-Asya cumhuriyetleri ile, bazı
Güney-Amerika ülkelerini bu sisteme örnek olarak göstermektedir. Amlan
bu yetkilerin, sistemi otokratik bir rejime dönü ştürmemesi için, dü şüııüre
göre, belirli aralıklarla serbest seçimlerin yap ılması, demek kurma ve toplanma özgürlükleri ile birlikte diğer kişi özgürlüklerinin bulunmas ı, sistemde muhalefet partilerinin yer alması ve cumhurbaşkanının ele ştirilebilmesinin mümkün olmas ı gerekmektedir (16). Ancak, çok geli şmiş bir
anayasa yargısı olmadan bu güvencelerin böyle bir sistemde kal ıcı olabilmesi, bize mümkün görünmemektedir.
Değinilen bu sistemler aras ında yer almayan ve uygulamada somut bir örneği bulunmayan değişik bir model, Sartori tarafından önerilmektedir.
Ünlü düşünurun"alternatif başkanlık sistemi" (alternating presidentialism) veya "aralıklı başkanlık" (intermittent presidentialism) diye adlandırdığı bu sistem, özde, cumhurba şkammn halk tarafından seçildiği bir
parlamenter sistem olarak dü şünülmüştür ve dört yıllık bir yasama dönemi için bir, be ş yıllık bir yasama dönemi için iki hükümet krizi ya şanmadığı sürece, öyle de kalacaktır. Fakat hükümetin düşmesi durumunda, yasama döneminin geri kalan kısmı için, sistem, güçlü bir başkanlık sistemine dönüşecektir. Dönemin sonunda, yeni seçimlerle birlikte, parlamenter
sistem de tekrar ba şlayacaktır (17). Bu sistemin hükümet krizlerini önlemeye çalıştığı açıktır. Ancak, etkin olmadığı, yanlış politikalar uyguladığı
halde, başkanlık sisteminin devreye girmesinden çekinen yasama organınin, başarısızlığına rağmen hükümeti düşürmemesinin doğurabileceği sakıncaya bu model bir çözüm getirmemektedir. Kald
ı ki, Uluşahin ve
Atar'ın da işaret ettikleri gibi, hükümet krizi üzerine devreye giren başkanın, dönem sonunda bir süredir kullanageldi ği güçlü yetkileri yasama orgamna devretmek istememesinin doğurabileceği rejim krizi olas ılığını da
gözden uzak tutmamak gerekir (18),

(16) FISH (1997): s.326.
(17) SARTORI (1994): s.153-159, Türkçe çevirisi (1997): s. 199-206.
(18) ULUŞAHİN (1999): s.205; ATAR (2000): s.216-217.
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rürk doktrininde de, değindiğimiz kMsik sistem ayrımlannda yer alma- KURULTAYI
yan bazı farklı adlandırmalar görülmektedir. Örneğin, Teziç, ABD'deki
ının siyasal hayatı
başkanlık sisteminden esinlenen, fakat devlet başkan
ve
parlamentonun
yetkilerinde
k ısıtlamaya gitekeline
aldığı
bir bakıma
dilmiş olduğu Latin Amerika ve baz ı Afrika ülkelerindeki yönetim biçim[erini "başkancı sistem" olarak adlandırmaktadır (19).
Çağlar'm da, parlamenter sistemin bir türü olarak de ğerlendirdiği bir moiele "ba şkanlı-parlamenter sistem" adım verdiğini görüyoruz. Yazar, bu
terimi, parlamenter sistemde parlamento tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanımn, k.lsik parlamenter sistemdeki cuınhurbaşkanına göre çok daıha fazla yetkilerinin oldu ğu, yarı-başkanlı k ve parlamenter sistemin kar
şımı bir yönetim türü için kullanmakta ve 1975 tarihli YunanistanAnayasası ile 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ını bu sistemin örnekLeh olarak göstermektedir (20).
Nihayet, İ srail'de bütün bu sistenilerden farkli, kendine özgü bir modelle
karşılaşıyoruz. Hükümetin kuruluşuna iliş kin 1992 tarihli yeni Temel Karıun uyarınca, ilk kez uygulandığı 1996 yılından bu yana İsrail'de başbakan iki-turlu çoğunluk sistemi ile doğrudan halk tarafindan seçilmekte,
fakat kuracağı hükümetin İsrail yasama orgam Kııesset'ten güvenoyu alması gerekmektedir. Ayrı ca Knesset'çe seçilen bir cumhurba şkanının da
bulunduğu bu sistemde, yasama orgam hükümeti dü şururse, kendisini de
feshetmiş olmakta; aym şekilde, başbakan, cunıhurbaşkanı mn onayım
ını feshederse, kendisi de seçime gitmek zorunda kalalarak yasama organ
(19) TEZIÇ, Erdoğ an: "Giriş Bildirisi", Un pıisident dlu par le peuple, irna bonne solution?
Galatasaray Üniversitesi Yayınlan, İstanbul 2000, s.33.
nda 82 Formü(20) ÇAĞLAR (1989): s.268-269, 286-293; ÇA ĞLAR, Bakır: iktidar Yapısı
lü ve Karşı Tezler", idare Hukuku ve ilim/eri Dergisi (Prof Dr. Lütfi DURAN'a Armağan Özel Sayısı), Sayı 1-3, Yıl 9, 1988, s.57-68. ÇAVU ŞOĞLU da aym terimi kullanmaktadır (ÇAV(JŞOĞLU, Naz: Anayasa Not/arı, Beta Yaymian, İstanbul 1997,

s.200). Yazarların kullandıldan bu terimin. Shugart'm daha farkli bir durumu ifade
etmek için kullandığı ve Türkçe çevirisinin "başkanlı -parlamenter sistem" olarak yapılabileceği "parliamentary with president system" ile bir ili şkisi yoktur. Yukanda değindiğiniz gibi, Shugart, bu terimi, halk taraf ından seçildiği halde yetkileri çok az
olan ve sistemin tamamen parlamenter sistem şeklinde çalıştığı bir modeli anlatmak
için kullanmaktadır (bkz. SHUGART-1993-: s.30.31).
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eskisinden daha istikrarsız bir yönetime yol açmış bulunmaktadır (21).
Bütün bu farklı sistemlere çeşitli ülkelerde, yerine göre, daha demokratik,
daha istikrarlı ve daha etkin bir yönetim sağlamak amacıyla başvuru!maktadır. Kuşku yok ki, bir yönetimin demokratikli ği, istikran ve etkinliği sadece uygulanan hükümet sistemlerine bağlı değildir. Siyasal kültür,
ülkede geçerli olan seçim sistemi, siyasal partilerin konumu, yönetsel yapı gibi faktörlerin de demokratiklik, istikrar ve etkinlik üzerinde rolü vardır. (22) Ancak, yönetimin özellikle istikran ve etkinliğinde hükümet sisteminin payı da inkar edilemez. Bu nedenle, gerek demokrasiye yeni geçen, gerek uzun zamandır demokratik sistem içinde yaş ayan devletlerde,
daha istikrarl ı ve etkin bir yönetim sa ğlamak amacıyla, değinilen sistemlerden biri veya di ğeri tercih edilmekte (23), tercih edilen sistemin bekleneni sağlamadığı görülünce bir başka sistem denemesine geçilmektedir.
Örneğin, Sovyetler Birliğinin çöküşünden sonra Moldova (24), önce yar ıbaşkanlık sistemini benimsemiş, ancak daha sonra bundan vazgeçerek,
kısa bir süre önce parlamenter sistemi denemeye ba şlamıştır (25).
Daha eski bir de ğişimi, Fransa'da görmekteyiz. Bu ülkede, 1946 tarihli IV.
Cumhuriyet Anayasası meclis üstünlüğüne dayalı bir parlamenter sistem
(21) İsrail'in kendine özgü sistemi için bkz. KAZAN, Reuven Y.: "Presidential Parliamentarism: Direct Popular Election of the Filme Minister, Israel's New Electoral and Political System", Electoral Studies, Vol.15, No.1, 1996, s.21-37; SARTORI (1994): s.115117, Türkçe çevirisi (1997): s.153-156; INC İOĞLU, Nihal: "Siyasal Rejimler: Başkanlik, Yan-Başkanlık ve Seçilmiş Başbakanlık Seçenekleri Türkiye'ye Neler Sunabiur?", Siyasal Rejim Tartışmaları, Istanbul 2000, 718EV Yayınlan 15, s.41-44.
(22) İNCIOĞLU (2000): s.19; ERDO ĞAN, Mustafa: "Türkiye'nin Sistem Aray ışı", Siyasal
Sistem lhrtı.şmaları, İstanbul 2000, TESEV Yayınları 15, s.92. Demokratik bir sistemde yönetimin etkinliği için bkz. DAHL, Robert A.: "Thinking About Democratic
Constitutions: Conclusions From Democratic Experience", Political Order, (ed. Jan
Shapiro, Russel Hardin), New York University Press 1996, t 175-206.
(23) ÖZBUDUN (1993): s.138-151; GÖNENÇ (1998 -a-): s.212-213.
(24) GĞNENÇ (1998 -a-): s.210; ELGIE (1999): s.14.
(25) HYDE, Lily: 'Moldova: Parliament Plans Presidential Vote, But No Candidates Yet",
Radio Free Europe İRadio Liberty, Weekday Magazine,
(http://www.rferl.coni/nca/features/2000/11/2111200015164/.asr)
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.974'te "karanfihler ihtilftli" ile ot,okratik yönetime son verilen Portekiz'de,
976 Anayasası , halk tarafmdan seçilen Cumhurba şkanına güçlü yetkiler
anıyan bir yan-başkanlık sistemi getirnıiş ken, bu Anayasada 1982'de
çerçekleştirilen de ğişiklikle Cumhurbaşkanı mn yetkilerinde büyük kısıtamalara gidilmiş tir (27).
3enzer ş ekilde, Yunanistan'da askeri yönetim sonras ında yapı lan 1974
nayasası, parlamento tarafı ndan seçilmi ş Cumhurbaşkamna geniş yetiler tanımış ken, 1981-1985 yılları arasmda Cumhurba şkani Karaınanlis
le sol Pasok hükümetinin bir arada bulunmas ının do ğurduğu sıkıntı üzeine, 1986 yılında Anayasa'da gerçekleştirilen değişiklikle Cıımhurbaşkaıımn yetkileri kısıtlanmış bulunmaktadır (28).
)aha uzun bir süre içinde gerçekle şen değiş im, Finlandiya'da görülmektelir. Bu ülkede, 1919 Anayasas ı uyarınca, yürütme organı , halk tarafindan
ı ile
eçilen 300 ki ş ilik ikinci seçmenler kurulunun seçti ği Cumhurbaşkan
rasama organına karşı sorumluluğu olan bir ba şbakan ve bakanlardan
iluşmaktaydı . Önceleri daha çok hükümet a ğırlıklı iş leyen sistem, İkinci
)ünya Savaşı sırası nda ve sonrasmda, özellikle de 1956-1981 yılları araında kesintisiz 25 yı l Cumhurbaşkanlığı yapan Kekkonen döneminde,
9uınhurbaşkanı ağırlıklı yuruıneye başlamıştı . 1987 yılında Anayasada
rapilan de ğişiklikle Cumhurba şkanımn do ğrudan halk tarafı ndan seçilnesi yönteminin benimsendi ği bu ülkede (29), 1991 değişikliği ile ayni kiÖZAY. tl Han: "Başkanlı k ini 'Başkanlı Sistem' mi ? Ya da Kaş Yapayım Derken...",
İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Sayı 1-3, 1991, s. 320-325; VERG İN. Nur: "Genel
ı 16, Güz 1991, s.129-139;
Oy Kapsanunda Cunıhurbaşkam", Türkiye Günlüğü, Say
BATUM, Süheyl: "19901 1m-da Dünyada ve Türkiye'de Siyasal Rejim Tart ışmaları", Siyasal Rejim Tartzşmaları , Istanbul 2000, TESEV Yay ınları 15, s.63-67.
27) ÇAĞLAR (1989): s.306.
28) BATUM (2000): s.67; ÇA ĞLAR (1989): s.306.
ınca. bir adayın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için seçmenlerin
29) 1987 değişikliği uyar
en az yarısından bir fazlas ının oyunu alması gerekiyordu. Bu sağlanamazsa, Cumhurbaşkanı seçimini ikinci seçmenlerden olu şan seçim kurulu gerçekleştirmekteydi.

26)
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Uygulamada, 1980'lerden itibaren Cumhurba şkanımn yetkilerinin daha
nı ve 1 Mart 2000'de yururlüğe
çok dış politika ile sımrlı olmaya başladığı
giren yeni Anayasa ile parlamenter sistem karakterinin daha da belirginleştiğini söyleyebiliriz (30).
Sonuç vermeyen bir değişim arayışım ise İtalya'da görüyoruz. Hükümetlerin kısa ömürlü olmalarından kaynaklanan yakınmalar, politikacılara,
bu ülkede doğrudan halk taraündan seçilmi ş bir güçlü cumhurba şkammn
varlığı
nın yararlı olacağım düşündürmüştür. Bu doğrultuda 22 Ocak
1997'de, her iki meclisten e şit sayıda seçilmiş temsilcilerden oluşan 70 kişilik bir komisyon (bicamerale), olası bir anayasa de ğişikliği üzerinde çandan seçillışmalara başlamış ve cumhurbaşkanmın doğ
rudan halk tarafı
mesini, özellikle dış politikada ve savunmada yetkilerinin art ırılmasım;
fakat başbakan ve bakanlardan olu şan bakanlar kurulunun varlığının da
korunmasım öneren bir taslak hazırlanııştı (31). Böylece bir yan-başkanlık sistemi öngörülmekteydi. Fakat, daha sonra çe şitli partiler arasında

Nitekim, amlan değişiklikten sonra, 1988de yapılan ilk seçimde, hiçbir aday halk ın
yarısından fazlasının oyunu alamadığı için, seçimi ikinci seçmenlerden olu şan seçim
kurulu gerçekle ştirmiştir (httui/www.oresident.filenv5nstitution/stat.ht ınl). 1994 yılinda ise Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafindan iki turlu ço ğunluk sistemi ile seçilmeye başlandı (htto-J/www.om.fi/constitution/3415,htm) . Ilk turda hiçbir aday geçerli oyların yandan bir fazlas ını alamazsa, en çok oy alan iki adayın katılacağı ikinınhurbaşkaıu seçilmiş olacaktı. Nitekim, 1994 ve 2000
ci turda daha fazla oy alan Cn
yıllarında yapılan seçimlerde, Cumhurba şkanı ikinci turda seçilmiştir
(http-J/www.president.fi/enalinstitution/stat.htınll . 1 Mart 2000 tarihinde yürürlüğe
giren lı Haziran 1999 tarihli yeni Finlandiya Anayasas ının 54. maddesinde de aym
düzenleme korunmuştur (htto-J/www.om.fi/constitutioni334O,htm).
(30) ARTER, David: "Finland", Semi-Presidentialism in Europe, Robert Elgie (ed), Oxford
University Press, 1999, s.48-66; ARTER, David: "Government in Finland: A 'SemiPresidential System'?", Parliamentary Affairs, Vol.38, No.4, Autuınn 1985, s.472-495;
RAUNTO, Tapio - MATI'I, Wiberg: "Euilding Elite Consensus: ParliamentaryAccountability in Finland", The Journal of Legislative Studies, Vol.6, Spring 2000, No.1, s.5980; NOUSIAINEN, Jaakko: "From strong parliamentarism tü strong presidency-and
back again" (httu://www.om.fıiconstitution/3414.htm ve 3344.htm).
(31) PATRIDGE, Hilary: Italian Politics Today, Manchester University Press, 1998, s.42.
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ırtaya çıkan görüş ayrılığı nedeniyle, bu düzenlemenin
nümkün olmamam ıştır (32).
lenilerde bir de ğişiklik ise, 2000 yılı mn Eylül aymda Fransa'da yap ılmışır. Anayasanın Cumhurbaşkanının do ğrudan halk tarafmdan 7 y ıllık bir
üre için seçilmesini öngören 6. maddesi hükmü de ğiştirilmiş ve bu süre
vliuii Mecisinki gibi 5 y ıla indirilmiştir (33).
k veya yarı-başkanlık sistemine
rorkiye'ye gelince; ülkemizde de ba şkanlı
ı n do ğrudan
eçilınesi, ya da fazla yetki verilmese bile Cumhurba şkanın
[ıalk tarafı ndan seçilmesi yönünde istekler, bir süredir çe şitli çevrelerce
lue getirilmektedir (34). Orne ğin, Ozal, Ba şbakanlığı döneminde, 1987'de
ir gazeteciyle yaptığı görüşmede,

"Ben Cumhurbaşkanı'nı n halk tarafindan seçilmesini daha demokratik görüyorum. Çünkü Cumhurba şkanı'nı n epey yetkileri var. 1961
Anayasası gibi değil. Partiler aday gösterebilir veya d ışarıdan aday
gösterilebilir, ama Meclis yerine Cumhurba şkanı'nı halk seçnıelidir.
Cumhurbaşkanı da ona göre kendini güçlü hissetmelidir. Dikkat
edin, bu başkanlık sistemi değil. Yani Amerika'daki ba şkanlık sistemi değ il.Cumhurbaşkanımıza yetkiler vermişiz... Ağırlık onda...
Halk seçdrse daha güçlü olur"

demekteydi (35).
(32) The Economist, Mareh 7th, 1996, s.43; The Economist, June 6th, 1998, s.33. GI-

OVANNELLI, Adriano: "Le rdgime semi-prsidentiel, dans le d Ğbat constitutionnel
italien", Un prdsident dizi par le peupie, une bonne solution?, Galatasaray Üniversitesi Yaymiarı , Istanbul 2000, s.79-103, Türkçe özeti, s.105.

(33) Bu Anayasa değişikliği 24 Eylül 2000 tarihinde sunuldu ğu referandumda, katılanlarai % 73'ünün oylarıyla kabul edildi. Ancak referanduma seçmenlerin % 70mm katılmadığmı dikkate alirsak, bu değişikliği benimseyenlerin veya bu de ğişiklikle ilgilenenlerin say ısımn çok az oldu ğu söylenebilir. Sözü edilen kat ılım, Fransa'da
1958'den bu yana yap ılan tüm referandumlarda görülen en dü şük katılımdır (The
Economi.st, Septenıber3Oth, 2000, s.41; Financial TYmes, September 25, 2000, s.2).
(34) Bu konuda bkz. ORGUN, Faruk: Dar Gelen Gömlek Ba şkanlık Sistemi, Bilge Yayınlan: 6, İstanbul 1999, s.29-35, 65-76; CAN İKLİOĞLU, Meltem Dikmen: "Türldye'nin
Sistem Sorunu mu Var?", KhukA, Kamu Hukuku Arşivi, Ekim 1999, Cilt 11, Sayı 3,
s.184-166; YAVUZ, K Haluk: Türkiye'de Siyasal Sistem Aray ışı ve Yürütmenin Güçlendirilmesi, Seçkin Yayı nevi, Ankara 2000, s.544-556.
(35) Hürriyet Gazetesi, 23 Nisan 1987, s.13.

KONFERANS 1373

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI Daha sonra, 9. Cumhurbaşkanı Demirel tarafmdan da, başkanlık veya ya-

rı-başkanlık sistemi saptamasma gidilmeden, Cumhurbaşkamnı halkın
seçmesinin daha isabetli olacağım belirten açıklamalar yap ılmıştır. Örneğin, Demirel 1 Ekim 1999 tarihinde TBMM'nin yeni yasama yılmı açış konuşmasında şöyle diyordu:
"...Cumhurbaşkanı, iki turlu seçimle, halk tarafindan seçilmelidir;
eğer, Meclisiniz muvafik görürse, iki defa seçilmelidir; ama, mutlaka halk tarafindan seçilmelidir. Bunun bir tak ım mahzurları vardır; ama, maksad ınız, eğer demokrasiyi güçlendirmekse, demokrasinin kurumlarına daha çok otorite kazand ırmaksa, mutlaka halk ın
rızasına ve yetkisine cumhurbaşkanlığı makamını bırakmak lazımdı r" (36).

Nihayet, Demirel'in görev süresinin dolmas ına yakın, 2000 yılımn şubat
ayında Hükümeti oluşturan siyasal partilerin Genel Ba şkanlarınm öncülüğünde yapılan ve Cumhurba şkanının görev süresini 5 yıla indirip, bir
kimsenin iki defa Cumhurba şkanı seçilmesine olanak tanıyan Anayasa
değişikliği teklifi ile birlikte, Fazilet Partisi ve Do ğru Yol Partisi milletvekillerince verilen bir başka değişiklik teklifinde Cumhurbaşkanın
ı n 5 yılbir
süre
için
doğrudan
lık
halk tarafindan seçilmesi de önerilmişti. Ancak
bu son öneri TBMM Anayasa Komisyonunda reddedildi ğinden (37); Genel
Kurulda sadece Cumhurbaşkamnın görev süresini 5 yıla indirip, bir kimsenin iki defa Cumhurbaşkam seçilmesine olanak tanıyan değişiklik tek-

(36) TBMv1TD, Dönem 21, Yasama Y ılı 2, 1999, C.13, s.28. Demirel, bu dü şüncesini, 7 Kasım 1999 tarihinde TRT l'de yayınlanan mülkatında da tekrarlamaktayd ı . Kurtul
Altuğ ile sürdürdüğü bu mülAkatta Demirel, «.Ben uzunca bir zamandır, 20 seneye
yaklaşan bir zamandtr Türk kamuoyuna Cumhurba şkanın ın halk tarafından seçilmesi ldz ı m geldiğini ifade ediyorum. Rahmetli Korutürk'ün görevi tamamland ıktan
sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurba şkanı seçemedi... o zaman da söyledim,
gelin halka seçtirelim Cumhurbaşkanını. Benim fikrimdir bu, düşüncemdir" demekteydi. Bkz. Cumhurbaşkan ı Sayın Süleyman Demirel'in TRT l'de Yayınlanan Müldkatı, (Ankara, 7 Kasım 1999), Başbakanlık Basımevi, Ankara 1999, s.41, 43.

(37) Bkz. TBMM'nin 29.3.2000 tarihli 73. Birle şiminde, Doğru Yol Partisi Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya ile Fazilet Partisi Manisa Milletvekili Bülent Ar ınç'ın konuşmaları (TBMMTD., Dönem 21, Yasama Yılı 2, Cilt 29, s.307-310, 327-330).
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lifi görüşülmüş, fakat oylamada kabul için gereken yeter ço ğunluğu
madığı için o da reddedilmi ş tir (38).
Görüldüğü gibi, ülkemizde de çe şitli zeminlerde, Cumhurba şkamnm do ğrudan halk tarafmdan seçilmesi, yar ı-başkanlı k veya başkanlık sistemine
geçilmesi istenmektedir. Acaba, bu tür bir de ğişikliğe gerek var m ıdır? Bu
soruya yamt vermeden önce, ba şkanlı k sistemiyle, yar ı-başkanlı k sisteminin olumlu ve olumsuz yönlerine kısaca değ inmemiz uygun olacaktır.

Başkanlı k sisteminde ve yarı-başkanlık sisteminde devlet ba şkanın halk
taraf
ı ndan seçilinesinin, sistemin demokratik olma niteli ğini art ıracağı,
doğrudan halk tarafı ndan seçilen bir devlet ba şkanının sistem içindeki
meşruluğunun güç kazanaca ğı , halkın kimi seçtiğini bileceği ve dönem sonunda gerekiyorsa o ki ş iyi yeniden seçmeyerek bir tür hesap soraca ğı ileri surulmekte ve bu hususlar ı n sözü edilen sistemin olumlu yönlerini olu şturacağı savunulmaktadı r (39).
Ancak, unutmamak gerekir ki, halk tarafından seçilen ba şkan veya cumhurbaşkan
ı , halkın sadece bir kısmı nm tercih ettiği bir kiş idir. Buna karşılık, baş kana oy vermeyenler, bu seçimde her ş eyi kaybetmiş olacaklardır.
Orneğin, tipik bir ba şkanlı k sistemi olan, Amerika Birle şik Devletlerinde,
7 Kası m 2000 tarihinde yapı lan son başkanlı k seçimlerinde, Gore, ülke genelinde 50.158.094, Bush ise, 49.820.518 oy alm ış ; ancak, Başkanı seçecek
olan 538 kiş ilik ikinci seçmenler kurulunda, Gore 267, Bush 271 ikinci seç(38) Anayasamn 101. maddesine ilişkin değiş iklik teklifinde öngörülen düzenleme şöyleydi:

"Cumhurba ş kani, Türkiye Büyük Millet Meclisince k ırk yaşını doldurmuş ve yüksehöğrenim yapm ış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine
sahip Türk vatandaşları arasından beş yıllık bir süre için seçilir. Bir kimse, en fazla
iki kez Cumhurbaşkan ı seçilebilir" (TBMM'nin 29 Mart 2000 tarihli 73. Birle şim Tu-

tanağı sonuna ekli S.Sayısı 389, s.24). TBMM Genel Kurulu bu de ğişiklik teklifini.
birincisi 29 Mart 2000, ikincisi ise 5 Nisan 2000 tarihinde yap ı lan iki oylamada da
reddetmiş tir (TBMMTD., Dönem 21, Yasama Yılı 2, Cilt 29 5 s.381, Cilt 30, s.315).
(39) SHUGART, Matthew Soberg MAINWARmG, Scott: "Presidentialism and Democracy in Latin America: Rethinking the Terms of the Debate", Presidentialism and Demoeracy in Latin Ameriea (ed. Scott Mainwaring and Matthew Soberg Shugart),
Caınbridge University Press, 1997, s.33-36; ERDOGAN (1999): s.145-146; ERDOĞAN (2000): s.86-89; ULU ŞAİIIN (1999): s.142-160; GÖZLER (2000): s.40-41.
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2000'de Başkan ve Başkan Yardımcısı adaylanna verdikleri oylar, 6 Ocak
2001'de Amerika Birleşik Devletleri yasama orgam Kongre'de ayrı ayrı sayıimış ve Başkan adayı George W. Bush'un ve Başkan Yard
ımcısı adayı
Cheney'in 271, diğer Başkan adayı Al Gore ile Başkan Yardımcısı adayı bi(40) Amerika Birle şik Devletlerinde, Ba şkan ve Başkan Yardımcısı halk tarafindan iki dereceli bir seçimle seçilmektedir. Bu bağlamda, siyasal partiler Başkan ve Başkan Yardımcısı adayı belirlemekte, ayrıca bağımsızlar da Başkan ve Başkan Yardımcıliğına
adaylıklarım koyabilmektedirler. Daha sonra, her federe devltte, değişik siyasal
partilerin Başkan ve Başkan Yardımcısı adayları ve bağımsızlara göre,o federe devletin ikinci seçmen adayları saptanmaktadıt Her federe devletiniltinci seçmen sayısı , o federe devletin Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisindeki milletvekili ve Senatosundaki senatör sayısı sayısı toplamına eşittir. Aynca, Temsilciler Meclisinde ve Senatoda temsil edilmeyen Kolumbia Bölgesine de (District of Columbia),
Başkan ve Başkan Yardımcısı seçiminde 3 ikinci seçmenlik verilmektedir. Bilindi ği
gibi, ABD Temsilciler Meclisi üye tam say
ı sı 435, Senato üye tam sayısı ise 100'dür.
Bu durumda , federe devletlerin ve Kolumbia Bölgesi ikinci seçmnleri ııin toplam sayısı 538(435+100+3) olmaktadır. Her bir federe devlet, nüfuslannm btıyüldüğü veya
küçüklüğü dikkate alınmadan ABD Senatosunda 2 senatör ile temsil edilmekte; buna karşıl ık Temsilciler Meclisindeki üye sayıları nüflıslarına göre değişmektedir. Bu
nedenle, federe devletlerin, Ba şkan
ı ve Başkan Yardımcısını seçecek olan ikinci seçmenler kuı-ıılundaki (electoral eni/ege), üye sayılan da, nüfuslanna göre değişmektedir. Birinci seçmenler, tercih ettikleri Ba
şkan ve Ba
şkan Yardı
mcısı adayın
ın ikinci
seçmenlerine oy vermekte ve Maine ve Nebraska ıdşında tüm federe devletlerde hangi Başkan adayının ikinci seçmenlerinin kazandığı, çoğunluk sistemine göre belirlenmektedir. Bir başka deyiş le, bir federe devlette, çok küçük bir farkla bile olsa en çok
oyu alan aday, o federe devletteki ikinci seçmenlerin tümünü kazanmış olmaktadır.
Orneğin, son seçimde, oylarm sayımında bir çok tartışma ya
ş anan Florida federe devletinin ikinci seçmen say
ı sı 25'tir ve bu 25 ikinci seçmenin tümünü, yüzde birden az
bir farkla olsa bile, daha fazla oy almış olan Bush kazanmıştır. İkinci seçmenlerin belirlenınesinde, anılan iki federe devlet dışında, tüm federe devletlerde çoğunluk sistemi uygulandığından, ikinci seçmen say
ısı nisbeten az olan bazı federe devletlerdeki seçimi açık farkla kazanan, ama ikinci seçmen say
ısı fazla olan bazı federe devletlerdekini çok küçük farkla kaybeden bir Ba
şkan adayının ülke genelinde (federe devletlerin tümünde) aldığı oyların toplamı daha fazla olduğu halde, son seçimde görüldüğü gibi elde etti ği ikinci seçmenlerin say
ısı daha az olabilecek ve ülke genelinde daha fazla oy almasına karşın, başkanlık seçimini kaybedebilecektir (Bu konuda bkz.
KIMBERLING, William C.: The Eleotoral College, (httn://www.fec.£ov/ndf/eleecoll.üdf) ; Geçen sene yap ılan son başkanlık seçiminde her bir federe devletteki seçim sonuçlan için bkz.(http:İİwww.cnn.com]ELECrIONI2000/resulte/presidentıindex.html ).
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eberman'ın 266 oy aldıklan görülmüş tür (41). Böylece, ülke genelinde daha az oy aldıkları halde, George W. Bush Ba şkan, Cheney ise Ba şkan Yardımcısı seçilmiş lerdir. Ozellikle, Florida Eyaletinde Florida Yüksek Mahkemesinin bu eyalet ikinci seçmenlerini belirleyecek oylarm yeniden say ılmasina karar verdiğini, ancak Federal Yüksek Mahkemenin bu karar ı iptal ettiğini de dikkate aldığımı zda, Gore'un Baş kan olmasım isteyen ve
ona oy veren 50.158.094 Amerikan seçmeninin gözünde, bu seçimin demokratikliği ve Başkanın meşnıiyetinin baz ı soru i şaretleri taşıyacağmda
kuşku yoktur (42). ABD'nde Ba ş kan seçimi iki dereceli bir seçimle de ğil
de, doğrudan halk tarafı ndan yapılmış olsaydı , bu son seçimde ayni me şruiyet sorunu yine ya ş anabilirdi. Çünkü, böyle bir durumda, bu kez Gore,
337.576 oy farkı ile Baş kan seçilmiş olacaktı ki, milyonlarca ki şinin oy
kullandığı bir seçimde, bu, anlaml ı bir fark olarak görülmeyebilirdi. Çok
küçük bir farkla Ba şkanlığın kazanılmasına ili şkin bir diğer örnek, yine
ığı Ş ili'den verilebilir. Bu ülkede do ğrudan
başkanlık sisteminin uyguland
halk tarafindan seçilen Ba şkan için 12 Aral ık 1999 tarihinde yap ılan seın % 47.96'sım, sağ kanadın adayı Lavin
çimde sosyalist aday Lagos, oylar
ise, % 47.52'sini alm ıştı . Hiç bir aday % 50'yi geçemedi ği için, 16 Ocak
2000'de yapılan ikinci turda, Lavin'in % 48.7 oyuna kar şı, % 51.3 oyla sosyalist aday Lagos Ba şkan seçilmiş oldu (43). Yine Şili'de, bundan daha çarpıcı örnekler, 1925 Anayasas ı döneminde görülmü ş tür. Bu Anayasa uyannca, Baş kan halk tarafı ndan seçiliyordu; ancak, seçimde adaylardan hiç
birisi salt ço ğunluğu sağlayamazsa, Ba şkanı , en çok oy alan iki aday ara-
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(41) (httm//www.wa5hin2tonst.com/WO .dYfl/artiClSA2 7270200 1 Jan6,html).
(42) Nitekim, böyle tartışmalı bir seçimle seçilen Ba şkanın me şruiyetine ilişkin kuşkular,
bası nda da dile getirilmekteydi. Bu konuda, bas ında yer alan baz ı başlıklar ve yazı larla ilgili olarak şu örnekler yenilebilir: Tesadüfi Ba ş kan (The Accidental President)
başlilda baş makale için, bkz. The Eco wmist, December 16th ,2000; Kaos, mahkemeler savaşı yeni bir Başkan mı , yoksa bir anayasal kriz mi ortaya ç ıkaracak (Chaos,
wiil the war of the Courts Produce a New President - or a Constitutional Crisis)?,
Newsweek, December 18, 2000; Ba şkanliğı n Bush'a verilmesiyle demokrasi zehirlendi (Democracy was poisened to give Bush the presidency) ba şlıklı yazı için, bkz. The
Guardian Weekly, December 21-27, 2000, s. 10; Nas ıl yönetebilir (Ilow can he goYem)?, iline, November 20, 2000.
(43) The Guardian Europe. December 14, ı999, s.6; The Guardian Weekly, January 20-26,
2000, s.1.
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hep en çok oy alan adaylardan yana yapm ıştı. Bu doğrultuda, halkın oylarmın 1946'da % 40.1'ini alan Gonzales Videla, 1952'de % 46.8'ini alan Ibanez, 1958'de % 31.2'sini alan Allessandri, 1970'te % 36.5'ini alan Allende
yasama orgamnca Başkan seçilmişlerdi (44). Tipik bir yar ı-başkanlık sistemi olan Fransa'da da, 1995 yılı
nda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, kazananın ne kadar küçük farkla kazanabileceğini gösteren bir örnek
yaşanmıştır. Gerçekten, şimdiki Cumhurbaşkanı Chirac, ilk turda oyların
yalnızca % 20L8'ini almıştı ve bu oran Fransa'da Cumhurba şkanı seçilen
bir kişinin, Cumhurbaşkanımn ilk kez doğrudan halk tarafindan seçildiği
1965 yılından beri, ilk turda sağladığı en düşük orandı (45). Chirac, ikinci turda Jospin'in % 47.4 oyuna karşılık, oyların % 52.6'sım alarak Cumhurbaşkanı seçilmi ştir. Ancak, bu turda oyların % 6'sının boş çıktığım göz
önünde tuttuğumuzda, Chirac'ın esasmda % 49.5 oyla Cumhurba şkanı seçildiğini söyleyebiliriz (46). Görülmektedir ki, 1995 seçimlerinde seçmenlerin yalnızca % 50'si Chirac'ın Cumhurbaşkan
ı olmasını istemiştir ve
bunların % 30'u ilk turda Chirac'ı tercih etmemiştir. Daha eskilerden bir
başka örneği, yine bir yarı-başkanlık sistemi olan Finlandiya'dan getirilebiliriz. Bu ülkede, Cumhurbaşkan
ı seçimlerinin, halkın seçtiği ikinci seçmenler eliyle yapıldığı dönemde, 1956 yılı
nda, Çiftçi Partisi adayı Kekkonnen, üçüncü turda, Sosyal Demokrat rakibine kar şı, Komünistler'in kendisini desteklemesi üzerine 1 oy fark ı ile Cumhurbaşkan
ı seçilmiş ti (47).
Finlandiya'mn şimdiki Cumhurbaşkani Halonen de, Cumhubaşkanlığı seçiminin 6 Şubat 2000 tarihinde yapılan ikinci turunda, oyların % 51.6'sım
alarak Cumhurbaşkam seçilmi ştir. İkinci tura kalan diğer aday Aho ise,
oyların % 48.4'ünü elde etmi şti (48). Bütün bu örnekler, halk tarafından
(44) VALENZUELA. Arturo: "Party Politics and Crisis of Presidentialism in Chile: A Proposal for a Parliamentary Form of Govenıment", The Fallure of Presidential Democracy (et Juan J. Linz and Arturo Valenzuela), The Johns Hopkins University Press,
1994, s.190-193.
(45) The Economist, May 13th,1995, s.15, 33.1965 yılından bu yana, Fransa'da Cumhurbaşkanı adaylanmn birinci ve ikinci turlarda aldıkian oylann oranlan için bkz.
HEWLETr, Nick: Modern French Politks, Politiy Press, 1998, s.218.
(46) The Economist, May 13th. 1995, s.33.
(47) ARTER (1985): s.475.
(48) (httni/www.yresident.fi/eng/insitutionIstat.htmI).
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seçilen bir ba şkanın, ya da cumhurba şkanını n, toplumun geni ş
nin tercihini yans ıtmayabilece ğini, dolayısıyla halk tarafı ndan seçimin,
parlamenter sistem içinde bir hükümet olu şturulması halinden mutlaka
daha demokratik sayılamayacağı m göstermektedir. Nitekim, ba şkanlık
ı n küçük bir farkla seçilebisistemine kar şı çı kanlar, bu sistemde ba şkan
leceğine dikkat çekmekte ve bunun sonucunda ortaya ç ıkan "kazananın
her şeyi kazanması, kaybedenin de her şeyi kaybetmesi" durumunu ele ştirmektedirler (49). Benzer sonuçla, her ne kadar, parlamenter sistemde de
karşılaşılabileceği dü şüıı ülebilirse de (50); böyle bir olas ılık, ancak tek bir
partinin yasama organı nda salt çoğunluğu sağladığı ve hükümeti tek başına kurabildiği zaman ortaya ç ıkabilir. Her ş eyden önce, iktidar payla şımımn söz konusu oldu ğu koalisyon hükümetlerinde bu tür bir sonuç do ğmaz. Hükümeti tek bir partinin kurdu ğu "parti hükümeti"nde dahi, ba şbakanm konumu, hiçbir zaman ba şkanlı k sistemindeki ba şkanınki kadar
tek eksenli de ğildir. Başbakanı n en azı ndan partisinin meclis grubundaki
fraksiyonlan dikkate almas ı , politika üretiminde onlar ı ihmal etmemesi
gerekir (51).
Başkanlı k ve yan-ba şkanlık sisteminde halk ın kimi seçtiğini bildiği ve dönem sonunda gerekiyorsa onu bir daha seçmeyerek bir tür hesap sorabileceğ i görüş üne gelince, bu konuda da baz ı eleş tiriler getirilebilir. Her şeyden önce başkanlık sistemini uygulayan ülkelerin ço ğunda, başkanın en
çok iki defa seçilebilmesine izin verilmektedir. Bu nedenle, ikinci dönem
başkanlık yapan bir kiş i için, bu tür bir hesap sorulma durumu, haliyle olmayacaktı r. Ilk dönem içinde olan, ya da iki dönem gibi s ımrlama bulunmayan bir ülkedeki ba şkan da, bazı başansızlıkların nedeni olarak yasa-

(49) LINZ, Juan J: "Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difi'erence?". The Fallure of Presidential Democracy, The John Hopkins University Press,
1994, s.14-16; ÖZBUDUN (1993): s.143-144.
(50) SHUGART-MAINWARİ NG (1997): s.39-40; HOROWITZ, Donald L.: "Demokratik
Sistemleri Kar şılaştırmak" (Çeviren: Levent Köker), Demokrasinin Küresel Yükselişi
(Derleyenler: Larry Diamond ve Marc F. Plattner), Yetkin Yayınlan. Ankara 1995.
s. ı63- ı64.
(51) JONES. George W.: "Presidentialization in a Parliamentary System", Executive Leadership in Anglo-American Systems (ed. Colin Campbell, SA., and Margaret Jane
Wyszomirsld), University of Pittiburgh Press, 1991, s.111-135; LINZ (1994): s.15-16.
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organ
ın
ı gösterebilir (52). Gerçekten, bir başkan
ın belirlediği politikalan gerçekleştirebilmesi için, yasal düzenlemeye ihtiyacı vardır, bunu yapacak olan da yasama organıchr. ihtiyaç duyduğu yasaları
n çıkarılmamış
olmasın
ın faturasın
ı başkana yüklemek mümkün değildir. Örneğin, nükleer silahlarla deneme yapılmasım tüm dünyada yasaklamaya yönelik bir
uluslararası antlaşmanın öncülüğünü yapan ve antla şmayı imzalayan
ABD Başkan
ı Clinton, bu antla şmanın ABD Senatosunca onanmadığı için
yürürlüğe girmemesinden sorumlu tutulabilir mi (53)? Yine ABD'de, 1995
yılında Kongreye sunduğu bütçe tasarısı kabul edilmeyince, maa şları öde-nemediği için binlerce federal görevlinin evlerine gönderilmesinin sorumluluğu Başkan Clinton'a mı, yoksa Kongre'ye mi çıkartılmalıdır (54)? Yarı-başkanhk sisteminde, bu durum daha da karma şık bir hale gelebilir.
Gerçekten, halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı ile yasama organ ındaki çoğunluğa göre oluşmuş hükümetin farklı siyasal görüşte olmalarını
ifade eden cohabitation durumunda, başansızhklardan ötürü, seçim sırasında seçmen kimden hesap soracakt ır? Cumhurbaşkanından mı, yoksa
farklı siyasal görüşü yansıtan hükümetten mi?
Başkanlık veya yarı-başkanlık sisteminde, devlet başkanının sabit bir süre için halk tarafından seçilmesi ve bu süre içinde yasama organınca düşurulememesinin, yurutme organında istikrar sağlayacağı, bunun da bu
sistemlerin olumlu bir ba şka yönü olduğu ileri sürülmektedir. Bu görü şte
bir gerçek payı vardır. Çünkü, başkanın çok istisnai bir yol alan impeachment (55) ışında
d
yasama organınca görevden alınamaması, ona, yapmak
(52) LINZ (1994): s.12-14.
(53) Amerikan yönetiminin imzaladığı ve Dünya genelinde büyük ölçüde öncülüğmıü yaptığı "Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Antlaşması" (Comprehensive
Test Ban Tteaty)run onanmas ı, A.B.D. Senatosunda 9 Ekim 1999 tarihinde yap ılan
oylamada 48'e karşı 51 oyla reddedilmişti. Bu konuda bkz.
(httn:llwww.c1wor/nubİclw/coalitionıbckgı-vt2.htm): (htt p://www.time.comltime/searchlarticle/O,8599,32573.00.html).
(54) KALAYCIO ĞLU (2000): s.113; The Economist,;November ıııh ,1995, s.16. Bu konuda ayrıca bkz.(httn://www.cnn.comIUS/9511/debt limit/11-13iimnnctJindex,html):
(htt p ://www.cnn.com/US/9511/debt limit/ ı l- 13/emnloyees/index.lı tml);
(httpi/www.çnn.m/tJS/9511/debt limit/11-17/index.htınl).
(55) ABD Anayasası uyarınca, Başkan ve diğer federal yüksek görevliler, kriniin al bir suç
i§lemeleri durumunda, Temsilciler Meclisinin suçlaması üzerine Senato tarafindan
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ğramaistediklerini yerine getirebilmesi için gereken zaman ı kesintiye u

dan kullanabilme imknım verecektir. Ancak, belirli bir süre görevde kalma güvencesi, o görevin etkin bir ş ekilde yerine getirilmesini de sa ğlar mı?
ıt vermemiz mümkün de ğildir. Bir ba şka deyişBu soruya olumlu bir yan
le, istikrar, beraberinde etkinli ği de getirmez. Yasama orgammn, dü şüreın programını gerçekle ştirebilmesiiçin ihtiyaç duydu ğu
mediği bir başkan
yasal düzenlemeleri yapmamas ı durumunda, ba şkan büyük ölçüde at ıl bir
konuma düş ecektir. Elinde yasama organ ım feshetme yetkisi de olmad ığı ı da halk tarana göre, sorun nas ı l çözülecektir? Ba ş kan da, yasama organ
a
dayanmaktadırlar.
Me şfIndan seçildiklerinden, ikisi de ayni me şruluğ
ı kaynaktan alan bu iki kurumun, belirli bir konuda poliruluklanm ayn
i gerçekleşecektir? Bu
tik tercihleri birbirinin z ıttı olursa, hangisinin isteğ
kilitlenmeyi çözecek tek araç uzla şmadir. Uzlaşma kültürünün zayıf olduğu toplumlarda ise, böyle bir kilitlenmenin sistem krizine yol açmas ı kaçımlmazdır (56). Nitekim, 1973 yıhnda Şili'de sosyalist Ba şkan Allende ile,
sağcı çoğunluğun yer aldığı yasama organı arasındaki görü ş ayrılıklannm
yol açtığı kilitlenrne, 11 Eylül 1973'te askeri darbe ve Allende'nin intihan
ile sona ermi ştir (57). Bilindi ği gibi, bu darbe, uzun süren Pinochet diktaüçte iki ço ğunlukla görevlerinden azledilebilirler. Ancak,bugüne kadar sadece iki
Baş kan, 18687de Andrew Johnson, 1998de Clinton, Temsilciler Mecllsince azil isteğiyle Senatoya sevkedilmi şler, fakat Senatoda her iki Ba ş kan için de azilde gereken
üçte iki çoğunluk sağlanamamıştır. Bu nedenle, ş imdiye kadar ABD'de hiçbir Ba şkan
için impeachment adı verilen azil durumu gerçekle şmemiş tir. Andrew Johnson'a yönelik impeachment giri şimi için, bkz. ÇA ĞLAR (1989): s.74-76; Clinton'a yönelik impeachment giri ş imi için, bkz. STONE, G.R. - SEIDMAN, L.M. - SUNSTEIN, C.R. TUS}INET, M.V.: Constitutional Law, Third Edition, 1999 Suplement, Aspen Law
and Business, New York, 1999, s.95-100. lmpeacment kurumuna ili şkin ayrıntılı bilgi için, bkz. BLACK, Charles L. Jr.: Impeachment, Yale University Press, 1974.
(56) LİNZ (1994): s.7, 48; LINZ, Juan J.: 'Başkanlı k Sisteminin Tehlikeleri" (Çeviren:Ergun Özbudun), Demokrasinin Küresel Yüksetişi (Derleyenler: Larry Diamond ve Marc
K Plattner), Yetkin Yay ınlan, Ankara 1995, s.148; OZBUDUN (1993): s.140-141;
ULUŞAHİN (1999): s.106 vd.; DA}IL (1996): s.190-191. CANIKL İOĞLU (1999):
s.187-185.
Şili'de
(57) ÇAĞLAR (1989): s.301-802; VALENZUELA(1994): s204-211. FAUNDEZ ise,
nda
bir
askeri
darbe
ile
Allende'nin
devrilmesi
ve
demokrasinin
uzun
süre
1973 yılı
sisteminde
şkanlık
rada
ülkede
uygulanan
ba
ramasmm
nedenini,
o
sı
kesintiye uğ
bıilmamakta ve "eğer parlamenter sistem söz konusu olsayd ı , Şili'de demokrasi muhtemelen 1973'ten çok daha önce çökerdi" demektedir. Bkz. FAUNDEZ, Julio: "In DeKONFERANS 1381
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kilitlenmeleri çözecek kurumlar vardır. Ya yasama organ
ı hükümeti güvensizlik oyu ile düşürür, ya da yürütme orgam yasamayı fesheder. Herhalde, sonunda yeni bir hükümetin kurulmasıyla veya yasama organımn
seçime gitmesiyle çözülebilecek olan bir hükümet krizi, sonu belirsiz bir
sistem krizine tercih edilmelidir. Vedel, bu tür bir sistem krizine yol açacak tıkanmalan önlemek için, bir uzla şmazlik halinde, başkana kendisinin de seçime gitmesi ko şuluyla, yasama organın feshetme yetkisinin verilebileceğini veya yasama organına, yine kendisinin de seçime gitmesi koşuluyla başkanı düşürebilme yetkisinin tanınabileceğini söylemektedir
(58). Ancak, bizce sistemi parlamenter sisteme yakla ştıran bu tür zorlamalar yerine, sorunlan doğrudan parlamenter sistem içinde çözmeye çalışmak daha isabetli olacakt ır. Kaldı ki, bir bakıma bu öneriye benzer bir
sistemi 1996 yılından beri uygulayan İsrail'de, anılan yöntem dört yıl içinde iki hükümet krizinin ortaya çıkmasını ve seçimlere gidilmesini de önleyememiştir (59).
Başkanlık sisteminde başkan ile yasama organ
ı arasında doğabilecek görüş aykırıliğı ve tıkanlıkların benzeri, yarı-başkanlık sisteminde Cumhurbaşkan
ı ile hükümet arasında da yaşanabilir. Çünkü, bu sistemde, hükümetin yasama organının güvenine sahip olması gerektiğinden, Cumhurının, hükümeti kurarken yasama orgamndaki çoğunluğu dikkate
başkan
fense of Presidentialism: The Case of Chule, 1932-1970". Presidentialism and Democracy in Latin America (ed. Scott Mainwaring and Matthew Solrg Shugart), Cambridge University Press, s.317-319.
(58) VEDEL (1993): s İ lDi.
ın doğrudan halk tarafından seçilme(59) İsrail'in 1992 yılında kabul etti ği ve Başbakan
sini öngören yeni bir Temel Kanun uyannca, yasama organı Knesset. Başbakanı güvensizlik oyu ile düşürürse. kendini de feshetmi ş olmaktaydı . Buna karşılık, Başbakan. Knesset'i feshederse, kendisi de düşmüş oluyor ve her iki durumda ülke, hem
Enesset için, hem de Başbakan için seçime gidiyordu. Bu sistemin ele ştirisi için bkz.
HAZAN (1996): s.21-36; HAZAN, Reuven - DISKIN, Abraham: "The 1999 Knesset
and prime ministerial elections in İsrail". Electoral Studies, Volume 19, Number 4,
December 2000, s.628-637. Bu tebli ğin sunulmasmdan sonra, bas ım sırasında, İsrail
sözü edilen sistemi değiştirmiş ve Başbakanın doğrudan halk tarafindan seçilmesinden vazgeçıniştir. Bu konuda bkz. BLOCH, Daniel: "Good riddance". The Jerusalem
Post Internet Edition, March 11, 2001,
(http-J/www.ist.com/Editions/2001/03/1 İ/OpinionJOpinion.22707.htmj).
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alması gerekir. Böyle olunca da, Cumhurba şkanı ile yasama organındaki
çoğunluk ve bu çoğunluğ a göre oluş an hükümet farklı siyasal görü şte olduklarında, de ğinilen tıkanıkliklann ve krizlerin ya şanması ihtimali artacaktır. Bu nede ııledir ki, Sosyalist Parti lideri Mitterrand 1981 y ılmda yedi yıllığı na Cumhurbaş kam seçildiğinde, ilk yaptığı i şlerden biri, merkez
sağda yer alan Ba şbakan Barre ve hükümetinin istifas ı m kabul edip, sosyalist bir hükümet olu şturmak ve Milli Meclisi feshederek, halktan Mecliste yeni hükümeti destekleyecek sol bir ço ğunluk sa ğlamaları m istemek
olmuş tu (60). Ancak, Milli Meclisin beş yıllik dönemi tamanılamp, yeni seçimlerden sonra ço ğunluğu merkez sağ elde edince, sosyalist Cumhurba şkanı Mitterrand, sağcı Chirac'ı hükümeti kurmakla görevlendirmek zorunda kaldı . Böylece, V. Cumhuriyet döneminin ilk cohabitation'u, yani birarada yaş amak durumu da ba şladı . 1988'de Cumhurba şkanını n görev süresi olan yedi yıl dolunca, Cumhurba şkanlığı seçimini yine Mitterrand kazandığı nda, tekrar Meclisi feshettiğ ini ve seçimlerde Sosyalist Parti çoğunluğu sağladığından cohabitation'un sona erdiğini görüyoruz. Sosyalist
bir Cumhurba şkanı ve sosyalist bir hükümet birlikteli ği Milli Meclisin beş
ıncaya kadar sürecekti. Ancak be ş yılı n sonunda
ı llık dönemi tamamlan
y
Mecliste ço ğunluğu yine merkez sağ sağlayı nca, Cumhurbaşkanı mn görev
süresinin dolaca ğı 1995'e kadar ikinci cohabitation dönemi başlıyordu:
"Solcu Cumhurbaşkanı Mitterrand ve sağcı Başbakan Chirac". 1995 yılında yapı lan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Chirac'm kazannıasıyla, cohabitation dönemi de sona ermi şti. Artık, Cumhurbaşkanlığı da, yasama çoğunluğu ve ona bağlı olarak hükümet de merkez sa ğ da idi. Ancak, 1997 yılinda genel seçime daha bir y ıl olmasına rağmen, Cumhurba şkamnın meclisi feshetmesi üzerine yap ı lan seçimlerden sonra merkez sa ğ Milli Mecliste az ınlığa düş ünce, o tarihten bu yana Fransa'da yine bir cohabitation
sürmekte: Sa ğda Chirac'ı n cumhurbaşkanlığı ve solda Jospin'in koalisyon
hükümeti (61). Machin'in deyi şiyle, cohabitation, cumhurbaşkanlığı deni-
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(60) MACHIN, Howard: "Political Leadership", Developments in French Polities (ed. Peter
A, Hall, Jack Hayward, Howard Machin), Revised Edition, The Macmillan Press Ltd.,
Hong Kong 1994, s.102.
(61) HEWLE'VI', Nick: Modem French Politics, Anaiysing Conflict and Consensus Since
1945, Polity Press, 1998, s.63-70, 217-216.
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sırasında da, Cumhurbaşkanı ile Başbakan
ın ayn
ı siyasal partiye mensup olmaları halinde de, Başbakanın özellikle dış politika ve milli savunma dışmda
kalan alanlarda birçok yetkisi vardır ve bu yetkilerini kullanırken Cumhurbaşkanı ile farklı düşündüğü durumlar olabilir. Ancak, yine de cohabitation sırasında görüş ayrılığının daha fazla olması, bazı sorunlarm yaşanması doğaldır. Işte, biraz da bu nedenle, 2000 yılın
ı n Eylül ayında gerçekleştirilen bir anayasa de ğişikliği ile Cumhurbaşkanının görev süresi
yedi yıldan beş yıla indirilmiştir. Böylece 2002'de hem Cumhurba şkanı,
hem de Milli Meclis seçimleri yap ılacak (63) ve ölüm veya istifa gibi nedenlerle Cumhurbaşkanlığı makamı daha erken bo şalmazsa, ya da meclis daha erken Cumhurba şkamnca feshedilmezse, 2002'yi izleyen her be ş yılda
bir Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri ayn
ı yıl gerçekleştirilecektir.
Ayn
ı sıralarda yapılan seçimlerde, Fransa'da Milli Meclis seçimlerinde dar
bölgede iki turlu çoğunluk sistemi uygulandığın
ı da dikkate aldığımızda,
Cumhurbaşkanı ile yasama çoğunluğunun ayn
ı partiden olmaları beklenebilir. Böylece cohabitation'la karşılaşma ihtimalinin bir ölçüde azalacağı söylenebilir (64).

Halk tarafindan seçilen Cumhurba şkanımn, Başbakan
ı görevden alma
yetkisinin de bulunduğu bir başka yan-başkanlık (veya bazı düşünürlerin
verdiğ
i adla süperbaşkanlık, başkan-parlamenter) (65) sistemi olan Rusya
Federasyonu'nda da, yürütmenin iki kanadı, Cumhurbaşkan
ı ve Başbakan arasında sorunlar yaşandığı ve bu sorunları
n birbirini izleyen hükümet değişikliklerine yol açtığı gözlenmektedir. Örne ğin, Cumhurbaşkan
ı
(62) MACHIN (1994): s.105.
(63) 2002 yıluıda, Cumhurbaşkanlığı seçimi Nisan ayında, yasama meclisi seçimi ise Mayıs ayında yapılacaktır (Financial 71mes, September 19, 2000).
(64) Bu beklentiye i şaret eden «Le Monde»daki bir baş makalenin İngilizce çevirisi için
bkz, The Guardian Weehly, September 28— October 4,2000, s.29. Cumhurba şkamnın
görev süresinin be ş yıla indirilmesine ilişkin Anayasa değişikliğinden bir yıl kadar
önce, 21-22 Ekim 1999 tarihinde Galatasaray Universitesinde düzenlenen sempozumdaki tebli ğinde MASSOT, bu tür bir görev süresi örtüşmesinin, cohabitation'u önleyebiece ğine de değinmekteydi (bkz. "La dyarchie hiörarchisöe à l'öpreuve des cohabitations", Un prsident élu par le peuple, une bonne sol ution ?, Galatasaray tlniversitesi Yayınları , Istanbul 2000, s.122-123, Türkçe özeti, s.127).
(65) FJSH (1997): s.326-327; SHUGART (1993): s.30; GÖNENÇ (1998-b-): s.205-207.
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Kirienko'yu önermiştir. Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanımn Başbakan
ülarak önerdiği kişinin yasama organı Duma tarafı ndan onanması gerekmekte; ancak, Duma bu konuda birbirini izleyen üç öneriyi de onamazsa
Cumhurbaşkanı tarafından feshedilebilmektedir. Duma, Kirienko'yu ilk
iki önerilmede reddetmi ş, ancak üçüncü kez önerildiğinde onaylamıştır.
n fesih endişesi içinde yapıldığı açıktır. Ne var ki, ayni yıhn AğusBu onayı
nda, yani daha görevde beş ayı dolmadan Yeltsin, Kirienkoyu görevos ayı
ığı eski Başbakan
clen almış ve yerine daha önce görevden uzakla ştırd
Chernomyrdin'i önermi ştir. Duma'mn bu öneriyi iki kez reddetmesi üzeriı Primakov'u
ne Yeltsin direnmemiş ve bir başka kişiyi, Dışişleri Bakan
bnermiştir. Duma'mn 10 Eylül'de onayladığı bu Başbakan da ertesi yılın
nda Yeltsin'ce görevden alınmış ve yerine vekaleten Stephashin
Mayıs ayı
atanmıştır. Yeltsin, üç ay sonra Stephashin'i de görevden alm ış ve bu göreve Putin'i getirmi ş tir (66). Bütün bu atamalar ve görevden almalar sorıunda, görev süresinin bitmesinden alt ı ay önce, 31 Aralık 1999'da bu kez
Yeltsin istifa etmiştir (67). Bu anlatılanların özeti şudur: On yedi ay içinde dört baş bakan ve sonunda istifa etmi ş bir Cumhurbaşkani. Görüldüğü
gibi, halk tarafindan seçilen ve Anayasamn bir çok yetki ile donattığı bir
ın
ın bulunduğu bir sistemde de, yönetimde hayli ciddi göCumhurbaşkan
ve bundan kaynaklanan hükümet krizleri ya şanabilmekaykırılıkları
diş
tedin
Belirtilen bütün bu hususlardan sonra görülmektedir ki, ba şkanlık sisteminin de, yan-başkanlık sisteminin de önemli sak ıncaları vardır. Bize göre başkanlık sistemindeki sakı ncalardan en önde geleni, yasama organ ı ile
yürütme orgam aras ında ortaya çıkabilecek görüş ayrıliklarında sistemin
tıkanmasıdır. Bu tür bir tıkamkhğı çözecek tek yol, uzlaşmadır. Uzlaşma
kültürünün gelişmediği ülkelerde, başkanlık sisteminin sağlıklı bir şeki1(66) WHİTE, Stephen: Russia's New Pot itics, Cambridge University Press, 2000, s.85-87;
McFAUL. Michael: "One Step Forward, Two Steps Back", Journal of Democracy, Vekime 11, Number 3, July 2000, s20-25; KHRUSHCBEV. Sergei: "Russia after Yeltsin:
A Uuel of Oligarchs", Mediterranean Quarterly, Volume ıı . Number 3, Summer 2000,
s.2-5. Ayrı ca bkz. TIME, August 23, 1999. s.12-14.
(67) WHİTE, Stepheil: "Russia, Elections. Denıocracy", Government and Opposition, Volume 35, Number 3. 2000, s.312-313.
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nün gelişmiş olduğu Amerika Birleş ik Devletleri'nde bile zaman zaman sorunlara yol açtığı bilinmektedir. Günümüzün ünlü siyasal bilimcilerinden
Linz'in dediği gibi, 'Anwrikan sistemi, Birle şik Devletler'in başkanlık anayasası nedeniyle değil, bız anayasaya rağmen işlemektedir" (68). Bu nedenle, biz başkanlık sisteminin ülkemizde başarılı olabileceğini sanımyoruz
(69).
karacağı kararnamelerle yasal
Başkanın, yasama organını feshetme ve çı
k sistemini
düzenlemeler yapma yetkisinin bulundu ğu bir süper başkanlı
ise, demokrasiyi zorlayacak bir model olarak görüyoruz. Bu denli yetkilerle donatılmış bir başkanın, kendisininkilere karşı olan düşünceleri tamamen veya büyük ölçüde susturmak istemeyece ğini; bir başka deyişle, demokrasinin vazgeçilmez ko şulu olan çoğulculuğa saygılı olacağını düşünmek, bize kolay görünmemektedir. Bu yüzden, demokratik sistemi zorlama olasılığın
ı n yüksek olduğu bu tür bir modeli ülkemizde denemeye kalı düşünüyoruz (70).
kışmanın uygun olmayacağın
u
unluğ
Yarı-başkanlık sistemine gelince, bu sistemin i şleyişi, yasama çoğ
ı n aynı veya farklı siyasal
ile halk tarafından seçilen Cumhurba şkanın
partilere mensup olmalanna göre büyük ölçüde de ğişecektir. Yasama ço(68) LINZ, Juan J.: "Par1mentarizmin Erdemlöri"(Çeviren:Levent Köker), Demokrasinin Küresel Yükseliş i (Derleyenler: Larry Dianıond ve Marc F. Plattner), Yetkin Yayınlan, Ankara 1995, s.181.
(69) TOSUN-TOSUN (1999): s.123-128; CAN İKLİOĞLU (1999>: s.200; YAVUZ (2000):
s.538-539. ÖZER, ülkemizde siyasal istikrara ve etkin bir yönetime ula şmanın yolunun hükûmet sisteminden geçmedi ğine iş aret etmekte ve sosyo-küttürel yapumzla,
demokratik rejim anlayışımızı değiştirmediğimiz takdirde, başkanlık sisteminin, yönetimde istikrarı sağlayamayacağmı ve demokratik bir sonuç doğurınayacağını belirtmektedir. Bkz. ÖZER, Attila: Başkanlık Hükümeti Sistemi ve Bu Sistemin Türkiye Açısı ndan Uygulanabilirliği, 2.Baskı , Ankara 1998, s.103-106. Ayrıca bkz. KABOĞLU, Ibrahim 0.; Anayasa ve Toplum, İmge Kitabevi, Ankara 2000, s.63-67. Ba şkanlık sistemini tercih etmemizi savunan bir görü ş için ise bkz. KUZU, Burhan: Tür-

kiye İçin Başkanlık Sistemi, Fakülteler Matbaas ı . İstanbul 1997; KUZU, Burhan:
k Hükümeti", Cumhuriyetin 75. Yılı Armağanı , Istanbul Üniversite"Neden Başkanlı
si Yayını , İstanbul 1999, s.141-178.
(70) Yukarıda. dipnot 15'te değinildiği gibi, GÖZLER'in ülkemiz için önerdi ği modelin bu
tür bir süper-başkanlık sistemi olduğu söylenebilir. Bkz. GOZLER (2000): s.25-46.
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ı siyasal partiye mensup iseler, yasama
ı ayn
ğunluğu ile Cumhurbaşkan
organma karşı siyasal sorumluluğu bulunduğu için, yuritme organımn
ikinci kanadını oluşturan başbakan ve bakanlar da aym siyasal partinin
mensubu olacaklardır. Bu durumda sistem büyük ölçüde Cumhurba şkam
eksenli işleyecektir (71). Bu yap ılanınada, belki istikrar ve etkinlik soruın her şeyi kazanmış, kaybedenu bulunmayacaktır; ama, sistem, kazanan
nin ise her ş eyi kaybetmiş olmasını n sakmcalanm taşıyacaktı r. Ozellikle,
siyasal açı dan parçalanınış bir toplumda, bu tür iktidar toplanmas ı, tarafsı z bir Cumhurbaşkanı ndan beklenebilecek hakemlik i şlevi de söz konusu
olamayı nca, sistemin demokratikli ği ve me şruluğu üzerinde tartışmalara
yol açacaktır. Kaldı ki, bu sistemde, halk tarafindan seçilen Cumhurba şkan
ı ile yasama ço ğunluğu ve ona bağlı olarak hükümetin aynı siyasal kanatta yer almaları sadece bir olas ıliktır. Bu olasılığı n gerçekleşmediği, yani Cumhurba şkanı ile yasama çoğunluğu ve hükümetin ayrı siyasal partilere mensup oldukları bir durumda, politika üretiminde ortaya ç ıkabilecek
görüş aykırılı klan ve çatışmalar, sadece Cumhurba şkanı ile yasama çoğunluğu arasında değil, ama ayni zamanda Cumhurba şkanı ile hükümet
arasında da yaşanacaktı r (72). Bu da, haliyle yönetimin etkinli ğinde sorunlara ve giderek belki de bir krize yol açacakt ır. Bu nedenle, bize göre
yan-baş kanhk sisteminin de ülkemize uygun olaca ğı söylenemez (73).
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Cumhurbaşkanının halk tarafı ndan seçilmesi, fakat yetkilerinin, parlamenter sistemdeki Cumhurba şkanlığı yetkilerini aşmayacak bir şekilde,
sinirli tutulmas ı yolundaki düşüncelere de s ıcak bakamıyoruz. Bu konuı rlı ve
ı ancak çok sın
da, bizce ş u sorular sorulmaya de ğer: Cumhurbaşkan
büyük ölçüde törensel nitelikte yetkilere sahip olacaksa, do ğrudan halka
ı olacakın ne yarar
seçtirip, ona çok geniş bir meş ruiyet temeli sağlaman
tır? Böyle bir Cumhurba şkanının o çok smırlı yetkileri bile, doğrudan halk
(71) ARON. Raymond: "Alternation in Gover ııment in the Industrialized Countries", Government and Oppositon, Volume 17, Number 1, 1982, s.8.
(72) VEDEL (1993): s.99-100; tNC İOĞLU (2000): s.39; TOSUN-TOSUN (1999): s.116.
(73) TOSUN-TOSUN (1999): s.129-132; YAVUZ (2000): s.534-544; KABO ĞLU (2000):
s.63-67. DEMIR, bir Anayasa de ğişikliği ile, Cumhurbaşkanının görev süresinin yasama dönemi gibi beş yı la indirilmesinin; bu yapılmayı p, görev süresi şimdiki gibi yedi yı l olarak kalacaksa, Cumhurba ş kammn halk tarafIndan seçilmesinin ve yetkilerinin artınlinasmın isabetli olacağı görüşündedir. Bkz. DEMIR (1998): s£5-57.
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olman
ın verdiği güç duygusu içinde sonuna kadar kullanmaya çalışmayacağı, hatta Anayasanın kendisine tanıdığı yetkilerin sımrlarmı zorlamak istemeyeceği garanti edilebilir mi? Kaldı ki,
milyonlarca seçmen karşısında adayliğmı koymuş bir kişinin seçilmesi
için siyasal partilerin bir kısmının destek olup, halktan ona oy vermelerini istemeleri de doğal olacağına göre, seçilmesi durumunda bu Cumhurbaşkamnın tarafsızlığından, partiler üstü bir konumda bulunduğundan
ıt verilebileceğini
söz edilebilir mi? Bu sorulara her zaman olumlu bir yan
sanmıyoruz. İrlanda Cumhuriyeti, Bulgaristan ve bir bakıma Avusturya'da, halk tarafından seçildikleri halde Cumhurba şkanlarımn sembolik
bir konumda olmaları, başka ülkelerde de böyle olacağı anlamına gelmeyeceği gibi; doktrinde bu ülkeleri parlamenter sistemin değil, fakat yarıbaşkanlik sisteminin örnekleri arasında görenlerin var oldu ğunu da unutmamak gerekir (74). Ayrıca, böyle bir olas ılık ülkemiz açısından değerlenı k1sik bir parladirildiğinde, 1982 Anayasası uyarınca Cumhurbaşkan
menter sistemdeki devlet ba şkamna oranla hayli fazla yetkiye sahip olduının
ğundan, başka hiçbir değişikliğe gidilmese, sadece Cumhurbaşkan
halk tarafından seçilmesi öngörülse bile, böyle bir değişiklik, sistemin bir
yan-başkanlık sistemine dönmesine yetecektir. Bu sistemin hemen yukarıda değindiğimiz sakıncalarım dikkate aldığımızda, biz, Cumhurbaşkamnm halk tarafından seçilmesinden ibaret bir değişikliğin de uygun olmayacağmı düşünüyoruz.
O halde ne yapmalı? Bu sorunun bize göreısa
k yanıtı, deneyimimiz olmayan sistemlere yönelmek yerine, bazı değişikliklere gitmek koşuluyla parlamenter sistemde kalmal ıyız şeklinde verilebilir. Bizce, yapılması gereken değişikliklerin başında, Alman ve İspanyol Anayasalarımn öngördüğü
"kurucu güvensizlik oyu?'nun (75), bizim Anayasamıza da getirilmesidir.
Gerçekten, ülkemizde siyasal açıdan hayli parçalanmış bir toplumsal yap ı
olduğuna göre, koalisyon hükümetleri ile yaşamaya alışmamız gerekecektIr. Bunun, toplumun daha geni ş kesimlerinin yönetimde temsil edilinele(74) ELGIE'nin editörlüğünü yaptığı ve Avrupa'daki yarı-başkanlık sistemlerini teker teker inceleyen kapsamlı bir yapıt içinde, Avusturya'ya. İrlanda Cumhuriyetine ve
Bulgaristan'a da yer verilmektedir. Bkz. ELGIF (1999): s.22-47, 104-123, 124-149.
(75) Bkz. 1949 tarihli Alman Anayasasının 67. maddesi ve 1978 tarihli İspanyaAnayasasının 113. maddesi.
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rini sağlamak gibi olumlu bir yönü varsa da, hükümet krizlerine yol açrnak gibi sakıncası da söz konusudur. İş te, kurucu güvensizlik oyu, bu saLuncayı büyük ölçüde azaltacaktır. Çünkü, bilindiği gibi, bu tür bir güven-.
izlik oyu ile mevcut hükümeti dü şürmek isteyenlerin, yeni ba şbakan üzerinde de anlaş malan gerekecektir. Böylece, güvensizlik oylamas ı ile hükümet düş ürülduguanda, yeni ba şbakan da belirlenmi ş olmaktachr. Bu kurum sayesinde, sadece oiumsuzda, yani hükümetin dü şurulmesinde anlaşrmş olmak yetmemekte, fakat olumluda, yani yeni ba şbakanın kim olacamda da anlaş mak gerekmektedir. Bir di ğer değişiklik olarak, Ba şbakarun görev sırasmda istediği güvenoyunu alamamas ı veya bir baş ka nedenlen öturuistifa etmesinden sonra, yeni hükümet kurulamad ığında yasama organ
ı seçimlerinin yenilenmesine karar verilebilmesi için aranan kırk
beş günlük sürenin kısaltılı p, örneğin otuz güne indirilmesi ve bu sürede
n istenmesi düşünülebilir.
yeni hükümetin kurulup güvenoyu almas ını
sa
sürede
çözümlenmesi özendirilmi ş
ı
Böylece, hükümet krizinin daha k
Dlacaktır. Nihayet, Cumhurba şkanı mn Anayasanın 104. maddesinde öngörülen yetkilerinde suıırlandırmaya gidilip, parlamenter sistemlerde, sorumsuz devlet başkanlarının kullanmasmın olağan karşılandığı bir çizgiye çekilmesi de dü şünülmelidir (76).
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ı iken Anaya(76) Nitekim. Cumhurbaşkanı Sayın Sezer de, Anayasa Mahkemesi Ba şkan
nedeniyle
25
Nisan
2000
tarihinde
düzenlesa Mahkemesinin kurulu şunun 38. yılı
ınan yetnen tarende yapt ığı konuşmada, 1982 Anayasası nda Cumhurbaşkanına tan
kilerin fazla olduğuna dikkat çekmekte ve Anayasanı n 104. maddesinde Cumhurbaşkanı na verilen yetkiler, parlamenter demokrasinin s ınırların ı aşmaktadır. Oysa,
demokratik devlet düzeninde, ulusal iradeyi temsil eden parlamento d ışında sorumsaz bir Cumhurbaşkan ını n yönetimi payla şması ve tek başı na önemli yetkiler kullanması kabul edilemez..." demekteydi (Anayasa Yargısı , 17, Anayasa Mahkemesi Yayın-

ları , No. 42, Ankara 2000, s.15) 1982 Anayasas ında Cumhurbaşkanının yetkileri ile
ilgili olarak, bkz. HEPER, Metin - ÇINAR. Menderes: "Parliamentary Government
witlı a Strong President: ThPost-1989 Turkish Experience", Political Science Quarterly, Volume 111, Nümber 3,1996, s.483-503; OZBUDUN, Ergun: "The Status of the
President of the Republic under the Turkish Constitution of 1982: Presidentialism or
Parliamentarism", State, Democracy and the Military Turkey in the 1980s (Ed.Metin
Heper and Ahmet Evin), Walter de Gruyter, Berlin, New York 1988, s. 37-45; OZBUDTJN, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Güzden Geçirilmi ş 6. Baslu, Ankara 2000,
s.309-316, 329-340; GOREN (1997): s.224-236,148-150; GUNDAY, Metin: idare Hukuku, Uçüncü Baskı , Ankara 1998, s.273-278; CANIICL İOĞLU (1999): s.184-185, 203;
YAVUZ (2000): s.536-537.
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Başkam

Sayın Erdal Onar'a te şekkür ediyoruz.
Dinleyicilere söz vermeden önce, ben de birkaç cümle söylemek istiyorum.
Erdal Onar'ın görüşlrine aynen katılıyorum, zaten ba ştan beri ayni paralellikte, aradaki müdahalelerim böyleydi. Türkiye'de özellikle aranan aç ısından istikrar arıyorsak, yani istikrarlı hükümet anyorsak, bunu da sadece devamlıhk olarak düşünmememiz gerekir; etkinlik onun kadar
önemlidir, yani o hükümet parlanıentodaki çoğunluğuyla kanun yapabilmelidir. Amerikan sisteminde bunun olamayabilece ğini söyledi; ba şkanla
parlamento farklı çoğunluklarda olduğunda sistem tıkanır. Oysa parlamenter sistemde, hükümet olduğu sürece, parlamento ço ğunluğu da olacaktır. Sayın Onar'ın söylediği, Almanya'daki ve İspanyadaki kurucu güvensizlik oyu, bu konuda daha garantici bir yakla şımdır. Diyor ki, "bulun
yeni Başbakanı, düşürün hükümeti." Tek oylamada eski Ba şbakan düşerken, yeni Başbakan güvenoyu almış oluyor. Bu modelde hiç hükümetsiz
kalmanız mümkün değil. Hükümet olduğu için, hep parlamentoda çoğunı. İkinci yararı, başluğu da var, yani etkin olma ihtimali de var, bir yarar
kanlık sisteminde kazanan hep kazanıyor, kaybeden hep kaybediyor; 4 y ıl
bekliyorsunuz. Bu, özellikle plüralist, ço ğulcu yapıh toplumlarda, -Türkiye gibi- insanları umutsuzluğa itme özelliğine sahiptir. Oysa parlamenter
sistemlerde koalisyonlara o kadar olumsuz bakmamak gerekir. Koalisyonlar, farklı görüşlerin iktidarı ele geçirme fırsatmı yakalama ve sisteme
bağlı kalmalarını sağlama özelliği de taşır. Dolayısıyla "kazanan hep kazanmıştır, kaybeden hep kaybetmi ştir" formülü parlamenter sistemde
yoktur ya da daha zayıftır; çünkü her an yeni koalisyonlar, yeni olu şumlar ihtimali vardır. Bu da Türkiye gibi ço ğ
ulcu yapılanması olan ve böyle
devam edecek olan ülkede, siyasal partileri sisteme bağlı tutan önemli bir
fonksiyon yerine getirecektir diye dü şünüyorum.
Son olarak, anayasa ile ilgili, 5 art ı 5'in ben de son derece yanlış olduğu
kanaatindeyim, bu 24'e geri dönü ştür, bunu neden yapt ığımızı anlayamıyorum. 5 artı 5, Cumhurbaşkan
ının sorumsuzluğu kadar, parlamenter sis390 İ KONFRANS
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bemlerdeki tarafsı
parlamentodaki ço ğunluklar, -iki arkadaşı m da söylediler- kendi Cumhurbaşkanın
ı seçecektir, bu 24 demektir. 0 bak ımdan 5 artı 5 yanhştır; yani
parlamentonun seçim dönemiyle Cumhurba şkanını n seçim dönemi ko şuttutu, parlamenter sistemde tarafs ı z Cumhurbaşkanını engelleyen olumsuz bir değiş iklik olacaktır. İkincisi, Cumhurba ş kammn yetkileri 82 Anayasasında bana göre de s ınırlanmalıdır, art ı belirginleştirilmelidir. Esasen
ı n hangi
82 Anayasasın
ı n Danış ma Meclisi metninde, Cumhurba şkanın
yetkileri tek ba ş ma kullanacağı vardı . Milli Güvenlik Konseyi, Dan ışma
Meclisinin metninde iki maddeyi birle ştirirken bunları birbirine kan ştırdı ve şimdiki hüküm ortaya ç ıktı, şimdi bir belirsizlik var; hangileri Cumhurbaşkanı tek başı na kullanı r, hangileri kullanmaz belli de ğil. Cumhurbaşkanı mn yetkileri, ideal olan, hala yak ın olandır dedim, sembolik yetkilere sahip olmandı r. Elbette ki parlamento seçse dahi, birtak ım yetkileri olacaktır, Almanya örne ği gibi; fakat bu mütevaz ı sembolik yetkileri olmalıd
ı r ve kesinlikleri hangileri tek başına kullanabileceği belirtilmelidir
ki, ilerde -bugün oldu ğu gibi- bir yetki sürtü şmesi söz konusu olmas ın diye düşünüyorum.
ıyorum konu şmacılann de ğ erlendirmeleri burada sona erdi.
Efendim, san
Ş imdi bir de dinleyicilerden soru sormak ya da dü ş üncesini ileri sunanlardan -zannediyorum Oturum 13.00'da bitiyor, bir 40 dakikaımz var- bu süreç içerisinde soruları alalım.
Buyurun.
Mustafa Yıldız
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö ğretim Üyesi

Bu firsatı bana verdi ğiniz için te ş ekkür ederim Sayın Başkan.
Benim hem bir soru ve sorun ortaya atma, bir de buna çözüm önerme şeklinde bir aç ıklamam olacakt ır.
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Parlamenter sistemlerde yasa yapılırken, parlamento içi uzlaşmazlik, anlaşmazlik için bir çözüm öngörülmü ştür. Bu çözüm, Anayasa yargısı çözümüdür. Parlamentodaki azınlık yasayı benimsemediği taktirde, Anayasa
Mahkemesine gidebilir ve orada bir tıkanma söz konusu de ğildir. Ancak
parlamenter sistemlerde kurumsal çoğulculuğun bir başka organı yurutmedir. Yürütme içinde bir kriz olduğu zaman; ki sanıyorum tüm konuşmacıların üzerinde yoğunlaştıidarı konu budur, aslinda yürütmenin yasamaya dayandığı, yasama çoğunluğuna dayandığı ve Cumhurbaşkanıyla bir
çekişme halinde tıkanıkhğın olduğunu belirtmeye çalıştılar ve bunu çözmek için yan başkanlık, başkanl
ık ve parlamenter sistemler üzerinde duruldu.

Bence yürütmenin iki ba şı arasında, Cumhurbaşkanıyla Başbakan arasında bir uzlaşmazlik, bir kriz olduğu zaman, çözüm iki şekilde gerçekleşebıh... Bunlardan bir tanesi, kanun hükmündeki kararname krizinde olduğu gibi olmu ştur, yürütmenin bakanlar kurulu geri adım atmıştır, onu
yasalaştırmak suretiyle o önerilerini, kanun hükmünde kararnameler
şeklinde yürürlüğe geçirmek istediği kuralları yasa şekline dönüştürmek
suretiyle çözümü siyasal alanda gerçekle ştirmek istemiştir. Eğer yıırutmenin bakanlar kurulu kanad ı ısrar etseydi, o zaman bir tıkan
ıklık olacaktı. İşte orada bir çözüınsüzlük söz konusudur. Bana göre çözüm, yarg ısaldır; yürütme organı içinde de bir uzlaşmazlık olduğu taktirde, onun çözüm yeri yan başkanlık sisteminde de olsa, parlamenter sistemde de olsa,
yargısal olmalıdır, Anayasa Mahkemesi yoluyla bu çözüm gerçekleştirilmelidir.
Az önce siz de söylediniz; Cumhurba şkanınm yetkileri somutla ştınimalıdir ki, uzlaşmazlık ortaya çıkması
n, tartışma çıkmasın. Ne kadar somut
olursa olsun, bir Cumhurbaşkani direndi ği taktirde, karşı taraf, yani bakanlar kurulu da direndiği taktirde, bir kilitlenme söz konusu olacakt ır.
Bunun çözüm yolu, parlamento içindeki çözümsüzlükte olduğu gibi, Anayasa Mahkemesi olmal ıdır. Anayasa Mahkemesine yürütme içinden, organ içi çözümsüzlüğü organ içi çözüme dönüştürmek için Anayasa Mahkemesi devreye sokulmalıdır.
Teşekkür ederim.
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Oturum Başkam
Sayın Mustafa Yıldı z, soru değil, ek açıklamalarda bulundu.
Başka söz hakkı almak isteyen...
Yalnız ricamız, bir tebliğe dönüş mese iyi olur; çünkü daha fazla insn1ann
soru sorma imkm olabilsin diye dü şünüyorum.
Av. Ismet Güneş
Van Barosu

Sayı n Batum, siyasal iktidarın paylaşımım açıklarken, siyasal iktidann
yargı tarafından da payla şılması m, giderek denetlenmesi tümcesiyle birın Batum'un bu değerlendirlikte paylaşımını belirtti. Ancak, do ğrusu Say
şöyle ki: Türkigöremiyorum;
mdan
olanaklı
mesine katılmayı kendi açı
n olmadıİçinde
halkı
ı erkinin içinde halk yok.
ye'de yargının içinde, yarg
ğı bir gücün siyasal iktidarı denetlemesi, onun gücünü payla şması kabul
ın da bulunmadığı , hem
ı erkinin içinde savunman
edilemez. Esasen yarg
da buna eklendi ğinde, sindan
bulunmadığı
fiilen, hem Anayasamız açısı
yasal iktidar
ın yarg
ı tarafından da, yargı ile de denetlenmesi ve gücünün
yargıyla paylaşılması kabul edilemez. Ben, sorun ın sormadan önce şunu
ndan beda ilave etmek istiyorum ve bu kurultaya bir katk ı olması bakımı
gereken,
demokrasinin
eksiksiz
ışılması
lirtmek istiyorum: Kanımca, tart
isine
son
vermek,
işlemesi bakımından tartışılması gerekir; liderler oligarş
böyle bir oligarşi sona erdiğinde, zaten parlamento siyasal iktidan denetleyecektir. Diğ er taraftan en önemli olgu, askerlerin siyasal otoritenin tartışılmaz kontrolüne alınması gereğidir. Eğ er bu Anayasa Kurultay ı bir
ı nda bu zeminde oluşan
fayda sağlayacaksa, yap ılacak anayasa çalışmalar
fikirler orada ele almacaksa, yararlan ılacaksa; Türkiye ba ğlamında en
önemli konunun, geli şmiş tüm demokrasilerde olduğu gibi, askerlerin siyasal otoritenin mutlak kontrolüne, ama mutlak kontrolüne alu ıması geı denetleyecek tek gücün de ancak halk oldu ğu unureğidir. Siyasal iktidar
r.
Bu
noktada,
askerlerin siyasal otoritenin kontrolüne al ıntulmamalıdı
ı n Batum'un görü şlerini almak istiyorum.
ması noktasına Say
Teş ekkür ediyorum.
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Dr. Süheyi Batum

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan ı

Yıllardan beri Türkiye'de siyasal rejim tartışılıyor; «Bu siyasal rejim içerisinde Cumhurbaşkanımn rolünü arttıralım mı, yarı başkanlık mı, başkanilk mı, siyasal sistem ne olsun", bunları tartışıyoruz. Bugün geldi ğimiz
nokta şu: Meslektaşlanmın da bir bölümü, buna katılıyor; diyorlar ki, "Siyasal sistem içinde Cumhurba şkanım bugün olduğundan biraz daha geri
çekelim; yani Anayasadaki yetkilerini daha da azaltal ım, 82 Anayasasındaki yetkilerini daha da azaltal ım." Bana göre, iktidarın da -siyasal sistem
içinde bugünkü konjonktür nedeniyle somut veri olarak görüyorum- öne
sürdüğü çözüm, Cumhurbaşkanının yetkilerini azaltmak. Ancak, onlar
ayn
ı yerden yola çıkıyorlar demiyorum, ama somut veri olarak karşımdaki, Cunıhurbaşkaninın siyasal sistem içindeki rolünü azaltmak ve bir de
üstelik süresini 5 artı 5 gibi, siyasal sistemin içinde tamam ıyla siyasal iktidarla beraber kaynayacağı formülasyon içine hapsetmek. Bu somut veriden yola çıktığım zaman, siyasal rejim tartışmaları bugün için bence bu
bana göre doğru değildir diyorum. Cumhurbaşkanının siyasal sistem içerisindeki rolünü, "Anayasadaki yetkilerini daha da azaltalim" formülü,
bana göre bugün geçerli olan veya gerekli olan bir formül de ğildir, farklı
görüşlerin olması gayet doğal.
Kurucu güvensizlik oyu harika bir formül; ama bugün bizim sorunumuz,
bence kurucu güvensizlik oyu de ğil. 0, rasyonelleştirilmiş parlamenter rejimin yöntemlerinden bir tanesidir. Belki 61 Anayasası döneminde bunu
tartışsaydık, çok etkiliydi. Onu ekleyebiliriz, "eklemeyelim" demiyorum;
ama bugün hükümetler, hiç öyle 61 Anayasası döneminde olduğu gibi aylarca süren krizler haline dönü şmüyor. Anayasadaki bir formül, öyle veya
böyle hükümet krizlerinin çok fazla sürmemesini, sonuç itibariyle partilerin belli bir noktada uzlaşmalar
ı sonucunu doğuruyor. Siz, 82'den beri hiç
aylarca süren, böylece devrildi ği için yeniden hükümet kurulamaması ve
bu nedenle ayların geçirildiği bir kriz biliyor musunuz ki, bunlara çözüm
olarak şimdi kurucu güvensizlik oyunu getirelim? Ben, somut veriler üstünden yola çıktığim için, kurucu güvensizlik oyu bugün için harika bir
formül; ama bugünün sorunlar ına çözüm getirebilecek bir formül değil diye görüyorum,
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Birinci çözüm şu: "Olduğu gibi bırakahın, parlamenter rejim devam etsin, KURULTAYI
bir gün kendini düzeltir." İkinci formül ş u: Hükümet de öyle veya bunu istiyor; "Cumhurbaşkanının yetkilerini azaltalı m ve de Cumhurba şkamm
da zaten 5 artı 5 formülüyle her meclisin kendi iktidarm ı seçebileceği bir
Cumhurbaşkanı haline dönüş türelim." Ben, ona kar şılık diyorum ki, sorun bu de ğil, bence tam tersine. Amacım da ş u: Evet, ben sevgili meslektaşımı zm söylediği gibi, siyasal iktidarı denetlemek ve payla ş mak dedim.
Çünkü bana göre, denetlemek mutlaka sonuç itibariyle payla şmayı getiriyor. Sivil toplum örgütleri de mutlaka ba şka yoldan etki ederken, bir yönde iktidan paylaşı yorlar. Bence günümüzde demokratik sistemin özelli ği,
seçimle gelmek de ğildir tek baş ma; onun ço ğulcu bir şekilde kullanılması dır, katılimcı bir şekilde kullanılmasıdır. Bu nedenle, -ben yine aym kanaatteyim- demokratik sistemde yargı , demokratik sistemde sivil toplum örgütleri siyasal iktidan denetlerler, etkilerler ve o yüzden siyasal iktidar ın,
iradenin olu şumuna katılırlar; yargıyı bu anlamda kuland ım. İşte bu yönden diyorum ki, Cumhurba şkanını n yetkileri de ğiştirilebilir. Denetimi yönünde hiç tartış ma yok, ben de ayni ş eyi söyledim, mutlaka denetlenmelidir; hele yetki veriyorsanız, denetlenmelidir. Ancak, gerekti ğinde halk ı siyasal sistemin içine sokabilecek birtak ım yetkiler Cumhurba şkanına verilmeli. Aynı zamanda arbit, hakem rolünü oynayaca ğı , belirli atamaların belirli alanladaki kararnamelerin imzalanmasrndaki, yani iç politikan
nndaki yetkileri muhafaza edilmeli, hatta hatta atama alanlar ındaki yetkileri kesinlikle geri alınmayacak ş ekilde devam ettirilmelidir; ama bunları n tabii ki denetimi olmalıdı r. Son dönemlerde tart ışıyoruz; Cumhurı bu yetikleri nasıl kullanıyor, nas ıl kullannnyor diye.
başkan
Cumhurbaşkamna yetkiler, ki şiliklerine bağlı olarak verilmesi gerektiği
kanaatinde de ğilim; mutlaka statü olarak, makam olarak bir yetkiyi tamrsı mz, o yetkiyi kullanacak ki şinin ki şiliğinden ba ğlı olarak denetimini
mutlaka getirirsiniz, hukuk içinde kalmas ı için. Ancak, ben, sistemin içinden Cumhurbaşkanı mn mutlaka ciddi bir hakem rolünü oynayacağı bir
i kanaatindeyim. En az ı ndan Türkiye'de sikonumda yer alması gerektiğ
yasal sistem di ğer katılım kanallanm aç ı ncaya kadar. Aksi ne oluyor? Yine söylüyorum; kanun hükmünde kararname krizinde de ç ıktı, af konusunda da ç ıktı , her konuda da ç ıkabiliyor.
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şey; Cumhurbaşkanının bugün için kurucu güvensizlik
oyunun getirilmesiyle önlenecek bir çözüm oldu ğu kanaatinde değilim. Sayın Başbakan, kanun hükmünde kararname krizi s ırasında şunu söyledi:
Dedi ki, "Merak etmeyin, bu yetkileri alaca ğız; ama hepsini kullanmayız."
Başbakanın söylediği, hukuk devletinde hepsini alıp da şimdiden kullanmayacağı yetkileri Başbakana tanırnaktan, bana göre denetimli, çerçevesi
,çizilmiş, siyasal iktidarı hakemlik rolüyle payla şacak bir Cumhurbaşkanına yetkiler vermekten daha az tehlikeli de ğildir. Bu nedenle, Cumhurba şkanım bu sistemin içine katmak laz ım. Tabii ki denetimli olacak, bunda
hiç tartışma yok. Bu sayede, değerli arkadaşımızın söylediği gibi, Türkiye'de liderlere bağlı partiler olgusunun dışında ortaya çıkan tek faktör,
Anayasa Mahkemesini çıkartı rsamz, Cumhurbaşkanını çıkartırsamz, maalesef tek olgu askerler varmış gibi gözüküyor ki, bu da demokratik bir
sistemde olması gereken bir çözüm tarzı değildir. Bunu da bana göre kurucu güvensizlik oyu gibi, bugün için birtak ım rasyonelleştirilmiş parlamenter rejim mekanizmalarıyla çözebilmek yeterli değildir. Ancak, üstüne
basarak, vurgulayarak söylüyorum, -çünkü yanlış anlaşıldı herhalde- sorumsuz, denetimsiz, Cumhurbaşkanın
ı n istediği gibi kullanabilece ği yetkileri alması kanaatinde değilim; ama mutlaka ve mutlaka bu ortamda
yetkilendirilmesi kanaatindeyim.

Oturum Başkanı

Teşekkür ederim.
Buyurun.

Yıldızhan Yayla
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Belki bir çerçeveleyici katkısı olur diye birkaç cümle söylemek istiyorum:
Demokrasinin ne olduğunu biliyoruz, aynca tartış maya gerek yok; ama
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bir ş ey daha biliyoruz ki, demokrasinin iyi i şleyebihnesi için baz ı zeminlere ihtiyaç var. Bu zeminler, tabii ülkeden ülkeye de ğiş mekle beraber, bazı ları ortak. Demokrasinin iyi i ş lemesi için, ekonominin de iyi olmas ı lazım,
en azı ndan gelir dağilı mlan konusunda önemli uçurumlann bulunmaması lazı m. Demokrasinin iyi i şleyebilmesi için; uzla şmacı e ğitimin, terbiyenin yerleş ebilmesi için, kültür düzeyinin yeterli olmas ı lazım. Demokrasinin iyi i ş leyebilmesi için siyasi partiler olacak; ama rejim aleyhtar ı önemli partilerin olmaması lazı m ve tabii yine buna bağlı olarak, ülke bütünlüğünün de tehdit altı nda olmaması lazı m ki, biraz evvel Say ın Batum'un
söylediği yerel idareler, onları n seçtiği kiş iler yönetime katkı da bulunsun,
katıhmcı olunabilsin. Bütün bunlann yeterince gerçekle şmediği yerlerde,
demokrasi tabii ki bir amaç olarak hep var, üzerinde çal ışılıyor; ama daha
çok teknik, hukuki çözümlerle u ğraşıyoruz. Bunun da faydas ı olduğuna
inanı yorum; çünkü biraz evvel söyledi ğim bu zeminlerin gerçekle şmesi
için zaman kazandıracak, o olu şuma doğru bizi götürecek. Onun için, bugünden yarı na, bir günde, birkaç sihirli formülle bizim özledi ğimiz demokrasiyi gerçekle ştireceğimizi zannetmemek gerekir. Bu toplantıyı , bu kurultayı öyle kabul ediyorum; teknik hukuki sorunlar ı n çözüleceği veya bu
çözümlerin kolayla ştınlacağı bir toplantı olarak kabul ediyorum.
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Teşekkür ederim, böyle bir hatırlatma yapma ihtiyacı duydum.

Oturum Başkam

Teş ekkür ederim.
Buyurun.
Bir Franstz Konuk
Fransızca Soru

Merci Monsieur le Prdsident. Ro ıjssillon est le Doyen de la Facult ğ da Droit de Toulouse. cJ'ai participd comme Va dit le Professeur Bockel a l'organiKONFERANS 397
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sation de colloque de Galatasaray Pan dernier. Etje tiens ü f4liciter les intervenants de ce matin pour la riohesse de .leurs exposds.

Le Professeur ONAR a trs bien soulign4 l'irnportance diz consensus, etje
vois qu'il y a un consensus ü la tribune pour dire que le r4gime semi-prdsidentiel est inapplicable en tout cas et n'est pas souhaitable pour la Turquie. Je enis qu'il a parfaitement raison pour la raison trs simple que le rgirne prsidentiel, ça n'existe pas. Le concept du rdgime prdsidentiel existe.
C'est un rgime dans lequel un chef d'Etat dlu au souffrage universel direct
et un premier ministre. Mais dans la rğalit il n'y pas un rdgime semi-prdsidentiel. Le Professeur Bockel parlait de la situation de la Finlande, il en
a parlje crois aussi de la Moldcwie, ü pafl de quelques petits Etats dont
comme l'Islande, l'Irlande ou l'Autriche. No, c'est trs bien l'Autriehe, c'est
trs bien le premier ministre, le chancelier qui a le pouvoir, c'est le Chanceher Monsieur Schnussel qui a le pouuoir en Autriche. On sait trs bien
qu'au Portugal, c'est n'est pas un rdgi ıne semi-prdsidentiel en plus, parce
que c'est le premier ministre qui a le pouvoir et le Professeur Bockel a trs
bien pu montrer paradotalement qu'en France il n'a plus le rdgime semiprdsidentiel. Il a expliqud que lorsqu'il y a une concidence de majoritd, le
chef de l'Etat a un pouvoir absolu, supdrieur ü celui du Prğsident des EtatsUnis, et en p4ri,ode de la cohabitation, c'est-ü'dire de la diffğrence de la majorit4 le Prğsident n'a aucun pouvoir et quand mme le pouvoir en matleres
n'est pas une rğahit. On le voit bien dans les sommets internationaux oü le
premier ministre est ki, et d'ailleurs la Constitution ne dit pas que le Go7
uvernement ne termine que la politique interne de la nation qui est la politique de la nation. Donc il n'a pas un rdgime semi-pr6sidentiel dans la t-daliM française et actuellement on est en train de refldchir sur la troisieme
rdpubhique prdsidentielle. En ce qui me concerne, moi je suis le partisant
d'un rdgime parlementaire. Et la Constitution de 58 est parlementaire.
C'est la pratique qui a change'. Vous savez, les espagnols lorsqu'ils parlent
des portugais disent que c'est l'espagnol mal parM La cinquleme Rdpublique, c'est une Constitution de 58 mal apphigude. Do ıwje crois que pour la
Turquie la solution est üıidemınent parlementaire. Mais le Professeur
ONAR a trs bien dit que sans doute il fallait instaurer des rdgimes de müdahitğ de rationalisation du parlen ıentarisme. Rationalisation, lorsque yaus avez parle de la notion de censure constructive allem.ande. On ne peut
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renverser k chancelier allemand qu'en élisant k successeur. Je crois que
c'est une bonne chose. Oui,nous avons l'article 49(3); c'est un peu la mme
chose. Quant ü la d ğ mocratisation des institutions, je pense que j'ai 6largi
k probkme. La eMmocratisation dee institutions n'est pass4 pas par la critique sysWmatique dee partis politiques. Il n'y a pas une d4nwcratie sans
partis politiques. Sans doute que la d4mocratisation passera dans ks anMes ü y enir par deux chemins: Un ddveloppement de la ddmocratie directe;
mais esssentiellement au plan local, sur lee probknws concrets, et deuximement ça passera par un partage territorial du pouvoir. Ce n'est pas par
hasard si toutes ks d ğ nwcraties euro$ennes sont confront4es ü ce probkme aujourd'hui. Que c'est pas k partage en Angkterre avec k pouvoir ü
l'Ecosse, au pays de Galles, ü l'Irlande. Que ce soit le systme espag ıwl de
r4gionali-sation. Italien, bien sür, sans parler du f4dralisme alkmand, ou
belge. Et la France qui est le pays le plus centralis ğ est en train de connaitre ce probkme. G'est le probkme corse, mais ce n'est que le pis ph-dnomne
d'un probkme plus large. Merci ü tout k monde de m' ğcouter plus long.
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Bir Fransı z Konuk
Türkçe Aç ıklaması

Teş ekkür ederim Saym Ba ş kan. Profesör Roussillon Ibulouse Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekam. Bu konuda Profesör Alain Bockel'in geçen y ıl
Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen Kongrede söylediklerine kat ılıyorum. Bu sabahki konu şmacıları s ı.muşlarındaki zenginliklerinden dolayı tebrik etmek istiyorum.
Profesör Onar konsensusun önemini çok iyi bir şekilde ortaya koydu ve görüyorum ki kürsüde yar ı başkanlı k rejiminin Türkiye için uygulanamayacağını ve bu rejimin pek de arzu edilebilir olmad ığım söylemek için de bir
konsensus var. Bence bu konuda çok hakl ı ve bunu da çok basit bir nedene bağlı olarak aç ıklayabilirim çünkü yan ba ş kanlik rejimi mevcut değildir. Yarı başkanlı k rejimi kavram olarak mevcuttur. Bu rejimde Devlet
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Başkanı ve Başbakan doğrudan genel oyla seçilir. Ama gerçekte bir yan
başkanlık rejimi yoktur. Profesör Bockel Finlandiya'mn durumundan bahsetmişti, yine tahmin ediyorum Moldavya'mn durumundan da konu şmuştu, yine bir kaç küçük devlet olan İzlanda, İrlanda ve Avusturya'nın durumundan da bahsetmişti. Hayır, Avusturya çok iyi, başbakanlan çok iyi,
asıl iktidarı olan Başbakan, Başbakan Sayın Schunssel asıl iktidara sahip
olan. Profesör Alain Bockel'in de bize çok iyi gösterdi ği ve yine hepimizin
de çok iyi bildiği gibi Portekiz deki rejimde bir yar ı başkanlık rejimi değil
çünkü asıl iktidara sahip olan Başbakanchr. Çoğunluk sağlandığı zaman
devlet baş kan mutlak iktidara sahiptir, hatta bu Amerika Birle şik Devletleri Baş kam'mn yetkisinden daha fazladır ve kohabitasyon söz konusu
olduğu ve yine çoğunluk sağlanamadığı zamanda devlet başkan
ı hiç bir
yetkiye sahip değildir yani bu durumda elindeki yetki gerçek değildir. Başbakanın bulunduğu uluslararası toplantılarda da bunu açıkça görüyoruz.
Zaten Anayasada hükümetin iç politika ile sinirli oldu ğunu söylemiyor, ki
bu iç politika zaten devletin politikasıdır. Demek ki Frans ız gerçeğinde de
yarı başkanlık rejimi yoktur hatta şu an üçüncü başkanlık cumhuriyeti
üzerine düşünmeye baş liyoruz. Bu konuda benim fikrime gelirsek, ben bir
parlamenter rejim taraftarıyım. Ve 58 Anayasasıda parlamenterdir. Burai şen uygulamadır. Bilirsiniz, ispanyollar Portekizce konu ştuğu zada değ
man bu İspanyol kötü konu şması deriz. Beşinci Cumhuriyet, 58 Anayasası'mn kötü bir uygulamas ıdır. 0 zaman Türkiye için de çözüm aç ıkça parlamenter rejimdir. Saym ONAR bize hiç kuşkusuz parlmenter sistemin
akla uygun bir hale getirilmesi gerekti ğini açı kça söyledi. Mesela Almanya'da ki yapıcı güvensizlik oyundan bahsettiğiniz de şunu da belirtmek gerekir; Alman Başbakan'ı n yalmzca halefini seçerek değiştirebiliriz. San
ıyorum ki bu iyi bir şey. Evet bizim 49/3 maddemiz var, bu biraz ayni şey
demek oluyor. Kurunılann demokratikle ştirilmesine gelirsek ,dü şünüyorum ki sorunu biraz geni şletmi ş oluruz. Kurumlar
ın demokratilde ştirilmesi siyasi partiler sisteminin sistematik olarak ele ştirilmesinden geçmiyor. Siyasi partiler olmaksızın demokrasi olmaz. Hiç şüphesiz gelecek ıly
larda demokratikle şme iki yoldan geçecektir: Do ğrudan demokrasinin geliş imi, ama temel olarak yerel planda, somut problemler üzerinde ve ikinci olarak da ülkesel iktidarın bölüş ümünden geçecek. Bu gün Avrupa de-
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nokrasilerinin bu sorunlarla kar şılaşmış olması bir rastlantı değildir. Bu- KURULTAYI
lu her yerde görebiliriz,mesela İngiltere'nin Iskoçya ile iktidarı paylaşmaii, Galler'in İrlanda ile paylaşması gibi. İspanyol sistemindeki Bölgeselle şneyi de örnek verebiliriz. Elbette İtalya da aym şekilde Almanya veya
Belçika federalizmden hiç bahsetmiyorum bile. Ve en merkeziyetçi ülke
)lan Fransa'da şu anda bu sorunu ya şamakta. Bu Korsika sorunu ama bu
oran daha büyük bir problemin yalmzca küçük bir parças ı. Beni bu kalar uzun süre dinleyen herkese te şekkür ederim.

Jturuın Başkam
['eşekkürler.
3uyurun.

salondan
['eşekkür ederim Sayın Başkan.
Burada görüş ülen konu, demokratik parlamenter sistem. İşin özü; benim
ıcizane kanaatimce, ş u anda Türkiye'de parlamento, gerek anayasa hukuçu bakı mmdan, daha da önemlisi, şu anda > ı ltikte bulunan Türkiye
umhuriyeti Anayasas ı hükümlerine uygun olarak kurulmuş mu? Ikincid, Hakikaten bu modern anayasalara göre, hatta kendi anayasamıza güe, görevlerini yerine getiriyor mu? Bunun üzerinde durulmas ı lazım. Türdye'de demokratik parlamenter sistem, bence bu deyi ın doğru değildir;
l'ürkiye'de antidemokratik partiler sistemi ş u anda uygulanmaktadır.
3erçekten şu parlamentonun oluşumuna gelince, 61 Anayasas ının 55.
vladdesi, ş u andaki Anayasamn 67. Maddesine göre, milletvekilleri do ğrulan doğruya - şimdi Fransı z meslektaşımızm da ifade ettiği gibi- direkt oy[amayla, yani e şit ve direkt oylamayla olu şmamıştır. Direkt değil, bunu
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biliyoruz; -itiraz eden olursa, duymaktan memnun oluruz- parti
başkanlarımn daha önceden tespit etti ği kişilere, adaylara oy veriyorsunuz. Hatta bir seçim bölgesinde, karakter bütünlü ğüne sahip, yetenekli,
ülkeye ve ulusun hizmet etmeye kendisini vakfetmi ş olan kimseleri dahi
seçmek olanağına sahip değ il. Nitekim seçim listesinden, " şu partiden şu,
öbür partiden bu hakikaten lay ık olur" diye bir oy pusulas ı tanzim edemiyor. Böyle bir Aistemde, siz nası l demokratik parlamenter düzenden bahsedebilirsiniz? Bizdeki düzen, nas ı l ki ekonomik kanun olan Gresham Kanunımda, kötü para iyi parayı piyasadan koy ar; Türkiye'deki bugün, bu
rejim sistemi aynen bunun gibi birer çıkar şirketi olan siyasal partiler tarafindan gerçekten vatanı m, milletini seven, yetenekli, karakter bütünlüğüne sahip kimseler, siyasal arenaya girmelerine imün b ırakılmıyor. İzninizle, bunlar çok önemli olduğu için söyleyece ğim; bu topluma çuvalchzı
batırmadan olmuyor. Ben, bir hukukçu olarak, dünyay ı yanm asra yakın
bir süreden beri tanıyan bir kimse olarak, yabancı üniversitelerde de, hatta bunu Fransızca da söyleyeceğim, burada Fransız dostlarımız da var,
"De la chaque de nations unit a une meilleur organisation du monde" alımlanan eserimiz de belli
tmda ve 1962'de Pedon Yayınevi tarafından yay
ılmakta, Harvard Law
başlı üniversitelerde referans kitab ı olarak kullan
School gibi tanınmış fakültelerde de onlarm özel kataloguna girmi şti.
Bu parlamentodaki çalışma düzeni, dünya parlamentolanm yak ından tamyan bir arkadaşını z olarak, asla ve asla uygun de ğil. Bana lütfen söylei kadar fikirleriyiniz; bugünkü parlamentoda bir üye, istedi ği gibi, istediğ
ni ortaya koyabiliyor mu? E ğer bir kişi -sizler de dahil- söylerse mutlu olacağım.
Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı
Efendim, lider sultasmın temel sorun oldu ğunu söyledik zaten.
Buyurun.
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Prof. Dr. Ülkü Azrak
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Süyehi Batum'un söylediği şeylere kısmen katılıyorum; fakat bazı tereddütlerim de var, onları dile getirmek istiyorum: Yarı başkanhk sistemiyle
problemlerin çözülebilece ği konusundaki bir iyimserlik mi egemen, yoksa
yanılıyor muyum? Bilmiyorum, yani böyle bir izlenim edindim. Ozellikle
de Türkiye'de yerel demokrasi ve ço ğulculuk kurumlarının geliştirilmesinde bu yan ba şkanlık rejiminin nasıl bir rolü olabilir, onu pek iyi anlayamadı m; yani buradaki korelasyonu ortaya koyamad ım ben. Çünkü Türkiın
ye'de çoğulculuk sisteminin, ço ğulcu rejimin geliştirilememiş olmasın
rebaşkanlık
ım.
Yarı
baş ka nedenleri var; o nedenler üzerinde durmak laz
jimi belki bazı problemleri çözer; ama herhalde bu problemleri çözmez. Sayın Bockel de değindi; asil yan başkanlık sisteminin temeli, tabii Majoriter rejim. Ancak, siz daha ziyade, bir ço ğuku sistem, çoğulcu rejimin bu
suretle gerçekle şebileceğini ifade ettiniz. Arada bir fark do ğuyor belki; yail mi? Bu noktayı biraz aydınlatmamzı rica edeceğim.
nılmıyorum değ

Prof. Dr. Sülı eyl Batum
Bahçeş ehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan ı

Teşekkür ederim.
Yarı başkanlık sistemi diye bir adland ırmayı tabii mecburen yapıyoruz.
Yan başkanlık sistemine taraftarı n diye bir şey söylemedim. Yarı başkanlik sisteminin iki tane özelli ği vardır; baş kan seçimle gelecek, parlamento
yamnda ve Ba şbakan yanında ayn bir seçimle gelecek, ikili seçim sandığı
ı n Bockel de söyledi. Bir de ikili iktidar anlay ışı; yani partiler
dedim, Say
ın yanı sıra, Cumhurbaşkanını n kullanabileiktidannm kullandığı iktidar
ınmış bir iktidar alanı. İşte
ceği yetkilerden kaynaklanan, kendisine tan
ının seçimle işbabu yetkileri de deminden beri söyledim. Cumhurba şkan
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şına gelmesi, belli birtakım krizler yaratabilir. Ancak, benim üstünde durduğum şey, Cunıhurbaşkanımn seçimle işbaşma gelmesi değil; Cumhurbaşkanımn sistem içerisinde belli yetkilerinin tanınması ve o yetkileri
kullanabilmesi. 0 bakımdan yan başkanhk sistemini savunuyorum demedim; başkan
ın olduğu, Cumhurbaşkammıı olduğu bir parlamenter rejim
diyelim. Sayın Onar'm da söyledi ği gibi, kimi düşünürlerin, anayasa hukukçulannın söylediği gibi, başkanlı parlamenter rejim diyelim. Ancak,
çoğulculuk deyince, iki tane çoğulculuk var. Bu çoğulculuklardan bir tanesi ideolojik çoğulculuktur, düşünce özgürlüğü falan... İkinci çoğulculuk ise,
ta Montesquieu'den beri bugüne gelen kurumsal ço ğulculuktur; yani devlet iradesinin farklı farklı kurumlar tarafından dile getirilmesi, farkl ı
farklı kurumlar tarafIndan oluşturulması. 0, zamanında yasama, yürütme, yargı diye çıkmıştır; günümüzde ikinci meclisler... Federal olmayan
devletlerde bile ikinci meclis vardır. Niçin? Amaç, devlet iktidarının farkı
farklı kurumlar tarafından demokratik sistem içerisinde dile getirilmesidir. Ben, yerel yönetimleri de böyle görüyorum, yerel yönetimler de bu çoğulculuğu tabanda sağlayabilmek içindir. İşte o kurumsal çoğulculuğun
dedim; çünkü tek fikirde, tek parlamentoda belirdiği taktirde, sonuçta
Türkiye'de tek liderler tarafından bütün olgunun dile getirilmesi oluyor.
Mösyö Russillon'a şu yönde katılmıyorum: Tabii ki çok değerli, dışardan
gelen ve belki de şu anda içinde bulundu ğumuz problemleri tam manasıyla gözlemlemesi mümkün olmayan bir şeyi olduğu için, misafirimiz olduğu için, Türkiye'nin tek sorununun Korsika'daki benzeri yap ılanmaya gitmek olduğunu, yerel yönetimlerin bölgeselle şmeye doğru, İspanya'daki örneğiyle gitmesi olduğunu zannediyor. Oysa bana göre, Türkiye'nin sorunlarından bir tanesi, bu yönde tabii ki demokratikle şme çerçevesinde iktidan belki açmaktır. Ancak, ondan önce Türkiye'de bu söylediğimiz partilere endeksli, liderlere endeksli siyasal sistemiıı işlerliğini sağlayabilmektir, bunun gerçekle şmesi gerektiğine inanıyorum. Belki Yıldızhan hocanın
söylediği gibi, demokrasi çok uzun soluklu bir süreç, doğru; ama bunda bir
şeyler yapılabilmeli diye düşünüyorum, yani birtakım düzelticiler sistemin içine getirilmeli. Bu düzelticiler de bence sistemde Cumhurba şkaniı n yetkilerini klasik parlamenter rejime çekmek değ
n
il.
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Oturum Başkam
Efendim, 5 dakikanıız kaldı. Alain Bockel bir açı klama yapmak istiyor;
za.nnediyoruın Fransı z misafirimize ya da buradaki sorulardan bir tanesine cevap verecek. Zaman kalırsa, Sayı n Güran'la oturumu tarnamlamak
istiyorum.

Prof. Dr. Alain Bockel
Frans ızca Cevap

Oui, et trs rapidement,je voudrais d'abord rdpondre ü l'intervention toujours si dynamique du Professeur Roussillon qui a dit deux choses qui sont
deux contreveritds. Premirement quej'aurais prdtendu que le rgime semiprdsklentiel n'existe pas. Je passerai ü dire le contraire et que deuxismement il y avait un consensus ü cette tatile pour dire que le r4gime semi-pr4sidentiel n'ğtait pas adaptd ü la Ihrquie. Alors que moi-mmej'ai dit des
choses tout-ü-fait diffrentes, ü savoir queje pensais que actuellement une
rdforme ü l'ordre de l'instauration d'un r4gime semi-pröidentiel en Ihrquie est peu probable, compte tenu du contexte politique. Je crois au cont rai re.
En tout cas, je pense qu'il est important d'dtudier dans son plus prcis si le
rdgime semi-prdsidentiel est adaptable ou pas en Turquie. C'est peut être
une autre question. Et lü,je crois qu'il ya deux chosesje vais trs bref Deur aspects de ce rdgime sur lesquels il faut bien refldchir. Et lüje rdponds ü
une intervention trs intdressante. (Test du cas du pouvoir du Prdsident. Je
ne comprend mon ami Süheyi Batum qui nous dit trJsjustement qu'il est
favorable ü plural isme du pouuoir et partage du pouvoir ü des contrepoids
pour essayer de supprimer ce monopole occupdpar les leaders des partis politiques. Il dit cela en m ğ me temps il veut Wduire le pouvoir du .......Or, p0ur la premisre [ole, si vous l'avez dit. Oui, alors peut-trej'ai mal compris
par la traduction, parce que pour la premisre fois, il y a enfin depuis un cerKONFERANS 1405
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nombre d'anndes, il y a une voix qui s'ğtait e7evğe quelques fois d plusieurs reprises justement pour contester cette espce de consensus da monde politique qui est bast sur des compromis. Au nom des valeurs, une vaix
s'tkve et dit non,je suis pas d'accord. Voild ce qu'est la de<mocratie et voilü
ce qu'est ses contrepoids. Et le peuple se reconnait dans cette intervention.
Et ça s'en parait fondamental. Et la possibilitt de quelqu'un qui par miracle de l'inddpendence puisse s'intervenir. Ban alors, j'ai mal corapris, excusez-moi. Je crois qu'il est important enfin Monsieur A ..... vous êtespartisan
de rğduire lespouvoirs da Prtsident. Je crois que ce serait une errear. A rnoins qu'on veille effectivement mesai-er toute possibilitd de contester cette de'mocratie de compromis qui est critiqude par ailleurs. Le second dlement, le
second apport qui est important de considdrer, ce sont l'4lection. C'est l' ğlection du Prğsident et l'4lection du Pariement. Et Id aussi, le changement du
systme dlectoral notamment par la mise en place d'un systme majoritaii-e peut bousculer la pratiquer qui est critique de monopole des partis politiques sur le systme dlectoral. Et notamment un systme majoritaire d deux tours comme le systme fraançais est parfaitement adaptd d un systme
de pluralisme des partis politiques et d la vertu de combiner d la fois de muintien da pluralisme des partis politiques et l'obligation des alliances. Ceci
force les partis politiques de sorti- de leurs citadels et d essayer de passer
devant les dlecteurs, de chercher des compromis avec les partis vaisins et de
proposer les rdsultats de ces compromis aux ğlecteurs et de ne se d4livrer d
des ndgociationsje te donne ceci,je te donne ça au sein da parlement entre
partis qui n>ont nen pour s'entendre par ailleurs.

KURULTAYI tain

Alors, l'instauration d'un systĞ me majonitaire, d'un systme ğlectoral majoritaire a des vertus, et c'est ki quej'envie au systme semi-pr4sidenti.el et les
ventus essentielles du systme électoral a poussd İn partis d avoir une logique majoritaire, cet efğfet ne peut se rdaliser et que s'il y a en plus du scruun majonitaire pour les dlections de parlement, l'dlection du Prdsident par
soufrrage universel. Et ça, l'exemple français l'a montrd d plusieurs titres d
connu sous la Quatıüme Rpublique l'expdrience qui rappelle certains aspects de l'exprience turque actuelle. Le changement da mode dlectoral et
l'instauration du scrutin mujoritaine compltement modifid ce systĞ me. Et
ce n'dtait possible si vous uoulez que parce que il y avait l'üection prdsidentielle qui en quelque sorte, je mettrai de cötd les de<tails, crystallise, oblige
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Merci monsieur le Prğsident.

Prof. Dr. Alain Bockel
Türkçe Açıldaması

Evet çok çabuk bir ş ekilde, her zamanki gibi dinamik bir konu şma yapan
profesör Roussillon'un bu konu şması nda belirttiği iki çelişkili şeye müdahale etmek istiyorum. Ilk olarak yan ba şkanlık rejiminin olmadığım ileri
sürmüş üm. Bunun aksini söyleyerek geçece ğim ve ikinci olarak da bu masada yarı başkanlı k rejiminin Türkiye'ye uygun olmad ığı konusunda bir
Konsensus oldu ğu. Bana göre ben bu söylenenlerden tamamen farkl ı şeyler söylemiş tim. Türkiye'nin politik durumunu ele aldığımızda, şu an Türkiye'de yarı başkanlı k rejiminin uygulanmas ı konusunda ki bir düzenleme
pek de olas ı gözükmüyor. Aksini umuyorum. Ben aslında her durumda
Türkiye'de bu rejimin uygulanı p uygulanamayacağı ö ğrenmek için çok iyi
bir inceleme yapmam ı z gerektiğini dü ş ünüyorum. Belki de bu bir ba şka
sorundur. Evet, orada üzerinde aç ıkça durduğum iki şey var. Bu rejimin
üzerinde iyice dü ş ünülmesini gerektiren iki özelli ği vardır. Ve burada çok
ilginç bir müdahaleye cevap vermek istiyorum. Ba şkanın iktidar olması
hali. Arkadaşım Süheyl Batum'un bize söylemek istedi ğini anlıyorum, siyasi parti liderlerinin ellerinde bulundurduklan tekelcili ği ortadan kaldırmak için iktidar çoğulculuğu ve kar şı güçlerle iktidar payla şımının tarafinda olduğunu söylüyor. Bunları söylerken ayni zamanda onun yetkilerinin kısıtlanması m da istiyor aynı zamanda........Oysa ilk seferi için, evet
onu söylediniz. Evet belki çeviriden dolay ı yanlış anladım. Evet, yıllardan
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beri ilk kez uzlaşmalara dayanan siyasi dünyadaki bu uzla şmalara karşı
çıkan bir ses yükseldi. Tüm de ğerler adına bir ses yükseliyor ve hayır, ben
aym fikirde değilim diyor. İşte bu bir demokrasidir! Halk bu müdahale de
kendini gördü. Bu esasa ilişkin bir şeydir. Yani insanın bağımsızlık mucizesiyle müdahale etmesi çok önemli bir şeydir. Tahmin ediyorum Say
ın A
için önemlidir, siz Cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlanması taraftansınız. Cumhurbaşkanımn yetkilerini azaltmak bana göre bir hata olurdu fakat ele ştirilen bu oyda şmacı demokrasiye bence kar şı çıkma
olasılığım göz önüne alırsak o zaman bu doğru olur. Bir ikinci unsur seçimlerdir ki, bu ikinci unsur önemli bir incelemeyi gerektirir. I şte bu parlamento seçimleri ve Cumhurba şkan
ı seçimi. Burada, seçim sisteminin çoğunluk seçim sistemi ile de ğiştirilmesi, bu sistemin pratilcteki uygulamasım alt üst edebilir. Bu uygulama seçim sistemindeki siyasi partilerin tekelciliğinden dolayı eleştirilmektedir. Burada Frans ız Sisteminde olduğu
gibi iki turlu çoğunluk sistemi siyasi partilerin çoğulculuk sistemine tam
uygun düşer. Ayni zamanda bu siyasi partilerin ço ğulculuğuna ve ittifak
yapmalarma sebep olur. Bu durumda siyasi partilerin kalelerinden ç ıkmalarım, seçmenin önüne geçmelerini, yak ın partilerle uzlaşma arayışına
girmelerini ve bu uzla şmalann sonuçlarını seçmenlere sunmalar ım sağlar. Böylece bu da partilerin pazarlık yapmalarına sebep olur. Yani sana
bunu veriyorum şunu veriyorum diyerek aslında hiç bir konuda anlaşamayacağı partilerin parlamentoda bir araya gelmelerini saklar.
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Çoğunluk seçim sisteminin kuı-uluşunda erdemler sahiptir, yarı başkanlık
sistemine sahip olduğu bu erdemlerden dolay
ı imreniyorum. Seçim sisteminin temel erdemleri partilerin ço ğunlukçu mantığa sahip olmalar
ına
neden olmuştur. Bu sistem parlamento seçimleri için çoğunluk oylaması
yan
ı sıra genel oyla Cumhurba şkani seçimi mevcut olmas ı halinde ancak
gerçekle şebilir.
Burada, Fransız 4. Cumhuriyet örneğinde olduğu gibi Türkiye'deki durumun bazı özelliklerini de bize hat ırlatıyor. Seçim sisteminin değişmesi ve
çoğunluk sisteminin kurulmas ı bu sistemi tamamen değiştirdi. Bu da yalnızca şöyle mümkün olmuştu; Başkan seçimi, ayrıntılan geçiyorum, seçimlerin ve seçmenlerin ortaya koydukları koalisyonhann yasal süreci boyunca var olmaharım ve yeni koalisyonların lehine ortadan kaikmaharmı
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sağlar. İş te bunu söylemek istedim ve
yapıcı sansür kavramında olduğu gibi rasyonelleştirilmiş bir parlamenter
sistemin tekniklerinin etkinli ğine pek inanmıyorum. Bunun baz ı etkileri
olabilir ancak bunun etkileri yap ısal temeller açısından s ınırlı kalır.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Oturum Başkam

Süremiz sona erdi; ama daha önceden söz verdi ğim için, Sayın Sait Güran'la oturumu kapatmak istiyorum.
Buyurun.
Prof. Dr. Sait Güran
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Benim de karnı m herkes kadar ac ıktığı için vaziyeti anhyorum; onun için
çok kı sa. Birincisi, Süheyl Batum arkada şı ma: Bu toplumun diğer kesimlerinin siyasi yönetime kat ılması m çok vurguladılar. Bu katılım modeli
hakkı nda da somut bir fikir vermediler. Belki ben idare hukukçusu olduğum için daha somutu daha çok seviyorum. Mesela bunlar aras ında korporatif meclis yapısım düşünüyor mu? 1961'de hararetle önerilen ve redm
dedilen böyle bir modeli dü şünüyorlar ı?
İ kinci nokta, bir öneri ve uyar ı: Bakın, hükümetle Cumhurbaşkani arasmda ç ıkacak özellikle idari nitelikteki i şlemlerdeki veya yasa konusundaki iş lemlerdeki ihtilafm çözümüne yarg ıyı fazla sokarsamz, sonunda yargıyı siyasallaştınrsımz. 0 yargını n siyasallaşması , kendi için hiç de güzel
ve istenen bir ak ıbet olmaz, bunu da unutmayal ım. Bir de Yıldızhan'ın dediklerine tümüyle katıldığımı söylüyorum. Kiminle demokrasi yapt ığımıKONFERANS 409
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timlerde reylerin nasıl verildiğini, bu sivil örgüt kurumlannda seçimlerin
nasıl yapıldığını, nasıl yönetildiğini göz ardı etmeden bu konuları önerirken biraz daha dikkatli olalım.
Teşekkür ederim.
Prof. Dr. Süheyi Batum
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan ı

Evet, bu çok uzun bir konu; o yüzden şunu söyleyeyim: Ben, hakikaten
halkın katılımını savunuyorum; ama bu burada tartışılacak bir şey değil.
Gerçek anlamda doğrudan demokrasi yöntemlerinin Anayasaya yerle ştirilmesini istiyorum. İkinci meclis olabilir, ben hatta ikinci meclisi savunuıyorum, korporatif bir yap ıda; ama bunlar şu anda sistemin içinde olmad
ğı için, şu anda bunlara çok ağırhk vermedim efendim, yani cevap vermemiş olmayayım.
Oturtun Başkanı
Efendim, zamanmıızı aştık, söz vermediğim dinleyiciler için üzülüyorum;
ana mutlaka bir yerde bitecek ve binleri söz alamayacak. Gerçekten isterdik ki herkesin söz hakkı olsun; ama saat 14;00'da ikinci oturum ba şlıyor.
Buradaki dinleyici ve konu şmacılar o oturumda da görev alacaklar, biraz
dinlensinler diyorum. Bu kurultayı, oturumu düzenleyen Barolar Birliğine tekrar te şekkür ediyorum. Katk
ı sı bulunan konuşmacılara, dinleyiciler
sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Buradaki görü şlerin Anayasa hukuku çalışmalarına katkısı olinasım diliyorum. Demokrasi, sistemi akşamdan sabaha düzeltmek mümkün olsaydı, bu çok kolaydı. Bu, bu kültürün gelişmesinde şüphesiz küçük bir katkıdan ibarettir.
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BİLDİRİLER
BİLDİRİ i
"DEMOKRATİ K DENETİ M VE KATILIMCILIK"

Oturum Ba şkanı:
Nuri Alan (Danıştay Ba şkam)
Sunuş
Prof. Dr. Elisenda Malaret (Barselona Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Tartışmacı
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Sunucu

Değerli konuklar; Anayasa Kurultay ının üçüncü gününün öğleden sonraıştay Ba şkanımız Sayın Nuri Alan yönetecek. "Deki ilk toplantısı m Dan
mokratik Denetleme ve Kat ılım" başliğım taşıyan bu bölümü yönetmek
üzere Sayın Başkanıım kürsüye davet ediyorum.
Değerli konuklar; bu arada de ğerli katılımcıların bildirileriyle ilgili birçok
ıyorum her toplantıda de ğerli izleyiciler
sayıda fotokopi yap ıldı, ama san
onları tükettiler. Bu konuda ısrarlı bir talep var. Biz bunlar ı çoğaltacağız
ve zaten bu kurultay sonunda bütün bu görü ş meler, bütün bu konuşmaların tamamı bir kitapçık haline getirip değerli izleyenlerin kullanımına sunulacak. Bunu da bildirmek istiyorum; sayg ılarımla.
n Başkanım.
Buyurun Sayı

Nuri Alan
Danıştay Ba şkanı

Değerli konuklar, değ erli izleyiciler; hepinizi sayg ıyla selamlayarak Otuın
rumu açıyorum ve de ğerli konu şmacıları kürsüye davet ediyorum: Say
Bayan Prof. Dr. Elisenda Malaret ve Prof. Dr. Zafer Üskül.
ı, büyük
Barolar Birliği taralindan düzenlenen Anayasa Hukuku Kurultay
ğiştirilmesi
kon
kimi
maddelerinin
de
ı
bir tesadüf eseri, 1982 Anayasas ın
nusunun Türkiye gündemine girdi ği günlere rasthyor. Bu büyük rastlantı , ister istemez insanda ve bende, Anayasa de ğişiklikleri konusunu çaği 1876 tarihi nden bu yanştırıyor. Türkiye'de ilk Anayasan ın düzenlendiğ
na, daha doğrusu 1961 senesine kadar Türkiye'deki Anayasa de ğişiklikleri genelde olumlu bir çizgi üzerinde gitti ve bir yandan toplumun taleplerine cevap veren hükümler düzenlendi, bir yandan da toplumu daha öteki
senelerde olumlu aç ılımlara yöneltecek hükümler getirildi. Bu Oturum,
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hukukundan kısmen idare hukukuna geçi ş niteliğini taşıdığı
için, ben 1961 Anayasasıyla ilgili bazı görüş ve düşüncelerimi 82'ye ve
82'den sonrası için çok kısa olarak sunmak istiyorum. Fakat endi şelenmeyin, tebliğ niteliğini taşımayacak.

KURULTAYI Anayasa

1961 Anayasas ı, özgürlükler alamnda genişleme yarattı; devletin kuruluşuna yeni organlar, yeni kuruluşlar ve kurumlar..
...değişiklik yapıldı. Bunlardan bir tanesi, 114. Maddeyle getirilen ve tüm
idarenin işlem ve eylemlerinin idari yarg ı görev alan
ına ve yetki alanına
getirilmesiydi. Ben, Anayasa yururlüğe girdiğinde yedek subaylik görevimi yapıyordum. Metin elime geçtiğinde, bir solukta bütün hükümleri okudum ve 114. Maddeye geldiğim zaman durakladım ve duraksadım. Orada
iki tane notum var, halen o metni muhafaza ediyorum. Birincisi, "tüzükler
dahil mi" demişim; 61 Anayasasından önce, tüzüklerin kanuna mugayereti iddia olundukta, bunun çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Mecisiydi, 24
Anayasasında aşağı yukarı buna yakın bir hüküm olacak. Ikinci soru işaretim; "hükümet tasarruilan kalk ıyor mu" diye yazmışım. Çünkü idare
hukuku öğrenimimiz sırasında öylesine şartlanmışız ki, hükümet tasarrufları mutlaka idari yargın
ı n görev alanı ı
nda kalacak diye dü şünmekdşı
teyiz.
İdari yarg
nda getirilen ikinci önemli hüküm, pozitif hüküm, idareı alanı
nin sebep olduğu zararları ödemekle yükümlü kılinması. Daha önce de
yargısal kararlarla bu yolda hükümler veriliyordu; ancak bunun bir Anayasa hükmü haline getirilmi ş olması önemliydi. Anayasa yargısı alan
ında
ise tabii ki en önemli husus, Anayasa Mahkemesinin kurulmas ı ve görev
alanın
ın belirlenmesiydi. 0 tarihte, özellikle Dam ştay
ı n itiraz yoluyla
Anayasa Mahkemesine götürdü ğü birçok işler dolayısıyla antidemokratik
hükünılerin birçoğu düzenlendi ve 1960'dan önce, özellikle kamu görevlileri için getirilmi ş olan idari yargı yasağı tümüyle kaldırılmış oldu.
Yargın
ın bu parlak dönemi 1970'lere kadar devam etti ve 71'den itibaren
yargın
ın görev alan
ında daraltmalar başlad
ı ve 1971'den sonra yap ılan
düzenlemeler, 82 Anayasasına esas olan ğörüşün ve felsefenin temelini
teşkil etti. Bundan sonra yapılan değişilcliklerde bazı olumlu hükümler
bulunmakla birlikte, genellikle 71'den itibaren ve 82'den sonra. Anayasa
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değiş iklikleri olumsuz bir yöne do ğru gitti ve istisnalan olmakla beraber,
üç husus bu de ğiş ikliklerde etkili oldu. Birincisi ve çok önemlisi ve yasaları n genellik ilkesine aykan olan ı , belli somut durumlar için Anayasal çözümlere yönelinmesiydi. Bunlar ı n misallerini vermemize gerek yok; halen
de sanıyorum ki gündemde olan de ğişiklik, bugün ya şanmakta olan birta1am siyasi sorunları n çözümüne yönelik olanıdır.
i çok olmamakla beraber, vahim oldu ğu için
İkinci husus, -bunların örneğ
bir
paragraf
içinde
incelenmesi gerekir- yarg ı kararlarımn etkibelli başlı
siz hale getirilmesi amac ım ta şıyordu; Anayasa Mahkemesi iptal ediyor,
yasama yeniden düzenliyordu. Bunu idari yarg ı da da gördük; idari yargı da, Adalet Bakanlığının yüksek yöneticileri verilmiş olan bir iptal karanı ve bu yasa de ğişikliğinde gemn önlenmesi için bir yasa de ğişikliği yapıld
i somut bir karaı n verdiğ
çici bir madde getirilmek suretiyle idari yarg ın
nn uygulanması engellenmek istendi.
i şiklikler ise, -bunun tabii istisnası da var- özgürlükÜçüncü olumsuz de ğ
biçiminde
oldu. Dileyelim ki, günümüzün gündeminde
lerin daraltılması
önemli yer i şgal eden Anayasa de ğişikliği konusu, bundan böyle olumlu bir
i için olumlu açılımlara imçizgi içinde ve iyiye do ğru, Türkiye'nin gelece ğ
kn verecek hükümleri içerecek biçimde düzenlenmi ş olsun.
Bu kı sa sunuştan sonra, Oturumun ilk konu şmacısı olarak sözü Say ın
Prof. Elisenda Malaret'e vermek istiyorum.

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

Buyurun.
Prof. Dr. Elisenda Malaret
Barsolena Üniversitesi Hukuk Fakültesi

DEMOKRATIK DENETIM VE KATILIM
1. Giriş
HESSE'nin kulland ığı tabirle Anayasa'mn "gerçekle ş mesi" isteniyorsa
anayasa ve denetim kavramlar ı mn birbirinden ayırmamak gerekir.
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denetimi ve anayasallı k denetimi, siyasal denetim ve hukuksal denetim; Anayasa da öngörülen denetim biçimleridir.

Anayasa ve iktidarın sınırı. Devlet iktidarın "inceleme ve dengelerin" kuruluş ve aynmıyla denetimi. Yani anayasa ve iktidarın paylaşımı. Hukuka, iktidarlan dağıtan anayasanın üstünlüğüne ve bu iktidar alanlarına
iktidarm dağıtımı. Anayasa tarafından kurulan ve garantisini Anayasa
Mahkemesinden alan iktidarm bölü şülmesi ile eklenecek Anayasan ın üstünlüğü sağlanmıştır.
Bu metin, Anayasa'mn üstünlüğü ve güvence altında olduğu varsayımla,
Anayasayı iktidarın sımrlanınası ve denetimi aracı olarak algılama ana
fikri üzerine kuruludur. Kuvvetler ayr ıliğı ya da dengesi ve temel hakların güvencesi için de yer alan s ınırlar ve denetimler, bu fikrin asli ve ortak unsurlandır. Ancak, farklı anayasal geleneklerde farkli biçimlerde bir
araya gelmektedir. Kısaca Anayasa, iktidann sın
ı rlanması ve yurttaşlann
haklarının güvence altma al ınması aracıdır.
Bu fıkirden ve çağdaş anayasacılıktaki denetimlerin karmaşık ikiliğine
iliş kin tespitten hareketle, anayasalarda denetimlerin tedrici zenginle şmesi, bunların etkili hale getirilmesinin koşulları üzerinde durulacak; son
bölüm katılımı
n anayasal görünümüne ve bunun ald ığı farklı biçimlere
hasredilecektir.
Bu metinde, yasalarm yargı sal (hukuksalhk) denetimi ile demokratik denetim (siyasal denetim veya yerindelik denetimi) aras ındaki ilişkiler tartışılmayacaktı r. Ashnda bugün, juclicial review (yargısal denetim) in ya da
yasaları
n anayasaya uygunluğu denetiminin antidemokratik karakteri
üzerindeki tartışma neredeyse bitmi ştir; ya da herhalde, anayasa yarg ıcı
tarafindan yapı lacak disiplini ve ölçülü bir yorumu gerektirmektedirler.
Böylece, yorum teorisinin anayasa kuramıııı n sert çekirdeğini nasıl oluşturduğu da anlaşılabilir.
Farklı türdeki denetimler, kar şıt değil birbirini tamamlayıcı nitelikte görülmelidir.
1978 İspanyol Anayasas ı'nda öngörülmü ş olan demokratik ve sosyal hukuk devleti kavramı, temel siyasal kararları ve özellikle hukuk devletiyle
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lemokrasi arasındaki ilişkileri son derece sentetik bir dille ifade
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lit

na alınması
Klasik anayasacılığın işlevi (bireysel özgürlüğün güvence altı
e iktidann sımrlanması), Anayasanın, toplumun bütünleştirilmesi yöündeki temel hukuksal hedefin gerçekle ştirilmesi süreci olarak anla şılnası suretiyle yenilenmi ş görülmektedir (SMEND). Bunun, me şruiyet/deı bunokratik denetim ve özellikle katılım açısmdan bir takım sonuçlar
umnaktadır.
Devlet iktidar
ının kullammımn ve bunun farklı biçimlerinin demokratik
önden meşrulaştınlmasııun gerekleri, yeni iddialar do ğurmaktadır. Tüm
ararlarımn demokratik yönden me şrulaştınlınasmın bir gereği olarak,
)unların alınması nda, toplumun üyesi olmak s ıfatıyla yurttaşların denokratik katılmıma başvıırabildiği varsayı lir. Kamusal görevlerin yerine
etirilmesi, doğrudan halktan kaynaklanan ya da halka ba şvıırulmasım
.çeren bir me şruluğu gerektirmektedir; kesintisiz demokratik me şruiyet
dnciri düşüncesi budur (SCHMIDT-ASSMANNİBÖCKENFÖRDE).
n etkililiği, iki unsuru varsayar. BunlarYleşruiyetin aktanlması kanalları
lan birincisi, iktidarı kullanmakla görevli organlarm aldıkları kararların
ıalkın iradesine sunulabilmesidir. İkincisi ise, devlet iktidanm kullanı kararlardan dolayı halka karşı sorumnakla görevli organları n aldıklar
Lu olmalandır. Yenilemniş bu demokrasi anlayışı, denetim üzerinde yenilen düşünmeyi zorunlu kılar.
.ncak, "denetim" ifadesinin kapsamı çeşitli olup, kesin değildir. Çok anLamh bu kavram, kullanıma ve bağlama bağlı olarak farklı anlamlara geLebilmektedir. Bir yandan son derece basit anlamı yla tahkik, tefri şi ifade
xlen sözcük, diğer yandan (Robert'in Frans ızca sözlüğünde açıkça belirtilJiği gibi) İngilizce'nin etkisiyle, yönetim, komuta, hakimiyet, regülasyon
anlamlannı taşımaktadır. Bu son durumda, sözcüğün ilk anlannnda bu[unmayan bir tabiyet ili şkisinin varlığı açıktır.
RUBIO LLORENTE'nin belirtti ği gibi, bu iki anlamı n ortak ögeleri bulunmaktadır. Bunlar, öncelikle öznelerin iki] iği ve daha sonra, biraz belirsiz
biçimde de olsa, denetime übi tutulan etkinlikle çeli şebilecek bir davranış
kuralımn varlığıdır. Denetim işleminin, denetlenen etkinliğin düzeltilmeBİLDrnaER 1417
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sine yönelmiş görünmesinden hareketle, buradan belirli bir sonuç ç ıkması gerektiği ancak denetim kavramı bu sonucun doğası ve kapsamı hakkmda doğrudan hiçbir ipucu vermemektedir. Somut biçimde de ğerlendirilen öznelerarası farklı ilişkiler, doğrudan pozitif disipline havale edilmektedir.
İ ki ana denetim türü olan siyasal ve hukuksal denetim, denetim kavram ının anlamlandırılmasındaki ortak ve farklı unsurların kavranmasını
mümkün kılmaktadır. Çok anlamlı "denetim" kavram ı, iki denetim türüini ve karşılıklı olarak üzerinde etkinliknün birbirini tamamlayan niteliğ
te bulundukları farklı alanlan daha iyi aıılamamıza yardımcı olmaktadır.
I. İktidarın bölünmesi , vatandaşları n katılımım artırmaya yönelik bir yöntem: 1978 tarihli Ispanyol Anayasas ında siyasi iktidarın dikey dağıtımı.
1) Denetlenen iktidar, bölüşülen iktidar.
Anayasa iktidarı sınırlamaktadır ve bu yöntemle iktidarı dağıtmakta,
ayırmakta ve dengeyi aramaktachr. Geleneklere dayanan ama yenili ğin
sonucu da olan bölü şmeler ve dengeler söz konusudur. XX, yy' ın son çeyreğinde ki dönemde siyasi ve sosyo-ekonomik de ğişiklere karşı gelmek için
gelenek ve yenilikler.
Franco diktatörlüğünün çıkışında vatandaşlar genellikle Avrupa'ya katılım isteğini kabul etmektedirler ve bu istek ilk demokratik seçimlerden
itibaren (15.06.1977) Mecliste bulunan tüm siyasi partilere ortak bir hedef
oluşturmaktadır. Avrupa Birliğine (yani hukuk tarafından yönetilen demokratik devletler Birliği) girme isteği, anayasanın "yan" iktidarlann ın
transferini sağlayan bazı kuralların onaylanmasında ve iktidarın denetimini sağlayan farklı kuruluşların (Anayasa Mahkemesi ve Halkın savuın Evrensel Bildirisine ve temel
nucusu) kabulünde ve de İnsan Haklar
ı dığı özgürlükleri yorumlamaya yönelik diğer
hakları ile anayasanın tan
uluslararası kaynaklara İspanyanın açılmasmda kendini göstermektedir.
(İPA madde 10)
1978 tarihli anayasa tüm temel kurala özgü iktidar ın smırlama yönteminde bir dağıtım gerçekleştirdi. Ve böylece bu anayasa, Anayasa Mahkeme-

1
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inin kurulması yla "zenginleşen" iktidarın (yasa, yürütme , yargılama )ya- KURULTAYI
Lay da ğıtımın yanı sıra bir dikey dağıtım sağlamıştır.
Siyasal iktidarın ayrımı, ilk Amerikan anayasası ndan itibaren (böyle de
österilmese bile) denge sistemi olarak düzenlenmi ştir. İktidarın ayrılığı ,
kesin olarak kendi s ımrlamasını oluşturmaktadır. Demokrasinin ve yeni
anayasal düzenin kurulu şu, siyasal idari iktidarın baştan dağıtılmasıyla
beraber olur. Franco diktatörlüğünün tamamen yok etti ği eski merkeziyetçi modeli değiş tirmek gerekirdi. Ikinci Cumhuriyet zaman ında olduğu
gibi, ademi merkeziyet ve demokrasi ayr ılamayan iki kavram gibi gözükmektedir.
Siyasal ademi merkeziyetçilik, devletin karma şıklığı ve bugünkü toplumun arad
ığı fonksiyon ve i şlevlerin karşısına çı kmak için uygun bir orgaın dağıtımı çarelerinin
rıizasyon biçimi olarak gözükmektedir. İktidar
aranmasmda ki deneyimi, siyasetlerin farkl ılığım ve bunların her toplumun ve her yerin isteklerine göre uygunlu ğunu sa ğlamaktadır; devletin
iktidarma, toplumun içinde meydana gelen ihtilaflar ı içermek için büyük
bir esneklik vermektedir.(ALBERTİ)
Yeni siyasal örgütleme, İ spanya gibi tamamen merkezile ştirici olan devletin geleneksel etkisizliğinden doğ an sorulara bir cevap vermeye sa ğlamalıydı. Vatandaşların iş lerinin yönetimin daha yakın, daha kat ılımcı ve
daha etkili olmas ım sa ğlayan bir sistem kurulmaydı.
2) De ğişken geometriye sahip olan ademi merkeziyetçilik.
1978 tarihli anayasa, hukuk kural ı na, hukuka tabi olan siyasal iktidar ın
dikey dağıtımım sağlamaktadır. Ve Anayasa Mahkemesi bunun "bekeisidir" çünkü Devlet ve özerk topluluklar ı n (Devletin diğ er iktidarlan için olduğu gibi) aralarında ki uyuşmazlıkları , Anayasa Mahkemesi çözmektedir. Anayasa Mahkemesi içtihatlar ıyla uyuşmazlığı tamamen ele alıp rasyonelle ştirdi, bu mahkemenin "özerk devletin" ilk kurulu ş aşamasında
yapıcı bir rolü olmuştur.
Hukukun ve özgürlüklerin garantisi olan anayasa, iktidar ı smırlamaktan bütünleşmesi.
dır. Ama anayasanın baş ka bir iş levi de var: Toplulukları
Bu bütüııleşme İ spanyamn hedefidir. Demokratik geçi şin "kaderi" Bask ve
Katalan'm özerkliğine bağlıydı . (Anayasa Mahkemesinin ba şkanı TOMAS
BILDIRILER 1419
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VALİENTE ). Devletin siyasal örgütlenmesinde Ispanya'nın farklı halklarım bağdaştırmak, eskiden kalan çözümlenmeyen temel bir soru olu şturmaktadır.
İspanyol ademi merkeziyetçiliğinin anayasal modelinin içeri ğini ve niteliğini anlamak için temel bir unsur olduğundan, gerçeğin tamamen değişik
olduğuna dikkat edilmelidir. Farklı bölgeler ve kendilerine tamtma şeklide çok ayrışıktı, karşilıkli toplumların "kendi kendilerine yönetme" iste ği
çok değişkendir.

Konsensüs isteği bir anlaşmayı sağladı. Bu anlaşma farklı görüşleri tamamen hoşnut etmemekte fakat bu anlaşma özel karakteri ve benzersiz
bir model üzerinde yapılmaktaydı. Bu model klasik tariflere uymamakta
fakat İspanya gibi karma şık ve ayrışık bir gerçek üzerine hareket etmeyi
sağlamaktaydı.
Bu konsensüs, 17 özerk topluluğun kuruluşunu kabul etti. "Özerk devleti"
farklı bölgelerde ki vatandaşlann seçimlerde veya sürekli yap ılan anketlerde konuştukları zaman memnun edici şekilde bir işlev yapmaktadır. Bu
bir başarı, tabi ki bask terörizmi gibi a ğır sorunlar mevcudiyetini halen
korumaktadır. 1977 tarihinden itibaren (ilk demokratik seçimlerin tarihi)
İspanya, çağdaş tarihindeki demokrasinin en uzun dönemini tanımaktadır.
Demokrasinin ve ekonomik sosyal geli şmenin dönenıidir. Bu gelişim geçiş
zamanındaki yazılmış anlaşmalardan (MONCLOA Anlaşmaları) kaynaklanm bulmaktadır. Çok büyük bir ekonomik krize karşı gelebilmek için
"siyasete çağırma" yapmak gerekliydi. (İlk demokratik seçimlerden gelen
hükümetle ekonomik işlerin Başkan yardımcısı FUENTES QUİNTANA).
BuAnlaşmalann siyasi yani (demokratik kurulu şlar, özgürlüklerin rejimi,
Ceza Kanununun reformu, siyasal ademi merkeziyetçilik) ve ekonomik bir
yan
ı (parasal siyaset, vergi reformu, gelir siyaseti) var. Bu Anla şmalar, demokrasinin, ekonomi-politiğin siyasi ve ekonomik kurumlarm temellerini
kuran ve seçimlerle gelen tüm siyasi partiler aras ında yapılmıştır. (TRULbEN)
Bu anlaşma, anayasal alanında daha sonra devlet modeli üzerine, birlik
ve özerklik temeli olan devletin örgütlenmesi üzerine düzenlendi.
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Bu anlaşma tarihsel uyuşmazlığrn konusuna baş lamak için yeni temeller
oluşturmaktadır.
Karmaşık formülerle de olsa, "anayasa, tüm İspanyollann ortak ve bölüşülmez Vatanı olan İspanyamn ayrılmaz birliğinde temelini bulmaktadır
ın arave uluslar ile kendini içeren bölgelerin özerklik hakk ını ve bunlar
sında ki dayamşmaları tammaktadır."(IPA madde 2.) Eskiden anayasamn
ın vargirişi farklı topluluklarm, farklı kültür, gelenek , dil ve kurulu şlar
İspanyol
dilleı
olan
"diğer
.
Bu
da,
kastilyandan
farkl
liğını tanımaktaydı
ın ( İPA madde 4.) resmile ştirme
rinin" (İPA madde 3.) ve diğ er bayraklar
bildirisi ikinci Cumhuriyet döneminde yap ılan referandumlara siyasi huna gelmektedir.
kuki değ erin verilmesi (İPA'nın geçiş maddeleri) anlamı
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Çok birleşimsel olarak gösterilen bu modelin unsurlan şunlardır:
inin tamnmasıyla ve faklı halklarıyla
a) İspanyanı n çok ulusuluk gerçeğ
birlikte devlet birliğinin bağdaşımı , bu birlik çoğulculuk ve farklılığın
saygısına dayanmaktadır.
b)Anayasada yazılan temel unsurlan içeren açık ve esnek yetkilerin dağıtım sistemi - bu minimuın olan iktidar, Devletin elinde kaimal ı - fakat somut halini alabilmek için ilerdeki ba şka kurallara yani bağımsız
kurallara gönderim yapılmaktadır.
c) Bu model tüm bölgelere tüm topluluklara geçerli ve böylece genelle şmeye elverişli " katalan veya bask sor ımu"nu çözmek de ğil, Devletin
modernleşmesine el at ılmalı (PADROS).
1978 tarihli anayasa ülkesel bir harita çizmemektedir. Anayasa ba ğımsız
topluluklar yaratmamaktadı r. özerkliğin genelleşmesi mümkündür fakat
i ş ik kuruluşların ve farklı yetkilerin varlığmı
gereksizdir. Anayasa de ğ
i şken geometriye
sağlamaktadır. Anayasa değişikliği onaylamakta ve değ
İRET).
i
merkeziyetçilik
çizmekteclir
(MALA
sahip şeklinde bir adenı
iktidarın dağıtımı daha iyi demokratik denetimi, daha geni ş katıhmı, yönetenlerin daha büyük sorumlulu ğunu onamaktadır; yakınlık bir üstünlüktür. Ve özellikle İ spanyamn tarihine bakarsak bu ikincil bir hedef deın baş tan örgütlenmesi, ademi merkeziyetçilik,
ğildir, siyasal iktidar
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bütünleşme ile bütünle şmenin önemli bir etkeni oldu ve olmaktadır. İç
birleşme, Avrupa Birliğinin içindeki ilerleyen ve h ızlanan birle şmeye ve
değişimlerin dünyacalaşmasına karşı gelmek için gereklidir.
Siyasi yerindelik yönetim ait olma duygusunu güçlenclirmektedir. Bu düşünce kenara bırakılmamalı ve böylece bu da bütünle şme durumunda İngiltere'de ki "intikalın" ve iktidarın güçlenmesini ve alt devlet kuruluşların sorumluluğunu sağlamaya yönelen İtalya ve Fransa da ki yeni reformların gösterildiği gibi yerindelik yönetimin büyük etkisini aç ıklamaktadır.
Il- Demokratik Denetim ve Kamuoyunun Oluşumu: Siyasal
iradenin Demokratik Formasyonunun Etkilili ği Koşulları
1- Demokratik denetim ve meclis denetimi: Geleneksel ancak her
zaman önemli bir denetim
Anayasal devletin gerçekle ştirilmesi, yalmzca iktidarın hukuka tbi olmasım değil, aynı zamanda bu iktidarın halka devrini de içerir. Halk egemenliği, iktidan kullanan orgarılan oluşturan üyelerin halk tarafından seçilınesini gerekli kılmaktadır ancak yalmzca bu yönteme ba şvuruluyor olması halk egemenliğinin gerçekleşmesi için yeterli değ
ildir.
Demokrasinin devlet ve hükümet iktidann ın bir formu olarak tasarlanması, belirli bir iktidar örgütlenmesinin varsayar. Buna göre, iktidarın
kullanımın halk (yurttaşların tümü) tarafından oluşturulmalı meşrulaştırılmalı ve denetlenmelidir. Tüm yurttaşlar buna e şit koşullarda katılabilmelidirler. Temel haklann rolü burada devreye girmektedir: Seçim hakk ı,
kamu hizmetlerine girme hakk ı, ayrıca ve özellikle ileti şime ilişkin haklar-düşünce, enformasyon, basm, toplanma ve demek özgürlükleri-, bu katılıma olanak tanımakta ve onu güvence altına almaktadır. Bunlar, demokrasinin kurucu haklar ıdır zira siyasal görü ş ve iradenin olu şumunda
şeffaf bir sürecin temelini olu şturmaktadır. ileride bu noktaya tekrar
döneceğ
iz.
Bu metinde ne devletin farkl ı görevlerine ili şkin farklı demokratik me şruiyet biçimleri, ne de kamusal örgütlemnelerin ve bunlarm farkl ı eylem biçimlerinin gerektirdi ğ
i farklı meşruiyet türleri üzerinde durıılacaktır. Demokratik denetimin etkinli ğinden mülhem baz ı sorunların ortaya konma-
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ı yla yetinilecektir.
Bu çerçevede demokratik denetimden, iktidann halk taraf ından - katılanLarın e şitliğinin güvence altına al ındığı koşullarda yap ılan —serbest ve rekabete dayal ı belirli sürelerde yinelenen seçimler arac ılığıyla denetlenmesi yamnda, meclis denetim ve parlamento tarafından oluşturulan kurumlann gerçekle ştirdiği daha özel (uzmanla şmış ) denetim anla şılmaktadı r. Burada, seçmenlerin periyodik olarak oy vermesi suretiyle gerçekle ştirilen denetime ili şkin, farkl ı anlayışlar aras ı nda ihtilaf ve kar şıtlıklara
yol açan tart ışmanı n tümü ele al ınmayacaktır.
Ancak bu konuyu ş imdi ele almayacak olsak da, merkezili ğ i dolayısıyla en
azından an ımsatabiliriz ;asl ı nda, meclis denetiminin ve onun do ğrudan ta
da dolaylı türevlerinin varl ı k nedeni bu denetimdir. Halk ın temsilcisi olan
parlamento, egemenli ğ i elinde bulundurmakta ve aç ıkça çeş itli yetkilere
kaynaklı k etmekte (örne ğin İspanyol Anayasas ı'nı n 1.2 ve 66.1 maddeleri), hükümetin etkinliklerini denetlemektedir.( örne ğin İspanyol Anayasası'mn 66.2 maddesi).
Öncelikle, meclis denetimin kapsam ı ve anlamı hakkında baz ı tespitlerde
bulunmak gerekir. Amacına ulaş an gensoru önergelerini s ınırlı sayıda oluşu dikkate alındığı nda gerçek yaran üzerinde ku ş kular bulunan bu türden bir denetim bugün için, asl ında olması gerekenden daha az önemsenmektedir.
Ancak bazı yazarları n belirttiği gibi denetim ile ön denetimden kaynaklanan bir önlemin al ınması arasmda fark olduğunu kabul etmek gerekir.
Bu önlem her zaman, denetlenen davran ış m geçersizliği sonucunu do ğuran yaptırı m biçimini almamaktad ır.
Şayet gördü ğünüz gibi, meclis denetimi me şruluğunu parlamentonun
temsili niteli ğinden al ı yorsa ve parlamentonun demokratik güvenceye ili şkin anayasal misyonu, halk ı n meclis denetimi mekanizmalan arac ılığıyla
yürütmenin etkinliklerini ve temsilcilerinin buna ili şkin görü şlerini Öğrenmesini sa ğlayacak kamuya açı k bir tartış ma formu olmak ise, denetim
görevi, bir gensoru önergesi verilmesi olas ılığmdan ve bunu do ğrudan etkisinden ba ğımsı z olarak, bizatihi önem kazamr.
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Yaptınm, hükümetin görüşüne karşıtlığı ifade eden, kamusal bir tarzda
kaleme alınmış bir eleştiriden de ibaret olabilir. Hatta baz ı durumlarda bu
karşıtlık, yasamamn kendi iradesini benimsetmesini sa ğlayacak (bir yasa
yapmak ya da bütçeyi de ğiştirmek gibi) önlemler almas ına da yol açabilir.
SARTORI'nin bir süre önce belirtti ğ
i gibi, Parlamento'nun yaln ızca varlığı bile, iktidarı koşula bağlamaktadır.

RUBIO LLORENTE'nin kesin olarak belirtti ği gibi temel araç, parlamentodaki kamusal ele ştiriclir, farklı görüşler arasındaki çeli şkiyi, egemen iradesiyle, biri ya da diğ eri lehine çözüme ba ğlayacak olan halka başvurulmasıdır. Parlamenter denetim yolları na giclilmesinden daha iyisi, bak ış
açısm değiş tirilmesi ve tüm meclis etkinli ğinin bu gözle algılanmasıdır.
Parlamento yaln
ızca yasama erkinden sorumlu organ de ğildir. Aynı zamanda, toplumun siyasal çoğulculuğuııun ifadesi ve örgütlenmi ş farklı siyasal güçlerin hükümetin faaliyetini, kamuya aç ık ve sürekli biçimde tartışmak üzere karşı karşıya geldikleri bir kurumdur. Hükümetin eylemiyle bir karşıtlı k söz konusu olduğunda, meclis denetiniin öncüsü, parlamentodaki azınlık olacaktır. Bu azınlığı n hükümet siyasetine ili şkin eleştirel
değerlendirmesi, açık ve özgür bir toplumun devamını güvence altına almak amacıyla topluma sunulmalıdır. İşte bu nedenle, bazı süreçlerin işletilmesine veya birtakım yollara başvurulmasına (örneğin, araştırma komisyonlarının kurulması) ilişkin kararlar, münhas ıran azınlığın iradesine
bırakılmalıdır.)
Şayet meclis denetimin (tek iş levi bu olmamakla birlikte) temel i şlevi,
halkın/seçmenin siyasal ve hukuksal düzen üzerinde tasarruf edebilmesini mümkün kı lacak kamusal tartışma ortamın
ı sağlamaksa, siyasal iradenin demokratik formasyonunun etkili bir biçimde olu şması için gereken
koş ullar üzerinde durmak gerekir. Daha somut olarak, baz ı problemleri ve
bunlara uygun çözümler bulma gereksinimini ortaya koymamızı sağlayan
iki sorun üzerinde yoğunlaşacağız.
2- Siyasal iradenin Demokratik Fonnasyonunun Koşulları: İletişim Ozgürlüğü ve Enformasyon hakkı
Daha Önce de belirttiğimiz gibi ileti şime iliş kin temel haklar ( İspanyol
Anayasası'nın 20.1.d maddesinde aç ıkta öngörüldüğü gibi, herhangi bir
1
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yayın aracı vasıtası yla bilgiyi yayma ve bilgi edinme hakk ı ), demokrasi KURULTAYI
için kurucu nitelik ta şımaktadı rlar. Bunlar, herkesin kat ılunıyla siyasal
irade ve görüşümün olu şumunu sağ lar. Bu anlamda iki yönlü bir etki gösterdikleri söylenebilir. Bunlardan ilki, kamu gücünün müdahaleleri kar şısmda bireysel özelliklerin korunmas ıdar. İ lkine paralel olarak ikincisi, bu
hakların toplumun nesnel de ğerleri olmak s ıfatıyla yasakoyucu, herkesin
ın da ifade edebilgiye ulaşması m ve her görüş ün kamusal iletiş im alan
bilmesini güvence altma alan, kamuoyu olu şturmanın açı k sürecinin yaratılmasmı mümkün kılacak önlemler almaya zorlamas ıdır.
İ fade ve enformasyon özgürlüklerinin, farklı değerleri korudukları için,
farklı içeriklere sahip olduklanm an ımsatmak ilginç olabilir. Yine de bunlar, s ıkhida birbirine karıştınlır. İfade özgürlüğü düşünceye ili şkindir;düş ündugumüzü ifade etmeyi anlat ır. Bunun anlamı , bu özgürlüğün, görüş leri öznellikleri içerisinde aç ıklamayı mümkün kıldığıdı r. Buna kar şılık
"bilgi", olaylara ii ş kindir ve olaylarda nesneldir. Olaylar çok farklı biçimlerde yargılanabilir ya da de ğ erlendirilebilir, bu durumda yine "ifade" alatuna girilmiş olur. Bu iki özgürlüğün bazen eşzamanlı kullanımı, ayn
alanlara sahip olduklan halde, korunmalan ve özellikle etkili k ılmmalan
için bir takım mekanizmalar öngörülmesini zorunlu hale getirmektedir.
Bu, demokrasinin hem geli şim yönü hem de ko şulu olma i şlevlerini yerine
getirmeleri için zorunludur. Kamusal bir tart ışmayı garanti etmek için.
Yasakoyucu olaylar, sözler, programlara ili şkin açık enformasyon ile bak ış
açısı ve görüş alişverişinin, kı saca yurttaşların, demokrasinin kendilerine
ı m etkili biçimde kullanmaları m mümkün
tanıdığı siyasal kat ılma hakk
ı lacak bir kamusal tart ışmanı n varlığını güvence altına alınalıdır. Kamuk
enformasyonla demokrasinin varl ığınk
oyu olmaksızın veya gizlenenısmi
dan söz edilemez.
Medya iktidannı n yeni biçimleri ve medyalar ı n bir yerde toplanmas ı karşısında, bu sorun yeni bir boyut kazanmaktad ı r. Bu süreç, daha önceleri
bilinmemekteydi zira bu geli ş meler, yeni enformasyon ve ileti şim teknoloın yöneş mesi (convergence)nin do ğrudan sonucu olmasa da
jileri ve bunlar
bunlar tarafindan hızlandınlmıştır.
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Demokrasiye ilişkin çOğulcUluğUn güvence alt ına alınmış olması, çıkan yeni yapılann korunmasma elverişli kurumlann oluşturulmasını gerektirmektedir. Böylece, kamusal ileti şim araçları açısından iç çoğulculuğun,
özel ileti şim araçları açısmdan ise dış çoğulculuğun sağlanmasını güvence
altına almakla görevli yeni otoritelerin ortaya çıktığı görülmektedir.
Siyasal iktidarın kamusal iletişim araçlarını korumak, onlar
ı hükümete
karşı bağımsız bir duruma koymak onlar ı hiyerarşi dışı , yönetim iktidarı
dışı ve anayasaların idarelerine göre yönetenlere verdi ği tasarruf yetkisi
dışında bırakmak gerekir.
Ve aynca " içeriklerin üreticileri" olan baz ı büyük özel gruplarda ki medyatik iktidarın toplanması,bu toplanmamn yeni "oparatörlerin" girişini ve
rekabetin geli şmesini engelleyebilece ği için sanayi özgürlüğü sorunu ortaya koymakta ve bununla da bitmemektedir, çünkü siyasi özgürlük ve demokrasi soruna da neden olmaktadır. Tartışmaya katılan oy sayılarının
azalması bu tartışmanın yok olmasmı tasarlamaktadır.
Pazar içindeki rekabetin savunulmas ının geleneksel kurallan yetersiz olmaktadır. Farklı medya tiplerinin toplanmas ı, demokrasi sorunu olan "oy"
sorununa neden olmaktadır. İletişim "pazarın" içindeki denetim ve etkili
bir pozisyonun varl ığına, çelik pazar
ı örneğindeki durumdan farkli olarak
bakılmalıdır. Haberci çoğulculuğu kendine özgü bir de ğerdir. Ve çoğulculuk, halkın bağımsız iletişimin farkli araçlarına farklı içeriklere erişme
olanağım sağlamaktadır.

Böylece değişik hukuki rejimler ve ba şka sektörlerde ki toplanmalara göre iletişiın alan
ında ki toplanmalan incelemeyi sağlayan farklı kriterler
mevcuttur. Toplanmaya izin veren karar, sanayinin pazarda ki alaca ğı
yerine bağlı değil de, bu toplanmamn gerçekle şmesiyle sanayinin kamusal
düşünce üzerinde ki etkisiyle bağlıdır. Böylece ileti şim alan
ında hiçbir hkim durum, iç gelişme yöntemin sonucu da olsa, kabul edilemez.
Değişik hukuki rejimler bu değişiklik de toplanmalann denetim yetki değişikliğini tasarlamakta veya buna neden olmaktad ır.
ığı araçlar
Bu bağlamda kamu yayıncıl
ı, yeni bir meydan okuma kar şısındadırlar ve buna uygun biçimde yanıt verebiimeleri için, yeniden yap ılan426
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dınimalan ve düzenlemeleri gerekir. Bunlann devletin etki alamndan ç ıkarılarak, ( İspanyol Anayasası 'mn 20.3 maddesinde öngörüldü ğü gibi) siyasal, sosyal ve kültürel ço ğulculuğun dışavurumunu sa ğlamaktan ibaret
olan kurumsal misyonlann ı yerine getirebilmelerini mümkün k ılacak bir
konuma kavu şturulmaları gerekir.

KURULTAYI

HIRSCIIMANN'la birlikte ammsatmak gerekirse, topluluklar ve bireyler
"ses"ten, hissetmelerini ve dinlemelerini mümkün k ı lan mekanizmalardan yoksun b ırakıldı klarmda, sabneyl terk etmekten ba ş ka seçenekleri
kalmamaktadır.
Il. Denetimlerin ço ğalması ve çeşitlemnesi: belirli bir
uzmanlaşmaya do ğ ru, Ombudsman ve Say ıştay
1) Denetim kurumlar ını n zengiııleşmesi: «el Tribunal de
cuentas» ve özerk topluluklardaki türde şleri
Kamu erklerinin denetiminin en önemli boyutlar ı ndan biri, kamu kaynaklarına ili şkin olanıdır. Ispanyol Anayasas ı , bu görevi yerine getirmek için
özel bir kurum öngörmü ştür: 'Sayıştay'.
Bu kurum karma veya daha do ğrusu melez bir yap ıya sahiptir.
Bir yanda parlamentoya ba ğlı bir yerindelik denetimi yapar bir yandan da
Parlamentoya tarafından yetkilendirilmesiyle görevlerini yerine getirmektedir (IPA m 136). Görevi, Bütçenin uygulanmas ına ili şkin olup Meclis denetimi yapar. Di ğer yandan, bir mahkeme olarak da, ciddiyetleriyle
tan
ınan hukukçulardan oluşan, ba ğımsı z bir statüye ve bütçe yönetimi
üzerinde yalmzca hukuksallikla sm ırlı bir denetim görevine sahip bir kurumdur.(Suç fıilleri düzenlenınektedir ve yapt ınm uygulama yetkisi bulunur).
Sayış tay, Meclis ve kamusal dü şünce aras ındaki ili şkinin önemli arac ı
Resmi gazetede yay ı mlanan ve Mecliste konu şulan yıllık tapordur. Fakat bunun halk tarafı ndan kuvvetli bir denetim arac ı olabilmesi için dili vatanda şlar tarafından anla şılabilir hale gelmelidir. Kamusal kaynakları n kaderini anlatan bu raporun içeri ği "teknisyen" alan ından
vatandaş alanına geçmelidlir. Uygun dil olmadan reklamc ılı k anlamsız bir usulle değiş mektedir ve demokratik tart ış maya bir faydası
yoktur. Demokratik denetimin araç görevini yerine getirmemektedir.
1
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Bağımsız topluluklann bağımsız statüleri bu şekli benimsediler ve bunu
kurumsal çerçevelerine yazdılar.
2) Yurttaşlara tamnan hukuksal korumanın genişlemesi ve
idarenin yargı dışı denetinıi: ccDefensor de! Pueblo» ve
özerk topluluklardaki türde şleri
idarenin işleyiş ine Meclis denetimi gereklidir fakat sürekli krizdedir.
Bunun nedeni olan farklı nedenleri burada incelemeyelim, ekonomik ve
sosyal hayatta idarenin önemiyle ilgilenmemiz yeterlidir.
idarenin gelişmesi yavaş yavaş birçok idari örgütlenmelerle ve bunların
çeşitlenmesiyle oluşur. Ve ayrıca sorunlann ve karar almanın karmaşıklığı (çevre, sağlı k ve bio teknolojinin korunmas ı) demokratik denetiminin
etkisi için yeni hedefler getirmektedirler.

Böylece 70 yıllardan itibaren idarenin denetimi için yeni kurulu şların yapılmasım görmekteyiz. Bu kurulu şlar Isviçre Ombudsmanın Meclis denetiminin tamamlayıcı karakterini ve etkisini gösterdi ği andan itibaren
meydana gelmişler.
Bu ombudsman, aç ıklığı n önemli bir etkenidir. Bu flrtlar kendilerinden
denetim unsurlandır (Bobbio bunu vurguladığı gibi).
Bu yeni kuruluş un meydana gelmesinde do ğrudan etkenler mevcuttur. Bu
haklar, yasa koyucu tarafindan verilmi ştir fakat bu haklar, Avrupanm savaş sonrası anayasalannda ki de ğeri olan özgürlüğ ün ve insan onurun korunması alanında yazılmıştı r. Bu haklar az bir ekonomik içeriğ e sahiptir
fakat kişisel onur için büyük bir anlam içermektedir. Ayr ıca hakime önüne
gitmeyen konularda içerik bulur (hükümlü, ak ıl hastası, kötü muamele
gören kadın ve çocuklar).
Bu denetim, kötü yönetimden hatta hiç yönetememeden kaynaklanmaktadır. Burada yalnı zca, yurttaşlann isteklerine değil, ayni zamanda yönetilenlerin taleplerine de yan
ıt vermeyen idare denetlemektedir.
Anayasa, hakların korunması için Meclis tarafindan seçilen, Meclisin
"yüksek komiseri" olan "halk ın savunucusu" kuruluş u benimsemektedir
ve böylece bu "komiser" idareyi denetleyebilmektedir. (IPA M.54). Buna
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benzer, farklı Özerk Topluluklann özerk statüleri buna paralel kurulu şlar KURULTAYI
meydana getirdiler. Halk ı n Savunucusu, Meclis ve kamusal dü şünce arası nda ki raporun tercih edilen arac ı yılhk rapordur ve bunun kamuya
gösterişi ile Meclis konuşmasıdır.
İİL (idare iş levlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak)
katılımı n yeni anayasacılığa girişi
Katılım bugün yeni bir oyda ş ma gibi görünmektedir (Klinsberg). Yak ın tarihli bu tespitten hareketle, kat ılım etrafindaki görü şlerin ve idarenin demokratikle ştirilmesinin nas ı l elektrik bir güzergah, bu odya şmayı açıklayan bir yol izlendi ğini belirtmek istiyoruz.
Yurttaşların, derneklerin ve ekonomik, sendikal ve mesleki örgütlerin idaı addedilmeri karaların alınmasına katılması , artık demokrasiye aykır
mektedir (KELSEN). Ancak buna paralel olarak kat ılım saygınlığını yitirmiştir; artık temsili demokrasinin eksiklerini, aç ıklarım tedavi edecek bir
aşı değildir.
Buna paralel olarak, kat ılım "tacı m" kaybetti, demokrasinin yanl ışhklarım, eksiklerini gidermek için artık bu bir çare değ il. Fakat katılımın güvenli bir ortama neden oldu ğu doğrudur. Böyle bir ortam, vatanda şların
Birliğe dahil olmalarına ve kamusal siyasetlerin verimlerini art ırmaya neden olmaktachr.
Döneminin ürünü olan 1978 İspanyol Anayasası , bu kavrama yabancı değildir. MARTİ N RETORTILLO'nun belirtti ği gibi, katılıma ilişkin olarak
zengin bir metni bulunmaktadır. Çe şitli hükünılerinde, ailelerin, öğretmenlerin, ve öğrencilerin kamu kaynaklanna dayanan ö ğretim merkezlerinin yönetim ve denetimine (madde 27.5), tüketici derneklerinin idari karalann alınması na (madde 51.2), dernek ve örgütlerin düzenleyici usullere ve ccilgililer»in sosyal güvenli ğin yönetimine (madde 129) kat ılması
öngörülmektedir. Bu kat ılımın kapsam ve do ğası -usule veya organlara katılım -, yasa ile tammlanmalidır.
Ancak buradaki temel sorun bu katılimın, yurttaşların kamusal işlere,
doğrudan veya belirli aralı klarla yinelenen serbest seçimlerde genel oyla
n tamamlayıcısı olaseçilen temsilcilerin arac ılığıyla (madde 23) kat ılımı
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rak ortaya çıkmasıdır. Siyasal katılım, anayasal statüdeki temel hukuk
tarafmdan korunmaktadır; bir başka anlatımla yasakoyucu, bu konu üzerinde serbestçe tasarruf edemez. Siyasal katılım, anayasada öngörülen,
referandum- yalmzca dan ışma referanduma- (madde 92) ve yasa önerileri
için halk girişimi (madde 87) gibi başka bazı kurumların tamamlayıcısıdır.
Halkın iradesini olu şturmaya yönelik siyasal kat ı l ı m, başka türden bazı
katılım biçimlerine sınır getirmektedir. Bunlarda:; ı ri de, yasa boşluklannı ve yasakoyııcunun idareye bıraktığı takdir yetkisine ilişkin alanları
doldurmanın bir aracı olarak görülen idari kat ılımdır. Karşılıklı çıkarların
benzeşmezliği ile idareden bilgi sağlamamn zorlukları, karar
ın muhatabının gereksinim ve görü şlerinin dinlenmesini ve dikkate alınmasını gerektirmektedir. Anla şılmayan ya da niteliksiz bir karann uygulanmas ıyla doğabilecek sorunlar ve masraflar-özellikle zaman açs ından-, katılımm genişlemesinin nedenlerindendir.
Fakat şunu da eklemeliyiz: Bu anayasal "tahminler" yasa koyucu taraf ından daha sonra genişleyen katıhmın artırma isteği laf olarak bo ş içerikli
kaldılar.
Diyalog kültürü ve konsensüsün arama gelene ği olmadığından, katıhm bir
oyalama haline dönüşebilir, kendilerini duyurmak için yeterli kaynaklar ı
olan bazı özel gruplara sorumluluğun transferini yasallaştırabilmektedir.

Böylece bazı alanlarda, şu durumu bulabiliriz; idare "mahsuzdan yapmaktadı?, farklı katıhmcıların önerilerini dinlemi ş gibi yapmaktadır ve idari
içtihatların bu kusuru kararı iptal etmek için yeterli görmediğinden, böyle davram ş daha da çok gözükmektedir. Böylece katılım idarenin zorunluluğu değil de daha çok onun tasarrufu olarak yer almaktad ır ve ayrıca sosyal "oyuncuların"cesareti kırılmaktadır ve kendi düşünceleri ile görüşlerini masa üstüne koymaya çok hevesli değiller.
Katılım pratiği üzerinde ki araştırmalar katılma isteği ile katılım gerçekliği arasında bir mesafe olduğunu göstermektedirler.
Bence, İspanyol hukuk sistemin çerçevesinde ki katıl ımı
n özellikleri bunun karar alman
ın nasıl demokratikle şme etkeni olduğunu göstermektedir. Tabi ki bu da önemli bir denetim etkeni tasarlamaktadı r, fakat bu yön
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Eskiden hiyerarş ik veya bürokratik örgütlenmelerin biçimleriyle me şgul
olan alanlar, şimdi sımrlı da olsa değiş tiler. Böylelikle tohum atılmış oldu.
Ancak, çoğ unlukla yasakoyucu tarafından genişletilen bu anayasal «öngörülen», sıklı kla içerikten yoksun salt teorik olarak kalmaktad ır. Bir diyalog kültürü ve oydaşma arayışı olmadığında katılı m bir aldatmacaya dönüşebilmekte, daha da kötüsü sorumlulu ğun, idareyle anlaş mak için gereken kaynak ve araca sahip olan baz ı özel kiş ilere devrini meşrulaştırabilmektedir. İdare «yapar görünınekte», idare mahkemesi bu kusuru i şlemi iptal etmek için yeterli görmemekte ve katılım, idarenin bir yükümlülüğü değil bir olanağı olarak kalmaktadır.
İspanyol Anayasası , idari katılım dışındajüri er arac ılığıyla yargısal işlevlere katılımı da öngörmektedir (madde 125)
Sonuç
İktidarm "çerçevesi" olan Anayasa denetimleri düzenlemektedir; fakat
n etkisi doğrud.n demokratik siyasi kültürün varl ığına ve sosyal,
bunları
ekonomik ve kültürel baz ı benzeşikliğe bağlı dır. STUART MILL'in dedi ği
gibi siyasi katılım eğitimin kaynağı olduğu doğruysa, iktidann yayılması
ışımı , onun yeni biçimleri de eğitim isteğinin kaynağı olduğu da
ile kar
doğrudur.
Yerindelik, siyasi iktidarın baştan dağıtımı siyasi katılı mm önemli etkenidir; iktidar
ın bölüşülmesi, onun s ımrlanması na ve özellikle denetlenmesiı ve de
ne neden olmaktadır. İ ktidarm yerindeliği, demokrasiyi arttırmay
kamusal hizmetleri daha iyi yönetmeyi ve ekonomik, sosyal geli şmeye yardım etmeyi sağlamaktadır. Siyasi iktidarın sıralanması Topluluğa özgü işleri yönetmeyi sağlayan yeni kuruluşlarm yap ılması , bizim toplumuzun
ı"
değişken durumlarının esnek bir şekilde üstesinden gelebilen "kozlar
oluşturmaktadırlar.
Bu toplumlar her gün daha çok çok kültürlü ve oralarda de ğişiklik, farklı lik zengin bir etken gibi gözükmektedir.
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ile iletişim ve kamusal düşüncenin oluşunı araçlan
arası
nda ki ilişki, iktidarın demokratik işleyişi üzerinde her zaman tartışmalı bir konu oldu. Tftbiki "anayasal çal ışmalar" buna sinirli çareler getirebilirler; fakat bu durumda, bu sorun niteli ği üzerinde ki bilinç ve bu ilişkiler üzerinde ki dikkatlilik, önemli bir soru olmaktad ırlar. Kamusal düşüncenin oluşuna ve gelişmesine karşı olan engelleri ele almak, bunların
üstesinden gelmeyi sağlayan siyasetleri hazırlamak için önemli bir görev
olmaktadır.

Yine, vatandaşlık için eğitim, bu yeni bin yıllık başlangıcısm da büyük bir
be de frir.
Yeni kurumların kaynağında, denetimin gerekleri, farklı bileşenlerle çoğalması, derinleşmesi ve zenginle şmesi yer almaktadır. Çeşitli denetim
kunım ve teknikleri, zaman zaman alüvyonlu topraklar gibi birbiri üstüne yığılmaktadır. Bunun riskleri ve kötü etkileri bulunmaktadır; karşılıkh etki ve gerekler nötrle ştirilmelidir (yans ızlaştınlmandır). Denge arayışı, zorunlu hale gelmektedir.
Oturum Başkanı
Efendim, demokratik kontrolü çok geni ş bir açıdan ele alan ve demokratik
toplumun olu şumu için kontrolün çe şitlendirilmesi ve çoğaltılması gerekliliğini ortaya koyan Say
ın Profesör Elisenda Malaret'e te şekkürlerimi sunuyorum.
Buyurun Zafer bey; söz sizin.
Prof. Dr. Zafer Üskül
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Teşekkür ederim Sayın Başkan.
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n bizde sorun
Tabii İspanya örneğinde sorun haline gelmeyen baz ı konuları
ın kulhaline geldiğini de hemen vurgulamak gerekiyor. Do ğrudur; iktidar
lamldığı her yerde, iktidarın kötüye kullanılması olasılığı vardır. Dolayısıyla iktidan sınırlamak ve denetim altına almak gerekir. Temsili demokratik sistemlerde, parlamentonun yurutme üzerinde gerçekle ştireceği denetim önemlidir. Yargı denetimi bizim konumuz değ
il, o bakımdan bugün
üzerinde durmaya gerek yok, yar ın tartışılacak. Parlamentonun denetimi
i sorusunu önce sormak
önemlidir; ama parlamentonun kimi temsil etti ğ
gerekir. İkincisi, bu temsilin ne ölçüde gerçekle ştiği sorusunu sormak gerekir. Acaba toplumda bütün dü şünceler siyasal parti halinde örgütlenebiliyor mu; örgütlenebiliyorlarsa, programlarım özgürce anlatabiliyorlar mı,
propaganda özgürlüğü sağlanmış mı? Düşünce özgürlüğünden başlayarak
propaganda özgürlü ğüne kadar, alanda gerçekten evrensel demokrasinin
koşullarına uygun bir düzenleme var m ı? Ayni zamanda buna karşı seçmenin siyasal partilerin programlar ıyla ilgili, yapılarıyla ilgili, bütün yönleriyle ilgili bilgilere ulaşma olanakları sağlanmış nu? Bu konularda eksiklikler varsa, parlamentonun temsil kabiliyetinin tam oldu ğunu söyleyemeyiz. Eğer bazı düşüncelerin örgütlenmesi, siyasal parti olarak örgütlenmesi yasak ise ve düşünce özgürlüğü üzerinde evrensel standartların ötesini
de sı mrlamalar mevcutsa, parlamentonun halk ı tam olarak temsil ettiğ
söylenemez. Dolay
ısıyla da parlamentonun yürütme orgam üzerinde gerçekleştireceği denetimin yeterli yaygınlıkta olacağı düşünülemez.
Bir başka temel soru, bütün bunlar İspanya'da olduğu gibi gerçekleşmiş
bile olsa; acaba temsili sistemin yapısı, demokratik sistemlerde vazgeçilemeyen siyasal partilerin devreye girmesi, siyasal partilerin parlamentoda
i sorusunu
partileri mi temsil ettiğ
i; yoksa gerçekten halkı mı temsil ettiğ
sormamıza yol açıyor. İki günden beri yapılan tartışmalarda, siyasal partilere karşı bir tepkinin olduğu apaçık ortada. Bence bu, aslında temsili
i bir sorundur. Çünkü sidemokratik sistemin çözemedi ği ve çözemeyeceğ
ı öncelikle çözyasal partiler, giderek halkın değil, partililerin sorunların
mek üzere parlamentoda temsil edilmektedirler, olanakları önce kendileBİLDİRİLER İ
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ayakta tutacak parti sistemi içinde kullanma yolunu seçmektedirler.
Dolayısıyla denetim söz konusu olduğunda da, iktidara karşı muhalefet
partilerinin denetim işlevini halk adına yapabildiklerini söylemek mümkün değildir. Bu, bence temsili demokratik sistemin tıkandığı noktadır;
bunun aşılması için başka birtakım olanakları aramak gerekiyor.

Kuşkusuz parlamentoda yapılacak denetim, kamuoyunun olu şmasında etkili olacaktır. Elbette parlamento bir forum haline gelebilir, gensoru önergelerinin görüşülmesi sırasında sorulara verilen cevaplarda vesairede.
Belki araştırma komisyonlarmın kurulması sadece muhalefetin tekeline
bırakılabilir, iktidar partilerinin oylar ı aranmayabilir; dolayısıyla bir tartışma yaşanabilir ve kamuoyu elbette bundan olumlu biçimde etkilenir,
bilgilenir. Ama bunun etkili olabilmesi için, siyasi iktidann kamuoyunu
dikkate alan bir iktidar olmas ı gerekir, dolayısıyla halkla siyasal partiler
arasında gerçekten organik bir bağrn olması gerekir. Eğer bu yoksa, uygulamada bizim ülkemizde çok kolayl ıkla görebildiğimiz gibi, kamuoyunun
parlamento üzerinde etkisinin hiçbir biçimde ortaya çıkmadığı yine de
gözlenebilir. Bunu a şmanın yolu, sanıyorum hem siyasal düzeyde, hem de
yönetsel düzeyde halk ın yönetime katılması yollarının açılmasından geçmektedir; yani katılımcı demokrasi anlay
ışının gerçekle ştirilmesinden
geçmektedir. Ancak, bunun ko şulları var. Bence en başta gelen koşullardan birisi, yine İspanya'nın gerçekleştirmeyi başarabildiği gibi, merkezde
toplanan yetkilerin ülke yüzeyine da ğıtılmasından geçmektedir. Bütün
yetkilerin merkezde toplandığı bir sistemde, halk ın yönetime katılması
son derece dü şük bir düzeyde kalacaktır, çünkü halkı
n merkeze ulaşması
son derece zordur. Ancak, yetkiler yerel yönetimlere da ğıtıldığı zaman,
önemli bir bölümü yerel düzeyde çözürnlenmeye başladığı zaman, o yörede yaşayan insanların o yönetimlere katılması çok daha kolay olacaktır.
Dolayısıyla eğer Türkiye'de bir yeni Anayasa yapılacaksa, yerel yönetim
reformunun temeli bu yeni Anayasada mutlaka yer almal ıdır.
Tabii biraz önce anlattığım bölümle ilgili olarak da Anayasada yer almas ı
gereken hususlar var. Bunlardan bir tanesi, siyasal partilerle ilgili özgürlük alanının genişletilmesidir. 0 konuda Avrupa standartlan bellidir, yeni keşifler yapmaya gerek yoktur; o standartların Türkiye'ye aktarılması
yeterlidir.
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Devam edersek, katılmanın en önemli ko şullanndan bir başkası, bilgi KURULTAYI
edinme konusudur. Eğer bilgi yoksa, yönetmek mümkün de ğildir. Yönetim
tekeli, günümüzde art ık bilgi sahiplerinin elindedir. Halkın yönetime katılması sağlanmak isteniyorsa, bilgi edinme hakkının mutlaka tanınması
gerekir. Ben, bunun da bir Anayasal hak olarak Anayasada yer almas ı gerektiğinidü şünüyorum ve bunu öneriyorum. Herkesin bilgi edinme hakkı
vardır ve tabii bilgi edinme hakkı öngörülse bile, bunun smırlan sorunu
gündeme gelecektir. "Milli güvenlik nedeniyle sımrlanabilir" dediğiniz anda, milli güvenlik anlayışımn tammı şimdi olduğu gibi son derece geniş bir
biçimde yapılırsa, her şey yine devlet sırrı olarak kalacaktır. Dolayısıyla
bu hakka getirilecek sımnn da smırlayıcı bir biçimde öngörülmesi gerekir.
Bilgi edinme hakkı böylece öngörülür ise ve bunun yanmda yönetimin gün
ışığında gerçekleştirilmesi ilkesi yine bir Anayasal ilke olarak öngörülür
ise, o zaman halkın yönetime katılma olasılığı son derece yükselebilecektir. Kuşkusuz özellikle Türkiye gibi ülkelerde halkın yönetime katılmasında başka birçok engel vardır. Devlet işlerine karışmanın kötü görüldüğü,
densizlik görüldüğü, hatta bazen böyle çok korku içinde yeti şmiş insanlar
açısı
ndan asla girişilmemesi gereken eylemler biçimde görüldüğü bir külı beklemek çok kolay olmayabitürel ortamda, halkm yönetime katılmasın
şeyden
önce can güvenliğinden emin ollir. Bu bakımdan, insanların her
malan gerekir. Bu, son derece önemlidir; çünkü bizde yönetime kat ılmaya
kalktığımz anda; tabii demokratik yollardan, me şruiyet sımrlarım aşmadan yönetime katılmak istediğinizde, çok çe şitli engellerle ve baskılarla
karşılaşma olasılığı son derece yüksektir. Bu bak ımdan, birinci kuşak
haklar diye iki gündür üzerinde konu ştuğumuz hakların güvencelerinin
çok etkili bir biçimde Anayasada öngörülmesi gerekir. Belki do ğrudan konumuz değil bugün; ama bu hakları güvence altına almadan katılımcı bir
demokrasi anlayışım yerle ştirmek mümkün görünmüyor.
Medya açısından önlemler almak gerekir. Bana göre, Anayasada medyaın tekelleşmesini önleyici hükümler bulunmalıdır. Bu da yetmez; medyan
ın çoğulluğunu sağlayabilmek için devletin ödev üstlenmesi gerekti ğini
n
de Anayasada belirtmek gerekir. E ğer bir grup insan son derece güç maddi koşullarda bir dergi çıkartabiliyor, ama bunu dağıtım tekelleri yüzünden dağıtamıyorsa, devletin bu noktada devreye girmesi, belki posta ücretB İLDİRİ LER

1435

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

lerini onlar için düşürmeyi öngörmesi gerekir. Dolayısı yla medya tekeliııin
tek başına önlenmeye çalışılması yetmez; ama insanlann özgürce, özellikle yazılı basm alanında devletin maddi desteğine sahip olabileceği bir düzenin yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla küçük medya diye adlandırılabilecek medya desteklemnelidir.
itim düzeyiKuşkusuz katılımın önündeki en önemli engellerden birisi, e ğ
nin düşüklüğüdür. Bu, genellikle, yani "Bu cahil halka bir de kat ılma olanağı sağlarsak, acaba hem bir yandan karar alma sürecini yava şlatımş olmaz mıyız, hem de acaba yanlış kararların alınması sonucunu doğurmuş
olmaz mıyız" ya da bir ba şka biçimde, yani "Belediyelere imar yetkisi verildi de ne oldu; bütün kentsel alanlar talan edildi, o düzeydeki insanlara
bu tür yetkilerin verilmesi çok olumsuz sonuçlar do ğurabiliyor." Kuşkusuz
bu eleştiriler geçerlidir; ama bunlar ın önlemlerini almak mümkündür.
Unutulmasın ki, genel oy için mücadele edildi ği dönemlerde de, 19. Yüzyılda da genel oya kar şı çıkanlarm savunduğu, öne sürdüğü argüınanlardan en önemlisi, halkın, milletin yararım tam olarak bilebilecek düzeyde
olmamasıydı. 0 zaman eğer bu görüşe değer verilseydi, en azından bazı ülkeler bakımından genel oy ilkesine de hfiü günümüzde ula şılamamış olabilirdi. Bunu aşmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii i şin bir de tersinden
itim düzeyinin düşüklüğü,
ini düşünüyorum. Eğer eğ
görülmesi gerektiğ
bence bu sorunları aşmanm
sorunlar
yaratıyorsa;
l
ma
konusunda
bazı
katı
ildir.
ını açmaktır, insanlann eğitilmesini beklemek de ğ
yolu, katılım yollar
ısıyla işin iki yamm birÇünkü katılırken de eğitilecektir insanlar. Dolay
den görmek ve önlemleri ona göre almak gerekir diye dü şünüyorum.
ı öngörüldüğünde,
Elbette bir başka risk daha var: Katılim mekanizmalar
geçim derdi içinde olan insanlar ın, akşam evine götüreceği ekmekten başka şeyi düşünme olanağı bulunmayan insanlar ın yönetime katılmayacakları, buna ilgi göstermeyecekleri; ama ekonomik durumu çok iyi bir avuç
insanın bir anlamda yönetimi teslim alabileceği söylenebilir, söyleniyor
da. Peki şöyle düşünülemez mi? "Katılım mekanizmalarmı açarsak, insanlara katılma olanaklan sağlarsak, belki de bu yolla gelir da ğılımımn düzeltilmesiııin çarelerini de öğretebiliriz." İşi bir de bu yönden almak gerekir diye düş ünüyorum ve belki yeni demokrasi aray ışı, bütün dünyada
üzerinde durulan bir yeni demokrasi aray
ışı, ancak bu şekilde ortaya ko-
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nulabilir. Çok basit bir örnek: Toplumun çok önemli bir bölümünün ele ştirdiği -tırnak içinde- Af Kanunu konusunda bir halk giri şimi mümkün
olabilseydi, bu kanunun kabul edilmesi halinde referanduma göturulmesi
istenebilseydi halk tarafından, halkın bir tür veto hakkı olsaydı, acaba bu
kanun yururlüğe girebilir miydi ya da parlamento tarafından bir türlü ele
alıp düzenlenmeyen bazı konularda Anayasal düzende halk inisiyatifi öngörülseydi, bu konular ş imdiye kadar çoktan çözüme kavu şturulmuş olamaz mıydı?..

KURULTAYI

Elbette eğitim, bilgi edinme, ekonomik dengesizliklerin giderilmesi, kat ılimı n gerçekten etkili hale getirilmesi bakımı ndan önemli. Ancak, bu arada üzerinde mutlaka durmam gereken bir ba şka konu daha var: Bütün
bunların üzerinde toplumun sorunları na çözüm üretmede temel kurum
olan üniversitelerin bugünkü yapısı , demokratik düzenin i şlemesinin en
temel engellerinden birisi de ğil midir? Bunun da üzerinde durmak gerekir. Bilim adamı mn özgürce bilgi üretemediği bir toplumda, bilgi edinme
hakkı tanınsa ne olur, tamnınasa ne olur?.. 0 zaman belki de yeni birAnayasada, konumuzla do ğrudan ilgili olarak başka açılardan da elbette bu
konunun üzerinde durulabilir; ama kat ılım bakımından bile bu YOK düzeninin bugünkü halinden ç ıkartılması, sadece üniversiteler aras ında eşgüdümü sağlayan bir basit organ olarak öngörülmesi bir zorunluluktur.
Çok süratle baz ı önerilerde bulunmak istedim; çünkü birkaç gündür yap ılan toplantı larda somut önerilerin yeteri kadar ortaya ç ıkmadığı kamsındayım. Biraz hızlı oldu ve eksikler de oldu; ama Baş kan da bana bakıyor
sürekli, bundan sonra baş ka oturumlar da var. 0 nedenle sözlerimi burada bitiriyorum.
Teşekkür ederim.

Oturum Başkam
Efendim, Sayı n Zafer Üskül'e, Türkiye'nin özel ko şulları ekseninde yapmış olduğu "Demokratik Kontrol ve Katılı m" konulu tebliği için te şekkür
ediyorum.
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Nuri Alan
Danıştay Başkanı

Efendim, İkinci bildiri sahiplerini; Say ın Ülkü Azrak'ı ve Sayın İl Han
Ozay'ı buraya davet ediyorum.
idarenin yargı sal denetimiyle ilgili ikinci bildiriyi Sayı n Ülkü Azrak sunacaklar. İki konuşmacı için de bir özgeçmi ş notu yok; fakat idari yargıylailı n Ulgili olanlar, iki değerli hocaınızı uzun zamandan beri tamyorlar. Say
küAzrak, halen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Sayı n Özay da
Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görevliler.
Buyurun.

Prof. Dr. Ülkü Azrak
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İDARENİN YARGISAL DENETİMİNE İLİŞKİN SORUNLAR
Hukuk Devleti ve idarenin Yarg ısal Denetimi
1. Hukuk Devleti kavramtn ın doĞum yeri ve gel ismesi:
idarenin yargısal denetimi konusu ele al ınmak istendiği zaman bu konuya Hukuk Devleti kavram ve ilkesi aç ısından yaklaşılması kaçımlmaz bir zorunluk olarak belirmektedir. Bunun en ba şta gelen nedeni
tarihseldir. Gerçekten Hukuk Devleti kavramı zannedildiği gibi ilk kez
anayasa hukuku değil, idare hukuku alanında idarenin hukuka ba ğlılığı
ve bunun denetlenmesi sorunu ile ba ğlantılı olarak ortaya ç ıkmıştır. (1)
(1) Hukuk Devleti kavramı ilk kez Alman idare hukuku eserlerinde kendisini güstermekle birlikte bu kavramı n içerdiği ilkelerin çoğu daha önce Fransa'da gelişmiş ve
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lemesinin kişi haklar
ının korunmas ı açısından yeterli olmadığı uzun yılların deneyimiyle açıkça anlaşılmıştır. Fransa'da 19. yüzyılın başlarına
kadar uygulanan yönetici - yargıç sistemi (systeme du administrateur
juge (2) kişi haklarının korunmasımn güvencesi olarak bağımsız ve tarafsiz bir denetimin gereklerine uymadığından zamanla yerini idareden
bağımsız yargı organları eliyle yapılan idari yargı denetimine bırakmıştır. Bununla birlikte idarenin yargısal usuller çerçevesinde kendi organlan eliyle denetlenmesi anlamına gelen bu yönetici-yargıç sisteminin
ı hem Fransa'da, hem de Türkiye'de daha uzun süre varh ğını
kalıntılar
sürdürmüş tür.
Özellikle Türkiye'de 6 Ocak 1982 tarihli ve 2576 say ılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kurulu şu ve Görevleri Hakkında Kanun'un yururlü ğe girmesine kadar ilk derece , idari
yargı mercii olarak görev yapan İl ve ilçe İdare Kurulları, Vergiler raz
iti
Komisyonları ve Vergiler Temyiz Komisyonu, yönetici - yargıç sisteminin
kalıntılarıydı . Bu kalıntıların ortadan kaldırılması Hukuk Devleti ilkesinin idare hukuku alamndaki geli şim aşamalarından en önemlisidir.
Hukuk Devleti ilkesinin idare hukuku alan
ındaki önemli geli şim aşamaIarmdan biri de yargısal denetimin konusu ve kapsam ı
nın modem toplumun gereksinimlerine uygun olarak düzenlenmesidir. Gerçekten burada iki etkenin rol oynadığını görmek mümkündür:
kara Avrupası ülkelerine örnek olmuştur. Ingiltere'ye gelince bu ülkenin hukuk
sistemi, Türkiye'ye de örnek olan Fransa'mn ve Kara Avrupas ını n öteki ülkelerinin
hukuk sistemlerinden tamamen farklı olduğundan, orada Hukuk Devleti (L'Etat de
droit Rechtsstaat) kavramı yerine Hukukun Ustünlü ğü (Rule of Law) kavramı
kullamimaktadır, Yüksek Mahkemelerimizden birinin Başkanı'nın bir süre önce
Türkiye'de Hukuk Devleti kavram
ı yerine Anglo-Sakson sistemindeki Hukukun Ustünlüğü kavramının kullamlmasımn, idarenin işlem ve eylemleri karşısında kişi
haklanmn korunmas ı açısından daha isabetli olacağı yolunda ileri sürdüğü görüşe
katılmanın mümkün olmadığı kamsındayım. Çünkü İngiltere'de idarenin i şlemleri
karşısında ki şilerin hukuken korunması , genellikle kabul edildi ği gibi, tamamen yargıcın talıdirine bırakılmıştır; bu konu hakkında bkz. de SMİTH / IIRAZİER, Constitutional and Administratjve Iaw, 8. bası , Londra, 1998, sh. 507: "AlI remedies in
administrative law are diseretionary"
(2) Bkz. CHAPUS, Rne, Droit du can tentieux administratif. Paris, 8. bas ı . 1999, no.
30,282.
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a) Bir kere Liberal Hukuk Devleti kavram ı
layısı yla müdahaleci bir fonksiyon olmakla yetinmeyip topluma ve bireylere hizmet sunan bir fonksiyon niteli ğini de kazanmasıyla yerini sosyal
Hukuk Devleti kavram ına bırakmıştır. Bu gelişme, yargı sal denetimin
amacında ilginç bir değişikliği ortaya çıkardığı gibi, konusunun da geni şlemesine yol açmıştır.

b) İkinci olarak, idarenin yargı sal denetiminin kapsamı nda denetim tekniklerinin kullamlması biçimlerini de içeren bir geli şim kendisini gösı n belirtermiş tir. Bu konuda hem idari ve adli yargını n görev alanların
sal
denetimin
kapüzerindeki
yargı
şlemleri
lenmesi, hem de idarenin i
samın
ı n sınırlannı n ayncalık gözetmeyen bir yakla şımla geni şletilmesi
süreçleri söz konusudur. Hemen i şaretleyelim ki, özellikle yarg ısal denetimin kapsam ı konusunda pozitivist yakla şımlar çağdaş nitelikte görülemez. Başka bir söyleyiş le, idarenin yargı sal denetiminin kapsam ının
sımrlannın belirlenmesinin siyasal iktidarlar ın takdirine b ırakılması çağdaş yaklaşımla bağdaşmaz. Çünkü çağdaş devlette bu sm ırları belirleyen, siyasal iktidarları n takdirine göre düzenlenen mevzuat de ğil, Hukuk Devleti ilkesidir (3).
Bu nedenledir ki Hukuk Devleti ilkesine cumhuriyetin temel nitelikleri
arasında yer veren (madde: 2) ve hak arama özgürlüğünü (madde: 36)
herhangi bir kısı tlama öngörmeksizin kabul eden bir Anayasa'da idarenin yargısal denetimine s ını rlar getirilmesi, kammca affedilmez bir çeli şkidir.
2. Hukuk Devleti İlkesinin Maddi İdare Hukuku Alan ına Yansıması:

Hukuk Devleti ilkesinin, sadece yargısal denetim gibi şekli idare hukuku alanında değil, onun kadar önemli olan maddi idare hukuku alan ında
(3) Bu konunun ayrmtıh bir biçimde incelendi ği yabancı dildeki idari yargıya ilişkin
eserlerden biri müteveffa hocam Prof. Dr. Carl Bermann Ulenin "Verwaltungsproze/Jrec/ıt başlıklı kitabıdır (91ası . Münih, 1987, sh. 21 - 23). Ayrı ca Türk Anayasa
Mahkemesi de ilerde daha etrafl ıca ele alacağı m 1 Ekim 1991 tarihli ve K 1991133
sayılı kararmda 7 günlük süreye bağ lanan itiraz yolunun IYIJK'un ek 3. maddesinde kabul edilmesini Hukuk Devleti ilkesine ve hak arama özgürlü ğünü düzenleyen Anayasanı n 36. maddesine aykırı bularak iptal etmi ştir.
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esaslı etki ve sonuçları vardır. Bu bağlamda ele alınması gereken
temel sorun, idarenin yasalh ğı ya da İdarenin hukuka bağlılığı ilkesinin
gerçekle ştirilmesi sorunudur. idarenin Yasallığı ilkesi, bilindiği gibi, idari kuruluşlar
ın yapısıyla bunları
n görev ve yetkilerinin yasalara dayanmasmdan ibarettir. Bu ilke 1982 Anayasası'mn 8. ve 123. maddelerinde ifadesini bulmu ştur. Ayrıca idarenin, temel hak ve özgürlükleri, yasal bir yetkinin öngörülmüş olmadığı durumlarda sımrlayamayacağında
kuşku yoktur. Yalmz burada önemli bir sorun, yasan
ın idarenin bir temel hak ya da özEiirlüğü sınırlamasına olanak tan
ırken, bu sınırlamanın
yetki, hukuki nedenlerini ve ya kosullarını öngörmemis olmas ı durumunda ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu durumda pratik olarak idarenin temel hak veya özgürlüğün sımrianmasının nedenlerini ve koşullarını takdir yetkisini kullanarak belirlemesi söz konusu olacaktır. Bu ise HUkUk
Devleti ilkesiııin alt ilkelerden biri olan idarenin Yasall ığı ilkesine açıkça aykır
ıdır (4). Orneğin 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 22. maddesin-

de, "İçişleri Bakanhığınca yurt dısıncı çıkmaları yenel güvenlik bak ımından sakıncalı bulunduğu tespit edilenlere pasaport veya seyahat vesikas ı
verilemeyeceği", hükme bağlanmıştır. Burada Anayasanın yerleşme ve

seyahat özgürlüğünü düzenleyen 23. maddesinin yasa koyucuya verdiği
yetkiye dayanılarak bu özgürlüğe yasayla konan bir sınırlama söz konusu olmakla birlikte, yasa koyucu Anayasanı
n verdiği yetkiyi de aşmış
ve üstelik idareye sımrlama konusunda geni ş bir takdir yetkisi tan
ıyan
bir düzenleme yapmıştır. Bu düzenlemeye dayanılarak yapılan bir idari işlemden do ğan uyuşmazlıkta Danıştay 10. Dairesi, söz konusu yasa
hükmünün Anayasa'mn Hukuk Devleti ilkesini öngören 2. maddesine
ayk
ırı olduğu ve bu nedenle Anayasa Mahkemesine itiraz yoluyla ba şvurulması gerektiğini ileri süren tetkik hakiminin görüş üne itibar etmemekle birlikte, bir yandan seyahat özgürlü ğüne sınırsız biçimde yer veren Avrupa Insan Haklar ı Sözleşmesi'ne EK- IV say ılı Protokol'e yollama yapmış , beri yandan da idarenin, takdir yetkisini yerinde kullanma(4) Karş. DURAN, Lütfi, İdare Alanının Düzenlenmesinde Teşrü ve Tanzinü Tasarrufların Sınırları , İTJHFM, C. XXX, sayı 3-4, 1965, sh. 4880 vd. Ayrı ca temel haklar
alanmda idarenin takdir yetkisinin sıfıra indirgendiği yolundaki öğretinin görüşü
için bkz. MAURER, Hartmut, Allgemeines Verwaltungsrecht, İı .barn, Müııih,1997,
sh. 129 (No.25).
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dığı gerekçesiyle davacıya pasaport verilmemesi hakk ındaki İçişleri
ıştay soruna böyle yakkanlığı kararım iptal etmiştir (5). Kanımca Dan
ımrlanmasma
ili şkin yasal
ğünün
s
laş makla, yasamamn seyahat özgürlü
düzenlemede idareye böylesine geni ş takdir yetkisi vermesinin Hukuk
Devleti ilkesine aykın olduğunu hüküm altına alma hususunda eline geçen önemli bir firsat ı kullanamaımştır (6).
Buna kar şı lik Alman Federal Anayasa Mahkemesi 12 Kas ım 1957 tarihli bir kararmda _ İdareve. özgürlüğün s ımrlarım bizzat belirleme yetkisini veren genis bir yasal düzenlemenin idarenin yasallığı ve dolayısıy
yle ba ğdasmayacağını ,, vurgulayarak dava ko--laHukDevtir
nusu yasa hükmünü iptal etmi ştir (7). Idareye özgürlükleri s ımrlandırma hususunda takdir yetkisi tamnamayaca ğı anlamım içeren bu karar,
öğretide olumlu değerlendirmelere konu olmu ştur (8).
3. Hukuk Devleti İlkesinin İdari Yargını n Niteliklerini Belirlemesine

Hukuk Devleti ilkesi ile idari yargı arasındaki ili şkileri incelerken bu
konuda özellikle Anayasa Mahkemesinin bugüne kadar verdi ği kararları gözden uzak tuta ınayız. Gerçekten Yüksek Mahkeme, baz ı iptal davaları ve itiraz başvuruları dolayısıyla, Anayasanın 2. maddesinde öngörülen Hukuk Devleti ilkesi ışığında idari yargının yapısı na ve görevlerine
ı hükme bağlama fırsatı m bulmuştur. Bu kararlarda
ilişkin bazı sorunlar
iki önemli husus göze çarpar: bunlardan biri idari yargı merdilerinin bağımsızlığı ve tarafsızlığının korunması , ikincisi de ki şilerin hak arama
(5) Danış tay 10. Dairesinin 14.10.1998 tarihli ve E.98/ 4442, K.98/4832 say ılı karan,
DD. Sayı 99, ah. 533 vd.
(6) Alman Federal Anayasa Mahkemesi de literatürde çok ele ştirilen 16 Ocak 1957
tarihli ve 6/32 sayil ı "Etfes" karannda aynı konuda benzer bir düzenlemeyi içeren
1952 tarihli Pasaport Yasas ımn hüluıı ünün anayasaya aykınlığı hususunda yapı lan bir anayasa şikayetini reddetmi ş tir . Yüksek Mahkeme bu görü şünü başka
bir olayla ilgili olarak verdi ği bir kararda dğiştirmiştir (bkz. 7 numaral ı dip notunda zikredilen karar).
(7) bkz. BVerfGE 8, 274. Ayn ı doğrultuda baş ka bir karar: BVerfGE 56, ı .
(8) Bkz. SACHS, Michael (Hrsg), Grv.ndgesetz - Kommentar, 2. Bası , Münih, 1999, sh.
780, (No.115); STELKENS - BONK - SACHS, Verwaltungsverfahrensgesetz (Kommentar), 5. bas', Münih, 1998, sh.1031 (No.17,18)
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le olan sıkı ilişkisi ortadadır.
Sözü edilen Anayasa Mahkemesi kararları bu bakış açısından incelendiği takdirde aşağıdaki hususların öne çıktığı görülür:
A) Adli / idari Yargı Ayrılığı - Mahkemelerin bağımsızlığı - Yargıç
Güvencesi - Hukuk Devleti ilkesi:

Anayasa Mahkemesinin 1989 y ılında karara bağladığı bir olayda 3221
sayılı Hükim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kurulu ş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' un, hizmetin gerek-

lerine, teşkiMtın ihtiyaçlarına veya ilgililerin iste ğine göre, Hkiınler ve
Savcılar Yüksek Kurulunca, adli yargıda görevli hakim ve savcıların idari yargıda hakimlik ve savcılık, idari yargıda görevli hakim ve savcıların
da adli yargıda görevlendirilebileceğine ili şkin 2. maddesinin Anayasaya
aykırılığı gerekçesiyle açılan davada iptal kararı vermiştir (9). Yüksek
Mahkemenin bu kararında dayandığı gerekçe, adlI ve idari yargının aynlığı, idari rejim ve hukuk devleti ilkelerine ışık tutan ilgi çekici ifadeler
içermektedir. Bunları burada kısaca aktarmakta yarar görmekteyim. Gerçekten, Yüksek Mahkemeye göre:
"Anayasaımı 140. maddesinin birinci fıkrasmda , adli ve idari yargı Mkim ve savcıları olarak görev yapacakları öngörülenlerin meslekten hakim
ve savcı olmaları zorunluluğu da getirilmiştir... Anayasanın 140. maddesindeki adli ve idari yargı hakim ve savcıları ayrunımn adli ve idari yargı
ayrımına dayandığı, Anayasanın yüksek mahkemelerle ilgili 154. madesinde Yargıtayı adliye mahkemeleri; 155. maddesinde de Dam ştayı idare mahkemeleri için son inceleme mercii olarak göstermesiyle bellidir. Anla şılmaktadır ki, kuruluş ve yapılanma sürecine göre, ilk derece mahkemelerinden yüksek mahkemelere doğru. adli ve idari yargı ayrımı benimsenmiş , korunmuş ve geliştirilmiştir... 140. maddenin ...öngördüğü konum,
yargı aynlığı ilkesinin do ğal sonucu olarak adli ve idari yarg ı görevlerinin bu alanlarda yeti şmiş hakim ve savcılar eliyle yürütülmesi, bunun için
(9)

Anayasa Mahkemesinin 28.2.1989 tarihli ve E.88/32, K.89/10 sayılı kararı . Anayasa Mahkemesi Kararlar
Dergisi. sayı 25. sh. 97-122.
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ğişilıliği endişelerine itecek durumlarm, onlardan adalet bekleyenleri daha çok etkileyeceği kuşkusuzdur. Atanma, yer de ğiştirme,görev de ğişildiği kaygıları, adalet gereklerine uygun görev yapma yetene ğini etidleyebiUr... Düzenleme özellikle istek dışı nakiller yönünden 140. maddenin
ikinci ve üçüncü ftkralanna (yani mahkemelerin ba ğımsızliğı ve hakimlik teminatına ilişkin ükralara) aykın bulunmaktadır. Anayasanın 9.
maddesinde de, yargı yetkisinin Türk Ulusu adına bağımsı z mahkemelerce kullanılacağı öngörülmüştür... Anayasanın 2. maddesindeki ilkelerden
biri olan Hukuk Devletinin en önemli ö ğesi sayılan yargı bağımsızlığı,
mahkemelerin bağımsızlığı üzerine kurulur. Hükimler de, mahkemelerin
bağımsızlığı ve hakimlik güvencesi esaslanna göre görevlerini yerine getirirler... Bu nedenle Anayasanı n ilgili maddelerine (6.,5.,13.,
138.,139.,140.,154.,155. maddeler) ayk ınlıklan saptanan madde, Anayasan
ın 2. maddesine de aykındır."
8) HMiim ve Savcı Adaylarının Mesleğe Alınmalan - Amaç Unsuru
Sakathğı-Hükimlerin ve Mahkenıelerin Bağımsızlığı - Hükimlik
Teminatı - Hak Arama Ozgürlü ğü - Hukuk Devleti ilkesi:
Anayasa Mahkemesi 20.11.1990 tarihli karannda yukardaki karara konu olan 3221 sayı h Kanun'un daha önceki davada söz konusu edilmemiş olan bazı maddelerinin Anayasaya ayk ınlığı sorunuyla meşgul olmuş
ve bu vesileyle an ılan Kanunun 10. ve 11. maddelerinde yapılan değişiklikle kabul edilen yeni düzenlemeye göre hakim ve savc ı adaylanmn mesleğe atanmalarına esas olacak s ınavın yazılı yerine sözlü yapılmasımn
mahkemelerin ve hakimlerin bağımsızlığı , mesleki güvence ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğu sonucuna varmıştı r (10). ilgi çekici bir husus
ta ş udur : Yüksek Mahkeme dava konusu yasal düzenlemenin amaç unsurunu araştırmış ve bu unsurda da sakatl ık saptamıştır. Yüksek Mahkemenin karanndan alınan şu cümleler onun bu konudaki yakla şımın ortaya
koymaktadır:
(10) Anayasa Mahkemesi 20.11.1990 tarihli ve E.90/13, K. 90/30 say ıl ı karan
AY?vIKD. Sayı 27 / C.1, sh.37-42
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nda yasaların kamu yararına da"Hukuk Devleti Ilkesi'nin ö ğeleri arası
ılması için kamu yararı bulunmayan bir yasa
yanması ilkesi vardır... çıkar
kuralı Anayasanın 2. maddesine aykırı nitelikte olur... Buna göre yasalann, amaç öğesindeki sakatlık başhbaşma bir aykınlık nedeni oluşturabilecektir. Bu nedenle 3221 sayılı Yasa'nın 10. ve 11. maddelerindeki
n saptanma"yazdı sınav" nı "sözlü sınav" olarak değiştirilnıesindeki amacı
navın daha
sı zorunludur. Yasanın gerekçesinde bu de ğişikliğin sözlü sı
pratik olması nedeniyle yapıldığı belirtilmektedir. Oysa, birinci aşamada
"yazılı sınav" ve "müldkat barajı"nı aşmış olan yargıç ve savcı adaylarının mesleğe kabullerinde ikinci aşama olarak yapılan bir sı
navda nesnel ölçütlerin konulması gerekirken, öznel değerlendirmelere neden olabilecek sözlü sınav yönteminin yalnızca "pratik olması" bakmundan yeğlenmesi "kamu yararı" düşüncesiyle açıklanamaz. Şu durumda (3221 sayılı yasanın 10. ve 11. maddelerinde de ğişiklik yapan) 3611 sayılı yasanın
7. maddesi kamu yararına dayanmadığmdan Anayasanın 2. maddesine
aykındır.. Buna ek olarak... yeni düzenlemeyle eskiden yaz ılı olarak yapılmakta olan sı
navı
n sözlüye çevrilmesi adayların bu işleme karşı dava
haldarmı biçim yönünden değilse de fiilen ortadan kaldırmaktadıt. .Çünkü, sözlü sınava karşı açılan davada yargısal denetim, sı
nav kurulunun
oluşumu, sı
navı
n yöntemi, verilen notlarda maddi hatk yap ıldığı gibi konularla smırh kalmaktadır. Sorularla bunlara verilen yanıtları
n delil tesbiti ve bilirkişi incelemesi yöntemiyle yargısal denetim kapsamına aldırma olanağı güçtür.. öznel değerlendirmelere açı
k sözlü sınavın tek başına
sonucu etkilemesine izin vermek, Anayasanın yargıç ve savcılara adaylık
döneminden itibaren tan
ıdığı güvence ile bağdaşmamaktadır. Açıklanan
nedenlerle 3611 sayıhYasa'nın 7. maddesi Anayasanın 2.,138.,139. ve 140.
maddelerine aykırıdır; iptali gerekir?

4) İdari Yargrva Getirilen Kısıtlamaları Asma Çabaları:

Bilindiği gibi 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonra gerek Milli
Güvenlik Konseyi'nin ç ıkardığı yasalarda, gerek 1982 Anayasa'sında idarenin bir çok işlemini yargı denetimi dışında tutan hükümler yer almıştır. Bunlar ku şkusuz ki Anayasanı n 2. maddesinde ifadesini bulan Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaştırılması mümkün olmayan hükümlerdir. Fakat bunlann Anayasanı n temel hükümlerinden olan ve de ğiştirilmesi
448 İ BİLDİRİLER

ULUSLARARASI

teklif bile edilemeyeceği Anayasa'mn 4. maddesinde ifade edilmi ş bulunan 2. madde hükmüne aykırılığımn Anayasa Mahkemesi önüne getirilmesi mümkün de ğildir. Bunun nedeni anayasaya aykırı anayasa formu niteliğindeki hükümlerin ancak şekil sakatlığı nedeniyle Anayasa
Mahkemesinde iptalinin (o da defı yoluyla değil, ancak süresi içinde aç ılacak bir iptal davası yoluyla) istenebilece ğinin Anayasa'nın 148. maddesinde öngörülmü ş olmasıdır. Oysa yargı kısıtlamalarma ilişkin Anayasa
hükümlerinin Anayasa'mn temel ilkelerine aykınlığı şekil değil esas bakımından söz konusu edilebilir. Anayasanın geçici 15. maddesi de yargı
engelini yasama ve dolaylı olarak da idare alamna taşımaktadır. Şöyle ki,
Anayasa'mn geçici 15. maddesinde sözü edilen yasa hükümlerinden
idari yargı kısıntısım öngörenler, Anayasa'ya ayk ın olmakla birlikte yuimiz dönemin ürünü olmalar ı yüzünden geçici 15. madkarda sözünü ettiğ
de nedeniyle Anayasa Mahkemesi önüne göturulememektedir. Geçici 15.
maddenin Anayasa'mn 2. maddesiyle aç ıkça çeliştiği yadsuıamaz. Ama
yukarda belirttiğimiz nedenle bu hususun bugün Türk hukukunda
anayasa'ya aykı rı anayasa normu kavramımn kapsamı içinde tartışma konusu yapılması mümkün değildir. İdari yargı yolunun hukuki korunmaya muhtaç toplum bireyleri için baz ı konularda kapatılmasmm
(kamu yararı mn izleyicisi olmas ı gereken idareyi bir ölçüde haklı görülebilecek nedenlerle koruma kaygısından kaynaklansa da), hak arama özgürlüğünü o konularda kaldırması nedeniyle, gerek bu özgürlüğü güvence altı na alan 36. madde hükmünü, gerek "Hukuk Devleti Ilkesi"ni temel anayasal ilke olarak düzenleyen 2. madde hükmünü aç ık bir biçimde zedelediğinde kuşku yoktur (11).
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(11) Avrupa Birli ği üyesi batılı ülkelerin anayasalarmda ,ya da öteki mevzuatta bu tarzda yargı kısıntısı getiren hükümlere pek seyrek olarak rastlanır. Bu gibi durumlarda
da idari yargı organları yargı kısıntısı yoluyla getirilen bu engelleri ço ğunlukla aşmaktadır. Orneğin Fransız Anayasa Konseyi ve Devlet Şürası yargıya başvurmanın
Fransız Anayasas ı'nm Başlangıç hükümleri (prSmbule) ve hukukun üstün ilkeleri
arasında yer alan eşitlik ilkesi ve savunma hakkının gereği olduğu yolunda kararlar
vermiştir, bkz. IL CHAPUS, a.g.e., sh. 154-157. Baz ı hukuk sistemlerinde ise yarg ı
kısıntısını engelleyici anayasa hükümleri yer almaktad ır. Örneğin, Alman Anayasası'mn 19. maddesiyle Italyan Anayasası'mn 113. maddesi idari işlem ve eylemlere
karşı yargı yoluna başvurma hakkım güvence altına almnıştıt
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larma karşı yargı yolunun kapatılması olgusu 1980'den sonraki döneme
özgü değildir. 1924 Anayasas ı'mn yürürlükte olduğu dönemde Emekli
Sandığı Kanunu'nda 21.6.1954 tarihinde yap ılan değişiklikle re'sen emekliye sevk işlemine ilişkin 39. maddenin (b) bendine "re'sen emeklilik iş lemlerine karşı hiçbir suretle yargı mercilerine başvurulamayacağı" hükmü eklenmiştir. Buna benzer bir hüküm de 5.7.1954 tarihli "Bağlı Bulundukları Teşkilat Emrine Al ı nmak Suretiyle Vazifeden Uzakla ştırılacaklar Hakkında Kanun"un 3. maddesinde yer almaktaydı (12). Danıştay'ın

daha önce özellikle re'sen emekliye sevk i şlemleri hakkında sık sık
verdiği iptal kararlarının önünü kesmek için yasama orgamnca yap ılan
bu yargı kısmtılan o dönemde bir hukuk bunal ımına yol açmıştı (13).
Bu olumsuz deneyimler kar şısında idarenin i şlemlerinin yargı denetimi
dışında bırakılması m önlemek isteyen 1961 Anayasas ı'mn yaratıcılan
114. maddeye şu çok katı ve kesin formülü getirmi şlerdi: "Idarenin hicbir eylem ve islemi, hicbir halde, yargı mercilerinin denetimi d ısı nda birakılamaz". Bu hüküm 20.9.1971 tarihli Anayasa de ğişikliği çerçevesinde
şu şekli almıştır: "Idarenin her türlü ey lem ve islemine karsı yargı yolu
(12) Söz konusu kanun, daha sonra üniversite ö ğretim üyelerine de uygulanmıştır. Istanbul Universitesi Anayasa Hukuku ö ğretim üyesi ProLDr. Hüseyin Nail Kuhali , TBMM. görüşmelerinin yayınlanmasında basına smı rlamalar getiren Meclis Içtüzüğü'nün Anayasa'mıı güvencesi altındaki basın özgürlüğünü zedeledi ği ve bu neretim
ı olduğu yolunda basın açıklaması yapması üzerine, öğ
denle Anayasa'ya aykır
üyelerinin siyasi faaliyette bulunmasma konan yasa ğı çiğnemiş addedilmiş ve 1 Şubat 1958 tarihinde adı geçen 6435 sayılı kanunun 3. maddesi hükmüne dayan ılarak bakanlık emrine alınmıştı r. Üniversite özerkliğini çiğneyen bu işlem, hem bilim
çevrelerinde, hem de iç ve dış basın organlaıında sert eleştirilere hedef olmuştur.
(13) Şu da var Id, o zamanki adıyla Danıştay Dava Daireleri Kurulu, 30.3.1950 tarihli ve
E. 50/320, K 50/128 sayılı kararıyla daha önce böyle bir yarg ı kısıntısını aşmak için
ilginç bir yaklaşım sergilemiştir: gerçekten yüksek mahkeme, dava dolayı sıyla uygulamak durumunda oldu ğu kanunu Anayasaya ve üstün hukuk ilkelerine göre yorumlayarak yargı yolunu kapayan hükmün , iş lemin üzerinde takdir yetkisi cereyan
eden unsuruna ilişkin olabileceği ve bu nedenle i şlemin başka unsurları bakımından yargı denetiminin söz konusu olması gerektiğini kabul etmiştir. Danıştay buna çok benzer bir kararı daha önce de vermiş ti: bkz. DDK. 6.6.1950 tarihli ve K
ıştay Dergisi, say
ı 50-53, sh. 112.
ılı karar, Dan
50/1067 say
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açıktır". Aynı
Kurulu'nun görev ve yetkilerine ili ş kin 144. maddenin birinci fikras ı da şu'
şekilde değiştirilmiş tir: "Yüksek Hdkirnler Kurulu . adli ye mahkemeleri
hAkimleri nin özlük isleri hakk ı nda kesin karar verir. Bu kararlar aleyhine baska mercilere basvurulamcz". Ba ş ka merci ifadesiyle kastedilenin
idari yargı mercii olduğunda ku şku yoktur. Anayasa de ğişikliğine konu
olan bu iki hüküm birlikte okunursa, 114. maddenin de ğiştirilmesinin
amacı kolayca anlaşılır. Ş u da var ki 144. madde de ğişikliğ i Anayasa
Mahkemesi'nce "anayasaya ayk ırı anayasa normu" niteliğinde görülerek iptal edilmiştir (14).
Yargı yolu engellerinin en yoğ un biçimde ortaya ç ıktığı dönem ise ,yukarda iş aret edildiği gibi 1982 Anayasası ile baş layan 3. Cumhuriyet dönemidir. Bizzat Anayasa'mn öngördüğü yargı yolu engelleri dışındakilerin Anayasa Mahkemesi ve Dam ştay kararlanyla nas ıl aşılmağ a çalışıldığı aşağı da gösterilecektir.
A> Kiş isel Menfaatin 1MM! - Hak Arama Özgürlü ğü - Hukuk

Devleti ilkesi:
2577 sayılı İdari Yargı lama Usulü Kanunu'nun iptal davas ımn açılabilmesinin ön-koşulu olarak menfaat koşulu'nun gerçekleşmiş olmasım sübjektifehliyet aç ısı ndan yeterli gören 2. maddesinin 1. bendinin (a) fiki ş tirerek menfaat !hlMi yerine kişisel hakkın ihlMi'ni önrasim değ
gören 10.6.1994 tarihli ve 4001 say ılı Kanunun bu hükmünün iptali için
Danıştay'ın 5. Dairesi tarafı ndan itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne
başvurulmuş ve Yüksek Mahkeme 21.9.1995 tarihinde verdi ği kararda,
iptal davası mn niteliği, kiş isel menf'aatin ihl ğli , hak arama özgürlüğü
ve Hukuk Devleti ilkesi gibi kavramlar aras ındaki iliş kiyi inceleyerek söz
(14) Anayasa Mahkemesi 27.1.1977 tarihli ve E.76/43, K. 77/4 say ılı kararıyla bu değişiklik hükmünü Anayasa'nı n Hukuk Devleti Ilkesine yer veren 2. maddesine aykırı bularak iptal etmi ştir. Ilgi çekici bir husus ta şudur ki, Anayasa Mahkemesi
ilk kez bu kararında bir uluslararas ı normu yani Türkiye'nin 6366 sayılı yasayla
onayladığı "Insan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözle şmesi"nin 6.
maddesi hükmünü de bir ölçü norm olarak kabul etmi ştir. Bk2. AYMKD. Sayı 15,
sh. 106- 131 (117).
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KURULTAYI konusu hükmü Anayasa'mn 2., 36. ve 125. maddelerine ayk ırılığı nedeniyle iptal etmi ştir (15). Kararda ilgi çekici şu ifadeler yer almaktadır:
"Anayasa'nın 2. maddesinde tamnilanan hukuk devletinin varl ığından söz
edilebilmesi için, idarenin bütün eylem ve i şlemlerinin yargı denetimine
tabi olması gerekir... iptal davası açma koşulunu kişisel hak ihlMinin varlığına bağlama sonucu idarenin birçok işlemi yargı denetimine tabi tutulamaz... iptal davaları , idarenin hukuka uygun davranmasını sağlayarak
hukuk devletini gerçekle ştiren önemli yollardandır. iptal davas ı kolay işleyen ve karma şık olmayan niteliğiyle yargısal bir denetim yolu olarak
öngörülmüştür... Anayasanın "hak arama hürriyeti" başlıklı 36. maddesinde , herkesin gerekli araç ve yollardan yararlanarak yargı organları
önünde davacı ya da davah olarak sa y ve savunma hakkı bulunduğu belirtilınektedir. itiraz konusu yasa kuralıyla. idari islemlere karşı iptal davası acabilmek icin, idare hukuk ı.muıı genel esaslarına aykan bicimde idari islemin davacının "kisisel hakkım" ihlğl etmiş olması kosulu getirilerek hak arama özgürlüğü kısıtlammş ve bircok i şleme karsı dava yolu kanatılmıstır... Bu nedenle, itiraz konusu yasa kuralı Anayasa'nın 2. ve 36.
maddelerine aykırıdır... 1602 sayıh Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Yasasfnm 21. maddesine göre, iptal davas ı açabilmek için "menfaat ihldli" yeterli iken, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü yasası nın 2. maddesinin (1a) bendinde yapılan değişiklik sonucu , bu Yasanın uygulanması bakımından , "kişisel hak ihidli" nin davacı olabilmenin ko şulu olarak kabul edilmesiyle askeri ve sivil idari yarg ı düzeni arasında açıklanabilmesi olanaksız farklılık yaratılınıştır. idari işlemlere karşı dava açılabilmesi için
"kişisel hakkın ihIM edilmesi" koşulunun getirilmesiyle soyut, genel ve
gayn şahsi olan "düzenleyici tasarruflara" karşı yarg
ı yolu daraltilmıştı
r. Böylece, idarenin düzenleyici i şlemlerine karşı uygulanınalarmı beklemeden dava açılması güçle ştirilmekte , Anayasa'nm 125. maddesinin birinci fikrasma aykırıhk oluşturulmaktadır."
Bu kararda ikinç olan iki nokta ya işaret etmek istiyorum. Bunlardan birincisi, Yüksek Mahkeme'nin i ptal davalarında "menfaat ihlM"inin ye(15) Anayasa Mahkemesinin. 21.9.1995 tarihli ve E.95İ27, K 95/47 sayılı karar, AYMKD.
Sayı 32/C.1. sh. 401
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Lerli olmasımn idare hukukunun genel esaslarından biri olarak görmesi
_ikincisi de düzenleyici islemlerin doğrudan doruva kisisel hak ihi ğline yolacmasını n mümkün olmaması nedeniyle kisisel hak ihiMi ko şulunun bu işlemlere kars ı dava yolunu kapataca ım gözden kacırmamıs olmasıdır.
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Anayasa Mahkemesi'nin ayni kanunun geçici 2. maddesinin iptaline dair başka bir kararında (16) bu maddenin İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 4001 sayılı kanunla değiştirilmiş 2. maddesi hükmünün bu kanunun yün lüğünden önce aç ılmış olup devam eden veya karara bağlanınış bulunup da karann henüz kesinle şmemiş olduğu davalarda da uyguLanacağı yolundaki hükmünü incelerken, 2. maddenin iptaline dair daha
inceki kararına yollamada bulunarak "Anayasa' ya aykırılığı saptanmış
ir kuralın geriye doğru yürürlüğünü sağlamak. Anayasa'ya aykırıliğın
;ürdürülmesine olanak verir. Bu nedenle gecici 2. maddenin iptali gerenda burada önemli bir nokta daha vardır ki, o da kağ " demiştir. Aslı
nunların geriye yurumemesinin Hukuk Devleti İlkesinin temel öğelerinı idari uyusmazhklarm doğdukien biri olduğudur. İkinci önemli noktay
[an tarihte yürürlükte bulunan yasa hükümlerine göre cözülmelerine
[liskin kural oluşturmaktadı r. Nitekim Anayasa Mahkemesi 12 Aral ık
1977 tarihli kararında bunun hukukun genel kurallar ından olduğunu
vurgulamıştır (17).
B) Yargı Güvencesi - Hak Arama Özgürlü ğü - Hukuk Devleti ilkesi:
Anayasa mahkemesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na 3622
sayılı Kanun'un 26 maddesi ile eklenen ve "kanunlarda ,bölge idare ,ida"e ve vergi mahkemeleri nezdinde itiraz edilebileceği belirtilen i şlemlere
arşı ilgililer tarafIndan işlemin tebliğinden itibaren 7 gün içinde bu haıunun yetki kurallarına göre davaya bakmaya yetkili olan idari yarg ı
'nerciine itiraz edilebilece ğini ve itiraz üzerine mahkemece verilecek karar!arın kesin olduğunu, bunlara karşı herhangi bir kanun yoluna ba şvuru!aınayacağını " öngören Ek 3. maddeyi Anayasanın 2., 36. ve 125. madde16) Anayasa Mahkemesi, 21.9.1995 tarihli ve E. 95/46 K. 95/49 AYMKD. Sayı: 32 / (11,
sh. 414-427
17) Anayasa Mahkemesi, E. 77 / 11, K 77/133, AYMKD. Sayı 15. sh. 600.
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lerine aykırı bularak iptal etmiş tir (18). Yüksek Mahkeme'nin görü şüne
göre:
"Davalarm hrzlandırılması amacıyla getirildiği anlaşılan Ek 3. madde,
nırlı yargılamahangi tür idari işlemlere karşı yapılacak başvuruların bu sı
.ckanunlarda
itiraz
ya bağlı olacağım belirtmemekte, bunun ölçülerini
edilebileceÈi belirtilen islenıler> olarak genel,kapalı. s ımrsız ve belirsiz
biçimde vermektedir ... Böylece iptal davası yoluyla denetlenmesi gereken
işlemlerin de bu kapsama al ınması sonucu doğabilecektir. Bunun ise yarı sal denetimin etkinliğini ortadan kaldırarak onu yalnzca biçimsel bir
g
denetim durumuna getireceği ... ve hukuk devleti kavraınıyla bağdaşmayacak sonuçlara yol açma olas ılığım taşıdığı açıkça ortadadır... İdari yöntemde yer almayan ve İdari Yargılama Usulü Yasası'nda dava türleri arasmda sayılmayan citiraz>'da , hak arama özaürlüünü sımriandıracak ve
yargısal denetimin boyutunu daraltacak yasa yolu sımrlamasının hangi
işlemlere ilişkin olduğunun belli edilmemiş olması hukuk devleti ilkesini
zedeler nitelilctedir."
Her ne kadar İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde yer
alan yürütmeyi durdurmaya ili şkin mahkeme kararlanyla, 45. maddesinde de yer alan idare ve vergi mahkemelerinin tek hMcimle verdiği kararlara karşı 7 gün içinde itiraz edilebileceğine dair hükümlerin de Hukuk Devleti ilkesine aykırılığı tartışılabilirse de burada önemli iki noktaya i şaret edilmesi gerekir 1) söz konusu maddelerde öngörülen itiraz
usulü, iptale uğrayan Ek 3. madedekinden farklı olarak, mahkemeye ilk
başvuru değil, kanun yolu niteliğinde bir başvurudur; 2) esasen 27. ve
45. maddelerin anayasaya aykınlığı sorunu da Anayasanın geçici 15.
maddesi nedeniyle Yüksek Mahkemenin önüne getirilemezdi. Ama eğer
Istanbul 2 numaralı İdare Mahkemesi, sadece İYIJK'un Ek 3. maddesi
hükmünün değil, bu maddenin uygulamas ım gerekli kılan ve Kıyı Kanunu'nun 15. maddesinin (b) fikrasmda öngörülen cezalara karşı idare
mahkemesinde yapılacak itiraza ili şkin olan hükmün de anayasaya aykınlığı sorununu itiraz yoluyla Yüksek Mahkemenin önüne getirmi ş olsaydı, bunun da ayni gerekçeyle iptale uğramış olacağında kuşku yoktur.
(18)

Anayasa Mahkemesi, 1.10.1991 tarihli ve E.90/40, K 91/33 sayılı karar, AYMKD.
Sayı: 27/C.2, sh. 559 - 570.
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C) idari iş lem - Hak Arama Özgürlüğünün Kısıtlanması Hukuk
Devleti ilkesine Aykınlık:
Hak arama özgürlü ğünün Anayasada öngörülmü ş olan durumlar dışında
kısıtlanmasını Hukuk Devleti ilkesine ayk ırı gören sadece Anayasa
Mahkemesi de ğildir. Damştayı n da bu özgürlüğün idari işlemlerle kısıtrı gören kararlan vardır. Bu kaLanması m Hukuk Devleti ilkesine aykı
rarlardan biri ü ııiversite öğretim elemanlarını n disiplin suç ve cezalanm düzenleyen yönetmeli ğ e iliş kindir. Gerçekten bu yönetmelik, 2547 say ıh Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülmemi ş olmasına rağmen, uyarma
ve kınama cezalarına karşı dava yolunu kapatan bir hüküm içermekteyıli (madde: 48). Danış tay, Anayasa'mn 129. maddesindeki, uyarma ve kirıama cezalarıyla ilgili olanlar hariç disiplin kararlarm ın yargı denetimi
dışında bırakılamayacağı yolundaki hükmün hak arama özgürlü ğüne
iliş kin 36. maddeye istisnai nitelikte özel bir s ınırlama getirdiği, ancak
bu s ınırlamanı n idarenin düzenleyici i şlemleriyle değil, Anayasa'mn 13.
maddesi hükmü gereği sadece yasama organı tarafmdan öngörülebileceıştay'a göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanuğini vurgulamıştır (19). Dan
nu'nun 53. maddesinin (b) bendi , ö ğretim elemanları, memur ve diğer
personelin disiplin i ş lemlerinin, disiplin âmirlerinin yetkilerinin ... Yükretim Kurulu'nca düzenlenece ğ ini belirtmiş , aym kanunun 65. madseköğ
ı öngörmüş olmakla birdesi de bu düzenlemenin yönetmelikle yap ılmasın
likte, kanunda uyarma ve k ınama cezalanna kar şı yargı yoluna başvurulmasmı engelleyen herhangi bir hükme yer verilmi ş olmadığından, bunun yönetmelikle yap ılması mümkün değildir. Danıştay'm bu kararı
önemli bir ilkeye i şaret etmektedir ki, o da yasama orgaııı mn temel hak
ve özgürlüklerin s ımrlanmasını idarenin takdir vetkisine b ırakamayacağığm GercektenAnavasa'mn 129. maddesi uyarma ve kınama cezalarına
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(19) Dan ış tay 10 Dairesinin 21.1.1986 tarihli ve E. 85/169. K.86/31 say ılı kararı, Danıştay Dergisi sayı 64-65, sh. 410-414. Karşı oy yazısı nda Yüksekö ğretim Kurulu'nun
Disiplin Yönetmeli ğinnin 43. maddesinin 3. fikrası nda öngörülen yargı kısıntısınnı
Yükseköğretim Kaıı unu"nun 53. maddesinin (b) bendiyle idareye b ırakılmış olan bir
yetkiye dayand ığı öne sürüb üşse de bu görüş 10. Daire üyelerinin çoğunluğ u tarafindaıı kabul edilmemiştir.
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yargı yolunun kapatılabileceğ ini dolaylı bir bicimde ifade etmistir.
Fakat bu konudaki takdir yetkisi yasa koyucuya aittir ve idareye devredilemez. Yasa koyucunun disiplin i şlemleri nin düzenlenmesini idareye brakmış olması, bu işlemlerden uyarma ve kınama cezası niteliğinde olanlara karşı yargı yolunun kapatılması hususunda ona takdir yetkisi vermiş olması anlamına gelmemektedir.

D) Sıkıyönetim Kanunu - idari Yarg ı Yolu Engeli - Anayasa'ya
Aşkırılığın İleri Sürülememesi - "Anayasaya Uygun Yorum"
Yöntemi:
Sıkıyönetim komutanlarına, bölgelerinde genel güvenlik, asayi ş veya kamu düzeni açısından çalışmalan sakıncali görülen veya hizmetleri yararli olmayan kamu personelinin görevlerine son verilmesi veya görev yerlerinin değistirilmesini isteme yetkisini, ilk kez 1402 say ılı Sıkıyönetim
Kanunu'nun 2. maddesine 19.9.1980 tarihli ve 2301 sayıli Kanun'un 1.
maddesiyle eklenen fiba ile tanınmıştır. Bu fiba hükmüne göre, bu şekilde isme son verilen kamu personeli, bir daha kamu hizmetlerinde calıştırılamazlar. Bununla da kal ınmamış , Sıkı yönetim Kanunu'na
14.11.1980 tarihli ve 2342 sayılı Kanunla getirilen Ek 3. madde s ıkıyönetim komutanlanna tanı nan söz konusu yetkilerin kullamlmas ına ilişkin idari işlemlere karsı iptal davası acılamayacağı ve sahsi kusurlan nedeniyle hukuki sorumluluklarının da ileri suruleme yeceği hususları öngörülmüştür.
Bu suretle görevine son verilmi ş olan üniversite öğretim elemanlarmdan
bazılannm Sıkıyönetimin kaldırılmasın
ı izleyen dönemde tekrar göreve
alınmalar
ı için yaptıklar
ı başvurular ilgili yüksek öğretim kunımlarınca,
Sık ıyönetim Kanunu'nun 2. maddesinde öngörülen yasak ileri sürülerek
reddedilnıiştir. Bu kişilerin söz konusu kararlara karşı idare mahkemelerinde açtıkları iptal davaları da ayni gerekçeyle redde u ğramış ve bunların yaptıkları temyiz başvurulannı inceleyen Danıştay'ın 5. Dairesi de
idare .mahkemelerinin bu kararlar ım onamıştır. Bununla birlikte 5.
Daire başka bir olayda tersine karar vererek idarenin bu konudaki ba şvurunun reddine ilişkin işlemini iptal etmi ştir. Bunun üzerine 5. Dairenin birbiriyle çelişen bu kararlannı birleştirmek için toplanan Dan
ıştay
İçtihatlan Birle ştirme Kurulu (İBK) bu içtihatlann 5. Dairenin iptal ge456 İ BİLDtRİLER
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Danıştay İBK'nun, yabancı hukuk literatüründe de takdirle kar şılanan
(21) bu karannda öne çı kan bir kaç önemli nokta vardır:
1. Kanunun 2. maddesinin sıkıyönetimin ilnım gerektiren nedenlerle
hiçbir ilgisi bulunmayan ve memur hukukuna ili şkin kurallar içersinde çözümlenmesi mümkün olan bir konuda, "hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin görev yerinin de ğistirilmesi veya görevine son
verilmesi" hususunda s ıkıyönetim komutanlarına yetki vermiş olması , tümüyle sivil idareye ait olan bir yetkinin s ıkıyönetim komutanlanna devredlilmesi sonucunu yaratm ıştır.
2. Ek 3. maddenin getirdi ği idari yargı yoluna başvurma yasağı
Anayasa'mn "yargı yolu"nu düzenleyen ilkeleriyle (m. 36, 125) çat ışma halindedir. Yargı denetimi dışı nda kalan işlemler genel olarak
125. maddede, özel olarak da ilgili diğ er maddelerde (örne ğin 159. ve
160. maddeler) gösterilmi ştir. Sıkı yönetim halini düzenleyen 122.
maddede yargı yolunu kapatan özel bir hüküm bulunmad ığı gibi, 125.
maddenin 6. fikrası da "kanun... sıkıyönetim halinde yürütmenin durdurulması karan verilmesini s ınırlayabilir" yolunda bir ifadeye yer
vermiş bulunduğ una göre Anayasa koyucunun bu konuda iptal davası yolunu kapatma amacı taşımadığını kabul etmek gerekir. Ne var
ki Sıkıyönetim Kanunu'nda değişiklik yapan, konuya ili şkin 2342 sayılı Kanun Aıı ayasa'mn geçici 15. maddesinin kapsam ında bulunduğundan bu kanunun anayasaya aykınlığım ileri sürerek Anayasa Mahkemesi'ne ba şvurulması mümkün değildir. Oysa, s ıkıyönetim komutanlarınm bazı kamu personeli hakkında aldığı söz konusu kararların, hem
bunlara karşı idari yargı yolunun kapatılmış olması nedeniyle, hem de
(20) bkz. Danıştay İBK'nun 7.12.1989 tarihli ve E. 88/6, K 89/4 sayılı kararı, Danıştay Dergisi say
ı 78-79 , sh. 51-65.
(21) bkz. "Wiedereinstellungsanspruch von Beamten, dic au! Wisung des Kommandeurs
der Ausnahmezustandsverwattung fristtos entlassen worden waren" - Aıımerkung:

RUMPF, Christian, in Europaische Grundrechte-Zeitung, C. 17(1990), sayı 5. sh.
107 vd.
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bu kararların açıklanmayan ve denetlenmesi mümkün olmayan bir takım nedenlere dayaıımasmdan ötürü "İş ve Meslek Bakımından Ayı rım Hakk ında ili sayılı Uluslararas ı Sözleşme" nin 1. ve 4. maddelerine aykırı olduğu açıktır.

ıyönetim komutanlığmca temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması
3. Sık
ve durdurulmas ı yolunda alınan kararlann yururlük ve etkilerin sıkıyönetimin kaikmas ından sonra da devam etmesine ve giderek bu temel
hak ve özgürlüklerin yok edilmesine yol açacak bir anlayış ve uygulamanın, Anayasa'nm hem 122. maddesinin bu karar ve önlemlerin
alınmasım sıkıyönetim halinin varlığına bağlayan açık hükmüyle,
hem de temel hak ve özgürlüklere getirilecek smırlamanın sımrmı belirten 13. maddesinin 2. flkras ıyla bağdaştıniması mümkün değildir.
Bu nedenle sıkıyönetim komutanhklar ınca alman karar ve önlemlerin,
sıkıyönetim kaldınlarak olağan duruma geçildikten sonra da yürürlükte kaldıklarmı kabule hukuken olanak yoktur.
4. Esasen Anayasa'nın 11. maddesinde ifadesini bulan "Anayasa' n ın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesi " ile yargıçların anayasaya, yasaya ve
hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm vereceklerini açı klayan 138. maddesi de böyle bir yorumu zorunlu k ılmaktadır.
Kuşkusuz ki, demokratik hukuk devleti ilkesine ba ğlı devletlerin hukuk
dü2enlerinde, s ık
ı yönetim ve dar anlamda olağ anüstü hal rejimleri , her
ne kadar idarenin yetkilerinin geni şlemesi sonucunu yaratsa da, hiç bir
zaman bu yetkilerin denetimden uzak, keyfi bir biçimde k ııllanılmasma
izin vermez (22). Çünkü ola ğ anüstü hal rejimleri de bir hukuk rejimidir.
"Karşılaşılan tehlike ne kadar büyük olursa olsun, insan haklar ına saygı
temeline dayanan demokratik bir toplumda, geçici de olsa, s ınırsız, sorumsuz, denetimsiz bir baskı rejiminin kurulması hiçbir zaman söz konu-

(22) insan J-Iaklan Avrupa Mahkemesi, ünlü Lawless olayında verdiği 1.7.1961 tarihli
kararında İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 15. maddesine göre, olağanüstü hal
rejinılerinde özgürlüklerin kısıtlanmasının keyfi bir biçimde yapılaınayacağım ölçülülük kurahnın burada da geçerli olduğunu ve bu rejimde al ınmış olan tedbirlerin de yargısal denetime tabi olması gerektiğini kabul etmiştir.
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deki yargı engeli, üstün hukuk ilkelerine ve uluslararas ı normlara aykin olduğ u gibi, bizzat 1982 Anayasas ı'na da aykırıdı r. Bunlar gözönünde tutulduğu takdirde Dam ştay'ı n yukarıya kısaca aktarı lan kararı verirken ne kadar önemli bir misyonu yerine getirdi ğ i kolayca anla şılır.
ında S ıkıyöGerçekten Dan ış tay Içtihatları Birleştirme Kurulu bu karar
netim Kanunu'nun 2. maddesi ile Ek 3. maddesini anayasaya uygun
yorum yöntemiyle yorumlayarak yarg ı yolu engelini aş ma yolunda
çok olumlu ve etkin bir çaba göstermi ştir. Gerek bu çaban ı n , gerek Anayasa Mahkemesi ve Dan ıştay'ı n daha önceki paragrafiarda aç ıklamaya
çalıştığımız çabaları mn Türkiye'de hak arama özgürlü ğü ve yargı
güvencesi gibi Hukuk Devleti Ilkesi'nin temel unsurlarının ya şama geılar ortadadır.
çirilmesine yapt ığı değerli katk
Bu böyle olmakla birlikte günümüzde idarenin yarg ı sal denetiminin etkinliğine ili ş kin olup büyük ölçüde pozitif hukuktan kaynaklanan baz ı
pratik sorunların varliğı da yads ınamaz. A şağıdaki aç ıklamalarımızla bu
sorunları n nelerden ibaret oldu ğ u ve bu hususta ne gibi çözümlerin önerilebileceği konusuna ışık tutmaya çal ışacağız.
İİ
idarenin Yargı sal Denetiminde Etkinlik Sorunu
1) Sorunun İdari Yar£ıntn Ya pısı Acısı ndan incelenmesi

İdari yargı da, adli yargıda da olduğu gibi, alt derece mahkemeleriyle
yüksek mahkeme aras ı nda önemli yap ısal farklar vardı r. Burada söz konusu farklarm tüketici bir yakla şı mla incelenmesi yerine, her iki yargı
düzenine ili şkin yapı sal sorunlar ele al ınacaktır.
a- Merhuın Hocam Profesör Dr. Lütfı Duran, 1980'li yılların başında
yayımlanan "Idari Yargı Adlileşti" başlıklı çok ilginç çal ışmasında (24)
tüm adliye ve idare yargıç ve savc ılannı n atama, nakil, terfi, disiplin,
mahkemelerin kurulmas ı, de ğiştirilmesi ve kald ıniması ve öteki özlük i şAnkara, 1987, sh. 105.
(23) KAPANİ , Münci, İnsan Hakların ı n Uluslararas ı Boyutları ,
dare
Hukuku
ve
Ilin-deri
Dergisi, y ıl:3, sayı:1İ
.....
.
Adllleşti
'idari
Yargı
(24) DURAN,L.,
3 (1982), sh.53 vd,
BİLD İRİ LER

459

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI lerinin

Hkim1er ve Savcı lar Yüksek Kurulu'na ve Adalet Balcamna verilmesiyle ,bu yargı mercilerinin tek bir düzen içinde toplanmış bulunduğuna işaret ederek , bunun daha Osmanl ı Devleti'nin Tanzimat döneminde Şüra-yi Devlet'in kuruluş undan beri Türkiye'de yerle şmiş ve geçerli olan idari rejim' i ciddi bir biçimde zedeleyen bir düzenleme olduğuna i şaret etmi ş ti. Fakat 12 Eylül 1980 sonrası'nda bu konuda yapılan düzenlemelerin yaratt ığı sakı ncalar, sadece Türkiye'de idari rejimin
niteliğinin değişmesinden do ğan sakıncayla sımrlı değildir. Her şeyden
önce, hükümet de dahil, idarenin bütün birimlerinin i şlem ve eylemlerinin
yargısal denetimiyle görevlendirilmiş olan idari yargını
n kararlarının
çok defa siyasal etkilerinin de ortaya ç ıktığı gözönünde tutulursa bu yargı sisteminin söz konusu özelli ğinin zorunlu kıldığı bağımsızlık güvencesinin adliyenin bağımsızlığından farklı mekanizmalarla sağlanması gereği kolayca anlaşılır. Bu bakı mdan idare mahkemelerinin kurulmas ı ve
kaldırılmasmdan tutunuz da, idari yargı hakim ve savcılannın (25) özlük işlerine varıncaya kadar bütün hususlarda özel bir garanti sisteminin
varlığı kaçmılmazdı r. Hal böyleyken bir yandan Hakimler ve Savc ılar
Yüksek Kurulu Kanunu'nun Ek 4. maddesinin ön gördüğü üzere bölge
idare, idare ve ver gi mahkemelerinin adalet müfetti şlerinin denetimi altına konması, beri yandan da 2661 sayılı Kanun'un adalet bakanına idare hğ.kimleri ve savc ı lar da dahil olmak üzere tüm hakim ve savc ılar üzerinde gözetim hakkını vermis olması (madde: 12. - 84/3) idari yargı teşkiltımn görevini M yıkıyla yerine getirmesini önemli ölcüde aüclestirecek
ve hatta bazı durumlarda aksatacak bir olaudur (26). Profesör Duran, "bü-

tün bu hükümlerin, adalet bakan ının ya doğrudan doğruya, ya da başkanı olduğu ve yüksek memurlarını n da yer aldığı Hdkimler ve Savc ılar Yüksek Kurulu arac ılığıyla ) idarZ yargı teşkildtını , dilediğince ve kolaylıkla
biçimlendirip donatabilece ğini aç ıkça gösterdiği" düşüncesindedir (27).
(25) Eslü mevzuatta kanun sözcüsü s ıfatını taşıyan idari yargı mesuplarına, 2575 sayılı Danıytay Kanwı u ile savcı sıfatını n verilmesi bile idari yarg
ının adliyeleştirilmiş
olduğunun bir göstergesidir.
(26) İdare mahkemesi hMcimje ı-jnjn baz ı luitil< davalarda idare aleyhine karar vermesi
durumunda görev yerlerinin de ğiştirilmesiyle sonuçlanan ve adliye müfetti şlerince
yürütülen soruştunnalara maruz bırakıldığı sorunla ilgilenen herkesin malümudur.
(27) Bizi., a.g.m., sh. 59-60.
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b- Bu bağlamda başka bir sakıncalı durum da, idare yarg ıç ve savcılar'nin özlük iş leri konusunda gayet geni ş yetkilerle donatılmış olan Hükimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bu konuya ili şkin idari işlemlerine
karşı yargı yolunun Anayasa'mn 159. maddesinin 4. fikras ı hükmüyle kapatılmış olmasıdır. Kurula iliş kin Kanun'da bu gibi i şlemlere karşı
ilgilinin ancak itiraz yoluyla Kurula ba şvurabileceği kabul edilmi ştir. Bu
baş vuru eski dilimizde "yardı m ve merhamet dileme" a ıılanıına gelen ve
hukuk dilinde "adi dilek" olarak isimlendirilen "isti'taf müracaat ı"dır
(recours gracieux) (28). Bu tip başvuruların hukuki güvencesinin bulunmadığı ve genellikle hiçbir sonuç yaratmad ığı bilinen bir husustur. Bu kadar önemli bir konuda yarg ı yolunun kapah tutulmas ının yargıç ve savcılar üzerinde ciddi bir baskı anlamını taşıdığı da açı k bir gerçektir (29).
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ının mesleki güvenceleri ve bağımsızlığı konusunda
İdari yargı mensuplar
son olarak ş unun belirtilmesi gerekir ki, buraya kadar açiklan ınağa çalışılan durum, bağunsı z karar verme konusunda çok duyarl ı bir konumda
olan idari yarg
ı açısından önemli sakı ncalar içermektedir. "Yargı , baş ka hiçbir organa bağlı olmadan kendi kendini yönetebilnwlidir, çünkü görevi yasaların devletin diğer güçlerine de uygulanabil ınesini sağlamaktır.Yürütme gücünden bağımsı z olmayan yargı ise aslı nda kurgudan baş(28) bkz. ONAR, Sıddı k Sami, idare Hukukunun Umumi Esasları, C. II, Istanbul,
1967. sh.606; HAİJRIOU. Maurice, Prdcis de droit administratif et de droit pubhc, 12. bası , Paris, 1933, sh. 82,; VEDEL, Georges. Droit administratıf, 4. bası
Paris. 1968. sh. 400.
(29) Her ne kadar Hükimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin yüksek mahkemelen verdilderi kararlara karşı yargı yoluna gitmenin uyrin yargıçları olduğu ve onları
gun olmaması nedeniyle böyle bir çözüm öngörüldü ğü, bazı bilim çevrelerinde ve
ı ve üyeAnayasa taslağını hazırlayan Danış ma Meclisi Anayasa Komisyonu ba şkan
ına
söz
konusu
kurul
kararlar
ş
nca
ifade
edilmekteyse
de
bu
görü
lerinden bazıları
yargısal değil, idari kararlar olduğu gerçeğini gözden kaçınnaktadır. Kaldı ki Damştay'da doğrudan dava açıldığı durumlarda dairelerin verdiği kararlara karşı da
gene danıştay yargıçlanndan oluş an Genel Kurul'a başvunılabilmektedir. Bu durumda aynı mantığın uzantısı olarak, Danış tay dairelerinin üyelerinin yüksek mahıçlarmm
ıcı olmadığı nıı iddia edilecektir? Yoksa yüksek mahkeme yarg
keme yarg
idari konularda verdikleri kararlar ın yargı da tartışilamayacağı , ama bu kişilerin
yargısal kararlarına karşı yargısal baş vuru olan kanun yolu ba şvurusu yapılabileceği gibi hiç bir hukuk mant ığına uymayan bir iddia mı ileri surıılecektir?
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Burada kastedilenin a ğırlıklı olarak idari yargı
olduğu kuşkusuzdur. Kanımca, idari yargının kendi kendini yönetmesi,
ancak tüm idari yargı mensuplarının özlük işlerinde Damştay'm söz sahibi kılinmasıyla olanak kazanabilir.

e- Bu konuda ortaya ç ıkan başka bir sorun da, idare h.kimlerinin mesleki formasyonu sorunudur. Gerçekten, konunun pozitif hukuktaki düzenleniş biçimine bakılırsa bazı yetersizliklerin varhğı saptanabilir. Şöyle ki
Damştay Kanunu'nun 14. maddesinin 3. bendine göre "Danıştayın ddya dairelerinde görev yapacak üyelerin yüksek ö ğrenimlerini, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında yapmış olmaları gerekir".

Buna paralel bir hükme 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kurulu şu ve Görevleri Hakkında
Kanun'un geçici 1. maddesinin 2. ve 3. bentlerinde rastlanmaktadır. Bu
bağlamda önem kazanan sorun, adı geçen yüksek öğretim kurumlarından hangilerinin programlarında hukuk bilgisine yeterince yer verdiğidir. Hukuk fakülteleri bir yana b ırakılırsa, gerçi siyasal bilgiler fakültelerinin kamu yönetimi bölümlerinde Anayasa ve İdare Hukukuna geni ş
bir biçimde yer verilmektedir. Ama bunun yan
ında, örneğin idari yargılama için önem ta şıyan Hukuk Muhakemeleri Usulü Hukuku bu fakültelerde okutulmamaktadır. iktisat ve maliye bölümlerine gelince ;bu bülünılerde hukuk branşlarımn öğretimi gayet zayıftır. Ya kanunda değişiklik yapılarak hukuk fakülteleri mezunlanyla siyasal bilgiler fakültelerinin sadece kamu yönetimi bölümleri mezunlanna idare hkimli ği mesleğine girme hakkı tanınmalı, ya da iktisat ve maliye bölümlerinin programlanna da, başta Anayasa ve İdare Hukuku olmak üzere, yeterli yoğunlukta hukuk derslerinin konmas ı sağlanmalıdır. Aksi halde idare
hkimlerinin hukuk bilgilerinin yeterli olmadığı ve idari yarg
ımn bu açıdan etkinliği konularmda yapılan tartışmalar sürüp gidecektir. Stajiyer
lükimlik ve idare lükimliği sınavı gibi konularda da bazı iyileştirme önlemlerinin alınması gerekmektedir.

(30) Bu sözler ünlü Italyan hukukçusu ve devlet adamı Giuseppe Zanardelli'ye aittir
(OZAY,İlhan, Günışığı nda idare, 1994, sh£55'dan naklen)
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2. Yargı lama Usulüne İliskin Sorunlar:
İdari yargı lama usulüne ili şkin sorunlar kı smen pozitif hukuktan, k ısmen
de uygulamadan kaynaklanmaktad ır.
a- Bu konuda pozitif hukuktaki düzenlemelerin içerdi ği bazı eksiklikler
büyük önem taşımaktadır. Kanımca bu eksiklikler şunlardır:
aa- Temel eksiklik dava tiplerinde kendisini göstermektedir. Önceki 521
sayılı Danıştay Kanunu'nda yorum davalan'nın varolması na karşılık, şimdi yururlükte olan idari Yarg ı lama Usulü Kanunu'nda bu dava
tipine yer verilmemi ştir. Bilindiği gibi, yorum davaları , idari i şlemlerin
hukuka uygunluğ unu denetleme ve iptal etme yetkisine sahip olmayan adliye mahkemelerinin gördükleri davada hükmü etkileyecek
bir idari işlemin varlığı veya hukuka uygunlu ğu ya da anlam ve kapsamı konusunda tarafları n bir iddia ya da itiraz ıyla karşılaşmaları durumunda bu konuları bekletici sorun sayarak, yorumlanmas ı için idari
yargıya baş vurmalan üzerine söz konusu olmaktaydı . Bu davalar, Türk
idari yargı sisteminde ba ğımsı z bir dava kategorisini olu şturmamakla
birlikte, ülkemizde gelenekselle şmiş , yerleş ik bir rejim olduğuna daha
nönce işaret etmiş bulunduğumuz idari rejim'in en önemli unsurları
ilkesi'nin
ğımsızlığı
şısındaki
ba
dan biri olan idarenin adliye kar
ımcı olmaktaydı . Bu yola, geçmiş dönemde pek
gerçekle ştirilmesine yard
az başvurulduğu gerekçesiyle bu dava kategorisinin idari Yargılama
Usulü Kanunu'na al ınmaması , kanımca idari rejimi zayıflatması nedeniyle, pek isabetli oimamıştır.
bb- Pozitif hukuktaki eksikliklerden bir di ğeri de duruşmalı işlerde tanık
dinlenmesinin öngörülmemi ş olmasıdır. IYUK'un 1. maddesinin 2. bendinde, idari yargı mercilerinde yaz ılı yargılama usulü uygulanacağı ve incelemelerin evrak üzerinde yap ılacağı açıkça belirtilmi ş tir. Oysa dava konusu olayla ilgili olup verilecek hükmü etkilemesi olas ıliğı güçlü olan bir
takı m maddi gerçekleri yazı h belgelerle kamtlamak çok defa mümkün
ık dinlendeğildir. Bu gibi durumlarda maddi gerçe ğe ulaşılması için tan
n
mevzuatta
öngörülmesinin
mahkeğı
(31).
Bu
olana
mesi kaç ııulmazdır
(31) Bkz. HONDU, Selçuk, idari Yargı lama Usulünde Tan ık, in <Ulusal İdare Hukuku Kongresi— ı . Kitap: Idari Yargı >, Ankara, 1990, ah. 263 vd. Bildiride taruk dinlenınesini zorunlu kı lan bir kaç örnek olaydan söz edihnektedir. Ayr ıca bazı durum-
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tanık dinleme konusundaki takdir yetkisini ortadan kaldırmayacağı açıktır. Dava konusu olaym aydınlatılabilmesi için davanın taraflarımn tanık ikame etmesi durumunda mahkeme bu konuda karar verme
yetkisine sahip kılınmalıydı. Adli yargılama usullerirıde var olan bu kanıt türüne idari yargılama usulünde yer verilmemiş olması, yargı önünde savunma hakkının daraltılması anlamını taşımaktadır. Bu husus özellikle idari ceza yargılaması niteliğini taşıyan disiplin yargılamasında çok
büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü disiplin yargılamasında esas itibariyle bir eylemin cezalandıniması söz konusudur. Idare disiplin kovu şturması süreci içinde, eylem hakkında tanık dinlese de , yargılamanın
dolaysızlığı ilkesi gereğ
ince yargı organımn da doğru ve adaletli hüküm
verebilmek için tanık ifadesine başvurması zorunludur. Hatta baz ı durumlarda idari disiplin koğuşturması sürecinde dinlenmemiş yeni tanıklar ortaya çıkabilir. Davada bu tanıkların da dinlenmesi olayın Myıkıyla
aydınlatılabilmesi bakımmdan zorunlu olabilir.

Tam Yargı dvalarında da çoğunlukla idarenin zaran yaratan bir eylemi
söz konusu olduğundan bu eylemin ortaya çıkış neden ve koşullannın ve
zararın gerçek boyııtlarmın davada yeterince ortaya konulabilmesi için
duruşma yapılarak tamk dinlemnesinin zorunlu olmasına karşın pozitif
hukuk buna imk ğn vermemektedir.
Duruşmalı işlerde tanı k dinlenmesini öngören idari yarg ı sistemlerinin
başında Alman sistemi gelmektedir (32). Frans ız Devlet Şürası da bazı
durumlarda tanı k dinlenmesini kabul etmektedir (33).
larda idari yargı merciinin tanık dinlenmemesi kuralin ı zorlayarak, tamğın noter
marifetiyle alınıp dosyaya ibraz edilmi ş olan ifadesine itibar ettiği iş aretlenmekteör (sh.267).
(32) 19 Mart 1991 tarihli Idari Yargı Yasası'nın (Verwaltungsgerichtsordnung) 96. maddesinin 1. bendinde idari yargı merciinin gerekli gördü ğü durumlarda keşif yapabileceği gibi duruşmada bilirki şi ve tanık da dinleyebilece ği yolunda bir hüküm yer
almaktadır. Gerek öğretide , gerek uygulamada davanm tarafı olan idari makamın
mensuplarınm da tanık olarak dinlenmesi kabul edilmekteyse de, daire ümirlerinin ve şef durumundaki idare görevlilerinin tanıdığına başvurulamayacağı hususunda görüş birliğ
i vardır. Bkz.: ULE, Carl Hermann, Verwaltungsproze/irecht.
9. bası, Münih. 1987. sh. 284.
(33) CE., T.ANantes, 9 Ocak 1980; ayrıca bkz. DEBBASCH, Charles / RICCI, JeanClaude, Contentieux administratif, 4. bası, Paris, 1985, sh. 528-529. no. 521.
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cc - Yürütmeyi durdurmaya ilişkin düzenlemede de önemli bir eksiklik
göze çarpmaktadır, ki ü da dava mahkemesinin yürütmeyi durdurmaya
ilişkin kararı üzerine yapı lacak itirazla ilgilidir. Gerçekten, yargılama
usulünde gerek dvi,gerek kanun yollan süreçlerinin taraflar ın iddia ve
savunmalanna yer veren, çelişmeli (contradictoire) nitelikte olmasına
karşılık, yürütmeyi durdurmanın kabulü ya da reddi kararlanna karşı
itiraz edilmesi durumunda bu itiraz ın içeriği, dvamn diğer tarafina bildirilmemekte ve ona, kendi görüş ve iddialarını itiraz merciine sunma
olanağı tamnmamaktadır. Bu durum, yargılamanın çelişmeli olması
ilkesi'ne aykın olduğu gibi, Anayasa'nın hak arama özgürlüğü içersinde
ın kısıtlanması anlamına geldiğindürzenlemiş olduğu savunma hakkın
r.
Her
ne
kadar Anayasa Mahkemesi, yasama
den Anayasa'ya da aykırıdı
eksildiğinin (l'inertie parlementaire) Anayasa'ya aykırılık oluşturmasım
bir Anayasa emrinin yerine getirilmemesi durumuyla sinirli görmekteyse de (34), Danıştay bir çok kararında yasama eksikliğinin hukuka aykinlık oluşturacağını kabul etmiştir (35). Kanımca yürütmeyi durdurma
konusundaki itiraz üzerine bu hususta karar vermeye yetkili olan idau hukuk (yargısal teamiil kuralı) yaratri yargı mercii söz konusu boşluğ
mak suretiyle doldurabilir (36) ve kan ımca doldurması da zorunludur.
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b - Uygulamadan kaynaklanan eksikliklikler ve usule aykınlıklar ise
kammca şunlardır:
aa- Esas itibariyle dosya üzerinden cereyan eden idari yargılamada çelişmelilik karakterinin korunması için 2577 sayılı Kanun'un 16. maddesi tebligat ve cevap verme ba şlığı altmda idarenin savunmas ı, dava(34) Anayasa Mahkemesi'nin bu konuya ili şkin bir çok kararı yerine örnek olarak
ı, AYMKD. Sayı 25, sh. 25 vd.
18.1.1989 tarihli ve E.8813, K88/29 say ılı karar
yerine
örnek
olarak İdari Dava Daireleri Gebu
konudaki
birçok
kararı
Damştay'ın
(35)
ı, Damştay Dernel Kurulu'nun 2.2.1990 tarihli ve E.89/23 , K. 90/15 sayılı karar
gisi. say
ı : 80, sh. 90.
(36) Nitekim Anayasa Mahkemesi de. Anayasa'da ve kendi organik kanun'unda yer almayan Yürürlüğün Durdurulmas ı kavram ve kuruınunu, 'bosluk durumlar ında
varEıca tan]nan hukuk y aratma vetkisi"ne dayanarak ilk kez 21.10.1993 tarihli
ve E .93/33 , K.93/40-1 sayılı kararıyla kabul etmi ş ve uygulamaya koymuştur. Bkz.
AYMKD. Say
ı 29/ c. ı , sh. 562.
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cevabı ve cevaba cevap (rplique et duplique) gibi usuller kabul etmiş tir. Bu konuda mahkemeler çok kez ihmalci bir davran ışa girerek bazaıı dvalı idarenin birinci savunmas ını, bazan da davac ımn cevabma cevap oluş turan ikinci savunmasmı davacıya tebliğ etmemekte ve belki de
bu suretle davayı hızlandırdıklarını düşünerek kanunun öngördüğü usule açıkça aykırı hareket etmektedirler. Oysa 16. maddenin 2. bendinin

KURULTAYI cinin

son cümlesinde "düvalının ikinci savunmas ında, üvacını n cevaplandırmasını gerektiren hususlar, ddvan ın görülmesi sırasında anlaşılırsa, ddvacıya cevap vermesi için bir süre verilir" yolunda bir hüküm yer al-

maktadır. Bu nedenle mahkemelerin aksine davranmalann ın savunma
hakkım kısıtlayıcı bir etken olduğunu düşünmekteyiz.
bb - Türkiye'de idari uygulamaların en ziyade şikflyete yol açan bir yam, yargı kararlannın yerine getirilmemesi, ya da bilerek veya bilmeyerek yanli ş yahut özüne ve amacına aykın biçimde yerine getirilmesidir.
Burada yargı kararlarımn yerine getirilmemesi durumunda neler yap ılabileceği üzerinde durmak istemiyorum. Çünkü bu konu üzerine bugüne
kadar çok yazıldı ve konuşuldu. Benim üzerinde durmak istedi ğim konu, idarenin bir yargı kararım yerine getirmi ş gibi görünerek onu özünden saptıracak biçimde art niyetli biçimde uygulamas ı ,ya da iyi niyetli
ı, lyıkıy1a anlaşılamaması nedeniyle yanlış uyguolmakla birlikte karar
lamasıdır. idarenin iyi niyet kural ım zedeleyen ve yargı kararım özünden saptıran davramşlarımn yaptırımı davet edici bir davranış olmaır.
sı nedeniyle buna karşı gene dava yoluna başvurulması olanağı vard
ı mercilerinin aşın
Bunun uyuşmazlıklan artırdığı ve bu suretle yarg
yük altına girmesi sonucunu yaratt ığı ortadadır. Lakin idarenin böyle
davranmasını yargısal yoldan kesin olarak önlemek mümkün de ğildir. Bununla birlikte , özellikle karmaşık hukuki sorunlara çözüm getiren kritik kararların söz konusu olduğu durumlarda ve her şeyden önce yürütmeyi durdurma kararlarında, yargı merciinin idarenin yanılgıya düşmesinin önlenmesi mümkündür. Şöyle ki bu gibi durumlarda yargı mercii
iptal ya da yürütmeyi durdurma kararında uygulamaya ili şkin açıklayıcı ifadeler de kullanmal ıdır. Kuşkusuz ki bunun idareye bu hususta
emir ve direktif niteliğini taşıyacak bir ölçüye vardırılmaması gerekir.
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3. Yareinın Hızlandtrılması
Dvacilann en ziyade şikayet ettikleri konulardan bir ba şkası da davalarını n çok uzun sürmesidir. Bu madalyonun sadece bir yüzüdür. Obür
yüzü ise idari yargı mensuplarını ilgilendirmektedir, ki o da idari yarg ımu çok ağır bir dava yükü altı nda ezilmesidir (38). Böyle bir durumun
çok ciddi sakıncalar yarattığı m uzun uzadıya açıklamağa gerek duymuyorum. Yalmz şu iki noktaya dikkat çekmek isterim:
* Yargın
ı n yükünün giderek artması nedeniyle ortaya çı kan yavaşlama,
ı Avrupa Sözleş mesi'nin 6. maddesinde yer alan "adil yarİnsan Haklar
ı Avrupa Mahkegılama ilkesi " ne uygun düşmemektedir. İnsan Haklar
kararı
vardır.
mesi'nin bu konuya ilişkin sayısız
** Dvalan hızlandırma kaygı ve çabası içine sürüklenen yargı mercileri ise iş leri çabuklaştırmak için çok kez yüzeysel incelemelerle yetinmek
durumunda kalmaktadır. Bu da, yanlış karar verme olasılığını artırmakı (özellikle gerekçe k ısmını) kısa tutma eğilimine güç kata, ya da kararlar
zandırmaktadır.
Bu durumu değiştirmek için büyük ve küçük ölçekli önlemler al ınabilir:
a) Büyük Ölçekli Önlem:
Bu önlem bugün ABD'de ve Avrupa Birli ğine dahil ülkelerin hemen hepı n yasala5sinde çoktan yasalaştırılmış bulunan Genel idari Usul alanın
(37) Fransı z idare hukukunda ,,injonction" uygulamas ınm esas itibariyle kuvvetler
ayrıhğı ilkesine aykırı olması nedeniyle kabul edilmediği görülür. Fakat yasanın öngördüğü bazı ayrık durumlarda yargı mercilerine kesin hüküm konusunda injontion uygulama yetkisi verilmiş bulunmaktadır (16 Temmuz 1980 ve 8 Şubat 1995
tarihli yasalar). karş. CHAPUS, R. a.g.e., sh. 846, 1185 vd.
ıcı bir dostum bana mensup oldu ğ u dairede dosyalar üzerinde cere(38) Danıştay yarg
yan eden müzakerelerin işin çokluğu yüzünden çok zaman aldığım bu yüzden çahş ma saatleri içinde dosya inceleme firsat ı bulamadığım , tek çareyi akşanıları dosyalan çantasına doldurup evine götürmekte bulduğunu, fakat artık kendisini çok yorgun lıissetmeğe başladığını uzun uzun anlatmıştı; Aym şiliyetleri, Istanbul idare
mahkemelerinde şimdi başkan ve üye olan eski öğrencilerimden de i şitmekteyim.
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muz bu konunun artık bir çözüme bağlanması kaçımlmaz olmuştur (39).
Bunun sağlayacağı yararlan şöylece özetlemek mümkündür:
sa- idarenin karar üretme sürecine ilgilinin katılımını sağlaması işlemin konusu hakkında yeterince açıklığa kavuşmasım Sağlar ve bu sayede doğru ve ilgiliyi de tatmin edecek bir karara ula şma olanağı yaratılmış olur.
Kararlara karşı da yargısal kanun yollarına benzer biçimde düzenlenmiş
idari başvuru yollannm öngörülmesi suretiyle, alt idare makamının ürettiği kararda bir hukuka aykınhk varsa bu aykınliğın bu süreç içinde giderilmesi sağlanır. Böylece, düzenli bir idari usul süreci, hukuki uyu şmazlıklar bakımından bir filtre vazifesi görür ve uyu şmazlıkların mümkün olduğu kadar yargı organı önüne götürülmeden , bizzat idarenin içinde çözülmesi şansım yaratır.
bb - Eğer buna rağmen idareyle birey aras ındaki uyuşmazlığm dava
biçiminde yargı mercii önüne getirilmesi önlenememişse bile, hiç değilse idari usul süreci içinde uyu şmazlık konusu olay yeterince aydınlatılmış
bulunur ve eldeki kanıtlara göre davanın, çözümü büyük ölçüde kolaylaşmış olur.
Açıklamağa çalıştığmıız nedenlerle idari usul sektörünün Türkiye'de hızla yasalaştınlması yoluna gidilmelidir.
b) Küçük Ölçekli Önlemler:
as - Bunların başında idare mahkemelerinin sayısın
ı n artırılması geliyor.
Bunun bir bütçe sorunu oldu ğunun da bilincinde olmama rağmen böyle
bir şeyin hiç değilse ilk derece idari yargı mercilerini biraz rahatlatacağım düşünüyorum.
(39) Genel İdari Usulün teorik ve pratik sorunlarıyla yasalaştırılması konusu Türkiye'de ilk kez 1964'te tarafımızdan kaleme alman doktora tezinde yer alm ıştır. Daha sonra bazı makale ve bildirilerle bu konuda gösterilen çabalara katkıda bulunmaya çalıştık. Fakat bir kaç yıl önce hazırlanan İdari Usul Kanunu Tasarısı ne yazık ki yasalaştırılamadan caduc oldu.

468v BILDIRILER

ULUSLARARASI

bb İkinci olarak yapılması gereken, Bölge İdare Mahkemelerini birer istinafkademesi haline getirecek yasa de ğişikliğidir. Bu da yeterli olmayabilir. Danıştay'a temyiz yoluyla gidecek uyu şmazlıklardan çok basit
olanlannın Bölge İdare Mahkemesince, temyizi mümkün olmamak üzere kesin hükme bağlanmasının kabulü gerekir. HatM, bugün Dam ştay'ın
yasa gereği ilk derece yargı mercii sıfatıyla gördüğü dava kategorisinin
ıştay'ın yükünün hafifletilmesi aç ısından isabetli olaazaltılması da Dan
caktrn
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Oturum Başkanı
Sayın Ülkü Azrak'a çok te şekkür ediyorum; bizden birisi gibi konu ştu. Zaten bizden de; yani yargıyı ve yargıçlığı yaşamış gibi konuştu. Ben, İlHan'ın bana zaman b ırakmaması ihtimaline binaen, -çünkü peşinen söyına bir-iki eklenti yapmak istiyorum. Bu
ledi- Ülkü Azrak'ı n konuşmalar
Hğjçimler-S avcı lar Yüksek Kurulunun yargıçların özlük haklarıyla ilgili
kararlanna karşı dava açılamaınası , tek kelimeyle ve gerçek anlamda bir
zulüm. Gerekçesini söyledi; "yüksek yargıçlar hata yapmaz"; yaparlar. Aynca şu da bir gerçek ki, yüksek yarg ıçlar iyi yönetici değillerdir; burada
alı nan kararlar yönetsel karardı r ve her halükarda dava konusu edilmesi
gerekir. Bu, 1971 Anayasa de ğişikliğinden kaynaklanan bir gelenektir;
ama o zaman Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyetin temel niteliklerinden
hareketle bunu esastan iptal edebilmi şti. Şimdi tabii böyle bir olanak yok.
1402 sayılı Yasayla ilgili tçtihadı Birle ştirme Kurulu kararı, Danıştayın
bir kararıdır; şahsımı da ilgilendirmiş olduğu için, aynca teşekkür ediyorum.
Bir üçüncü husus, 1999 senesh ıin adli tatile müsadif Ağustos ayında tahıştayın hiçbir şekilde görüşüne
kimle ilgili 155. Madde de ğiştirilirken Dan
başvurulmamıştır. 0 kadar kararl ıydılar ki, belki Danıştaym bu düzenlemenin esasım etkilememekle beraber, ba şka formülleri olabilirdi; bu formüllerden de yararlamlnı ak istenilmemiştir.
Buyurun Sayın Özay.
BILDIRILER
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Dr. İİ Han Ozay

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Efendim, ilkokuldayken "Türküm, do ğruyum" diye o marşı ben söyletirdim. 0 kadar benimsemişim ki, şimdi müsaade ederseniz ü formülü kullanarak burada bulunan büyüklerimi saygıyla, yaşça benden küçük olanlan da sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum.
Bizim üniversitede tertiplenen sempozyumlarda, birden fazla konu şmacı
olduğu zamanlarda, o konu şmacıların hemen hemen hepsi aym görüşleri
paylaşan insanlar olurlar; salondakilerin de büyük çoğunluğu aym görüşü
paylaşır, onun için böyle güllük-gülistanlık toplantılar yapanz. Bana sorarsanız, şimdi bu Oturum da böyle olacak; çünkü de ğinmiş olduğu ya da
değinmemiş olduğu konularda -bende yazılı metni var çünkü- Ülkü Azrak'la aynı kamdayım, aynı görüşleri paylaşıyorum. Ayni görüşleri nasıl
paylaşamam ki; Ülkü Azrak, bütün ya şamım hukuk devleti idesine adamış ve onun gerçekleşmesi için de 1960 ılında
y
eline firsat geçtiği zaman
kurmuş olduğu Bilim Komisyonuyla ve onun Başkanı olarak bir ba şyapıt
saydığım 1961 Anayasas ımn esasım hazırlamış olan bilge hukukçu S ıddık
Sami Onar'ın okulunun bugün buradaki en k ıdemli temsilcisi olarak bulunuyor. Nasıl Ülkü Azrak'la ayni görüşleri paylaşamam ki; bendeniz de o
okulun eğer 60'ına merdiven dayamış olan bir kimseye genç denilebiirse,
ki yaş bakınundan değil; fakat kıdem bakımından en genç temsilcisi olarak burada bulunuyorum ve de büyük bir mutluluk duyuyorum ki, de ğerli meslektaşlarınıın teveccüh ve seçimleriyle bugün hasbelkader S ıddık
Sami Onar'm kürsüsünde bendeniz bulunuyorum. 0 bak ımdan da biz, bütün bu konularda, idarenin yargısal denetimi konusunda hep Hocadan,
onun devamı olan Rag
ı p Sanca'dan esinlenmiş ve onlann adeta dinine
mensup insanlar olarak her zaman bu kavramlar ı savunuyoruz.
Madem Hocadan sözü açtım, onun bir hikayesini de anlatayım: Bir adam,
bir yerde "rom" denilen bir içki içmiş, pek beğenmiş "nedir bu?" demiş. Deın içine konyak konulur, rom olur." Eve gelmi ş; "Hamişler ki, "Sıcak çay
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mm, bana bir rom yap" demi ş. Kansı sormuş tabii, "Nası l yapılır bey?" "İşte sı cak çaym içine..." "Evde çay yok, kahve var" demi ş. Konyak konulaıcak, Türk evinde konyak olur mu; konyak da yok, rak ı var. Kahveye rak
İrbelki.
Tadanlar
bilirler;
o
yı koyunca da, tabii o Irlanda kahvesi olmu ş
landa kahvesi, yenilir-yutulur bir nesne de ğildir. 0 bakı mdan da bendeniz
idari yargı ya baktığım zaman, maalesef Hocanın bu hikayesini hatırlıyorum.
İdari yargı , Damştayı bir tarafa bırakalı m, Askeri Yüksek İdare Mahkemesini de ayn tutuyorum; bugün ilk derece idari yarg ı bağımsız değil ki...
Danıştay Damş tay ise, belki de "kendim ettim, kendim buldum" diyorlarış tay ise, ilk derece mahkemesi olarak üstlenmi ş
dır, onu bilmiyorum. Dan
bulunduğu görevlerden o kadar bunahnış bir halde ki, keta ne yapacağım şaşırmış gibi galiba. 0 bak ı mdan da bu çerçeve içinde bizim idari yargıımz, "çay yok, kahve koy; konyak yok, rak ı koy." 0 bak ımdan da kendine özgü bir yargı düzeni olarak kar şımıza ç ıkıyor. İ lk derece mahkemeleri
mensuplan, Ülkü de de ğindi, açık öğretimde bile ilk dereceye yarg ıç olabiliyorlar. Bunu söylemeye korkuyorum, çekiniyorum; çünkü bundan önce
Danış tay sempozyumunda bunu söyledi ğim zaman, pek de ğerli bir üye, ki o ana kadar bana iltifatlar ya ğdırı yordu- "Bizi yaraladı mz Hocam" diye
ortaya çıktı ; çünkü kendisi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuymu ş . Ancak, ben Danış tay mensupları için bunu söylemeciim ki; ilk derece mahkemelerinin yargıçları için söyledim ve usul hukukunu bilmeden, okumadan
buraya yarg
ı ç olabiliyorlar diye, iktisat fakültesindeki ö ğrencilerimden örnek verdim; idari yarg ı dersini okuyan, 3 sene idare hukuku ve idari yargı dersi okuyan ö ğrencilerimden örnekler vererek bunu yapt ım.
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Ülkü Azrak'ın burada değinmemiş bulunduğu, yargı denetimine s ımrlamalar getirilmesi, Anayasada idarenin yarg ısal denetimini sınırlar..
...Barolar Birli ğinin yeni Anayasa tasarısına ili şkin ilkeleri tarafımızdan
tespit edildi, bana onu gönderdiler. Gerçi bir tek kurulu ş a ilişkin olmak
şartıyla, idarenin yargı sal denetiminde yine istisna öngörüyor. istisna ile
başladığı mz zaman, o 1982 Anayasas ı olur. "Her şey şeyledir; ancak... Her
ş ey böyledir; ancak... idarenin bütün i ş lem ve eylemleri denetlenir; ancak..." diye ba şladığı mz zaman, 1982 Anayasasıdır ve bu durumda ona doBİLDİRİLER 1471
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da gerek yoktur. 0 bakı mdan da Ülkü de onu herhalde aldı. 0
bakımdan onu üzmek için şimdi bunu söyledim. Hangi kurulu ştur, nedir;
onu söylemeye mezun değilim, Barolar Birliği gerekirse onu kendisi aç ıklar.

Ülkü'nünün bildirisinin sonu, reform önerisiyle sonuçlamyor ve "büyük ölçekli önlem" diye fevkalade güzel bir formül kullanm ış . Büyük ölçekli önlem olarak, idarenin karar alma mekanizmas ımn bir usul yasasına bağlanmasın, Amerika Birle şik Devletlerindeki gibi bir usul yasasma ba ğlanmasmı büyük ölçekli önlem olarak niteliyor. Bu, gerçekten de ben e ğer bir
bildiri hazırlasaydı m aklı ma muhtemelen gelmeyecekti; bu konuda çok
büyük bir katkıdır. 0 bakımdan da kendisinin kı demsiz bir meslektaşı olarak, bir kardeş i olarak kendisine huzurunuzda te şekkür etmek istiyorum.
Ancak, Ülkü Azrak nası l böyle bir şey önermeyebilirdi; çünkü Ülkü Azrak,
bundan seneler önce umumi idari usul konusunu doktora tezi konusu yapmıştı r ve o konuda Türkiye'de ilk ciddi ve şimdiye kadar da pek a şılmamış
bir çalışmanın müellifidir. Dolayısıyla seneler önce, bu usul hukukunun ki, Sevgili Ülkü dostuınuz Fransızca terimleri de çok sevdi ği için, her zaman onu anlatı rken "Prosedure administrative non contansieus" diye böyle Fransızca'sını da kullanu- babasıd
ı r, müellifidir. 0 bak ımdan da burada onu önermesi, benim için bir sürpriz te ş kil etmedi, mutlu bir olay teşkil etti.
Dün, Amerika Birle şik Devletleri Anayasası ndan söz edildi; "yaşayan Anayasa, 200 yıldır, 212 nci yılı vesaire" diye. Amerika Birle şik Devletleri Anayasasmda, Amerika'nı n hukuk devleti olduğuna ili şkin hiçbir ifade yok.
Hukuk devletini "Rule of law" diye İngilizce ifade etmek mümkün; ama
orada "Rule of law" diye bir madde hatırlaınıyorum ya da bir madde içinde başka bir şey hatırlı yorum. Çok önemli bir maddesi var; "Due proces."
Proses belli, süreç demek, usul demek. Due sözcü ğü pek anlaşılmaz gibi;
due, hak edilen usul anlammı taşıyor, çünkü due sözcüğ ünün sözlük anlamı o. Ne diyor; "Hiç kimse, hak etmi ş olduğu usul kurallarından geçerek
verilmemiş bir karar olmaksızı n life (yaş am), liberity (özgürlük) ve property (mülkiyet) hakları ndan yoksun bırakı lan bir kararla karşılaşamaz,
böyle bir karar verilemez" diyor.
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ı k, libei de anla; dünden beri dördüncü ku şak, beşinci
Yaş amı anlad
diye
bütün
özgürlükler ku şak kuşak karşımı zda sergilendi. Mülkikuşak
yet nedir; mülkiyetin içine her şeyi sokuyor. Bir lise ö ğretmeni, özel okul,
patronu görevine son vermiş; mahkemeye ba şvurduğu zaman, bunu onun
mülkiyet hakk ına haksı z bir tecavüz olarak görüyor ve denetliyor, bizdeki
terimleriyle iptal ediyor. Due Proces'i bizde her zaman bir usul hukuku,
ama bütün hukukçular, yargı lama usulü hukuku ilkesi olarak takdim etmişlerdir. Halbuki due proces, yarg ılama usulünden ziyade, idarenin karar alma mekanizması nda izlemesi gereken usulü ifade eden bir kavramdır. Amerika Birle şik Devletlerinde 1946 senesinde İdari Usul, Yönetsel
Yöntem Yasası çıktığı zaman, idarenin karar alma mekanizmas ım yargısal usule benzetmişlerdir; çünkü taraflar vardı r, idare ve ilgililer vardır, ilgililerin katılımı söz konusudur. Zafer Üskül dostumuz, beni yürekten de
yaralayan, son derece mutlu eden "gün ışığı nda yönetim" terimini kullandı. İşte gün ışığı nda yönetimin unsuru, idarenin i şleyişinin demokratik
olabilmesi, kiş ilerin, ilgililerin o karar alma mekanizmas ına yetkili olarak
katılması sayesinde ancak mümkün olabilir. Yetkili olarak kat ılmaları bir
anlam ifade etmez; çünkü idarenin kar şısmda zayıftı rlar. Bilgi edinme özgürlüğüne sahip olmaları lazımdır ki, yeterli bir donan ımla o idarenin karşısına ç ıkabilsinler. 0 bakı mdan da idari usul, yargı lama usulünden ayrılmayacak, yargı lama usulünün efektif bir biçimde tam anlam ıyla işlemesini sağ layabilecek bir mekanizmad ır ve Amerika Birle şik Devletlerinde de
idarenin almış olduğu kararların hukuka uygımluğunun ve de yargı yerlerinin verdikleri kararlar ın daha sağlı kh olmasının tek güvencesi olarak
idari usul yöntemini görmekte ve kabul etmektedirler. 0 bak ımdan da ben
şimdi bu kadar ş ey bir topluluk huzurunda belki beni reddetmek cesaretini bulamaz diye Sayı n Nuri Alan'dan da rica ediyorum; Dam ştayda İdari Usul Yasası ve idari yargı mn yeniden yapılanmasına ilişkin bir sempozyum yapacaksak -ki, mayıs ayında yapacağız inş allah- o zaman orada bir
İdari Usul Yasasmı da mutlaka ele alalim. Say ın Başkanı korkutmuştum,
"size zaman kalmayacak" demi ş tim; fakat hayret edilecek bir şey, hem her
söylemek istediğimi söyledim, hem de bitirdim.
Çok teşekkür ederim.
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Oturum Eaşkam

Sayın Özay'a, her zamanki renkli üslubuyla yapt ığı ve ilgiyle izlenen konuşması için te şekkür ediyorum. Ayrıca Türkiye Barolar Birliğine de, bu
kurultay nedeniyle teşekkürlerimi ve acizane takdirlerimi sunuyorum.
Gerçekten kurultayın üçüncü gününde, şu andaki katılim ve katılımcılann ilgisi, kurultayın ne derece başarılı olarak sürdurulmekte olduğunu
simgelemektedir. Tekrar teşekkürlerimi ve sizlere de sayg ılarum sunuyorum.
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BİLDİRİ 111
"MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLII,
BAKANLARIN SORUMLULU ĞU,
CUMHURBAŞ KANININ SORUMLULU ĞU"

Oturum Ba şkanı
Av. Burhan Karaçelik (Türkiye Barolar Birli ği Başkan Yardımcısı )
Sunuş
zhan
Yayla
(Galatasaray
Universitesi Hukuk Fakültesi)
ıldı
Prof. Dr. Y
Tartışmacı
Prof. Dr. U ğ ur Alacakaptan (Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan ı)
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Sunucu

Değerli konuklar; günün son ftplant ısııu yönetmek üzere, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sayı n Burhan Karaçelik'i kürsüye davet ediyorum.
Buyurun Sayın Başkanım.
'Ibplantımn konusu, elinizdeki bro şürlerden de anla şıldığı gibi, "Milletvekili Dokunulmazl ığı , Bakanlann Sorumluluğu ve Cumhurbaşkanını n Sorumsuzluğu" ba şlığım taşımaktadır.
Teş ekkür ediyoruz, ba şarılar Ba şkanım.

Av. Burhan Karaçelik
Türkiye Barolar Birliği Başkan Yard ımcısı

Birinci bölümde bildiri sunacak Prof. Dr. Sayın Yıldızhan Yayla; teşrifleriın Prof. Dr. U ğur Alacakaptan'ı dani rica ediyorum. Keza tart ışmacı Say
vet ediyorum.
Say
ın Prof. Dr. Yıldı zhan Yayla, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakülteın Prof. Dr. Uğur Alacakaptan, Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi. Say
si Hukuk Fakültesi Dekam. Bunlar ın hepsinin kim olduğu toplumca bilindiğinden, ayr ıca özgeçmişlerini aç ı klamaya gerek görmedik.
ın Sorumluluğu, CumKonunıuz, "Milletvekili Dokunulmazli ğı , Bakanlar
ın Yıldızhan Yayla'dan, konu şmasım
hurbaşkanını n Sorumsuzluğu." Say
yapması m rica ediyoruz.
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Prof. Dr. Yıldızhan Yayla
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLI ĞI
BAKANLARIN SORUMLULU ĞU
CUMHURBAŞ KANININ SORUMSUZLUĞU
Dokunulmazlı k, sorumluluk veya sorumsuzluk kavramlar ı, inceleme konuınuz bakımından -ana hatlarıyla da olsa- açıklanmaya muhtaç görünmektedir (*)
Konunun ele almış amacı ise, bu mütevazı çalışmamn kapsanıım daraltmaktadır. Gerçekten, amaç, olas ı bir Anayasa değişikliğine katkıda bulunabilmektir. Bu nedenle, incelememiz, ba şta ceza mevzuatı olmak üzere
kanunlardaki ayrıntılara girmeyecektir.
1-Kavramlar - Açıklamalar
1- Milletvekili Dokunuimazliğı
Hemen belirtelim ki, "dokunulmazl ık" kavramı, milletvekilleri ve -tabiibakanlar sözkonusu olduğunda geniş anlaşılmalıdı r. Çünkü, gerek milletvekillerinin, gerekse bakanlar ın dokunulmazl ıktan daha önce, sorumsuzlukları vardır.
Sorumsuzluk, Anayasa'da, "T.B.M.M üyeleri, Meclis çal ışmalarındaki oy
ve sözlerinden, Meclis'te ileri sürdükleri dü ştincelerden ve bunları (Meclis'ce başka bir karar alınmamışsa) Meclis dışında tekrarlainaktan sorumlu tutulamazlar", şeklinde ifade edilmi ştir (m.83/1).
Dokunulmazlı k da, yine Anayasa'da, "seçimden önce veya sonra bir suç i ş-•
(*) Bununla birlikte, yaptığımız bu küçük inceleme, Anayasa Hukuku ders kitaplar ında
görülen ayı nmiardan çok, günümüzün sorunları , eğiliınleri ve gelecekteki olası doğrultularla sınırlıdı r. Örnek olarak, siyasi sorumluluk konusuna ayr ıntılı ve sistematik bir şekilde yaklaşılmamıştır.
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lediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in karan olmad ıkça tutulamaz,
sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz (m.83/2)" denilmek suretiyle aç ıklanmıştır.
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Görüldüğü gibi, Anayasa "yasama dokunulinazl ığı" kenar başlığımn sadece "dokunulmazlığı" kapsı yor görünmesine kar şılık, ayni maddede, iki ayn müesseseyi düzenlemektedir: sorumsuzluk ve dokunulmazl ık. Ku şkusuz, itibar edilmesi gereken maddenin içeri ğidir. Çünkü, Anayasa'nın
madde kenar başlıkları metne dahil değildir (m.176/2).
Anayasa, Milletvekillerinin sonımsuzluğu konusunda bir tek sm ırlama
getirmiş görünmektedir: Mecis'ce aksine bir karar al ınmış olduğu halde,
Milletvekilinin, Meclis çal ışmalarmdaki, oy, söz ve dü şüncelerini Meclis
ışında tekrarlaması ve açığ a vurması . Ancak, kanaatimizce, bu tek s ınırd
lama değildir. Zira, dikkat edilecek olursa, oy, söz ve dü şünceler, "Meclis
çalışmaları" ile bağlantıhdır. Ayrıca, korunan, oy, söz ve dü şüncelerdir.
Başka bir deyiş le, Meclis çalışmaları kapsamımn dışmda kalacağı "aşikr"
kça iftira etolan eylem, söz ve dü ş ünce ifadelerini (hakaret ve sövme, aç ı
me gibi) sorumsuzluk içinde alg ılanı amak gerekir (1).
Dokunulmazlık bakım ından da bazı istisnalar öngörülmü ştür (m.8312):
Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali;
Seçimden önce soru şturulmasma ba şlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14.maddesindeki eylemlere ili ş kin durumlar (Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlü ğünü bozma, Türk Devletinin ve Cumhuriığını tehlikeye düş ürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etyetin varl
mek; Devletin bir kiş i veya zünıre tarafından yönetilmesini veya sosyal
bir sımfın diğer sosyal s ınıflar üzerinde egemenliğini sa ğlamak veya
dil, ırk, din ve mezhep aynm ı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan
bu kavram ve görü ş lere dayanan bir devlet düzenini kurmak amac ıyla,
Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetleri kullanmak).
(1) Federal Alman Cumhuriyeti Anayasas ı, kenar başlığı "Parlemanter Sorumsuzluk ve
Dokunulmazlik" olan m.46 "...Bu hüküm hakaret ve sövmelerde uygulanmaz". Türkiye için bkz. DONMEZER-ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, 12.Bas ı, c.İ
s.270-27 ı
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istisna kapsamına giren olaylarda, yetkili makam, ilgilinin tutulmas ına,
sorguya çekilmesine, tutuklanmasına ve yargılanmasına karar verebilir.
Sadece, durumun hemen ve doğrudan doğruya T.B.M.M.'ne bildirilmesi
zorunluğu vardır.
T.B.M.M nin bir üyesi hakk ında, seçimden önce verilmiş bir ceza da olsa,
bu cezanın hükmünün yerine getirilmesi üyelik s ıfatın
ı n sona ermesine bırakılır. Seçimden sonra verilmiş bir ceza için de ayni erteleme geçerlidir.
Üyelik süresince zamanaşımı işlemez (m.83/3).
Dokunulmazl ığm kaldınlmasına Meclis karar verir. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma açılabilmesi, Meclis'in yeniden
dokunulmazlığı kalchrmasma bağlıdır.
Anayasa, yasama dokunulmazh ğımn kaldınlması veya miletvekilliğinin
düşmesi kararlarının iptali için Anayasa Mahkemesine ba şvurma yolunu
açık tutmuştur (m.85).
2- Bakanların Sorumluluk ve Dokunulmazlığı
Anayasa, bakanların iki kaynaktan atanabilece ğini kabul etmiştir
T.B.M.M üyeleri veya milletvekili seçilme yeterli ğine sahip olanlar arasından (m.10913).

T.B.M.M. üyesi olan bakanlarm, milletvekili olarak, sorumsurzluk ve dokunulmazhk ayrıcalığından yararlanacağı açıktır. Dışardan atanan bakanlar da, bakan sıfatım taşıdıkları sürece milletvekillerinin tabi olduklar
ı
kayıt ve şartlara uyarlar ve yasama dokunulmazli ğına sahip bulunurlar
(m.112/4). Buradaki "yasama dokunulmazlığı" da geniş anlamdadır ve sorumsuzluğu da kapsar. Şu halde, dışardan atanan bakanların, Meclis çalışmalanndaki, söz ve düşünceleri ve buniann Meclis dışında tekran veya
açıklanması sorumluluklarına yol açmaz. Burada, sadece şöyle bir hatırlatma yapılabilir ıdşardan atanan bakanların Meclis'te oy hakları olmayacağından, sırf bu noktada, TB.M.M. üyesi olan bakanlara oranla farklı bir durumları vard
ır.
Buna karşılık, bütün bakanlar
ın, görevleri dolayısıyla, siyasi, hukuki ve
cezai sorumlulukları olabilir.
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Siyasi sorumluluk: bakanlar kurulunun üyesi olarak bakanların ortak ve
tek tek sorumlulukları bulunmaktadı r: Hükümetin genel siyasetinden sorumluluk! Milli güvenli ğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin savaşa
n başbakana karhazırlanmasından sorumluluk! Bu kapsamda, bakanlar ı
şı sorumluluğu da vardır. Başbakanın teklifi ve Cumhurba şkammn onayıyla bakanlann görevlerine son verilebilir (m.104-b-2 ve m.109). Bakanların, kendi yetkisi içindeki i şlerden ve emri altındakilerin eylem ve i şlemlerinden dolayı da sorunıhıluğu sözkonusudur (m.112/2). Ancak, bu sorumluluk sadece siyasi değil, hukuki ve hatta cezai de olabilir. Bakanlarm
siyasi sorumluluklarının yaptınmlarından biri de, gensoru önergesi yoluyla ve sonuçta güvensizlik oyu ile -bakanlar kurulu ile birlikte veya şahsenbakanliktan düşürmeclir (m.99).
Bakanların sorumluluğuna yol açabilecek bir olay da, Cunıhurbaşkammn,
Başbakamn ve ilgili bakan ın imzasmı taşı yan kararlarıdır (m.105/1). Bu
kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Böyle bir sorumluluk,
ı varsa, hukuki ve cezai sonuçlara da yol açabilir.
şartlar
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Hukuki sorumluluk, özellikle zarar gören ki şilerin açtıkları davalar idare
aleyhine sonuçlandığında, ilgili bakana rücu edilmesi suretiyle; yarg ı kararı mn yerine getirilmemesi halinde de, buna kasten neden olan bakan
hakkında şahsen tazminat davası açılmasi yoluyla sözkonusu olur.
Cezai sorumluluk, bakanlar için, "Bakanlar kurulunun genel siyasetinden
ı" Meclis soruşturması
veya bakanlıkları n görevleriyle ilgili işlerden dolay
açılması ve sonuçta "Yüce Divan"a sevk yoluyla yapt ıruna bağla.nmıştır
(T.B.M.M. Içtüzük, m.107!2). Bakanlann, bakanl ık kimliği dışında kalan
cezai sorumluluğu, T.B.M.M. üyeleri için olduğu gibidir.
3- Cumhurbaşkammn Sorumsuzluğu
Anayasa, Cuınhurbaşkanımn tek baş ma yapabileceği Anayasa'da veya dinda kalan kararlarından, bu kararğer kanunlarda belirtilen i şlemleri dışı
larda imzalan bulunan ba şbakan ve bakan ya da bakanlar ın sorumlu olaığı kararna ald
cağı m öngörüyor (m.105). Bu ifadenin aksinden, tek ba şı
sonucu
çıkabilir.
'mn
sorumlu
olabileceği
lardan dolay
ı Cumhurbaşkanı
ı aşağıda, "Sorunlar" başliğı altında tartışacağız.
Bunu ve benzeri sorunlar
muhakkak
ki, Anayasa, Cumhurba şkanının re'sen imzalaşurası
Ancak,
BİLDrnİLER
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kararlar ve emirler aleyhine, Anayasa Mahkemesi dahil yargı merciı doğrultuda
lerine başvurulamayacağmı belirtmektedir (m.105/2 ve ayn
m.125/2). Ama burada da, sorumsuzlu ğun bir sımn olup olmadığı -hukuk
devleti niteliğinin gerektirdiği yorumlarla- tartışılabilir.

Cuınhurbaşkanırnn cezai sorumluluğu da, sadece vatana ihanet halindedir (m.105/3). Demek ki, Cumhurba şkanı göreviyle ilgili başka bir eylemden dolayı suçlanaınaz. Anayasa, vatana ihanet suçlamasmın, T.B.M.M.
ı n en
üye tam sayısmrn en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tam say ısın
az dörtte üçünün vereceği kararla yapılabileceğini de belirtmektedir.
ı görevi dolaBu ilk tespitlerden hareketle, denilebilir ki: Cumhurba şkan
yısıyla sorumsuzdur; dokunulmazl ığı mutlaktır. T.B.M.M dışında hiç bir
makam kendisi hakkı
nda soruşturma, kovu şturma yapamaz. T.B.M.M İçtüzüğü, görevde bulunan veya görevden ayrılmış bulunan Cumhurba şkammn vatana ihanetten dolay
ı suçlanması usulünü ve sonuçta Yüce Divan'a sevk karan verilebilece ğini ifade etmektedir (İçtüzük m.114). Anayasa hükmü ile İçtüzük'teki "görevden ayrılmış bulunan Cumhurba şkanı"
ibaresi bir tartışmayı da davet etmektedir: Cumhurbaşkan
ı'nın sorumsuzluğu bir ayrıcalık olduğuna göre Anayasa dışmdaki bir hukuki i şlem ile
-İçtüzük gibi- ve eski Cumhurbaşkanı veya Cumhurba şkanlannı da kapsayacak şekilde bu ayrıcalık genişletebilir mi? Kastedilen sadece "görevleriyle ilgili olan fil" ise -ki, öyle olması Anayasa m.148'in gereğidir- o zaman da, mevcut Cumhurbaşkanı'nın sorumsuzluğu görev ile sımrh mı olacaktır? Başka bir deyişle, Cumhurbaşkanı'nın aleMde, görevi d ışında, göreviyle hiç ilgisi olmayan bir konuda suç isnad ıyla karşılaşması halinde ne
ı
olacaktır? Ayrıca, Yüce Divana sevkine karar verilen bir Cumhurba şkan
görevine devam edebilecek midir? Bu sorunlar da, a şağıda tartışılacaktır.
Anayasa'nın aradığı tarafsızlık niteliği ve tekrar seçilememe şartı dolay
ısiyasi
bir
sorumluluğu
bulunmadığı
sonucuna
sıyla, Cunıhurbaşkam'mn
vanlabilir. Nitekim, Anayasa, herhangi bir Devlet orgamna Cumhurba şkanın
ın görevden ahnınası yetkisini -yukarıda değinilen vatana ihanet
suçlaması ve Yüce Divan'a sevk hali hariç- tan ımamıştır. Ancak, Cumhurbaşkanı hakkında Meclis'te suçlama yap ılması ve bunun olası uygulanış
biçimi üzerinde, bir sorun olarak ileride durulacakt ır.
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H- Gelişim, Doğrultular ve Sorunlar
1- Milletvekili Dokunulmazhğı
Milletvekili sorumsuzlu ğu ve dokunulmazlığının kabul ediliş ve ahayasalarla düzenleni ş nedenlerini anlamak kolaydır. Parlamentoların, halk
temsilcilerinden olu şacak şekilde ortaya çıkışları ve görüşmeler, oylamalar, düşünce açıklamaları yoluyla kararlar almaları, sorumsuzluk ve dokunulmazlığı zorunlu kılmıştı r. Çünkü, millet temsilcilerinin oy, söz ve düşüncelerinden memnun olmayan yahut endiş e duyan iktidar kadroları (bir
ı veya bir çoğunluk) engellemeler
hükümdar, güçlü yürütmenin bir ba şkan
r.
Her
devlet
kendi deneyimleri, hat ıralan ve
yapma eğiliminde olmuşlardı
ihtiyaçlar
ı doğrultusunda anayasal kurallara sahip kılinmıştır. Sözgelimi,
Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) anayasası, senato üyeleri ve temsilcilerin, vatana ihanet, curumve kamu düzenini ihlal eden suçlar ı dışında,
gerek kendi meclislerinin toplant ılarına katıldıkları sırada, gerekse toplantılara gelir ya da giderken tutuklanmama ayncalığından yararlanmalarım öngörmüştür. Senato üyeleri ve temsilciler, her iki meclisteki söz ya
da düşüncelerinden dolayı hiç bir yerde sorguya çekilemezler. A.B.D. Senato üyelerinin güvencesi, aynı zamanda, federe devletlerin de güvencesidir çünkü senatörler bu devletlerin temsilcileridir. Benzer hükümler,
Fransa, İtalya, Almanya gibi devletlerin anayasalarında da görülür. Mesela, Fransa, son yıllara kadar çok geniş bir sorumsuzluk ve dokunulmazlik
düzenlemesine sahipti. Bunun ba şlıca nedenlerinden biri olarak, ikinci
imparatorluk döneminin hat ırları gösterilmektedir (2).
Türk Anayasa Tarihi de ilk Anayasas ı olan 1876 tarihli Kanun-i Esasi'den
başlayarak dokunulmazlık düzenlemeleri yapmıştır. Kanun-i Esasi, hem
Ayan hem de Mebusan heyeti üyeleri için meclis görü şmelerindeki oy ve
görüşleri bakımından, sorunısuzluğu kabul etmiştir. Buna karşılık, dokunulmazlık, mebuslara tanınmıştı r (m.47,79). Böyle bir düzenlemenin Ayan
Heyeti üyeleri ömür boyu seçildilderi için yap ıldığı düşünülebilir. Anayasayı ihlal vatana ihanet ve irtikap suçlamalan ise ayr ıca belirtilmi ştir
(m.48). İkinci Meşrutiyet'te yapılan değişikliklerde, bu sisteme dokunulmamıştır.
(2) EPactet, Institutions Politiques Uroit Constitution ııel 18.13asım, Paris, 1999, s.448.
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biraz daha açık ve koruyucu düzenleme yapmıştır (m.17). Buna göre, Meclis'teki oy ve görüşler ve ifadelerden olduğu gibi bunları Meclis dışında
açıklamaktan dolayı da sorumluluk yoktur. Benzeri bir koruyucu genişleme dokunulmazlıkta da görülür. Kanun-i Esasi, Heyet-i Mebusan'm toplantı halinde olduğu süre ile sinirli olarak dokunulmazlığı kabul ederken,
1924 Anayasası, bu korumayı seçimden evvelki döneme de ta şımıştır
(m.17).
1961 Anayasası, 1924 Anayasas ımn, koruyuculuğu geliştirme yönündeki
doğrultuyu devam ettirmi ştir. Cinai suçüstü halinde kabul edilen istisnayı, "ağır cezayı gerektiren suçüstü hali" ibaresiyle netleştirmiş; ayrıca, dokunulmazlık kaldırılması kararlarına karşı Anayasa Mahkemesine iptal
istemiyle başvurma hakkım kabul etmi ştir (m.81). Amaç bellidir : dokunulmazlığı daha fazla güvence alt ına almak. Bu yüzden de, daha önceki
önceki anayasalarda bulunmayan bir hüküm sevkedilmi ştir "Mecislerdeki siyasi parti gruplannca, yasama dokunulmazliğı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınanıaz" (m.79İson). Kuşkusuz, çok partili döneme geçtikten sonra 1960'a kadar ya şanan olaylar da 1961 Anayasas ındaki bu koruyucu yaklaşımda etken olmu ştur (3). Koruyuculuk yönündeki bu gelişmeye karşılık, 1961 Anayasas ı, sorumsuzluk konusunda, "Meclis çal ışmalarındaki oy ve sözleri, Meclis'te ileri sürülen dü şünceleri" (ve tabii bunların Meclis ışında
d
tekrarını) koruma altına alırken, 1924 Anayasas ı,
"Meclis içindeki oy, düşünce ve demeçleri" (ve bunlar ın Meclis dışında tekrannı) koruma kapsamında tutmuştur. "Meclis çalışmaları" ifadesinin
"Meclis içindeki" ibaresinden yer itiban ile daha geniş, ancak konu itibarı
ile daha dar olduğu söylenebilir.
Seçiminden önce veya sonra bir milletvekili hakkında ceza mahkumiyeti
sözkonusu olursa, infaz, 1924 Anayasas ına göre milletvekilliği süresinin
sonuna bırakılırken (m.17), 1961 Anayasas ı bu durumda, daha açık bir ifadeyle, üyelik sıfatının sona ermesini ceza hükmünün yerine getirilmesi
için şart koşuyor. Bilindiği üzere, 1961 Anayasasma göre T.B.M.M. üyeliği, seçilmeye engel bir suçtan dolay ı kesin hüküm giyıne halinde düşebili(3) 196 ı Anayasası'nın hazırlık aşamaları , ön tasarı ve yardımcı metinlerle "Gerekçe"si
bunu doğrulamaktaör.
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}örülüyor ki, yasama sorumsuzlu ğ u ve dokunulmazliğı, i şlevsel açıdan
Laha fazla korunurken, hukuk devleti ve ba ğımsız yargımn gelişmesine
:oş ut olarak, "hüküm giyme" halinde bu koruyucu yakla şım, daraltıcı yönLe değişmektedir.
.982 Anayasas ını n da -esas itiban ile- bu do ğrultuda olduğu söylenebilir.
3ir kere, 1961 Anayasas ı hükümlerinin korundu ğu görülmektedir: dokuLulmazlık kaldıniması kararlarına karşı iptal başvurusu; bu konuda Mecis'teki siyasi parti gruplarınca görüşme yapılamaması , karar alınamamaı , ceza hükmünün yerine getirilmesinin üyelik s ıfatı mn sona ermesine bıakılması (m.83). Ancak, arada ya şanan olaylann da etkisiyle baz ı farklı
tüzenlemeler yap ılmıştır.
[982 Anayasası da sorumsuzluğu kabul ederken, "Meclis çal ışmaları'ndad oy ve sözleri", "Meclis'te ileri sürülen dü şünceler"i kapsamına almış facat bu defa, açık bir şekilde (4): "Ba şkanlık Divanı 'mn teklifi üzerine Mecis'ce baş ka bir karar alınmadı kça" bunlann Meclis dış mda tekrarlanmaani ve açığ a vurulmasım kabul etmiş tir (m.83/1). Şu halde, Meclis, gereki gördüğü bazı görüşlerin Meclis dışı nda tekrarlanmasım ve aç ıklanmasııı bir kararla önleyebilir. Nitekim, 1982 Anayasas ı m.97/son hükmü, gizilik kararı alınmamış açık görüşmelerin dahi, Ba şkanlık Divanının önerid üzerine yayımlanınasmı önleme olanağı m Meclis'e tanımaktadır. Buna
arşılık, 1961 Anayasas ı'nın konuyla ilgili 87/son hükmünde, sadece
'Meclislerdeki açı k görüşmelerin her türlü vas ıta ile yayımı önlenemez"
lenilnıekteydi. Görülüyor ki, 1982 Anayasas ı , böyle bir düzenleme yaprnakla, Milletvekillerinin (ve ayn ı şartlardaki bakanlar ın) sorumsuzluundaki kesinliği, milletvekillerinin oy, söz ve dü şüncelerini dışarda tekrarlama bak ımı ndan daraltma yetkisini Meclis'e tamm ıştır. Meclis'in kaOysa, gerek 1924. gerekse 1961 anayasalarn ı da, Meclis'in sadece gizlilik karan al ınan görüş melerinden sözedilir (1924 m.20; 1961 m.87). Bu durumda, görü şmelerin
yayım1aı ması Meclis'in kararına bağhdır. Aynı hüküm 1982 Anayasas ı'nda da vardır
ı n 8311 hükmü yeni ve amaçlı -kısıtlayıcı- bir ye(m.97). Demek ki, 1982 Anayasas ı'n
nilik getirmektedir.
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rağmen, dışarda açıklama ve tekrarlama yapılırsa bundan sorumluluk doğabilecektir. Ancak bunun şartları açık değildir. Herhalde, böyle
ı
bir olasılıkta iki yönlü sorumluluk sözkonusudur: Meclis karar ına aykır
hareket etmenin sorumluluğu ile -artık sonımsuzluktan yararlanamayacak olan- söz ve düşüncelerin sorumluluğu!

Dokunulmazlıkta ise, 1982 Anayasas ı, yukarıda değindiğimiz hükmüyle
(m.83 dolayısıyla m.14), seçimden önce soru şturulmasma başlanmış olmak kaydıyla, Devletin bütünlüğü ve varlığının tehdit edilmesi; temel hak
ve hürriyetlerin yok edilmesi gibi çok önemli durumlarda Meclis'in kararına gerek olmaks ızın tutulma, sorgulama, tutuklama ve yargılama yapılabileceğini kabul etmi ştir. Bu düzenleme de, dokunulmazl ığı daraltma
eğiliminin bir ifadesidir.
1982 Anayasası, kesin hüküm giyme halinde üyeliğin düşmesini -ilk şeklinde- Meclis kararına bağlarken, 23.07.1995 tarihli ve 4121 say
ılı kanunla bu düzenleme değiştirilmiştir. Anayasanın yeni 84.maddesinden, incelediğimiz konuda iki önemli değişiklik yapıldığı anlaşılmaktadır: Kesin
hüküm gıiyme halinde, milletvekilliği Meclis kararına gerek bulunmaksızın, ilgili mahkemenin kesin karar ımn Genel Kurul'a bildirilmesiyle dü şmektedir. Oysa, maddenin ilk şeklinde, Meclisin üye tamsayısımn salt çoğunluğu ile üyeliğ
in düşmesi kararı verilmesi zorunluluğu vardır. İkinci
önemli değişiklik ise, kesin mahkumiyete yol açan suçun T.B.M.M üyesi
seçilmeye engel bir suç olmas ı şartımn kaldınlmasıdır. Uygulamada fazla
bir farklılık yaratmasa da, bu de ğişiklik, dokunulmazlığın kapsamım daraltma yönünde gidildiğini vurgulamaktadır.
Böyle bir gidi şin, yine 1995 yılmda yapılan bir değ
i şiklikte Fransa'da da
görüldüğü söylenebilir. Özellikle son onbeş ı
ylda meydana gelen yolsuzluk
olaylar
ı, suistimaller, özellikle de parlemantodaki çoğunlukların kendi
üyelerini koruma e ğiliınleri bu değişilikte etken olmuş tur (5).
(5) P.Pactet. A.g.e. s.448-449 Müelhf, artık kovuşturmalarda Meclis iznine gerek olmadığını ; kesin mahkumiyet ve suçtıstü halinde iznin aranmadığım, gerektiğinde izinlerin Meclis Başkanlık Divanl'nca verilebildiğini ancak Meclisin, tutuklama, hürriyeti
bağlayıcı bir cezayı uygulama konusunda erteleme yetkisinin bulunduğunu hatırlatıyor.
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Bu gelişmeleri, sadece bazı suistimal olaylarına ba ğlamanın yeterli olmadığı kanısındayım. Hatırlanacak olursa, Türkiye'de, önce sorumsuzluk ve
geniş bir dokunulmazlı k rejimi amaçlanmıştı r. 0 kadar ki, dokunulmazl ık
kaldırılması kararlarına kar şı Anayasa Mahkemesi'ne bu kararlar ın iptali istemiyle başvurulması yolu açılmıştı r. Bu, terazinin bir kefesidir. Ama,
diğer kefe de vardır. Burada, Parlamento'nun geli ş en -ama gittikçe daha
teknik hale geldiğ i için de kı smen daralan- i şlevi ilk etken olmu ştur. Gerçekten, Parlamento, siyasi dü şüncelerin ve ele ş tirilerin büyük bir serbestlikle, korkusuzca sergilendi ği tek forum olmaktan ç ıkmıştır. Artık, bütün
ülke konuşmakta, tart ışmakta, ele ş tirmektedir. Basm, radyo, televizyon,
internet gibi yaygın iletiş im araçlan; uydulardan gelen yayrnlar, sayısal
platformlar, uluslararas ı andlaşmalar, örgütler, yargı kararları öyle bir ortam yaratmaktadı r ki, hemen herkes, çok istisnai hal ve konular d ışında,
eskiden milletvekillerinin sahip olduklar ı düşünce ve ifade özgürlüğüne
bugün sahip olabilmektedir. En az ından, geli şmiş demokrasilerde bu böynda özgür ifaledir. Bu nedenle, artı k milletvekilleri ile vatanda şlar arası
de bakımından farkl ı rejimler bulunmasım aç ıklamak zorlaşmaktadır (6).
Ancak, bu geli şmeye rağmen, yine de milletvekillerinin görevleri gere ği
bir takı m ayrıcalı klardan yararlanmaianrıın
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-bugün bile- uygun oldu ğu savunulabilir. Ne var ki, dokunulmazl ık terazisinin dengesizliği bu kadarla da kalmamaktadır. Gerçekten de, milletvekillerinin iktidar ço ğunluğuna göre farklı dokunulnıazhk i şlemlerine tabi

(6) Nitekim, E.Teziç, İngiltere örneğinden hareket ederek, "liberal demokratik bir ülkede dokunulmazl ığı n kapsamımn hayli dar bir çerçevede mevcut olması bu ülkede, kiş i hürriyetlerinin yeterince güvenceye al ınmış olması ile açıklanabilir" demektedir.
(E.'lbziç, Anayasa Hukuku, Istanbul 1998, 5.bas ı , s.379) Kanaatimce ayni düşünceyi,
milletvekili sorumsuzluğu koniısunda biraz daha geli ştirmek ve bu sorunısuzluk siyasi iktidara karşı parlemanterleri korurken, bunun ki şi hak ve hürriyetlerini zedeleyecek ş ekilde sorumsuzca kullamimasm ı da önlemek gerekir. E.Teziç, "Ba şkaca ulkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de, temiz toplum özlemi, yasama dokunulmazl ığının
kapsamımn daraltılmasını gündeme getirmi ştir." gözleminden sonra, "Türkiye'de
yasama dokunulmazhğı mn kapsamı daraltılmalıdır. Bunun için yap ılabilecek bir
Anayasa değişikliğinde, yasama dokunulmazlığımn ceza kovuşturması na engel olmaması sağlanmalıdı r" (A.g.e. s.382-383), önerisini getirmektedir.
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nusudur.Bu nedenle, dokunulmazhk müesesesi bir kere daha gözden geçirilmelidir. Bu gözden geçirmede, gerçek bağımsız yargıya sahip bir hukuk
devletinin çağdaş ve çoğulcu yapısı asıl güvence olarak görülmelidir. Böyle bir yaklaşımla, dokunulmazliğın kaldınlmaması yolundaki Meclis kararlarına karşı, milletvekillerinden en az üçte birinin yaz ılı istemi üzerine
Anayasa Mahkemesine itirazda bulun ıılabilmeli; Anayasa Mahkemesinin
iptal kararı vermesi halinde dokunulmazl ık kalkmalıdır.
Benzer bir yaklaşım milletvekili sorumsuzluğu kapsam ından, hakaret,
hedef göstererek kışkırtma gibi söz ve eylemlerin çıkarılmasını gerektirir.
Çünkü, burada da, ki şiler arasındaki eşitliğin korunması sağlanmalı, hakaret görenler, hedef gösterilenler ayni şekilde söz ve davranışlarda bulunduklarında ne olacak ise o, milletvekillerine de uygulanmal ıdır.
2- Bakanların Sorumluluğu
Daha önce belirtildiği gibi, Meclis çalışmalarındaki sorumsuzluk ve milletvekili dokunulmazlığı bakanlar için de geçerlidir. Buna, Meclis d ışmdaıı
atannuş bakanlar da dahildir.
Bakanlann, bakanlık görevleri dolayısıyla sorumluluklarındaki gelişme
de şöyle özetlenebilir
Kanun-i Esasi'de (m.31), vekillerin yani bakanların nasıl Yüce Divana (Divan-ı Ali) sevkedilebilecekleri ayrıntılı bir şekilde düzenlenmi ştir. Ancak
son söz yine padişahtadır. Buna karşılık, bakanlar
ın görevleri dışında kalan davalarda diğer Osmaı-ilılardan farkı yoktur (m.33). Yüce Divan'mn ilgili dairesi tarafmdan suçlama yapılırsa, bakan düşer (m.34). Esasen, bu
sistemde, bakanların atanmalan ve görevden alinmalan tamamen padişahın yetkisine bırakılnuştır (m.7). Bakanlann ortak sorumluluğu, II. Meş(7) Gerçekten, Anayasa Mahkemesi de, dokunulmazl ığın kaldırılması karar
ının iptali istendiğinde, işin esasııu incelerken, suçlaman
ın ciddiliği yanında, siyasal amaçlara
dayanıp dayannıadığıııı da araştırmaktadı r (A.Mhk. 31.07.1998-E.98/38-K.98/50) Siyasal amaçlı hareketin araştırılması doğru olmakla birlikte bunun, Anayasa gere ği,
sadece dokunulmazl ık kald
ırılması kararlarında yapılabilmesi, aksi yöndeki kararlar
için bir yol bulunmamas ı eleştirilebilir.
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1924 Anayasas ı, bakanları n ortaklaşa ve tek tek sorumlulu ğunu kabul etmiş tir (m.46). 1961 Anayasas ı da ayni yöndedir. İki düzenleme arasındaki
benzerlik, Yüce Divan'a sevk halinde de sözkonusudur. Sadece, 1924 Anayasasmın Cumhurbaşkanına tanıdığı özel af yetkisi kapsamma, Yüce Divan kararıyla mahkum olan vekiller almınamıştı r. Buna karşılık, 1961 ve
1982 Anayasalarında böyle bir ayınm yap ılmamıştır.
Başbakanın ve Bakanları n, Cumhurba şkamyla birlikte imzalad ıkları kararlardan sorumluluğu ise bütün Cumhuriyet anayasalannda vard ır. Şu
farkla: 1982 Anayasası 'nda Cumhurbaşkamnın tek baş ma (m.105/1) veya
re'sen (m.105/2) imzalad ığı kararlardan ba şbakan ve bakanlar sorumlu
tutulmamışlardır. Di ğer anayasalarda ise Cuınhurbaşkanımn tek başına
karar imzalaması öngörülmemiştir. Şunu da hatırlatmak gerekir : 1982
Anayasası nda, bakanlar başbakan'a kar şı da sorumludur ve bunun yapt ırıını , Cumhurbaşkanı yla birlikte ilgili bakan ın görevden alınabilmesidir.
Görüldüğü gibi, geliş me, bakanlann hem ba şbakan, hem de Cumhurbaş kanına (dolaylı olarak) karşı sorumlu olması yönündedir. Ancak, Anayasa
metninden ç ıkarılabilecek bu tür sonuçlar ı n, siyaset biliminin verilerine
her zaman uymadığı da unutulmamalıdı r. Ozellikle koalisyon dengeleri
sözkonusu olduğunda böylesi bir yaptınmı n kolayca işletilemeyeceği açıktır.
Özetle, 1982 Anayasası , Cumhurbaşkanının tek başı na veya re'sen imzaladığı kararlar bakımı ndan bakanları n hukuki, cezai ve siyasi sorumluluğunu öngörmemiş tir. Buna karşılı k, bakanların, ba şbakan'a ve (başbakan
ile birleştiği takdirde) Cumhurba şkamna kar şı sorumluluğu kabul edilmiştir.
Bakanları n sorumluluğu konusundaki son geli şmeler, özellikle cezai alanda, iktidar çoğunluğunun siyasi koruma amac ıyla hareket edebildiğini
göstermektedir. Bu sadece Türkiye'de görülen bir uygulama da de ğildir.
Böyle bir ihtimalde, Yüce Divan'a sevk etmeme yolunda al ınan kararların
da, bağımsı z yargı mercilerince incelemnesini dü şünmek ve tartışmak yararlı olabilir. Denilebilir ki, memurlar ve di ğer kamu görevlileri hakkında
B İLD İRİLER
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veya şikayetçi nas ıl itiraz edebiliyor ve Bölge İdare Mahkemesi veya Damştay İkinci Dairesi bu itirazı sonuçlandırıyorsa (Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun m.3 ve m.9), bakanlar
hakkında Yüce Divan'a sevkedilmeme (veya soruşturma açılmaması) yolunda verilen kararlar için de benzeri bir usul öngörülebilir. Gerçi, iki müessese arasında fark vardır. Memurlar ve diğer kamu görevlileri (bu kapsama bakanlar cezai sorumluluk bakımından girmemektedir, çünkü ayrı
hükümler sevkedilmiştir) soruşturma izni verilmedi ği ve bu durum kesinleştiği zaman artık cezai kovuşturmaya, memurluktan aynisalar da Mbi
tutulamazlar. Bir bakan ise, görevi bittikten ve/veya (8) milletvekili s ıfatı
sona erdikten sonra (ayni eylemler için, genel yarg ı yerlerinde) kovuşturmaya tAbi tutulabilir. Birincisinde yargılamaya kesin engel varken di ğerinde yoktur. Ancak, yaş anan olaylardan dersler alarak, memurlarla ilgili
usulden esinlenmek düşünülebilir. Onemli olan, komisyon'daki ve Meclis'teki çoğunluğ a dayanarak siyasal amaçlı korumaların ve bundan doğabilecek eş itsizliklerin, objektif ve güvenilir bir yol izleyerek önlenmesidir.
Sözgeliıni, bir Anayasa de ğişikliği ile, Yüce Divan'a sevketmeme (ya da soruşturma açmama) kararı , Meclis üyelerinin en az üçte birinin istemi ve
Meclis Başkanlığı aracılığı ile Damştay İdari İşler Kurulu'na gönderilebilir. Böyle bir usulün, T.B.M.M.nin bir karar ını Anayasa Mahkemesine değil de Danıştay'a -üstelik idari dairelerine- gönderme gibi, Anayasan ın genel sistemine uymayan bir aykırılık içerdiği ileri surulebilir. Ancak, şu hususlar da unutulmamalıdır:
Siyasal koruma önlenecek mi, önlenmeyecek midir? Mümkün oldu ğunca önlenmek isteniyorsa bu veya benzeri bir yol izlemek zorunludur.
Ancak, üçte bir gibi, ters yönde istismarı önleyecek ciddi bir sayı da
aranmalıdır.

(8) Meclis dışından atanmış bir bakanın görevi sona erdiğinde artık milletvekillerinin
şartlarından yararlanamayacağı bellidir. Bu durumda bulunanlar için, görev süremriyle sınırlı olmak üzere, amaca uygun bir yorum yap ılmalı ve bu görev süresince işlendiği ileri sürülen (ama soruş turmaya konu olmayan) suçlar için de milletvekillerinin statüsüne tğbi tutulmal ıdır.
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Neden Anayasa Mahkemesine gidilmesi önerilmemektedir? Çünkü, KURULTAYI
ilerde, soruş turma açmama veya Yüce Divan'a sevketmeme kararlan
kaldırıldığmda, olayı inceleyecek yargı yeri Anayasa Mahkemesidir.

• Neden Cumhuriyet Başsavcı sma ve Yargı tay'm ceza dairelerine itiraz
önerilmemektedir? Çünkü, Cumhuriyet Ba şsavcısı , Yüce Divan'da savcılık görevini yapacakt ır. Yargı tay ceza daire veya dairelerinin itiraz
üzerine karar vermesi de, Dan ış tay idari dairelerinden farkl ı olarak,
işin esasını etkileyebilecek ve Anayasa Mahkemesi tarafından yerine
getirilen Yüce Divan görevini zorla ştırabilecektir.
- Neden Danıştay'ın İkinci Dairesi değil de, İdari İşler Kurulu'nun görevli olması önerilmektedir? Çünkü, bakanlar hakkmdaki bir itiraz ın,
memurlardan ve di ğ er kamu görevlilerinden farkl ı ve daha üst düzeyde bir kurulca incelenmesi i şin önemine ve niteli ğine daha uygundur.
Esasen, memurlann yarg ılanması usulünde de ilgililerin derecelerine
ve görev yerlerine göre kademelenmeler öngörülmü ştür.
Bakanları n cezai sorumluluklan görevleriyle ilgili i şlerdedir. Anayasa'da
(m.148) ve Meclis Içtüzü ğünde bu açı kça ifade edilmi ştir ( İçtüzük
m.107/2). Görev d ışı suçlar için bakanlar da milletvekillerinin übi oldukları kural ve usullere göre i şlem görürler (9).
Bakanları n görevleri nedeniyle cezai sorumlulu ğu konusunda açıklanması gereken bir husus da ş udur: Anayasa, daha önceki anayasalarda da olduğu üzere, "ba ş bakan veya bakanlar hakk ı nda"; "Yüce Divan'a verilen
bir bakan bakanlıktan düşer"; "baş bakamn Yüce Divan'a sevki halinde hüı lı r" ibareleriyle Yüce Divan'a sadece halen görevde
kümet istifa etmiş say
olan başbakan veya bakanlar ı n sevkedilebileceğini öngörmü ş görünmektedir. Burada, Millet Meclisi İçtüzüğü (m.107/1), "görevde bulunan veya
görevinden ayrılmış olan baş bakan ve bakanlar hakk ı nda Meclis Soruşturması açılması "ndan sözederek bir aç ıklık getirmiştir. Meclis içinden veya dışından bakan olan bir ki şi, görevinden aynldı ktan sonra da Yüce Divan'a sevkedilebilir. İçtüzüğün bu şekilde bir geni şletme yapması Anayasa'ya uygunluk tart ışması açabilir. Kanaatimce, "görevle ilgili i şle? kav(9) E.ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, 4Bas ı s.297.
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ve sımriaması kabul ediliyorsa, görevden ayrılmış olan başbakan ve
bakanların da bu kapsama alınması müessesenin varlık nedenine uygundur. Sadece, "düşme" veya "hükümetin istifa etmi ş sayılması" yaptırunları sözkonusu olmayacaktır.

Bakanların hukuki sorumluluğu, genel hükümlere bırakılmıştır. Oysa,
1924 Anayasası na göre, bakanlarm görevleri dolayısıyla hukuki sorumlulukları ile ilgili davalar da -suçlar gibi- Yüce Divan'da görülüyordu (10).
1961 ve 1982 Anayasalan , açıkça "görevleri ile ilgili suçlar" dan
(1961/m.147 ve 1982/m.148) sözetti ğine göre Yüce Divan'ın görev kapsamına hukuk davaları girmemektedir. Genel hükümlerderı anlaşılması gereken, "görevle ilgili hukuki sorumluluk" halinde uygulanacak rejimdir.
Herhalde, bakanlar
ın kişisel eylem ve işlemlerinden, haksız fil, mal sahibinin sorumluluğu gibi esaslar uyarınca özel hukuka göre sorumlu tutulacağı hususlar yanında, görevleriyle ilgili i şlem ve eylemlerden doğan sorumlulukları da olacaktır. Bu ikinci kategori sorumluluk, kamu hukukunun -idare hukukunun- genel hükümlerine göre belirlenir. Gerçekten,
Anayasa, bakanları da içeren, "memurlar ve diğer kamu görevlilerinin
yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlarından doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla... ancak idare aleyhine aç ılabilir" diyen hükmüyle, konuya açıklık getirmiştir. Şu halde, böyle bir ihtimalde
bakanın (ve başbakanın) ikinci aşamada bir hukuki sorumluluğu olacaktır. Rücu konusunun, halen görevde olmas ı durumunda, kendi teşkilatı tarafindan bir bakan ve hatta ba şbakana karşı nasıl işletileceği hukuktan
çok bir idare bilimi sorunudur. Ancak, rücu i şletmek zorunda olanlarm Sayıştay önünde sorumlu olabilecekleri de unutulmamal ıdır. Rücu davası
açılma zorunluluğu olursa bunun mercii adli yarg ıdır.
Buna karşılık, daha önce belirtildi ği gibi İdari Yargılama Usulü Kanununa göre bir yargı kararım kasten yerine getirmeyen kamu görevlisi -incelediğimiz örnekte bir bakan- hakkı
nda, ilgili, doğrudan doğruya adli yargıda da tazminat davas ı açabilir ( İ.Y.U.K. m.28).
Uygulama da, yukarıdaki paragraflarda kısaca açıkladığmuz yönde geli şmektedir.
( ıO) Bkz. E. ÖZBUDUN A.g.e. s.297.
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3- Cumhurbaşkanımu Sorumsuzluğu
Cumhurbaşkan
ını n tek başına yaptığı i şlemler yargı denetimi dışındadır
(m.125/2). Cumhurbaşkanının re'sen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yarg ı mercilerine başvurulamaz
(m.105/2). Bu Anayasa hükümleri kar şısmda, birkaç sonuca varmak
mümkündür.
Cumhurbaşkamnı n, ilgili bakan ve başbakan tarafından imzalanmayan
işlemlerinden dolayı , imzası olmayanlar sorumlu tutulamayacağma göre
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-Cumhurbaşkanı da sorumsuz kabul edilince- kim sorumlu olacakt ır? Bu
sorunun cevabı, aşağı daki tespitlere bağlıdır.
Buradaki sorumsuzluğun kapsamı nedir? Hukuki mi? Cezai mi? Anayasamn çeş itli hükümlerinden (m.105/3; m.148İ3 gibi) anlaşıldığına göre, Cumhurbaşkanımn tek başı na veya re'sen yaptığı i şlemler yargı denetimi dışı ndachr. Bu tür bir düzenlemenin hukuk devleti ilkesiyle ba ğdaştığım ileii sürmek zordur. Özellikle de, Anayasan ın "...diğer kanunlarla başbakamn ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksı zm tek başı na yapabileceği
belirtilen i ş lemler" kategorisine izin vermesi (yani konuyu sadece Anayasa'nın öngördükleri ile s ınırlı tutmaması) durumu daha da ağırlaştırmaktadır. Gerçi, Cunıhıirbaşkanının, Devlet Başkanı sıfatıyla yaptığı işlemlerin, nitelikleri gereği, içerdikleri unsurlar, takdir ve tercihler dolay ısıyla
esasen yargı denetimine uygun olmadıkları ileri surulebilir. Ancak, bunun
için de, kanaatimce, ba ğımsız yargıya ve onun içtihadına güvenmek gereın hukuk devkir. Aksi halde, Milletleraras ı Sözleşmelerden ve Anayasan
ndan
biri
olan
hak
arama
hürriyetinin
kaleti ilkesinin ve bunun araçlar ı
bulünden sözedilmez (11). Ne var ki, bugünkü gerçek, sözkonusu i şlemlere kar şı yargı yoluna gidilememesidir. Bu düzenleme yeterince aç ık mıdır?
ilse,
Açıksa yap ılacak (Anayasa de ğişikliği dışmda) bir şey yok, ama de ğ
ğrultun
hükümleri
ve
felsefesi
do
milletlerarası hukukun ve Anayasanı
sunda bir yorum mümkün olacakt ır.
(11) Avrupa insan Haklar ı Sözleş mesi m.13: "Etkin bir Yargı Yoluna başvurabilme Hakkı "; TC. Anayasas ı m.36 "Hak Arama Hürriyeti".
BİLDtRİLER 1493

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI Hemen

şunu belirtmek gerekir: Cumhurbaşkanı tarafından "re'sen imzalanan kararlar ve emirler aleyhine" ve "tek ba şına yapacağı işlemler yargı denetimi dışındadır" ibareleri, bu karar, emir ve i şlemlerin iptallerinin
istenemeyeceğini, yargı denetimine übi tutulamayaca ğını göstermekle
birlikte, sözkonusu karar, emir ve i şlemlerin uygulanmasından doğabilecek zararların da hiç bir şekilde ödenmeyeceğini ifade etmemektedir. Hatta aksine, "kararlar ve emirler aleyhine", "i şlemler yargı denetimi dışmdadır" denilerek, kapatılan yarg
ı yolu iptal davas ı ile sın
ı rlı tutulmuştur. Bilindiği üzere, hak sahibi olduklarmı iddia edenler, zararlarma yol açan işlemlerden dolayı -bu işlemlerin iptali sözkonusu olmasa da- tazminat talep edebilirler (LY.U.K. m.12) Bu talep, i şlem yapanlara de ğil, ilgili idareye -Cumhurbaşkanı örneğinde Devlet'e- yönelik olacakt ır. Ancak, Cumhurbaşkanı sorumsuz olduğ u için, kendisine rücu ihtimali bulunmamaktadır. Esasen, burada görev dolayısıyla alınan kararlar, verilen emirler ve
yapılan iş lemler sözkonusudur. Böyle bir yorum ve çözüm uygulamaya konulduğunda, dayalı taraf, Cumhurbaşkanlığı değil, Devleti temsilen ilgili
bakanlık olacaktır.

Buradaki yorum ve çözüm önerisi, Anayasan ın, idarenin eylem ve i şlemlerine karşı yarg
ı yolunun açık tutulmas ı (m.125) kuralının bir sonucudur.
Anayasanın bu hükmü başlica şu iki ihtimali öngörüyor : idarenin i şlemlerinin yargısal (adli, idari ayırımı yapılmaksızın) denetimi; idarenin i şlem ve eylemlerinden do ğabilecek zararlarm ödenmesi (m.125 İ1 ve son fıkra). Cumhurbaşkanı işlemlerinin de "idare" kapsamında bulunabileceği
veya daha açık bir ifadeyle, bir kısım Cumhurbaşkan
ı işleminin idare işlevi kapsamında olduğu sözkonusu maddenin ikinci fıkrasından anlaşılmaktadır. Gerçekten de, eğ er böyle kabul edilinese idi, bu maddede Cumhurbaşkan
ı (ve Yüksek Askeri Şura) için bir istisna hükmü sevketmeye
gerek duyulmazdı! Şu halde, bu tür bir i şlemden veya uygulanmasından
dolay
ı zarara uğradığım iddia eden kimse, Devletin sorumlulu ğunu -ilgili
bakanlığı hasım göstererek- yarg
ı önüne götürebilecektir. Ancak bu durum, tekrar edelim, Cumhurba şkanının görevi dolay
ısıyla şahsen hukuki
sorumluluğu bulunduğunu göstermemektedir (12).
(12) 1982 Anayasasının Geçici 15,maddesinde, daha aç ık bir koruma hükmü vardır
"her türlü karar ve tasarruflar ından dolayı haklarında cezai, mali veya hukuki sorumluluk iddias ı ileri sürülemez".
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Cumhurbaşkanının tek başı na imzaladığı işlemlerin siyasi sorumlusu var
nwlir? Denilebilir ki, Hükümet, imzasmı n bulunmadığı işlemlerden dolayı, genel siyaseti ve uygulamalan itibariyle zor durumda kal ırsa, bunun
bedelini, istifa etmek zorunda kalma; dü şurulme, kamuoyu desteğinin
kaybı ve seçim şansının azalması gibi sonuçlara katlanmak suretiyle öder.
Ayni şekilde, Cumhurbaşkanı da, neden olabileceği hükümet bunalımlan,
şikayetler ve ele ştiriler karşısı nda kendi durumunu sorgulamak zorunda
kalabilir. Bunun dışı nda, mevcut anayasal şartlar dikkate alındığında
Cumhurbaşkanının siyasi sorumluluğu yoktur, sonucuna varılabilir. Çünkü, Cumhurbaşkanı uzun bir süre için ve bir defaya mahsus olmak üzere
seçilmektedir; vatana ihanet suçlaması ıdşında, hiç bir organ, kendisinin
görevine son verme yetkisine sahip de ğildir. Üstelik bu suçlamanın yapılabilmesi ve T.B.M.M.den bir karar ın çıkabilmesi, gerçekleşmesi güç şartlara bağlanmıştı r. Ancak, bu konu hemen a şağıda incelenirken, sonuçta siyasi sorumluluğu tekrar akla getirecek baz ı olasılıklarm da bulunduğu görülecektir.
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Cumhurbaşkammn cezai sorumluluğu (13) vatana ihanet suçlamas ı ile sı nırlandırılımştır. Vatana ihanetin anlamı ve içeriği açık değildir. Yürürlükteki hükümler de genel bir tan ım verememektedir. Genellikle benimsendiği anlaşılan görüşe göre, Türk vatanımn bütünlüğüne ve Devletin
Anayasa ile kurulu rejimine karşı işlenen suçların bütünü, vatana ihanet
töbiri ile ifade edilmektedir (14).
Bu konuda ayrı ca bkz. E.ÖZBUDUN A.g.e. s.289. Müellif, Cumhurba şkanının idari
nitelikteki işlemlerinin ancak ba şbakan ve ilgili bakanla birlikte yapılabileceği görüşündedir. Bu görüş uygulanabilirse, yargısa! denetim -iptal davas ı bakımında damümkün olur.
(13) Burada, Cumhurbaş kammn görev dışındaki suçlardan sorumluluğu konusuna girilmemiş tir. Bu hususta, bkz. DÖNMEZER-ERMAN, A.g.e. s261-264. Müellifler, konuyu mukayeseli olarak incelemiş ve 'yorum prensiplerine ve demoktratik hukuk (Devışı,
ı görev d
leti) ilkelerine daha uygun olan şu sonuca varmışlardır: Cumhurbaşkan
özlük suçları bakımından bütün diğer vatandaşlar gibi sorumludur. "1924 Anayasası
(m.41) bu tür suçlar sözkonusu oldu ğunda milletvekilleri ııin tğbi olduğu rejime
(m.17) yolla ıııa yapıyordu". E.TEZIÇ ise Cumhurbaşkanının şahsi suçlardan sorumlu olmadığı görüşündedir (A.g.e. s.402).
(14) DÖNMEZER-ERMAN, A.g.e. s.259. Müellifler, DUVERGER'nin de, "vatana ihanet
Cumhurbaşkanmm başkanlı k görevlerini esaslı şekilde ihlğl eden fil ve hareketleriBİLDİRİLER 1495
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üzere, Cumhurbaşkanı, göreviyle ilgili olarak vatana ihanet dı şında bir suçtan yargılanamaz. Ancak, vatana ihanetin içeri ği oldukça geniş, hatta yeterince belirgin değildir. T.B.M.M. -uygulamada karşılaşılmaı vatana
sı ihtimali çok zayıf da olsa, kuramsal olarak- Cumhurba şkanın
ihanet ile suçlayabilir. Vatana ihanetin hangi i şlem veya eylemlerden dolayı kabul edildiğini Meclis takdir edecektir. Suçlama Yüce Divan s ıfatıyla Anayasa Mahkemesi önüne gittiği zaman Yüksek Mahkeme,Cumhurbaşkanına isnad olunan filin suç olup olmadığım ve Cumhurbaşkanının
bundan sorumlu bulunup bulunmad ığını serbestçe takdir edebilir. Ancak,
isnad olunan filin vatana ihanet sayılmayacağma karar veremez (15).

Cumhurbaşkanımn bu şekilde sımrlanan cezai sorumlulu ğu (belki, daha
doğru ifadeyle, sorumsuzlu ğunun tek istisnası) karşısında, tekrar edelim,
kurumsal da olsa önemli sorun, Yüce Divan'a sevk sonucunu doğuran suçlama üzerine doğacak hukuki duruma ili şkindir. Burada, iç içe iki soru cevaplandınlmalıdır Yüce Divan'a sevk halinde, Cumhurba şkan
ı görevden
ılacak mı? Bakanaynlımş ya da Cumhurbaşkanlığı sıfatı sona ermiş say
ların sorumluluğu konusunda açık hüküm var fakat Cumhurba şkani için
bu öngörülmemi ş! Türk öğretisinde, suçlamamn hem T.B.M.M. tarafindan, üstelik en az dörtte üç gibi bir yetersay ı ile yapılması, hem de isnad
olunan filin ônemi karşısında, bir ölçüde bakanlarla ilgili hükümlere göndermede de bulunularak soruya "evet!" cevab ı verilmektedir (16).Genel
kanaat, böyle bir durumda Cumhurbaşkanımn "düşeceği" yolundadır.

dir; bu bir siyasi suçtur... vatana ihanet müessesesi Parlamentoya Anayasan ın verdiği bir silAhtır ve Cumhurbaşkanının Anayasa sımn dişına Çıkması halinde kullanılır şekilinde kavramı genişletici bir tanım verdiğine işaret ediyorlar.
(15) Bütün bu açıklama ve tespitler için bkz. DÖNMEZER-ERMAN, A.g.e. s.260.
(16) TEZİÇ, A.g.e. s.403. Müellif, "böyle bir durumda Cunıhurbaşkamnın göreve devam
etmesi düşünülemez" diyor. ÖZBUDUN, A.g.e. s.291. Müellif, TBMM'nin daha büyük bir çoğunlulda ve çok daha ağır bir suçla suçlanan Cumhurbaşkanının görevine
devam edebileceğini düşünmek güçtür sonucuna, durumu bakanlarla karşılaştırarak
vanyor. DÖNMEZER-ERMAN, A.g.e. s.260. Müellifler, "böyle bir durumda Cumhurbaşkanlığı makamında boşalma vuku bulduğu kabul edilmek..." gerekir, görüşünü
benimsiyorlar.
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Burada, Cumhurba şkanının vatana ihanetle suçlandırılması , kendiliğin- KURULTAYI
den, T.B.M.M.'nin Yüce Divan'a sevk kararı almasıyla birlikte Cumhurbaşkammn görevinin son bulmas ı sonucunu yaratacak ve bu sonuca yol
açan suçlamanın da T.B.M.M. nin geni ş takdirine bırakıldığı (en az ından
böyle iddia edildiği) hatırlanacak olursa, öncelikle bir siyasi sorumlulu ğun
sözkonusu edildi ği anlaşılır. Çünkü, artık, Yüce Divan'a sevkedilen Cumhurbaşkanı, sırf bu nedenle -araya Yüce Divan' ın bir kararı girmeksizin,
üstelik sonunda Yüce Divan beraate de hükmetse- makam ı bo şaltmış sayılacaktır.
Yüce Divan'a sevk öncesindeki meclis i şlemleri de, siyasi sorumluluğu akla getirebilir. Zira Anayasada yer almasa da, T.B.M.M İçtüzüğü (m.114),
Cumhurbaşkanının vatana ihanetten suçland ırılmasını isteyen önergenin
derhal T.B.M.M.nin bilgisine sunulaca ğım; durumun Cumhurba şkanına
bildirileceğini; meclis görüşmesinde Cumhurba şkanmın dinleneceğini;
Cumhurbaşkanımn isterse savunmas ım yazılı olarak gönderebileceğini
öngörmektedir. Demek ki, Cumhurba şkanı hakkında T.B.M.M. üyelerinin
en az üçte birinin verece ği bir önerge ile bu yol açılabilecektir. İçtüzük,
Meclisin önergeyi daha ba ştan engellemesi yolunu dü şünmemiş; aksine,
bu önergenin yedi gün sonraki -Cu ınhurbaşkamna arada bildirimde de bulunarak- birle şime alınması zorunluğunu getirmiştir. Bu, sözkonusu üçte
bir oranı açısından ilginç bir siyasi sorumluluk sürecini ba şlatabilme olanağı demektir.
İçtüzük, T.B.M.M'nin Cumhurba şkamm Yüce Divan'a sevk kararında,
hangi ceza hükmüne dayanıldığınm ve Cumhurba şkamııca işlendiği ileri
sürülen suçun hangi gerekçeyle vatana ihanet sayılması gerektiğinin belirtilmesini aramaktadır (m.114lson). Bu düzenleme, T.B.M.M. nin İçtüzük ile kendisini, vatana ihanet suçlamas ı konusunda sımrladığını, hangi
ceza hükmüne dayamldığmı n belirtilmesini istemek ve gerekçe aramak
suretiyle de zannedilebileceği kadar takdir yetkisine sahip bulunmadığım
göstermektedir. Böyle bir düzenleme kar şısında, Yüce Divan ın gerekçeyi
de, bu gerekçe ile dayanılan ceza hükmü arasındaki uygunluğu da değerlendireceği söylenebilir. Öyle anla şıliyor ki, Cumhurbaşkammn cezai soı rı bulunabilece ğinilı kamrumluluğu, siyasi sorumsuzluğunun da bir s ın
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Özellikle de, sırf Yüce Divan'a sevk kararmın Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasına yol açtığı kabul edilirse!

Kanaatimce, Cumhurbaşkamnın, gerçekleşme ihtimali çok az da olsa, vatana ihanet ile suçlanmasından önce, yine T.B.M.M.nin karanyla, tarafsızliğa ve Anayasa'ya aykır
ı tutum ve davranışlan nedeniyle görevden alınabilmesi hükmü getirilmelidir. Görevden alma karanmn, Cumhurba şkanı seçilmek için başlangıçta aranan "üye tamsayısımn üçte iki ço ğunluğu
ile" ve "gizli oyla" verilmesi şartı konulmalıdır. Böyle bir yolun parlamenter sisteme daha uygun olacağı söylenebilir.
Cumhurbaşkanının cezai sorumsuzluğu, göreve ilişkin işler bakımından,
görevin bitmesinden sonra da devam eder mi? Buna, ilke olarak "evet!"
denmelidir. Çünkü; bir Cumhurbaşkanı, görev süresi sona erdikten sonra,
yine göreviyle ilgili (hatta bir fikre göre görev d ışı şahsi suç teşkil eden)
suçlamalarla kar şı karşıya kalabilirse, bu sorumsuzluğun bir anlamı ve
koruyuculuğu kalmaz. Üstelik, böyle bir uygulama eski Cumhurba şkaninın saygınlığı ile de bağdaşmaz. Anayasa'da, bu duruma ili şkin bir hüküm
bulunmamaktadır. Ama, TB.M.M. İçtüzüğü (m.114İ1), "görevden ayrılmış
olan" Cumhurbaşkanımn da vatana ihanetten dolay ı suçlandınlmasım
öngörmekle, bir ölçüde konuya aç ıklık getirmiştir. Demek ki, görevden ayrılmış da olsa, bir Cumhurba şkan
ı, cumhurbaşkanlığı dönemindeki
-gerçekle şmesi çok az ihtimal dahilinde olan- görev suçlar ından sorumlu
tutulamayacaktır. Vatana ihanet önergesi ve usulündeki ko şutluk, görevdeki ve görevi sona ermi ş Cumhurbaşkanlan arasında bu bakımdan bir
ayırım yapılmadığını göstermektedir. Aksi halde, "Vatana İhanet" suçlaması konusunda görevi sona ermiş Cumhurbaşkanının ayrıca belirtilmesinin anlamı olmaz.
Burada, akla gelebilecek bir sorun da şu olabilir: Anayasanın sadece görevdeki Cumhurbaşkanları için öngördüğü bir istisna hükmü, İçtüzük ile
genişletilebilir mi? Böyle ise, sözkonusu İçtüzük hükmü Anayasa'ya aykırı düşer mi? Kanaatimce, bu soruların cevabı, ilkede hayır, somut örnekte
evet, olmalıdır. İlkede hayır, çünkü, İçtüzük Anayasadaki bir istisnayı,
eşitliğe farklı bakan bir ayrıcalığı genişletemez! Yoksa Anayasaya ayk ın
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düşer! Somut olay ve örnekte ise durum de ğişiktir: Görevi sona eren Cumhurbaşkam hakkı nda, görev sırası ndaki her türlü görev bağlantılı fil için
suçlaina yapılacak ise, bugün görevde olan Cumhurba şkanı da ilerde suçlanabilecek demektir. Yukarıda da işaret edildiği gibi, bu takdirde bugünkü korumanı n da güvenilirliği ve anlamı kalmaz.
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SONUÇ
Siyasal yaş am, deneyimlerden, alı nan derslerden etkilenmekte, bu geli şim
hukuka da yansımaktadır. Bu yaş amm, sadece parlamento da, sadece iktidar-muhalefet parti ve kadroları arasmda sıkışı p kaldığı söylenemez. Arı, basın,
tık, bütün ülke insanlar ı, hatta ulusalüstü örgütler, iletişim ağlar
yayın kuruluş lan, parlamento gibi siyasal tartışma, eleştiri, yol gösterme
ve denetleme i ş levi görebilmektedir. Milletvekili sorumsuzlu ğu -düşünce
ve ifade hürriyetinin olabildi ğince geniş tutulması suretiyle- adeta, bütün
bireylere ve onlarm topluluklar ına yansımaktadır.
Her şeyin büyhk ölçüde saydan ılaştığı gelişmiş teknoloji toplumlarında,
seçenler-seçilmi şler aras ındaki işlev farklılığından doğan eşitsizliklerin
açıklanabilirliği giderek zayıflamakta; temiz toplumu ve saydamliğı tehlikeye düş ürecek koruyucu ayrıcalı klar ciddi şekilde sorgulanmaktadır.
Başta da belirttiğim gibi, bu temelden hareket ederek önerdi ğim bazı çözümler ve düzenlemeler, tamamen bir tart ışma ortamı yaratma amacına
yöneliktir ve bundan başka bir iddia da taşımamaktadır. Bu tartışma ortamından çı kabilecek sonuçlar gelece ğin anayasal düzenlemelerine ışık
tutabilir.

Oturum Başkam
Sayın Yayla hocamıza biz de teş ekkür ediyoruz.
Say
ın Alacakaptan'ın ve benim dokunulmazlıklarımı za Parlamento dokunmadı, ama Kenan Paşa dokundu. Şimdi sözü Sayı n Alacakaptan'a veriyorum.
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Dr. Uğur Alacakaptan

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Sayın Başkan
ı, Anayasa Mahkememizin Değerli Başkan
ı, yüksek mahkemelerimizin başkanları, üyeleri, öğretim üyesi arkadaşlarım, her yaştaki
genç hukukçu meslektaşlarını; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ben, Yıldızhan Yayla'mn bıraktığı yerden başlamak istiyorum; yani milletvekilinden Cumhurbaşkanına doğru değil de, Cumhurbaşkanından milletvekiline doğru gideceğim. Ancak, her şeyden evvel bir tespit yapmak istiyorum: Bugün üzerinde durmaya ba şladığımız dokunulmazlık, sorumsuzluk gibi konular, Türk Ceza Kanununun 3. Maddesinde yer alan "Türkiye'de suç işleyen ki şiler, Türk kanunlarına göre cezalandırılır" hükmünün
geçici veya sürekli istisnasıdırlar. Bu istisnalar, ancak kamusal yarar veya siyasal gerekler nedeniyle anayasalarda hükme ba ğlanmış olan istisnalardır. Bu bakımdan bir yandan yasanın uygulanması zorunluluğu, bir
yandan bu istisnaların ancak kamusal yararın bulunması halinde mana
taşıyabileceğini, hükümleri yorumlarken ve önerilerde bulunurken unutmamak gerekmektedir.
Bizde Cumhurba şkanının sorumluluğu meselesi, üç Anayasam ızda, özellikle birincisinde oldukça ilginç bir şekilde, sonradan gelenlerede giderek
farklılaşmak suretiyle hükme bağlannııştır.
İlk Anayasamız, belki halkın orduyla birlikte yapmış olduğu bir kurtuluş
ve bağımsızlık savaşı sonunda; yani kısmen halkm da katıldığı bir hareketin sonunda kurulmuş Cumhuriyet Meclisi tarafından yapılan bir Anayasa olduğu için, halka bir ölçüde mal edilebilir. Ancak, gerek 1961 Anayasası, gerek 82 Anayasası, gerek onun haz ırlayıcısı olan 72 değişiklikleri, asla halk iradesinin serbest bir şekilde ve demokrasi ve hukuk devleti
ilkelerine uygun bir tarzda temsil edildi ği yasama organlarımn ürünü olmuş değildir. Fakat kanunun ilginç yanı, anayasalarla Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti oldu ğunun yazılı olduğu dönemdekinden önceki
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dönemdeki Anayasa, Cumhurba şkanımn sorumluluğu ya da sorumsuzluğu açısı ndan hukuka daha yatkı n hükümler içermekte olu şudur.
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1924 Anayasamız, "Hıyaneti Vataniye halinde Cumhurba ş kam Türkiye
Büyük Millet Mecisine kar şı sorumludur" demi ştir ve "Kiş isel suçlarından dolayı da tıpkı milletvekilleri gibi sorumlu tutulur" diye hukuka son
derece uygun bir hüküm getirilmi ş tir. Sonraki anayasalarda bu tutumun
değiştiğini görüyoruz. Belki ki şisel sorumluluğu açısmdan, ki şisel suçlardaki sorumluluğu açısı ndan Cumhurbaşkanımn bir milletvekiline yap ılan
muameleye tabi tutulacağı hükmü konulamazdı . Çünkü gerek 61, gerek
82 Anayasası nda yer alan hükümlere göre, Cumhurbaşkanlığına seçilen
kimse, seçilmeden önce yasama üyesi olsa bile, bulundu ğu meclisle derhal
iliş kisi kesiliyor; yani Yasama Meclisi üyeli ği sıfatım terk etmiş oluyordu.
Dolay
ısıyla ister halk tarafından seçilmi ş, halkın arasından gelmiş , ister
Parlamentodan gelmiş bir aday olarak kat ıldığı seçimi kazanmış Cumhurbaşkanı olsun; artık Cunıhurbaş kam olduktan sonra milletvekili s ıfatını
taşı mayan bir kimseyle kar şı karşıyayız. Ancak, bunun tart ışmasına geçmeden önce, son iki anayasada ve belki de nüve olarak 1924 Anayasas ında yer alan "ihaneti vataniye" veyahut "h ıyaneti vataniye" kavramı üzerinde durmak istiyorum.
Türk ceza hukukunun, ça ğdaş bütün demokratik hukuk devletlerinin ceza hukukunda olduğu gibi, temel ilkesi, suçlar ın yasallığı ilkesidir. Bu ilke, Türkiye'nin altı na imza attığı ve hatta bir ölçüde Türk hukuk organlarımn işlemlerini denetim imkn ı m da ele geçiren Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinin kurduğu yargılama mercilerini de denetimine ba ğlı olduğu
bir ş ekilde bir nevi ulusalüstü bir kural olan yasall ık ilkesi, Cumhurbaşkanın
ı n ihaneti vataniye halinde suçlanmasmda i şlememektedir. Çünkü
yasalarımı zda ihaneti vataniye diye bir suç yoktur, hıyaneti vataniye kavramı da herhangi bir şekilde tamma bağlanmış değildir. Evet, vaktiyle bu
tanımı yapan birtakım kanunlar vardı ; sina artık bu kanunlardan hiçbiri
yürürlükte değil. Dolayısıyla hı yaneti vataniye kavramını ancak doktriner
bazda tartış abiliriz. Gerçi denilmiş tir ki, "Cumhurbaşkanını n böyle bir
suç işlemesi belki olsa doktriner bazda tart ışilabilir; pek varit bir ihtimal
değildir." Öyle demeyiniz; hukuka ayk ırı yollardan da olsa, bir Cumhurbaşkan
ı 1960'tan sonra yarg ılandı. İşlediği iddia edilen ve mahküm olduBILDIRILER 1501
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ğu suç da, eğer bir hıyaneti vataniye kavram ını kabul edeceksek, o kavramin içine girebilen bir suçtu. Bu itibarla, pek.la bu suç i şlenebilir veyahut
haiııi vatan sayabileceğimiz bir Cumhurbaşkamyla karşı karşıya olabiliriz; ama kimi ne zaman hami vatan sayabilece ğiınizi bilmemiz gerekiyor.
Bir kimsenin Cumhurbaşkanı seçilmi ş olması, çok önemli bir mevkiye gelmiş olması, eşi ve paraleli bir başka makamın olmayan bir görev makamım işgal etmiş olması, Türkiye Cumhuriyetinin devleti ve milletiyle bütünlüğünü temsil eder olması; yasama organ
ı dışında, yürütme organı içinde,
fakat ondan farklı bir konumda bulunması, onun daha az hukuk garantisinden istifade etmesi gerekti ği gibi saçma ve olumsuz bir sonuca bizi götürmemelidir. Görevde yücelme, haklarda bir k ısıtlama, azalma sonucunu
doğurmamandır. Dolayısıyla neyin vatana ihanet oldu ğunu herhalde bilmemiz lazımdır.

Bakimz, belli bir sayıyı tutturmak şartıyla Cumhurbaşkammn Yüce Divana sevkine karar veriyoruz. Nas ıl veriyor bu karar? Bunun, Anayasada
yok ama Meclis iç tüzüğünde var; orada hangi ceza hükmünüıı uygulanacağının belirtilmesi zorunlulu ğundan bahsediliyor. Oysa bu karar, adına
ne derseniz deyiniz, bir son tahkikat ın açılması kararıdın Son tahkikatın
açılması kararının da hangi unsurlar ı ihtiva edeceği, Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunumuzun 163. Maddesinde gösterilmiştir; hem suça uygulanacak kanun maddesi, hem de suçun sübut delilleri gösterilecektir. "Cumhurbaşkamysan biz bunları göstermeyiz, sana uygulanacak hükmü gösteririz." Peki uygulanacak bir hükmü, diyelim ki uygulanması gereken kanun maddesi şeklinde anlamak bir an için mümkün olsa bile, o zaman niçin hıyaneti vataniye diye suç yaratmıyoruz, niçin nelerin h ıyaneti vataniı göstermiyoruz, niçin bunu siyasi bir merci olan Büye suçu sayılacağın
yük Millet Meclisinin siyasi eğilinılerinden etkilenmesi çok kuvvetli, olas ı
birtakım takdirlerine bırakmak gibi bir ihtiyaca kendimizi kaptınyoruz?
Buna hukuken verilebilecek bir cevap yoktur. Bu itibarla, Cumhurba şkanı hıyaneti vataniye halinde olabilir; ama herhalde h ıyaneti vataniyenin
ne olduğunun açık bir şekilde, daha doğrusu hangi suçlann vatan hainliği sayılacağı hususunun Anayasamızda çok açık bir şekilde gösterilmesi
gerekmektedir. Ben, bir Cumhurba şkan
ın
ı n bir vatandaştan farklı olmadığına inanıyorum. Sorumlulukları açısından olabilir, fakat tabi olacağı
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hukuk kuralları açısı ndan aralannda bir fark olmamal ıdı r. Dolayısıyla
eğer ileride bir Anayasa de ğişikliği söz konusu olursa, (-bunu çok büyük
bir ş üpheyle söylüyorum tabii; çünkü özellikle bu konuda yapaca ğımız ve
yapı lan önerileri parlamenterlerin pek s ıcak kar şılayabilecekleri kanaatinde değilim-) bunun mutlaka bu şekilde ele al ınması gerekir diye dü şünüyorum.
Bir başka s ıkıntımı z daha var: Cumhurba şkanı , göreviyle ilgili suçlardan,
vatana ihanet hali hariç, asla sorumlu de ğil. Bunun hukuk devletiyle ba ğdaşmaz bir şey olduğunu de ğ erli arkadaşı m çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Ben, biraz da somut örnekler vermek istiyorum: Cumhurba şkanının
tek başına aldığı kararlar ve verdi ği emirler, (emirlerin ne oldu ğunu bilemiyorum, bir bilene soraca ğı m; öyle bir ifade var, Cumhurba şkanı emirler
verebiliyor ama, ben bilmiyorum, hakikaten bir bilene sormak istiyorum-)
bunlara kar şı Anayasa Mahkemesi dahil, hiçbir merciye ba şvurulamaz.
Açıyorsunuz Cumhurba şkanını n görevlerini. Tek ba şma yapacağı görevleri, ş u boydaki bir kitapta 3 sahife falan tutuyor. Cumhurba şkanı, Ba şsavcıyı atayacak; yanımı zda yeni Başsavcımı z var, görevinde ba şanlı olmasım yürekten diliyorum-ve olaca ğı ndan da eminim, bunu burada ifade etmekten büyük bir k ı vanç duyuyorum. Cumhurba şkanı, Ba şsavcıyı üç
aday arasmdan seçiyor galiba. Ya bu adaylar aras ı nda olmayan birini seçerse ne olacak ya da Cumhurba ş kam birtakım yüksek mahkeme üyelerini bazen resen, bazen önüne getirilen adaylar arasmdan seçiyor; ya o önüne getirilmeyen adaylar, daha do ğrusu aday olmayan ki şiler arasında seçim yaparsa ne olacak?
ı , bazı hallerde Büyük Millet Mecisini feshetmek ve seçiCumhurbaşkan
me gitmek zorundad ı r; gitmezse ne olacak? Onüne gönderilen kanunu imzalamazsa ne olacak? Bunlara kar şı hiçbir hukuk yolunuz yoksa, siz hukuku arkamza atm ışı mz demektir. Hem Anayasada ya da hukuk sisteminde "sorumlu olmayana yetki verilmez" diyorsunuz, hem de sorumlu olmaı veriyorsunuz. Şu halde Cumhuryan bir kimseye yetkilerin en fazlas ın
il midir sorubaşkanı göreviyle ilgili suçlardan dolayı sorumlu mudur, de ğ
ekilde
cevaplamamız
ş
sunu, ş üphesiz hukuk devleti ilkelerine uygun bir
gerekecektir. Fakat, her ş eyden önce Cumhurba şkanı mn konumunun ne
olacağını saptamamı z lazımdı r. Cumhurbaşkanı astığı astık, kestiği kes-
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tik biri mi olacaktı r? Cumhurbaşkanı, acaba bir orgeneral üniforması içinde düşünüldüğü için bu kadar geniş yetkilere sahip mi olacaktır? Yoksa
Cumhurbaşkanı sivil bir şahıstır ve sivil bir Cumhurba şkammn sahip olması gereken yetkiler yahut görevler manzumesiyle iktifa etmek zorunda
mı kalacaktır? Böyle baktığımı zda, yani Anayasa hükmünü inceledi ğimizde; Türkiye'de Cumhurba şkanıyla Ingiltere kraliçesi aras ında hiçbir fark
kalmı yor. Çünkü özel suçlarından dolayı sorumlu olacağı konusu da hükme bağlanmış değil Anayasada. tngiltere'de biliyorsunuz, art ık herkes biliyor; "Kral veya kraliçe, asla kötü bir fil i şlemez." Hatta bunun şakası da
vardır; eğer Ingiliz kraliçesi bakanlardan birini öldürürse Ba şbakan sorumludur, Başbakanı öldürürse kimse sorumlu değildir. Çünkü sorumlu
olacak kimseyi de ortadan yok etmi ştir. Bizde de a şağı yukarı bu noktaya
varıyoruz; Cumhurbaşkanı hakikaten birini öldürürse ne olacak? Evet,
"sorumlu olmaz" diye bir kural yok; şu halde genel kural uygulanacakt ır,
yani sorumlu olacaktı r. Peki nasıl sorumlu olacaktır, mahkeme önüne nası l götürülecektir? Hangi mahkemede yargılanacaktır; Ankara Ağır Ceza
Mahkemesinde mi, yoksa Anayasa Mahkemesinde mi, yoksa Devlet Güvenlik Mahkemesinde mi? Gözaltına alı mp götürülecek midir; boynundan
ittirilip arabanı n içine sokularak, ne yapılacaktı r? Dokunulmazlık diye bir
şey olmadığı na göre, kalkamayacağına göre, Cunıhurbaşkanı na nasıl dokunacağı z? Görüyorsunuz ki çok değişik birtakı m, ama önemli, belki sanal
bir alemin ürünü gibi görülebilecek hukuki sorunlarla kar şı karşıyayız.
Dolayısıyla yapılacak bir Anayasa de ğişikliğinde, bütün bu soruları n cevabının hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde Anayasal hükümlerde
gösterilmesi gerekmektedir.

Şunu da ifade edeyim: Cumhurba şkanmı n sadece vatana ihanet halinde
değil, göreviyle ilgili suçlanndan dolay ı da sorumlu olmas ı gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Cumhurbaş kani, hemen altı nda yer alan, ama aslında
devleti ası l idare eden, hükümetin ba şı olan Başbakan, onun bütün bakanları, yardımcıları , görevleriyle ilgili suçlardan dolay
ı sorumlu olabiliyorlarsa, Cumhurbaşkan
ı da sorumlu olmal ıdır.
Değerli arkadaşı m, bir önemli soruyu da çok isabetli bir şekilde belirtti;
Meclis tarafindan Anayasa Mahkemesine sevk edilen Cumhurba şkanı görevinde kalacak mı? Çok ilginç; Anayasam ı z, Yüce Divana göreviyle ilgili
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suçtan dolayı sevk edilen Başbakanın durumunda bütün hükümetin istifa etmiş sayılacağını , bakamn da görevinin sona erece ğini hükme bağlaı için böyle bir söz yoktur. Bazı düşünürlerimize gömıştır. Cumhurbaşkan
re; bu, Cumhurbaşkanı na olan saygıdan dolayıdır. Tabii bu hukuki bir cevap değildir. Eğ er Cumhurbaşkani, kendisine duyulması gereken saygıya
uygun bir şekilde hareket etmemiş se, bunun bir hukuki çaresinin olmal ıdır. Ben, şahsen Anayasaya otomatik bir bo ş alma hükmü konulabileceği
gibi, isterse sevk kararı m veren Büyük Millet Meclisinin görevden al ınmasına da karar vermesi düşüncesindeyim. Şüphesiz böyle bir ağır suçlamayla Yüce Divana sevk edilmiş olan Cumhurba şkam, görevinde kalıp muameleleri yaparsa, bu çok garip olacakt ır. Biz, herhangi bir devlet memuru dahi vahim bir suç i şlediği taktirde ya açığa alıyoruz ya işten el çektiriyoruz. Dolayısı yla bu gibi hallerde san ınm bu problematiğin de cevabımn mutlaka Anayasada yer almas ı gerekir.

KURULTAYI

Son aşamada bir başka sorun karşımıza çıkıyor; Anayasa Mahkemesinin
ı atıyor. Başsavcıyı da, oramn savcıliğım
bütün üyelerini Cumhurbaşkan
yapacağına göre, onu da Cumhurbaşkam atıyor. 0 zaman, "Çocuklar ben
geldim" deyip, ondan sonra onlar ın karşısına bir yürek rahatlığıyla mı çıkacaktı r; yoksa bu durum bizi hukuken hiç ilgilendirmeyecek midir? Ku şkusuz bunun bir rahats ızlık vereceği aşikar; ama burada da doğru dürüst
hukuka uygun davranal ım diyorsanız, belki eskiden olduğu gibi, -Anayasa Mahkemesinin olmadığı dönemleri kastediyorum- Yargıtay daire başkanlanyla Danıştay daire başkanlarından oluş an ve her dava için görev
yapacak geçici bir kurul öngörülebilir. Bir de öte yandan, (bunu herhangi
bir ş ekilde yetersizlik anlamı nda söylemiyorum) zorunlu olarak Anayasa
Mahkemesinde hukukçu olmayan üyeler de vardır, öyle olmas ı da gerekir;
Anayasa Mahkemesine verilen görev gere ği, mutlaka öyle olmas ı da lazımdır. Hukukçu olmayan üyelerin bir ceza davası nda hakimlik yapmalan niçin sakı ncah olur; onu söyleyeyim: Vatanda ş, böyle bir mahkemeye çı karıldığı nda, kendini güven içinde hissetmedi ğini söyleyebilir; Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin adil yargılanma hakkı hakkındaki hükümleri
gündeme gelir. Dolayısı yla bu meselede de hukukçulardan olu şan ve tecrübeleri müsellem hukukçulardan olu ş an bir mahkemenin görev sahibi olması , -bu mahkeme, geçici bir mahkeme olabilir- itha ınla ilgili görev yapmak suretiyle akla gelebilir. Ancak, bu konuda çok kesin bir karar ım olduBILDIRILER 505
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ğunu söyleyemem; sadece aklıma gelen ve bana makul görünen bir olas ılık olarak zikrediyorum. Kaldı ki bu konuda yalnız değilim; bu konuda çok
değerli hukukçularımız tarafindan ortaya atılmış inand.ıncı gerekçeler ve
tezler de mevcuttur. Cumhurba şkanı meselesini daha fazla uzatmadan
burada bırakmak istiyorum.

Bakanların sorumluluğu meselesine gelince... Efendim, bu i şin kanayan
bir yara olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bir suç i şleyen bakanın, suç işlediği ayan beyan olsa, iki eli kanda yakalansa bile; yapılacak Meclis soruşturması sonunda yargılanmak üzere Yüce Divana sevk edileceğini sanmak safdilliğin en büyüklerindendir. Özellikle son yı llarda bunun tam aksini gördük. Tabii şöyle düşünmek de mümkündür; bir müessesenin suiistimal ediliyor olması, o müessesenin ortadan kaldırılması sonucunu da doğurmamalıclir. Çünkü bir noktada Meclis soru şturması, parlamenter rejimin çok etkili olabilecek bir denetim vasıtasıdır; aşağıdan yukarıya doğru,
basitten mudile doğru, daha az etkiliden daha çok etkiliye do ğru yükselen
birtakım tedbirlerin en sonuncusudur, en etkilisidir. Dolay ısıyla parlamentoyu böyle bir imkündan, bazılar
ına göre böyle bir silahtan yoksun b ırakmak, aslında parlamentoyu zayıilatmak olabilir. Ancak, eğer asil sorun
parlamentoyu zayıflatmamak ise, parlamentoyu zayıflatan işlenilerden de
kaçınmanın yollarını aramak hukukçulann görevi olması gerekir diye düşünüyorum. Vatandaş, Uğur Alacakaptan olarak ben suç i şlesem, savcıya
güveniyoruz, onun açt ığı davada beni yargılayacak olan hükime de güveniyoruz; ama bakanların bir suç işlediğ
i ihbarı istinadı ortaya atıldığında
savcıya güvenmiyoruz, hakime de güvenmiyoruz. Üstelik bakanl ık makamı da ne kadar sürece ği pek belli olmayan bir bakanlıktır; hükümetlerin
görevde kalmaları süresiyle -ki o süre de belli de ğildir- çok sımrh da olabilir. Bu itibarla, bu konuda hem bakanları, hem bakan olmayı düşleyen
milletvekillerinin yüreğine su serpmek için diyorum ki; öyle bir suç ihbarı olduğunda, bunu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, yarchmcılanyla birlikte inceleyebilir ve ondan sonra eğer suçla ilgili kamu davası açılmasına
yetecek kadar kanıt elde edilmişse, o suç Yargıtaya gelseydi hangi dairede
yargılanacak idiyse, o dairesinde kamu davası açar.
Bu noktada, şu sıkıntı akla gelebilir: "Efendim ba şsavcıyı ne de olsa yürütmenin bir uzvu gibi görebiliriz, ba şsavcının tarafsız olması beklenemez."
Tabii bu, başsavcılık makamına yapılmış bir taan da olabilir. Ancak, ben
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şahsen başsavcılığ a gelme mekanizmas ının da değiş mesi gerektiği kana- KURULTAYI
atindeyim. Çünkü, bütün bu konular ı düzenlerken, varabilece ği noktaları
düş ünmek zorundayız. Ba şsavcıyı Cumhurbaşkammn atamas ına gerek
yoktur. Nası l Yargıtay Başkanı m Yargı tay üyeleri seçiyorsa; Yarg ıtay
Cumhuriyet Ba şsavcısı da (özellikle ileride Yüce Divanda savc ılık görevi
yapacaksa) kendi meslektaşları tarafindan yahut Yargıtay Genel Kurulu
tarafı ndan seçilebilir. Nitekim Cun ıhurbaş kamna seçmesi için takdirini
kullanmak üzere sunulan adaylar da bu genel kurullardan gitmektedir.
Dolay
ısıyla savcılı k makamının (bu, belki bütün kadernelerde böyle olabilir) yürütmeyle ili şkisinin kesilmesi lazımdır. Bakı mz, Ingiltere'de savcı lik
ılabilecek, damüessesesi yoktur; bir Ba şsavcı vardı r. Birçok önemsiz say
rusu
vahim
olmayan
suçlarla
ilgili
davalarda
bu
görevi
polis yapar.
ha doğ
Asliye veya ağı r ceza gibi davalarda da kral ı n veya kraliçenin müşaviri
unvanı kazanmış bir avukat savcı atanır. Niçin böyle yap ılir? idarenin etkisi altı nda kalmasın diye. Nası l hakim bağımsı z hareket edebiliyorsa,
savcı da idareden gelebilecek baskı lardan yahut idarenin adam ı olmak gibi birtakım tarihsel hadiselerin etkisinden kendisini kurtars ın, tam bağımsı z bir itham görevi yapabilsin. Bu itibarla, yürütmenin, özellikle ba şsavcı atamasında bu iş ten elini çekmesi gerekti ği kanaatindeyim.
Sorunu böyle ele aldığımı z takdirde, Ba şsavcıdan ya da onun yard ııncılaı etkileyeceği gibi bir endişenndan duyulabilecek ve siyasal gücün bunlar
den kaynaklanacak korkular da san ınm büyük ölçüde giderilmi ş olacakıyorum de ğerli meslektaşı m Yayla'nın önerisi de beltı r. Böyle olunca, san
ki dikkate al ınmak gerekebilir. De ğerli Karde ş im Profesör Yayla, gerek dokunulmazlık aç ısından, gerek Meclis soru şturması s ırasmda, Yüce Divana
sevk edilmemesi kararla ştırılan bakanlar hakkı nda adalet yolunu açabilecek bir teminat arı yor kendisi; bakanlar hakk ında aradığı teminat, meseleyi Damştayı n belli bir bölümüne göndermek... Tabii bunun önemli bir saı ncası var; bir ceza davas ı na müncere olabilecek bir soru şturmada, ceza
k
soruşturması na tamamen yabanc ı , sisteme tamamen yabanc ı bir başka
organı iş in içine sokmak bu sisteme çok ters dü şer, doğru olmaz. Ama e ğer
başsavcılık bu işi yaparsa ve ba şsavcılı k makamı da birtakım arındırmalarla o noktaya gelinebilen bir makam haline gelirse; san ırı m ne Meclisin
gereksiz sevk etmeme kararları gibi bir duruma kar şı karşıya kalacağız,
ne de o kimseler suçlu olduklar ı halde suçsuz, suçsuz olduklar ı halde suçB İLDİRİLER
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muamelesi görecek. Çünkü bunun tersini de görüyoruz; Yüce Divana
sevk edilip beraat eden çok insan var. Çünkü o kararlar ın arkasında bazen siyasi mülahazalar da yatmaktadır.

Tabii şunu unutmamak lazımdı r ki; bir Meclis soruşturması sonunda bakanın Yüce Divana sevk kararı , dokunulmazl ığının kaldırıldığı anlamına
gelmez, sadece o dava aç ısından dokunulmazlığı artık söz konusu edilmeyecektir. Eğer bir baş ka suç ortaya çı kacak olursa; bu karar, o suçu da kapsayacak bir karar olarak dü ş ünülmemek gerekecektir.
Böylelikle sözü milletvekili dokunulmazl ığı na getirmiş oluyorum. Milletvekili dokunulmazlığın
ı n, hukuk devletinin pek yerle şmediği dönemden
gelen bir tarihçesi var. Biliyorsunuz, bu i ş ilk defa İngiltere'de krallık müessesesi varken ortaya ç ıktı ve evvela halkı n seçtiği kişilerin hala ve onun
adaınlanna karşı korunması , hatta evlerinden parlamentoya, parlamentodan evlerine rahatça gidip gelebilmeleri gibi bir endi şenin ortadan kalkması amacına yönelikti. Sonra, İngiltere'den kaynaklanan ve dünyaya yayılan, özellikle kıta Avrupa'sı na da yansıyan çeş itli kurumlarda olduğu gibi, burada da şekil değiştirmeler oldu ve bizdeki şekle benzeyen birtakım
düzenlemeler ba şka devletlerde de mevcut. Bizde nas ıl? Bizde nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz: Dokunulmaz, milletvekiline dokunursan ız elinizi
yakar. Hakikaten bu kadar dokunulmaz olmalar ı gerekir mi? Sevgili Y ıldızhan Yayla, artık eğilimin bu dokunulmazl ığın s ınırlandınlınası yolunda olduğunu, hatta başka mülahazalarda bizim Anayasa ınızda bile birta1am sımrlamalar oldu ğunu ortaya koydu; ama onlan da ayr ıca ele alacağım.
Neden dolayı sorumsuzlar evvela? Meclisteki sözlerinden, oylanndan, daha doğrusu Meclis çalışmalanndaki sözlerirıden, oylanndan ve Meclisteki
düşüncelerinden... Neden bu ayrım yapılmış, anlamak mümkün de ğil. Ancak, diyelim ki iyimser bir yorumla, t ıpkı Yıldızhan Yayla'mn yaptığı gibi,
bunlann hepsi aynı kapıya çıkar. Hemen şunu söyleyeyim; fikir, dü şünce
sayılmayacak, iftira, açı
k hakaret gibi davran ış lann kesinlikle cezai sorumluluk alanı içine girdiğ ini kabul etmemiz lazı m. Nitekim Yargıtayımız,
-4. Ceza Dairesinin Say
ın Baş kam da burada- bu gibi hallerde hukuki sorumluluğun Meclis kürsüsünde söylenen sözler için bile cari olaca ğını ve
burada hukuk açısı ndan da bir dokunulmazl ığın olmayacağı m çok isabet508 BILDIRILER
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Diğer suçlar nedir? Sözle, oyla i şlenebilecek suçlar. Biz, vaktiyle oylar ından dolayı insanları mahküm ettik. Bu, tabii ac ı bir sayfadır; adamların
buna müstehak olup olmad ığı gibi etik alanda kalm ış tartışmalara girmek
istemiyorum. Hukuk aç ı smdan, bir parlamenterin verdi ği oydan, hatta
bazı kişiler açısı ndan vermediği oydan dolayı mahküm edilmesini do ğru
bulmak mümkün de ğildir. Ancak, sözlerinizle, dü şüncelerinizle i şlediğiniz
suçlar, uygulamada fikir suçu yahut fikir aç ı klama suçu denilen suçlardır.
o zaman evvela aynaya bir kere bakal ım; bu fikir suçlarını mevzuatımızda daha ne kadar tutmaya devam edece ğiz? Önce bunları bir temizleyelim,
temizlememiz gerekenleri temizleyelim. 0 zaman görece ğiz ki, parlamento üyesiyle sokaktaki vatanda ş arasmdaki farkı asgariye indirmi ş olacağız. Arkadaşı mm da çok iyi belirttiği gibi, artık her şey her yerde tartışılır
ı lan birçok hususlar, birçok konular, en üst kademeoldu. Eskiden tabu say
i toplantılarda bile artı k konuşuden en basit vatanda şın bir araya geldi ğ
labiliyor, gazetelerde yaz ılıyor, televizyonlarda konu şuyoruz, dinliyoruz.
Dolay
ısıyla artı k sorunu sadece parlamento üyelerinin bir nevi privilege
gibi, bir imtiyazlı gibi görmenin anlam ı yoktur.
Dokunulmazli ğı n ve sorumsuzluğun kapsamı ş u olur, bu olur; ama herhalde dokunulmazl ığı n çok yeni birtakı m esaslara bağ li olması lazım. Yalnız,
ş imdi yapacağım öneride de söyleyece ğim gibi ve bundan evvelki önerilerle de ba ğlantılı olarak, bu i şlerin sağlıklı iş lemesi, adalet organ ına çok büyük sorumluklar yüklemektedir. Bu itibarla, adaletin, yargının tam anlamıyla bağımsı z hale getirilmesi laz ımdır. Bağımsı z yargı, ancak o zaman
ır; "Bir
kendinden beklenen görevi yapabilir. Faruk Hocamm bir laf ı vard
hükümetle, bir meclisle bir devlet kurabilirsiniz; ama ba ğımsız bir adalet
ildir." Bağımsı z yargı, savcısıyla, hkimiyle
yoksa, o çağdaş bir devlet de ğ
m
ve bunun dışındaki birtakı garantileri arkası na alan bir yargı organı bu
iş leri çok rahat yapabilecektir. Hepimiz biliyoruz ki, Italya'daki "Temiz Eller" operasyonu, uzunca süren bu operasyon, hakimlerin ve savc ılann,
ı sayesinde sonuçlandırabilmi ş özellikle savcıları n çok güçlü davranışlar
lmayan
önemli bir sebebi vard ır; o da
tir. Ama bunun hiç de fark ına varı
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hMcimlerin ve savcılann arkasında çok güçlü bir Hükimler ve Savcılar
Sendikasımn bulunmasıdır. Böyle bir güçlü sendikanın koruyucu şemsiyesi altında olan lükimler ve savcılar, görevlerini tam bir yürek rahatlığıyla yapmışlardır. Dolayısıyla Anayasamızın bu bakımdan da değiştirilmesi ve bu güvenin her kademede çal ışanlara olduğu gibi, mutlaka adaletin temsilcilerine bütün geni şliğiyle sağlanması gerekecektir.

Tekrar konuya dönersek; ben, şimdiki hükmüyle dahi Anayasamızın milletvekilleri hakkında kamu davası açılmasına engel olmadığı kanaatindeyim. Çünkü ne diyor; "Tutuklanamaz, yakalanamaz, sorgulanamaz, yarg ılanamaz." Ancak, davayı açmakla i ş bitmiyor. "Dava açılamaz" demiyor;
davayı açtığımz zaman, adamı yargılamanız lazım, yargılamanız için sorguya çekmeniz lazım, zorlamanız lazım. Dava açmanız neye yarar sadece;
belki zainana şımı m kesmeye yarar. Bu, az bir fayda değildir; çünkü Anayasamızın hükmüne göre, ceza zamana şımı işlemez, dava zamanaşımı işler. Aslında o ceza davas ında verilen bir hükmün, kesin hükmün infaz ına
geçilmemesini de kabul etmeye imkAn yoktur. Ortada kesinle şmiş bir hüküm vardır; kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin ertelenmesi, geciktirilmesi de Anayasayla aç ıkça engeilenmi ştir. Bu itibarla, öyle sanıyorum ki
o hükmü de ortadan kald
ırmak lazı m; ama her hal ve kArda milletvekillerinin de, ışardan
d
gelmiş olan bakanlann da, hatta Cumhurba şkanın
ın
da, eğer ilerde sorumlu tutulabileceği suçlar olacaksa, bu suçların görevde
kaldıkları sürece zamanaşımımn duracağım hükme bağlamak lazım; yani
"o noktadan itibaren i şlemez" hükmünü koymak lazım. Aksi takdirde yine
bir imtiyaz alanı yaratmış oluyoruz, bunu da kabul etmeye imkAn yoktur.
Düş ünebiliyor musunuz, art arda seçilen 5-6 devre milletvekilini, var öyle
insanlar da; hele şimdi Cumhurbaşkani 5 artı 5 usulüne göre 10 sene seçilirse ve Cumhurba şkan
ın
ı n sormnluluğu gibi bir.müessese de kazara gelecek olursa, o zaman mesele tam "Ba şbakanım öldüren Cumhurba şkanı"
noktası na kadar gelebilecektir. Bu itibarla, meseleyi sadece dokunulmazlı
k platformunda değil, karşımıza çıkan engeller açısından da ele alınak
gerektiği kanaatindeyim. Ancak, herhalde Anayasaya konulacak hükümle, davan
ın açılması olanağım yaratmamız, yargılamanın yapılması yolunu açmamız, tabii yargılamada sorgulamanın da yapılması imkAnın
ı ya510 B İLD İRİLER
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kilde yoksun bırakılması gibi gereksinim ortaya ç ıkarsa, işte ü zaman dokunulmazhğı n kaldırılması istemiyle, bağlı olduğ u Meclisten karar alı nması hükmünü getirmemiz gerekiyor.
Özgürlükten yoksun b ırakmayı da artı k yalnız tutuklamama şeklinde anlamamak lazım. Italyan hukukuna a şina olan arkada şlarımızın da bildiği
ve ondan esinlenerek yeni Usul Kanunu Tasar ımızda da belirtildiği gibi,
tutuklanıadan ta aşağıya doğ ru, giderek özgürlüğü az kısıtlayan, 4-5, belki 6 tane ağırdan hafife doğru hürriyet kısıtlamaları var, bunlardan da
herhangi biri uygulanabilir. Ama her hal ve kfirda ancak özgürlü ğünden
ırılması yoluna gityoksun bırakmak gerektiğ inde dokunulmazlığın kald
mek lazımdır.
Dokunulmazlığı n kaldınlmasına kar şı acaba bir itiraz yolu olmalı mıdır?
Bugünkü sistemde, bu kaç ı mlmaz gibi gözüküyor; ama burada da bu incelemenin nası l yapılacağı konusunda çok büyük ihtilaflar var. Anayasa
Mahkemesi, sorunun adeta içine kadar girebiliyor, birtak ım yazarlar da
bunun doğru olmadığı kanaatinde. Bence, eğ er bu yol olacaksa, Anayasaya ve şekle uygun olup olmadığını inceleme yetkisini Anayasa Mahkemesine verdiğimize göre; Anayasa ayk ırılık sayılan, hukuka aykı n delillerle
bu isnadın oluşturulmuş olması gibi bir durumu da Anayasa Mahkemesi
i şiklik yapacaksak, kamu
inceleyebilmelidir. Ancak, sistemde büyük de ğ
n kald
ı rılması isteniyorsa,
dokunulmazliğı
ğer
davası açıkliktan sonra e
belki o zaman dokunulmazlığı n kaldırılması kararına karşı itiraz müesseselerine fazla ihtiyaç kalmayabilir. Bu nokta tart ışılmaya çok aç ıktır.
Daha fazla sabrımzı tüketmeden sözlerime son veriyorum. Tekrar size ve
Türkiye Barolar Birliğine ve onun Ba şkanının şahsında bütün meslektaşlarıma çok teş ekkür ediyorum.

Oturum Başkanı
Alacakaptan hocam ıza te şekkür ediyorum, saygı lar sunuyorum.
Buyurun.
1
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Salondan

Anayasanı n ihlali meselesiyle ilgili bir soru sormak istiyorum: Parlamento bir kanun yaptı; Anayasan
ın nasıl değiştirileceğine ilişkin prosedür malum, o prosedüre uymadı . 550 milletvekilinden 277 milletvekili, -bunlar ın
Türkiye'de olmayacağı na inanıyorum, ama oldu- "Cumhuriyeti ilga ettim"
dedi, "Mahkemeler te şkilatım kaldırdım" dedi. Anayasanın nasıl değiştirileceğine ilişkin prosedüre falan uyulmadı ve açıkça Anayasaya aykırı, biliniyor bu. Hocam, benim kanaatim; Türk Ceza Kanununun 146. Maddesi
ihlal olunur. Hatta Talat Aydemir olay ından daha kötüdür bu olay, manevi cebir dediğimiz olay budur; bilerek, isteyerek meydan okuyorsunuz. 500
milletvekiliyle bir parti geliyor, "Cumhuriyetin niteli ğini falan tanınuyorum, değiştirilmez hükümleri de değiştiriyorum" dedi; 146 olmuyor mu?
Tabii ki aynı zamanda vaziyeti sulistimal olur; ama 146 öncelikle olur. Aydemir olayından farkı var mı? Bu konuda cevabımzı almak istiyorum.
Teşekkür ederim.
Prof. Dr. Uğur Alacakaptan
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Şüphesiz olur, ama Meclisin verdiği karar yahut yaptığı oylama sonunda
vard
ığı sonuç, bu işlemin yasalaşma noktasına geldiği anlamına gelmeyecektir, Cumhurbaşkanının da imzalaması lazım. Bu, aslında başka bir sorunu, benim sormak istediğ im bir sorunu akla getiriyor, bana hatırlattığınız için teşekkür ederim. Cumhurbaşkanını vatana ihanetten dolayı yargılayabiliyoruz; peki Cumhurba şkamnın Başbakan, birtakım bakanlar ve
parlamenterler de fıiline katılmışlarsa, yalnız Cumhurbaşkan
ı için söz konusu olabileceği ifade edilen vatana ihanet kavramı diğerleri için de geçerli olacak mı ? Bu da önemli bir sorundur. Sizin sorunuzun cevabı açık, onun
tartışmaya dahi açık olmadığı kanaatindeyim.
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Oturum Başkanı

Teşekkür ederim.
Sayrn Başkanımızdan, konu şmacı lara plaketlerini vermelerini rica ediyorum.
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BİLDİRİ IV
"SİYASAL PARTİLER ve SEÇİM HUKUKU"

Oturum Başkanı
Av. Burhan Karaçelik (Türkiye Barolar Birli ği Başkan Yardımcısı)
Sunuş
Prof. Dr. Yavuz Sabuncu (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)
Tartışmacı
Prof. Dr. Ergun Özbudun (Bilkent Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
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Av. Burhan Karaçelik
Türkiye Barolar Birliği Başkan Yard ımcısı

Efendim, Oturumun ikinci bölümüne geçiyoruz. Bu bölümde "Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku." Bu konuda bildiri sunmak üzere Say ın Prof. Dr.
Yavuz Sabuncu'yu kürsüye davet ediyorum.
Buyurun Hocam.
Tartışmacı olarak, Saym Prof Dr. Ergun Özbudun'u kürsüye davet ediyorum.
Yine sunucu ve tartışmacı mn kimlikleri belli olduğundan, özgeçmişlerini
açıklamıyoruz. Sayın Sabuncu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi. Sayın (Dzbudun, Bilkent Üniversitesi İdari ve iktisadi Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi.
ın Sabuncu.
ı n Sabuncu'ya veriyorum; buyurun Say
İlk sözü Say
Prof. Dr. Yavuz Sabuncu
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

SEÇİM SİSTEMİ/ADALET VE İSTİKRAR
ı'nda yapacağım
Türkiye Barolar Birliğinin düzenlediği Anayasa Kurultay
sunuşu seçimlerle sınırlı tutacak ve demokratikleşme ekseni bağlamında
halen Türkiye'de genel ve yerel seçimlerde uygulanmakta olan seçim sistemlerinin niçin ve ne yönde de ğiştirilmesinin yararlı olacağı üzerinde duracağım. Bunu yaparken, hem mevcut seçim sistemine ili şkin kurallarımn
Anayasada yer alan ilkeler aç ısından bir değerelndinnesini yapmaya çal ış acak, hem de Anayasa ve yasalarda yap ılmasını yararlı bulduğum
değişiklikler hakkında görü şlerimi açıklayacağım.
BILDIRILER
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Adalet/Yönetimde istikrar:

Bilindiği gibi Anayasanın 67. maddesi seçimlerle ilgili olarak her hangi
bir sistem öngörüyor de ğildir. Yine de bu maddede yer alan ve yerel yönetim seçimlerini kapsayan bir biçimde seçim kanunlar ımn "temsilde adalet
ve yönetimde istikrar" ilkelerini ba ğdaştıracak biçimde düzenlenmelerini
öngören hükmün, 1995 öncesinden farkl ı olarak yasa koyucuyu daha büyük ölçüde bağlayıcı olduğuna kuşku yoktur. Bir başka deyişle, seçim sistemlerinin değerlendirilmesinde iki kutubu olu şturduğu söylenen "adalet"
ve "istikrar" ilkeleri 1995'ten bu yana, art ık gözönünde tutulması gereken
bir Anayasa kural ıdır.
Ne var ki, temsilde adaletin nispeten kolayca tan ımlanabilecek olmasına
karşın, "yönetimde istikrar" ifadesi bakımından ayni şeyi söylemek mümkün değildir. Her halde, "parlementer sistem" çerçevesinde "yönetimde istikrar"ı "hükümet istikrarı/sürekliliği" olarak tanımlamak gerekecektir.
Ne var ki, bu tanımdan hareketle, ülke yönetimi bakımından istikran tek
bir partinin parlamentoda tek ba şına çoğunluğu sağlaması ya da bunun
doğal uzantısı olarak görmek, özellikle siyasal bunal ım dönemlerinde koalisyon hükümetlerinin yararlarım da göz ardı etmek anlamına gelecektir.
Dolayısıyla, yönetimde istikrar çok kez seçim sisteminin/seçim sonuçlar ının urunü değ
il, başka siyasal faktörlerin bir ç ıktısıdır ki, bunlann başında da hiç ku şkusuz genel anlamıyla "siyasal istikrar" gelir.
Yerel yönetimler açısından ise, İl Özel Yönetimi bakımından geni ş yetkilerle donatılmış Valiler ve Belediyeler bakımından Belediye Meclisine kıyasla çok güçlü konumda olan Belediye Başkanları söz konusuyken, yani
bu yönetimlerin "yürütmesi" bakımından süreklilik anlamında istikrar
sağlanmışken acaba yerel seçimler düzeyinde "istikrar ve adalet" ilkelerinden hangisi öne çıkmalıdır?
Öte yandan, seçim yasalarmın temsilde adalete ve/veya yönetimde istikrara yol açıp açmayacağını önceden kestirebilmek, hukuki bir araştırma ile değil, ancak daha önceki seçim sonuçlarının değerlendirilmesi yoluyla varılabilecek bir sonuçtur.
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1. Milletvekili Genel Seçimleri Bak ımından:
A. Tem.silde Adaleti Bozan Kurallar:

Yürürlükteki Milletvekili seçim sisteminin Anayasanı n 67. maddesinde
yer alan temsilde adalet ilkesi bak ımmdan bir kaç noktada ele ştirilebileceğini düşünüyorum
1. Bu bağ lamda ele almması gereken kurallann ba şmda, 1983 yasas ı ile
getirilmi ş olan % 10 baraj gelmektedir. Anayasa Mahkemesi 1995 y ılında
Milletvekili Seçim kanununda yap ılan değiş iklikle ilgili olarak yapt ığı denetimde kanuna yeni eklenen 34/A maddesi vesilesiyle % 10 baraj ın "olağandışı ölçülere varmadığı"nı belirterek, "yönetimde istikrar ilkesine uygun ve temsilde adalet ilkesiyle ba ğdaşır" olduğu görüşüne varmıştır. Bu
yükseklikte bir baraj ın başka hiç bir ülkede görülmedi ği, dolayısıyla aslinda "olağandışı" olduğunu bir yana b ırakarak, yukarda söylediğim gibi, ancak seçim sonuçlarına bakılarak ölçülebilecek olan "temsilde adalet" ile ne
ölçüde bağdaştığını ele almak istiyorum. Serbest seçim ilkesiyle ba ğdaşmayan 1983 seçimlerini bir yana b ırakırsak, bu kuralı n, 1987 seçimlerinde oylann % 19.8mm (4.7 milyon oy), 1995 seçimlerinde % 14.5mm (4.1
milyon oy) ve 1999 seçimlerinde % 19.2'sinin (6 milyon oy) de ğerlendirme
ı değerlendirme al ınan partidışmda bıraktığı m görürüz. Rakamlara oylar
ler açısı ndan bakarsak, bulacağımı z oranlar ise 1987'de % 80.2 (üç parti),
1995'de % 85.5 (5 parti), 1999'da % 80.8 (4 parti) olmaktad ı r. Hemen beı lan her oyun mutlaka temsile dönü şlirtmek gerekir ki, seçimlerde kullan
mesi ku şkusuz şart de ğildir. Ne var ki, "üçlü" bir ittifak nedeniyle de ğeru 1991 seçimleri bir yana b ırakıhrlendirme dışı kalan oylarm % 0.5 olduğ
sa, seçim sisteminin dolaylı bir sonucu olmaksızın doğrudan değerlendirme ışı
d kalan oy miktanmn anı lan üç seçimde de demokratik standartlar
bakımı ndan kabul edilmez bir düzeyde oldu ğunu söylemek gerekir. Bu barajı n demokratik ülkelerde görülen en yüksek baraj olan % 5'e (Almanya)
düş ürülmesi durumunda, hesaba kat ılmayan oy oranları 1987'de % 4.2,
1995'de % 6.3, 1999da ise % 8.3 gibi çok daha kabul edilebilir bir düzeyde
olacaktı.
2. Bu rakainlar, yüksek baraj ın yol açaca ğı samlan "seçmenlerin oylar ım
ini de bize göstermektebüyük partilerde toplamalan"mn gerçekle şmediğ
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dir. 1987 seçimlerine 7, 1991 seçimlerine 6 parti kat ılmışken, 1995 seçimlerine 12, 1999 seçimlerine 20 partinin kat ılabilmeş olması, 1987 seçimlerinde en çok oy alan parti % 36'yı aşmışken, bu rakamın 1991'de % 27,
1995'te % 21.4 ve 1999'da % 22.2 olması da gözden kaçırılmamalıdır.
3. Bir başka deyişle % 10 baraj ne seçmen oyundaki parçalanmayı durdurabilmeş , ne de Türkiye'nin 1991'den bu yana önce ikili ve üçlü koalisyonlarla yönetilmesine engel olabilmi ş, olan yalnızca temsilde adaletsizlik olmuştur. Öte yandan, ülke seçim barajmın temsilde adaletsizli ğe yol açması, yalmzca baz ı oyların değerlendirme dışı kalmasından kaynaklanm ış
değildir. Baraj altında kalan partilerin oylarının, bu oyların yansıttığı siyasal eğilimlerin tam tersi nitelikte olabilen partilerin hanesine katkı
yapmasını da bu bağlamda zikretmek gerekir.

4. 1983 yasası ile milletvekilliklerinin illere tahsisi bak ımından getirilen
yeni düzenleme de temsilde adaleti bozucu sonuçlar vermektedir. Bu kurala göre, nüfusu ne olursa olsun, önce her ile bir milletvekili tahsis edilmektedir. Türkiye'de şu anda 81 il olduğuna göre, geriye 469 milletvekili
kalmakta, bunların illere dağıtılması ülke nüfusunun bu sayıya bölünmesi ile elde edilecek sayıya göre yapılmaktadır. Bu dağıtım yöntemi, her ile
önceden nüfusuna bakılmaksı zm bir üyelik verilmesi nedeniyle, büyük
nüfusa sahip iller aleyhine sonuçlar do ğurmaktadır. Örneğin 1999 seçimlerinde -DiE'nin 1997 Genel Nüfus Tespitine göre- Tuncelide 43 bin, Bayburt'ta 50 bin nüfusa bir milletvekili dü şerken, bu rakam İstanbul'da 132,
İzmir'de ise 130 bin olmaktad ır. Böylece 1999 seçimlerinde Türkiye'de en
az nüfusa sahip 10 il toplam 20 milletvekili ç ıkartırken, bu on ilin toplamına eşit nüfus barınd
ıran Antalya 12 TBMM üyesi seçmektedir.
5. Temsilde adaletsizliğe yol açan bir ba şka husus da, milletvekilliklerinin
seçim çevrelerine (illere) da ıtılmasında "seçmen"in değil "nüfus"un esas
alınmasıdır. Aslında pek çok demokratik ülkede de temsilciliklerin seçim
çevrelerine dağıtımında kullanılan kriter nüfustur. Ne var ki, Türkiye'de,
seçmen/nüfus oram bakımı ndan bölgeler ve iller aras ına gelişmişlik düzeyinden kaynaklanan -her ülkede görülmeyen- önemli farkl ılıklar vardır.
Bu nedenle, örne ğin seçmen/nüfus oranı düşük olan Tunceli, Bayburt ve
Hakkari'de 1999 seçimlerinde yakla şı k 25 bin seçmene bir milletvekili düşerken, Ankara'da 84 bin, İstanbul ve izmirde ise yakla şık 90 bih kişi bir
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milletvekili seçmekteydi. Yine ayn ı seçimlerde her yüz ki şiye 40 seçmen KURULTAYI
düş en 1.3 milyon nüfuslu Şanlı urfa 518 bin seçmen ile 11 milletvekili seçerken, yüz ki şiye 66 seçmen dü ş en 1.2 milyon nüfuslu Manisa 799 bin
seçmeni ile 10 milletvekili seçmi ştir.
6. 1961 yılı ndan bu yana milletvekilliklerinin siyasal partilere ve ba ğımsız adaylara dağıtımı nda kullamlan d'Hondt bölme yöntemi, nispi temsile
dayalı hesaplama yöntemleri arası nda, büyük partilere en çok prim veren
sistem olarak bilinir. Bu sistemde seçim çevreleri küçüldükçe, sistemin yol
açtığı fiili baraj yükselece ğinden, büyük partilerin avantaj ı artar. 1999 seçimlerinde Türkiye'deki milletvekillerinin 423 tanesi en büyü ğü 12 üyelik
seçen seçim çevrelerinden seçilmi ş tir ki, d'Hondt sisteminin bu milletvekillikleri bak ımından yol açtığı en düşük fiili baraj ı n % 10 dolaylarında
olduğ unu söylemek gerekir. Dolayısıyla, ülke barajının düşürülmesi büyük partilerin sistemden kaynaklanan do ğal avantaj ım ortadan kalchrmayacaktı r. Buna ek olarak, seçim çevrelerinin büyüklü ğünün, örne ğin 10
üyelik ile s ınırlanması durumunda, seçim sisteminde hem adaletten uzaklaşılmamış , hem de büyük partilerin avantaj ı arttınlmış olabilecektir.
7. Genel olarak şikayet edilen seçmen oylar ındaki da ğmıklığın a şılması
için önerilebilecek en ak ılcı yöntem, birden çok siyasal partinin ortak listeyle seçime girmesine olanak sa ğlamaktır. 1954'ten bu yana yasak olan
partiler arası ittifak olanağının sağlanması , temsilde adaletsizli ği arttırmaksızı n parlamenter istikrara katk ı sağlayabilecektir.
B. Milletvekili Seçim Sisteminin Siyasal Sonuçlar ı:

Milletvekili seçim sisteminde adaletsiz temsile yol açan yukar ıdaki kuralların siyasal sistemin i şleyişi bakımından önemli sonuçlar do ğurduğunu
da görmekteyiz.
ı zamanda "ge1. Yukarda işleyişi aıılatı lan kurallar, hem Türkiye'nin ayn
büyük nüve
kentleşmiş
rice" yöreleri olan küçük nüfuslu iller, geli şmiş
fuslu illere kıyasla TBMM'de daha a ğırlıklı olarak temsil edilir olmas ına
yol açmakta, hem de, Türkiye'deki siyasal ya şama etkili olan "sapma"lara
da neden olmaktadı r. 1999 seçimlerinde daha çok geli şmiş yörelerden ve
kentlerden oy alan DSP/ANAP toplam ını n % 35.4 oyla 222 milletvekili ç ıkarmışken, FP/MHP'nin toplam ı n % 33.4 oyla 240 milletvekilli ği kazanBILDIRILER 1521
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masımn başlı ca nedeni bu iki kuralı n birlikte etkisidir. Bu, an
ılan kuralların merkez/ılımlı partilerin TBMM'de güçlerinden daha dü şük ölçüde
temsil edilmelerine yol açt ığım bize gösterınekte ve herhalde yönetimde
istikrara da katkı da bulunmamaktadır.
2. Bu saptamalar ışığında seçim yasası nda milletvekilliklerin illere da ğıtımı konusunda, 1980 öncesinde oldu ğu gibi, milletvekilliklerinin illere
dağıtımı nda önce her ile bir milletvekili verilmesi kural ından vazgeçilmesi ve bu dağıtımda nüfusun yanı sıra seçmen sayısını da hesaba katan bir
yöntemin benimsenmesi, temsilde adalet ilkesinin gerçekle ştirilmesi bakımı ndan zorunlu görünmektedir.

3. Hemen belirtmek gerekir ki, 1995 seçimleri öncesinde yap ılan yasa değişikliğiyle getirilmiş olan ve 100 milletvekilinin ülke seçim çevresinden
seçilmesini öngören düzenleme, geçerli oyu esas ald
ığı için, nüfus dışında
seçmen say
ısı ağırlığımn da bir ölçüde seçim sonuçlar ına aksettirebilecek
bir değiş iklikti. Ote yandan böyle bir uygulamamn, ülkenin halen son derece yerelleşmiş olan ve ranta ve rant dağıtımı na yönelik olmakla ele ştirilen siyasal yaşamı m ulusal düzeye yönlendirebilecek sonuçlar do ğrubileceği de düşünülebilir. Anayasa Mahkemesinin bu düzenlemeyi iptal ederken kullandığı Anayasan
ı n 80. maddesinde yer alan "seçildikleri bölge"
ifadesinin, "genel temsil ilkesinin" biraz ba şarısız bir tanımı olmaktan öteye, milletvekillerinin bir kısmın
ın ulusal seçim çevresinden seçilmesine
engel olduğu değerlendirmesine katı lmak zordur. Ne var ki, 1965 seçimlerinde "Milli Bakiye" sistemi çerçevesinde benzer bir uygulama görülmü ş
olsa bile, 1995 değişikliğinin bu milletvekillerinin "parti yetkili kurullan
kararıyla" illerle ilişkilendirilmeleri, Anayasa Mahkemesinin de dedi ği gibi, bir seçim çevresinde oy kullanan seçmenin "ad ım bilmediği adayı seçmiş sayılması" anlamına geleceği için, kolay savunulabilecek bir yöntem
değildir. Dolayısıyla, Anayasamn ulusun temsiliyle ilgili maddesinden "seçildikleri bölge" ibaresinin ç ıkarılması yoluyla, ulusal seçim çevresinden
seçilecek TBMM üyelerinin illerle ili şkilendirilmesi gereğini ortadan kalı rmak da seçenekler aras ında düşünülmelidir.
d
II. Yerel Yönetim Seçimleri Bak ımından
Yerel yönetim seçimlerinde uygulanan kurallar ı n yerel temsille ilgili
önemli sorunlar doğurduğuna kuşku yoktur.
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1. Bu bakı mdan ilk belirtilmesi gereken husus, eskiden beri uygulanmakta olan "en çok oy alan aday" ın belediye ba şkanı seçilmiş sayılmasından
kaynaklanmaktadır. İ lk kez 1994 yerel seçimlerinde gözlemlenen ve 1999
yerel seçimlerinde kuvvetlenen "oylann a şırı parçalanması " olgusu, bu
ın
ı n % 251er doı n ulaştığı oy oran
makama seçilenlerin önemli bir k ısmın
layında oluşmasma, baz ı belediye ba şkanlarının ise % 20 ve daha dü şük
bir çoğunlukla seçilmesine yol açm ıştır. Bu durumda -e ğer doğrudan seçim
yöntemi muhafaza edilecekse- belediye ba şkanlığı seçimlerinde seçimi kazanmış sayı lmak için asgari bir oy oran ı aranması ve. iki turlu bir düzenlemeye gidilmesi demokratik ilkeler aç ısı ndan yerinde olacaktır.

KURULTAYI

ın 2. madde2. Yerel Yönetimler seçimlerini düzenleyen 2972 say ıh yasan
sinin "il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yap ılan seçimlerde onda birlik baraj uygulamal ı nispi temsil sisterni"nin uygulanaca ğmı
ımca
söyleyen ikinci fıkra hükmü, temsil ilkesini çarp ıtması nedeniyle kan
anayasaya ayk ırıdır.
Bilindiği gibi bu fikra yüzde onluk bir baraj dan söz etmekle birlikte, asl ında öngörülen o seçim çevresinde kullan ılmış geçerli oyların onda birine
denk düş en sabit bir sayını n "bütün partilerin ve ba ğımsı z adayların oy
sayısmdan ayr ı ayrı ç ıkarılması", daha do ğrusu "silinmesi"dir. Bu da parı n aldıkları "oy oranlarının de ğiştirilmesi" sonutilerin ve ba ğımsız adalar
cunu vermektedir. Örne ğin, 1999 seçimlerinde Çankaya ilçesinde Belediye Meclisi üyeli ği için 426 bin oy kullan ılmış , buna göre her parti ve bağımsı z adayı n oy toplamı ndan 42664 oy dü şülınüştür. Böylece, örneğin
CHP'nin oyu 133 binden 87 bine dü ş erken, Fazilet Partisinin 49 bin oyu 3
bine düşürülmüş olmaktadı r. Bu da daha önce CHP olanmn % 37'si kadar
oy almış olan FP'nin CHP oylar ının % 3.3'üne dü şmesi anlamı na gelmektedir. Böylece CHP % 31 oyla Çankaya Belediye Meclisinin 45 üyesinin
ı zca 1 üyelik ka27sini (% 60'ı m) ele geçirirken, FP 49 bin oyla (% 11) yaln
zanabilmektedir. Ne var ki, Anayasa Mahkemesi asl ında "baraj" kavramı yla hiç bir benzerli ği olmayan bu hükmü "onda birlik baraj" olarak değerlendirmi ş ve karara muhalefet şerhi yazan bir üyenin belirtti ği gibi
"yasa gücüyle geçerli oylara yön de ğiştirmek" anlamı na geldiği sonucuna
varamamıştır. bu "de ğiş tirmenin" sonucu, örneğin, Ankara Alt ındağ'da %
31 ile FP'nin, K ızılcalıaınanı 'da % 24 ile MHP'nin, Polatl ı'da % 22 ile
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Sincanda % 32 ile FP'nin Belediye meclisinde salt ço ğunluğu
sağlaması olmaktadır, bu örnekleri İl Genel Meclisi üyeliklerine geni şletmek istersek, MHP'nin Adana'da % 23,5 oy ile İl Genel Meclisi üyeliklerinin % 54'ünü, DSP'nin İ zmir'de % 35 oy ile % 64'ünü kazanmas ım örnek
olarak zikredebiliriz.

3. Bu noktada belirtilmesi gereken bir ba şka husus da, Yerel Yönetim Seçimleriyle ilgili yasanm, İl Genel Meclisi üyeleri bakımı ndan ilçeleri esas
alıp belli nüfus dilimleri için sabit say ılar saptıyor olması dolayısıyla, yerel temsil bakımı ndan küçük ilçelerin mecliste a şın temsiline yol açmas ıdir. Örneğin, Ankara Evren ilçesinde kay ıtlı 3517 seçmen iki Il Genel Meclisi üyesi seçerken, Çankaya ilçesi 524 bin seçmenle yalmzca 11 üye seçmektedir. Eğer son dönemlerde s ıkça söz edildiği gibi, yerel yönetimlerin
seçilmiş organlarımn yetkileri geni şetilecekse, bu düzenlemenin de mutlaka yeniden ele alınması gerekir. Eğer İl Genel Meclisi bakımı ndan nispi
temsili esas olan il seçim çevresi uygulaması na geçilmeyecekse, ilçelerin
nüfusları m da hesaba katan bir tüzenlemenin yap ılması düşünülmelidir.
Ara Seçim Sorunu
1982 Anayasas ımn TBMM'de boş alan üyelikler için her seçim döneminde
bir kez ara seçim yapılması m öngören 78. maddesi hükmünün 1986 ılıny
daki biricik uygulaması -bu kuraldan umulan yarann tam tersine- ülkede
genel seçim havas ı doğmasına yol açm ış ve ara seçimlere gidilmesi siyasal
istikrar bak ımından riskli kabul edilir olmuş tur. Öte yandan 1961'den bu
yana Türkiye'de çe ş itli biçimleriyle uygulanmakta olan nispi temsil sisteminin mantığı , ara seçimler yapılması na uygun değildir. Bu nedenle, Anayasa değişikliği çalışmalarmda yedek milletvekilli ği usulünün dü şünülmesinin yerinde olacağı kanısındayım.
Adaylık
Milletvekili seçimlerinde aday olabilme bak ımı ndan 1982 Anayasasas ının
çizdiği çerçevenin demokratik ilkeler çerçevesinde üç noktada de ğiştirilmesinin yerinde olacağı m düşünüyorum.
1. Düş ünülmesi gereken değiş ikliklerden birincisi milletvekili seçilme yaşının 25'e düşürülmesidir. Bilindi ği gibi biri hariç TBMM'de grubu bulu524 IB İL]JİRİLER
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nan tüm partiler tarafindan benimsenerek 1995 Anayasa de ğişiklikleri içi- KURULTAYI
ne konulan bu öneri TBMM'de gizli oylamada reddedilmi şti.
2. İ kinci olarak da, 76. maddenin ikinci fikras ında yer alan bazı suçlardan
mahkum olanları n "affa uğram ış olsalar bile" milletvekili seçilmelere engel olan hükmün de ülkelerin tarihinde zamanla de ğişebilen "siyasal" sayı labilecek olan suçlardan mahkumiyetler bak ımı ndan Anayasadan çıkartılması düş ünülmelidir. Çünkü demokrasi ve hukuk devleti gelene ğinin
gelişim tarihi, aynı zamanda, bir bakı ma siyasal suçlarm azalması , cezaların hafiflemesi ve bu suçlardan do ğan kısıtlılıklann yok olma sürecidir.
Ayni biçimde, "genel af kavram ıyla bağdaşmaması nedeniyle, öteki suçlar
bakımı ndan "affa uğramış olsalar bile" ibaresinin de metinden ç ıkartılması yerinde olacaktır.
3. Son olarak da, kamu görevlilerinin görevlerinden çekilmedikçe milletvekili adaya olmaları m önleyen ve böylece aslı nda demokratik bir anayasanın dayanaca ğı değerleri en önde savunmas ı beklenecek bir toplumsal
katmanın siyasal yaşama katılması m zorlaştı ran kuralın -yargı ve TSK
mensupları istisnası dışmda- kaldınlması doğru olacaktır. Aday olmanın
görevden çekilme ko şuluna ba ğlanamayacağını öngören 1961 Anayasas ı
hükmünün o dönemde herhangi bir sorun yaratmam ış olduğu dü şünülüri görülese, böyle bir de ğişikliğin demokratik kat ılıma katkı yapabileceğ
cektir.
4. Yukarda söylenenler yerel yönetim görevlerine adayl ık bakımından evleviyetle geçerlidir. Bilindi ğ i gibi anayasal bir zorunluluk olmamas ına ve
Yerel Yönetim Seçimlerine ili ş kin yasada herhangi bir hüküm olmamas ına karşı n, kamu görevlilerinin yere yönetim görevlerine seçilmeleri bak ımından da Anayasanın 76. maddesi uygulama alam bulmaktachr. Ozellikle belediye ve il genel meclisleri bak ımı ndan bu uygulamamn hiç bir demokratik gerekçesi bulunmamaktadı r. Ama burada ası l önemli olan, profesyonel üyelik gerektirmeyen yerel yönetim meclisleri bakımından kent
nüfuslarmda önemli bir oram temsil eden kamu görevlilerinin, bu görevlerinin yanı sıra yanı anda bu ıneclislerde de görev yapabilmelerinin sa ğlanmasıdır. Kamu görevlilerinin -bir istisna d ışında- siyasal parti üyesi olmalanna engel olan anayasa kuralını n korunması gerekli görülüyorsa,
kamu görevlilerinin ya do ğrudan ya da siyasal parti listelerinden ba ğımBtLD İRİLER
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siz olarak seçilip, görevlerini b ırakmak zorunda olmaksızm, bu meciislerde üye olabilmeleri basit yasal de ğişikliklerle sağlanabilir. Böyle bir olanağın sağlanması, şu anda "serbest meslek erbabı"na terkedilmi ş durumda
olan yerel siyaseti zenginle ştirecek ve "yerel rant politikas ı"m dengeleyebilecektir.
Onseçim

Siyasal partilerin milletvekili -ve yerel yönetimlerin seçimle gelen görevlileri bakımından- adaylannı n tespiti yönteminin demokratik sistemin işleyişi açısından büyük önem ta şığı genel kabul gören bir husustur. Kanımca, bir siyasal sistemin demokratiklik düzeyi ile, parti içi demokrasi konusunda doğrudan bir koş utluk kurmak zor olmakla birlikte, parti üyelerinin parti adaylannm belirlenmesinde etkili olabilmesinin siyasal.katilimin geliştirilmesi bakı mmdan yararl ı olacağma kuşku yoktur. Ne var ki,
böyle bir zorunlu "önseçim" yönteminin, siyasal partilerin üye sisteminin
yeniden düzenlenmeden, sa ğlanmadan sağliklı olacağı söylenemez. Partilerin iç i şi olması gereken önseçim ve sağliklı üye kayıtlan yasa tarafindan teşvik edilmeli, ama siyasal parti kültürünün k ısa dönemde yasal düzenlemelerle değiştirilebileceği de samlinamalıdır. Böyle bir girişimde bulunduğu söylenen tek parti olan CHP'nin dahi bundan vazgeçti ğinin
söylendiğini düşünürsek, parti üye kayıtlanm ağır şekil koullanna bağlama ve denetim altına almanın siyasal parti ya şamına faydadan çok zarar
getirebilecek bir tutum olacağı m da söyleyebiliriz. E ğer seçmenlerin siyasal partiler tarafindan önlerine konan listelere oy vermek zorunda kalmaları eleştirilecek bir duruınsa, bunun çaresi olarak önseçimden daha etkili olabilecek tercih oyu ve karma liste gibi yöntemlerinin geli ştirilmesi daha etkili olabilecektir.
Oturum Başkam
Sabuncuoğlu hocamıza teş ekkür ediyorum.
Tartışmacı olarak Sayı n Özbudun'a söz veriyorum, rica ediyorum.
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Prof. Dr. Ergun Özbudun
Bilkent Üniversitesi idari ve iktisadi Bilimler Fakültesi

Sayın Başkan, değ erli konuklar; esasmda bir seçenek, Yavuz Sabuncu'nun
bütün görüş lerine tam olarak katıldığı m için, yorumu burada bitirmek ve
sizden özür dilemektir. Ancak, tabii bu seçene ği uygulamayacağım; onun
yerine yapaca ğım ş ey, Yavuz Beyin zaten de ğindiği konuları aşağı yukarı
ı izleyerek, bu konuda kendi dü ş üncelerimi de eklemek suretiyaym sıray
le biraz daha vuzuha kavu şturmak ve e ğ er vakit müsaade ederse, bu otuın Sabuncu'nun de ğinmediği Siyasi Partiler
rumun konusu olan, fakat Say
ı da eklemek olacaktır.
Kanunuyla ilgili bir-iki noktay
Her şeyden evvel, 1995 yıhndaAnayasa'da yap ılan değişiklikle, 82 Anayasası mn ilk metninde bulunmayan bir formül mevzuatumza eklenmi ştir.
ını n temsilde adalet ve yönetimde istikrar prensipBu da seçim kanunlar
lerini bağdaştı racak biçimde yap ılmalan gereğidir. Seçim hukukuna a şina
olan herkesin bildi ği gibi, bunlar birbirinin tamamen z ıddı olan prensipın nasıl bağdaştırılabileceği çok kuşkuludur. Belısıyla bunlar
lerdir. Dolay
ki bu hükümden pozitif hukuk bak ımından ç ıkarılabilecek tek anlanışudur: Bundan böyle Türkiye Büyük Millet Meclisi, saf nispi temsil veya saf
çoğ unluk sistemlerinden birini kabul edemeyecektir, ikisi aras ında bir sistem kabul etmek mecburiyetindedir. Fakat bu iki ucun aras ında da sayı ın hangisinin
ısı z karma sistemler mevcuttur. Bunlar
sı z alternatifler, say
seçileceği bir ölçüde Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine ba ğli olmakla birlikte, Anayasan ı n bu hükmü dolayısı yla bir ölçüde de Anayasa
Mahkemesinin takdir alan ına girmiştir. Bu takdirin kullanışı mn bir örneın Sabuncu'nun de ğindiği 1995 yılı ndaki karara değinebilii olarak, Say
ğ
riz. Burada Anayasa Mahkemesi, seçim çevresi baraj ım temsilde adalet ilkesine aykırı bularak iptal ederken, % 10'luk ülke baraj ım temsilde adaısı yla bu takdirin
let ilkesine aykı n bulmamıştır ve iptal etmemiştir. Dolay
geniş ölçüde sübjektif bir takdir olabilece ği endişesi de vardır.
ı n SabunBuradan % 10'luk genel ülke baraj ı meselesine geçiyorum. Say
cu'nun belirttiği gibi, % ı O'luk bir baraj, hiçbir demokratik ülkede görülen
bir baraj de ğildir. Gerçi nispi temsil edilen ülkelerde yüzde 5'e varan baBİLDİRİLER 1527
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yüzde 4-5'lik barajlar görülmektedir ve faydalı olmaktadır. Dolayısıyla ben de Türkiye'de % 5 civannda bir baraj ın konulmasından yanayım.
Bu barajın olmadığı, uygulanmadığı bir Polonya seçiminde 29 parti parlamentoya girmiş tir. Hatta bir tanesinin adı, Bira Sevenler Partisi idi. Barajın konulmasından sonra, Polonya Parlamentosunda temsil edilen partilerin sayısı 5 veya 6'ya düşmüştür. Dolayısıyla % 10'luk bir baraj, temsilde adalet ilkesi bakıımndan savunulmas ı mümkün bir baraj de ğildir. Ayrıca bugün içinde bulunduğumuz bir siyasal olgu; yani siyasi parti sistemindeki aşırı parçalanma nedeniyle de % 10'luk baraj ın seçmen temsilini
çok büyük ölçüde çarp ıtan sonuçlar vermesi de muhtemeldir. Bugün yap ılan seçim araştırmaları gösteriyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinde
halen temsil edilmekte olan 5 partinin oy oranları, bugün bir seçim yapıldığı takdirde % 10'un ya 1-2 puan üstünde veya 1-2 puan alt ındadır. Muhtemeldir ki, yapı lacak bir seçimde, bugün Parlamentoda temsil edilen partilerden bir kısmı da bu % 10'luk baraj ı geçemeyecektir, 2-3 parti ancak
bunu başarabilecektir. Bu takdirde de de ğerlendirilemeyen oy miktan ve
oram o kadar artacaktır ki, kamuoyundaki siyasi da ğılımı hiçbir şekilde
yansıtmayan ve tamamen çarpıtan bir sandalye dağılimına şahit olabiliriz. Bu tehlikeye de dikkati çekmek istiyorum. Gerek temsilde adalet açısından, gerek Türkiye'yi tats ız sürprizlerle karşılaştırması tehlikesinin
önlenmesi açısından ulusal barajın % 5 civarlarına çekilmesinin çok faydalı olacağı kamsındayım.

Yine Sayın Sabuncu'nun değindiği gibi, 1983'ten beri yürürlükte olan seçim mevzuatımızın en büyük adaletsizliklerinden biri, milletvekillerinin
tahsisi konusundadır. Bilindiği gibi, nüfusa bakılmaksızın, evvela her ile
bir milletvekilliği tahsis edilmekte ve ondan sonra geri kalan milletvekillikleri nüfus esasına göre bölüştürülmektedir. Bu sistem, nüfusu en az
olan en küçük illere haks ız bir avantaj sağlayan, adaletsiz bir avantaj sağlayan bir sistemdir. Biliyoruz ki, seçim hukukunun en temel prensiplerinden biri, tek insan-tek oy prensibidir. Dolay
ısıyla böyle bir milletvekili
tahsisi sistemiyle bu sistemden büyük ölçüde uzakla şılnuş olmaktadır ve
nüfus say
ısı az olan küçük illerde çok daha düşük bir seçmen say
ısıyla bir
milletvekili çıkarmak mümkün olmaktad ır. Ayrıca bunun kabul edilmesi,
kanaatimce me şru olmayan, caiz olmayan birtakım siyasi sakıncaları da
var. Türkiye'nin demografik gerçeklerine göre, nüfus sayı sı en az olan il528 1 BILDIRILER
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ler, genelde sosyoekonomik geli şmişlik düzeyi en dü şük olan illerdir. Dolayısıyla bu illere tanınan seçim avantajı , Türk toplumunun en muhafazakar, en tutucu kesimlerine Parlamentoda hakketmedikleri, güçleri ölçüsünde hakketmedikleri bir ağırlı k kazandıran bir sistemdir. Ki, Sayın Sabuncu buılu rakamlarla, oranlarla kamtlam ıştır. Bunu da seçim sistemine
ve seçim adalet ilkelerine yap ılan haksız ve yersiz bir müdahale olarak yasıflandırmak gerekir.

HUKUKU
KURULTAYI

Sayı n Sabuncu'nun yine benzer gerekçelerle, milletvekillerinin tal ısisinde
nüfusa değil, seçmen sayısma bakılması yolundaki ele ştirisine de katılıyorum. Gerekçeler, biraz evvel söyledi ğim gerekçelerle aynıdır.
Türkiye milletvekilliği veya ulusal çevre meselesine gelince; biliyorsunuz
ki bu 1995 Seçim Kanununda kabul edilmi ş, fakat Anayasa Mahkemesinin aynı yıl verdiği kararla iptal edilmiş tir. Bu iptalin bir gerekçesine katılmıyorum; yani Anayasanın 80. Maddesinde, "seçildikleri bölgeyi de ğil,
milletin tümünü temsil ederler" tarz ındaki ifade, milletvekillerinin mutlaka belirli seçim bölgelerinden seçilmesini emreden bir ifade de ğildir. Tam
aksine, belirli bölgelerde seçilmi ş olsalar dahi, milletin tümünü temsil
edecekleri şeklinde okunmas ı gereken bir ifadedir. Bugün demokratik ülkeler arası nda tüm ülkeyi tek bir seçim çevresi olarak sayan ülkeler mevcuttur; Hollanda ve İsrail gibi, kimse bunun demokratik ilkelere ayk ın olduğunu ileri sürmemektedir. Tabii bu kanunda, Anayasa Mahkemesinin
baş ka bir iptal sebebi var; o da yasa koyucunun bence son derece beceriksiz bir düzenlemeyle bu Türkiye milletvekilliklerini daha sonradan parti
merkez organlannın kararlanyla belli illerle ii şkilendirmiş olmasıdır ki,
bu hakikaten ciddi kaygı lar uyandıracak, ciddi itirazlara yol açacak bir
sistemdi. Belki Anayasa Mahkemesinin iptal karar ında, bu düzenlemenin
teknik yönden kötü olu şu bir rol oynaınıştı r. Ancak, ayni .tehlikeyle tekrar
karşılaş mamak için ve ulusal çevreden seçilecek bir miktar milletvekilinin
Türk siyasi hayatına bir katkıda bulunacağı inancıyla, bir Anayasa reformmıda bu hususun doğrudan doğruya Anayasada belirlenmesi ve belli saı da milletvekilinin, mesela 100 milletvekilinin ulusal listelerden seçilmey
sinin bir Anayasa hükmü haline getirilmesi kan ımca yerinde olacaktır.
Say
ın Sabuncu'nun, belediye ba şkanlarının iki dereceli seçimle seçilmeleıl yolundaki önerisine tamamen katılı yorum, çoktan beri ben de bu görü şB İLDİRİLER
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Milyonluk bir ilin yönetiminin yüzde 20'ler civar ında oy alan bir belediye tarafından yürütülmesi, demokratik ilkelere ne ölçüde uygundur;
bu ciddi bir tartışma konusudur. İki turlu seçim, bu sakıncalan bertaraf
edecektir.

KURULTAYI teyim.

Yine Sabuncu'nun çok hakli olarak dile getirdiği gibi, bugün yerel yönetim
seçimlerinde uygulanan ve bütün partilerin oylarından yüzde 10 düşüldükten sonra il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin dağıtılmasını
öngören sistem; zaten kendisi de adaletsiz olan milletvekili seçimindeki
yüzde 10'luk barajdan da daha çarpık, daha adaletsiz ve daha anlams ız bir
sistemdir. Bu itibarla ve Sabuncu'nun gerekçelerine aynen katılarak, bunun da düzeltilmesi gerektiği inancını taşıyorum.
Ara seçim ve adaylık konusunda da sözü uzatmamak için, de ğerli meslektaşımın görüşlerine aynen katıldığımı belirtmekle yetineceğim.
Tabii bu ilerleyen saatte, Siyasi Partiler Kanunu Reformu veya Anayasada siyasi partilerle ilgili olan ilkelerin belirlenmesi gibi başlı başına bir panel konusu olabilecek bir konuda aynnt ılara girmem mümkün de ğil. Ancak, şu anda gündemde olmas ı itibariyle, siyasi parti yasaldarıyla ilgili
olarak ve bu konuda giri şilen Anayasa değiştirme süreciyle ilgili olarak
birkaç görüşümü ifade etmek istiyorum.
Bugün partilerin kapatilmasm ı düzenleyen yasaklar rejiminin Avrupa
normlanna uygun olmayan, a şırı ölçüde yasakçı bir rejim olduğu ve partilerin kapatılmasını aşırı ölçüde kolaylaştırdığı, zannediyorum hemen hemen herkesin kabul etti ği bir gerçek. Anayasada 1995 yılında yapılan değişikliğe rağmen, o tarihten bu yana Siyasi Partiler Kanununda buna gerçek bir uyum sağlayacak değişikliklerin yapılamamış olması, bir ele ştiri
nedenidir. Dolayısıyla bugün Siyasi Partiler Kanununda, Anayasadaki siyasi partiler yasaklarım aşan ve dolayısıyla da çağdışı kalmış olan birtakım yasaklar mevcuttur. Gerçi Anayasa Mahkemesinin ilk günkü konuşmamda değindiğim Demokratik Barış Hareketi Partisine ili şkin kararında, Yüce Mahkemenin bundan sonraki içtihadı bakımından olumlu ümitler uyandıracak işaretler vardır. Bu kararda, Anayasa Mahkemesi, 1995
Anayasa değişikliğine değinmiş, -daha doğrusu olumlu gerekçeyi üyelerden 4'ü buna değinmiş- buna uygun bir Siyasi Partiler-Kanunu değişikli530 BILDIRILER
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ğinin yapılmamış olmasına işaret etmiş ve bu durumda 89. Maddeyi de ğil;
yani Demokratik Barış Hareketinin ihlal etmekle suçlandığı maddeyi değil, fakat doğrudan doğruya Anayasa hükmünü uygulayarak, bu partinin
kapatılması talebini reddetmiştir. Dolayısıyla bu içtihat devam ettiği taktirde, Anayasadaki yasaklar rejimiyle -ki, bütünüyle makul kabul edilebilir- Siyasi Partiler Kanununda bunu aşan ve taşan yasaklar rejiminin bağdaştırılması mümkün olabilecektir. Fakat şüphesiz daha köklü ve daha
doğru olan bir çözüm; konuya yasama orgamn ın el atması ve Siyasi Partiler Kanununun yasaklarla ilişkin hükümlerini Anayasanın 1995 yılında
yapılan tadili ışığmda yeniden değerlendirmesidir.

HUKUKU
KURULTAYI

Öte yandan, tasarlanan Anayasa değişikliğinde, siyasi partilerin kapatılmasım büsbütün imkansız kılmasa bile, pratikte imkans ız kılacak derecede güçleştirici şartlara bağlanmasına da doğru bulmadığını belirtmek isterim. Mesela şu anda tartışma konusu olan versiyonlardan bir tanesi, siı verilmesi için, daha evvel mahkeyasi partiler hakkında kapatılma karar
melerce verilmi ş ve kesinle şmiş mahkumiyet hükümlerinin mevcudiyetin ne kadar geç işlediği malumdur. Bu
ni aramaktadır. Türkiye'de yargını
itibarla, Siyasi Partiler Kanunundaki ve Aııayasadaki yasaklan ihlal eden
kişiler hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararlanna ulaşılması yıllar
alabilecektir. Hatta bazı hallerde, belki böyle bir mahkumiyet kararının
verilmesi dahi mümkün olmayacakt ır. Çünkü bilindiği gibi, 1991'de Türk
ısıyla laCeza Kanununun 163. Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Dolay
ikliğe aykırı propaganda cezalandıran bir hüküm bugün bildiğim kadarıyla ceza hukukumuzda mevcut de ğildir. Bu itibarla, e ğer böyle bir hüküm
kabul edildiği takdirde, bir partiyi laik devlet ilkesini tahribe yönelik davranışlarından dolay
ı kapatmak da fevkalade zorla şacaktır, hatta imkansızlaşacaktır.
Öte yandan, konuyu tamamen Anayasa Mahkemesinin takdirine bırakmak da, Yüce Mahkemenin takdir ala ıum çok genişletmek olacaktır. Bu
itibarla, ortalama bir yol olarak, bugün en son üzerinde uzla şmaya varılmış görünen sistemin, yani Anayasa Mahkemesinin geçenlerde iptal etmi ş
olduğu Siyasi Partiler Kanununun 103. Maddesindeki esaslann Anayasa
hükmü olarak Anayasaya monte edilmesinin faydalı olacağı düşüncesinı, parti tüzel kideyim. Böylece bireysel üyelerin i şledikleri fiillerden dolay
şiliğinin mahküm edilmesi gibi haksız bir sonucun önüne geçilmiş olacakB İLDİRİLER 531
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tır. Çünkü bireysel üyelerin fiullerinin, Anayasada belirtilecek olan parti
merkez organlarınm zunni veya açık onayına kavuşmuş olmaları şartı ve
elbette bu eylemlerin odak teşkil edecek bir yo ğunlukta işlenmiş olmaları
ımca, bu makul bir ortalama formüldür.
şartı aranacaktır. Ki, kan
Bunun yanında son olarak değineceğim husus; yine Anayasayla getirilmek istenen derecelendirilmiş müeyyide sisteminin de esas itibariyle taraftar olduğum bir sistem olmasıdı r. Yani Siyasi Partiler Kanununa aykı nda sadece kapatma müeyyidesi var olacak
n hareket eden partiler hakkı
yerde, mesela bunlann Hazine yardımından tamamen veya kısmen mahrum edilmeleri veya bir dönem seçime katılmaktan alıkonulmaları gibi
ara müeyyidelerin getirilmesi faydal ıdır. Ancak, burada açıkta kalan bir
sorun vardır; acaba hangi eylemlere hangi müeyyidelerin uygulanaca ğı
belirtilecek midir; yoksa bu husus tamamen Anayasa Mahkemesinin takdirine mi sunulacaktır? Eğ er tamamen Anayasa Mahkemesinin takclirine
bırakılacaksa, bu takdirde yine Yüce Mahkemeye oldukça geni ş bir sübjektif takdir alan
ı tanınacağı aşikrdır. Hangi eylemin hangi cezayı gerektirdiğini Anayasada belirtmek ise çok kazuistik bir Anayasa yaz ımım gerektireceği için uygun gördüğüm bir yöntem değildir. Belki bu konuda derecelendirilmiş müeyyide ilkesine ilke olarak Anayasada yer verilmesi; fakat aynntılı düzenlemenin Siyasi Partiler Kanununa b ırakılması gibi bir
çözüm üzerinde de dü şünülebilir. Her halükrda bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinde arzulanan uzlaşmaya varılması ve siyasi partiler
kanunda değişiklik yapılarak, yukarıda ifade ettiğim hususlann düzenlenmesi gerekmektedir. Bu konudaki düzenleme eksikli ğin Anayasa
Mahkemesi'nin taktiriyle gidrilmesi uygun de ğildir.
Bilindiği gibi, siyasi parti kapatmayla ilgili 3 Anayasa Mahkemesi karar ı
hakkında Avrupa Insan Hakları Mahkemesi Türkiye aleyhine karar vermiştir. Bu konudaki Türk normlarımn Avrupa nornılanna uydurulması,
önemli bir zorunluluk olarak kendisini göstermektedir. Bu dü şüncelerle
hepinizi saygılarla selamlıyorum.
Oturum Başkam
Sayın Özbudun hocaya te şekkür ediyorum.
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Prof. Dr. Suna 1(111 (Bo ğaziçi Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi)
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Prof. Dr. Suna Kil!
Boğ aziçi Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

Dördüncü günün sabah oturumunu aç ıyorum. Konumuz "Küreselleşme,
Evrensel Değ erler ve Ulusal Egemenlik."
Birkaç söz edeceğim; o sözler içinde ben bir terimin daha buraya girmi ş olması m arzu ederdim. Biliyorsunuz küreselle şme konusu çok gündemde,
sanki yeni bir olgu gibi önümüze getiriliyor. Halbuki 19. Yüzy ılda İngiltere'nin ekonomik gücü ortadayken zaten kendisi küreselle şme politikalarım, siyasalannı yürütüyordu. Almanya gibi diğer başka ülkeler de ekonomik güce kavuş up, bir rakip olma durumuna gelince bir proteksiyonist,
kendini korumacı siyasalara büründüler. Ancak sanıyorum biz "küreselleşme" deyince, küreselle şme karşıtı olarak, iki büyük olay ammsıyoruz;
Seattle'da ve Prag'da olan olaylar. Ben bunun belki daha anlanılısını yaşadım. Bu da Ağustos 2000 y ılinda; yani bundan birkaç ay önce Uluslararası Siyasal ilimler Derneğinin 18. Dünya Kongresinde küreselleş me siyasalarına bir başkaldın vardı. Tabii profesörler, öğretim görevlileri cam,
çerçeve indirmediği için bu gazetelere pek yans ımadı; ama çok anlamlı bir
başkaldınydı ve bunun başı m da Amerikalı profesörler çekiyordu. Fiedor
ı idi ve kendisi ayakLory, Uluslararas ı Siyasi ilimler Derne ğinin Başkan
ta alkış lanan, küreselle şmeyi ac ımasız bir şekilde ve haklı bir şekilde ele ştiren bir bildiri sundu.
Orada dikkatimi çeken konu, Danimarkal ı bir katılımcı "ben sade bir yurttaşım, kı sa bir süre sonra emekliliğime kavu ş acağım. Benim devletim,
Danimarka hükümeti benim güvencemi her türlü şekilde sağlamış durumda. Küreselleş me bana ne getirecek, ne olacak?" dedi. Bu küreselleş menin sayı, bir yerde eleş tirilerin odak noktası küreselleşme siyasaların
az gelişmiş ülkeleri daha fakir konuma dü şürdükleri; yani küreselle şme
siyasalarım güden gelişmiş ülkeler onların ekonomilerini yönlendirerek
onları siyasal tekeline çekiyor sa yı var.
Tabii, küreselle ş me konusunun bundan daha geniş bir boyutu var. Onun
için Amerikalıların veyahut geli şmiş ülkelerin orta sınıfım temsil eden düAÇIK OTURUM 535
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şünürler bir nevi başkaldırma içindeler. Şöyle ki: Bir örnek vermek gerekirse Birleşmiş Milletlerin 1999 verilerine göre, Amerika Birle şik Devletleri refahın
ı , zenginliğini ikiye katlamış durumda; ama öyle gözüküyor ki
bu ikiye katlamak ancak zengine yaram ış, bu ikiye katlanan servet, halka doğru kaymanuş durumda. Burada eksik gördüğüm -belki de konu şmacılar değinecek- cumhuriyetçilik kavraınının da ilave edilmesi gerekirdi. Neden bunu söylüyorum? Sisaro'nun deyimiyle cumhuriyetçili ği anlattıktan sonra daha açıklığa kavuşacak. Neden bu cumhuriyetçilik kavramımn başlık arasında olmadığını biraz eleştirdim. Sisaro "cumhuriyetleri, ortak adalet anlayışmı, kamu yararını yaratmak için insanların bir
araya gelmesini sağlayan halka ait devletler" olarak tan ımlıyor. Cumhuriyet rejimi, gücün temelde halkta olduğunu benimser. Cumhuriyetçilik
ulusalcılığı ve katılımcılığı öngörür. Kısacası cumhuriyet, halkın kayıtsız,
şartsız egemenliğine dayanan bir rejimdir.

Cumhuriyetçi gelenek, özgürlü ğün eşit yurttaşlık gerektirdiğini vurgular.
Cumhuriyetçi anlayış özeli değil, kamu yaranm ön planda tutar. Cumhuriyetçiler inanmaktadırlar ki toplum olmadan özgürlük olamaz ve hukuk
olmadan da özgürlük korunamaz. Anatole Prance ne demi ş "yalnzca siyasal özgürlükler, demokrasi gibi lafiarla yetineceksek özgürsünüz; ama
köprü altında uyumaya özgürsünüz" diyor. Dolayısı yla cumhuriyet terimi,
içinde kamu yararım düşündüğü için sosyal adalet görü şünden uzak olamaz. Bu nedenle, bunu söylememin esas nedeni, ku şkusuz küreselleşme
savlanmn, siyasalarmın hep demokrasi adına yurutülmesidir. Rejiste
Debrey'ın bir deyimini söyleyeyim; Rejiste Debrey "din güneyin; yani az
gelişmiş ülkelerin afronudur. Kuzeyin; yani geli şmiş ülkelerin afyonu da
demokrasidir" diyor. Tabii bu biraz abartılmış bir terim; ama bir ölçüde
bir tanımlama, bir ölçüde doğruluk payım da taşıyor. Şöyle ki demokrasiyi kullanarak özeli, kişisel çıkan, bölücülüğü, şeriatçılığı, en aşağı olan değerleri ve çıkarları savunabilirsiniz; bunu hep demokrasiyi kullanarak yapıyorsunuz ve yapIlıyor. Örneğin bir hür teşebbüs, hür kamu ve hür özgürlükler, piyasa; bütün bunlar demokrasi terimini kullanarak ortaya konuluyor. Öyleyse, demokrasi tabii ki en yüce değerleri de savunabilir ve
ortaya koyabilir; ama küreselle şme savları hep demokrasiyi kullanarak,
demokrasi sözcüklerinden yararlanarak ortaya konuluyor. Dolay ısıyla
"cumhuriyetle bu a şamada demokrasinin eğer bu kadar ç ıkarcı, bu kadar
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kamu yararım göz ardı eden, sosyal dengeleri altüst eden bir siyasa u ğru- KURULTAYI
na demokrasi kullan ılıyor ise cumhuriyetin kendini koruma, savunma
hakkı da doğ ar" diyorum.
ı yumuşatmak için bazı
Bu küreselleşmenin şu aş amadaki uygulamaların
ı n belki en yo ğununu Isveç Dışişleri Baçalışmalar oluyor. Bu çal ışmalar
kanlığı yuruttü, bir ölçüde de yürütmekte. Orada bulunan, onları n devlet
bakanları ndan Matscalson, bundan bir-iki y ı l önce Yeni Delhi'de ilginç bir
bildiri sundu ve "biz, küreselle ş meyi daha az gelişmiş ülkelerin veyahut
da yoksullarm yararına i ş leyen bir sistem haline getirmeliyiz" dedi ve şu
tanımlamayı yaptı : Dayanışmacı , solidaric globalization (dayan ışmacı kureselle şme) savında bulundu; yani zararlarla iyi sonuçlar da ortakla şa
paylaşılsın ve şimdiki bu uygulamasıyla bugünkü uygulamay ı, captured
globalization (zapt edilmi ş küreselleş me) olarak ortaya koydu. Ancak
halktan, yoksuldan, yoksul ülkeden yana bir küreselle şme savında bulunan aynı Matscalson'un geçen y ıldan beri Dünya Bankas ımn ikinci direktörü konumuna getirildiğini duydum. Biliyorsunuz ki her ne kadar küreselle şme serbest piyasa mekanizmas ı içinde hiçbir kimsenin müdahalesi
olmadan, kendi kendine yürüyor. Oyle bir ekonomik say içinde olmalarına
karşı n görüyoruz ki kurumsal yap ısı da var. Bu kurumsal yap ısı, özellikle IMF, Dünya Bankası , Dünya Ticaret Örgütü ve bir-iki büyük merkez
bankası ; Amerika'nı n ve Almanya'mn olduğu gibi.
ı olaBir yorumcu "İ kinci Dünya Sava şı sonrası m sosyal demokrasi yıllar
ktan
sonra,
60'lardan
sonra
Keynesçilerle
Freidmanistler
rak tanımladı
arası nda büyük bir sava şı m oldu ve bunu Freidmanistler kazand ı" diyor.
Konuyu genel olarak ortaya koymaya çal ıştım, şimdi konuşmacı lara geçeceğim.
İlk konuşmacımı z Prof. Jean Dufl'ar. Kendisi Paris-12 Üniversitesinde
Profesör, Paris Barosunda Avukat, Paris Barosu İnsan Hakları Enstitüsü
Bilim Komitesi Üyesi, Toulouse Üniversitesi Siyasal Bilimler Enstitüsü
mezunu. Eserleri Tayland'daki Siyasi Güçler, Kolektif Özgürlükler, İnsan
Haklan ve Temel Özgürlükler; bu kitab ı Jean Rober ile birlikte yaz ılmış
ve 7. basımında.
Sayı n Prof. Duffar buyurun.
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Dr. Jean Duffar

Paris Val de Marne Üniversitesi Hukuk Fakültesi

KÜRESELLE ŞME - EVRENSEL DEĞERLER VE
ULUSAL EGEMENLİK
1. Öncelikle, bu Kurultay'ın programı na böylesine güncel bir konuyu dahil
ettiği ve bunu açık bir formülasyonla kaleme ald ığı için Türkiye Barolar
Birliği'ne te ş ekkür etmek gerekir. Bu bildiri, tanınan serbestiden de yararlanılarak aşağı daki iki nokta etrafinda biçimlendirilmiştir.
I. Küreselle şme ve Evrensel Değerler
Il. Küreselleşme ve Ulusal Egemenlik
Bu bölümlemedeki unsurlar nas ıl tanımlanmalıdır?
2. Bildirinin her iki bölümünün ortak unsuru olan küreselle şme, nwndialisation (*) un eşanlamlısıdı r. Küreselleşmeden, dünyayı hızla tek bir iktisadi bütünlüğe dönüş türen bir süreç, iktisadi piyasalann ulus-devletleri
aşarak bütünleşmesi anla şılmaktadır (1). Küreselleş menin itici güçleri,
kapitalizm, serbest piyasada rekabet, özelle ştirme, ddrdglementation (**)
ve ayrıca krları n azaniileştirilmesi olacaktır (2).
(9 Fransızca'da, küreselle şme karşılığı olarak gerek giobe (küre)dan türetilen giobailsatüm, gerek monde (dünya)dan türetilen mondialisation sözcükleri kullanılmaktadır.
Türkçe'de ise, kavram, tek bir sözcükle ifade edilmektedir (ç.nj.
<1> Bütünü için bkz. M. DEMiRALP et Mme VERSPAGET, Rapport sur l'organisation
mondiale du commerce et l'application des r Ğgles de l'Uruguay Round, Assembl6e
Parlementaü-e du Conseil de l'Europe 12 Juillet 1996 DOC. 7618 25 p. ve M.J. OLOKA -ONYANGO, La mondialisation en consid6ration de l'augmentation des incidents
de racisme, de discrimiıı ation raciale et de xenophobie, E / CN.4 / Sub.2 /1999/8 22
juin 1999.
(*9 DJrglementation, rdgle (kural) sözcüğünden türetilmiş olup, belirli bir alanda devletin düzenleme yetkisinin kullanıniinı en aza indirgeyerek, o alanı piyasa kurallarının yönetimine bırakması m ifade eder. Diliınizd e bu kavrama karşılık olarak "kuralsızlaştırına" sözcüğü kullanılabiirse de, bu sözcü ğürı, anlamı yeterince açık biçimde
ifade ettiği söylenemez (ç.nü.
(2) 24-28 Ocak 2000'de BELLAGIO'da düzenlenen, ırkçılığa, ırk aynmcılığına, yabancı
düşmanlığına ve hoşgörüsüzlüğe karşı dünya konferans ına ilişkin dan
ışma toplantısı , 2000 A / CONF:189 / PC 1/10, 8 mars 2000.
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3. Toplumsal ve siyasal ya şamın "evrensel değerleri"ni belirlemek, daha
kolay olmalıdı r. Bunlarm, 10 Aral ık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi'nde özetlenmiş oldukları söylenemez mi? Aralı k 1998'de İstanbul'da Profesör Kaboğlu tarafından düzenlenen bir bilimsel toplant ıda,
Bildirge'nin iddialı programımn henüz gerçekle ştirilemediğini üzülerek
tespit etmiş olsak da, Bildirge "tüm halklar ve uluslar için ula şılması gereken ortak ideal" olma özelli ğini korumaktadır. İçeriğinin evrenselli ği,
Bildirge'den yararlanacak olanlann genelli ği ile güçlendirilmi ştir: Herkes,
Bildirge'de duyurulan tüm hak ve özgürlülderden "hiçbir ay ırım gözetilmeksizin" (madde 2), onur ve haklar bak ımından (madde 1) yasa önünde
eşit olarak (madde 7) yararlanabilir.
4. "Ulusal egemenlik" ise, hukukçular ve özellikle kamu hukukçular ı tarafı ndan iyi bilinen bir kavram olup, bir yandan devlete tamnan yetkinin genelliği, diğ er yandan devletin uluslararası kurallara doğrudan bağımhlığı
olmak üzere iki ölçüt içermektedir. Devletin yetkisinin genelli ği, bu yetkinin, kurucu iktidar ın kullanılması , ahlak, din, hatta ekonomi gibi her
alanda geçerli olduğunu ifade etmektedir. Geleneksel olarak egemen devlet, anayasal özerklikle ve yetkilerin yetkisi (la com$tence des com$tences) ile tammlanmaktadır (3).
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Bu formüller hâlâ geçerli midir?
1— KÜRESELLEŞ ME VE EVRENSEL DE ĞERLER
5. Ortak ekonomik ideal olarak ortaya ç ıkan evrensel süreci ifade eden küreselleş me ile 1948 Bildirgesi'nin ayni ölçüde evrensel de ğerleri arasında
bir ortaklık olduğu söylenemez mi? Bunun yan ıtı, küreselle şmenin kendi
i evrensel ekonomik de ğerleri ( Ş 3) gözardı etmeksizin, medeni ve
getirdiğ
siyasal haklar ( Ş 1) ile sosyal ve ekonomik haklar ı ( Ş2) etkileyip etkilemedikine göre değişecektir.
(3) CARRE de MALBERG, Contributionà la thorie gönra1e de lEtat, 1929,1,88-91; G.
SCELLE, Manuel de Uroit İ nternational Public, 1943, 73-81; J.DABIN, Doctrine gnörale de l'Etat, 1939, 111-125. Ch. ROUSSEAU, 12i ııd6pendance de l'Etat dans lordre international, Rec.Ac. Dt international, 1948-111.
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6. Kural olarak, ekonomik bir süreç olan küreselle şmenin, medeni ve siyasi hakların benimsenmesi ve tamnmas ına kayıtsız kalması gerekir. Bununla birlikte, bu hakların yaşama geçirilmesi zorunlu olarak ekonomik
sonuçlar da doğurmaktadır. Ancak, küreselle şmenin, aşağıdaki haklarla
içiçe geçmesi mümkün değildir:
a) Kişi bütünlüğü: Hukuk kişiliği (madde 6), ya şama hakkı (madde 3), iş -

kencenin ve zalimane, insanlıkdışı ya da aşağılayıcı muamelenin yasaklanması (madde 5), köleliğ
in ve kulluğun yasaklanması (madde 4).
b) Ya da özgürlük ve güvenlik hakk ı: Özgürlüğün keyfi olarak kısıtlanmasımn yasaklanması (madde 9), adil yargılanma hakkı ve masumiyet kannesi (madde 10), seyahat özgürlüğü (madde 13),
c) Bununla birlikte, düşünsel haklar (düşünce, inanç ve din özgürlüğümadde 18) için aynı şey geçerli de ğ
ildir: 24-28 Aralık 2000 Bellagio toplantısmda, düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin olarak, küreselle şmenin
merkezi bir unsuru olan enformasyon tekniklerinin yayılmasımn, maıjinal grup ve halldann bilgiye ula şması bakımından büyük olanaklar sunabileceğinin altı çizilmiştir (4);
d) Aym şekilde, siyasi haklarm ve özellikle herkesin kendi ülkesinde kamusal i şlerin yönetimine katılmak ve kamu görevlerine girmek hakk ımn
(madde 2-1) da küreselle şmeden etkilenmemesi gerekir.
7. Bununla birlikte küreselle şmenin, burada sözü edilen haklar kategorisinde bile, özellikle bütün insan haklar ın
ın üzerinde yükseldiği temel olan
ayrımcılık yapmama ve e şitlik ilkelerine etkileri olmu ştur. Irkçılığa, ırk
aynmcılığına, yabancı düşmanlığına ve ho şgörüsüzlüğe karşı düzenlenen
Dünya Konferansı'nın hazırlık metinlerinde tekrarla üzerinde durulan konulardan biri, "ırkçı gösterilerin yeniden şiddetlenmesi ve ırkçılığm ekonomik temelleri bağlammda küreselle şmenin etkileri"dir (5). Irk Ayr ımcı(4) A/CONF 189/acI / ı o, 8 mars 2000.
(5) İnsan haklarının geliştirilmesi ve korunması alt komisyonunun katlus ı , Af CONF
189/PC 1 / 13 /Add. 1 6 mars 2000.
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lığının Ö ıılennıesi Komitesi, Konferans'm geçici gündemine, "Ekonominin
küreselle şmesinin yans ımaları ve ırk eşitliği"nin konmas ını önermiştir
(6).
Kuş kusuz, sosyal ve ekonomik haklar üzerinde küreselle şmenin gücü daha belirgindir.
* 2 KÜRESELLEŞ ME VE SOSYAL VE EKONOM İ K HAKLAR

KURULTAYI

A- Sosyal haklar
8. Piyasada tutunabilmenin temel ko ş ulu olan rekabet, bir mal ya da hizmetin ne denli dü ş ük fiyatla sunulursa o denli kolay alıcı bulması sonucunu do ğurmaktadır. Küreselleş meye içkin olan böylesi bir mant ık; devletlere, mal ve hizmet fiyatlarını n zorunlu olarak yükselmesine neden olan pozitif yükümlülükler getiren evrensel de ğerlerle ba ğdaşabilir mi?
9. Bildirge'de yer alan bu de ğerlerin kaynağı insanlık onurudur: Çalışma
hakkı, çalışanın kendisine ve ailesine insanl ı k onuruna uygun bir yaşam
sağlayan adil ve doyurucu bir ücret hakkı (madde 23), "çal ışma süresinin
makul surette s ımrlandırılması ve belirli dönemlerde ücretli tatil" hakk ı
(madde 24), kendisinin ve ailesinin sa ğlığı ve refahım sağlayacak doyurucu bir yaş am düzeyi ve iş kaybı halinde güvenlik hakkı (madde 25).
10.Kamu harcaması gerektiren sosyal haklar aras ı nda, 26. madde ile herkese tan ınan eğitim hakkı da bulunmaktadır: E ğitim, en azmdan ilk ve temel öğretim bak ımından paras ız olmalıdır.
11. Bildirge'nin 22. maddesi, daha genel olarak, "demokratik bir topı n talep edebileceği sosyal hakları n bir
lum"da ya şayan bütün yurtta şlar
sentezini yapmaktad ı r: "her şahsı n, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğ e ve onuru ve ki şiliğinin geli ş mesi için zorunlu olan ekonomik, sosyal ve kültürel haklann ulusal çaba ve uluslararas ı i şbirliği yoluyla, her
ülkenin örgütleniş i ve kaynakları da gözönünde bulundurularak gerçek-

(6) Konferansı n geçici gündemi, İ ç Tüzük Tasarısı (...) A. CONF 189 / Pc 1/2, 13 avni
2000, p 4.
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yasalarm açılmasını n ekonomiye ve çalışma yaşamına ili şkin olanaklar
sunabileceğini ve kalkınmaya destek olabilece ğini vurgulanırken, denetimsiz bir küreselleş menin sosyal haklar üzerinde a ğır bir olumsuz etki
yaratabilmesi riskinin de görmezden gelinmemesi gerekti ği de belirtilmiştir (bkz. aşağıda).

B- Ekonomik haklar
12.Ekonomik haklar içerisinde, mülkiyet hakk ı üzerinde özel olarak durulması gerekmektedir. "Her şahıs, tek başı na veya topluluk halinde mülkiyet hakkına sahiptir» ve bunun sonucu olarak, 27. maddenin 2. fıkrası
uyar
ınca, "herkesin yarattığı her türlü bilimsel, edebi 'eya sanatsal yap ıttan doğan manevi ve maddi menfaatlerinin kon ınmasma hakkı vardır".143 ülke tarafı ndan onaylanan 16.12.1966 tarihli Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklara ili şkin Uluslararası Sözleşme (ESKHUS)'nin 15.
maddesinin le fikras ı , Bildirge'nin, Fikri Mülkiyet Haklann ın Ticarete
iliş kin Yönleri hakkmdaki Dünya Ticaret Orgütü (DTO) Andla şması
(FMHTA-1994)'nda geliştirilmiş olan formülasyonunu yinelemiştir (8).
13.Andlaşma'mn ba şlangı ç bölümünde, fikri mülkiyet haklannm özel hukuk alanına dahil oldukları kabul edilmekte; madde 8 Ş 2'de, "fikri müllçiyet hakların
ı n zilyetleri tarafından kötüye kullan ılmasını önlemek için elverişli önlemler alınmasını n zorunlu olabileceği" hükme bağlanmaktadır.
Uyeler aynca, bitkiler ve hayvanlar ile kendi ülkelerinde ticari kullammımn engellenmesi; kamu düzenini, ahlaki, sa ğlığı, insan ve hayvan yaşamını ya da bitkileri korumak veya çevreye yönelik ciddi zararlar ı önlemek
bakımından zorunlu olan bulu şları, Andlaşma'da öngörülen patentin kapsamı dışmda bırakabilirler (9).
(7) Fransız Anayasa Konseyi, "insanlık onurunun her türlü köleleştirme ve aşağılamaya
karşı korunmasını anayasal değerde bir ilke" olarak görmü ş tür (343 - 344 DC BİOTHİ QUE, 27-7-1984). Sosyal bütçelerde (beslenme, e ğitim, konut, sağlık hakkı)
olası azaltmalar hakkı nda bkz. M. FANTU CIIERU, EWets des politiques d'ajustement stnı cturel sur la jouissance efl'ective dos droits de l'homme, commission des droüs de l'homme E / CN.4 / 1999 / 50, 24 fövrier 1999, p. 23-24.
(8) ESKHUS, DTÖ'ye üye 137 devletten 107'si tarafindan onaylan ımştır.
(9) Conıitü dos Droits 4conomiques sociaux et culturels, la propri6te intellectuelle en tant
que dı-oit de l'homme obligations döcoulant de l'article 15 1) c, E / C.12 / 2000 / 12 3
Octobre 2000 p 14-15.
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14. İç ferahlatan bu hükün ıler, FMHTA'da öngörülen bütün koruma önlemlerini etkisiz b ırakmış değildirler. Birle ş ik Devletler Yüksek Mahkemesi'nin DIAMOND/CRAKRABARTY davas ı nda verdiği önemli kararı
(10) da bunu göstermektedir. Mahkeme, bu karar ında ham petrolü moleküllerine ayı rabilen genetik olarak dönü ştürülmüş bir bakteri için patent
alınabileceğini, bu bakterinin yeni ve özgün olma ölçütlerine uydu ğunu
belirtnıiştir. İnsan haklarının geliştirilmesi ve korunması alt komisyonuna göre de, "FMHTA, insan haklar ımn ası l niteliğini ve böiünemezliğini,
ın
özellikle herkesin bilimsel ilerlemelerin ve bunlann uygulanmas ın
beslenme
hakk
hakkım,
ını,
sağlı
olumlu sonuçları ndan yararlanma hakk
kını ve kendi kaderini belirleme hakk ı m yeterince gözetmediğine göre, fikri mülkiyet haklarına ili şkin olarak Andla ş ma'da öngörülen rejimle insan
haklarına ili şkin uluslararası hukuk aras ında belirgin uzla şmazlıklar bulunmaktadır" (11). Patentle sağlanan koruma süresi, 20 y ıl olarak belirlenmiş tir (madde 33); markalarda ise bu süre 7 y ıl olmakla birlikte s ınırsiz olarak yenilenebilir (madde 18). Markaya ili şkin bu süre uzatımının
bazı bilgilerin kamuya mal oimas ı m geciktirdiği ve sonuç olarak sa ğlık ve
yeterli beslenme gibi temel baz ı insan haklanm da etkileyece ği belirtilmektedir (12).
nı
15. Bununla birlikte FMHTA, bir evrensel de ğerin tüm olası sonuçları
pozitif hukuktan ç ı karmakla yetinmektedir: herkesin, yaratt ığı her türlü
bilimsel, edebi veya sanatsal yap ıttan doğ an manevi ve maddi menfaatlerin korunmasından yararlanma hakk ı (ESKHUS, m. 15 Ş 1). Insan haklannın korunması alanında etkinlik gösteren baz ı uluslararası kuruluşlar
ile hükümet dışı örgütler, DTO'nün mülkiyet hakk ının korunmasından doğan nihai sonuçları böylece benimsemesinin, e şit önemdeki diğ er evrensel
değerlerle güçlükle ba ğdaştırılabilir olduğu görüş ündeclirler (13). Bu bölü-
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(10) 477 U.S. 308 (1980).
(11) 17 Ağustos 2000'de benimsenen karar E / CN 4 / Sub 2/2000 / 7 rapporte in E / C.12
/ 2000, 12 3 octobre 2000, p 4.
(12) Cornınission des Droits de l'homme, Expos Ğ de l'Association am4ricaine des juristes,
E / CN.4 / 2000 / NGO 90, ıı fvrier 2000, p 4.
nission des Droits de Fhomnie, Exposö öcrit présénté par la coalition internati(13) Comı
onale Habitat et la Fd4ration lutberienne mondiale E / CN.4 / Sub.2 /2000 INGO /14
28 jullİ et 2000 et exposé écrit "le Droit au dveloppement" par Human Rights Advocates, Inc E / CN.4 / 2000 / NGO / 139, 13 mars 2000.
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lanmayı olumsuz yönde etkilemesi durumunda, "herkesin i şbu Bildirge'de
öngörülen hak ve özgürlüklerin tam olarak uygulanmasım sağlayacak bir
sosyal ve uluslararası düzene hakkı" olduğunu belirten 28. maddeyle çelişeceğini anımsatmak gerekir.
Ş 3 KÜRESELLE ŞMENİN EVRENSEL EKONOMIK DEĞERLER!
16. Evrensel Bildirge'de öngörülen evrensel değerler ile küreselle şmenin
ilkelerinden ve yaşama geçirilmesinden doğan değerler arasında bir ortaklık yok mudur? Bunların da evrensel oldukları ve ekonomik planda Bildirge'de benimsenen hakları tamamladıkları söylenemez mi? İfade ediliş biçimleri esas alındığında, bu soruya olumlu yan ıt vermek doğru olur zira
evrensel ekonomik değerler, en genel çizgileriyle, Bildirge'nin de merkezi
olan özgürlük (serbesti) kavram ından kaynaklanmaktadırlar: Bunlarla,
ekonomik alanda uluslararas ı serbest değişimin genel olarak yerleştirilmesini kolayla ştırmak amaçlanmaktadır. Bunu sağlamak için, gümrük
vergileriıün genel ve tedrici olarak indirilmesi, niceliksel s ınırlamalarm
yasaklanması, en çok gözetilen ulus kaydının ekonomik alanda ayrımcılık
yapmamanın hukuksal ifadesinden başka bir şey olmayan ulusal davranış
(traitement national) ilkesi ile birlikte uygulan ınası gerekir: Bu ilkenin
anlamı, ithal malları ile benzer yerli ürünlere karşı eşit muamele edilmesidir (14).
17.Avrupa Toplulu ğu içerisinde de, gelişmiş ancak Birlik topraklarıyla sınırlı bir bütünleşmenin izlerini taşıyan benzer ilkeler uygulanmaktadır.
Serbest rekabet disiplini, Topluluk düzeyinde sağlannuş olup, bunun somut uygulaması, dört temel dolaşım serbestisi üzerine kuruludur: Mallann, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin dolaşımı. Bu yeni evrensel değerler, özellikle Avrupa Birli ği'ndeki insanlara cazip gelmektedirler. Birlik vatandaşı olan işçi, öğrenci, i şsiz; tüm üye devletlerin ülkelerine girebilmekte, seyahat ve özgürce, süre sımrlaması olmaksızın ikamet edebilmektedir.
Küreselleşmenin evrensel ya da Avrupa'ya özgü ekonomik değerleri, pren(14) Th. FLORY. L'organisation mondiale du commerce Droit institutionnel et substantiel,
Bnıylant, 1999p 33-42 ve D. CARREAU, Th. FLORY. R JUILLAIW, Droit internationa] économique, L.G.D.J., 3 eme ödition, 1990, p 106-120.
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sipte ve hatta uygulamada, bunlardan yararlanabilecek olanlar için baştan çıkartıcıdırlar. Bazı örgütler tarafindan dile getirilmi ş olan çekinceler
(bkz. yukarıda), küreselle şme kurbanlannın sayısını azaltmaya, buna
karşılık küreselleşmeden yararlananların sayısım çoğaltmaya yöneliktir.
II. KÜRESELLESMIE VE ULUSAL EGEMENL İK
18.Bu başlıktaki iki terim çeli şir görünmektedir. Kqreselle şme, dünyayı,
evrenseli esas alı rken; ulus ya da devlet, bu geni ş bütünün parçaları, eyaletleridir (15). Bu durumda, çeli şkiler kaçınılmazdı r: Küreselle şme, devletin ekonomik egemenliğinden, otoritesinden kısmen de olsa kurtulan ulusal ekonomik piyasalarm bütünleşmesini öngörmektedir ( Ş 2).
19.Bu sunuşun ilk bölümünde belirtildiği gibi, küreselleşme kural olarak
ı biçimde,
ımına karşı kayıtsızdir; ayn
medeni ve siyasi haklann kullan
küreselde,
kural
olarak
ya
da
görünüşte,
devletin hukuksal egemenli ği
leşmeden etkilenmemektedir ( Ş 1). Bu bölümün ayrımlan bunlar olacaktır.
Şj KORESELLEŞME DEVLETLERİN HUKUKSAL
EGEMENLİKLERİNİ ORTADAN KALDIRMAMIST İR
20.Öncelikle, andiaşmalar akdetmek (jus tractuum), bağımsız bir işlemle
bu yetki devredilıniş olmadıkça, her zaman devletlerin yetki alanına girer.
a)AT Andlaşması'mn 133. maddesi (eski 113. madde) uyar ınca Topluluk,
ortak ticaret politikası konusunda münhasır yetkiye sahiptir ve eski 113.
maddeye göre, mal ticaretine ili şkin çok taraflı andiaşmalar akdetmede
tek yetkilidir (Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'nın 15 Kasım 1994 tarih
ılı görüşü).
ve 1/94 say
b) 25.6.1992 tarih ve 92554 sayılı Fransız Anayasal Kanunu 1958 Anayasası'mn 88-2 maddesine aşağıdaki ibareyi ekle ıniştir: "Fransa, karşılıklıhk ilkesi saklı kalmak üzere ve 7 Ş ubat 1992de imzalanan Avrupa Birliği
(15) J. OLOKA- ONYANGC) et DEEPIKA UDAGAMA, la mondialisation et ses effets sur
la pleine jouissaıwe de tous les droits de Ihomme, commission des droits de I'homme
E / CN. 4 / Sub. 2 /2000 / 13. 15 juin 2000 44 p.
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Andlaşması'nda öngörülen koşullar uyannca, Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği'nin kurulması için gereken yetkiyi devretmeyi kabul eder".
21. Devletler, baz ı andiaşmalarla yaratılan sistemlerin içerisinde, bu andlaşmaların uygulanmasında çeşitli istisnalar talep edebilmektedir. Istisnalar, aykırılıklar ve çekinceler, GArP-DTO sisteminin de unsurlanndan
biridir. XX. (genel istisnalar) ve XXI. (güvenlikle ilgili istisnalar) maddelerdeki istisnalar, ulusal egemenli ğe ve her devletin kendi etik anlay ışına
ilişkin bazı değerlerin (kamu düzeni, ahlak ve genel sa ğlık, insan ve hayvan yaşamı, bitkilerin ve doğal kaynakların korunması, kıtlik durumunda bölüşüm, devletin iç ve diş güvenliğinin sağlanması) korunması amacıyla, Andlaşma hükümlerinin uygulanmamas ını sağlayabilmektedir.
Devletin hukuksal egemenliği, Andlaşma'nın XIX. maddesinde öngörülen,
ulusal üretidilere ağır zararlar verebilecek olan dışalımlara karşı korunmaya, acil önlemler alınmasma yönelik başvuru olanağıyla da kullanilmaktadır (16).
22. Ayni şekilde, Avrupa Toplululuğu'nu kuran andlaşma da, devletlere,
kamu düzeni, güvenlik, genel sağlık ve genel ahlak veya ulusal zenginliğin korunmasından kaynaklanan gerekçelerle mallar ın (madde 30), işçilerin (madde 39), hizmetlerin (madde 46) ve sermayenin (madde 58) serbest
dolaşımım smırlama olanağı tamyan hükümler ihtiva etmektedir. BizatiM Andlaşma'nın kendisi (madde 39 Ş 4 ve 45), kamu idaresi çah şanlannı,
kişilerin serbest dolaşımı kuralının dışında tutmaktadır (17).
23.Nihayet, küreselle şme, yerli bir ülkede ve çoğunlukla ulusal bir nüfus
karşısmda devletin yerine getirece ği idari işlevler bütününü, bir başka anlatımla, devletin vazgeçilmez işlevlerini ortadan kaldırmamıştır. Bunlar,
savunma; kolluk, adalet, maliyedir ve devlete vatanda şlık bağıyla bağlı
olan kendi personeli tarafından yerine getirilir (bkz. yukar ıda). Geni ş anlamda idari fonksiyonlann ötesinde, toplumsal ve ulusal bütünlü ğün sağlanması, her durumda ve özellikle istisnai hallerde devletin yetki alanına
girmektedir.
(16)D. CARREAU, Th. FLORY, P. JUILLARD, op. ek., p 133 et s; Th. FLORY, op. cit. n°
1ı 9 ets.
(17) Commentaire articles par articles de 'fraitü UE et CE sous la direction de Ph. LEGER, 2060 p.
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24. Bu başlığın çağnştırdığı iddialar, daha çok siyasete hatta polemi ğe ait
olup, nadiı<en hukuksal nitelik ta şırlar. En hukuksal eleştiriler, ESKHUS'un maddesinin 1. fıkrası ndan kaynaklanmaktadır: "bütün halklar,
kendileri üzerinde tasarruf hakkına sahiptir. Bu hak gereğince, siyasi statülerini serbestçe belirleyebilir ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini serbestçe sağlayabilirler". Bu ele ştirilere göre, bu maddede sözü edilen "ekonomik egemenlik" bir yandan uluslararas ı mali kurumlar, diğer
yandan ulusaşın şirketler tarafından sımrlanmış bulunmaktadır (18).
A- Uluslararas ı mali kurumlar
25. Uluslararası mali kurumlar gelişmeye, sağlık, sosyal korunma ve çevreye ilişkin faktörleri dışanda bırakan bir yaklaşımla, brüt ulusal üretim
açısından bakmaktadırlar. Aynı ele ştiri, serbest değişimin insan haklan
ve çevre üzerindeki etkilerini dikkate almayan DTÖ'ne de getirilmi ştir
n genetik ve do(19). Canlı varlıklara ilişkin patent vermek ödevi, halklar ı
ğal kaynaklar üzerindeki sahipli ğini sımrladığı ölçüde, kendi kaderini belirleme ilkesiyle ters dü şmekte (20) ve yaşamın kutsallığını savunan kültürel ve dinsel değerlerle çelişebilmektedir.
Bundan başka, uluslararası kurumlara yönelik ele ştiriler, esas olarak benimsenmesi borcun taksitlendirilmesinin ko şulu olan yapısal uyarlama
(18) Oh. LEROY, Les rapports contemporains entre l'Etat et le marcM: Essai d'interprötation, revue administrative, sept. ad. 1996, p 515.
(19) Human rights advocate Inc, Le droit au döveloppement, Commission des droits de
l'homme. E/ CN.4 / 20001 NGO / 139 13 mars 2000.
nda Sözleşmenin 3. maddesinde:
(20) 5.6.1992'de kabul edilen Biyolojik Çeşitlilik hakkı
"Devletler, kendi kaynaldannı , kendi çevre paitikalan uyarınca işletme hakkına sanda yüı rları içerisinde ya da denetinıleri altı
hiptirler ve bir biçimde, kendi yetki s ın
rütülen etkinliklerin, başka ülkelerde ya da herhangi bir ulusal yetki alanına girmeyen bölgelerde çevreye zarar vermemesini sağlamalda yüktnılüdürler" hükmü yer almaktadı r. Madde 15 1), devletlerin egemenlikten kaynaklanan haklann ı ve genetik
kaynaklara girişi belirleme yetkilerini tan ımaktadır. Nihayet, madde 1 2Yye göre:
"tüm halklar, amaçlarına ulaş mak için, uluslararası ekonomik i şbirliğinden kaynaklanan yükünılültilderi saklı kalmak üzere, zenginlilderi üzerinde serbestçe tasarruf
edebilirler". E/ ON. 4/ Sub. 2 / 2000 / NGO / 14 28 julliet 2000 ap. cit.
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rika'da IMF tarafindan yönetilen hemen hemen 187 YUP hayata geçirildi.
Eleştirilere göre, devletin rolünün azaltıldığı , drglementation'un, kamu
işletmelerinin özelleştirilmesinin sözkonusu olduğu ve serbest değişimin
geliştiği bu ülkelerde sonuç, IMF ile Dünya Bankas ı'nm ortaklaşa egemenliği (condominium) olmaktadır.
1997 yıhnda yayımlanan ve " İyi Kamu İşletmeciliği" başhğım taşıyan belgede IMF, bir kurumsal reformlar yelpazesinin, özel sektöre güveni sa ğlamak ve korumak ve böylelikle, sürekli bir büytimenin temellerini atmak
isteyen ülkeler için gerekli oldu ğu vakasından esinlenmiştir. Anılan belge, bu kurumsal reformlar arasında, Hazine'ye, bütçeye, maliyeye, sorumluluk ve hesapların denetimine, yolsuzlukla mücadeleye ve şeffaflık gerekliliğine ilişkin olanları vurgulamaktadır (21).
B- Ulusaşın şirketler
26. Aym eleştiriler, bazı devletlerin ekonomik egemenli ğini tehdit ettiğinden kuşkulanılan ı.ılusaşırı şirketlere de yöneltilmi ştir. Bu işletmeler, tüm
dünya pazar
ı ölçüsünde i ş yapmakta ve bazı durumlarda mali açıdan müzakerede bulunduklan devletten daha zengin olabilmektedirler (22). Amerika'da 1997 yılmda ulusaşın şirketler tarafından hazırlanan ve Sahra'nın
altındaki Afrika ülkelerine yardım etmek aınacma yönelen ancak kabul
edilemeyen yasa tasarısı uyannca, yardım talep eden hükümetlerin aşağıdaki önlemleri uygulaması gerekiyordu: "yapısal uyarlama programı,
DTÖ nezdinde adaylık ve bunun ölçütlerine riayet, ulusaşırı şirketlere
milli muamele ayncalığı, iç harcamalarm (sağlık, eğitim, çevre) yerli ve
yabancı işletmeler üzerindeki vergilerin azaltılması, ekonominin ve doğal
kaynaklann özelle ştirilmesi ve ulusaşırı şirketlere açılması (23).

(21) Aktaran J. OLOKA- ONYANGO et Deepika Udagama op. et., p 12.
(22) M. EL-HADJI GUISSE, la röalisation des droits Ğconomiques, sociaux et culturels. La
question des socit transnationales E / CN. 4 / Sub 2/2000: 12, 28 Aoüt 2000.
(23) CETIM, Le drolt au d6veloppement, conunis ğion des droits de l'homme E / CN.4
2000 / NGO / 99 11 fvrier 2000.
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"Serbest bölge" örneğinde olduğu gibi, bu i şletmelerin belirli çıkarlar sağlamak için kullanabilecekleri nafuz üzerinde durmaya bile gerek yok. Serbest bölge, çoklukla mali ve sosyal mevzuata istisna olu şturduğu gibi, kamu desteğinden de yararlanınaktadır: Arazinin, elektriğin ve diğer hizmetlerin bedelleri (24). Nihayet, çokuluslu şirketler bu ko şullarda, süjeliğe bağlanan sonuçlar dikkate alındığında, uluslararas ı kamu hukukunun
aktif süjeleri durumuna gelmi ştir. Bu şirketler, doğrudan doğruya egemen
devletle rekabet etmekte; özel yat ınmcı, CIRDI kaydının uygulanmasıyla
ım yaptığı
başvurulan tahkiin yolunda, vatanda şı olduğu devletle yatır
devlet arasında akdedilmi ş olan sözleşmeyi doğrudan doğruya ileri sürebilmektedir (25).
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Bitirirken —böylesine yo ğun bir konuda, bu denli kısa bir analizin ardından bir sonuca varılamaz-, 24-28 Ocak 2000 tarihli BELLAGIO Konferansı raporundan aşağıdaki almtıya yer vermek istiyorum: "Küreselle şme,
temel amaçlan krlılık ve sermaye birikimi olan özel sektörün tekelindedir. Bu amaçlar, kamusal i şlerin sosyal adalet ve hakkaniyet ilkelerine göre iyi idaresi amaçlar
ına ters düşmektedir. Küreselle şme, özel sektöre geniş bir yer vermekle devletin rolünü azaltmakta; daha do ğrusu, devletler
ulusaşın ve ulusal şirketlerin, yabancı yatırımcılann ve devlet dışı aktörlerin davranış ve faaliyetlerini düzenleme sorumluluğundan vazgeçmektedirler. Küreselle şmenin ulusal düzeyde benimsenen yasa ve politikalar sayesinde somut olarak gerçekle ştiği dikkate alınacak olduğunda, devletin
sorumluluğu ortadadır. Yoksul ülkelerin özel yatınmcılan cezbetmek amacıyla, özellikle çevreye ve sosyal korunmaya ili şkin düzenlemeler konusunda normlannı, yatırımcıların kendi ülkelerinde uymakla yükümlü olaış' olgusu önem
caklan normlara göre a şağıya çektikleri 'aşağıya doğru yar
taşımaktad
ır" (26).
27.

Çeviren :Ar. Gör. Burak ÖZTÜRK
(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
(24) M. FANTU CHERU, op. cit. p 25.
(25) PM. DUPUY, Droit İnternational Public, Dalloz, 1998 n° 2, 25-1 ve özellikle n 0600
1 p 590-991. Yazara göre. "Uluslararas ı yatınmlar hukukunun ağır yöneliminin kaynağı, yatınmcı işletmenin ev sahibi devlet kar şısında özgiirleşmesidir' p. 591.
(26) A/ CONF. 189 / 1110,8 mars 2000.
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Oturum Başkanı

Başlamadan önce bir konuyu vurgulanıayı unuttum. 5 kişiyiz; dolayısıyla zamana biraz uyulmas ım rica ediyorum. 15 dakika en geçerli olan zamandn, ama mümkünse 20 dakikayı geçirmemeye çalışımz ki konuşmalar
sonucu katılım olanakları daha zengin olsun. Teşekkür ederim.
İkinci konuşmacımız Prof. Dr. Slobodan Milacic. Bordeaux-lV Üniversitesinde Profesör, Kamu Hukuku Komisyonunda Başkan Vekili, Balkan
Araştırmaları Enstitüsünde Müdür, Bordeaux Üniversitesinde Bilim Konseyi Üyesi, Siyaset Bilim ve Kamu Hukuku Mast ır Bölümü Sorumlusudur.
Teşekkür ederiz.
Buyurun Sayın Milacic.
Prof. Dr. Slobodan Milacic
Balkan Araştırmalan Enstitüsü Müdürü, Montesquieu Bordeaux-W
Bütünleşme
Evrensel Değerler Ve Milli Egemenlik
YEM KARMAŞIKLIĞA MEYDAN OKUMAYA KARŞIN YENİ
HUKUK DEVLETI
Başlığın üç sözcüğü eski devlet smırlannı aşan modem bir çözümsel alanı belirtmektedir. Görünü şte uluslararası ilişkilerin, dolay
ısıyla normalleşmelerin Dünya çapındaki boyutu bunları kendi içeriğine çeknıektedir.
Belirtilen ilk problematik şu olacaktır: Yükselen evrensel değerler ile gerileyici ama onlara dayanan milli egemenliklerin arasındaki yeni diyalektik gerilemesidir. Bu, yeni yüzyıla gelen bir geli şmedir; yenili ğin "yeni düzeninin" bu çeli şkisinin sentezi hakkında geleceğe yönelik tasavvurlarda
bulunmak kasıntılı olur. Şimdilik bu bütünleşme, daha çok kesimsel (eko1
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nomik) ve açık bir olay olarak kendini göstermektedir (söylev). Milli Egemenlik hem (hukuki) yasal konu şmalarda hem de (siyasi) davran ışlarda
kladığı ve teyidi sayılan siyadayanmakta iken, ilk soruda hukukun aç ı
ve somut kapsamını deaz
çok
yasal
anlamını
şmanın
si gerçekte bu uzla
ğerlendirmeye çal ışacağız. Fakat eğ er Devlet pozitif hukukta ve yasal anlamda az çok egemen kalı rsa, yine de Ulusal Hukuk Devleti kendi iç alamnda yapı sal veya sistemli siyasi garanti olarak demokrasiye ihtiyaç duymaktadır. Bu vesile ile burada hat ırlanmali ki Demokrasiye gelince o da
"ekonomik değişkene" çok bağlıdır. Ve daha genel olarak demokratik sistem onun gerçek anlaınım ve etkisini sağ layan bir "kültürel gübre" içinde
yerleşmektedir ve bunun için: İ lk önce demokratik sistemin birinci gereği
olan siyasi özerkliği kolaylaştı rmak gerekir; çünkü demokrasi ilk önce
farklı, zıt, çeli şkili değ erler fikirler ve menfaatler aras ında uzlaşmayı sağlamaya yönelik ve hukuken çevrili olan bir siyasi düzen olmu ş iken tüm
kültürlerde bu özerklik kolayl ıkla sağlanmanıaktadır.

KURULTAYI

Yeniliğin ritminin hızlanmasıyla ağırlaş an bu değişkenler arasında gerileme özellikle "geçiş" veya "birle ştirme" aşaması nda Hukuk Devletinin kuruluş u üzerinde büyük bir baskıya neden olmaktadır, bu aşamalar da çok
nazik veya geçici "yapılış" aşamalarıdı r. Demokrasi, "tecrübe derslerini"
akla uygun yani "soğuk" olarak kendine dahil ederek yüzyıllık veya on yıl1± süreler içinde olu şmuştur. Bu gün "rasyonelle şen yeni anayasa dönemi", hukuk bilimi ve kurumsal çal ışmanın sayesinde "yukardan" yönetilen
ı tasarlarken, sıkıntılı olmaktadırkarmaşıklığın tüm engellerini aşmay
Uluslararası ve iç çevrenin baskısı nda ki "ekolojik" hipotezden başlayarak karmaşıklığı n problemi üzerinde durmay ı öneriyoruz. Baskı her şey
de olduğu gibi dengesizli ğe de neden olur. İşlemselin yerine simgeseli ,teıyıp, en
in yerine biçimselli ğe ayrıcahk tan
melin yerine yüzeyseli, gerçe ğ
zorun zararına, en kolaylığı sağlanmaktadır. Bir terimle "bildiri etkisi"
"oyuncuların" stratejisinin zamanı olarak geçer. Oysa demokratik Hukuk
Devleti burada incelenecek olan tüm önemli parametrelerin yap ılışında eş
zamanlaştırmayı gerektirmektedir. Burada güncel olduklar ı için ve eğitimsel ve jeopolitik yaklaşımlan için komünizm sonras ı örnekler verilecektir. Hepsi de Avrupa Birli ğine giriş adaylarıdır. Bu da birle şmenin ritim baskısını hızlandırmaktachr.
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I. Bütünleşme, Evrensel Değerler ve Milli Egemenlik.

'HIZLI BİRLEŞMEYE DOĞ RU ULUSLARARASI
ÇEVRE BASKISI
Tabii ki baskı düşüncesi sadece küçümseyici yan anlamlar ta şımamaktadır. Verilen örnekler ve destek lojistiği olarak yapılan tüm yardımlar sayesinde, yasal sayılan yöntemlerin bızlanması anlamını da taşıyabilir. Fakat
baskı fikri daha çok hız gereği anlamı içerir. (Yani bizim "yenilik —sonrası"mn ünlü acil zorbal ık anlamı!)
Fakat bu hı z örnek verilen model üzerinde az çok mekanik veya çizgisel s ıralamayı kolaylaştırmaktadır, dü şünme ve "zamana " uyma çal ışmasım
kolaylaştırnıamaktadır, bu çalışma da daha iyi yasallaşma ve dolayısıyla
"Hukuk Devleti" adı m alan tüm sistemin ba şarısı için gerekmektedir. Bu
baskı tüm seviyelerde yapılmaktad
ır; (Siyasi ,ideolojik ve bilimsel ) konu şmalarla ve yapıliş içinde ki uluslararası ilişkilerin "ekonomik ,siyasi veya
hukuki" "oyuncularm" stratejileriyle.
Bask
ı, Ulusal Devletin yasallığım ve pek kutsal olan egemenli ğini gerçekleştiren evrensel değerler adına uygulanmaktadır. Bu egemenlik, göreceğimiz gibi bu nedene dayanmaktad ı r. Ama bu dayam ş, Hukuk Devletinin
Ulusal veya kültürel "alanıyla" uzlaşma içinde kalmak amaçıyla yeterli
özerklikle geli şebilmeleri için yeterli midir.? Modelin alana uymas ı, bizim
Hukuk Devletinin başarısı için temel şart olarak kalmaktadır. Çünkü demokrasi, bu güne kadar sadece siyasi birle şmenin tercihi olan ulusal devletlerin içinde geli şebilmiştir. Ayrı ca, bilimsel ad, "Hukuk"tan önce "Devlet" kelimesini taşı r. Bu durum kar şısında bütünleşme olayımn güncel gelişmesini nasıl anlayabiliriz?
1 "NAZIK" MODEL OLARAK BÜTÜNLEŞME
"Küreselleşmeden" daha çok tercih edilen bütünle şme kelimesi, hazırlanmış kavramdan (ve daha az siyasi veya hukuki olan teoriden) daha çok
bir kelimedir. Buraya kadar "tüm toplum" kavram ı siyasetçiler tarafından Ulusal Devlet olan siyasi toplumu belirtmek için kullaml ımştır.
"Tüm" denmektedir; çünkü en iyi kapsayan; en iyi içinde toplayan; en iyi
düzene sahip olan bir toplumdur. Uluslararası alanda hiç benzeri olmayan
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a) Bu gün çok kullanılan ve dolayısı yla çok değişken olan "bütünleşme" kelimesi uluslararas ı yeni düzenin anabilimi içinde birinci s ırada yer alır.Bu
kelime ekonomi politiğin, rejimlerin ve hukukları n küreselle şmesini sağlayan bir yöntemi belirtir. Bu belirtme de minimum olarak liberal olan
düş üncede demokratik olan Hukuk Devletinin ve piyasan ın (pazann) "gelişmiş" batı modeline göre yavaş bir sıralama ile yap ılmaktadır. Bizim için
demokratik teorinin kar şısında bütünle şmeyi, (fikir olarak ) onaylı ve benzer olan Hukuk Devletlerinin az çok yerle şmiş, yani geri döndurulemez
olan bütünlülde ayı rt etmek gerekir. Yani "piyasa" olarak her şeyi gösterirsek, açı k bir durum gözükür: Hukuk Devleti evrensel olarak istenilmektedir. Bir yandan çok ilerleyen demokrasiler(yani modern sonras ı
olanlar) tarafı ndan , model "teklifi" var. Diğ er yandan neredeyse evrensel
açı k bir "istek"var. Ama piyasa her zaman tamamen bitmi ş değil ve ithal
edilen "mal" da uygun bir kullanılış a sokulmamaktadı r! Tüm "piyasa" bu
gün gerçek olmaktan daha çok sanald ı r. Yani en güvenli olan bütünle şme
ekonomiktir; ve daha da... Bu da ilk önce finansal biçimde yani tasavvuri
veya sanal biçimde kendine göstermektedir. Orne ğin; bu bütünle şme mevcut olan malların, yüzden fazla olarak geçen borsa rakamlanm "yönetir"!
b) Bütünleş menin bu durumundan şimdi ne tür bir geçici ve "nazik" sonuç
çıkartabiliriz? Görülebilen demokrasi hakk ındaki tehlikeler hakkında konusunda, bütünleşmenin şimdiki ilerleme durumu, en az bizim alan ımızda demokratik güçler olan Devletlere stratejik kullanma imka ıılan bırakıp dikkatliğe çağırmaktadır.
Demokratik yap ılışın tercibidir. Bu görüş le belki de bütünleşmenin "bütün
olarak yerleşmiş " zorlayıcı bir olaydan daha çok, bütünle şme bir konuşma olduğu için kendimizi tebrik edebiliriz mi? Bütünle şmenin şimdiki
yönteminin içerdiği dinamik, en az gizli, ama az gösterilse dahi görünebilen bir tehlikeyi dikkatlerini çekmektedir.
ısı olan "yenilik" hakkındaki
Ritimlerin, sürelerin yani zamamn bask
"güncel" eleştiriler tarafı ndan belirtilen bu "acil zorbal ık" bizim açımızdan
büyük hasarlara neden olabilir.
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Devletinin yenili ği için az çok iyi hazırlanmış ulusal kültürler ve
toplumların karşısında, bu uluslararası baskı, Anayasal Demokrasi hakkı nda uygun olaylar ve biçimsel vaatler aras ındaki farklıhkları oluşturur. Bu baskı simgesellikten yani ideolojik ve hukuk kural ından ,siyasi
düzenlemenin işlemselliğ inden daha çok tercih edilen yeni dilde kaymalara neden olabilir. Tüm bunlar ,zorlanan ritmin takibinin güçlülü ğünü örtmek için Devlet erki, hukuki ve siyasi simgesel hareketlerde, kötü, uygunsuz stratejilere neden olabilir. Bu tehlike, geleneksel veya ideolojik sistemleriyle belirtilen kültürel "gübreler" üzerinde tamamen gerçektir.(Bu sistemler siyasi hükümet modeli olarak simgeseli uygulayanlard ır.) Bu durumda "Hukuki Hile" gücün (erkin) stratejisi olarak kurulabilir. Böylece
şizofreni sistemlerin eski kağıdım bulabilırı... Buna göre konuşma ve olay,
dengenin dinamiği etrafinda kavuşmak istemezler; ama simgesel konuşma zayıfi örtmeye onun yerine geçmeye ister Bu durumda, böylece siyasi
veya hıiluıki kuralcı konuşma, olmuş bitmi ş birinci olay yerine geçmeye istemektedir. Daha genel "yenilik" bir olay bulunur: Burada simgesel "bildiii etki veya siyasi veya Hukuki yap ıya göre daha üstündür. Bu
olay, akılcılığın yani simgesel olamayan siyasi ve hukuki düzenlemelerin
etkisinin, demokratik gere ği konusunda tehlike oluşturmaktadır.

Bizim belki de daha çok liberal olan demokratik görü şümüzde, yasal bütünleşme, somut ideolojik ve siyasi içerikten daha çok barışçı birliğinin yani kohabitasyonun yöntemleriyle ve değerleriyle ilgili olmalıdır. Bu anlamda demokrasi, değerlerin somut içeriğinden daha çok farkl ılıklar arasında ki -"tahkim"- bir yöntem olarak anlaşılmalı. Dileyelim ki İnsanlık
yeni yüzyıllm ileriki günlerinde İnsanın Temel Özgürlüklerinin ve Vatandaşlık Temel Haklarının "ortak bir malı"üzerinde kesinlikle yafıi hukuken
anlaşabisin!
2. EVRENSEL DE ĞERLER KÜLTÜREL GÖRECELİKLERE
AYKIRI DEĞİLDİR.

Evrensel değerler gerçekten dünya çap ında anlaşımsal olsalar bile, db
ğer "özgül" değerlerin sımflandınlması üzerine yapılan "farklıhğa" riayet
isteyen kültürel göreceliklere ayk ır
ı değillerdir. Demokratik felsefede Tabii Hukukun ve önceki yüzyıllann değişikliğine bakmaksızın, sadece ilgililer tarafından böylece tanınan ve seçimsel ile hukuki yöntemlerle yar554 1 AÇIK OTURUN
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gılanan yasal değerler mevcuttur. Bunu hat ırlattıktan sonra, demokratik KURULTAYI
olarak tammianan ve denetlenen evrensel de ğerler, farklı olan kültürlere
aykın değildir. Demokrasinin dehas ı uzlaşmamn evrensel yöntemini vermektedir. Ancak ilk ş art siyasi ve hukuki düzenin kabul edilmesidir. Demokrasi, nispeten benzer anla şı msal bir toplum ve siyasi kararlar ın çoğulcuğu arasında ki uzlaş ma yönteminin kurallar ı ile ilkelerinin üzerinde anlaşımsal bir toplum tasarlamaktadır (veya daha önce tasarlamakta idi?).
Yani siyasi özerkli ğin yöntem ve yönlerini al ıp farklılıkların karşılaştınlmasımn siyasallaşması m kabul edenler ve de "siyasi dilin oyununu" oynamayı kabul edenler! Böylece siyasetin konu ş malan, "oyuncuları" kurumları , hukuk ve personelleri söz konusudur. Bu siyaset de Devlet gücünü (erkini) veya kamu siyasetlerini içeren ve uygulayan bir siyasettir.
Siyasetin aracıliğı (ve hukuki diğer egosu) burada önemlidir. Sadece bu,
şimdiye kadar çatışmanın "hoş ", "uygar" yönetimine izin vermekteydi.
Çünkü bu aracılı k, "din savaşlarımn" (burada laik) kayna ğı olan tüm ideolojilerin kar şılaştırması ndan daha çok özel siyasi fikirleri tercih etmeyi
benimsemektir. Siyasalla ş ma da beklenileni, bütünle ştirme yerine bölmeye zorlamaktadır. Fakat bu siyasallaş ma "sosyolojik belirsizlik "içinde
ine girmek için sosyal, yani sosyolojik
oluş an ikinci ve özel siyasi kimli ğ
olan ilk kimli ğini aşmayı istemektedir.
Siyaset sosyolojik bir "melting pot "u; yani daha iyi bir uzla şmaya gerektiren olan sosyal bir "adsızlığı " organize etmekteydi. Siyaset, insanlar ın
kendini düş ünmesi yerine başkalarım dü ş ünmeyi tercih etmektedir.Kimilklerin veya siyasi "beklentilerin" kar şılaştırılması böyle daha az "önemli", zorlayıcı veya kötü olmaktadı r. Uzlaş mayla "tahkim" kolaylaşmış bulunmaktadır.
a) E ğ er demokratik sistem kurucu siyasi bir anla şmayı isterse,bu genelle şmiş bütünleşmiş bir uygunculuk biçiminde kültürel benze şmeyi içermemektedir.
Demokratik evrenselcilik siyasi özerkli ğin sayesinde, çok farkl ı
olan tüm kültür ve uygarliklar ı yla denennıiş olan ba ğdaşmasıyla
doğrulanır. Nüfusla ilgili boyutunu dü şünüp "dünyanın en büyük
demokrasisi" olarak nitelendirdiğimiz Hindistan'ın durumu böyle
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değil midir? Ama Hindistan uygarl ığın farklı kültürleri "batı" denilen uygarlığı n Angiosakson veya Latin kültürleriyle ilgisi yoktur."Meji" uygarlığı n Joponyası, 1946 yılı nda böyle bir Anayasa ile
donatıldığında, parlamenter demokrasiye tamamen yabanc ıydı. Demokratik başarısı , Latin İtalya'mn başarısından daha az değildir.
ABD de çok bağdaşı k olan "siyasi toplumla" birlikte ya şayan ,kültürel bir "Melting pot" de ğil midir?

b) Bu konuyu tamaınlamak için, şunu gözetmeliyiz: Demokraside siyasetin özerkliği, değ erlerin konusunu ortadan kald ırmamaktadır. Siyasi sistem, birkaç teknik ilkelerle veya "oyun kurallar ıyla" özetlenemez. Her zamanki gibi teknik ve yöntem ideolojik olarak hiç tarafsız değildir. Bunlar etkilendiği ve de araçlan oldu ğu değerler her
zaman beliidir. Demokrasi siyasi alanda böyledir. Ba ğımsız ve özgül
olsa dahi ,bu siyasi alan kendine özgü birkaç de ğer içermektedir;
bunlar demokratik sistem veya siyasi kültür anlam ında "sistemik"
veya "kültürel" de ğerlerdir. Bunlar bağımsızdır ve "genel kültürden"
nispeten ayrı labilirler. Daha çok kolaylıkla yapıcı olup bunlar siyasi zamanla ve siyasi alanla s ınırlamrlar. Örneğ in; benzerliğin gibi
farklılığın görecelik anlamı söz konusudur. Değerler sisteminin göreceliği kavramı (inaksal olmayan) daha çok uygulay ıcı yöntemi kolaylaştırmaktadı r ve göreceli bir anlayış a veya ideolojik bir mesafeye neden olmaktadır. Gerçek kültürel görecelik budur: farkl ılıkların
farkına y arma ve onlara riayet etme ; ama bunlann dogmatizmas ı
değil. Farklılı klar ile benzerliklerin; evrensel ile özgüllü ğün arasındaki esnek sımnn düş üncesidir. Görecelik, ilk önce Öteki veya
Farklı olanın anlayışınm zihinsel mekaniznıasından doğmaktad
ır.
Böylece bu da, demokrasinin di ğer "sistemik değeri" olan ho şgörünün tepkisiyle beraberdir. Ho şgörü, bir ihtiyaç olduğ unu tasarlarsak, içinde daha çok önemli olduğ u siyasetten düz geçip,kolaylikla
gerçekleşebilir. Ho ş görünün kültürü, demokrasinin iyi i şlemesini
gerektirir. Ön şart olmasa da, bu ho ş kültürel seviyede siyasi ve hukuki demokrasinin kurulu şunun yanı nda olmandır. ideolojik değerleri ilgilendiren ho şgörü, zaman e şdeğeri olan sabn içermektedir.
Çünkü ,demokraside "siyasetçiler" ba şkalarını yani "ortak rakiple556 AÇIK OTURUM
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rini "yasal veya kanuni konu ş ma sürelerinin sonuna kadar dinlemeye davet edilebilirler.
Siyasetçiler daha iyi bir anla şmaya varabilmek için ileriki bir firsatı kollamaktadı rlar. Sistemik değ erlerin minimumu, Vatandaş veya İnsan haklarının "uygarlık" az çok bireyci veya ortak, ba şka deyişle liberal veya sosyal kavramlan aras ında ki farklılann sorununu çözmeye olanak saklar. Demokrasi, böylece belli gerilmelerin çözüm anahtarı olan siyasi değ erler ve yöntemlerdir. Bu gerilmeler bir
yandan liberal şeklinde tanı mlanan evrensel değ erler ile "kültürel
görecelik" adma kar şılaştığı direnmeler arasmdadır. Diğer yandan
demokratik modelin verdiği siyasi düzenleme , evrensel de ğerlerin
ve onları n somut içerilderinin varlığı veya yokluğunun farklı kavramlar
ı konusunda tartış maya olanak sağlamaktadır.
3. "MİLLİ EGEMENLIK" UYGUN B İR MODEL OLARAK
KALMAKTADIR
Fikir olarak hem yasal, hem de halen " Devlet i şi" olan demokratik
oluşumuın stratejisi olarak nispeten gerçekçi olan bütünle şıne ve onunla
birlikte olan evrensel de ğ erler, Devletler üzerinde bir baskı uygulamaktadırlar. Bu olay, e şitsiz dağıtılmış olsa da çok biçimli ve de çok yönlüdür.
İdeolojik, siyasi ve hukuki bir bask ı, "demokrasiye doğru geçiş" ile adlandı nlan devletler üzerinde uygulanmaktadır. Devlet egemenliğ i, çevredeki
ve bazı "sabırsı z" olan evrenselliğin karşısında, karşıt bir i şlem uygulamaktadı r. Devlet yani ulusal topluluklann koruma statüsü, dünya çap ındaki uygun olan gerekleri farklı isteklere ve yerli imkanlara göre ayarlayı p, gerçekçi ritimleri ve yerli kültürleri korumay ı sağlamaktadır. Bu sunulan problematik üzerinde durup, "Milli Egemenlikler" üzerindeki ünlü
gerilemenin belirsizlik prensiplerini tart ışalim. Bu sunulan bildiri siyasi
veya hukuki; (ideolojik veya bilimsel de olsa) tespit edilen olay ile istenilen fikir arası nda ve gerçeklik ile yasall ığm arasında yer almaktadır;
çünkü egemenlik, liberal hukuk devleti olan temel hukuklarm evrensel
yayılmasına bir engel olarak gösterilmektedir..
Oysa devlet kadrosu, anayasal veya siyasi "yurtseverli ğin" temeli üzerinde aşağı dan gerçekleş en demokratik geli şmenin önemli başlangıcı gibi deAÇIK OTURUM
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ğerlendirilmemektedir. Dolayısıyla, tespit edilen gerileme de az çok zımnen istenilen gerilemedir. Böylece bu durumu, başka bir şekilde açıklamaımzda yarar vardır.
a) Egemenliğin "krizi"gerçek olmaktan daha çok görünüşte kalmaktadır. Aynca, hakim olan konuşmalarda, kriz terimi, "gerileme" fikrini içermektedir, oysa kriz zamamna uyan dengesizlik ba şka alanlara ve başka biçimlere doğru "değişim" anlamma da taşıyabilir! Burada normal olarak daha çok açık bir kavrama verilen tek anlamh
bir yan anlamı söz konusudur. Egemenliğin bu "gerilemesi" daha
çok "Avrupa Merkezinin" bir me şguliyetidir. "Paylaşma", "transfer",
"vazgeçme" biçimindeki egemenliğin farklı sınırları, Avrupa Birliği
içindeki bütünleşmenin hukuki güncelliğine bağlı olmaktadırlar.
Aynca bazı zaman, Devletler, egemenliğin bu "transferlerini" daha
kolaylıkla kabul etmektedirler; ve böylece kendi güçlerini hükümetler arası organlarm ve anlaşmalı veya oy birlikli kararların biçiminde bulmaktadırlar... Egemenliğ
in gerçek "kaybının" diğer durumlannda başka ve daha ciddi bir soru söz konusudur: Bu soru demokratik yasalikla ilgilidir. E ğer Ulusal Devletler egemenli ğinin gerilemesi ,halkın gerilemesi anlamına gelmezse, o zaman şu soru akla gelir: Hangi "transfer" adı na, hangi "egemenin" veya" egemen"
sonrası yaranna olur? Sonunda bu egemenli ğin gerilemesi, Avrupa'daki ünlü demokratik eksiklikler gibi küçümseyici etkenleri içermez mi? Şimdi Hukuk Devletinin kuruluşunda bir umut var. "Ortaklık" veya uluslararas ı "kurumlar" söz konusu değil. "Mesleki düzen" veya "şebeke" de değ
il

Devlet, gücün ve demokrasinin prensipal "kar şılayış" kuruluşu olarak kalmaktadır. Başlangıçların ve güç biçimlerin kayması bildirilen bir gelişimdir. Borsada olduğu gibi veya sanallığı gerçeğin üstüne koyan çevremizde
olduğu gibi "günün akımuıı" çok genelleştirmek kasıntılı olur. Fakat egemenlik daha çok mağdurların korunmasına dayanmaktadır.
b) "Egemenlik" direnmeleri belli bir yasail ıktan yararlanmaktadırlar.
Egemenlik, uluslararası Hukukun prensipal kurucular arasında
yer almaktadır; günden güne daha çok eş itsiz olan kuvvetler ilişkisinin pratiği ve evrenselliğin ideolojik baskısı bu egemenliğe çok
558
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ciddi darbeler uygulasalar bile, bu egemenlik "pozitif hukuk"a ba ğlı olmaktadır ve yürürlükte kalmaktadır. Pratikler yeterli anlaşmayla ile her zaman zorunluluğu onun en belirgin gösteri şleridir.
Adaletin uluslararas ı olmasının ve Uluslararası Adaletin farklı görüşlerinin yeni yayılması şeklindeki gösteri şler, aynı harekettendir.
Fakat evrensel hukuk kural ı, bazı özel siyasi ve askeri hareketleri
ve müdahaleci ideolojik konu şmaları takip etmekte zorlanmaktaör. Bu hukuki terslikten yararlamp, "anti küreselle şme" hareketleri Seattle'de, Prague'da, Porto Alegre'de ve ba şka yerlerde, ilk bütünleşmeye bir diyalektik cevap gibi, ba şlamaktadırlar."Anti Bütünleşme"de bütünleşir: Fakat konuş malarda veya örgütlenmelerde,
"Milli Egemenli ği", siyasi ve hukuki alanda "insanlı k boyutun" en
uygun "çerçevesi" olarak adland ırılnıamalıdır. "Egemenlikler" azınlı kta olsalar dahi, Devletlerde bütünleşme için savaşan diğer Devletlerde, bu egemenliklerin daha çok say ıda olduğunu hatırlatmamız gerekir mi? Fakat kuvvetler ilişkisi, bağımsızlaşmadan gelen
yeni genç Devletlerde "ve onlara çok bağlı olan Eski Komünist Devı r.
letlerde bilakis farklıd
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Devletler, egemenlik statüsüne ula şıp bağımsız devlet olmuşlardır
ve bugün Egemenli ği bir koruma gibi dü şünmektedirler. Çoğu evrenselciler arası nda, Sovyet Rusya ,Yugoslavya ve Çekoslovakya da
olduğu gibi çokuluslu Devletlerin parçalanmas ı, daha benzeşik,dolayısı yla demokratik Hukuk Devletlerin kurulmas ına daha uygun
ım kolay"toplulukları" doğurup İnsan Hakları ve Demokrasi olay
laştıracağın düşünülmektedir.
ılıkçı hareketler İnsan Haklannın ve
Pek çok bağımsızlıkçı veya ayr
ı istemekteDemokrasinin bayrağı altmda olarak bu yolda kalmay
dirler. Çoğ
u zaman kamuyu teyid vesilesi ile evrensel değerlere eş
azınlı k gruplar için ekonomik ve kültürel özgürle şmenin modern
hukukları söz konusudur. Evrensel değ erler, Hukuk devletleri tarafindan benimsenmek için Devletlere ihtiyaç duymaktad ırlar. Böylece "yenilik" olan bu "kutsal yarat ığın problematiğin iç alamna değinmekteyiz.
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Uluslararası çevrenin etrafındaki baskı, hem fikirler üzerinde anlaşılmaz hem de olaylar üzerinde nispeten kesinle şmiş kalmaktadır, böylece, "ulusal"-veya benzeşik- kültürleri taşıyan Devletler,
çevreye az çok adapte olan anayasal demokrasi modelleri üzerinde
daha tartışabilirler.

II. EKONOMİ, SİYASİ KÜLTÜR, İÇ ÇEVRENİN BASKISI,
İÇ DİRENMELER....
Çağdaş Hukuk Devleti karmaşık bir olaydır. Bütünleşmenin admı veren
ünlü "yenilik sonrasrnın" sözünde, bu çağdaş Hukuk Devleti sadece demokratik olarak anla şılmalıdır.
Serbest dürüst ve düzenli seçimlerle ve gerçek yanda ş yani rakipçi çoğulculukla böyledir. Ama siyasi düzenden aynlmayan bu yeni hukuki düzen
boşlukta değil de, Montesquieu' e ait "Kanunlann Ruhu" anlanunda olan
ruhunu veren kültürel bir çerçevenin içine girmektedir. Bu ruh ise hayatın maddi şeylerine bağlidır: Yenilik sistemleri üzerinde ve özellikle hukuk
devleti üzerinde ekonomik olasıliklan söz konusu olmaktadır.
Yeni bir yüzyılm veya yeni binyılın başlangıcında,Hukuk Devletinin kuruluşu hakkındaki problemleri iyi anlayabilmek için, en son tarihteki komünizm sonrası tecrübesi izlenebilir. Bu tecrübe, ekolojik adım verdiğimiz
daha anlayışlı bir görüşe açılmak için içe dönüklülüğe iten hukuki pozitivizmden çıkma gereğini bizlere öğretir; çünkü, hukukun başansı çevresinin özelliğ
ine bağlıdır.
Özellikle Anayasal Hukuk Devletlerinin yeni modellerinin sanal statüden
gerçek statüye geçmelerini istersek, hukukçular için de "karma şıkhğm
ünlü dizisi"ni içermek gerekir.
Çünkü, sosyal alamn imkanlanndan ayr ılan çok büyük bir hukuki özeni ş,
"eskisi" gibi bozulmalara neden olabilir. Hukukun sosyal kullam şı, kurallann işlemselciliğinden daha çok onlann simgesel hareketlerine neden
olabilir. Böylece bu konuınuza siyasi değişkenin yanına ekonomik ve kültürel paraınetreleri de eklemek gerekir. Bir çok disiplin metaryelleri olmadan modern bir teori yoktur! Sadece bu, anayasal demokrasinin ba şarısı, ekonomik ve siyasi ve kültürel de ğişkenler arası nda ki tüm doğru
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dengeler ile ve özellikle kurulu şlannda ki senkronizasyonuna ne kadar
bağlı olduğunu bize anlatmaktadır.

KURULTAYI

1. LIBERAL DEMOKRAS İNİ N MANTIKSAL EKONOMİSİ
Demokrasi ve serbestliğ i içeren Hukuk Devleti mutlaka ekono ıniyle ilgilenmelidir; çünkü ekonomi, hukuki ba şanmn şartları arasında yer almaktadır. Hem eksikli bir ekonomi hem de yoksulluk çerçevesinde ki (kültüre!) ekonomi ikinci, üçüncü ve dördüncü ku ş aklar için bir inanclirıeılık taşır mı?
Fakat bu durum pek çok komünizm sonras ı ülkede mevcuttur: Örne ğin
Sovyet Rusya, Sosyalist Yugoslavya, vs. Ayr ıca eğ er Hukuk Devleti bu gün
mutlaka demokrasiden geçerse, demokrasi de kendi ekonomik kanunlar ına sahiptir. Böylece Hukuk Devletinin modem bilimi "ekonomi" yi düşünıneli; siyasi strateji de geçi ş ekonomiye yardım etmelidir.
a) Vazgeçilmez bir değişken olarak Hukuk Devletinin ekonomisi.
Liberal ile demokrasi ekonomisi mevcuttur. "Belli bir yön gösteren kanunı burada hatı rlatmak, "gerekirci" olmak değilları"veya "bağıntılı kanunlar
dir. Bu kanunlar, demokrasi'nin geli şmesinde siyaset ve hukuk üzerinde
ki ekonominin etkilerini bize bildirmektedirler. "Piyasa ekonomisinden"
konuşmak moda oldu. Bu da demokrasinin ba ğli olduğu kapitalist sistemi
belirtmektedir. Demokrasi olmadan kapitalist ekonomi mevcuttur. Fakat
kapitalizm olmadan demokrasi yoktur. "Ekonomik demokrasi"veya "sosyal
bir Devlet" için kapitalizm sistemlerinin düzenlemeleri hakk ında tartışılsa da bu ili şki önemli bir ili şkidir. Demokrasi ve kapitalizm aras ındaki bu
ı nedenlerine göre anla şılır. Bu, az çok uygarla şnuş
ilişki prensip ve ba şar
rekabetin ilkesidir. Demokrasi genelde anla şmalı ve "ortak —rakipler" tarafından da böyle düş ünülen oyun kuralları na uygun yasal siyasi bir reı nedeni bu günkü demokrasiler yani e şit toplulukkabet sistemidir. Ba şar
lann ihtiyacı m gidermek için gerekli üretkenliklere ba ğlıdır. Siyasi ve
ekonomik sistemlere ortak olan belli bir rekabete dayal ı mantığımn gereği geliş menin uygun seviyesi ile ikile şir. Demokrasi ve gelişme, etkileşim veya iş birlik durumundadı rlar. Tabii ki tarihte İsviçre "gelişmiş ekonominin" durumunu göstermeden kendisi demokratiktir. Dünyan ın en büyük demokrasisi"olan Hindistan bu gün geli şmiş bir ekonomiye sahip deAÇIK OTURUM 1561
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ğildir. Fakat Hindistan'ın demokratik işlemselliğini daha ciddi de ğerlendirilse de, burada nadir istisnalar "ters" bir kuralı doğrulamaktadır. Komünizm sonrasmdaki gelişmelerde böyle bir duruma tam rastlancli.
b) Komünizm sonrası geli şmeler hakkındaki dersleri çok eğitimseldir.

Demokrasi ve onun Hukuk Devleti komünizm sonras ında çok kötü durum içindeydiler: Bu durum öncelikle komünizmden kalan sonrada bölgesel sonuçları olan sivil savaşlarla ağırlaştırılmış ve de özelleştirmeyle
kararsız bir ekonomiydi. Fakat demokrasinin (rekabetçi pazarlama hakkında) nitelik ve (hayat seviyesi hakkında) nicelik bakımından yetersiz bir
gelişmeyle birleşmesi zordur. Günlük hayat ın ilk ihtiyaçlan ve e şitsizliklerin ağırlaşması karşısında ki güçlüklerden dolayı gerilme, fikirlerin tartışılması ve siyasi katılım için kullanılabilirliği kolaylaştırmaz. Hem Devlet ve Vatandaşlar arasında hem de (siyasi ve hukuki) "oyuncular" arasında ki demokratik ili şkilere gerekli olan güven ortamımn oluşturulmasım
engellemek için toplumsal durumla ilgili farkl ı krizler de eklenmelidir.
Ekonomi, "budunsal" veya ulusal az ınlıkların problemini belirten veya
toplumsal olarak "çok belirten" bir nedendlir. Bu az ınlıklar, aleyhlerinde
olan ekonomik durumla ilgili sebebi ileri sürmektedirler. İlke olarak eşit
olan hukuk kuralınm yasallığı bundan etkilenebilir. Fakat komünizm
sonrası nda ki pek çok ülkelerde, tek siyasi hareket olarak "ekonomik bir
sıkıntı" tespit edilir. Avrupa Birli ğinin giriş inden geçen ekonominin çaresi ancak yeni Hukuk Devletinin yasall ığı ile elde edilir. Oysa Avrupa Birliği rekabeti yenmek için genel ve ekonomik bir yetenek beklemektedirler.
Adayların ekonomik durumları ndan dolay
ı bir tıkamna gözükmektedir.
Hem temel hukuklann gerçek uygulaması hem de siyasi alt yapısı olan
katılım demokrasisi ekonomik durgunlukta dondurulamaz.
2. HUKUK DEVLETININ SİYASAL DAYANA ĞI
Hukuk Devleti ile İnsan Hakları üzerindeki konuşmalar tüm yapının siyasi yani demokratik dayanağını örtmektedlir. Anayasa sadece İnsan Haklarım ve onlar
ın kazai garantilerini taşı mamakla birlikte Anayasa Devletteki siyasi gücün statüsüdür. Bu görü şle İnsan Haklan, hakimin müdahalesi ile garanti altına alınmadan, önce demokrasinin iyi işleyişi ile siyasi olarak garanti alınmıştır. Siyasi anlaşmazlıklarla duran komünizm son562 AÇIK OTURUM
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rası gelişimleri ile bu hipotezi aç ı klamadan önce bu günkü Hukuk Devletinin vazgeçilmez siyasi boyutunu (burada demokratik boyutunu) burada
hatırlatmak gerekir.

KURULTAYI

a) Sa ğlamlatınlmış demokrasi olmadan ba şarılı Hukuk Devleti olmaz.
Liberal anayasal klasik döneminde Hukuk Devleti, "kamuoylamas ı ve katılımını n yani" toplumsal veya vatanda ş denetiminin deste ği olmadan
oluşabildi ve doğrulandı . Hem Anayasalar hem de kanunlar özdeksel serbestlikler ve hukuklar dizisi ile verilmi ş lerdir. Cumhuriyet veya monar şi
rejimleri inanç sebebiyle veya böyle gerek oldu ğundan liberalidi. Bu rejimler zorlayıcı hukuki rejimlere, yani yasal ı k terimi ile "üstün" zorlayı cı hukuki rejimlere bağlı olup kendilerini s ınırlamışlardır.
Ama o zamandan beri yasalla ş ma inançları gelişti. Seçmenler, hukuki
yetkileri ile yasall ığı n yani siyasi gücün tek kayna ğını oluşturdular. Ayrı ca demokratik yasallık ilkesi bütünle ş meye yöneliktir. Bu şartlarda sadece bir yasal gücü, inamlabilir liberal yasal ve ba şarılı kurallarından baliını n kaynağı, dünya çapı nda ki demokratik
setmektedir. Hukuk kurallar
yasalların gereğini yerine getirmelidir. Vebu asil yasall ı k, ünlü "uygar itaı"
ati" anlatmaktadı r. Bertrand de Jouvenel'e ait olan "uygar itaat ın sırr
"jandarmanı n korkusundan" veya düzensizli ğ e karşı tercih edilen düzenin
gereğinin kendi bilincinden daha fazla kabul görmektedir.
Kuralın yasallığı ve ba şarısı etkileşimli ve iş birliği içersindedirler ,biri diğlı ve onu kolaylaştırır. Bugün Hukuk Devleti üzerinde dü şünğerine ba
mek demek bunlarm iki görü ş ünü (yani siyasi ve hukuki) dikkate almak
demektir. Kural ve seçim, çözümler yoluyla dar bir ili şkidedir. Anayasal
kural başlangı çta "belirlendi"; anayasa (hukuki pozitifizim anlam ında yürürlüğ e giren bir metin olmadan önce) siyasi bir oy eylemidir. Oysa seçim
hukuki bir boyut içerir: Yasall ığı sağ lamak için demokrasinin seçimle ilgili kanunun her metnine ve ruhuna riayet edilmeli. Siyasi ve hukuki parametreler kendilerini tamamlamaktad ı rlar ve bugün kü Hukuk Devleti
ı n "anayasal demokrasinin" kurulmas ının alt ypısım oluşolan 70'li yıllar
turmaktadırlar.
Tabi ki ilan edilen Vatanda ş ve İ nsan Hakları Özgürlükleri, "kurumlar ın
kefihi"olan Cumhurba ş kam tarafı ndan ve özgürlüklerin kefili olan hakim
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taraflndan hukuken güvence altına alınmışlardır. Ama bu inandırıcılık
yani böyle hukuki garantilerin başarısı , rejimin siyasi niteli ğine bağlıd
ı r.
Cumhurbaşkanının "tarafsız"kararı veya "bağımsız" hakimin kararı, siyasi sisteminin demokratik niteli ğine bağlıd
ı r. Eski zamanlarda, özellikle
İİ!. ve IV. Cuınhuriyetdeki Frans ız parlamenter rejimi döneminde oldu ğu
gibi anayasaya parlamentonun saygı duyup duymamasına bağlidı. Parlamento, seçimlerin ve kanunları n hakimi idi. Anayasal hakim yoktur; Genel Hukuk ve Ozel Hukuk da yoktu. Ama "söz götürmez" demokrasi ve riayet edilen kamu özgürlükleri söz konusu idi. Fakat komünizm sonras ındaki bahsedilen örnekte, durum farkl ıd
ı r. Çok özenli Anayasal Hukuk
Devletleri, demokratik kuruluş unda az gelişmiş olan siyasi alanlara dayanchrılmıştır. Yeni anayasal hedeflerin gerçekle şmesindeki gerçek problemlerinden konuşmaksızı n bu zaman fark ı, hukuk ve devlet fikrinin birleştirilmesinde aksiliklere neden olmuştur.

b) Siyasi alanla kuralı n denkliği olmadan ba şarılı Hukuk Devleti olmaz.
Fakat komünizm sonras ı ülkelerde siyasi alan, yeni anayasalarda ithal
edilen "Avrupa standartlanna" göre baz ı "eksikleri" göstermektedir. Bu
belirgin zaman farkından dolayı demokratik ve hukuki geçişin ilerleyişini
durduran baz ı tıkanmalar meydana gelmiş tir. Bu olay, Devlet hakkında
olduğu gibi Hukuk hakkı nda da gözükmektedir. Demokrasi (Montesquieu'
ye ait önemli niteliğine göre) "ölçülü" bir Devlete ihtiyaç duyar; gev şek bir
Devletle (Miyardalın belirttiği 3. Dünya devletleri gibi) yetinemez. Tabii ki
liberalizm ile yetersizliğ
i hiç kanştı rmamak gerekir. Fakat 1990' l ı ı
y llarda, komünizm sonra Devletler, hem yasall ıkla hem de "güçle" aras ı bozuktu. Onların yasallığı, ulusal ve siyasi alanda bir ayn şım içindeydi. Sovyet
Rusya, Yugoslavya ve Çekoslovakya gibi çok uluslu federasyonlar, çok ulusal temellerinde parçalandı lar. Bu da topluluklarm olu şturduğu federal
devletlerin "ulusal"sorusunu ve şüpheli anlaşmasını komünizm güçlerinin
saymamas ının, mantı ksal bir sonucudur. Ozellikle birlikçi devletleri içeren siyasi alanda, rejimlerin iç parçalanmas ı, partilerin yıkılmasından daha belirgin olan komünist Devletlerin y ıkılmasıyla gözükmüştür. Zaten
gerçek sosyalizm altmda, "devlet parti" ad ına alan sistemde, Devlet ikinci (yani ikincil dememek için) konumdaymış . Bu, "Sivil toplulu ğa karşı iletme kayışı" olarak i ş lem yapacak Partinin ellerinde olan bir araçt ı. Devletin kendine özgü hiçbir yasallığı yoktu: Hem işçi sımfi öncülüğünü hem
de "Çalışan halkın kararı" gibi; hem de Batı demokrasilerinde ulusal dev564 AÇIK OTURUM
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letin tüzel kişiliğine verilen anlamda ki ulusal yasallığm karan gibi hiç- KURULTAYI
bir yas aliığı yoktu.
Çünkü emekçilerle ilgili veya i şçi ile ilgili "sosyal sımfin" yanında ulus veya ulus topluluğu, başlıca bir gerçek değer değildi. Yasallığın olmayışı geçişli demokratik çerçevede de gücün olmayışına yani hukuk devletinin iyi
yönetimi için gerekli olan başarı mn olmayışına neden oldu. Çünkü Devlet
hem kuralın "yapımcısı " hem de "kefili" olur. Ama az çok "ithal edilen"
yeni kuralları n uygulanmaamda "hukuk probleminden"daha çok Devlet
problemi oluştu. Onemli "genel ve nesnel" kural, devletin tüm arazisine
ve tüm uyruklara uygulanmas ı nda güçlük çekmektedir. Örneğin Rus Devleti "baronlar" tarafı ndan denetlenen farkl ı "tımarlar" arasında "parçalandı." "Imparatorluğun eski pazarı mn" çevresel bölgeleri, vergileri bile toplayamayan merkezden koptular!. Cumhurba şkanı Poutin'e ait Hukuki ve
siyasi güçler, Devletin gücünü önemli boyutta yeniden kurmay ı tasarlamaktadır. "Kanunun diktatörlüğü" hakkında ki sözü bunun bilcliricisidir.
Mafyalar ve Genel Hukukun di ğer suçululuk gösteri şleri, Hukuk Devletinin iyi işlemesinin ön şartı olan minimum bir kamu düzenini sağlayabilecek bir Devletin gerçekten olmay ışının en sert görünüş biçimleridir. Tabi ki bu konuda genelde hukuki düzenin eksikli ği de bir rol oynamaktadar. Çünkü Hukuk Devleti tam anlamıyla : "tepeden tırnağa " sadece Anayasa Hukuku olarak de ğil hukukun tüm dallarıyla söz konusudur. Devleında topluca ve tipik kavram olarak hukuk fikri, yürürlükte olan
tin yan
tüm "modele" göre anlaml ı eksiklikler ortaya koymaktadır.
Dolay
ısıyla yerle şmiş yeni kuralların başarısı hakkında bir problem
vardı r. Burada da siyasi alan ideolojik kal ıtı ile belirlendi. Devlet gibi Hukuk elli veya altm ış yıl boyunca gücün yani partinin arac ı olarak görüldü.
Bu "araçlı" görüş ş imdi ki hakim olan liberal yorumda ki hukukun deney
üstü boyutu ile çeli şmekteclir. Ama eğ er devlet teknolojik yönde daha eksik kalıyorsa, bu durumda varlığıyla birlikte yavaş yavaş yasallığım
oluştururken bizim Hukuk Devletinin hukukuna yeni bir ideolojik bak ımından inanmak zordur. Gerçek olmak yerine sanal olan Hukuk Devleti,
siyasete bağlı hukukun(tersi değil) uygunsuz veya bozulmu ş eski görüşünü sadece do ğrulayabilir. Böylece kültürel etkenin önemi görülmektedir.
Çünkü siyaset ve hukuka uzun ve son anlam ı veren kültürdür.
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3. "KANUNLARIN RUHU" OLARAK KÜLTÜR
Hukuk Devleti sadece şekilden ibaret değildir. Yönetenlerin ve yönetilenlerin yansıttığı geçmiş zamanındaki ideolojik kültürü içeren geçiş sistemlerin simgesel hareketleriyle yetinmek söz konusu de ğildir.
a) Hukuk Devleti ve onun demokratik kültürü.
İnsan Temel Haklan konusunda ve diğer konularda: Ekonomik (piyasayla) ve siyasi (demokratik yurtta şlikla), artık liberal kurallara riayet eden
Hukuk Devletleri söz konusudur. Burada "dördüncü ku şağın hukuklan"
terimini hatırlatabiiriz: Liberal ve demokratik Hukuk Devleti de "sağlık"
yani uygun bir çevreye ihtiyaç duyar. Tabii ki , kültürel görecelik ve demokratik evrenselli ği arasında ki uyuşma hakkında ki görüşe uygun olarak "genel kültür" değil de sadece "siyasi kültür" söz konusudur. Bu kültür de demokratik rejimle ve kamu özgürlülderiyle de dar bir ili şki içindedir; yani işlevsel yakınlığın külturudür.
Bu kültür çok değişken, çok çeşitli çerçevelerde kurulabilir; çünkü kültürler, çatışmaların oyununu yatıştırmaya, farklılıklar arasında ki rekabeti
ve uyuşmazlıkları hafifletmeye yöneltilnıiş hukuki ve siyasi aracılıkla tartışılabilirler.

Siyaset çatışmayı az çok - kaçımlmaz hale getirir. Bu siyaset, kamu siyasetlerin farklı nesneleri arasında ki giri şimleri hafifletir. Giri şim, Devletin gücünü elde etti ği ve bunu uyguladığı zaman, siyasi zamanda ve siyasi alanda (çoğunluluk ve muhalefet güçlerinin ayr ımıyla) gücün ayrılmasuun demokratik ilkesi, oyun kuralımn anlaşmalı katıhmına neden
olmaktadır. Bu nedenle demokraside siyaset, hem ba ğımsızlaşma statüsünden hem de sosyal adsızlıktan yararlanmaktadır. Siyasi fikirler "parti veya siyasi gruplar, siyasi kurumlar, siyasi prosedüler veya insanlar ın
hakkında ki konuşmalar, siyasetle barışmamn özel oyunun oynannıası
için sosyolojik örtülerindenannd ınlmıştır. Bu da "iç", "dini", "budunsal"
vs. savaşın tuzaklarım önlemek için, "sosyolojik belirsizlikte" yer almaktad
ır. Dolayısıyla farklı kültürler siyasetin bağırnsızlığım kabul ettikleri
anda bunlar Hukuk Devletinin demokratik modeliyle ba ğdaşmaktadırlar.
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hukuk ise ölçülülükle, arac ılığın benzer mantığına itaat etmektedir. Direkt bir muhalefetten daha çok yerle şmiş ve herkesçe kabul edilen anonim
kurala itaat edilmesi daha kolayd ır. Kanun "genel ve nes ııelclir" bu bizim
zamanımızda de ğil de, J.J Rousseau zamamnda böyledir. Kural, kendi
özünde ve demokratik sistemde anla şmalı veya çoğunluklu yasall ığı açıklamaktadı r. Böylece herkes, az çok mutlulukla kendini bulur ve az çok doğalhk kazanı r. "Dura lex Sed lex" (kanun ac ımasızdı r ama kanundur) olan
eski söz, hukuk kuralı olarak yararlandığı kanunun yasallığını açıklamaktadır.
Çok karmaşık topluluklarda hukuki düzenlemenin ba şarısı , modern sistemlerde "Anayasal yurt severlikle" (ve neden olmas ın daha genel olarak
hukuki yurt severlikle) birlikte pastan ı n üzerindeki kiraz gibi, hukukun
özel yasallığımn pozitif tarafidır! Bu çeş it bilgileri hatı rlamak hukuk devletinin yerleş mesindeki hukuki ve siyasi kültürünün önemini göstermektedir. Komünizm sonras ı devletler daha iyi bir anayasal demokrasiye do ğru geçiş deki kültürel değişiklikleri bize aç ıklamaktadır.
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b) Komünizm sonras ı geçiş lerin kültürel değişiklikleri.
ı hedeflerse bu
Eğer Demokrasi siyasi de ğişmelerin alanının bağımsızlığın
nda minimum
İki
alan
arası
değildir.
ğımsız
da genel kültür çevresinden ba
bir özeneklilik mevcuttur! Ulusal kültürlerin kurucu de ğerleri, siyasi alanın içinde olmay ı hedeflerler ve demokratik kültür kurulu şunun tüm çalışmaları, kendi değerlerinden ba şka de ğerlerin uygulanmasma kar şı kendilerini annd ırmaktadırlar. (Bu da ilkelerinin payla şmış akılcılığın üzerinde ki inancıyla ve görü şme yerin veya "kar şılama kuruluşun" oluşturduğu başka de ğerlerin saygısı yla olur). Fakat komünist sistemler özellikle ideolojik idi; siyasetin hiçbir ba ğımsızlığı düşünülemezdi. "Marksist
—Leninist, Stalinist, çı kacak" ideolojileri sadece siyasi de ğildi. Totaliter idi,
(bir Weltangshaauııg tipi). Kamu ve özel alanlar aras ında hiçbir fark yoktur. Kültür "tüm ideolojik" külturuydü. Uyguncu uysall ığın ilkesine göre
iş lem görürdü. ideolojik ortodoksluk yönetenlere ve yönetilenlere uygulanmaktaydı . Sosyalizim, bütünle şmiş yani yoğun bir sistem idi. Hiçbir şey ve
hiç kimse hiçbir zaman, gözden kaçamazd ı . Bu sosyalizim doğru bilimin
kararsızlığı yla bilim olarak belgelen ıniş ti! Ilk Demokratik kültürle şme,
siyasi alan siyasi muhalefetin göreceli bağımsızlığını n gözetilmesiydi. Ka1
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rı , koca, ebeveyn, çocuk, karde ş olabiliriz ve siyasi görü şleriniz de çatış abiliriz, farkli oy kullanabiliriz ve özel hayatta s ıkı bir iliş kide, genel hayatta da iyi bir uyum içinde olabiliriz. Yeni demokrasinin kurulu şu kalan
inaksal tepki ile birlikte oluşmalı ych. Fakat yeni Hukuk Devleti , eski ideolojik nesneden yeni hukuki nesneye do ğru aktarı lan Ortodoksluk kaygısıyla itilen eski anlayışını n bir kısımıyla karşılaştı . Böylece komünizm
sonrası sistemlerde , eskiden "Kapital" ı veya "Incil"i nasıl okuduysak pozitif hukuku da böyle okuyup kraldan daha kralc ı olmaya hedefledikl oysa ithal edilen Anayasalar klasik modellere ve kal ımş olan kültürel alanlara göre daha önce çok ilerlemişlerdi. İnaksal kültürden daha yararc ıl
kültüre geçiş , birkaç ay içinde ve "kararnameyle" de yap ılmaz. Bu, zaman
ister. Kuruluş ritimlerin hızlandırma gereği, daha çok simgesel ve kolay
olan Hukuk Devleti hakkındaki konuş malar ile önemli düzenleyici ve kuralcı işlevi arası nda dengesizlilclere neden olabilir. Dolay
ısıyla hukuki
özeniş , kültürel imkanlarla uzlaş ma içinde olmalıdır. Siyasi özeni ş de böyle olmalıdı r. Demokratik geçiş in stratejisi "nazik" ve karmaşıktı r. Bu da
kültürün temel mantığı olan değişik ilkeler arası
nda ki etkileş imli nispi eş
zamanlığı içerir. "Kültürel farkın" diğ er örneği değerlerin anla şılmazlığı
ile ilgilidir. ideolojik kültürün etkisi ıı e eklenen demokrasinin tarihsel tecrübesizliği , çok sıkıcı olan göndergesel kan şı mlara neden oldu. En üstün
değer olan düş üncesi demokrasiyle eş anlamlı sayıldığı için demokrasi yerine özgürlük dü ş üncesini nispeten örttü. Oysa yeni özgürlükler ilan edildiğinde, sorun kamu özgürlüklerin en iyi garantisi olan demokratik sistemin hizmetine siyasi bir ideolojiyi ve teknolojiyi yerle ştirmektir. Çünkü
eğ er özgürlük, demokratik olu şuında bir ön ş art ise de onun da önemli bir
neticesidir. Özgürlüğün ve demokrasinin bu anla şılmazlığı, bozulmuş bir
etkiye sebep olmu ştur. Özgürlüğün ilk "düş kırıklığı " böylece demokrasinin düş kınkliğı olmuş tur. Oysa bu demokrasi, siyasi kat ılimlann farkl ı
biçimleri etrafı nda iç eneijilerinin hareketine ihtiyaç duy ınaktaydı. Komünizm sonrası topluluklar yerleşmiş ve uyuş turan ideolojik monizmi siyasi iç ve aktif çoğulculuğ a ithal değil de kendine özgü parti, fikir, ki şi,kuşak biçiminde de ğiştirmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Fakat ilk liberal Anayasalar, demokrasiye ait hiçbir topluluk ve siyasi bir sistem getirmemektedirler. Böylece yeni siyasi kültürün olu şumunda bir zamans ızlık mevcuttur. Bu da nesnelerin teknik karma şıklığı mn ve ideolojik göreceli ğinin
görülmesini saklar.. Çünkü ünlü hukukçu ve dü ş ünür Montesquieu'nun
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dediği gibi bizim sistenı imizin en üstün değ eri ölçülülüğün değeridir. Bu,
önce bir ilkeyi yani farkli kar şıt menfaatler fikirler ve de ğerler arasmdaki
denge dinainiğinin kaygısını belirtir. Olçülülük, tecrübenin ele ştirili çalış masıyla ortaya çıkan "soğuk" akılcılığı da içerir. Demokrasinin kendine özgü dehası, en uygun yani farkl ı sonuçlar ile "gerçeğin" sonuçları arasında
ki ideal olan u2laş man1n dehası değil midir.? istemek ve yapabilmek arasında ki uyum ilişkisi hem akılcılığı hem de ölçülülüğü karakterize etmektedir. Böyle tanımlanan ölçülülükle veya ak ıkılıkla biçimlenmiş bu gerçek kültür, hoş görü yani "yasal istisnanı n" demokratik ilkesinin kabulüyle gözükmektedir. Bu da hukuk alan ı nda dekan olan Jean Carbonnier'in
kararına göre "Esnek hukukun" olayım oluşturur.Bizim zamaıumızda ritimlerin hızlanması ve değiş imin istenmesi kuralı n istikrarımn gereğini
değiş tirmektedirler ve böylece bu "esnekli ğin" yönetimini nazik olarak ortaya ç ıkarmaktadı r. Böylece de hakimin yetkisine ve kazai kurallarma tamamen baş ka ve yeni de ğer verilir. Dolayısı yla hukuki düşüncede, Hukuk
Devletinin artık Rechstaat ve Kelsen'in zamamndaki Hukuk Devleti olamadığına dikkat edilmelidir. Hukuki dü şünce, artık kendi gelişmesini ve
iyi işleyiş ini destekleyen etkile şimli karma şığın çevresine dalmıştır. Etrafindaki (ekonomi, siyasi, kültürel) çevre bilimi anlamadan onu da iyi anlayamayı z. Bu, Hukuk Bilminin "Prensin dam şmanı" olabilmesi için temel bir şarttı r. Ama özellikle bizim yeniden tan ımlanmış değerlerimizi ve
onlara ulaş mak için konulan siyasi ve hukuki teknolojileri iyi anlamak gerekir.
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Yardımcısıdır, Cumhuriyet Gazetesi Ekonomi Kö şe Yazarıdır. Küreselleşme, uluslararası finans hareketleri, kalkınma konularında çeşitli
makaleleri vardır.
Buyurun Sayın Minibaş.

Prof. Dr. Türkel Miniba ş
tstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

KÜRESELLE ŞME, EVRENSEL DE ĞERLER VE
ULUSAL EGEMENLİK
Bilindiği gibi II.Dünya Savaşı sonrası dönem kapitalist sistemin yeniden
yapılandığ
i imar ve inşa dönemidir. Dönemin en temel özelli ği devletin
ekonomik, sosyal ya ş amda düzenleyici rolünü üstlemnesidir.
Ekonomide New Deal Politikaları'yla şekillenen bu rol do ğrultusunda bir
yandan üretim ve fiyat politikalar ıyla diğ er yandan da vergi politikalarıyla sermaye birikimini ve gelir dağılunuıı düzenlemiş tir. Ulus devlete sosyal devlet misyonu yükleyen bu yeniden yap ılanma süreci ekonomi politikaları açısından ülkelerin geli şmişlik düzeyine göre farklılı k göstermiştir
(1).
Savaş sonrasını n ekonomi politikaları savaşın galibi gelişmiş ülkeler için
yeniden imar, inş a ve yeni pazarlarm yaratılması m düzenlerken azgeli şmiş ülkeler açısından kapitalist sisteme entegrasyonu hedeflemi ştir. Bu
noktada savaş öncesinde sömürge konumunda olan azgeli şmiş ülkeler ile
Türkiye örneğini birbirinden ayı rmak gerekir. Ozellikle de II.Dünya Savaşı'nın sonlandığı 1945'in Türkiye için önemli bir siyasi k ırılma noktası olduğu düşünüldüğünde.
Ne var ki, 1960'lann ortaları ndan itibaren verimlilikle birlikte karlar ın
artış hızmdaki düşme netleşmeye başlamış ... Sermaye birikiminin daralması anlamına gelen bu geliş meyle kapitalist sistem yüzyılı n en uzun sü570 AÇIK OTURUM
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reli kriz dalgasına girmiştir. Krizin çekirdeğinde sermaye birikimi yetersizliği yattığından krizin a şılması:
sermayenin özgürle ş mesini; yani en çabuk ve en kolay nemalınacağı alana girip ç ı kabilme olanakları mn yaratılmasım;
yani küreselleşmesini

KURULTAYI

gündeme getirmi ştir.
Daha açı k bir ifadeyle, sistemin özünü sermaye birikimi olu şturduğundan
sorun sermayenin sorunudur; yani karlar ın artış hızmın yükseltilmesiyle
ilgilidir. Dolayısı yla sorunun çözümü, sermayenin girdi ği ülkede üretimden pazarlamaya kadar mülkiyet edinme de dahil olmak üzere hiçbir s ımrlama ve denetimle kar şılaşmamasına ba ğlıdı r. Bu serbestiyetin gerçekleşmesi de ülke ekonomisinden siyasas ı na kadar her alanda kuramsal ve
kurumsal düzenlemeleri zorunlu k ılmaktadı r ki... Ulus devletin sosyal
devlet misyonundan uzalda şması m ve ulusal egemenlik olgusunun yeniden tanımlanmasın.ı gerektirmektedir (2).
Bu düzenlemelerin ekonomi cephesini olu şturan GATT toplantılarına
1960 kadar "konferans" olarak tan ımlanı r ve sadece gelişmiş ülkeler katı lırken 1960-61'deki Dillon toplant ısı yla birlikte Türkiye gibi azgeli şmiş ülkeler de katılmaya ba şlamış çoğulculuğun bir ifadesi olarak toplant ılar
"round" olarak tan ımlanmıştır.
Dillon Roundu kapitalist sistemin globalizasyon (9 a şamasını n tanımlandığı önemli bir dönüm noktas ıdı r. Zira 1960, kapitalizmin en uzun çevrimli kriz dalgasıyla kar şılaşmasımn tarihidir. Sava ş sonrasında piyasa ekonomisine geçiş dönemilerini ya ş ayan bir çok azgelişmiş ülke Dillon Roundu kararları doğrultusunda planlı ekonomiyi denemeye ba şlamış ... Böylelikle, hem bu ülkelere dış borç kanalmdan gelen fonlar ı n kesimler arası
dağılımı düzenlenerek hem de yabanc ı sermaye yatırı mlan yoluyla kapitalist sisteme entegrasyonlar ımn yolu açılmıştır (3).
1964-67 aras ı ndaki Kennedy Roundu'nda kesinle ş en krize karşı sermayeye hareket kazand ı racak politika araçlar ı oluşturulurken... 1978-79'daki
Tokyo Roundu'nda azgeli şmiş ülkelerin ultra liberal politikalarla sisteme
entegrasyonunun zemini haz ırlanmıştı . 1986'da baş layan Uruguay RounAÇIK OTURUM 1571
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du ise "beş yıllik istikrar paketi" olarak gündeme gelen ultra liberal politikaların sonuçlarımn alındığı ; buna karşılık gelişmiş ekonomilerin durgunluğa girdiği bir dönemde toplandı . Berlin Duvan'nm yıkılı p, sosyalist
bioğun çözüldüğü bir dönemi kapsamas ı nedeniyle globalizasyon sürecinin
Dillon'dan sonraki ikinci dönüm noktas ıydı.
Küreselleş menin teknolojisi : İletişim ve bilgi işlem

Nasıl ki dürbmı , pusula, saat merkantil dönemin sermaye birikimini olu şturan teknolojik bulu şlas idiyse... Nasıl ki ucuz hammadde, s ıfır maliyetli doğal kaynaklar ve bo ğaz tokluğuna çalış an yerli iş gücü ve kölelerin
oluşturduğu ucuz emekle birle ştirilince yüksek karları n yolu açıldıysa,..
Buharli gemi, ç ı knk, elektrik jenaratörleri, telgraf; telefon da sanayi kapitalizmin sermaye birikimini h ızlandırmış ... Her yeni teknoloji ve yeni mal
sanayi kapitalizmin daha hızlı gelişmesine neden olmuştur.
Küreselleşme a şamasında ortaya çı kan teknolojik geliş me de kapitalist
sistemin birikim sorununa çözüm getirici nitelikte olmu ştur. Ba şka bir deyişle, sistemin a şmaya çalıştığı kriz karların artış luzımn dü şmesinden
kaynaklandığından küresel sürecin teknolojik geli ş meleri de birikim sürecini luzlandıran iletiş im ve bilgi iş lem teknolojilerinde ortaya ç ıknuştır.
Ulusal egemenlik ve Türkiye örne ği
Bilindiği gibi kapitalist sistem, ideolojik olarak insan ihtiyaçlar ının sonsuz ama bunu karşı layacak kaynaklann kı t olduğu varsayımına dayanmaktadır. Dolayısıyla her dönemdeki sorunu sermaye birikimi yetersizliğ inden kaynaklandığı ndan çözüm, yani karları n maksimize edilmesi:
• doğal kaynakları n maliyetinin sıfır,
• emeğin maliyetinin düş ük tutulmasına
bağlıdı r. Bu tür bir çözüm yolu sermayenin hiçbir yasal engelle kar şılaşmaması na yani devletin müdahaleci ve koruyucu kimli ğinden ç ıkmasına
ekonomik düzenlemedeki yerini piyasa mekanizmas ına b ırakmasına bağlıdır.
Başka bir deyiş le, devlet:
572 AÇU< OTURUM
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• üretim ve fiyat mekanizmas ı ndaki belirleyiciliğinden;
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• yerli sermaye>'i çeşitli teşviklerle yabanc ı sermayeye karşı
korumaktan;
• ülke kalkınınası na pozitif katkı sağlaması için firmalara üretimin belli bir bölümünü ihraç etmekten;
• yabancı sermaye giri şini kontrol etmek için sermayenin üretime geçeceği sektörleri belirlemekten;
• sosyal sigorta ve güvenlik sistemini belirlemekten;
vazgeçmektedir.
Böylelikle, devlet toplum için zorunlu mal ve hizmetler de dahil olmak üzere, üretim ve fiyatlandırılması ndan çekilmekte gelir dağı lımını düzenleme işlevini fiyat mekanizmas ına bırakmaktadır.
Fiyat, üretimde kullanılan hammadde ve aramahndan emek faktörüne
kadar belirleyici etken haline dönü ş mektedir. Sermayenin hedefi karlar ın
artış hızı mn yükseltiimesi olduğundan fiyat doğ al kaynaklann kullammı nda da temel belirleyici olmakta; madenlerden enerji kaynaklar ına kadar ülkenin do ğal kaynakları en düşük, hatta sı fir maliyetle kullamma
açılmaktachr.
Emek ile üretim arasındaki bağ da kopartılarak emeğin sınıfsal niteliği
değiştirilmekte; çal ışma standartları çokuluslu ve ulusötesi firmalar ın önceliklerine göre olu şturulmaktadı r (4). Hal böyle olunca, ulus devletin sosyal devlet işlevi de kendili ğinden ortadan kalkmakta... Kontrol eden devlet işlevi ağırlı k kazanmaktadır (5).
Ne var ki Türkiye örne ğinde olduğu gibi, devletin kamu iktisadi kurulu şları kanalı yla bir yandan düş ük girdi yaratarak ulusal sermaye birikimi
sürecini hnlandırdığı; diğ er yandan da gelir dağılmıını düzenlediği ülkei şen tammına
lerde gerek halk gerekse devletin kendisi ulus devletin de ğ
adapte olmakta zorlanmaktad ır.
AÇIK OTURUM
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Sistem sermayenin özgürleşmesini hedef aldığından ülkenin ekonomik,
sosyal ve siyasal politikalarımn belirlenmesinde ulusun egemenli ği yerini
uluslarüstü sermayenin egemenliğine bırakmaktadır. GATTın temel ilkeleri bu durumu daha net bir şekilde ortaya koymaktadır.
GATT'ın temel ilkelerine göre (6):
• Ülkelerin ulusal sanayilerini d ış rekabete karşı korumalar
ı (Yerli
Endüstrinin Tarifelerle Korunmas ı) kabul edilmekte ama "dü şük
düzeydeki günırük tarifeleriyle yapılması kararlaştırılırnş"
birkaç istisna ıdşında miktar kısıtlamasına gidilmesi yasaklanmıştır.
• Ülkeler yerli sanayilerini korumak amacıyla uyguladıkları
tarifeleri (Tarife Taahhütleri) tekrar yükseltmemek üzere indirmek ve kaldırmak zorundadır.
• Ülkeler arasında ithal ve/veya ihraç edilen malların tabi olduğu
gümrük tarifelerindeki farklılıklar ortadan kaldırılarak (En
Çok Kayrılan Ülke Kayd
ı ) farklı ülke menşeli arasmda ayırımcılık
yapılması yasaklanmaktadır.
• ithal edilmiş urunierle bunlara e ş yerli ürünler aras ında ülke içi
vergiler ve kuralların uygulanmasında (Ulusal Muamele ilkesi) ay ınmcıhk yapılması yasaklanmaktadır.

Yukarıda yeralan ilkelerden de anla şılacağı gibi Dünya Ticaret Örgütü
(WTO)'nun bir parças ı olan GA'IT anlaşmaları doğrultusunda:
1. Yerli ürünlerin yabancı urunler karşısındaki rekabet gücü ve pazar
payı kaybolmamaktadır.
2. ithalat üzerinden alınan vergiler kaldırıldığından devletin gelir
kaynaklan olumsuz etkilenmektedir.
Çok taraflı yatırımlann anayasası niteliğindeki MAl metninin eksenini
oluşturan ilkeler:
Çok uluslu, az uluslu ve de ulusötesi sermayenin GArF'la kazandığı ticari üstünlüğe ekonominin bütününü kapsayacak
bir yapı kazandırmaktadır.
1
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Böylelikle kapitalizm, sermaye birikimi yetersizli ğininden kaynaklanan
krizinden çıkarken üretimden pazarlara, ulus devletin i şlevlerine kadar
emperyalizmin bir üst a şaması na geçmektedir.
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Ulusal Egemenlik ve Gelecek 1000 Yıhn Hukuku:
Sermayenin rahatça nemalanaca ğı ortamı n yaratılması, öncelikle ulus
devletin varlığı na ve de gücüne ba ğlıdır. Ilk bakışta küreselleşmeye karşıymış gibi görünen bu durumu uluslararas ı sermayenin ç ıkarlarımn korunması şeklinde de ğerlenclirildiğinde di şlilerin birbirine oturduğu görülecektir.
Zaten MAl metninin eksenini olu şturan temel ilkeler de bunu aç ıkça ortaya koymaktadı r. Üretimden finansa kadar tüm ekonomik faaliyetleri kapsayan bu ilkelerden:
Ulusal Muamele İlkesi'ne göre: Anlaş maya taraf olan ülkeler, anla şmaya taraf olan diğ er ülkenin yatırımcılarına ve onları n yatırımlarına:
• kuruluş,
• işleyiş, genişleme,
• yönetim, kullamm,
• uygulama
• satış
kendi ülkesindekilere uygulad ığı ndan daha az avantajlı bir muamele uygulayamayacaktır.
En Çok Kaynlan Ülke İlkesi'ne göre ise: Anlaşmaya taraf olan her bir
ülke, başka bir anl4ma tarafı ülkenin yatınmcıları na ve onların yatırımlarına, bir başka ülkenin yatırım ve yatırımcıları na uyguladığından daha
az elverişli bir muamele uygulayamayacaktır.
Dahası, anlaş maya taraf olan her bir ülke, ba şka bir anlaş ma tarafı ülkenin yatınmcısına her bir olay bazı nda bu ilkelerden hangisi daha elveri şli ise onu uygulamakla zorunludur.
Böylelikle sadece yerli yat ınmcı ulusötesi sermayenin yat ırımlan karşı sında güçsüz bırakılmaınakta, devlet kendi üretim ve gelir kaynaldar ım
yönetmekten de vazgeçmektedir. Azgeli şmiş ekonomilerin kendi aralannAÇIK OTURUM 1575
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da kuracakları ittifaklann da önüne geçilmekte do ğal serbest pazarlar haline dönüş turuimektedirler.
Nasıl ki 15. yüzyı l öncesinin toprak sahipleri, iktidar erkine sahip olmak
için kendi güvenlik kuvvetleriyle kaynakları yönetip devletin hukukunu
kendi çıkarları doğrultusunda oluş turdularsa bugün de sermaye benzer
yöntemlerle egemenlik ili şkilerini düzenlemektedir.
"Yatınmiarla İlgili Uzlaşmazlık Çözüm Merkezi" (ICSID),
"Çok Taraflı Yatırım Anlaşmalarını Garantileme Ajansı"
(MIGA) (7)

yoluyla ayni denetimi sürdürmekte "uluslararası tahkim" yoluyla da
sermayenin egemenlik ili şkilerini düzenlemektedir. Uluslararas ı tahkimde kamusal çı karlara öncelik tanınmadığından, firmalar uluslararası hukuk yoluyla hem özgürle ş mekte hem de önemli maddi tazminatlar almaktadırlar.
Bir örnek:
Hatırlanacağı gibi, Türkiye 6 Mart 1995te Gümrük Birli ği adlı bir anlaşma imzalamış ve anlaşma 1 Ocak 1996'da yürürlüğe girmişti. Aynı y
ı l,
gümrük birliği üyesi olmaktan kaynaklanan haklar
ına dayanarak bazı
WTO (Dünya Ticaret Orgütü) üyesi ülkelere tekstil ithalatmda miktar insıtlaması uygulamaya başlaımştı . Bunun üzerine WTO üyesi olan Hindistan, Türkiye'yi WTO nezdindeki uluslararası tahkime şikayet etmiş... Neden olarak da Türkiye'nin kendi tekstil ürünlerini korumak için haks ız rekabeti doğurduğunu ileri sürmüştü.
Hindistan'ın ş ikayeti ABD, Japonya, Filipinler, Tayland ve Hong Kong tarafindan da desteklenince WTO Tahkim Kurulu, Türkiye'yi 1994'te imzaladığı GATT hükümleri doğrultusunda di ğer WTO üyesi ülkelere ithal kisıtlamasmda bulunmanıayı taahhüt etmesine rağmen böyle bir uygulamaya girdiği için suçlu bulmuştu.
Kısacası küreselleşmenin hukuku, yabancı bir ülkeye yatırı m yapan yatınmcı ya, o ülke devletinin karar ve uygulamalar ı nedeniyle zarara u ğradığında zararın tazmin edilebilmesi için yatır
ım yaptığı ülkenin devletine
576 AÇJK OTURUM

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
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nun üyeleri
• "Uluslararası tahkim kurulunun üyeleri "Uluslararas ı Yatınm Uzlaşmülıkları için Çözüm Kurulu (ICSID) (8) tarafından önerildiğinden;
• Tahkim kurulunun kararları yatırımcı haklarının çiğnenip çiğnenmediği kriterine göre biçinılendiğinden;
• Kurul üyelerinin hukukçu olmas ı şartı bulunmadığından hukuk kurumu olarak tanımlanması olanaksızsa da.. .WTO'nun kuruluş hükümleri yabanc ı yatırımcıya, devletlerarası yani "Çift Taraflı Yatınm Anlaşması" (BIT) doğrultusunda yapı lan bir yatınm sırasında çı kacak uzlazmazlıkların çözümü için uluslararas ı tahkimi doğrudan adres göstermektedir.
Dolayısıyla, ulusötesi bir yat ırımcı "küreselle şmenin anayasası" diye tammladığım MAl anlaşması mn imzalanmasını beklemeden de yatırım
yaptığı ülkenin devletini kendi ç ıkarlarım zedeleyerek zarara u ğrattığı savı yla mahkemeye verebilinektedir.
Aslmda Türkiye (9):
* 1988'de Dünya Bankas ı ve WTO'nun tahkim kuruluşu olarak çalı ılı kanunla katılmış;
şan ICSID'ye 3460 say
• 1991'te 21.4.1961 tarihli Milletleraras ı Ticari Hakemlik Hakkında
Avrupa Sözleş mesi 3730 sayılı kanunla;
• 1991'de 10.6.1958 tarihli Yabanc ı Hakem Kararlann ın Tanınması
ılı kanunla onayve icrası Hakkı nda New York Sözle şmesi 3731 say
layarak
ı n uluslararası tahkimde çözümü kabul etmişti. Ne
ticari uyuşmazlıklar
var ki, uluslarararası tahkime konu olan davalar do ğrudan anayasa bilkümlerinde bir değişikliği gerektirmedi ğinden ve de... Elektrik gibi kamu
hizmeti sayı lan, tekstil ürünleri gibi üretimin ve ihracat ın temel sektörlerini doğrudan hedef almadığı ndan Türkiye güncelinde yer bulamamıştı!
Üreticiden tüketiciye herkesin kulland ığı ve kullanılan mal ve hizmetlerin
AÇIK OTURUM
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girdisini oluşturan yatırım alanları söz konusu olup, ortak çıkarlar çakışınca kamuoyunun ufkuna girebilnıiştir.
imtiyaz sözle şmeleriyle gerçekleştirilen ve kamu hizmeti sayılan yatırım
ve ticaret anlaşmalarında uluslararası tahkim mekanizmas ının işletilmesi devletin yeniden yapılandırilmasım... Daha açık bir deyişle, ulus ötesi
ve çokuluslu firmaların yatırım yapabilmesi için maden gibi imtiyaz sözleşmelerine bağlı, elektrik gibi kamu hizmeti sayılan alanlarda yatır
ım ve
ticaret yapılabilmesi (10):
1. Anayasada yeralan "imtiyaz sözleşmesi", "kamu hizmeti" gibi tariflerin
yeniden tammianmas ına,
2. Bu değişim doğrultusunda ulusötesi firmalarm hareket alamm smırlayan anayasa maddelerin değiştirilmesine;
bağlıdır.
Eğer tahkim: Ticari bir hak üzerinde uyu şmazlığa düşmüş tarafların aralarında anlaşarak uyuşmazlığın çözümünü ve karar verme yetkisini kendi özel iradeleriyle özel organlara,.. Yani, resmi mahkemeler yerine bir veya birden çok hakeme b ırakması anlamına geliyorsa... Türkiye'nin imzaladığı sözleşmelerde "ticari i ş sayılan konularda" uluslararası talıkim hükümleri uygulanacağı şartı bulunmaktadır.

Ne var ki 1988'de katıldığımız ICSID ile olan ortaklık ilişkimizde bu tür
bir şartın bulunmaması "ticari iş sayılmayan yatırim alanlannda da yazılı tahkim süreci"nin i şlemesine olanak tanımaktadır. Verilen kararların
ulusal mahkemelerde denetlenmesi olana ğı da bulunmamaktadır. Dolay
ısıyla, ulusun kararlar üzerindeki egemenli ği böylelikle ulus ötesindekilerin egemenliğine devredilmi ştir.
Artık sistem:
• doğal kaynakların marjinaline gelindiğini;
• yenilenebilir kaynaklar ı üretmenin maliyetinin hiç de küçümsenmeyecek boyutta olduğunu;
ucuz ve baskı altında çalıştırılan emeğin nitelik ve verimliliğinin
düşük olduğunu;
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bilincinde. Dolayısı yla geçmiş kriz dönemlerinde olduğu gibi sadece emek
ve doğal kayiıaklan karşılıksı z ya da ucuz kullanarak maliyetleri dü şürmekle kalmıyor hukuki ve siyasi mekanizmalar ıyla da bunu yaşam biçimi
haline getirmektedir.
Küreselleşmenin Evrensel Değerleri:
Gergedanların saflığı! YA DA acımasızlığı!
... . Birdenbire ortaya ç ıkan bir düşüncenin bulaşıcı bir hastalık gibi yay ılmasına şaşkı n şaşkın bakakalırız. Yeni bir din,
bir öğreti, bir fanatizm sürükleyiveriyor insanları... »
Ionesco
Cep telefonu, faks-modem, elektronik posta... Ya ş, cins, dil, din, renk, e ği-

ımına açık. Dijital devrimin dünyatim farkı gözetmeden herkesin kullan
n
gerisinde
ve bu yeni biçimlenmeye veriği
sayın
ı
bir
köy
haline
getirdi
yı
len "küreselle şme" adını n bu denli kabul görmesinin temelinde de zaten eş
i var.
anlı olarak yaratılan bu kullanım eşitliğ
Köydekilerin ço ğunluğu karlann artış hızınm eski günlerde olduğu hızda
artmadığı şeklindeki bir bilgiye sahip de ğil. Bu nedenle de onlar için küreselleşmeyi sağlayan iletişim ve bilgi işlem teknolojisindeki geli şme, aynmcılık sınırlanm kaldıran, eşitlikçi, hakça paylaışımı sağlayan bir büyü.
Büyünün etkisini yitirmemesi için sürekli cep telefon modellerini, bilgisayarlarım yeniliyor, internet sitelerine yenilerini ekliyorlar.
Ne var ki... "Küresel Köy" masal ımn Mars'tan çekilmi ş fotografları epeyi
farklı.! İki yüzyı l öncesinin fotograflarına göre daha çok siyah denli beyaz
deniliyle evlenebilmekte, daha çok yoksul okuma-yazma olna ğına sahip,
ın New York borsasındaki hisselerin fiyatlarından haberdardaha çok kad
sa da....
ıı
k skançlık krizlerine düştüğüYüksek teknolojik donanınılanndan dolay
müz Hindistan'da kı z çocuklan doğar doğmaz ağzına tütün tıkanarak öldürülüyor. Kraliçesinin zarafetiyle hayran kald ığımız Urdün'de, "DostAÇIIC OTURUM 579
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kardeş Pakistan"da ve Türkiye'de aile namusunu lekeledi ği için öldürülen
kadınların sayılan iki elin parmalarıyla değil, yüzlü rakkamlarla istatistiklere geçiyor.
Düşünmenin, sorgulamanın ve paylaşmanın bedelini cezaevlerinde gün
ışığın
ı görmeden ödeyenlerin sayısı ise binlerce! Filistin askılan, coplar,
geçen yüzyılın buluşu elektrik düşünenlerin can düşmanı!
Küresel köyün arka sokakları, açlık ve salgın hastalıklardan ölenlerin cesetleriyle yükseliyor!
İlkçağlan anımsatan bu örnekler bir başka dünyada değil. ..20. Yüzyılın
son 5 yılında cep telefonları, bilgisayarlar, internet kanallarıyla bir köy
haline dönüştugusöylenen küresel dünyada gerçekle şti ve gerçekle şiyor.
Çünkü küreselleşme e şitliklerin değil, sermayenin 601ann ortası
nda girdiği krize eşitsizlik ve farklılaştırmalarla

beslenen parçalanma ve ayrıştır-

malar üzerine kurulu bir model.
Nasıl ki, coğrafi ke şifler sadece insan
ın yeni yerler bulma merakmdan
kaynaklanmayıp Ortaçağm faizi haram sayan, sermaye birikimini yasaklayan yasalarına bir nevi karşı çıkışsa... Avrupali tüccarlar için co ğrafi keşifler altın, gümüş gibi kıymetli maden yataklanna ve kauçuk, kahve, keten gibi hammadde kaynaklarına ulaşmak... Amerika, Afrika kıtalanndan düşük maliyetle sağlanan bu kaynaklar Avrupa için güçlü bir ticari
sermaye birikinıin nedeni... Dahası, sanayi devrimine giden sürecin de finansman kaynağı idiyse... Sanayi devrimiyle birlikte ortaya ç ıkan her yeni teknoloji ve yeni mal sanayi kapitalizmin daha hızh gelişmesine neden
olmuşsa... Küreselleşmeyi sağlayan teknolojik gelişme de insanlar daha
eşitlikçi bir dünyada ya şasin diye oluşturulmadı. Yukanda vurgulandığı
gibi sermayenin birikim sürecini hızlandırmak; yani sermayeyi geçmi şe
göre daha hızlı dolanmasını sağlayarak kar maıjlanm yükseltmek için
gerçekle ştirildi ki... Bu, iletişim tekonolojisindeki hızlı gelişim ve bu gelişim sonucu bilgi i şlem ve haberleşmenin dolanımının hızlanarak yaygınlaşması ve ucuzlamas ıyla sağlandı.
Sistemin adı üstüne etiketli: kapitalizm
Kapitalizm, insanlar ı n doyumsuz yani gefeksinimlerinin sonsuz ama bu
gereksinimleri kar şılayacak kaynaklar
ın kıt olduğu varsayımı üzerinde
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Sistem üyelerinin herşeyden haberdar olduğunu varsaydığından: Yağmur
Ormanlan'mn yokedilmesine... Kad ın ve çocuk emeğinin sömürülmesine... Sokak ortası nda taranan köpek ve çocuk ölülerine... Süresi geçmiş
mamalann, aşılann köyün öte yamndaki açlara da ğıtılmasına suskunlukla yaklaşır.
Küresel köyün sakinleri ise, evlerindeki renkli cam kutudan köyün öteki
köşesindekilerin de ayni marka ekmek içi köfteyle beslendi ğini, ayni marka pantalon-ayakkabı giydiklerini, aynı televizyon dizilerini izlediklerini,
ayni kredi kartlarım kullandıklarını gördükleri sürece güven içinde yaşamlannı sürdürürler.
Cep telefonlan, internet kanallan neyi, nekadar, kaç saatte ürettin diye
sorarken, asla kimin için sorusunu sormadığı ndan kendileri gibi olmayanları, başka köylerin olup olmadığını merak bile etmezler. Onları meraklandırmaya kalkanlar mı?

"Gergedanların safi ığı, aynı zamanda acımasızlığı vardır onlarda. Onlar gibi düşünmüyorsanız göz kırpmadan öldürebilirler sizi. Son yirmibeş yılın tarihi şunu gösteriyor ki, böyle
bir değişime uğrayan insanlar, yaln ız gergedana benzemekle
kalmıyor, gerçekten gergedan oluyorlar... Ya şadığınız kenti
bir gergedan yönetiyor. 0 sizin sözcükleri nizi kullan ıyor ama,
muyor....'
sizin dilinizi konuş
Ionesco
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Oturum Ba şkam
Sayı n Türkel Minibaş'a bu çok akılcı ve aynı zamanda duygusal sunu şu
nedeniyle çok çok te şekkür ederiz.
Dördüncü konu şmacımı z Saym Prof. Dr. Mümtaz Soysal. Kendisi Anayasa Hukuku Profesörüdür. Uzun y ı llar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Öğretim Üyeli ği görevinde bulunmu ş tur, Kurucu Meclis
üyesi olmuş tur. 1961 Anayasasmı n hazırlanmasında büyük katkıları olısız mamuş bir kiş idir. Anayasa hukuku üzerinde çe şitli kitapları ve say
biridir.
e
yazarlarından
ş
r.
Halen
Hürriyet
Gazetesi'nin
kö
kaleleri vardı
ın Soysal.
Buyurun Say
Prof. Dr. Mümtaz Soysal
Anayasa Hukuku Profesörü

Teşekkür ederim Saym Ba şkan.
Biraz önce Prof. Minibaş "vaktim var mı ?" diye sormuş tu, ben de "benim
vaktimi de kullanabilir" demi ştim; çünkü onun konu şması benim konuş mami son derece kolayla ştırdı . Zaten daha önceki iki konu şmacı da kolaylaştırdılar; onlara da te ş ekkür etmek isterim. Şimdiye kadar bir bütünlük
içinde geldik. Ben, huyum kurusun baz ı bütünlükleri bozmaya ah şığım.
Bazı roller var ki olumsuz gözükebilir; ama asl ında olumludur.
Konuşmamı dört bölüm içinde yapacağı m; fakat birinci bölümü çok kısa
olacak. Eksik olması nlar Türkiye'nin barolan, Türkiye Barolar Birli ğinden önce de Ankara Barosu, Izmir Barosu, Istanbul Barosu bu evrensellik
kavramı m, hukukun evrenselle ş mesi kavramı m ulusal egemenlik ve evrensellik kavramlaruıı incelediler. 0 bakımdan şunu söylemek istiyorum orada düzeltmek gerekiyor-: Biz evrensel hukuku küreselle şmeyle biraz
karıştırı yoruz. Hukuktaki evrenselle ş meyi küreselleş menin getirmek isteışıyla kar ıştırma eğilimindeyiz; çünkü çok
diği küreselle şmiş hukuk anlay
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büyük bir küreselle şme bombardimam altmdayı z. isterdim ki -demin Miııibaş da söyledi, hatta ondan önce profesör Milacic de söyledi- bütün bu
hukuk tartışmaları boşlukta olmuyor, daha do ğrusu boşlukta oluyormuş
gibi oluyor; ama bir siyasal çerçeve içinde oluyor ve o siyasal çerçeveyi, daha çok hukuk çerçevesi içinde tart ışıyoruz. Oysa hukuku olu şturan da siyaset, normlar siyaset sonucunda olu şuyor. Bir ülkenin içindeki siyasal
güçler dengesi ya da dengesizliği gerekiyor. Bunu e şitleştirmeden çok
"acuation" dedi ği; yani denkleştirme değil uyarlama, uydurma biçiminde
yapmak zorunda kalıyoruz. Oysa hukukta evrenselle şme, biraz düşünürsek, evren sözünden alı rsak bizim hukukçulara çok daha şık gelecek bir
biçimde bir doğal hukuk arayışıdı r. Bütün bu evrende do ğru olan ne olabilir acaba, hak nedir? Hukuk bundan ba şlıyor. Öyle olması çok güzel, hukukun güzelliği orada. Sürekli bir şeyi araştırmak peşindeyiz. Öyle bir
şey araştırıyoruz ki bu dünyada değ il de evrende de geçerli olsun. Bir yerlerde yaşayan, bizim gibi dü şünen, bilinçli varlı klar varsa onlar da kazara bunu görsünler "bu bize de iyi geliyor" diyebilsinler; evrensellik o.
Onun için de dünyasalla şmayla ve hele onun kötü biçimi olarak bize aktarılmak istenen küreselle şmeyle özde şleşmemesi gerekiyor.

KURULTAYI

Tabii ki bu arayış bitmiş bir arayış değil. Bunları kısa geçerek söylüyorum; çünkü özellikle Ankara Barosunun yapt ığı toplantı da onun üzerinde
daha çok durmuştum. Bu arayış , bütün yüzyıllar boyu devam eden bir
arayış, hatta çok çeliş kili bir biçimde devam eden bir aray ış . Virginia Bildirgesi ya da Amerikan Bağımsızlı k Bildirgesi yayınlanıyor, ayn ı zamanda kölelik sistemi de var. 0 ortam içinde kölelik sistemini sürdürenler bir
şey arıyorlar; bulabildikleri bu kadar oluyor. 0 zamandan bugüne geldik.
Malum Birleşmiş Milletler Bildirgesi var, Avrupa Sözle şmesi vesaire.
Bunlar; neler varsa, o dünyada daha çok kim egemense onlann katk ılanyla oluyor. Bakıyorsunuz Birle şmiş Milletler Bildirgesi, bir Amerikan
Fransız anlayışlarınm bir çeş it sentezi, Madam Roosevelt ile Mösyö Kassel'in oturup oluşturdukları bir bildirge. Ucu açık, daha da geli ştirilmesi
gerekir. 0 bak ımdan bu evrensellik kavram ıyla küreselleşme kavramı
üzerinde ve bugünkü küreselle şme e ğilimlerinin o evrenselliğ i bozmaya
nasıl teşebbüs ettiğini, bir çeşit insanlığ a hatta evrenselliğe karşı bir çe şit
suç girişimi içinde oldukları m saptamak gerekiyor.
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En basitini alalı m -daha önce de baş ka bir felsefe toplant ısmda tartışmıştim- Paris Şartı. 1990'da soğuk savaş sona ermiş , cephele şme bitmiş ve
yeni görünürde bir dünya kuruluyor; fakat bu dünya kurulurken bunu daha çok Batı oluşturuyor, çünkü egemen olan, kar şıyı çökertıniş olan o ve
bakı yorsunuz -o cümle ilginç bir cümle- bu defa ekonomi vesaire bütün
bunlar, insanları daha da özgürle ştirmek için gelmiş gibi değil de, sanki
özgürlükler, o yeni kurulmak istenen ekonomik dünyan ın kurulmasına
katkıda bulunması gereken kavramlarmış gibi. Paris Şartı "özgürlük ve
siyasal çoğulculuk" diyor. Pazar ekonomilerini geli ştirilmesi yönündeki
ortak amacımız için zorunlu unsurlard ı r, piyasa ekonomilerini geli ştirme
yönünde bunlar zorunlu unsurlard ı r. Onlar bunun hizmetine girmi şlerdir
artık. Tabii, bunu daha fazla uzatmak istemiyorum; belki felsefeye do ğru
kayabilir.

KURULTAYI

Burada bir sorun var; burada sorun, küreselle ş menin tammlanmasından
baş layan bir sorundur. Zaten Türkçe'de de kavramlar ı genellikle karıştırıyoruz. Acaba küreselle ş me mi? Türkçe'ye söyledi ğimiz zaman onda bir
mükemmellik iddiası yine var. Küre, geometride çok mükemmel bir biçim.
Oysa "globalizasyon" dedikleri zaman yerküreselle ş tirme; yani pek de mükemmel olmayan, tepelerinden bas ı k olan, geometride okudu ğunıuz zaman küre değil, yerküre dünya; glob o. Frans ızca'sı daha iyi "mondializasyon" deniliyor; yani çarp ıklığı yla birlikte bugünkü dünyanm felsefesi, evrensellik iddiasını n olmaması gerekirdi. Ona dikkat etmemiz gerekiyor ve
Türkiye'nin sorunları m bu anlayış içinde evrensellik arayışı na uydurarak,
yoksa geçici bir döneme uydurarak ya da geçici kavramlara uydurarak deil. Bunun üzerinde fazla durmak istemiyorum.
ğ
Yeri gelmi şken söylemek isterdim ki bu toplant ılarda, madem demin söylediğimiz gibi çerçeveyi oluş turan siyasal güçlerdir, olu şturmaya çalışan
onlardı r. Hepimizin dilinin ucuna "ke ş ke onlar bulunsa" demek geliyor.
Bence daha da önemlisi ke şke medya bulunsa, ke şke iş çevreleri bulunsa.
Türkiye'de bunlar çok da iç içe girdikleri için "biri bulunsa" demek belki
yeter; ama asıl düşünceleri olu şturan, ülkedeki çerçeveyi olu şturan, dolaı n Prof. Milacic'in de söyledi ği gibi oyları alan onlar, yığmlan
yısıyla Say
daha çok onlar olu şturuyor; medya, politikacı lar vesaire. Ke şke onlar bu
tartışmaları n içinde bulunsalar.
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ve belki as ı l konumuz olan noktaya geliyorum; ulusal egemenlik.
Tabii ki ulusal egemenlik bu aray ış içinde, evrensellik arayışı içinde insanlığmı oluşturduğu bir düş ünce kategorisi ve son derece de yararli, hatta bu evrensellik arayışmı kolaylaştırıcı bir kavram. Tabii ki bugün evrenselliğin o yamna itiraz etmek akl ımızın köş esinden bile geçmemeli.
Ulusal devletin bu "insan hakları" dediğimiz hep o arayış içinde insam üstün değer sayan ve "her şey onun için olsun" diyen arayış içinde ulusal
egemenlik o arayışı engelleyici "hayır, bu benim insammd ır. Evrensel falan dinlemem, bunun eti de benim, kemi ği de benim, işkence de ederim,
parçalanm da" falan diyememeli; art ık bunu anlatmaya bile gerek yok.
Evrenselliğin o yönüne, ulusal egemenlikle evrensellik aras ındaki ilişkinin o yönüne itiraz etmemek gerekir; ama acaba özellikle bizim daha çok
dikkat etmemiz gereken bir ba şka yönü yok mu? Ulusal egemenliği kullanan ulusal devlet -daha önce de söylendi, Avrupa olu şurken de, Avrupa'da
birleşme hareketi oluş urken de çok söylendi- aynı zamanda insan haklarım da hem ihlal eden, hem korumak için yarat ılmış olan bir kavramdır.
Ulusal egemenlik de bunun temelidir. Ulus, insan vatanda şlardan oluştuğu için egemendi.

KURULTAYI İkinci

Fransız İhtilalinin yarattığı kavram, insan e şit vatandaş; daha doğrusu
vatandaş eşit insan. İnsan yaptığımz ölçüde vatanda ştır, insan yaptığınız
ölçüde, insan saydiğı mz ölçüde de egemenlik hakkı vardır. İster Rousseau anlamında, ister baş ka anlamda aim, onun iradesiyle olu şan ulusal irade insanların iradesidir. Dolay
ısıyla, burada bir çatış ma var belki; ama
çok önemli bir husus daha var. Ulusal egemenlik ya da ulusal devlet, insanı insan yapıcı politikacılar
ın çerçevesi olmak zorundadı r; ama şimdi
onun üzerinde birtakı m baskılar. Baskı lardan biri demin söyledi ğim
olumlu baskı "sen vatandaşın
ı insan yapmıyorsan ben dünya olarak sana
müdahale ederim" dünya olarak ya da Avrupa olarak, neyse; buna bir itirazımı z yok. Acaba bütün müdahaleler bu yönde mi? Acaba ulus devlete,
ulusal egemenliğe yapılan müdahaleler, ulusal devletin insanı yahut yatandaş im koruma görevlerini, koruma olanaklanm zedelemek, küçültmek, daraltmak, yok etmek için mi kullan
ılıyor? Onun üzerinde son derece hassas davranmamz gerekiyor.
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ın Minibaş söyledi; bütün bu baskılar altında Uluslararası PaDemin Say
ra Fonunun, Dünya Bankas ını n, Dünya Ticaret Orgütünün ya da Avrupa
Birliğinin Türkiye üzerindeki bask ıları için de acaba Türkiye'deki, bugünkü Türk Devletinin ya da cumhuriyetle yarat ılmış olan cumhuriyetin vatandaşı daha özgür, vatanda şı onu özgürlükten uzakla ştırıcı , zayıflatıcı,
insanlık vasıflarını törpüleyici etkilerden koruma i şlevini zayıflatıcı yönler yok mu? Ulusal egemenlik orada büyük önem kazan ıyor. Bazı yerlerde
önemini yitirmiş olabilir, bazı yerlerde hğM koruyor ve benim inanc ıma
göre hü da Türkiye'de korumas ı gerekir. 0 açıdan bakı nca söylemek istediklerimi biraz daha somutla ştırmak istiyorum. Avrupa Birli ğinin son
olarak önümüze koyduğu Katılı m Ortaklığı Belgesine bakt ığımızda, orada
açı kça isimler de zikrediliyor; bu ş imdiye kadar yoktu. Türkiye ekonomik
ve sosyal politikaları m, Dünya Bankas ı mn, Uluslararası Para Fonunun
tavsiyelerine uydurmal ı chr; bu bir Avrupa tavsiyesi haline geldi. Şimdiye
kadar ki bütün o dünya ticaret, Uruguay bizim toplumumuzun "ne oluyor?" falan şeklinde fark ı na varmadan sonuçta kabul etmek zorunda olduğu, hatta çok iyi bir şey yap ıyormuş gibi kabul ettiğ i, bütün o Tokyo'dan
başlayıp Uruguay rantlar vesaire sonucunda ortaya ç ıkan dünya düzenini, bizim devletimizin Avrupa Birli ğine tam üyeliğe doğru gitmesi için bir
koş ul olarak önümüze koyuyor. Tabii K ıbrıs bilmem Güneydo ğu ayrı; ama
bu da var. Bu belge bunu önümüze koyuyor. 0 bak ımdan baktığını z zaman ulusal egemenli ği ve böyle bir devleti Avrupa Birli ği içine oturtmak
nası l olacak? Çünkü özellikle bizim gibi bir Anayasa sistemi olan bir ülke
bakımı ndan çok ciddi bir hukuk problemi var.

HUKUKU
KURULTAYI
1

Bizim anayasalanmız; be ğenelim, be ğ enmeyelim cumhuriyetten beri, bu
sonuncusu da; yani en be ğenmediğ imiz 82 Anayasas ı da bir hususu söylüyor. Başlangı çta 1924 Anayasasmda bunu basit, sembolik bir madde olarak almıştık. Devletin baz ı nitelikleri var ki Cumhuriyet Anayasas ında
(24 Anayasası ) o çok mütevazı idi, yani çok anlamlıydı . Fakat hukuk bakımı ndan çok da tart ışılamayacak bir biçimde sembolik de ğer taşıyor.
Devletin cumhuriyet vasfım Anayasa değiş ikliyle öneremezsiniz bile, böyi şikliğ i önergesi veremezsiniz "cumhuriyet yıkılsın da
le bir Anayasa de ğ
padişahlı k gelsin, Ali Ferik gelsin" diyemezsiniz. 0 zaman cumhuriyet
bitmiş demektir. Cumhuriyetle devletin varl ığını müthiş bütünle ştiren
bir husus. Ş imdiki Anayasada da var ve Anayasan ı n 4. Maddesi diyor ki
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-cumhuriyet olduğu hakkında zaten bu eski şey devam ediyor- "2. Maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3. Maddesi -ba şkent vesaire- bunlarm
da değiş tirilmesi dahi önerilemez" 2. Maddeye bak ıyorsunuz cumhuriyeti
tarif ediyor "toplumun huzuru, milli dayan ışma ve adalet anlayışı içinde
insan haklarına saygılı " eskisi "insan hakları
na dayanan" diyor; bu hiç olmazsa "insan hakları na saygılı" diyor. Atatürk milliyetçili ğine bağli, başlangı çta belirtilen temel ilkeler -o bence büyük hata; yani o temel ilkeler
nerede? Bulmak zor- arkas ı
ndan gelen demokratik, Türkiye Cumhuriyetinin laik ve sosyal hukuk devleti olma niteli ğini de ğiştirici Anayasa değişikliğ inde dahi bulunamazsını z. Neler oldu? Bu nitelikler, sosyal devleti
falan bırakı n hukuk devleti vesaire bütün bunlar önerildi.

Bakanlar Kurulu oturuyor "Anayasan ızı da değiştirin" diyen Katılim Ortaklığı Belgesini muhtemelen "ev ödevini zaten biz istemi ştik, verdiniz harita mı , yol haritası mı neyse- onu 10 sene içerisinde yapacağız" diyor
çok acelesi varmış gibi. Madem "10 sene" dediler bari 9 sene bekle de ğ
il
mi? Bunu yaparken yapmas ı gerekenlerden biri de Anayasay ı Avrupa
mtiktesebatı na uydurmak; çünkü Avrupa Birliğ
ine girişin, tam üye oluşun
aslında ş imdiye kadar ki demokratik kat ılı m ve demokratik irade teorilerini sarsan bir şeyi var. Girerken size "siz ş imdiye kadar Avrupa'da olu şmuş ne kadar kural varsa, Avrupa müktesebat ı ya da acquicommunoter
(topluluk müktesebatı) dediklerini de kabul etti ğinizi söyleyerek gireceksiniz" diyorlar; yani "ben girece ğim, pazarlık edeceğim, değiştireceğim falan. Belki ilerde yapars ını z; ama girerken bunları kabul etti ğinizi söyleyerek gireceksiniz. Oysa bütün o demokratik teorilerde, hele Rousseau'da
falan o ortak irade, siz de kat ıldığınız için oluşmuş olan iradedir. Niye
"ulusal egemenlik" falan diyoruz; çünkü ulusuz, kurullarımızı da kendimiz oluşturuyoruz. Şimdi başkalarını n oluşturduğu bir kurallar bütününe girerken "evet, gözüm kapal ı ben bunları kabul ediyorum" diyeceksiniz.
Bir taraftan da Anayasamz "teklif dahi edemezsiniz; b ırakın Avrupa kararı m falan siz bunu Türkiye'de dahi teklif edemezsiniz" diyor.
Aslı nda geçen gün onun için Prof. Stern'in bildirgesine at ıfta bulundum.
0 bir kapı, imkan ar ı yor. Anayasalarıımzda böylesine yüce ilkeler varsa ki Alman Anayasas ı nda da var- "Benim kendi kendime dahi öneremeyeceğim bir konuyu, Avrupa bana nas ıl olur da önerir, hatta ko şul olarak ko588 AÇIK OTURUM
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yar? Duymak dahi istemiyorum" falan dememiz laz ım. Nasıl "Türkiye'de KURULTAYI
padişahlığı geri getirecek bir husus duymak dahi istemiyoruz" diyoruz burada da, Başbakanı n deyimiyle "düş ünmek dahi istemiyorum" dememiz
lazım. Sindirme artı k geçti, mideden falan kafaya... "biz bunu dü şünemeyiz" dememiz lazı m; ama böyle bir çı kmaz içindeyiz.
Tabii Alman hukukçu ar ı yor, arama gücünü kendi hissediyor; çünkü Avrupa Birliğini Fransa ile birlikte onlar olu şturuyor. Artı k kim kimi, ne kadar, hangi konuda kullamyor? 0 ayr ı mesele. Birinden biri kaybettiği iki
dünya savaşı mn sonunda üçüncüsünü böyle kazanarak bin y ıllık yeni düzeni kurmuş olacak, öbürü yıkılmış olan imparatorluklar yerine Avrupa.
Neyse buna girmeyeyim; o siyasi iş.
Onlar güçlü devletler ve onlar kap ılarım böyle bir uzlaş maya açabilmenin
hukuki yolları m arama gücünü kendilerinde hissediyorlar; ama biz niye
hissetmeyelim? Biz, niye ş imdiye kadar hissetmedik de gözümüz kapal ı
tüm bunlar çok do ğalımş gibi ev ödevi de istedik. Ev ödevinin içinde bu da
var; yani "ananı za küfredin" falan diyen bir ödev var. Ö ğrenciye en büyük
öğretmen de böyle bir şey önerse "hayı r" deyip isyan eder değil mi?
Yalnız biz değiliz. Önümde kalinca bir şey var. Bakı n biz, New Yorkta
Kıbns görüş meleri falan olurken -geçen marttı galiba, nisan ya da mayısü- geçen baharda Lalıey'de bir bir toplantı oldu ve bir enstitü, Avrupa Biri üyesi olan ve aday olan ülkelerin Anayasa hukukçular ım Hollanda'da
liğ
topladı "anayasalarımı zda ne yapmak gerekir ya da girenler neler yapt ılar? Önce onlar, a ğabeyler söylesin siz de ne yapaca ğımzı öğrenin" gibi bir
toplantı oldu. Orada dikkatimi çeken Baltı k ülkeleri falan vesaire çok kolay "tabii, ne neyse yapal ı m" dediler. Ben Türk olarak biraz güçlük çektim; ama güçlük çekmeyen ülkeler çok. Çünkü onlar, özellikle bu so ğuk
savaş sonrası nda kendilerini dünyada oturtabilecekleri bir çerçeve ar ıyorlar. Eskiden Varş ova çerçevesi içindelerdi, şimdi Batı çerçevesi içine, Avrupa içine girmek istiyorlar. Kolaylikla bunu ya da böyle bir yakla şımı kabul ettiler. Çok da haks ızlık etmek istemiyorum. Bu evrensel aray ışm bir
parçası olarak da bunu yapma,k isteyenler vard ı; ama baktığını z zaman siyasal tablo bu. Zayı flar, ne biçimiyle olursa olsun önlerine konan bu küreselleştirici, bütünle ş tirici önerileri kabul edebiliyorlar.
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Buradan üçüncü noktaya geliyorum. Aslı nda dünyada ne oluyor? Bu küreselleşme kavgası nda egemenlik, ulusal egemenlik vesaire dolays ıyla ulus
devlet açısı ndan ne oluyor? Çok ilginç şeyler oluyor. Onu 4 alt başlık altmda incelemek istiyorum. Birincisi zamanım ızı
n uluslararası politikası,
uluslararası çelişkileri ya da çatışmaları nitelik değiştirdi. Aşağı-yukarı
19. Yüzyılın ortalar
ından, hatta başlarmdan başlayıp 20. Yüzyılın ortalarına gelinceye kadar -Birinci Dünya Sava şı sonu bunun sonu oluyor- büyük güçler "büyük devletler" diyelim dünyay ı paylaşma kavgası içindeler.
O dönemdeki çatışma iki yüzyılın yarılarıni birleştiren, belki daha doğru
söylemek lazım, 1800'lerin ikinci yarısından başladı gerçek anlamda 20.
Yüzy
ılın ortasmda bitti. Orada dünyay
ı paylaşma kavgası var, emperyalistler birbirlerini yiyorlar. Ondan sonra ilginç bir şey oluyor; dünyada
özellikle bağımsızlaşmalar falan ortaya çıktıktan sonra temel çeli şki kuzey-güney çelişkisidir, ki aşağı-yukar
ı bu yarı kürelere bu defa ters olarak
oturduğu için öyle ifade ediliyor; ama k ısaca zenginler, yoksullar var. Ekonomik bakımdan güçlüler, güçsüzler çeli şkisi. 0 çelişki içinde baktığınız
zaman ulusal devletin kaderi çok farkl ı gözüküyor. Bir yerde müthi ş bir
bütünleşme var. En klasik örneği Avrupa; ama KuzeyAmerika'da vesaire
var. Kanada'yla Amerika ve Meksika'y ı da ekleyip bütünle şiyorlar. Güçlüler, kendi içlerinde bütünle şerek daha güçlü hale geliyorlar. Tabii devletler mi bütünleşiyor, sermayeler mi; o ayr
ı. Toplumlara baktığımz zaman oralarda bir bütünle şme, neredeyse Avrupa devletine do ğru bir gidiş
var ve dünyada Amerika'ya karşı vesaire müthiş bir güç ortaya çık
ı yor.

KURULTAYI

Öbür tarafa, güney ya da güçsüzler yarı küresine baktığınız zaman orada
başlangıçta çok sağlıklı gördüğümüz bir olay, git gide sağlıksız bir biçimde, bir hastalık halinde ve hatta yukarıdan, güçlülerden getirilen virüslerle geliştirilmi ş bir hastalık halinde devam ediyor; o da bölünme. 0 gücün
karşısında ne varsa onun zay
ıflatılması gerekiyor. Onun için oralarda bir
çoğalma var, devlet say
ısında çoğalma var. Biz "Avrupa artık 15, bilemediniz 20 küsur devletten oluş an bir büyük devlet oluyor, orada devlet saı sı azalıyor" diyorsunuz. Avrupa bu olu şum içinde, baktığımz zaman, bir
y
Yugoslavya'yı, bir Sovyetler Birliğini kaç devlet haline soktu? Burada Sovyetler Birliği aslı
nda bir Rusya emperyalizmiydi, Yugoslavya S ırplann
ağır bastığı bir ülkeydi "bütün bunlar sağlıklıdır" diyebilirsiniz; ama dünyamn öbür köşelerinde yaratı lan bu küçük egemenlikler öyle ya da böyle
590 1 AÇIK OTURUM

ULUSLARARAS İ

ANAYASA
HUKUKU

oluşmuş, başkaları tarafından çizilmi ş sınırlar içinde de olsa olu şmuş ulu- KURULTAYI
sal egemenlikleri parçalayıcı egemenlik, mini egemenlik anlay ışları, bölgelerin devletle ştirilmesi, Avrupa'nın kendi içinde devletler Avrupa'sı,
uluslar Avrupa'sı yerine bölgeler Avrupa'sı kavramım getirmesi orada bir
ulusal egemenlik kavrain ının iyice zayıflatılması gözüküyor; bu birinci
olay. Buna bakmak ve kendi durumumuzu, kendi soru ıılarınuzı ve bize
getirilmek istenen yakla şımları buna göre değerlendirmek gerekiyor.
Tabii bunun ikinci yönü üzerinde dunnayayım. Sayın Prof. Minibaş onu
daha çok aynntilı söyledi. Hukukuınuzuıı bu anlamda zay ıflatılması, tahkimler vesaire. Tabii bu zayıflatacağız diye yapılmı yor. Tam tersi "size yatınm lazımdı ; yatırım gelmiyor, ekonominiz o bakımdan s ıkıntı çekiyor.
Ekonominiz güçlensin diye bunları getiriyoruz" deniyor. Bu arada demin
söylediğime, ikinci noktaya dönü ş yapmak istiyorum. Acaba bir devlet
vardı ve özellikle kurulu ş unda bugün getirilmek istenen yakla şımların zaten yan yarı ya gerçekleşmiş sonuçlarına kar şı kurulmuştu. Yarı sömürge
haline getirilmiş olan imtiyazlar, bilmem Duyunu Umumiyeler falan alt ında, konsolosluk mahkemeleri bilmem ne içinde o durumda olan bir Osmanlı yaklaşımına kar şı "hayı r, ulusal egemenlik" diyen ve sonuçta, özellikle 3O'dan itibaren ekonomisini ba ş ka türlü güçlendirmek isteyen bir
cumhuriyet bizimki. Bu cumhuriyetin hukuku bu hale sokuldu ğu zaman
sorulacak soru o cumhuriyetin, o ulusal devletin vatanda şı insan yapan;
yani özgürle ş tiren, daha çok haklarla donatan, e ğiten, şunu veren, sanat
vesaire, konservatuarlar, ş unlar bunlar kuran ve bunları kurarken "benim
ödevim mi camm? Sanat varsa kendi kendine olur" falan demeyen bir
cumhuriyete karşı onu zayıflatıcı bir etki mi acaba? Dolay ısıyla, bizim bakımımı zdan tarihimizde bir geriye dönü ş; geriye dönmek istemedi ğimiz
bir geriye dönüş mü? Tabii bu geriye dönü ş falan diye verilmiyor. Bilakis
"biz sizi çok ilerleteceğiz, çağdaşlaştıracağı z, küreselle ştireceğiz" diye geliyor; ona dikkat etmek laz ı m. Onun üzerinde daha fazla durmuyorum.
Bir yönü daha var ki belki idare hukukçular ı m daha çok ilgilendirebilir.
Çok az kimse onun üzerinde duruyor. Oysa onun etkilerini de görüyoruz.
ı değiştirici ve bunu da yine çağdaşlık,
Yürütme yapısı m, yönetim yapısın
ına yapan bir etki; onu görüyorsunuz.
demokrasi
vesaire
ad
katılımcılık,
ı m etmiyor. Tarım poliTarı mdan söz edildi; yüzde l'den fazla devlet yard
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devletin elinden, sorumlu hükümetin elinden alını p kime karşı sorumlu olduğu bilinmeyen kurullara... Tarım Reformu Kurulu kurulacak.
Adım unuttuğum bir Amerikan bakan, arkadan IMF'ciler falan geldi.
Türkiye güya tarım reformuna gidiyor. Tabii bütün kusurlar ı falan ayn
mesele; ama üretici kooperatifleri vesaire devlet yardımı kesilecek, güya
küçük çiftçiye yardım vesaire dönüşecek. Fakat bütün bu tar ım reformunu oluşturmak için 4 yıl mı, 5 yıl mı süreyle tam yetkili olan bir komisyon
kurulacak ve oraya tıpkı Türk Telekomun yönetiminde "yüzde 33 yetkisi
olan da orayı yönetir" dercesine o komisyonda bulunanlar Tarım Bakanı
kadar etkili olacaklar. Tar
ım Bakanı doğru mu i ş yapıyor? 0 ayn mesele.
Bu mekanizma şimdiye kadar iyi mi i şledi, düzeltme yolu bu mu, yoksa bizim idare hukukunun falan temel şeyi vardı -yönetenler, yönetilenler- onu
çağdaşlaştırmak, katılımcı hale getirmek; herhalde bu temel ayr ıımn gerisindeki felsefeyi unutmamak. Ne kadar katılırsak katılalım orada bir olay
var ki hukukla düzenlemesi, sorumluluk mekanizmalar ımn kaybolmaması gerekirdi.

Hükümet kavramı yerine "governens" diye bir kavram çıktı; duyuyorsunuzdur. Çok çağdaş bir kavranunış gibi ilericilerin falan da ağzından düşmüyor. Yönetişim diye çevirmek laz ım; yönetim değil de yönetişim, hep
birden birbirimizi yönetiriz. Kim kime ne yapacak belli değil. Böyle devlet yapısın
ı belirsizleştirmek, berraklığını kaybedip neresinden nas ıl tutacağımzı şaşıracağımz bir biçimde bütün kamu hizmetlerini bu çe şit kurullara aktarmak. İlk bakışta çok şık gözüküyor "içinde ben de bulunaca ğım"
falan; herkes memnun. Maa şlar falan da "bu adi devlet zaten barem falan diye bir şeyler çıkard
ı , herkese düşük maaş veriyordu. Oysa bu kurulun üyeleri bilmem en yüksek devlet memurun aldığımn 5 misli maaş alacak" dediniz mi o kurula girmek isteyenler de bayram ediyor ve hem de
"yönetiyoruz" diyorlar. Halbuki ücret sisteminiz bozuksa düzeltin. Bu laf
hiç duyulmaz oldu. Türkiye'de personel reformu diye bir şey duyuyor musunuz? Duymuyorsunurz. Yönetim reformu diye -ben y ıllarca kurullarda
şurada burada çalıştım- bir kavram vardı. Raporlar hep yazıhr yazılir; uygulanmadi, o kavram da ortadan çıktı. Şimdi governens reformu var. Bu
da, bu çerçeve; yani küreselle şme dolayısıyla bize aktarılan kavramların
biri.
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Sonuncusu üzerinde durmaya gerek yok; ama bu ulusal devletin haikm ı
yoksullaştırmaktı r. Özelle ştirmeye baktığmı z zaman özde nedir? Yolsuzluklanm falan bugün tartışılan konularım bir tarafa bırakıyorum. Özde
nedir? Benim elimde cumhuriyetin o dedi ğim büyük amacı; yani vatandaşım insan yapabilen amacım gerçekle ştirmek için edindi ği araçlar. 0
amaç henüz gerçekle şmemişken kusurları vesaire vesile edilerek, bahane
edilerek, bazen kusuru olmasa bile bu defa "borca batt ık, borcu ödeyemiyoruz bu para ediyor" diye elimizden ç ıkıyor. İletişimden ulaşıma kadar o
benim davali kavgalanmdan biri oldu ğu için fazla ayrıntısına ginniyorum; ama özü devleti, daha doğrusu kamuyu -"devlet" demek belki yanlış zayıflatma sonucu doğruyor. Dolayısıyla, karşısından gelen baskılara daha az karşı koyabilecek duruma sokuyor. Sizin ula şımımzı falan da eline
geçirmişse, iletişiminizi eline geçirmişse, para getirecek şeylerinizi eline
geçinnişse iradesini size artı k daha kolay dikte edecek demektir; bu var.
Bunun üzerinde de yine bu anlamıyla düşünmek gerekiyor.
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Başlangıçta söylediğime giderek son bölümle kapatmak istiyorum. Bütün
bu olay içinde, bütün bu evrenselle şme, küreselle şme vesaire bu kavgalar
ve bunun demin söylediğim yönleri karşısında Türkiye'nin, Türkiye olarak
yapması gereken ve yalnız ulusal görev de ğil, zannediyorum insanlığa
karşı bir görev var. Biz ne dedik? "Atatürk, ilk defa mazlum milletler bilmem ne şeye karşı çıktı" dedik; yani o zaman da bir çeşit küreselle şme
vardı. Birinci Dünya Sava şı bitmişti, artık bu sömürgeci devletler, başka
sömürge olmak isteyen devletlerin de haddini vermi şlerdi; onlar egemendi. Fransız, İngiliz artık bunlar dünyayı yönetecekler. Genel Sekreteri İngiliz olan Milletler Cemiyeti diye bir kurulu ş da kurdular "siz bu düzene
tabi olacaksımz. Öyle ulusal, bağımsızlık, ulusal ekonomi bilmem ne onlar zaten Bol şeviklerin çıkardığı şeyler; bunlara akhn ş etmeyin" diyen bir
bombardıman karşısında, hatta içeriden mandacılann "biz çağdaşlaşacaksak ancak Amerika ça ğdaşlaştırır, bizi ancak İngiltere korur" falan diyen
kendi insanlanna rağmen kurulmuş olan bir cumhuriyet, bugün ona benzer bir rol karşısı nda bence hareketsiz kalamaz. Hani "titre, kendine dön"
falan diyoruz; ama titreyip acaba bizim bir görevimiz olabilir mi? Bu kadar edilgen bir biçimde her şeye razı olmalı mıyız? Bütün bunları yapmış
o anlamda bir dünya devleti olarak -Avrasya bilmem ne falan dünya devletiyiz- bu anlamda dünyada bir rol oynamış olan, o rolü iyi anlatamam ış ,
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yapamamış, hatalar falan yapmış; ama bu rolü oynaımş bir
devlet olarak kendisi sömürge olan ıamış -o anlamda aptaka bir imparatorluk oluyor. Herkes sömürmüş, biz en çok kendi kendimizi sömürtmüşüz. Anadolu en fakir yeri- ondan sonra da kendisini daha da sömürmeye
kalkanlara, kendi kendisini sömürgesi yetmiyormu ş gibi, karşı çıkmış bir
devlet olarak bu olaylar kar şısında çok çok aktif oynamamız gerekirdi.

KURULTAYI öncülüğünü

Ben üzülüyorum; Seattle'da şurada burada uluslararas ı ticaret şeyi. Bir
Mısır, bir de Hindistan çıkıyor "olmaz" diyorlar. Hadi Hindistan ba ğımsızlığım, ekonomisini bir ölçüde korumaya çal ışan bir devlet. Mısır bile çı"hayır, olmaz" diyor. Türkiye beraber oy veriyor. Nas ıl vaktiyle Cekıyor,
zayir'e karşı Fransa'yla beraber oy kullandı . Bu gibi olaylarla kendi kendimize karşı oy kullamyoruz. Bence asıl hatırlamamız gereken ve biraz
bilincine varmamız gereken ve asıl dünya devleti olmanın kapısım açacak
olan yaklaşım budur. Bunu da biraz yanl ış politika merakı olan birisi olarak söylemek istedim; ama bütün bu kavgaları bu bütünlük içinde vermek
gerekir.
Ben dün bulunamadım; İ stanbul'da Harp Akademilerinin bir toplantısı
vardı. Avrupa Birliğinin Türkiye'ye hani bu "olmaz" dedi ğimiz hususların
da kabul ettirilmesine karşı bir mücadele var; bunu asker dahi yapmak
gereğini hissetti. Yarın Banclirma'ya gideceğim; çünkü bir taraftan da
Türkiye'nin en değerli ekonomik varlığı olan bor madenleri satılıyor. Boraks dünyanın en değerli madenlerindendir, petrol kadar, neredeyse alt ın
kadar önemlidir. Bütün zırhlı araçlarda vesaire kullamlan bir madendir
ve Türkiye, dünya rezervlerinin yüzde 63'üne sahiptir. Ikinci olarak yüzde 13'le Amerika var ve onlar kendi şeylerini kullanamıyorlar dahi; çünkü
düşük kalite. Dünya Türkiye'ye bu bakımdan muhtaç. Türkiye kamula ştırdığı halde -vaktiyle şirketler berbat etmişler, yüzeyini kullanmışlar- bunu bir kenara bırakıyor "kamulaştırma kötü, kamu işletmesi kötü" Ozelleştirme Yüksek Kurulu karar ıyla ve tabii yine şık görüntülerle bunu da
dünyaya sunuyorlar. Yerel girişimcilerimiz ortaklanyla birlikte almış gözükecek. Kendi sanayimiz vesaire daha özgür olacakmış gibi bir görüntü
içinde, en değerli varlığımız, bundan daha açık bir yoksullaştırma girişimi
olamaz; bu gidiyor. Bütün bunlan ulusal egemenlik, evrensellik vesaire
çerçevesinde ciddi olarak dü şünmemiz gerekiyor. Onun için isterdim ki
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içinde bulunsunlar. Pek de fark etmiyor; hepsi birden bulunsalar ya da
temsilen birisi bulunsa olabilir.
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar)

Oturum Başkam
Sayın Soysal'a bu aydınlatıcı sunuşundan dolayı çok te şekkür ederim.
Sayın Vaner, bundan sonraki ve son konu şmacımız. Ona haksızlı k etme
durumuna geliyorum. Sayı n Vaner lütfen 15-18 dakika içinde tutun; çünkü bu konuyu tartış maya açabilmek için elimizde ancak 10 dakika gibi bir
durum olacak.
Say
ı n Semih Vaner Lozan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu,
Paris 1 Universitesi Sorbon Siyaset Bilimler doktoras ım almış, Bursa Üniversitesi Doktora Asistanlığı m yapmıştır. Paris'te Uluslararası Araştırma
ve İ nceleme Merkezinde 198 l'den bu yana ara ştırmacıdır ve kendisi Doğu
Akdeniz ve Türk-Iran Dünyası isimli, Paris'te yaymlanan "Cemoti" isimli
6 aylık derginin editörüdür.
ı geçmeyiniz.
ın Vaner ve lütfen 15-18 dakikay
Buyurun Say
Dr. Semih Vaner
Uluslararası Araştı rma ve incelemeler Merkezi - Paris

ı n Baş kan. Ayni zamanda beni bu toplantı ya davet
Teşekkür ederim Say
eden Türkiye Barolar Birli ği Başkammn şalısında, Sayın Eraip Özgen'in
şahsında organizatörlere de te ş ekkür etmek isterim. Türkiye 3 000 kilometre öteden izlemeye çal ışan bir araştırmacı için 5-6 gün boyunca böyle
değ erli bildirileri dinlemek, benim aç ımdan çok büyük değer taşıyor. 1518 dakikayı geçirmemeye çalışacağı m Sayın Başkan. Belki ilk olarak topAÇIK OTURUM 159
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lantının, bu oturumun başlığı na tekrar göz atarak, herkes kendi duyarl ılığına, herkes kendi uzmanl ık alanına ve önemsediği hususlara göre başlıklan okuyor "küreselleşme, evrensel değerler ve ulusal egemenlii"böyle bir toplantı Barselona'da veyahut Korsika'da yapılsaydı muhtemelen
ulusal egemenlik kavram ı yerine azınlık hakları veyahut kültürel haklar
veyahut bölgecilik deyimleri ön plana ç ıkarılırdı. Paris veya Madrid'de yapılsaydı ulusal egemenlik deyimi kullanma e ğilimi belki de ağır basardı
"ağır basardı" diyorum; çünkü Paris gibi ayn ı zamanda evrensel değerleri
ön plana çıkarmaya çalış an, öyle bir simge olmaya soyunan bir kentte tabii kültürel haklar, azınlık hakları da siyasi çevrelerde olmasa dahi ayd ın
çevrelerinde daima ön plana çıkarılıyor.
Tabii Ankara gibi Orta Do ğuda mutlakiyeti yıkıp ulusal egemenlik bayrağını açan ilk ülkelerden birinin ba şkentinde ulusal egemenlik kavramm ın
ön plana çıkarılması da, onun üzerinde durulması da pek şaşırtıcı değ
il.
Türkiye Barolar Birli ğinin dolaylı olarak yaptığı sorgulamada herhalde biraz bu. Eğer yanlış okumuyorsain herhalde "küreselle şme çağında ulusal
egemenlik kavramma nasıl bakmak gerekir?" diye soruluyor veyahut "bu
kavram, evrensel de ğerlerle ne kadar bağdaşır, bu konuda ne dersiniz?"
diye soruluyor. Ben hukukçu olmadığım için bu soruya daha çok, hatta tamamen siyaset bilimci olarak bazı yanıtlar getirmeye çalışacağım.

Küreselle şme ve evrensel değerlere gelmeden önce iki öğenin altım çizmekte yarar var; zaman ve mekan ö ğeleri. 1920-1923 yılları Türkiye'sini,
Ankara'sım düşünürsek o dönemde ulusal egemenlik kavram ının çağrıştırdığı kuşkusuz çok devrimci, yenilikçi, ileri bir niteli ği vardı. 0 deyim;
milli iradeyle baş layan, ondan sonra ulusal irade veyahut ulusal egemenlik diye ifade edilen, 1922de yıkılan saltanat rejimi yerine kurulan cumhuriyet rejiminin ideolojik dayanağı idi; yani onu me şruluk araçlanndan
biriydi. 2001 yılındaki Türkiye'de ulusal egemenlik kavram ı bayatlamış ,
eskimiş bir kavram değil; fakat artık saltanat düzeni geride kalmıştır ve
tekrar tesis edilmesi de söz konusu de ğildir, en azından pek kolay gözükmemektedir, tartışması dahi kolay değildir. 0 tartışma, muhtemelen de
somut olarak bir sonuç vermeksizin, daha çok cumhuriyet gibi çal ışan parlamenter rejimlerde bir monarş inin istikrar unsuru olup olamayacağı etrafında yapılacaktır. Dolayısıyla, ulusal egemenlik gibi bir kavramı çağ596 AÇIK OTURUM
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rıştıran, 1950'lerden beri daha çok uluslararas ı ilişkiler içerisinde bakım- KURULTAYI
sızlı k, ulus devlet modeline gönderme yapan, ulus kavram ını sorgulayan
yeni bir nitelik kazanmıştı r. Bu olgu herhalde Türkiye veyahut di ğer ülkeler dahi düş ünülürse içsel dinamikler, bölgesel dinamikler nedeniyle ortaya çı kan etnik talepler, kültürel istekler ulusal egemenlik kavram ını
böyle bir yeni tartışma niteliği kazanmasına yol açmıştır. Buna bir ölçüde küreselleşme ve meseleyi Türkiye açısı ndan düşüııürsek birçok engelle
karşılaşan, Avrupa ile bütünle şmek gibi olaylarda bız kazandırmıştır.
Ben küreselle şmeyi sosyalle şme veya ticarileş me gibi ideolojik bir kavram
olarak değil de, önüne geçilmesi zor bir olgu olarak kulla ıuyorum.
Bir de mek.n sorunu var; ulusal egemenlik kavram ını mekan içerisinde
de görmemiz gerekiyor. Ulus devlet modelinin tarihsel olarak büyük a ğırlık taşıdığı Türkiye, Fransa ve Yunanistan gibi jakoben gelene ği olan,
asimlasyonist, özümleyici toplumlarda ulusal egemenlik kavram ı daha
büyük bir önem arz etmekte; fakat tarihsel evrimleri de ğişik olan, merkezi devlet geleneğini tanımamış Amerika, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde ulusal egemenlik kavramının çağrıştırdığı şey çok daha zayıf. Bu bakı mdan kavrama herhalde mekn içerisinde de bakmak gerekiyor.
Küreselle şme üzerinde biraz duralı m. Etkileşim gerçekten çok arttı; devletlerarası, uluslararası ve daha son 20-25 yı l içerisinde devletlerin denetim altı na almalarımn güçleştiği toplumlararası ilişkiler çok arttı. Bu
olay tabii ileti şim araçlarının çok gelişmesi çok önem taşıyor olsa da. sadece ileti şim araçlarını olağanüstü gelişmesi ile ilişkili değil. Küreselle şme bir ölçüde, meseleyi siyasi açıdan da ele alırsak, komünist rejimlerin
ı kılması ve serbest piyasa ekonomi anlay ışımn çok daha geni ş bir çevrey
de siyasal seçkinler tarafı ndan kabul edilmesi ve kitlelere kabul ettirilmeı hem uluslasi ş eklinde de almak gerekiyor. Ulusal egemenlik kavram ın
rarası iliş kiler düzeyinde, hem de içsel düzeyde irdelemek, ele almak
mümkün. Küreselleşme ve devletlerarası giriftleşmesi, toplumlararas ı
ilişkilerin ortaya çıkması , ulusal egemenlik olgusunun zay ıflamasına da
yol açıyor. Bunun en güncel, en çarp ıcı örneklerinden biri Avrupa Birliğii meydana getiren uluslar
ın, devletlenin içindeki oluşumlardır. Bu birliğ
rin kimi egemenlik haklarını süpranasyonal; yani uluslar üstü organlara
devretmesi söz konusudur. Bu sürecin muhtemelen b ızlanarak ilerleyeceAÇIK OTURUM 1597
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de öngörülebilir. Ulusal egemenlik kavram ımn pek hayati sayılmadığı
Hollanda, Belçika, Danimarka gibi ülkelerin bu gidi şe ayak uydurmaları
muhtemelen pek zor olmayacak; fakat benim ya şad
ığım Fransa gibi bir ülkeden bu gidişata hem sol, hem de sağ içinden çok önemli dirençler geliyor. Bunlara bir ad da bulundu souverainistler, yani egemenlikçiler. Sosyalist Parti içerisinde çok büyük ağırlığı olan Jean Pierre Chevenman veyahut satın tenor, afi ş isimleri Charles Pasqua, Phillipe de Viller, şimdi
Paris Belediye Başkanlığına adaylığım koyan Phillipe Segene gibi ki şilerden dahi egemenlik haklanndan ödün vermemek yönünde çok önemli dirençler geliyor. Diğer Avrupa Birliği ülkelerinden de bu yönde örnekler
vermek mümkün. Orneğin, şu sıralarda dönem başkanlığı yapan İsveç,
Avrupa para birimi olan Euro'nun kendi smırlan içine girmesine kar şıdır.
Dolayısıyla, bu da bir yerde ulusal egemenlik kavram ına gönderme yapıyor.

"Sımrlar" dedik; ulusal egemenli ğin, her halükrda ulus sözcü ğünün çağnştırdığı kurumlardan biri de sınırdır. Ulusal çıkarların savunulmas ı açısından bakıldığında ulus devlet ulusal egemenlik modelinin hJ1 çok etkin
olduğu görülüyor. Türkiye'den örnek verelim; daha birkaç yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Ba şbakam olan bir zat, ümmet yakla şımıyla gittiği Libya'da albay Kaddafı'nin çok katı ulusal devlet mantığıyla karşılaşmıştı;
yani "Filistin Devleti kurulsun, Kürt Devleti kurulsuıı" falan nevinden çok
katı bir ulusal devlet anlayışıyla karşılaşmıştı. Dolayısıyla, artık ümmet
yaklaşımıyla uluslararası ilişkilere bakabilmek çok zor. Orta Doğu hantasma bir göz gezdirelim. Ayn
ı etnik kökene sahip olmakla birlikte Arap
dünyası birbirinden s ımrlarla aynlmış, ulus devlet modelinin hakim olduğu ülkelerden olu şmaktadır. İslam'a dayandığı söylenen devrim tran'ı dahi İslami mesihçilikten vazgeçmemiş olsa dahi bölgesel politikasın
ı , dış
politikasın
ı daha çok ulusal ç ıkarlar, dolay
ısıyla ulus devlet anlayışıyla
yönlendirmektedir.
Soran galiba şu: Hoşgörüsüz ve rijit bir ulus devlet anlay ışıyla çeşitlilik ve
çok kültürlülük ilkelerine, dolay
ı sıyla evrensel değerlere rijit bir ulusal
egemenlik anlayışıyla yeni uluslararası geli şmelere, hele bütünleşme eğiliminde tercihler belirlemi ş bir ülke için yapılması güç bir konu. Bu rijitlerden belki uzaklaşmak gerekiyor. Avrupa ile olan ili şkilerimizi düşüne598
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lim; ya teslimiyetçi bir anlay ış içerisindeyiz, Avrupa istedi ği için bazı
leri gerçekleştirme e ğ ilimindeyiz yahut da biraz komplo teorisi yakla şı mı yla Avrupa sürekli kompiolar haz ırlıyor. Dolayısıyla, kendimizi bu
kompiolara kar şı korumak durumundayı z gibi. Birbirinden çok uzak iki
uç davranışı benimsiyoruz, belki iki uç davranış arası nda daha dengeli değerlendirmelere ula ş mak mümkün.
Evrensel değerler aras ı nda biraz demokrasi ve gittikçe önem kazanmas ı
beklenebilecek çok kültürlülük ve insan haklan, az ınlık hakları üzerinde
ı n Mümtaz Soysal'ı n enerjik muhalefetiyle kar şiladurmak istiyorum. Say
şacağımı bildiğim için serbest piyasa ekonomisi bu evrensel de ğerler içerisine dahil etmiyorum. Evrensel de ğerler konusunda belki bir konuya dikkat çekmekte fayda var; o konuda Say ın Soysal ile mutab ıkım. Bu değerler, genelde Batı tarafından -k ı saca söylemek gerekirse Amerika ve Avrui tarafmdan- onun dünyamn geri kalan kısmım algılamasma,
pa Birliğ
hatta bu evrensel değerler bir ölçüde kendi stratejik, siyasi ve ekonomik
çıkarları na göre belirlenme e ğiliminde "demokrasi" denildi ğinde "insan
ışı
hakları " denildiğinde, daha çok Bat ıda oluşturulmuş demokrasi anlay
ve hukuk devleti kavramlar ı anlaşılı yor; konu bu kadar basit olmasa dahi.
Demokrasinin ulus devletler ve ulusal egemenlik gibi kavramlarla ili şkiı eklemekte fayda var: Siyaset bilimciler
sine bakarken de belki şu noktay
genellikle demokrasinin ne tür tarihsel ve siyasal alanlarda geli ştiği konusunda pek mutab ık de ğ iller. Kimileri demokrasinin ancak homojen toplumda, ulus devlet modelini benimsemi ş toplumlarda geli şebileceğini, çoğulcu kültürel yap ıya, çoğul etnik yap ı ya sahip toplumlarda demokrasinin
ırlı olduğunu ileri sürenler de var; bu konuda çok
gelişme olanağımn s ın
il; çünkü homojen toplumlarmutabık değiller. Benim yakla şımım bu değ
da gerçekle ştirilebileceği yönünde de ğil, çünkü bu biraz Bat ıyı unutmak
oluyor. Batı gibi toplumlarda da o homojenite yok, etnik ço ğulluk var "buna rağmen Bat ı genelde demokrasiyi gerçekle ştirebilmiş " denilebilir. Burada karşımıza az ınlı klann siyasi ve kültürel haklar ının korunmas ı sorunu kar şımıza çıkıyor. Bu da, demokrasinden bahsederken daima hat ırlattığımı z demokrasinin vazgeçilmez unsurlan olan siyasi partiler ve siyasal
örgütlenme gibi konuları önümüze ç ıkarıyor.
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Azınlık hakları ile siyasal partiler arasındaki ilişkiye bakt ığımızda herhalde önümüzdeki yı llarda gündeme gelecek olan sorun, az ınlık haklarının hangi düzeyde korunacağı ; kolektif düzeyde mi, yoksa daha çok bireysel haklar çerçevesi içinde mi korunaca ğı sorunu ortaya çı kacak. Böyle bir
kı sa bilgi içerisinde buna yan ı t getirme durumunda değilim kuşkusuz; fakat bunun yoğun bir şekilde ortaya ç ıkacağını tahmin ediyorum, hatta bu
açıdan Avrupa'nm da çok haz ırlıklı olduğ unu söylemek mümkün de ğil.
Avrupa'da da az ınlık haklanmn korunmas ı konusunda yapı lan yasal düzenlemeler, çoğu zaman ikircikli, mütereddlit, bir ülkeden di ğerine ayrılıklar arz eden ve geçici yasal düzenlemelerden ibaret gibi gözüküyor. Türkiye'ye bakarsak söylenecek çok konu var; ama az ınlık hakları kavram ı,
biraz Osmanh mirası üzerine kurulmu ş gibi gözüküyor ve sürekli olarak
Lozan Antlaşması na referansta bulunuluyor. Osmanl ımn millet sistemine dayanan sistemi o zamana çok yenilikçi, çok devrimci say ılabilirdi.
Türkiye'nin de uluslararası ilişkilerinde cumhuriyetin ve ça ğdaş Türkiye'nin kuruluş senedi say
ılabilecek bir anla şmaya atı f yapması çok me şru;
fakat 2001 Türkiye'sinde daha çok böyle din ö ğesini ortaya çıkaran ekalliyet anlayışıyla azınlı k sorununa yakla ş mak bana biraz güç gibi görünüyor. Hatta böyle bir yaklaşımı n çok bağlı olduğumuz laiklik ilkesine de
ters düşüp düşmediği konusu da tartışma götürür gibi.

KURULTAYI

Söyleyeceğim baş ka hususlar da vardı; fakat tartışmaya da yer verme aç ısı ndan bildirime burada son vermeyi daha uygun buluyorum. Te şekkür
ederim. (Alkışlar)

Oturum Başkanı

Çok teş ekkür ederiz Sayın Vaner.
Ben Sayı n Mümtaz Soysal'm konu ştuğu, değindiği evrensel de ğerler üzerinde durmayacağı m. Bir-iki tüınceyle konuyu toparlamak istiyorum, biriki konu var ki üzerinde durulmadı ; onu da gündeme getirmek istiyorum
"eğer" diyorum küreselle şme siyasaları bugün olduğu gibi sürerse birçok
ülke demokrasi ile de ğil, plütokrasi; yani zenginlerin gücüyle yönetilme
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durumuyla kar şı karşıyadır. Bu hem gelişmekte olan ülkeler, hem de gelişmiş olan ülkeler olan ülkeler için do ğru bir gözlemdir diye dü şünüyorum.

KURULTAYI

Olumsuzluklara gelince küresel ekonomi, holdingler, çokuluslu şirketler
aracılığıyla kontrol edilemez gücünü göstermektedir. Bir ba şka konu, küresel ekonominin uygulan ış biçimi ülkelerarasında büyük eşitsizliğe yol
açmıştır. Ayni zamanda gelir dağılımı ve servet dağılımı konusunda gelişmiş ülkeler içinde de büyük e şitsizliği ortaya çıkardığı bir gerçektir "bu
durum ister fakir, ister çok zengin iki güvensiz ve tehlikeli bir durumdur,
bu durum çifte standartl ı, bölünmüş bir dünya demektir" diyorum. Çok
önemli, pek üzerinde durmadığımı z bir konu da bu olumsuz durumun, bu
olumsuz ekonomik politikaların Amerika Birle şik Devletleri dahil politik
arenada sağcı siyasaların güçlenmesini, sağcı hükümetlerin oluşmasını
ortaya getirmiştir. Bu güçler devlete, güçlü hükümete kar şıdırlar ve özel
çıkarların kamu çıkarlarından daha önemli olduğu savındadırlar. Sonuç,
hükümetlerin hem içte ve hem de ıdşta olaylan kontrol etme güçlerinin
azaldığı gerçeğidir; bu bir ölçüde Amerika Birle şik Devletleri için de geçerli bir gözlemdir sanıyorum.
Değinilmeyen bir konu vardı; aşın kr güden siyasalar, küreselle şmeci siyasalar özellikle geli şmekte olan ülkelerin çevresine inamlmaz derece zarar vermektedirler. Bu kfir gütme amac ı doğrultusunda uygulanan siyasalann çevreye büyük zarar verdi ği konusu da bir gerçektir.
Bir başka konuya başlangı çta biraz de ğinıniştim. Bu küreselle şme, bugünkü uygulama biçimiyle küreselle şmeyi destekleme hep demokrasi sözcükleri kullanılarak yapılıyor "serbest özgür ticaret, serbest özgür piyasa, bürokrasiden kurtulma, özgürle şme gibi terimler özel sektörün gücünü daha
da artırmak, kamu gücünü daha da küçültmek için kullanılmaktadır. Ulusal hükümetler bu durumu kontrol etmekte güçsüzle şmi ştir" diyorum.
Bir konuya de ğinmedilq vaktimiz olanak verseydi de de ğinsek önemli
olurdu. Biz burada şiüyetlerimizi, bilimsel aç ıdan değerlendirmemizi
gündeme getirdik. Umarız bu konuları kamuya da bir ölçüde aktarabileceğiz; ama sanı yorum bu konuda çok önemli bir durum var. Bu da örgütlenme konusu "nasıl ki bir Dünya Bankası, IMF veyahut da Dünya TicaAÇıK OTURUM 1601
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Örgütü aracılığıyla küreselleşme savrnda olan siyasalar kendilerini ortaya koyma olanağım buluyor, bunun karşısında da sanıyorum çevrecilerin, tüketicilerin, işçinin, tarım kesiminde çalışanlarm, kadınların ve başka birçok kesimlerin daha etkin örgütlenmeye ve seslerini duyurmaya gereksimi vardır" diyorum.

Özetle bunlan söyledikten sonra salonu tart ışma olanağına açmak istiyorum. Burada Saym Jean Dulfar'a İzmir Barosundan Avukat Sabri
Kurt'un bir sorusu var. Diyor ki;
"Sayın Duffar politik, ekonomik egemenliğini ortadan kaldırabilir; fakat
devletlerin hukuksal egemenliğini kaldırmış değildir dediler. Hukuk bir
üstyapı kuru mudur. Ekonomik egemenliği olmayan bir devlet yasalarını
yapmada Özgür olabilir mi? Ekonomik egemenli ğini kaybeden bir devlet
hukuksal egemenliğini kaybetmez mi?
Avukat Sabri Kurt
Izmir Barosu

Sayın Dufl'ar bu konuda sizden yan ıt bekleniyor.
Prof. Dr. Jean Duffar
Fransızca Cevap
La distinction est faik entre la souverainetdjuridique et la souverainetd
conomique etpolitiquc. Oui, ce qui est la question posde par not re dtbat est
de savoir si la globalisation rüıgit d la fois sur la souverainetğ politique et
sur la souverainetd dconomique. On a l'impression qu'en apparence la sauverainetd politique est prservie, mais les groupes de pression quelqu'ils
soient font en sorte que les bis sont adopttes pour entrer dans le cadre de
la mondialisation. Voild, et les exe ınples qui ont dtd donn4s sont l'adoption
des bis pour crder par exempbe des zanes franches, ou pour crder des rdgimes favorables pour les investissement internationaux, ce sont des rdgimes
qui sont bien adoptds par des bis votdes par le parlement, mıjis dans leur
contenus ec sont des bis d fonctions dconomiques.
Est-ce quej'ai re<pondu,je ne sais pas
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Prof. Dr. Jean Duffar
Türkçe Aç ıklaması

Hukuki egemenlik ile politik egemenlik ve ekonomik egemenlik aras ında
fark vardı r. Evet tartışmaımzda da ortaya koyduğumuz ve görmeye çalış tığıııuz problem globalle ş menin politik ve aynı zamanda iktisadi egemenliğin üzerinde etkisi olup olmad ığıdı r. Görünüş te siyasi egemenliğin korunduğunu samyonız fakat bazı baskı grupları kanunlarm evrensel bir
çerçeve de olmaları amacıyla düzenlenmelerini amaçlamaktad ırlar. Buna
bir kaç örnek verebiliriz, mesela serbest bölgelerin yarat ılması için veya
uluslararası yatırı mlara rejimler yarat ılması için kanunlar kabul edilmi ştir. Bu rejimler parlamento tarafindan oylanan kanunlard ır fakat içerik
olarak bu kanunlar aslı nda iktisadi iş levlere sahiptir.
Cevap verebildim mi bilemiyorum.

Prof. Dr. İbrahim Kabo ğlu
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mümtaz hocamn tahrik edici konu şması karşısı nda bir-iki belirleme yapmak istiyorum. Tabii çok tahrik ediciydi dili "titre ve kendine dön" deyimin telaffuz noktas ı na geldiği için; ama onu o anlamda kullanmad ığım biliyorum. Ş u anlamda yorumluyorum: 1961 Anayasas ını hazırlayan Kurucu Meclis Üyesi olarak Say ın hocaımz ve Anayasanı n hazırlayıcıları titreyip kendimize dönmemizi sa ğlamışlardı . 0 anlamda kulland ığım dü şünüyorum ve cumhuriyeti 1961 Anayasas ı yla radikal bir dönü şüm s ıçrayışa
ulaştı rmak istediler, o iradelerini ortaya koydular; ama kendi deyimleriyı, cumi oluştuğu için yaptıklar
le bizde Anayasayı kurş una dizme geleneğ
huriyeti radikal bir dönü ş üme tabi tutma iradeleri büyük ölçüde ortadan
kalktı ve geri tepki.
61 Anayasas ından tam 40 y ıl sonra acaba 61 Anayasas ı yıkılmasaydı, 19
yıldır 82 Anayasası gibi hepimizin kar şı çıktığı bir anayasa uygulanmam ış
olsa idi, o gelmeseydi ve ayr ıca biraz önce de ğindiğiniz gibi Istanbul'da tarAÇH( OTURUM 1603
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saydı KOB diye kısaittığımı z Katılım Ortaklığı Belgesi bu şekliyle bizim
önümüze konabilir miydi? Birincisi bu. Bu sorunun alt ında Semih Vaner'in söylediği o çok kültürlülük, siyasal alanla kültürel alan ayrımı da
var. Biz 61 Anayasası yla onu yapabilmi ş olsaydık; siz onu yaptınız.
İkincisi bölgeciliği belki biraz siyasal yönüyle vurgu yapt ınız. Dün de tartışıldı "bu rejimi, yerelle şme bağlamuıda bu cahil halkın katılımına mı
açacağı z?" dedik. Biz mesela Van'a üniversite profesörü gönderiyoruz.
Hakkari'de açabilsek oraya da gönderece ğ iz; ama gönclerdi ğimiz profesöre
"sen üniversitede kalacaksı n. Sadece ders vereceksin, belediyeye kat ılmayacaksın, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın, demeğe bile gideceksen izin alacaks ı n" diyoruz. Biz böyle dü şündüğümüz için zannediyorum yönetimin mutlak olarak Ankara'nı n tekelinde kalmas ım arzu ediyoruz. Sizin o savunduğunuz kamu hizmetinin etkilili ğ ini, bana öyle geliyor
ki Ankara'dan uzalclaştırdiğıımz ölçüde; ama tabii ki kaliteli elemanlarla,
gönderdiğimiz elemanları iyici sınırlayarak de ğil. Konuya iki açıdan zannediyorum hem soru, hem yorum ikisi de birlikte.
Teşekkür ederim.
Prof. Dr. Mümtaz Soysal
Anayasa Hukuku Profesörü

Teşekkür ederim.
Ben çok kısaca bu ilginç sorulara ya ıut vermek istiyorum.
Elbette 61 Anayasası dediğiniz gibi yıkılmasaydi ve gereği gibi uygulansayd
ı, sanılanı n aksine Türkiye çok daha güçlü bir Türkiye olacakt ı ya da
Nihat Erim'in lüks bulup da "bu devleti zay ıflattı" deyişinin aksine as ıl
devletin güçlenmesi Osmanl ı anlayışında bile adaletin tam yerine gelmesi. 0 bakı mdan, hukuk devletini sonradan k ırpıldığı gibi değil de 61 Anayasasında öngörüldüğü gibi gerçekleşmesi gerekirdi. Üniversite özerkli ğinin orada öngörüldüğü gibi gerçekleşmesi gerekirdi. İki ayd
ın, uyanık dti604 AÇIK OTURUM
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şünce bilimsel düş ünceyle birlikte gelişsin, basın özgürlü vesaire bütün
bunlar, özgürlükçü yakla şımlar, demin söylediğim gibi cumhuriyetin yatandaşlan insan kılıcı yaklaşımlarıydı. 61 Anayasası , olabildiğince bunlaii içererek devleti güçlendirmeyi dü şünmüştü. Oysa 82 Anayasasının yaklaşınu bunlan dış layarak devleti güçlendirmek oluyordu; ama o devlet,
bugün her şeye boyun e ğ en bir devlet haline geldi. Cottarelli geliyor, Duyunu Umumiye reisi gibi yönetiyor, Avrupa geliyor " şunu yap, bunu yap"
diyordu.
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Bu Katılım Ortaklığı Belgesi, belki ban hususları güçlü bir Türkiye önünde sı rf Avrupa âemdan yararlanarak Türklerin Ege'yi, K ıbrıs'ı falan çözme sevdasına kapilmayabilirdi ve dedi ğim gibi ekonomik, sosyal politikaları daha doğru dürüst, sa ğlam ekonomisi olan, daha eş itlikçi, sosyal düzen kurmuş olan bir sosyal devlete herhalde böyle dikte etmeye kalk ışmazdı. Onun cevabı zannediyorum, en az ından benim zihnimde açık.
Öbürüne gelince, 82 Anayasas ıyla yapı lan -hep böyle Anayasa sanki kendi kendine yapıyormuş gibi konu şuyoruz- büyük hatalardan birisi, Anayasanın içine bile yasak dil falan gibi kavramlan koymak; yani Türkiye'de
bölgeciliği ya da Kürtleş me ya da Kürtçülük hareketini daha öncekinden
çok çok daha güçlü hale getiren bu çe şit yasaklar oldu. Hastanelerde şurada burada ortaya ç ı kan uygulamalar oldu. İster istemez insanlar bunlara tepki gösteriyor. Oysa özgürlükçü bir yakla şımla bugün bile Avrupa'mn bu konudaki istemlerine çok tutarli bir biçimde yamt vermek mümkündür. Azınlı k hakkı yaratarak ya da azınlı k özerklikleri yaratarak çözüm tek çözüm de iğldir. Fransa'mn çözümü ya da orada belki yar ım yamalak yapılmış olan; ama çok daha iyi gerçekle ştirebileceğimiz bir çözüm, insanlan bu konularda tamamen bireysel özgürlükle donatmak, o bireysel
in kadar Kürtçe yayın yap, baözgürlüğe kimsenin kan şmamasım "istediğ
sın yayı nla da yap; ama ben ulus devletim. Benim de resmi dilim şudur,
ben de bunu yapıyorum" demek ve o bireysel özgürlükleri geli ştirmek, kona almak da eğ er kimlik önemliyse bir çözüındür.
rumak, güvence altı
Ama şimdiki yaklaşımları n -ona daha girmedik, onu daha önce Kopenhag
Kriterlerinde tartışmıştı k- Avrupa için bence pek de olumlu olmayan ve
demokrasi sayılamayacak ya da ça ğdaş demokrasi sayılmaması gereken
bir yaklaşımı, bu "kimlik" denilen kavramı muazzam vurgulamas ı; yani
AÇIK OTURUM 605
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kimlik bugün ilericilik olarak düşünülüyor. Ama 80 tane kimlik var hangi kimlik? Kimliğin tamnıı nedir? Kimlikler hep ayni m ıdır? Toplantılarda
birkaç kere söylediği için söylüyorum. Benim kimli ğim 10 yıl önceki kimliğim mi? Belgelerdeki resminiiz bile değişiyor. Fizik olarak değişiyoruz,
özlemler olarak, dü şünce tarzı olarak değişiyoruz. Bireyin kimliği dahi olduğu gibi kalmıyor ki bir de bireyler topluluğunun kimliğinden söz edelim
ve bunu bir etiket olarak hepsinin amma yap ıştıralun
"Hayır, ben Kürt kökenli olsam" diyelim. Belki ben Kürtçe falan evde muazzam hoşlamyorumdur da dışar
ıda işime yaramıyordur ya da beni birçok
şeyden alıkoyuyordur "bunu geli ştirmeyi, başka türlü, edebiyatıyla geli ştirmek isterim de üniversite öğretim aracı olsun falan istemem, hatta İngilizce isterim" diyenlerimiz var. Bu çe şit hususlar bir özgürlük meselesi
haline bırakılabilir; ama kamusal politikalar, o aç ıdan bakınca da -madem
dil açıldı ben daha gideyim- Türkiye'de özel de olsa İngilizce falan e ğitim
yapılamaz; resmi diliyle yapılır, o dil geliştirilir, o dil bilim dili haline getirilir. Böyle yarım yamalak tarzancayla falan bilim olmaz. Onun için o
konu bir ki şisel özgürlük konusudur. Öbür kamusal i şlevler başka, kişisel
özgürlükler başkadır. Bu cevap bugün Avrupa'ya da verilebilse, o yasaklarımız olmasa, o yasaklar dolay
ısıyla bu tehlikeler yaratılmamış olsa, en
ilerici düşünmemiz bile, o konuda bireysel özgürlük aç ısından bakanlarımız bile o hatalar yüzünden "tam şu sırada olmaz, belki sonra olur" falan
demek zorunluluğunu hissediyoruz.

Son hususa geleyim. Ben merkezcili ği ya da mutlak merkezciliği falan savunmadım; tıpk
ı küreselleşmeye karşı çıkmadığım gibi. Küreselle şme bir
olgu olarak çeşitli yönleriyle var. 0 olgu kar şısındaki davranış ne olmalıdır? Onu sorguluyorum ve Türkiye için o davran
ış ne olmalıdır, onu reddetmeden nereye dönü ştürmek mümkündür? Yönetim konusunda da öyle; tabii ki katılım önemlidir. En güzel katılım ulusal çerçevede katılımdır. Yerel katılım vesaire, yerel yönetimler önemlidir; ama bunları başka
amaçlar için kullananlann sözlerine ve giri şimlerine dikkat etmek gerekir
"biz kendi amaçlarımız için bu doğrulan gerçekleştirmekte daha titiz olalım" diyorum; söylediğim o. Katılama falan kar şı çıkmak başka. Bu katılim -Türkçe'de çok güzel bir tabir var; pek ho ş değil belki- yönetimi piçleştirmek için yapılan bir katılımsa -ev hanımlar
ı kullamyor "yeme ği piç
6061 AÇIK OTURUM
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ettik" derler- öyle bir kat ılımsa, suyu fazla koyuyorsamz o zaman rant yönetimine falan dönüş üyor. Türkiye'de bugün yerel yönetim geli şti de demokrasi mi geli şti? Hayı r yerel yönetim geli ş ti, çevre bozuldu, rant kavgası ortaya çıktı . Bu başka türlü yapılabilirdi; onu söylemek istedim.
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Teşekkür ederim.
Oturum Başkanı
ın Soyaslan.
Buyurun Say

Doğan Soyaslan
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sempozyumun ba şı ndan beri 82 Anayasas ı üzerine fazla gidildi ği kanaatindeyim. Şunun için: Çorum olaylarını unuttuk mu, Kahramanmara ş
olaylarını unuttuk mu, biz ö ğretim üyeleri politize olmad ık mı? Türkiyeyi
82'ye getirdik. Ben buna kızmıyorum; şunun için: Fransızlar 200 senede
5 defa cumhuriyeti anayasas ı yaptılar. Seviniyorum; bir geli şmenin simgesi.
Küreselle şme konusunda şöyle düş ünüyorum: Bu dünyada m ıyız? Bu batısıyla, doğusuyla hep beraber ya şamak zorunda mıyı z? Ya en iyi malı , hizmeti biz üretiriz -ki bizim koydu ğumuz o hizmet ve mal bir kural üretir,
bir hukuk sistemi getirir, biz empoze ederiz- yahut da bunu almak durumundayı z. Türkiye üretemiyor; almak durumunda, ba şka çaresi de yok.
Burada, bu topraklara teknoloji giriyor mu, girmiyor mu? Ben ona bakaı zı değiştiren odur. Bundan
nm. Hangi sermaye gelirse gelsin hayat ım
uzak kalmak bizi yakar, yıkar; Osmanlımn da başına bu gelmi ştir.
Teşekkür ediyorum.
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Oturum Başkanı

Efendim, sanı yorum kürsüden yan
ıt vermek isteyen var.

Prof. Dr. Türkel Miniba ş
İstanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi

82 Anayasasına çok yüklenildiğini söylemekte haklı olabilirsiniz tabii ki;
ama her anayasan
ın üzerine oturduğu ekonomik bir çı kar düzeni vardır ve
anayasalann da nerenin anayasas ı olduğu, kimin haklarım, hangi kesimler adina olduğunu çok açı k ifade ederler; bu da açık ve seçiktir. Başka bir
gerçeği de biliyoruz ki eğ er Türkiye "24 Ocak" denilen kararlar demetiyle
-ki bu bir modeldir- sisteme entegre olurken -çünkü daha öncekiler çarp ıktı r- burada sisteme entegre olurken bunun bir hukuksal düzeninin olmas ı
gerekiyordu. Bu hukuk düzeni, Mümtaz hocan ın daha önce söylediği bu
ülkede bir bağımsızlık savaşı vererek, yine kapitalist sistem içinde kalmak kaydıyla; ama "ben de varı m" diyen bir toplumun buradan artık çekilme hareketidir. Burada 82 Anayasas ın
ı n eleş tirilmesinin nedeni de zaten budur ve bu sadece bireysel hak ve özgürlüklerini k ısıtlanması değildir, bu tamamen sizin ulusal de ğerlerinizin ekonomik olsun, sosyal olsun,
kültürel olsun bunlardan vazgeçmenizdir. Bu nokta sizin önemli olan, tabii ki bir ülkeye sermayenin girmesidir, teknolojinin girmesidir; ama
önemli olan bu teknolojiyi kimin ne ad ına kullanacağıdır. Siz ülkenize
teknolojiyi, ben size isim vereyim, kulland ığı mz cep telefonun markas ı,
New York borsas ı ndan "her 1 kilometrede bir kentlerinizde damlanna baz
kurulacak" diye kota edildi ği için imzası m atmıştır. Sermaye girmiştir.
Buyurun efendim, sayı n hocam siz o sermayeyle çocuklar ımzla güzel bir
şekilde bir dünyayı özlemlerken nas ıl yaşayacağımza dair kararı kimin
vereceği gibi çok ciddi bir sorunla kar şı karşıyasıniz.
Bu noktada Sayın Kaboğlu'nun da söylediği bir endi şeyi, en azından kendi açı mdan açmak istiyorum. 61 Anayasas ı yıkılmasaydı diye bir husus
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söz konusu değildir. 61 Anayasası , sadece Türkiye kötü yöneticileri olduğu veya öğretim üyeleri politize oldu diye y ıkılmamıştır. 61 Anayasası, bu
sürecin oluş abilmesi için kendisi, giderek kurumları kendi içinde eritilmiştir zaten. Doğrusunu isterseniz şu sözleriniz bile çok politize oldu ğunuzu göstermektedir. Politize olmayan bir insan dü şünemiyorum. Politize olmayan bir öğretim üyesi bilimi üretemez, sorgulayamaz, düşünemez;
çünkü politiklik önce ne, niye, kimin için ve nasıl sorulanna cevap verır -ki burada hakrusu vard
mektir. Kapitalist sistemin çok temel bir do ğ
ı
hsmız- o zaman burada hiç kimsenin politik olmamas gerekir. Sistem 3
soruya cevap verir; ne, nas ıl, ne kadar olacaktır. Kimin olduğuna ise piyasa ekonomisi karar verir ve bu noktada da politizelik tabii ki sistem aç ısından bir karşı harekettir ve bu da hem ki şinin, hem o ülkenin "ulusal
devletten" demiyorum; ama kendi ulusunun egemenlik haklanndan, karar mekanizmalarından çekilmesinin ifadesi olur. Bu konuda bence çok
temkinli ve akılcı davramnamız gerektiğini düşünüyorum. (Alkışlar)
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Oturum Başkam
Efendim bir söz isteyen var; samyorum Van Barosundan.
Av. İsmet Güneş
Van Barosu

Ben sözü şundan öturualdım: Öncelikle Sayın Minibaş'ın biz izleyicilere
bir sorusu oldu. Bir-iki değerlendirmeyle birlikte bunu yamtlamak istiyorum.
Sayın Minibaş, küreselle şmenin ulusal egemenlik kavramını tartışılır hale getirdiğini, giderek ve devamla ülkelerin ekonomilerini bir bak ıma tehdit etti ğini belirtti. Küreselleşme, aslmda tek başına çokuluslu sermayenin krım maksimize etmesi olgusu değildir. Küreselleşme çokuluslu serAÇIK OTURUM 1609
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mayenin, demokrasinin kammca bütün dünyaya yayg ınlaşmasıdır. Gerekçesini açıklamak istiyorum; Avrupa demokrasisinin temeli Avrupa burjuvazisidir. Avrupa burjuvazisini i şçi smıfmı yaratmıştır, o da sendikalarım yaratmıştır ve bunlar birbirlerini denetleyen ve dengeleyen güçlere
dönüşmüşlerdir. Çokuluslu sermaye de uygar hukukla birlikte çokuluslu
sermayenin zararlı etkilerini uygar hukuk, çağcı hukuk dengeleyecektir.
Bu dengeleme mekanizmas ıyla birlikte çokuluslu sermaye dünyaya geri
kalmış, kapalı ülkelere demokrasi getirecektir; bu da kaçınılmaz bir süreçtir. Bu sürece karşı koymanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Ku şkusuz ki statükoyu kaybetmenin yarataca ğı bir heyecan, bir üzüntü olacaktır. Bunu da anlayışla karşılamak mümkündür; çünkü statükoyu kaybetmek istenmeyebilecektir.
Başka bir saptama yapmak istiyorum. Sayın Milacic samnm kendi ülkelerinden yola çıkarak, kendi ülkelerinde ya şadıkları bir sorundan ötürü
çok ümitsizliğe kapılmışlar. Şöyle ki: Başka ülkelerden aldıkları anayasalarım Sovyet blo ğundan kopan ülkesi ve di ğer ülkelerde uygulanamadığım belirttiler, bunun nedeninin de ülkelerinde kapitalizmin yerle şmemiş
olmasına bağladılar. Bu görü ş; kapitalizmin, ekonomik geli şmenin demokrasiyle ilintisi, yer yer demokrasi tarihinde savunulmu ştur. Ancak bu
görüş hiçbir zaman fazla bir kabul ve ço ğunluk görmemi ştir. Artık günümüzde demokrasi insan hak ve özgürlükleri, ekonomik geli şmelerle at başı ve koşut olarak ilerlemek durumundadır.

Son olarak, Saym Minibaş'ın yadırgayarak sorduğu bir soruya yamt vermek istiyorum. Saym Miniba ş, Uluslararası Para Fonunun, Türkiye'de
hükümetin tarıını sübvanse etmesini istemesinin IMF ile ne gibi bir ilintisi olabileceği anlamında veya bu meyanda sözcüklerle bir soru sordu.
ı r; dünya bir
Ben de şöyle yamtlamak istiyorum: Ku şkusuz ilintisi vard
köydür ve Türkiye asl ında globalleşme sürecine İzmir İktisat Kongresiyle
girmiştir. Ulusal sermayeyi, daha sonra ulusal sermayenin çokuluslu sermayeyle evliliğini, birleşmesini öngörmüştür; biz bunu gözden kaçınyoruz. Sübvanse edilen bir tanm; talebi olmayan, ekonomik aç ıdan sorduğunuz makro ekonominin temel yasas ı olan Arz ve Talep Kanununa aykırıdır. Sübvanse edilen bir ürün talebi olmadığı halde arzı fazla olan bir
ürününün fiyatının yüksek tutulinasını saklar. Bu da, bu üründen yarar610 AÇIK OTURUM
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lanan tüketicilerin dünya piyasalar ında daha ucuza alabilecekleri bir ürünü daha pahahya, daha yüksek fiyatlarla almalar ım, dolayısıyla belki de
giderek yaşam haklarını dolaylı olarak ilgilendiren, beslenmelerini tehdit
eden bir unsura dönüşür; ilişkisinin bu olduğunu, bir izleyici olarak yan ıtlamak istedim.
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Söz verdiğiniz için teşekkür ederim.
Oturum Başkam
ı z lütfen?
Söz almak isteyen başka kişi var mı? Kendinizi tanıtır mısın
Prof. Dr. Anıt Çeçen
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sayın konuşmacılara teş ekkür etmek istiyorum. Bugünkü ba şlık "küreselleşme" ama küreselleşmeyle beraber ortaya çıkan bir başka boyutu buı m küreselleşmeyi onunla beraber almak
gün pek fazla ele alınmadı. Sanır
sürecidir.
Bölgeselleş me sürecini atlayarak küm;
o
da
bölgeselle
şme
lazı
reselleşmeyi değ erlendirirsek, Türkiye'nin ulusal ç ıkarları açısmdan çok
yanlış sonuçlara varırız.
Sayın Minibaş çok güzel bir özetleme yapt ı; ama ben değerlendirmelerine
katılmıyoruın. Sanki bu iş olmuş bitmiş, biz bu işe teslim olacakmışız gibi bir hava yaratıldı. Tabii ki küreselle şme bir olgudur, kabul edeceğiz;
ama nasıl Avrupa bir çıkış anyorsa, nasıl dünyamn diğer ülkeleri bir çıkış
arıyorsa Türkiye de mutlaka bir ç ıkış arayacaktır. Ben "küreselle şmeye
oldu bitti ve kesinlik kazandı " dersek çok büyük bir yamlgıya düşeriz diye
düşünüyorum. Ozellikle Avrupa Birli ğinin ayrı bir ordu kurma giri şimi,
küreselleşme kadar bölgeselle şmeniıı de önem taşıdığı m göstermektedir;
bunu da burada vurgulamak isterim. Sayın Minibaş'ın bu konuda açıklamaları varsa onu dinlemek isterim, sayg ılarımla.
AÇIK OTURUM

1 611

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

Oturum Başkam

Teşekkür ederim Sayın Çeçen. Siz lütfen kendinizi taıutın.

Prof. Dr. Ali Ulusoy
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö ğretim Elemanı

Her şeyden önce Türkiye Barolar Birli ği'ne ve sayın konuşmacılara teşekkür etmek istiyorum. Yalnız Türkiye Barolar Birli ği'nin küreselleşme karşıtı bir düşüncede olup olmadığım bilmiyorum.
Bir otelde bilimsel bir toplantı düzenleniyor ve küreselle şme ve evrensel
değerler, ulusal egemenlik tartışılıyor. Fakat konuşmacıların neredeyse
hepsi -belki son konuşmacı biraz istisna tutulabilir- küreselle şme karşıtı;
bu bana biraz garip gibi geliyor. Böyle bilimsel toplant ıda alternatif düşüncede olanlara da yer verilmesi, herhalde daha objektif olurdu gibi geliyor.
Bir de Sayın Minibaş'm söylediklerinden bir konuyu, haddim olmayarak
düzeltmek istiyorum. Eğer yanlış anlamadıysam bir hukuk düzeninde
talıkimin; yani baz ı uyuşmazhklann hkem tarafmdan çözümlenn ıesinin
ulusal egemenliğe karşı aykır
ı olduğunu söyledi. Bu kesinlikle doğru değil; çünkü bildiğimiz gibi çok uzun yıllardır Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununda veya MHUKta tahkime ili şkin hükümler var ve bunlar uygulanıyor. Dünyamn hiçbir ülkesinde de, özellikle özel hukuk uyu şmazlıklarımn tahkim yoluyla çözümlenmesi ulusal egemenli ğe aykın bulunmamıştır ve uygulanmaktadır. Tabii, kendisi hukukçu olmadığı için böyle bir hata hoş görülebilir. Ben de iktisadi alanda bir sa y ileri sürsem muhtemelen o da bir hata olabilirdi.
Bir de sorum var. Kendisi benim anlad ığım kadar
ıyla çok uluslu sermayenin değişik ülkelerde yatınm yapmasma çok sıcak bakmıyor. Sorum şu:
Türk müteşebbislerin, özellikle Orta Asya ülkelerinde, Kafkas ülkelerinde
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ve Balkan ülkelerinde önemli miktarda yat ınmian var. Bunun 10 milyar
•baş Türk müte şebdoların üzerinde oldu ğu söyleniyor. Acaba Saym
bislerin buradaki yat ınmlanna da kar şı mı? Bunu da öğrenmek istiyorum.
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Bir de konuşması mn sonunda, benim de çok be ğendiğim şiirsel bir alıntı
yaptı ; bence çok da güzeldi. Orada evrensel de ğerleri referans gösterdi,
evrensel değ erlerden bahsediliyordu. Acaba küreselle şme karşıtı olmakla
n sonunda yaptığı alıntı biraz çeli şmiyor mu? Bunu da öğrenkonuşmasını
mek istiyorum.

Oturum Başkanı
Teşekkür ederiz.

Refik Tiryaki
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ara ştırma Görevlisi

Bir hususu ö ğrenmek istiyorum. Son zamanlarda, son birkaç y ıl içerisinde İspanya'da, İ talya'da ve Portekiz'de olan, Fransa'da da denemesi olan
bir bölgesel devlet kavram ı geliş iyor. Türkiye'de küreselleşme karşıtı olan
akademisyenlerin, siyasetçilerin ve entelektüellerin aym zamanda yerel
yönetimlerin güçlendirilmesi yönünde de birtak ım clirenişleri olduğu malum, biliniyor. Bu anlamda acaba bölgesel devletin Türkiye'ye gelmesi ya
da Türkiye için tart ışı lmasi ulusal egemenlikle çok ciddi bir sorun yarat ır
renmek istiyorum: Geçen gün Frans ız bir akamı? Bunu şu anlamda da ö ğ
demisyen, bilim adam ı burada bir tebliğ sundu. Ben tebli ğden sonra kendilerine ş u soruyu sordum: Korsika bölgesi için, İspanya, Italya ve Portekiz örneklerine nazaran çok daha az geli şmiş bir bölgesel devlet örne ği uygulamak istedi ve sosyalist Ba ş bakan Jospin bölgesel devletin olu şması
yönünde açı k tavı r belirledi; ancak benim bildi ğim kadarıyla halk, onu çok
düşük bir katılım oranının büyük bir kısmıyla reddetti. Sayın Fransız bilim adamı da burada. Bir yanl ış varsa düzeltirlerse sevinirim. Bu anlamAÇIK OTURUM 1613
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Türkiye açısından tartışılabilip tartışılamayacağım, eğer tartışılabilecekse bunun ulusal egemenlik aç ısından ne ifade etti ğini sormak istiyorum.
Teşekkür ederim.
Oturum Başkanı
Iki durum var; bir Sayın Minibaş'a yöneltilen sorular, bir de sizin söylediğiniz bölgesel devlet konusunda Say
ı n Slobodan da yamt vermek istiyor.
evvela Sayın Milacic'e verelim.
Prof. Dr. Slobodan Milacic
Fransızca Soru

C'ğtait pos une question. (J°ğtait une contre-observation. Mon id4e est simple. Elle consistait a dire que le constitutionnalisme peut être pk'gĞ par un
programme ambitieuxjuridique par rapport à la rğalitd du terreur. cJ'ai deux exemples: La Pologne et la Hongrie sont vdcu la tran-sition sur la base
des uieilles Constitutions marxistes socialistes qui ont ğtğ bien refornıies,
bricoldes, touchdes en attendant la vote pour des nouuelles Constitutions ümocratiques, coMrentes et compactes. La Roumanie et la Bulgarie ont tout
de suite uotd des nouvelles Constitutiorjs coharentes et compactes, trs sophistiqudes sur le plan juridique. C>est la oü ça a netternent bien march4globalement. C'est tout.

Prof. Dr. Slobodan Milacic
Türkçe Açıklaması

Bu bir soru değil. Bu bir karşı gözlem. Benim düşüncem basit. Anayasacılığın terörün gelece ğ
ine göre, hukuki bir problem tarafından tuzağa düşürülebileceğini söylemek istiyorum. Bu konuda iki örnek verebilirim. Po614 AÇIK OTURUM
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lonya ve Macaristan, bu iki örnek de görüyoruz ki eski sosyalist, marksist
Anayasalar da reform yap ılmış, tekrar uygulanm ış , yeni tutarl ı Anayasaları n onaylanmasım beklemektedir. Romanya ve Bulgaristan gibi ülkeler,
tutarlı , hukuki alanda düzeyli ve detayl ı Anayasalan onaylam ışlardır ve
genelde bu Anayasalar çok iyi uygulanm ıştı r. Hepsi bu kadar.
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Oturum Ba şkam
Sayı n Minibaş'a yanı t hakkım veriyorum.
Prof. Dr. Türkel Miniba ş
İ stanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi

Yanlış anlaşılmayacağımı düşünmüştüm; çünkü bantlarda da kayd ı var.
Ben önden bir saptama yapt ım " İçinde ya şadığımı z sistem kapitalizmdir.
ı yaşamaktadır, adı küreKapitalizm şu anda bilebildiğimiz son a şamasın
selleşmedir" dedim; bu kadar basit. Dolay ısı yla oldu bitti, teslim olduk falan; hiçbir ş ekilde teslimiyetçi bir bak ış açısında olmadığımın da altını çizdim.
Burada küreselleşmeye kar şı olmamz diye bir konu söz konusu olmaz
efendim. Burada konu ş an konuşmacılann hiçbirinin de küreselle şmeye
"hayır" veya "evet" diyecek durumu olamaz, kimsenin de olmaz; çünkü
içinde ya şadığımı z sistem bu. Böyle bir sistem içinde ya ş arken "ben buna
karşıyı m, yandaşı m" demeniz de ğil, bunun içinde kendinizin var olmas ı ve
kendi direnme noktalar ımzın nası l ve hangi araçlarla olu şturacağımz meselesi vardır. Bir diğer asıl teslimiyetçi bakış açısıdır ve yaklaşımdır; yani bu böyledir. As ıl o zaman "siz kar şısızı n, biz yandaşı z" böyle bir şey olamaz. Bu noktada Saym Anıl Çeçen'inin eklemlemesi çok do ğrudur, bizim
eksik b ıraktığımı z bir husustur.
AÇIK OTURUNI 1615
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Hoca'nın değindiği; ama belki madde olarak üzerinde durmadi ğı
bölgesel biokla ş malarla sistemin bir tarafindan da küreselle şmesi meselesi vardır. Burada Sayı
n Çeçen'le ayn ştığımız nokta belki şudur: Ben ve
birtakım bu konuda çalış anlar Avrupa Birli ği, NAFTA, EFTA veya Karadeniz Birlikteliği (Balkan bloklaşması ) dahil olmak üzere, böyle bölgesel
bloklaşmalar yoluyla da küreselle ş menin gerçekle ştiğini; çünkü kapitalist
sistemin aynı zamanda farkl ılaşmalarla bütünle şmeyi sağladığı m da söylüyoruz. Bizim ötemizde dünyada da bu konuda çokça çal ışan ilim ve bilim insanı var.

Türkiye'den Asya Cu ınhuriyet'lerinde yatırı m yapanlara gelelim. Çok
haklısını z; dünyada şu anda, geldiğimiz bu süreç içinde hiçbirimizin yabancı sermayeye, şirketlere, şirketlere falan karşı çıkmamz diye bir husus
söz konusu olamaz. Türkiye nedense, belki de az geli şmiş toplum olduğu
için her ş eye iyi veya kötü, güzel-çirkin, evet-hay ı r diye bakıyor; sistem
içinde yaş arken böyle bir uzla ş ma söz konusu değildir. Ama sizin bunu
nası l kullanacağı mz sorusu önemlidir. Sizin Türki cumhuriyetlerde yat ırım yapan şirketlerinizin hangi a ğırlı klarda, hangi konumlarda yat ınm
yaptıkları önemlidir; ama şu sizin için önemli de ğ ilse diyecek hiçbir sözüm
yok: "Varsı n taşeron olarak yat ırım yapsın, yapı yor ya; önemli olan o. Ama
damgası da Coca Cola'mn olsun, General Motors'un olsun" böyle diyorsanı z, Van Barosun'dan olan arkada şı mla da sizinle böyle bir tart ışmaya girmeye hiç niyetim yok.
Biliyorsunuz Dünya Bankas ın
ı n bir alt örgütü olarak kurulan MIGA -ki
Türkiye de bunun orta ğı dir- garantisinde olan yat ır
ı mlar vardir. Bu yat ırımlar, kalkınmakta olan bir ülkeye giden yat ınmları -bir örnek olarak bunu söylüyorum- garantilemektedir. Neye kar şı garantilemektedir? 0 ülkede devletlerin yapacağı kamulaştırmalara kar şı, grevlere karşı , sanayi kesiminin yapabileceği engellemelere karşı , hükümetlerin kendi -tebliğimde
madde madde hepsi var. Onun için burada söylemedim- ulusal öncelik
hakkı tanımasma karşı , üçüncü bir ülkeyi mesela sizin Kıbrıs'ı korumamza karşı o ülkenin yat ırımlarını korumaktadı r. Bu arada hemen söyleyeyim. Sizin Türki Cumhuriyetlere giden mesela MIGA garantisindeki yatırımlarmı z Efes Pilsen'in şişeleme, birkaç ş irketin de paketleme yatırımları. Türkiye'ye gelen yabanc ı sermaye yatu-imlarını n MIGA garantisinde
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olanları da hemen söyleyeyim. Bunlar da ula şım -ki
ış ekilde bunun ihaleleri gerçekle ş mektedir- enerji, balina operasyonlar
orada biz iş in polisiye tarafıyla daha çok ilgileniyoruz- sigara çok önemli
baş ka bir alan ve finans sektörüdür. Lütfen elinizi vicdamn ı za koymayın.
Onun için "rasyonel olalı m" dedim. Rasyonellik duygusalhktan uzakt ır.
Son okuduğum dizeler de hiç duygusal de ğildi, şiirsel de değildi. Ionescu,
10-20 gün öncesine kadar ya şadiğımız yüzyılı n çok önemli bir düşün insamydı . Gergedanlardan bahsederken sizin kendinizden vazgeçmenizden
söz ediyordu. Onun için lütfen saym kat±mc ılardan bunu şiirsel olarak
ve duygusallıkla de ğerlendirmemelerini, bir bütün olayı olduğunu bir kez
daha düş ünmelerini rica ediyorum.
Sağolun.
Oturum Ba şkanı

Vakit bir hayli geç oldu. Bu nedenle bu sabahki oturumu kapat ıyorum ve
katılımını z dolayısıyla herkese te şekkür ediyorum. (Alkışlar)
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BİLDİRİ 1
"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞ Ü VE HUKUK DEVLETİ"

Oturum Başkanı
At Teoman Evren (TBB Önceki Ba şkanlarından)
Sunuş
Prof. Dr. Michael Sachs (Heinrich 1-leine Üniversitesi - Düseldorf)
Tartışmacı
Yekta Güngör Ozclen (Anayasa Mahkemesi Önceki Ba şkanlarından ve
Türk Hukuk Kurumu Ba şkan)
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Av. Teoman Evren
TBB Önceki Ba şkanlanndan

Sayın dinleyiciler, Türkiye Barolar Birli ğinin düzenlediği "Uluslararas ı
Anayasa Hukuku Kurultay ı"nın ö ğleden sonraki oturumunu aç ıyorum.
Bu oturumumuzun konusu "Hukukun Ustünluguve Hukuk Devleti"
Konuşmacı , bildiri sunan Michael Sachs Heine Üniversitesinde, Düseldorf'ta Profesör. 1951 y ılında doğ du, doktorasım ve hukuk derecesini ve
nı Köln Üniversitesinde yaptı. 1987'den beri Anayaüst lisans çalışmaları
sa ve İ dare Hukuku Profesörü olarak Augsburg Poston'da görev yapm ıştır.
Şimdilerde Düseldorf Heinrich Heine Universitesinde O ğretim Üyesi olarak görev yapmaktad ır.
Toplantımızm konusu "hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti" hukukun
ı düzenleyen ve gerçekten uluslararası
üstünlüğü konusunda bu toplant ıy
düzeyde son derece kat ılımlı ve başanlı bir toplantı gerçekleştiren Barolar
Birliğine te ş ekkürlerimi sunarken, Türkiye'de hukukun üstünlü ğü konusunda Türkiye Barolar Birli ğinin son derece ciddi ve son derece gayretli
uğraşlar içinde olduğunu hep bilmekteyiz. Özellikle Türkiye Barolar Birliğinin ilk başkanı Prof. Merhum Faruk Erem, bu konuda insan üstü çalişmalar yapm ış bulunmaktadır. Yeni Delhi'de toplanan Hukukçular Konseyinin kabul ettiği ilkeler do ğrultusunda hukukun üstünlugukriterleri
saptanmış ve Prof. Faruk Erem bu konudaki mücadelelerini usanmadan,
bıkmadan sürdürmüş , ilk önce hükümet programlarında hukukun üstünlüğü sorununun yer almas ı büyük bir mutluhıkla kar şılamış , daha sonra
Anayasamızın ba şlangıcı nda ve Anayasamızın bazı maddelerinde hukukun üstünlüğü yer almış bulunmaktadır.
Hukukun üstünlüğü; sürekli bir geli ş me içinde bugün özlemlerimizi,
ünıitlerimizi ve ideallerimizi kar şı layan bir seviyede itici güç olu şturmuş tur. Uluslararası yansı malarla, yalmz demokratik ülkelerde değil demokrasiye yabanc ı ülkelerde de çok önemli a ş amalar kaydetmiş bulunmaktan üstünlüğünden sonra gelen ve yasaladır. Hukukun üstünlüğü yasaları
nn üstünlüğünün yeterli olmad ığına inanan bir bilinçlenmenin sonucuBILDIRILER 621
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çünkü biz hukukçular, yasaların üstünlüğünü hiçbir zaman yadırgamak durumunda değiliz, bunu elbette ki önemli bir a şama olarak görmekteyiz. Ancak uygulamada hukuka uygun davranman ın adaletli olmadığı,
hukuk eliyle büyük adaletsizliklerin i şlenebildiği, bir devletin yasalar devleti olduğu halde hukuka aykırı uygulamaların, zulümlerin devleti olabildiğini görmekteyiz. Bütün bunları engellemek için hukukun üstünlü ğü
aşamasına varan yeni bir olu şumun gerçekle ştirilmesinin kaçınılmaz olduğu noktasma varmış bulunmaktayız.

Hukuka bağlı devlet, devletin me şruluğımun ölçüsüdün Öncelikle hukukun üstünlüğüne inanmış devlet için, hukukun üstünlüğü ilkesini bir felsefe olarak benimsemi ş yönetimlere gereksinme duyulmaktadır. Ben, yeni bir korsan bildiri sunmak istemediğim için konuyu çok k ısa geçmek istiyorum. Bu arada hukukun üstülü ğünün çok geni ş yansımaları bulunmaktad
ır. Bunların en önemlisi, Yasama Organ ının faaliyetleri içinde yasama faaliyetlerini gerçekle ş tirirken hukuka uygun davranmayı kendisine bir görev addetmesi olarak görülmektedir. Bu görev ne kadar iyi yerine getirilirse getirilsin yasama tasarruflar ı mn mutlaka bir kazal denetime, yargısal denetime gereksin ıne duyması ve bu denetimin de hukuka
uygunluk denetimi şeklinde kendini göstermesi kaç ımlmaz olmaktadır.
Sadece yasalann gerekti ği gibi yapılması , denetlenmesi yetmemekte, hukukun laboratuarlan olan mahkemelerde hukukun etkinli ğinin sağlanması, hukukun karşı sevginin edilgen bir ilgi olmaktan öte etkin bir yaratma işlemine dönüşmesi gerekli bulunmaktadır. Bütün bunların dışında,
yürütme gücünün de kendi tasarruflar ım kullan
ırken hukuka uygun davranmayı bir görev bilmesi ve son derece özenli davranmas ına gereksinim
bulunmaktadır.
Bütün bunların dışı nda, her türlü hukuka uygun davran ışlar yerine getirildiği halde, idarenin kazal murakabesinin eksiksiz sa ğlanmasına gereksinim vardı r. Hukuki düzenlemeyi ve kazai fonksiyonlar ı gerektiği gibi icra etmi ş olmamıza rağmen görünen odur ki verilen kararları n duraksamadan uygulanması da, hukukun üstünlüğünün sağ lanmasmda önemli bir
rol oynamaktadır.
Lafı daha fazla uzatmadan, bu çerçeveleri çizdikten sonra sözü, as ıl tebliğ
sunacak olan Sayı n Prof Michael Sachs'a b ırakıyorum; buyurun efendim.
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Prof. Dr. Michael Sachs
Heinrich Reine Üniversitesi - Düseldorf

HUKUKUN ÜSTÜNLÜ ĞÜ VE HUKUK DEVLETİ
I. Anayasada Hukuk Devleti
Hukuk devleti, 1949 tarihli Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasas ı'mn,
anayasal yap ıya iliş kin temel ilkelerinden sayılı r. Almanya'da hukuk devleti, aydınlanma hareketinin talebi olarak, 18. ytizy ılm sonlanndan itibaren yavaş yavaş gerçekleştirilmiştir.
İlk olarak ş ekli anlamda hukuk devleti söz konusuydu: Önceleri mutlak
egemen (legis bus solutus - kanunlara bağlı olmaksı zm) hüküm sürerken, sona eren 19. yüzyılm ş ekli anlamdaki hukuk devletinde, kamu erki,
hukuk kuralları çerçevesinde ve yarg ı denetiminde kullan ılmalıycli.
Nazi devlet deneyiminden sonra, maddi anlamda hukuk devleti fikri do ğmuştur: Buna göre, kamu erkinin, sadece kanunla tespit edilmi ş kurallara bağlı kalmasıyla yetinilmez. Maddi anlamda hukuk devleti, hem temel
haklar, kiş i haklarını n korunması , insanlı k onuru hem de özgürlük ve
eşitlik idelerinin gerçekle ştirilmesiyle yükümlüdür.
Hukuk devletinin kesin bir tanımı yoktur. Burada söz konusu olan, "huıda münkuk devleti" kelimesiyle ba ğlı , tarihi geliş imin sonucu artan say
ferit güvencelerle nitelenen bir devlettir. Hukuk devleti ilkesinin temel
ı da içeögeleri şunlardır: Kuvvetler ayr ılığı , temel haklara bağlı kalmay
n
kanun
ve huren yasamanın anayasaya uygunlu ğu, yürütme ve yarg ını
kuka bağlı olması , ayrı ca hukuki güvenlik, ölçülülük ilkesi, devletten kaynaklanan haks ızlı klarm giderilmesi ilkesi ve devlet erkinin te şkilat ve sisteminden talepler. Hukuk devletinin münferit ilkeleri, çe şitli şekillerde
birbiriyle ba ğlantılıdır ve anlanılarını n tek başı na kavranması mümkün
değildir.
Il. Anayasada Devlet Tasarruflarını n Hukuka Uygunlu ğu
Hukuk devleti kavramımn merkezinde, devlet tasarrufları mn hukuka uygunluğu, Anglo-Amerikan "rule of law" (hukukun üstünlü ğü) düşüncesine
BILDIRILER 1623
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yakın olan, devletin hukuka tbiliği bulunmaktadır. Konuşmamda, hukuk
devletinin bu temel ögesinin, Alman anayasal düzeninde nasıl anlaşıldığını açıklayacağım. Hukuk devleti ilkesinin diğer ögelerine de, kavramhnası için gerekli olduğu ölçüde, konuşmamda yer verece ğim; bu çerçevede bağımsız bir değerlendirme ortaya çıkacaktır.
1. Anayasa md. 20 f. 3 Hükümleri
Konumuzla ilgili Anayasa hükmü, md. 20 E 3'tür. Burada şöyle denmektedir: "Yasama anayasal düzene, yürütme ile yarg ı kanun ve hukuka bağlıdır." Bu formülasyon, Türk Anayasımn 8. ve 11. maddelerinde, bir yandan
yürütme erki için, öte yandan yasamay ı da içine alan tüm devlet erkleri
için öngörülenlere benzemektedir. Burada, Türk Anayasası md. 9'da açıkça ifade edilmemi ş olan, ancak yargı kavranımdan çıkan, bağımsız hakimlerin kanun ve hukuka tabi olmas ından bahsedilmektedir. Ö ğleden sonraki oturumun temel konusu, yargı olduğu için, burada, bu konunun ayrıntılanna girmeyeceğim.
Türk Anayasas ı metni ile karşılaştınldığı nda, Alman Anayasası'nın formülasyonu, anlamayı güçleştirici bazı zayıf noktalar içermektedir.

Alman Anayasası md. 20 f. 3'te, yürütme erki "kanun ve hukuka" ba ğlı tutulmakla birlikte, (Türk Anayasas ı md. 8'den farkl ı olarak) anayasaya
bağlı olmaktan bahsedilmemektedir. Buna kar şm, sonuçta, anayasamn,
tüm devlet erkleri için olduğu gibi özellikle yürütme fonksiyonu için de
bağlayıcı olduğuna şüphe yoktur. Bu durum, temel haklara dayan ılarak,
Alman Anayasası md. 1 f. 3'te de açıkça ifade edilmiştir.
Öte yandan, md. 20 f. 3 hükmüne göre, yasama, sadece anayasal düzene
bağlıdır. Buna karşı n, sonuçta, burada da aç ıktır ki, normal olarak meclis
tarafindan ç ıkarılan şekli anlamdaki kanunlann altı nda bir derecede bulunan ve yürütme organlanna devredilen, (kararname veya tüzük gibi)
hukuki normlann düzenlenmesi yetkisi, —yasama erkinin yürütülmesine
rağmen— sadece anayasaya değil, şekli anlamdaki kanunlara da bağlidır.
Çünkü bunlar, Alman hukuk düzeninin normiar hiyerar şisi içinde, onlara
göre daha üst bir dereceye sahiptir.
624 BILDIRILER
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Buna karşın, meciisler yoluyla yasamamn, kendi ç ıkardığı kanunlan, dogal olarak yeniden de ğiş tirmesi mümkündür. Bununla birlikte, bu da,
anayasaya ba ğhlık yanında, bir de hukuka ba ğlilığa tabidir. Buradaki
"hukuk" pozitif normiarı n üstündeki hukuku ifade etmektedir. Pozitif
normlann üstünde böyle bir hukuk, Federal (Alman) Anayasa Mahkemesi tarafindan, a şırı haksı z uygulamalar için kanunlarm kötüye kullanild ı ğı Nazi dönemine tepki olarak tanınmıştır ve bundan dolayı , meclisin çı kardığı kanunlann da, temel hakkaniyet kurallarma, tahammül edilemez
derecede aykırı olamayacağmı kabul eder. Anayasanın yer ve zaman itibariyle geçerlilik alam dışında, ş imdiye kadar sadece yasama, bu ölçü pratik
olmuş tur. Bu, özellikle, Nazi devletinin, Yahudilerin vatanda şlıktan çıkanlmasma yönelik hukuk (-dışı) normiarıyla ilgiliydi. Bundan dolay ı bu
norınlar, baş tan itibaren, yani anayasadan ba ğımsız ve zaman olarak ondan önce hükümsüz k ılimmştı (Federal Anayasa Mahkemesi Karar ı 54, 53
[s. 68]). Ayrıca, birkaç yı l önce, iki Almanya'mn birle şmesine kadar, Demokratik Almanya Cumhuriyeti devlet uygulamasmdan ileri gelen, Alman sımrlan içinde, öldürmek amac ıyla açılan her ateşin, meşru sayılması kabul edilmemi ş ti (Federal Anayasa Mahkemesi Karan 95, 96 [s. 133
vd.]). Hukuka bağlılık, Federal Almanya'da ç ıkarılan kanunlar için, pratik
n, sadece teorik bir düşünüş tarzıdır. Çünkü anayasabir önemi olmaksızı
ı n kendisi temel hakkaniyet taleplerini içermektedir; öyle ki, bunlar,
n
anayasaya bağlılı kla yerine getirilmektedir. Bir ayk ırılık durumunda, pozitif nonnlann üstündeki hukuk, anayas ı mn bile önüne geçecektir.
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Bu özel sorunlar bir yana bırakılırsa, burada söz konusu olan, anayasa dolay
ısıyla devlet tasarrufları için, Almanya'daki geçerli hukuk normlarınm,
nasıl bir anlama sahip oldu ğudur. Cevap, bir yandan yasamanın anayasaya uygunluğundan, öte yandan idarenin di ğer faaliyetlerinin kanım ve hukuka bağlilığmdan bahsedilen, Anayasa md. 20 f. 3 hükmündeki cümlenin
iki kısımmn uyumundan ortaya ç ıkmaktadır.
2. Yasanianın Anayasaya Uygunluğu

Anayasa md. 20 f. 3 hükmündeki cümlenin ilk kışmına göre, yasama, anayasal düzene bağlıdı r. Bu bağlı hk, öncelikle, anayasal düzene, onun emir
ve yasaklanna uyma yükünılülüğünü ifade eder.
BİLDİRİLER İ 625
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rlandırılmış değildir.
Yasama, anayasal ön ko şullan yerine getirmekle s ını
Anayasal düzenin yükümlülük getiren hükümleri bulunmad ıkça, yasama,
istediği gibi düzenleme yapabilir. Ayrı ca, ilgili organlar, özellikle halk tarafindan seçilmi ş meclis veya referandum yoluyla yasamada halk ın kendisi, demokratik olarak me şru kılınmıştır. Bu objektif me şruiyet, kanun
yapma yetkisi olan kuruldan, yurutme organına, ancak, anayasal sınırlar
içinde devredilebilir. Bu s ınırlar, kuvvetler ayrılığı ilkesinden, demokrasiın özel hükümlerinden çıkarılmaktachr. Bu
nin gereklerinden ve anayasan
bakımdan özellikle değinilmelidir ki, Anayasa md. 80 f. l'deki 2.t cümle,
içerik, amaç ve kapsam bakımından belirli ön şartları yerine getirirlerse,
ancak, hükümet ve bakanlara kanuni yetki vermektedir.
Anayasal düzene, gerekti ği ölçüde uyulmadığmda, yasama işlemleriyle
anayasal düzen aras ındaki aykırılıklardan kaçmılmış olunur. Ancak, yükümlülüklere her zaman tam olarak uyulmamas ı, yükümlülüğün yerine
getirilmemesi, hukukta genel bir tecrübedir. Bu bak ımdan, Anayasa md.
20 f. 3'ten yaptırım olarak ilaveten anayasanın üstünlüğü çatışma kuralı
çıkmaktadır. Buna göre, anayasal düzeni ihl ğl eden hukuk normları, her
ne olursa olsun, asl ında ipso iure (kendiliğinden) ve ex tune (geriye etkili
olarak, baştan itibaren) hükümsüzdür. Eşitliğin ihlül edilmesi gibi bir durumda veya hükümsüzlük, anayasa ihlilini daha da artt ıracak ise, istisnaen, sadece anayasaya aykırılık kabul edilir. Bu da, normun uygulanamaması sonucunu doğurur. Anayasal düzenin gereklerini yerine getiren,
yeni bir kanuni düzenleme yap ılana kadar, yürürlükte olan i şlemler durdurulmak zorundadır.
Kanun çıkarılırken, anayasal bir yükümlülük ihlkl edilirse, bu tür bir yaptırım söz konusu olmaz. ihmal yoluyla anayasa ihlMi, gerekirse, Federal
Anayasa Mahkemesi tarafından aslinda sadece tespit edilebilir. Bundan
sonra, anayasal yükümlülü ğü yerine getirme, esas olarak yetkili yasama
organlanna bırakılmıştır. Yasama organlarının, sürekli i ş göremez duruma düştüğü olağanüstü durumlarda, Federal Anayasa Mahkemesi, malikemelerin, yargı faaliyetleri çerçevesinde, bo şluğu dolduran müdahalelerini uygun bulmuştur.
Anayasal düzene bağlılık, daha önce de bahsedildi ği gibi, devletin fonksiyonu olarak yasamayla, yani kamusal erk yoluyla her bir norm koyma bi-
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Norm koyma sürecine katı lan tüm devlet organları, bu bağliliğın muhatabıdırlar. Bimlar, kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olarak, ilk s ırada, anayasa gereğince yasama erki olan meclisler ve gerekirse, halk taraf ından
doğrudan yasama, anayasa tarafından öngörülmüş se, halk; kendilerine
ş ekli anlamda kanun yoluyla uygun tarzda düzenleme yapma yetkisi devredilmişse yürütme organları , özellikle hükümetler, bakanlar, ayrıca belediyeler, üniversiteler ya da barolar gibi, ba ğımsız kamu hukuku tüzel kişileridir. Bunun için var olan şartlara, özellikle belirlili ğe daha önce işaret
etmiştim. Anayasa md. 80'in içerdiği gibi, benzer ilkeler, demokrasi ve hukuk devleti genel dü ş üncelerinden hareketle, tüzükler ve di ğer düzenleme
biçimleri için de önemli say ılır.
Anayasal düzene ba ğlılığın dayanak noktası, doğrudan doğruya anayasadır, yani tüm düzenlemeleriyle Federal Almanya'y ı tamamiyle içine alan
anayasa ve eyaletler için öngörülen eyalet anayasaland ır. Bunun yanında,
özellik temel haklara bağlı lik da önemlidir. Bu, ilk olarak, temel haklarla
sımrlandınlmış özel alamn konınınasını amaçlar ve böylece, yasamanın
ihlMleri karşı smda ilk önlemeyi yapma etkisi do ğurur. Bu arada, temel
haklara bağlılık, temel hakları n, özellikle üçüncü ki şilerden gelecek tehlikelere karşı, devlet tarafı ndan korunması yükümlülüğünün esası olarak
da anlaşılmaktadır.
Anayasal düzene ba ğlılık, dolaylı olarak, anayasal normlar hiyerar şisi çerçevesinde, maddi anlamda yasaman ın bağlı olduğu her iş karşısında önceılık sonucunu doğurmaktalikli olan, diğer tüm hukuki normlara da ba ğl
dır. Kararname ve tüzükler yoluyla idari norm koyma yetkisinin, meclisin
çıkarmış olduğu daha üst derecedeki kanunlara ba ğlıliğı da bunun içine
girmektedir. Bu, yasamay ı kendisi temsil ettiğinden, fonksiyonel anlamda, Anayasa md. 20 f. 3 hükmündeki cümlenin 2. k ısmma göre, kanuna ve
hukuka bağlı tutulmamaktadır.
Yasamamn anayasaya uygunluğu, norm koynia alanı dışıda, hukuk uygulamasmı da etkiler. Çünkü hukuk ve anayasa devletinde, esas olarak, sadece geçerli hukuk normlar ı uygulanabilir. Bundan dolay ı, hukuku uyguBİLDİRİLER 1627
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layan her kurum, hukuki olayda uygulanacak hukuki normun, anayasaya
veya üst derece başka bir norma aykınlik dolayısıyla hükümsüz veya uygulanamaz olup olmadığı m denetlemek zorundadır.
Mahkemeler, kararlannda, anayasaya göre ç ıkarılmış şekli kanunlar dışında, geçersiz hukuk normlanm dikkate almazlar. Anayasa, md. 100 f.
l'de, onlan, anayasaya aykırılık meselesini, somut norm denetimi denilen
usulde, bu gibi durumlarda, kanunun anayasaya aykın olduğunu açıklamada tek yetkili yer olan, Federal Anayasa Mahkemesi'ne götürmekle yükümlü tutmuştur. (Bu, "Federal Anayasa Mahkemesi'nin iptal tekeli" olarak adlandınlrn)
Hukuk norınlan, üst derece normlan ihiM ederse, idari makamlann nas ıl
hareket etmek zorunda olduğu, Alman anayasa hukukunda, kesin olarak
çözüme kavu şturuimamıştır. Bu şüphe, özellikle, diğer mahkemelere
oranla, Federal Anayasa Mahkemesi'nin müdahale ettiği meclis tarafindan çıkarılan kanunlar için söz konusudur. İdari makamlar içinse, böyle
bir düzenleme yoktur. Bu gibi durumlar, Anayasa Mahkemesi tarafindan,
her defasında sorumlu hükümetler için aç ıklı
k sağlanmasıyla, doğru bir
şekilde çözülecektir. Bu, kural olarak, soyut norm denetimi (Anayasa md.
93 f. 1 no. 2) adı verilen imknla gerçekleştirilir. Bu mümkün olmazsa, benim görüşüme göre, idari makam, anayasaya ayk ırı kanunu uygulamayabilir ve hatta uygulamamalıdır. Yargı denetimi her zaman için mümkün
olduğu için, riski üstlenilebilir.
Bundan sonra, kanuna bağlılık incelenirse, buna göre her zaman sadece,
geçerli, yani anayasayı ihlül etmeyen veya diğer üst dereceli hukuka ters
düşmeyen hukuk normian söz konusu olur. Böylece, yasamanın anayasaya uygunluğu ilkesi, anayasamn üstün konumu anlam ında, yürütmenin
kanuna bağlihğım önemli derecede etkiler.
3. Yürütme Erkinin Kanun ve Hukuka Ba ğlılığı
a) Hukuka Bağlılık
Yürütme erkinin, Anayasa md. 20 f. 3'e göre, "Kanun ve Hukuka" olmak
üzere çifte bağlılığı çerçevesinde, hukuka bağlılı
k —daha önce de belirtildiği gibi— pozitif normların üstündeki hukuka aykınlık halinde, haksız-ka-
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nuıı tehlikesini ortaya koyar. Ancak bu, anayasan ın maddi anlamda bukuk devletinde, anayasaya bağlılık yanında, pratikte bir önem ta şımamaktachr. Anayasayı ihlM etmeyen, bir haks ız-kanun var olabilseydi, pozitif hukukun üstündeki hakkaniyet ilkesini ihlM etmesi sebebiyle geçersiz olurdu ve bundan dolay ı —anayasaya aykırılı k durumunda oldu ğu giıcı gücü olmazdı.
bi— bağlay
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Bunun yanında, "hukuka" ba ğlılığın çeşitli bakı mlardan önemi vardır: Bu
bağlılık, herşeyden önce, kanunlar ı n her yorum ve uygulamas ınm, halckaniyet amacı na yönelik olmas ım açı klar ve buna ek olarak, kanun bo şlukları mn, genel hukuk ilkeleriyle doldurulmas ı için yetki verir. Bu, en az ından anayasadan önceki olu ş umda geçerliliğini sürdürebilen örf ve adet hukukunun varlığını gösterir ve devletler hukukunun genel hükümlerinin
istisnai durumlarda, Anayasa md. 25 özel hükmü gere ğince, doğrudan
doğruya geçerlili ğini ister. istisnai olarak geçerli örf ve adet hukuk var olduğu takdirde, kanuna ba ğlı hktaki gibi, ayni kurallar geçerlidir.
Ancak, hukuka bağlılı k, hakkaniyet dü şüncesine dayanılarak, geçerli kanunlardan sapmayı meşru k ılmaz. Kuvvetler ayrılığı çerçevesinde, bunlaın somut düzenlemelere dönü şturulebilmesi, kanunla saklı tutulmuştur.
r
Bunun yanında, anayasanın veya hatta pozitif normlann üstündeki hukukun sımrlan, ihlM edilmedi ğ i sürece, hukuk uygulayıcısı bunu kabul etmek zorundad
ı r ve kendi subjektif hakkaniyet dü şüncesini kanunun üzerinde tutamaz. Bu ayni ş ekilde, mahkemeler için oldu ğu gibi, idari makamlar ve diğ er yürütme organlan için de geçerlidir.
b) Kanuna Bağlıhk
Yürütme erki için, Anayasa md. 20 f. 3, hukuk devletinin geleneksel, idaı zamanda, 19. yüzyı renin kanuna uygunlu ğu ilkesini ifade eder. Bu ayn
ır.
lin sonları ndan beri, Alman idare hukukunun temelini olu şturmaktad
Otto Mayer'in klasik formülasyonunda, idarenin kanuna uygunlu ğu üç
ögeyi içermektedir: Kanuna uyma yükümlülü ğü, kanunun üstünlüğü ve
kanunun mabfuzluğu.
aa) Kanuna Uyma Yükümlülü ğü
Kanuna bağlilı k, devlet organlanna, yürütme erkinin uygulanmas ında,
kanun düzenine, onun emir ve yasaklanna uyma yükümlülü ğü getirir. Bu,
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idari makamlar için olduğu kadar, normun diğer muhatapları için de,
uyulması gereken yükümlülükler getirmek için konmu ş hukuk normlarının, adeta doğal etki biçimidir. Galiba bundan dolay ı, Almanya'daki tartışmalarda, idarenin kanuna uygunlu ğunun bu ilk ögesinden, ço ğunlukla
açık bir şekilde hiç söz edilmiyor; fakat bu, konu bak ımından inkar edilemez.
bb) Kanunun Üstünlüğü
Kanunun üstünlüğü —anayasanın üstünlüğü gibi— bir ihtilaf normudur:
Kanun, yürütme erkinin kanuna bağlilığı ihMi eden her işlemini durdurur. Herhangi bir geçerli hukuk normunu ihlM eden yürütme erkinin işlemleri, esas olarak geçersizdir. Anayasaya ayk
ırı kanunlarda kıyasen
tam olarak gerçekle ştirilen, idarenin faaliyetleri için oldu ğu gibi, mahkemelerin hatalı kararları için de, pratikte önemli de ğişiklikler geçirir.
Alman idare hukukuna göre, idari işlemlerin hükümsüzlüğü, sadece istisnai olarak ortaya çıkan özel bir durumdur. Bu durum, özellikle, bir idari
işlem, ağır ve açık bir kanun ihlfihi olarak niteleniyorsa ortaya çıkar. Oysa
normalde, yürütme erkinin i şlemleri, hukuka aykırı olmasına rağmen etkilidir. Hatta kanuna ayk ınlıklarına rağmen sürekli etkili olarak kalabilirler ve sonra da, bunlarla ilgili yükümlülük getirebilirler. Ancak, idari i şlemlerin hukuka aykırılığının sonuçlanmn idare hukukunca şekillendirilmesi, kanunun anayasal üstünlüğü karşısında, hakh olmak zorundadır.
Buysa, sadece sımrli hallerde mümkündür.
Kanuna aykırı idari işlemlerin asli etkinliği için meşruiyet, devlet organlarının, kendilerine verilen görevlerin gerçekten farkına varabildikleri
anayasal amaçtan çıkanlabilir. Bu —açıkça hukuka aynrılık durumları dışında— düzenlemelerin her halde önce bir kez etkin oldu ğunu ve uyulmak
zorunda olduklarım, gerekli kılmaktadır. Bundan dolayı, bu, ilke olarak
kabul edilebilir. Çünkü fonksiyonel bir hukuk devletinde, idarenin, çoğunlukla kanuna bağlı kalacağı ve bundan dolay
ı idari işlemlerin en azından
hukuka uygun olacağı, göz önüne alın
ı r.
Tüm kamusal yurutme makamlar ının faaliyetlerinin, hukuka uygunluğunun her zaman re'sen kontrol edilmesi, bu varsayımlara dahildir. Bu anlamda, fonksiyonel bir hukuki denetim, idarenin kanuna uygunlu ğu ilke-
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ı labilecek düzenlemeyle ilgili zorunlu bir sonuçtur. Ayr ıca, ye- KURULTAYI
sinden çıkar
terli yaptırı m ve iş ler bir hizmet denetimi içeren memurlar kanunu arac ılığıyla uygun yükümlülüklerle, her bir memurun kanunlara uygun davranmasının da sa ğlanması zorunludur. Bu mekanizmalar ı n, en tepeden
aş ağıya do ğru, kötüye kullan ılmaması için, hükümetin meclis tarafından
denetimi gibi, uygunsuzluklan her zaman aç ığa ç ıkarabilecek durumda
olan bütünüyle özgür bir bas ı mn varlığı da zorunludur.
Adı geçen tüm ş artlar yerine getirilmiş se de, hala daha asli etkinli ğini sürı idari işlemlerin olabilece ği, elbette göz ard ı edidüremeyen, hukuka ayk ır
lemez. Bu durumlar bak ımı ndan, hukuka ayk ırılığı durumunda idari i şlemlerin geçerlili ğinin kaldırı labilmesi gereklidir. Bunun için, haklar ıyla
ilgili olarak vatanda şın emrine, tüm idari i ş lemlerin hukuka uygunluğunun kapsamli denetimini sa ğlayan uygun hukuki araçlar verilmelidir. Yürürlükte olan Alman idare hukukuna göre, vatanda şı n emrinde, önce idare içinde, sonra mahkemeler önünde kullanabilece ği, bu tür hukuki yollar
bulunmaktadı r. Bu hukuki yollar, erteleyici etkiyle donat ılmıştı r; yani hukuki yol kullan ılı r kullanı lmaz, idari i şlemin etkinliği, geçici olarak durdurulur, hukuki yol üzerine karar verilinceye kadar ask ıya alını r. Yani vatandaş , esas olarak sadece itiraz ederek, idari i şleme sağlanan etkinliği,
ı idahukuki durum ayd ınlanı ncaya kadar erteleyebilir. Bu, hukuka ayk ır
ri işlem için, ilgiliye kar şı artı k etkisini gösteremeyeceğ i anlanıma gelmektedir.
Hukuka aykırı i ş lemlerin sürekli geçerlili ğinin me şruiyeti, kanunun üstünlüğü ile hukuk devleti ilkesinin e şdeğer diğ er bir parçası olarak hukuki güvenlik ilkesinin kar şılaştırılmasından ç ıkarılır. Bu ilke, vatanda şlaı n olduğu gibi, devlet organlar ını n faaliyetlerinin de güvenilir bir esasa
r
ihtiyaç duyması n amaçlar. Vatanda ş açısı ndan, özellikle, e ğer onun için
geçerli düzenlemelerin süreklili ği söz konusuysa, güvenin korunmas ından
bahsedilir. Vatanda ş a yükümlülük getiren düzenlemelerde, yeni ödevler
karşısı nda hala çoktan gözden dü şmüş olaylarla başa ç ıkamayan ve di ğer
ı n fil
durumlar için güvenilir bir temele ihtiyaç duyan devlet organların
ın
nun
menfaati
söz
konusudur.
Buna,
idari
makamlar
ehliyetinde kam ıı
şilerin
günümüzde gittikçe artan düzenlemeleriyle ilgili olan, üçüncü ki
menfaatlerini de eklemek gerekir.
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İlgiliden, eğer kanun ihlğ.lini önceden tespit etmek ve hukuka aykırı idari
işlemleri ortadan kaldırmak için yeterli firsatı varsa, kanunun üstünlüğünün sağlanması ndan vazgeçmesi beklenemez. Bu iinkn, daha önce bahsedilen hukuki yollarla, bir ay içinde kullamlmış olmak ve meselede ellerinde bulunan düzenlemeler yeterli ölçüde verilmek zorundadı r. Makamlar aynca, çoktan beri yürürlükte olan hukuka aykın idari bir i şlemi, kendiliklerinden veya ilgilinin talebi üzerine kald ırma konusunda yetkilidirler ve aksini gerektiren önemli bir menfaatin bulunmaması halinde ise bununla yükümlüdürler.
Böylece, sonuçta, kanunun üstiinlü ğünün talepleri, devlet tasarruflannın
etkinliğini ve hukuki güvenliğin önemini çok fazla azaltmaksızın, günümüz Alman idare hukukunda muhafaza edilmi ştir.
cc) Kanunun Mahfuzlu ğu

Yasamanın anayasaya uygunluğu karşısı nda, Alman anayasa hukukuna
göre, idarenin kanuna uygunlu ğu, gelenekten çı kan ve büyük önemi bulunan, kanunun malıfuzluğu olarak adlandırılan, üçüncü bir öge içerir. Kanunun mahfuzluğu, uygulamada, devletle ilgili düzenlemelerinin, sadece
yasama sürecinde veya kanun temelinde yap ılabileceğini ifade eder. Yürütme erkinin icras ı için, kanunun mahfuzluğ u böylece, kanuni temeli olmayan faaliyetleri yasaklayan bir yasak normu olarak etki gösterir.
Kanunun mahfuzluğu, Alman anlayışına göre, yürütme erkinin her faaliyeti için kayıtsız şartsız geçerli de ğildir. Ancak, ki şi özgürlüğüne ve özel
mülkiyete her türlü müdahaleler içinse, geçerli olmas ı tartışmasızdır. Bu
klasik biçimle, ki şiler için önemli hukuki bir zarar do ğuran düzenlemelerin tümü söz konusu edilnıektedir. Bundan dolayı , yürütme erkinin yükümlülük getiren her iş lemi, kanuni bir yetkiye ihtiyaç duyar.
Bundan başka, kanunun mahfuzluğ unun kapsamı, bugüne kadar açıklığa
kavuştmıılmamıştır. Bunun, geleneksel kabul görmüş müdahale eden idarenin alanı dışma genişlemesi gerektiğ
i üzerine, geniş ölçüde görüş birliği
vardır. Hangi alanları kapsaması gerektiğ
i, hala bilinmemektedir.
Federal Anayasa Mahkemesi, ilk olarak kapsaml ı önem teorisini olu şturdu. Buna göre, önemli tüm meselelerde kanun gerekli olmal ıydı. Bu esas6321 BİLDİRilER
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la örneğin, okullarda ci ıı sellik bilgisi dersinin sadece kanuni esasla verilebilmesi kabul ediliyordu (karş ., Federal Anayasa Mahkemesi Karan 47,
46). Bununla birlikte k ı sa bir süre sonra, kuvvetler ayrılığı çerçevesinde,
diğer anayasal organların, özel olarak hükümetin de, NATO Sözle şmesi
çerçevesinde, orta menzilli roketlerin yerle ş tirilmesine muvafakat gibi bağımsı z olarak önemli konularda karar vermeye yetkit olabilece ği görüldü
(Federal Anayasa Mahkemesi Karan 68,1). Bu arada, idari faaliyetlerin
kanuni esası mn gerekliliği, şüphesiz çoğunlukla zaten mahfuzluğun klasik uygulama alanı tarafmdan güvence altı na alman temel hakların özel
öneminin oldu ğu hallerde hemen tanınmaktadır.
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Devlet iıyg-ulaması nda bugüne kadar, örne ğin önemli büyüklükte sübvansiyon uygulamaları, sık sık kanuni bir düzenleme olmaks ızın yapılmaktadır. İdare mahkemeleri, meclisin (dış a etkili olmayan) bütçe kanunu ile
onayladığı bütçe plamndaki uygun eklerle ve e şitlik esaslanna göre uygulanan, idarenin iç ihale talimatlanyla yetinmektedir.
Yasama elbette, belli meselelerde, kanuni esasa dayann ıayan bir faaliyetin yürütülmesini kanunen yasaklamak suretiyle, bizzat kapsaml ı mahfuz
alanlar yaratabilir. Örne ğ in (Alman) Sosyal Kanunu Genel Hükün ıler Ş
31'e göre, tüm sosyal yükümlülükler için böyle yap ılmıştır. Ancak bu, artı k kanunun mahfuzluğ u anayasal ilkesinin etkisi d ışındadır.
Kanunun mabfuzluğu, müdahale eden idarenin klasik alan ı için, ayrıca
yetkilendirilmiş makamlara, yerinde kararlann kanun tarafından kesin
olarak belirlemnedi ğ i, takdir serbestisi ya da de ğ erlendirme yetkisi verilmesini ışta
d b ırakmamaktadır.
dd) Bağlayıcı Kanun
idarenin kanuna uygunluğunun üç etkisinin hepsi için (kanunun yükümuran etkisi, üstünlüğü ve mahfuzluğu için), burada anlatılan molülük doğ
dele göre, her hukuk normu, yani sadece meclis taraf ından çıkarılan kanunlar de ğil, aym zamanda yürütme organlar ı tarafından çıkarı lan kararname ve tüzükler de, kanundur.
Kanunun yükümlülük do ğuran etkisi için, bu şüphe götürmez: Hukuku
uygulayan makam ve mahkemeler - normun muhataplar ı gibi - hangi dereceden olursa olsun, geçerli her hukuk normuyla ayn ı şekilde bağlıdırlar.
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üstünlüğü etkisi için de aynısı geçerlidir: Her hukuk ihlMi, aynı şekilde hangi hukuk normu olursa olsun, idari i şlemi sakatlar ve bundan dolayı esas olarak geçerliliği iddia edilemez. Ancak özel durumlarda
tutarlılık için, anlatılan değişiklikler geçerlidir.

Kanunun mabi'uzluğu problemlidir. Burada kısmen, idari i şlemler için kanuni dayanağın, şekli anlamda bir kanun olmas ı gerektiği, istenmektedir.
Federal Anayasa Mahkemesi de, önem kayd ına ilişkin içtihadında, meclis
tarafIndan yapılacak yasama faaliyetinin gerekliliğinden bahsetmiş ve bununla meclis kaydı diye amlan konu hakkında yanlış anlamalara yol açmıştır. Benim görüşüme göre, hangi derecede olursa olsun geçerli her hukuk normu, fakat tam olarak sadece geçerli bir hukuk normu, kanunun
mahfuzluğunu yerine getirmektedir. Derece olarak kanunlar ın altında bulunan hukuk normlar
ı —bahsedildiği gibi— sadece yeterli derecede şeklikanuni yetki dolay
ısıyla caizdir. Bunun yanında, yetkinin belirliliğine ili şkin talepler, düzenlemenin konusuna göre farklılık gösterebilir ve temel
haklar söz konusu olduğunda özellikle belirgin olabilir. Bu, istisnai durumlarda, derece olarak kanunlar ın altında bulunan her hukuk normunu
dışarıda bırakabilir ve açık anayasal hüküm gere ğ
ince Anayasa md. 104 f.
1, 2. cümleye göre resmi kanun gerektiren hapis cezas ı düzenlemesi için
olduğu gibi, bizzat meclis tarafından çıkarılan kanundaki bir düzenlemeyi gerektirebilir.
111. Sonuç
Böylece, kanunun üstünlüğü ve idarenin kanuna uygunlu ğu hakkındaki
düşüncelerimin sonuna gelmi ş bulunuyorum. Alman anayasa ve idare hukukçusu olarak, Alman hukukunun ilgili problemler için buldu ğu kalıplara dayanabildim ve bunların, en azından örnek olacak şekilde gösterilebildiğini umarım. Yürütmenin kanuna bağlılığı , görüldüğü gibi, çe şitli şekillerde münferit anayasa ve hukuk düzeninin geli§inline bağlıdır ve bundan
dolayı her defasında uygun ifade tarzın
ı bulmak zorundadır. Detaydaki
küçük farklılıkların, bunun yanında daha az önem ta şıdığı görünmektedir.
Temel ögeler kesin olarak şunlardır:
• İdari faaliyetlerin kanuna uymas ı yükümlülüğü,
• Bu yükünılüjüğun ihlğlini engelleyici etkili tedbirler ve ihiMin söz konusu olması halinde yaptırımlar,
• Ve temel haklar
ın, her ne olursa olsun sadece kanuna dayan ılarak sımrlanabildiği münferiden korunmuş bir alanın tamnması.
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• Anayasa ve pozitif normlar ı n üstündeki hakkaniyetin gereklerine içerik
olarak uygunluk -daha önce buna i şaret edilmişti-
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• Ve -buna sadece de ğinildi- demokrasi ilkesi ölçülerine göre olu şması.
Son olarak, ki ş ileri devletin hukuk ihlfiuleri kar şısı nda güvence altına almak için, kapsamlı ve etkili bir yarg ı denetimi imMm sa ğlanmazsa, idarenin kanuna uygunlu ğu hiçbir şey ifade etmez.
Bir anayasa bunların hepsini güvence altma alsa bile: Ş u kesindir ki, devlet tasarruflarını n kanuna uygunlu ğu, ancak bir devlet içinde gerçekten
yaş am r.
Çeviren :Ar. Gör. E ş ref KÜÇÜK
(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
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hepimizin gıpta ettiği, hepimizin göğsünü kabartan bir aşamadadır. Biz,
onu sadece alkışlamakla belki kendi görevlerimizi daha az yapt ığın
ın kanısındayız.

Sözü kendisine bırakıyorum ve zaman
ı ekonomik kullanmasını özellikle
rica ediyorum; çünkü bir bildirimiz daha var.
Yekta Güngör Özden
Anayasa Mahkemesi Önceki Ba şkanlanndan ve
Türk Hukuk Kurumu Başkanı

Bu tür etkinliklerde sı ra bana geldiğinde ya zaman kıskacına alm ıyorum
ya da gerçekleri söylemekten biraz daha uzakta tutulmam için -af buyurun- "atın önünde et, itin önünde ot" dedikleri sözü an ımsatırcasına, benimle ilgili olmayan konularda konu şmacı seçiliyoruın.
Say
ın konuşmacıya teş ekkür ediyorum; bize Alman hukukunda hukuk
devleti ve hukukun üstünlüğü konusunda ışık tutan, örnek olacak anlatımlarda bulundu. Ama ben bilimsel a ğırlıklı bir konuşmadan kaçınarak,
olay
ı Türkiye'mize indirgeyip hukuk devleti, hukukun üstünlü ğü konusunda yapılması gerekip yapılmayanlarla yapılmaması gerekip de yap ılan
nelerdir onlara değ
inmek istiyorum; ama o 20 dakikaya s ığmaz. Zaten hukuk devleti konusunu b ırakını z, sadece devlet konusunda bize zaman ayrı lsa birkaç gün bile yetmez. Onun için ben, sizin sabr ımzı da kötüye kullanmadan özetle bazı konulara değineceğim.
Bu etkinliği düzenleyen Türkiye Barolar Birli ğine yürekten teşekkür ediyorum.
Seçilmesinde, Barolar Birli ği Başkanlığı alması nda Ankara Barosu Grup
Çalışmalarının Başkanlığı bendeydi. Değerli arkadaş lanmm güveniyle
bu etkinlikleri yuruttük ve Faruk Erem hocam ızı, bazı oluşumlardan sonra Barolar Birliğ
i Başkanlığına taşıdı k. 0, hukukun üstünlüğü ilkesini
Anayasaya geçirmi ştir. Bugünkü Anayasan
ı n 81. Maddesinde milletvekil636 1 BILDIRILER
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ı Andında hukukun üstünlülerinin, 103. Maddesinde de Cumhurba şkan
ğüne bağlı kalmaktan söz edilir; ama Türkiye'de and ına bağlı kalan insan
az olduğu için, maalesef, bunları gereken ciddiyetle de ğerlendirmekten
hep uzak kal ıyoruz.
Değerli dinleyenler, bu etkinli ği düzenleyenlere te şekkür ettiğim gibi Sayın Başkana da te ş ekkür ediyorum; benim hakk ı mda güzel sözler söyledi.
Ama Türkiye'de, özellikle son yıllarda gerçekler saptırıliyor. Saplant ılılar;
egemen, bir kesimi terör aygıtı gibi çalış an medyanın gerçek dışı yansıtmaları, anlatınılan, savc ı , yargıç, temyiz makaım yerine geçmesi yargıyı
etkilemeyi bırakımz, yarg ıda baskıda bulunmak çabalarını ısrarla sürdürmesi, Türkiye'de hukuk devletini cılkımn çıktığı mn bir kan ıtıdır "hukuk
devleti" dediğimiz yap ı bir bütündür. Bu devletin kuramsal, soyut yap ısı
dışı nda nitelikli hukukçularla, hukuk kurallar ıyla bütün oluşturan bir yapı önümüze gelmektedir. Dünya; bugüne kadar diktatörlüklerde bugün olsa bile polis devletinden kanun devletine, kanun devletinden hukuk devletine taşımıştır; ama gelin görün ki sözünü de pek az eden insan ç ıkmasma karşı n hukuk devleti bizzat ya şanmıştı r. Örneğin, 1797'de Kant'ın
yazdığı "Ahlakı n Metafiziği" kitabımn hiçbir satı rmda hukuk devleti sözünü göremezsiniz; ama Kant'm anlatt ığı hep bir hukuk devletidir.
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Daha sonraki y ıllarda, bmjuva devrimiyle 1789 Fransa'smda, onu izleyen
Alman ihtilalinde -sanayi devrimini öyle al ıyorum- önünüze gelen yapılar
hep hukuka bağlılığı gündeme getirmi ş tir; ama daha sonra bunlar de ğişmiştir, artık çağımı z sosyal hukuk devleti ça ğıdır. Bizim Anayasam ız da
i,
bunu söylemesine kar şm son yıllarda siyasetçilerin özellikle ihmal etti ğ
ğmaya,
talana
kimisinin
de
ya
ıyla
kimisinin küreselle ş me, globalleşme ad
çevrilen özelleştirme adı altı nda sürdürdükleri göstermektedir ki devletin
sosyal niteliği bir tarafa itilmiş tir. Hukuksal niteli ği zaten hemen her gün
itilmektedir. Her türlü aykınlığı görebilirsiniz. Hukuka ba ğlı kalması
başlıca görevi olan, bu konuda özen ve duyarl ılığı herkese örnek olması gereken kurumlarla ve ki ş ilerle hukukun çi ğnendiğini sık sık üzüntüyle izlemekteyiz.
Benim belle ğimde kaldığı na göre, Alman Anayasas ı mn 28. Maddesi "Federal Alman Cumhuriyeti demokrat, sosyal bir devletidir" demektedir; bu
kadar "hukuk" yok. Ama 28. Maddesinde "devleti olu şturan eyaletlerin
BİLDİRİLERi 637
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anayasaları demokrat, sosyal hukuk devleti niteliklerine bağlı kalmak zorundadır" açıklığı vardı. Yine hatırladığmıa göre Alman Anayasası 79.
Maddesi de devletin niteli ğini değiştirme konusunda, Anayasayı değiştirme yetkisini taşıyan Parlamento ço ğunluğunu bile yetki alam dışında bı rakmıştır; tıpkı bizim Türkiye Cumhuriyeti Anayasasınm 4. Maddesinin
devletin şekliyle Anayasamn 2. Maddesindeki devletin niteliklerinin değiştirilmesinin önerilmesini yasakladığı gibi.
"Bir hukuk devleti" dediğimiz zaman, öncelikle bir devletin olması gerekiyor, sonra hukukunun ne olması gerektiği ortaya çıkıyor, ondan sonra ikisini birleştirip hukuk devleti ortaya ç ıkıyor. Hepiniz biliyorsunuz devlet,
ülkeyi ve insam kapsayan bir insan ve hukuk kurumudur; bana göre başlıca tanımı budur "hukuk" dediğimiz kavram da insanların kendi aras ındaki ilişkileri ve insanların devletle olan ili şkilerini düzenleyen, daha da
açılımla devletlerin birbirleri arasmdaki ili şkileri düzenleyen yaz ıh ve
sözlü hukuk kurallarıdır. Bunlar üstün hukuk kurallarıdır, Insan Haklan Bildirgesini içerdiği gibi evrensel hukuk kuralland ır. Bunlar devletlerin, anayasaların bile göz ard
ı edemeyeceği, onları
n üstünde olan, Anayasa koyucunun bile bağlı kalmak zorunda bulunduğu kurallardır. Türkiye'de hukuk devleti konusunda büyük çabalar gösterilmi ştir. Bizim Avrupa'dan son zamanlarda Avrupa Birliği üyeliğini, önümüze bir dayatma nedeni gibi getirenlerin Kıbns'ta "adalar denizi" dediğimiz Ege Denizinde ve
Güneydoğuda bizden ödünler istediği bir durumdan çok daha önceleri biz
onlardan çok daha demokratt ık.

1930'lu yıllarda, Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı zamamnda yalnızca Almanya'dan Türkiye'ye s ığman 142 bilim adamımn varlığın
ı gözetirseniz,
Türkiye'nin o yıllarda adı anılan dünyadaki pınl pınl 10 cumhuriyetten
biri olduğunu hepimiz benimseriz; ama özellikle 1950'de çarklann tersine
dönmesiyle "siz isterseniz hilafeti getiririz" diyen çoğunluk diktası özlemcileriyle ve bilhassa 1980'den sonra her şeyin alabora olması ve tersine
çevrilmesiyle ahlaksızlığın, şeriatçıliğın, peşinden ırkçıliğın, daha peşinden soygunculuğun gündeme gelmesiyle Türkiye Cumhuriyeti cumhuriyet
olmaktan çıkanlmıştır. Ben, hukuk devleti bağlamında cumhuriyeti anlattığım için buna de ğiniyorum. 1808 Senedi ittifakı, padişaha karşı toplumun kimi hakları edinme çabasıdır; kısaca ammsatmak istiyorum.
638 İ BILD İRILER
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1839 Tanzimat Fermam, 1856 Islahat Fermam, 1876 Kanuni Esasi ki o
Belçika Anayasası ndan örnek alınmıştır. Tıpkı bizim bugün Anayasa Mahkemesinin, 1962'de kurulurken Alman Federal Anayasa Mahkemesini örnek alması gibi- daha sonra yine 1876'da yürürlü ğe giren Mecelle. Biraz
geriye gidip çizgiyi öne getirirsek, 1840'tan ba ş layan Avrupa'dan alman
yasalar. Daha sonra 1921 Anayasas ı , devlet olmadan ilan edilen anayasadır değ erli dinleyenler, dikkatinizi çekerim. Birinci maddesi -bugünkü
Türkçe'yle söylüyorum-"egemenlik ba ğıtsız, ko şulsuz ulusundur" diye
anayasa. Osmanli Devleti bir sömürge niteli ğiyle var. Hasta adam art ık
ölüm döşeğinde; fakat devlet ad olarak ayakta. Ona kar şın 1920'de ki ben
ona hep "23 Nisan 1920'de cumhuriyet kurulmu ştur; ama adı 29 Ekim
1923'de konulmuş tur" diyorum; 3 y ı l sonra- devlet olmadan ilan edilen
anayasa bu. Daha sonra bu 1921 Anayasas ı , cumhuriyetle yapı lan değişiklik 29 Ekim 1923'te ve pe şinden 1924 Anayasası.
İlk 1920 değişikliğinde, Atatürk'ün cumhurba şkanlığı seçimini sağlayan e
yapı da cumhuriyet bir hükümet biçimiydi. 1924, 1961 ve 1982 anayasalannda cumhuriyet bir devlet biçimidir. Bütün bu olu şumları süratle gözden geçirirsek ve özellikle Büyük Atatürk'ün el yaz ılarıyla Afet İnan hammefendinin yay ı ma verdiğ i "Medeni Bilgiler" kitabı mn 53 yerinde demokrasiden söz edildiğini göz önüne al ı rsak, bu da yetmez, yine Atatürk'ün her
demokrasi sözcüğünün altında sat ırlar değ il, sayfalar tutan aç ıklamalarla "ailede demokrasi nedir, e ğ itimde nedir, ekonomide nedir?" dedi ğini düş ünürsek Türkiye Cumhuriyetinin bir sosyal hukuk devleti niteli ğiyle kurulduğunu kabul ederiz. Nitekim 15 Temmuz ile 20 Temmuz 1927'de,
Cumhuriyet Halk Partisinin ikinci büyük kurultayı nda Atatürk'ün uzun,
o büyük söylevinde -biliyorsunuz 6 gün sürınüştür, 36 saat 33 dakika- son
cümlesi şöyledir: "buraya kadar anlatt ıklanm, yüzyıllardır çektiğiıuiz acı ların bizde yarattığı uyanıklığın ve ba ğunsızlığı m yitirmi ş sayılan bir ulusun varlığım korumak ve kan ıtlamak için ortaya koydu ğu savaşımların
bir sonucudur. Biz, bundan ülkemizin her yamm sulayan kanlara borçluyuz. Bu sonucu da Türk gençli ğine emanet ediyorum" der ve "Ey Türk
gençliği" ile ba şlar. Bu "Ey Türk gençli ği"nden önceki son dümlesi şudur:
"biz, teknolojinin son gereklerine göre bir bilim devleti kurduk" der. Bugün göz ardı edilen bilimin atılması , YÖK yakınmaları , uygulamalar, bi-
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lim adamlarının akçalı durumlarmın, öbür sosyal gereklerinin gözetilmemesi, öbür alanlann oldu ğu gibi tersiikleri gündeme getirmektedir.
Tabii bireysel özgürlükleri öne alan, onu yasalarla sımriayan, yasalara
bağlılığı birincil ödev sayan bir hukuk devleti yamnda, bu bireylere ayn ı
zamanda huzur getirecek, yannlara yönelik güvence sa ğlayacak bir sosyal
hukuk devletinde dü şünürsek, sonra bunlar ın ikisinin uzlaşarak sosyal
hukuk devletinin oluştuğunu göz önüne alırsak, hukuk devletinin ne anlama geldiğini daha iyi kavramış oluruz. Tabii değerli konuşmacı için
bunlan anlamak çok kolay. Bizim 1982 Anayasasm ın, 1961 Anayasasm ın
çok kötü bir kopyası olduğu meydanda. Benim bu konu şmalarımı hareketleriyle, bakışlarıyla, tebessümleriyle beğenmeyenler, buna katılmayanlar olabilir; ama ben demin de söyledim bilimsel bir ağırlıktan kaçımyorum. Mademki Türkiye Cumhuriyetine bir Anayasa haz ırlamak istiyoruz,
o Anayasa için soyut an.latınılar, belirtiler yerine somut durumlara de ğinmek istiyorum; onun için böyle dağınık konuşuyorum.
Bakınız, arkadaşlar çoğu zaman "sivil Anayasa" diyorlar; bu söze de katilmıyorum. Türkiye'de cumhuriyeti kuranlar da ordula şmış insanlardır,
Türk insanıdır, o anayasayı yapanlar da sivillerdir, 1961 Anayasasm ı yapanlar da sivillerdir, 1982 Anayasas ın
ı yapanlar da sivillerdir. Demokratik kitle örgütleri varken sivil asker ayrımı na karşıyım, sivil toplum örgütü dene karşıyım.

Değ erli dinleyenler, bu Anayasaya göre 12 Eylül 1980'den, bu Anayasan
ın
kabulünü izleyen ilk milletvekili genel seçiminden sonra olu şan Türkiye
Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divamnı kurduğu 06 Aralık 1983 gününe kadar çıkarı lan yasalann denetimi, Anayasanı n Geçici Maddesi gereğ
ince Anayasa Mahkemesi denetim d ışında bırakılmıştır. Peki, 06 Aralık 1983'ten bu yana tam 18 y ıl geçmiştir. Ne yapmış siviller? Niye Anayasayı değiştirmemiş lerdir? 5 kez değiştirdiler biliyorsunuz; ama neyi değiştirdiler? Türkiye'de dinsel terör yok ınuş gibi, Türkiye'de etnik terör
yokmuş gibi bunları yaparılann, bunları yapmaya kalkışanı kışkırtanlaı-ı n, bu konuda düzelme sözü vermeyenlerin, bir düzelme ve pi şmanlık belirtisine giremeyenlerin giderek bunlar ı yapmalanna olanak hazırlayan
Anayasa de ğ
i şikliğine gidilnıiştir. Örneğin siyasal partileri kapatmak gibi; 1965te kapatıldı. Hangi kapatılan partinin ardılı olduğunu hepimiz bi6401 BİLDİRİLER

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU

liyoruz. Bugün de ayakta kahp, Türkiye'yi ça ğdaş ortamdan uzaklaştırıp
bir kökten dinci düzenle, şeriatın pençesine teslim etmek isteyenlerin
ı elinde buna ili şkin
kimler olduğunu açık, seçik biliyoruz. Yargı organlar
dosyalar olduğu için kimi yargı yöneticileri konuşsalar da ben konu şmuyorum; çünkü görevde bulundu ğum sürece bir partinin kapatılacağını ya
da açılacağım söylemedim, bir yasanı n iptal edilmeyeceğini söylemeclim,
ama Türkiye'nin içine suruklenmek istedikleri tehlikeyi bildi ğimden cumhuriyetin temelini oluş turan ilkeleri ve cumhuriyet kurucularını savunduğum zaman yalanlarla, iftiralarla, üstelik en yakımmızdan beni suçlamaya başladı lar. Ben onun için diyorum; içinden ve yak ımndan geldiğim kuruluşlara ilişkin çok bilgim olduğu için çok söz söyleyecektim; ama beni o
bölüme koymadilar. Herhalde onları söylemeyeyim diye konu şmacı olarak
o bölüme koymadılar, buraya attılar ki. Bir kez daha böyle oldu.

KURULTAYI

Açık, seçilc konu şalım "hukuk devleti" diyoruz. De ğerli dinleyenler, yıllardar söylüyoruz. Yine bir anımla başlayayım; 1982 Anayasası daha taslak
ı klar
durumundayken ben bir söz söyledim "dünyamn hiçbir yerinde san
yargıçlarını seçemez" dedim "ne demek istiyorsun?" diye kö şkte bir tartış maya girdik. Yine o günlerde Günayd ın Gazetesi ve Nokta Dergisi yazdı;
Yüksek Hakimler Kurulunun bağımsı z yapısını sürdürmesini savunurken
"yargıcına kapalı olan yol hademesine açıktır" dedim. Anayasa Mahkemesinin tüm üyelerini Cumhurbaş kani seçiyor, Anayasa Mahkemesi Yüce Diı yargılarsa, hep kendi seçvan sıfatı yla vatana ihanetten Cumhurbaşkan
tiği üyeler onu yargılayacak. Kararın olumlu ya da olumsuz biçimine kim
ı" diyecekler, böyle
inanır? Öyle verseniz "zaten başka türlü yapamazd
ı"
diyecekler.
Ben bu akverseniz "kendilerini kanıtlamak için böyle yapt
ımla
saklığa, daha Anayasa kabul edilmeden değindim ve Milliyet'te ad
ım"devlet,
bu
Anayla
-12
Eylül
döneminde
iki
kere
yazd
yazdığım başyazı
yasayla Cumhurbaş kamu vesayetine sokuluyor" dedim. Hukuk devleti,
kişisel egemenliklerin devleti de ğildir. Hukuk devleti bask ıyı, zoru, şiddeti, işkenceyi, her türlü yolsuzlu ğun reddeden bir devlettir; ama bu devleti
bu biçimde yaş atmak için öncelikle nitelikli hukukçular, terbiyeli siyasetçiler, içtenlikli, yürekli yurtseverler gerekmektedir. Bunlar ın hepsini bir
araya getirmediğiniz zaman hiçbir şeyi koruyamayız, bugün olduğu gibi
hukuk devleti kağıt üzerinde ve sözde kalır.
B İLD İRİLER İ 641
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Almanya'da, Anayasa Mahkemesi iptal etmesine karşı n 9 kere, 10. kez kabadayılik yaparcasma ayni yasayı bir kez daha yasalaştırma var mı? Hatta "Anayasa Mahkemesi yine iptal eder" diyerek onu Anayasa kural ı dönüştürme çabası hangi hukuk devletinde vard ır ki bazılanmız, sanki bugün Türkiye Cumhuriyetinde hukuk devletini bu haliyle yeterli buluyor
gibi oluyor. Soygunun, hırsızın üstesinden gelmeye çalışan insanlar, görev
yaparken "bulun bunlan, kim yapm ış?" diyen başbakanlar başka hangi
hukuk devletinde vardır? Bulmak herkesin, her yurtta şm görevidir. Oyle
Silahlı Kuvvetlerle kavga eden, yargısıyla kavga eden, af diye gafı çıkaran, ondan sonra onu geri çevirip ondan imzalayan, Anayasa Mahkemesine götürmeyen bir Cumhurba şkanı. Herkes her şeyi söylüyor; ama konumum gereği, eski kurumuma saygım gereği eski kurumumla ilgili olan insanların, burada gördüğüm veya görmediğim kimilerinin yaptıklannı,
yapmadıklarım da söylemiyorum.
Anayasada yazıyor "kanun hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında ve Genel Kurulunda öncelikli, ivedilikli görüşülür" değerli clinleyenler, hukuktan anlayan insan için başka bir zaman
ölçüsü, başka bir yöntem sıralaması gerekiyor mu? Niye öncelikli ivedilikle görüşmüyorlar? 7 yıldır görüşülmeyen kanun hükmünde kararnameler
var. Ondan sonra atamalar; Danıştay karar veriyor uygulam ıyorlar. Son
gün itiraz yapılıyor, reddediliyor, ertesi gün yeni bir i şlenıle başlatıyorlar,
bir daha görevden alıyorlar. Bu neye benziyor? "1961 Anayasas ı için bu
lükstür, bize çok geni ştir" diyen insanların ve şimdikinden önceki Cumhurbaşkanının "hükümetin üzerinde Danıştay, Meclisin üzerinde Anayasa
Mahkemesi var" demesi. Anayasa mahkemelerini kabul eden ülkeler aç ık,
seçik benimsemelidirler ki yasama organlanmn üzerinde bir güç vard ır;
ama bu yargı gücüdür "hukuk devleti" dedi ğimiz devlet hukukçularm devleti değildir, Mkimin devleti de ğildir, hukukun üstünlüğü de hiç kuşkusuz
hukukçuların üstünlüğü değildir. 0; hukukun, hukukçuların hepsi arkada olsa bile yargıcı, savcısı, avukatı, yöneticisi olsalar bile hukukun herkesin üzerinde ikinci bir güne ş gibi doğduğu devlettir. Aydınlığın olduğu,
soyluluğunun bulunduğu, açıklığın olduğu ve devletin her türlü i şlem ve
eyleminin bağımsız yargının denetimine açık olduğu devlettir.
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Türkiye'de Cı hurbaşkanı Hdmier ve Savcı lar Kurul üyesini atayacak,
ıştay üyelerinin t
Anayasa Mahkemesi üyelerinin tümünü atayacak, Dan
114'ini atayacak, ba ş ka atamalar yapacak, siz bu devlette hukukun ba ğımsız olduğunu savunacaksı mz. Cumhurbaş kam peygamber olsa bile, her an
için atanan insan ın bağlı olduğu yere iliş kin söylentiler sürer. Burada beMm anlatacağımı dinleyen değerli arkadaşlar var. 1992 yılı nda Anaysa
Mahkemesinin 35. Y ıldönümü törenleri yapılırken Avrupa'dan, Ameriı çağırmıştık. Bundan
ka'dan, Rusya'dan yüksek mahkeme ba şkanların
ı da, o zaman bizim konu ğumuz olarak
evvel ki Almanya Cumhurba şkan
Federal Almanya Mahkemesi ba şkanı iken aramı zda bulunuyordu (Roman Herzog) daha evvelki Ba şkanları Zeitler'i de biliyorum. Geldiği zaman, sağlığı nda burada konu şmalanmız olmuştu. Ben, eski üye olduğumu için burada bulunan de ğerli Anayasa üyeleri onlar ı tanımazlar. 0 zaman Danimarka Mahkemesi Ba şkanı "bakın değerli arkadaşlar, Danimarka Yüksek Mahkemesinde bir bo şalma olduğunda mahkememiz 6 aday
gösterir. Meclise gönderir, Meclis 3'e indirir, krala gönderir. Kral 3'ten
hep biri seçer" dedi. 0 bir, hep mahkemenin seçti ği birincidir. YÖK'ten olsun, Anayasa Mahkemesinden olsun, Yarg ıtaydan olsun cumhurba şkanları na atama için son imza yetkisi veren seçimler, Cumhurba şkamnın doğ rudan adam seçme yetkisini anlatmaz. Seçen organlann yapt ığı seçimlere
saygıyla uyma bağlıhğı m gündeme getiren biçimsel bir olgudur. Siz bu organlarm seçtiğini atar, onlara önem verirseniz sizin sayg ınlığımz artar, seçimlerde onur ve güç kazandı anlamındadır. Türkiye'de böyle mi oluyor?
İşine geldiği zaman birinci, iş ine geldiği zaman üçüncü, i şine geldiği zaman ikinci; böyle seçim olmaz.
Bütün bu olayları n altında, hukuka bağlılık ve hukuk duygusunun gerçekten olup olmadığı yatı yor. Diploma ve çanta, hiçbir zaman insan ı hukukçu ve avukat yapmak, dosyayla hukukçuluk da taslanmaz. Hukukçu
çok bilgili olur, çok çalışkan olur, çok ahlakl ı olur, çok yürekli olur ve hukukçu yanlış mdan dönen insandır. Son yı llarda, yüksek mahkemeler ba şta olmak üzere, aldığımı z yakınmaları göz önüne getiriniz. Geciken davail 7 yıl
lar, gerekçesi olmayan kararlar, birbirine zı t olan kararlar, 5 yıl değ
ı n,
yazı lmayan kararlar biliyor musunuz? Peki, o zaman hukukçu olman
bir mahkemede üye olarak bulunman ın ne görevi var? Doğrusu bilmiyorum.
BtLD İRİLER
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Anayasa Mahkemesinin de ğerli üyeleri de var. Anayasa Mahkemesinde içtüzük değişikliği yapıhyor. Anayasa Mahkemesi üyeleri karar
yazmayacaklar, bir üyenin gözetiminde raportörler yazacak; yok böyle şey
arkadaşlar. Bunlar tembelliğe prim vermektir, bunlar bana göre görevden
kaçmaktır. Bir raportör bir dosyayı getirir, o yasanın iptalini savunur.
Kurul tersine karar verebilir, o zaman raportör onu yazamaz "üyelerin güzetimi" dediğimiz şey savsaklamadır. Gözetim yapacak üye otursun, karant
ı bizzat yapsm. Her zaman övgüyle, k ıvançla söylerim ki Anayasa
Mahkemesi üyeli ğinin en belirgin niteliği, ırası devletin hukuk devleti olmaktaki karakteri gibi bana göre ba şta gelen özelliği karar yazmaktır.
Orada raportör üyenin baskısı altında ne zaman yazacak, nas ıl yazacak,
neler yazacak? Bunlar ı gündeme getirmek çok güçtür.

KURULTAYI Burada

Hukuk devleti konusunda ben size hukuka aykın olam anlatsam zaman
yetmiyor, Sayın Başkan da toparlamak çağrısında bulunuyor. Her zaman
şunu söylüyorum: Değerli arkadaşlar, niteliği ne olursa olsun kötülükler,
aykırılıklar ve çelişkiler bizi umutsuzluğa düşürmemelidir. Anayasa değişikliğinin gündemde olduğu bugünlerde, demin dediğim gibi devleti devlet
olmaktan çıkaran, toplumu ulus düzlüğünden çıkarıp azınlıklarla bölmek
isteyen ve ümmet düzeni düşlemek isteyenlere ödün verecek Anayasa değişiklikleri Mecliste tartışılırken, Medeni Kanunun tarihsel gerekçesini,
yeni Medeni Kanundan ç ıkarma önergeleri Mecliste tartışılıp Mahmut
Esat Bozkurt imzasım taşıyan o amt gerekçenin özetlenmesi kabul edilirken, kusura bakmayın, hepimiz uyuyoruz. Tepkisiz, duyars ız, ilgisiz bir
toplum durumuna düştük -bana hiç kızmayın- karar yazmakla, dosya okumakla, yargılamakla yetmiyor. Bizim resmi görevlerimizin d ışında bir de
yurttaşlık ve insanlık görevlerimiz var; bu bizim toplumumuza, dünyaya
karşı borucumuzdur. Bu borcu yerine getirmek için her zaman söyleyeceğiz.
"Anayasanın 159. Maddesi de ğişsin" diyorlar. Anayasamn Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunun olu şması için madde "61 Anayasası elbet kötü" der. Anayasayla ilgili 146 ve 153. Maddeler de çok geride; ama orada
3 kişi Yargıtaydan, 2 ki şi Danıştaydan 5 üye varken, müsteşarla bakan
7'yi tamamlarken, o 5 ki şi özlenen biçimde durmazsa müste şar olmuş, bakan olmuş ne yazar arkada şlar? Herkes kendi üstüne düşeni yapmalıdır.
644
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En kolay ticaret din ticareti nas ıl olsa; herkes ona sapıyor. En kolay yol KURULTAYI
da suçu başkası mn üzerine atmak, başkasından bir şeyler bekleyerek sonuç almaktır. Onun için ben size burada -de ğerli arkada şlar beni tamyanlar bilir- beğensin beğenmesin, katılsın katılmasın hukuk konusunda,
devlet konusunda, hukuk devleti konusunda -çünkü dinleyenlerde konuklar olduğunu da görüyorum- bilimsel çok hususlar söyleyebilirdim. Onlann hepsini söylesek yeniden yapılması m özlediğiniz, Türk ulusuna yaraşı r bir Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı için nelerden kaçınilmas ı gereklidir ve nelerin o Anayasada içerilmesi, o.Anayasan ın neleri kapsaması gereklidir; bunları birleştirebiliyorsak ne mutlu. Bu bize büyük bir emanettir. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin onurudur, şerefidir; ama bu devletin
sosyal bir hukuk devleti niteliği ne kadar güçlenirse biz o kadar büyürüz,
o kadar daha şerefe ulaşırız.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)

Oturum Başkanı

Teşekkür ediyorum Sayın Yekta Güngör Özden.
Ashnda zevkle dinledik, sözünü de kesmek istemedim. San ıyorum ki sorular kısmı na geçeceğiz; ama beni bağışlayınız, öğleden önceki toplantmın
fazla sarkması nedeniyle çok zaman darl ığı yasıyoruz. Bundan sonra
16.00'ya kadar yetiştirmemiz gereken bir tebliğimiz daha var. 0 nedenle,
soruları soru gibi sormamzı , herkesin korsan bir tebliğ, düşünce aktarmaim.
masını özellikle rica edeceğ
Elimde Sayı n Yekta Güngör Özden'e yaz ılı olarak sorulmuş bir soru var.
"Sayı n Baş kan Yekta Güngör Özden'e,
Günümüz Türkiye'sinde siyasal yollarla kabul edilen yasalar ile hukuka ve
Anayasaya, özellikle ulusal egemenlik ve ba ğı msızlığı mıza karşı yapılan
çiğnemeler sayı lamayacak noktaya varm ıştır. Bunların büyük bölümü
Anayasa Mahkemesine getirilemez ve götürülemez olmu şken bugün yaşa-
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nan çaresizliği gidermede izlenecek yollardan birisi de barolara, Barolar
Birliğ ine, üniversitelerimizin rektör ve hukuk fakültesi dekanl ıklarına, yasaların Anayasaya aykırılığını doğrudan doğruya götürme yolları açılmaiz mıdır? Bu konuda değerli düş üncelerinizi özetler misiniz?
Sayın Başkana, Özden'e elemsiz nice y ıllar dilerim.
Turgut İnal"
Yekta Güngör Özden

Teşekkür Ederim.
Biliyorsunuz 1961 Anayasas ında "Organ Davası" dediğimiz türle Yüksek
Hkim1er Kurulu, üniversiteler kendi alaıılannda Anayasa Mahkemesine
dava açabiliyorlar; 1982 Anayasas ında bu kaldınldı. Ben yıllardır, Başkanlık yaptığım dönemlerin son 4 yılmda da Anayasa Mahkemesinin, tıpkı Almanya'da olduğu gibi insan haklan konusunda vatanda şların doğrudan başvurularım alacak -"şikayet olur" dedim- bir yapılandırmaya gitmesini istedim; bu kurumsalla şma önerimi kimse söylemedi. Son zamanlarda kimileri -tabii medyam ızın arşivi var da belleği yok, toplumun da belleği pek sağlıkh değil; söylenenleri, yazılanlan unutuyorlar- bir konuyu
söylediği zaman başkanın biri çıkıp "yepyeni şeyler söyledi" herkes alkış
sürüsünün içine katılıyor. Medyada, Türkiye'de, siyasette, yarg ıda ya da
başka makamlarda yeni yeni balonlar şişiriliyor. Onun için aç ık seçik söylüyorum; bu yol açılmalıdır. Barolar Birliğine, Noterler Birliğine, Mimar
Mühendis Odalan, hatta imar alan ında -başka alanlar da düşünülebilirindeki meslek kudaha da dallaştırılabiir. Özellikle kamu kurumu niteli ğ
ruluşlan için bu yol denenmelidir; yararlı olur kams ındayım. Çünkü yurttaşa kapalı olan yollar, mahkemelere süre tan ımadan açık olan yollar her
zaman kullanılmadığından, özellikle uygulanacak kural konusu başlıca
sorun oluşturduğundan siyasetçileri de siyasi partiler Hazine yard ımım
da -altım çizerek söylüyorum; ben 3 kez kar şı oyda bulundum- ve siyasi
partilerin kapatılmasımn güçleşmesi yolunda yap ılan düzenlemelerin hiçbirisini Anayasa Mahkemesine getirmiyor. Neden? Bugün en masum gö6461 BILDIRILER
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rünen parti bile yar ı n kendisinin Anayasaya ya da yasaya ayk ırı duruma
gireceğini biliyor. Onun için şimdi zararlı olan bir parti için bile siyasi
parti gaçle ştirme kural ı na destek veriyorlar; sorun bu sorundur.
Ülkenin gelece ği söz konusudur. 1995te yap ılan değişiklikle siyasi partilerin kapatılması geçleştirildi, şimdi biraz daha güçle ştiriliyor. Tamamen
ortadan kaikt ığında kimse devleti kurtaramaz; bu tehlikeye i şaret ediyorum.
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Oturum Başkanı
Soru sormak isteyen var m ı? Yok.
Teş ekkür ederim.
(Ödüller takdim edildi.)
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"YARGI BAĞIMSIZLIÖI"
(YARGIÇ GÜVENCES İ , YARGININ VE SAVUNMANIN
BAĞIMSIZ ÖRGÜTLENMES İ)

Oturum Başkanı
Av. Teoman Evren (TBB Önceki Ba şkanlarından)
Sunuş
Dr. Uğur İbrahimhakkıoğlu (Yargıtay Genel Sekreteri)
Tartışmacı
At Eraip Özgen (Türkiye Barolar Birli ği Başkanı)
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Av. Teoman Evren
TER Önceki Ba şkanlanndan

İ kinci bildirimize geçiyoruz. Bildirinin konusu "yarg ıç güvencesi, yarg ımn
ve savunmanın ba ğımsızlığı ve örgütlenmesi" konu şmayı sunan Yargıtay
Genel Sekreteri Dr. U ğur Ibrahimhakkıoğlu. Lütfen buyurun efendim.
Tartışmacı , Türkiye Barolar Birli ği Ba şkanı Avukat Eralp Özgen; buyurun Eralp bey.
ıç güBildirimizin konusu, demin arz etti ğ im gibi "yargı bağımsızlığı , yarg
vencesi, yarg ının ve savunmanın ba ğımsı z örgütlenmesi" bu sorun, Türkiye'de her gün tart ışı lan bir sorun halinde. Tabii yarg ı bağımsızlığı m zedeleyen önemli olaylar var; ama biz de bir kolayc ılığ a kapılarak yargını n büı bağımsızlığını n üzerine y ıkmak gibi bir kolaytün olumsuzluklannı yarg
cılik içine girmi ş bulunduğumuzu dü ş ünüyorum; bu benim özel fikrim.
Bu konuda daha pek çok özel dü ş üncelerim var; ama onları belki daha
sonra anlatınm. Demin size beyan etti iğm gibi vaktimiz çok k ısaldı. Büıyorum.
tün bunlara ra ğmen yeti ştireceğimizi san
Bildiriyi sunuş için söz hakk ı Uğur İbrahimhakkıoğlu'flda. Özgeçmi şini
sunuyorum; Dr. U ğur İbralıimhakkıoğlu 02.07.1944te Istanbul'da do ğmuştur. İstanbul Haydarpaş a Lisesinin bitirmi ş, İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden 1965 ılı
y nda mezun olduktan sonra askerli ğinibüleburgaz'da Yedek Subay Aste ğmen ve Adli Te ğmen olarak yapm ıştır. İstanbul Barosuna ba ğlı olarak Üsküdar ve Kad ıköy'de 1 sene avukatl ıktan
sonra İ stanbul Adliye Saray ında lükimlik staj ım yapan İbrahimhakkıoğlu sırasıyla Muş Cumhuriyet Savc ı Yardımcıhğı , Pasinler ve Terme Cumhuriyet Savcılığı, U ş ak, Kastamonu, Yozgat, Eski ş ehir ve Mersin il Cumhuriyet Ba şsavcıliğı , Adalet Bakanl ığı Müste şarlığı , Bakanlık Yüksek Müşavirliği ve tekrar Müste şarlı k görevlerinde bulunmu ş ve bu görevi nedeniyle Hüimler ve Savc ılar Yüksek Kurulu Asil Üyeli ği, Insan Haklan Kon Ilan Kurumu Üyeliği, Ceza İnfaz Kuordinatör Üst Kurul Üyeli ği, Bası
rumları İş Yurtlan Kurumu Ba şkanlığı , Adalet Teşkilatı m Güçlendirme
Vakfı Başkanlığını yürütmüştür.
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İbrahimhakkıoğlu,
Yargı tay Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi iken 08.07.199 tarihinde Yarg ıtay Genel Sekreterliğine seçilmiştir. Ingilizce bilen İbrahimhakkıoğlu, Mersin
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat ı Bölümünde mastır yapmış, 1999'da
Azerbaycan Devlet Üniversitesi Bakü Asya üniversitelerinden doktora
diploması , Honorary Doktor unvam verilmi ştir. Çe şitli dergilerde yayınlanmış hukuka ve edebiyata dair makaleleri, Adalet Mesle ğinde Uygulanan Mevzuat, Adalet Reformu ve Adli Mevzuat, Eski şehir'de Adli Yargı,
Kütüphanemden Nükteler, Erzurumlu İbrahimhakkı ve İki Torunu adli
eserleri ve Üsküdar'da Edebiyat adl ı mastır tezi vardır. Müste şarlıl< döneminde yürürlü ğe giren bazı yasaları bizzat kaleme almıştır. Turink Kurumu Onur Kurulu Baş kam olup evli ve iki çocukludur.
Buyurun efendim söz hakk ı sizde.

Dr. Uğur İbrahiınlıakkıoğlu
Yargıtay Genel Sekreteri

YARGI BAĞIMSIZLIĞI
1-YARGININ BA ĞIMSIZ ÖRG İ)TLENMES İ
Say
ın Başkan, değ erli meslekdaşları m, hammefendiler ve beyefendiler;
Yargı Bağımsızlığı kavramı , çok iyi bilindiğ
i gibi kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı modem demokratik devlet yap ısı mn vazgeçilmez ve "olmazsa olmaz" bir ilkesidir. Hatta de ğ il modern anayasalar, totaliter devletlerin hukukunda bile göstermelik olarak bir yarg ı bağımsızlığı ilkesi yaz edilmiştir. Bunun sebebi, "yargı"nın, bağımsı z olmazsa "yarg ı" olamayacağı, bir
devletin, yargısı ndan bahsedilebilmesi için bunun ba ğımsız olmasını ifade
etmek zorunluluğunda bulunmasıdır. Kaldı ki yargı, bilindiği gibi "ulus"
adına icra edilir.
Şüphesiz Türkiye ça ğdaş bir demokratik ülkedir, bütün s ıkıntılanna ve
aksayan yönlerine rağmen Türkiye Cumhuriyetinin, Büyük Atatürk'ün
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devleti olduğunda ş üphe yoktur. Aksini iddia etmek, bin yıllık tarihimize
de, Cumhuriyetimize de, Ata'm ızı n bize emanet bıraktığı kutsal eserine de
bühtan olur.
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Ancak o büyük adamı n "yaptıklarımızı asla kMi göremeyiz" diyerek bize
bilimin ve medeniyetin ışıklı uficunu hedef gösterdiği üzere, devletin hukuk düzenini —de ğiştirmeksizin- sa ğlamlaştırmak; daha çağdaş , daha
adil, daha uygar, daha bilimsel, daha evrensel ölçülere ve de ğerlere kavu şız.
turmak zorunday
Baş ta Anayasamızı n 138. maddesi olmak üzere, burada tekrar ına lüzum
görmediğim, hepimizin bildiği onca hukuk kuralına rağmen, Türkiye'de
yargı gerçekten bağımsız mıdır? Kağı t üzerinde evet! hatta birçok modern
devlette görülmeyecek kadar kurallara ba ğlaıımış şekilde evet... Yargıçlaı, özverileri ve meslek
rı n çok büyük bölümünün car ısiperrı e çalışmalar
şkünlük ve duyarlılık
na
gösterdikleri
ananevi
dü
kutsiyeti ile bağımsızlığı
olarak da evet... Ama uygulamada ve yasa kurallar ındaki gediklerin insanlarca (bu insanlar yöneticiler, seçilmi ş ler, medya, dava tarafları , hatta
"sokaktaki adam"dı r) kötüye kullamimas ında hayı r!... Ben bu ülkede,
Adalet Bakanlığı nda hükim ve savcı kararnamesi haz ırlanırken —şimdi
kapatılmış bulunan- bir iktidar partisi müfetti ş-milletvekilinin bakan yamna oturup, taslaktaki isimler için partisinin ta şra teşkilatından gelen
ığıgörüşleri kontrol etti iğve onun oluruna göre kararnamenin haz ırland
na tamk olmuş adamı m! ve ben hâlâ bu ülkede, bütçeden Adalete ayr ılan
indeki payın bile harcamrken, bir Yüksek Mahkeme ba şkasadaka niteliğ
veya
genel
sekreterinin tasarruflar ı mn, Maliye Bakanl ığındaki bir genı
nel müdür yard ımcısı mn tasvibine mevdu olu şunu yaşamaktayım... Bir
ülkede nereye mahkeme kurulaca ğı politik baskı larla yürütme erki tarafından kararlaştırılı rsa, bir ülkede yargı lama yapacak tüm yargıçların
(hakim ve savcılann) mesle ğe al ınış lanna Hakimler ve Savcı lar Yüksek
Kurulu de ğil yürütme gücüne dahil bulunan Bakanl ı k karar verirse, tüm
yargı teşkilatını n bütün ödenekleri, harcamalar ı , ihtiyaçlan, personeli, binaları, araçları, kırtasiyesi, yürütme gücünün emrinde ve ihtiyarında ise,
ilk derece mahkemelerinden yüksek mahkemelere ve tüm ba şsavcılıklara
ığı her kuruş , maliye örgütünün tasvibine tabi ise
ı n harcad
kadar yargın
turmakla
görevli c.savcılannın, şeklen emrinde görülen
kovuş
ve suçları
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ve jandarma üzerinde, diğer vatandaşlar üzerinde olduğundan farklı en küçük bir yetkisi yoksa, ne savc ılann karakollara girip neler olup bittiğini, ne de Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulunun Personel Genel Müdürlüğüne girip neler haz ırlandığım kontrola, denetlemeye, ikaza, yol göstermeye ve işlemi yönetmeye sistemin doğası gereği fiilen olana ğı, zaman
ve motivasyonu mevcut değilse, bir şehirde binlerce gıyabi tevkif müzekkeresi infaz edilmese, yüzlerce faili meçhul cinayet ayd ınlatılmasa, onbinlerce cezalı yakalanmasa, suçlu diye tutulan adamların yarısı mahkemelerde ya delil yetersizli ğinden, yada gerçek suçlu olmad ıklarından beraat
etse dahi o şehrin emniyet müduruaktüaliteyi iyi idare etti ği ve bakanları iyi karşıladığı için takdirnameler alıyor, taltif ediliyor, terfilere boğuluyor ve adli amiri olan c.savcısı bu duruma karşı hiçbir itirazda ve tezkiyede bulunamı yorsa; bir ülkenin hasını, büyük çıkar çevrelerinin ve büyük
politik güçlerin elinde, istedi ği adamı yerin dibine batırıyor ve istediği
adamı göklere çıkarı yor, olayları saptınp gereksiz merhamet yada ac ımasız nefret duygularım geniş halk toplulukları na enjekte edebiliyor ve savcılar bunlara karşı hiçbir şey yapamıyor, hakimleri bu gibi psikolojik etkilerden koruyam
ıyor ve çok direnirlerse kendileri de "okkamn altına" gidebiliyorlarsa; somut bir örnek: Yüce Atam ızm muhterem annesinin kutsal
hatırası na uzanan dilleri koruyanlan korumad ığı için bir adalet müsteşan görevden almabiliyorsa ve daha bunlar gibi yüzlerce örnek gösterilebilirse, o ülkenin yargısımn bağımsız olduğu söylenebilir mi?
Bütün bütçe kanunlar
ının sonunda şu madde yer al ır:

Yürütme
Madde 71-Bu Kanunun;
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Say ıştay Birinci Başkanı,
d) Diğer hükümlerini Maliye Bakanl ığı
Yürütür.
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Ş imdi insaf ederek söyleyelim, devletin üç ana erkinden birincisi olan yasama, bütçesini müstakilen idare edebiliyor, devletin ba şı olan Cumhurbaşkanlığı da, bütçesini yönetirken maliyeye, dolay ısıyla yürütme gücüne
bağımlı olmuyor, bütçenin denetimini üstlendi ği için Sayıştay da tabiatıyla yurutmenin vesayetinden kurtarılıyor, ama geri kalan tüm daireler ve
bu arada yürütmeye ba ğlı olmayan yargı , bütün kademelerinde, bütçesini
kendi idare edemiyor, Maliye Bakanh ğımn vesayeti altı nda bulunuyor ve
Mecliste hukuk bilinci olan hiçkimse, Say ıştayın yanına Yargıyı da katmaı
mı z gerekmez mi diye dü şünnıüyorsa, Anayasanı n 138. maddesine aykır
olmuyor mu bütçe yasalanımz?

HUKUKU
KURULTAYI

Biz Anayasa'nın yargı bölümünü yeniden yazmaya çalıştık ve tasarladığımız 138. maddeye şu fıkrayı ekledik:
"Devlet, yarg ının bağı msız olarak, düzenli, sağlıklı ve hızlı işleyişi için gereken her türlü olanağı sağ lar. Bu olanak, yargı bağımsızl ığı ilkesine göre
kullanılır."

Bağımsızlı k ve onu sağlayan güvence, şüphesiz sadece yargı çlar için değildir, ondan çok, halk için, toplum için, devletin rejimi içindir. Yarg ıçların
görevlerini tam tarafs ızlık ve ehliyetle yerine getirebilmeleri için, atamadan baş layarak yükselme, yer de ğiştirme, disiplin ve diğ er bütün özlük i şlerinde mutlak bir güven duygusu içinde olmalar ı gerekmektedir. Anayasanın 138 ve devamı maddeleri bu amaçla vazedilmi ştir.
Size bir nebze Rusya Federasyonundaki yarg ıdan bahsetmek istiyorum:
Nisan 2000'de, sayı n Yargıtay Ba şkanımızla birlikte Rusya'ya yapt ığımız
resmi gezide gördugumüz sistem, kulaklar ımı za ve gözlerinıize inanamayacağımı z kadar muhte şemdi:
- Rusya Federasyonunun 1993'de kabul edilen yeni anayasas ı yasama,
i kesin şekilde
yürütme ve yarg ı erkleri aras ındaki ayrılığı ve eşitliğ
garan,
Anayasanın
sağlıyor. Protokolde eş itler, sadece Devlet Ba şkanı
törü olarak en üstte yer al ıyor.
- Rus Yüksek Mahkemesi (Yargıtay) parlamentoya her konuda yasa teklifı verebiliyor ve bu tasanların alt komitelerde red edilmesi mümkün
ı öncelikle görü şmek zorunda!
değil, yasama meclisi bunlar
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Ülkede askeri mahkemeler var, fakat Askeri Yarg ıtay yok; askeri mahkemelerden verilen kararların temyiz incelemesi de Yargıtay'da yapılıyor. Bizde Askeri Yargıtay Başkanı konumundaki bir hakim korgenerai, orada Yargıtay Başkan Yardımcısı statüsünde, yani yüksek mahkemelerde yargı birliği sağlamışlar.
Esasen yaptığımı z tesbite göre Avrupa'da Askeri Yarg ıtayı olan tek bir ülke yok. Azerbaycan'da da yok. Askeri mahkemelerden verilen kararlar,
tıpkı bizde DGM'lerde olduğu gibi, ayni Yargı tay'a geliyor. "Avrupa Konseyi'nin çeş itli kararlannda askeri mahkemelerin Yüksek Mahkemeye tabi
olacaklan vurgulandığı için" bu kurallara uyarak Askeri Yarg ıtayı kaldırdıklanm, daha doğrusu Yargıtayla birle ştirdiklerini söylüyorlar.
- Yargı teşkilatı, idari bakı mdan hakimleri, personeli, araç-gereci, bütçesi ile birlikte Yüksek Mahkemeye ba ğlı bulunuyor. Adalet Bakanlığının
yargı örgütü üzerinde hiçbir görev ve yetkisi mevcut de ğil.
- Savcılar ve savcılı klar da yine bütün personeli, binaları , araç-gereci ve
ödenekleriyle Yüksek Mahkeme ba şsavcısma bağlı.
- Yargı ile ilgili bütün kurullar, yüksek mahkemeler bünyesinde olu şmakta.
- Devlet Protokolü:
a) Devlet Başkanı
b) Başbakan
c). Devlet Başkanı Genel Sekreteri
d) Parlamento Başkanları (Senato-Duma)
e) Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkeme (Yarg
ıtay) ve Yüksek Arbitraj Mahkemesi (Kısmen Danıştay, ısmen
k
bir yüksek ticaret mahkemesi konumunda) ba şkanları,
şeklinde sıralanıyor. Mahkemeler, saray biçiminde görkemli binalarda
çalışıyorlar.
- Yargıçların yerleri değiştirilemiyor.
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Hakimlerin yaş sınırı yok. Kendilerine mutlak bir ba ğımsızlık sağlanniş.
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- Adalet Bakanlığı sadece hükümetin hukuk ve adalet politikaların saptamak ve yürütmek, uluslararası adli ilişkileri geliştirmek, cezaevlerini idare etmek gibi görevleri yürütüyor.
- Yasama ve yürütme erkleri yarg ııun isteğini yerine getirmezse yargı,
yani Yüksek Mahkeme Anayasa Mahkemesine gidebiliyor ve hakl ı çıkarsa istediğini alabiliyor.
- Bütçeden ayrılan ödeneklerini bağımsı z olarak kullanabiliyorlar.
Burada sadece Yargı Bağımsızlığı kavramım irdelediğimiz için, Rusya'daki yargı sistemini anlatmıyorum. Bu, ayrı bir konferans konusu olacak kadar enteresan bir olgudur.
Şüphesiz yargı bağımsızlığı demek, Yargıçları lyüsel kılmak, onlara ilMı
muamelesi yapmak, hiçbir disipline tabi kı lmamak demek de ğildir. Sistemleri kurallara bağlı olmayan ve o kurallara uymayanlann sistemde kalabildiği bir modem devlet düzeni olamaz. Mesainin 8.30 da başladığı bir
şehirde hakim 10.30 da duru şmaya gelirse, Savcı, tipini beğenmediği sanığa sorgu yerine hakaret ederse, mahkeme verdi ği karann gerekçesini
aylarca yazmazsa, senelerce ke şfe gitmezse, dosyalar okunınaz, ara kararları takip edilmez, davalar darmada ğınik hale gelirse, bunları düzene soı bakacak bir otoritenin ve müeyyidenin varl ığı şarttır. 0 nedenle yarg
ğımsızlığı için gerekli eksikliklerimizi tesbit edip giderirken, yukar ıdaki
olumsuzluları da bir ihtimal olarak hep hesaba katmak ve önlemlerini almak zorundayız.
Aksi takdirde bugünü de arar ı z. Nitekim "kooptasyon" sistemini en sert
şekilde uyguladığımız "Yüksek Hakimler Kurulu" döneminde yaşanan acı
ın yaratmıştır. Örneğin o dönemde, her ayın
olaylar, bugünün katı şartlar
raporlu
geçiren
alkol
bağımlısı bir hakimi bile görevden almak veyarısın
ı
ya yerini değiştirmek mümkün olmamıştır. Şimdi bu güvence midir? 0
mahkemeye gidip de davas ı görülmeyen, keyfi işlemlere tabi tutulan vatandaşın hukuku ne olacaktır? Yine yakın bir geçmişte, görev yaptığı ilçeın
ı n köy düğününe katılarak, ruhsatsız silahdeki bir siyasi parti başkan
BıLumİLEıt 1 657

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

larla havaya ate ş edilmesini ho ş karşılayan, aldığı aşırı alkolün ve etrafımn te şvikiyle kendisi de belinden tabancasuıı çekip karşısında oynayan
insanlara ateş ederek bir kişiyi vurup öldüren savcıyı, değil tutuklamak,
görevden uzakla ştırmak bile kabil olmamış ve bir başka ilçede, pa şa paşa
cumhuriyet savcılığı görevine devam etmesinde sakınca görülmemi ştir..
Güvence isterken ona layık olacak süpabları da sağlamak zorundayız..
Bana göre Türkiye'de hukuken var olan yarg ı bağımsızliğının fiilen gerçekleşmesi için yap ılması gereken reformist düzenlemeler şunlar olmalıdır:
1-Adli kolluk hemen kurulamıyorsa (bu ayrı ve büyük bir inceleme konusudur, sanıldığı gibi sırça-saray değildir, genel zabıtayı (polis ve jandarma)
ikiye bölüp bir kesimini adli zabıta yapmanın sadece idari açıdan değ
il,
adli açıdan bile bazı sakıncaları vardır. Bunun kusursuz gerçekle şmesi ayrı ve titiz bir çalışma konusudur, paldır küldür yapılırsa korkarım faydadan çok zarar getirebilir ve bugünü bile arayabiliriz) C.Savc ılarına, genel
kolluk üzerinde sicil, disiplin, yer değiştirme istemek gibi bir takım etkin
yetkiler tanınmalıdır. Bu konuda 1997 de Adalet Bakanlığında çok ciddi
bir çalışma yapılmış ve zamamn Başbakanına bu yoldan bir genelge de
imzalattırılmıştır, fakat hfiü uygulanmamaktadır.
2- Hakim Adaylanmn smavı ve seçimi Adalet Bakanlığınca değil, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılmalıdır. (geçmi şte bitirdikleri lisenin neyine göre hakim adayı seçildiğine tanık olunmuştur)
3- Mahkemelerin, dolayısıyle adliye te şkilatımn kuruluşu Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunun yetkisine verilmelidir.
4- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, müteakip bölümde sunulaca ğı biçimde yeniden kurulmal ıdır.

5-Yargımn bütçesi bağımsız olmalıdır. Adliyeler ya Rusya'daki gibi Yarg ıtay'ın idaresine verilmeli, ya da ödeneklerin harcan
ınasında itâ amirlerinin Maliye Bakanlığına bağımlılığı olmamalıdır.
6- Hakim ve Savcı lann görev bölgeleri yeniden, makül ölçülerde belirlenmeli, kimin hangi bölgede kaç yıl görev yapacağı saptanmalı, oradan han658 B İLD İRİLER
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gi bölgeye gidece ği (öyle ya Yozgat'a ya Aydın'a de ğil) açı kça bilinmeli ve
bu sürelere mutlaka riayet edilmelidir.
7- Hakimlik mesle ği kurallara bağlanmalıdır. Şimdi var gibi görünnı.ekte
ise de aslı nda hiçbir kural yoktur! Bir onba şmın hangi koşullarla çavu ş
olabileceğini saptayan devlet, bir sulh hakiminin hangi ko şullarla asliye
hakimi olabileceğini saptamamıştır! Bugün Türkiye'de Trabzon da, İstanbul da 1.Bölgedir, kimin ne zaman hangi tarafa gidece ği beli değildir. Ne
Ağı r Ceza Mahkemesi Ba şkanı , ne Ticaret Mahkemesi Ba şkanı , ne D.G.M.
Başkam nede Başsavcı olmamn ş artlan belirlenmiş tir.. istediğinizi yapabilir, istedi ğinizi de alabilirsiniz! Hatta yüksek mahkemeye seçilmenin bile objektif k ı staslan yoktur. Kı stas diye kanunda yazılanlann içine, bütün
n dörtte biri girmektedir! Ve siz bu 1500-2000 yarTürkiye'deki yarg ıçları
gı ç içinden 15 ki ş i seçersiniz, tamamen kendi takdir ve vicdammza tabi
olarak.. Halbuki yargıçlann kıdemi, mal ırumiyet hizmetleri, ba şanlan,
temyiz notları , hassas bölgelerde ve üst görevlerde sorumluluk yükleni şleh, yabancı lisan bilgileri, master, doktora e ğitiınleri, makaleleri, eserleri, ödülleri, aile yi durumu belli puanlara ba ğlanabilip oldu ğunca objektif
il 50-60 kişi
kı staslar getirilebilir; böylece de 15 ki şi, 1500 kiş i içinden değ
içinden seçilir; herkes de o 50-60' ı n içine nasıl girilebileceğini bilerek, kendi puanı m yükseltmenin onurlu mücadelesini yapar, bugünkü s ıkıntılar
ı n enstrümanlanndan
ı bağımsızliğım sa ğlaman
yaşanmaz. .Bu dahi yarg
biridir, çünkü nerede objektif kurallar varsa orada güvence vard ır.

ANAYASA
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Avrupa Birli ğine girerken kar şılaştığımı z en önemli s ıkıntilardan biri, hukuk kurallarımızı n ve bunları uygulayış geleneğimizin insan hak ve özgürlüklerini güvence alt ı na almaya yeterli olmayışıdı r. Farkına varalım ki
tarih aynen devam etmektedir ve biz bir bak ıma hiç değişmemişiz: Cevdet Paş a "Tarilı"inde, bizi Tanzimatm ihinma zorlayan hadiseleri anlat ırken "Frenkler dahi 'kanunun.uz ne ise meydana koyunuz' biz de görelim ve
tebaamıza bildirelim, derlerdi" diyor. Aradan geçen iki asra yak ın zaman-

dan sonra ayni s ıkıntı içindeyiz: Gerçi art ık binlerce "kanun"umuz var
ama hJi aşılması ve dolanılması mümkün olmayan objektif kurallar ımız
y k hukuk hakimini ceza, k ırk yıllı k ceza hakimini huyok... Hâlâ kırk ıllı
kuk mahkemeleriıı e atayabiliyoruz. Böyle bir ortamda yargıç güvencesinden ve dolayısıyla yargı bağımsızlığmdan nasıl sözedebileceğiz?
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8- Yargıtay ile Askeri Yargıtay, Damştay ile de Yüksek Askeri İdare Mahkemesi birleştirilmeli, askeri hakimler de ayni şartlarla Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilebilmeli ve bu yüksek mahkemelerin bir kanadını
oluşturmandırlar. Bu seçim sisteminin bir örne ği Anayasa Mahkememizdir, kısmen Danıştayımızdır. Böylece yargı birliği sağlanmalıdır.
9- Savcılar ve savcılıklar, Bakanlığa ya da Yüksek Mahkemelere ba ğlılıktan kurtarılmalı, Cumhuriyetin müstakil ve hareketli takipçileri olarak,
ayn bir örgüt halinde, ilçe C.Savcılan, il C.Ba şsavcısına, il Başsavcılıkları da T.C. Başsavcısına hiyerarşik bağlılık içinde yeniden ve bağımsız olarak örgütlenmelidirler.
10-Yargıyı, medyadan ve "sokak" tan da ba ğımsız k ılmak için Anayasa'mn
138. maddesine bir de "mahkemelere etki edecek yayin yap ılamaz" hükmü
konulmandır.
Burada konumuz, "bağımsızlık" kavramı ile sinirli olduğu için, yargımn
diğer konularına ve sorunlanna girniiyorum, bunlan, satırbaşları halinde
bile vermiyorum. Ve bütün dikkati, "ba ğımsızlık" sorununa teksif etmek
istiyorum.
II- YARGI BAĞIMSIZLIĞININ ve YARGIÇ GÜVENCES İNİN
TEMEL KURUMU: HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK
KURULU VE SORUNLARI

Bütün modern anayasalarda devletin üç ana erkinden biri olan yargımn,
Türkiye'deki problemleri, toplumun bütün kesimlerinde sürekli şekilde
tartışma konusu yapılmaktadır. Bu tartışmalann en fazla odaklaştığı kurum ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruludur.
Toplumun temel dayanaklarından biri olan adalet kavramı, somut i şlevin birbirleriyle ve
ni yargı erkinde göstermektedir. Ki şilerin ve kurumları
devletle aralarındaki ihtiMiları çözmek, toplum düzenini bozan suçlara ceza vermekle yükümlü yarg
ı erki, bilindiği gibi, mahkemeler ve onların ayrılmaz parçası olan savcılıklar ile, barolar, noterlikler ve bağlı birimlerinden oluşur. Devlette bu gücü çal ıştıran ana insan unsuru, hakimler ve say
ılardır. Hakimlerin ve savcıların bağımsız olması, yani devletin öteki güç--c
leri olan yasama ve yürütmenin emir ve etkisi alt ında bulunmamas ı, yar660 1 BİLDİRİLER
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gımn olmazsa olmaz şartıdır. 0 sebeple bütün çağdaş ve demokratik bu- KURULTAYI
kuk düzenlerinde ve sistemlerinde, yarg ının bağımsızlığı belirlenmi ş ve
güvence altına al ımmştır.
Peki hakimler ve savc ılar, yasamanı n (parlamento) ve yürütmenin (hükümet, idare) emir ve yönetimi altmda olmad ığına göre, özlük i şleri nasıl görülecektir? Onları mesleğ e kim alacak, kim atayacak ve yer de ğiştirecek,
meslekte yükselmeleri, disiplin i şlemleri, de ğerlendirilmeleri, gerekti ğinı ve yüksek mahkemelere seçimlerini kim
de meslekten uzakla ştırılmalar
r?
Bu
konuda
dünya
anayasalannda ve hukuk düzenlerinde çeyapacaktı
şitli sistemler vardır. Bu i ş lerin yine kendi içlerinden seçilmi ş yüksek yargıçlardan oluş an kurullarca; parlamento, kral-kraliçe yada devlet ba şkanı nca; hükümetçe; yüksek mahkemelerce yada bu birimlerden seçilmi ş
karma kurullarca yap ıldığı görülmekte, bazen de halk tarafı ndan seçilmektedirler. Bu sistemlerden baz ıları ilk bakış ta yargı bağımsızlığı na aykin gibi görülebilirse de, o ülkelerde fevkalade i şleyebilmekte, hiçbir haksızlığa ve endiş eye yer bırakmaksızı n uygulaııabilmektedir. Fakat bu olgu, ayni sistemin Türkiye'de de aym mükemmellikte i şleyebileceği anlaımnı taşı maz. Cumhuriyetin 11am ile birlikte geçti ğimiz yeni hukuk düzenimizde henüz ne yazı k ki böyle köklü gelenekler üretemedik ve bunlar ı
aydınlanmıza ve halkımı za kazandıramadı k. Her gelen iktidarm kendi siyasi tercihleri do ğrultusunda hakim ve savc ı kararnaınesi haz ırlayabildikleri yı llar, henüz hafizalanm ızdadır... İş te böyle bir tabloda Anayasamızı n 159. maddesiyle kurulan Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulunun
ın
yargı bağımsızlığı yönünden hem hakim ve savc ılar için, hem de onlar
ği,
yıllarlar
için
ne
ölçüde
teminat
olabildi
davalarma baktıkları vatandaş
dan beri sorgulanmaktadır...
Ve yı llardan beri bu kurul, ş u ana noktalarda ele ştirilmektedir:
1- Kurulun ba şkam, siyasi iktidarı n bir unsuru olan Adalet Bakam, tabii
i ve doğası olan müsteüyesi de onun paralelinde olmas ı yönetimin gereğ
ıtay ve Danıştay'dan seçilmi ş yüksek yarşardır. Gerçi diğer beş üye Yarg
nedeniyle
siyasi
iktidarı n gücü kurulda az ınlıktadır; ancak
ı çlar olması
g
yargı teşkilatı üzerinde bu derece etkili ve i şlevsel olarak yetkili bulunan
iki siyasi zatm hakim ve savc ıları n kaderi üzerinde söz sahibi olabilmesi,
yargı ç güvencesini esastan zedelemektedir.
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2- Kurul doğrudan icrai bir yetkiyi haiz de ğildir; Adalet Bakanlığı ne hazırlayıp önüne getirirse onun üzerinde çal ışmaya adeta mahkümdur. Gündemi de bakanlık tespit eder. Ortak çalışma bir ölçüde kar şılıklı tavizleri
zorunlu kılmakta, bu dahi hakim ve savc ılar için bir tedirginlik sebebi olmaktadır.
3- Hakim ve savcılar hakkında inceleme, denetleme ve soru şturma yapan
Teftiş Kurulu, Yüksek Kurula değil Adalet Bakanlığına bağlıdır. Adalet
müfettişleri bakandan emir alır ve onun iradesiyle çalışırlar. Böyle olunca
hakkında işlem yapılan ve denetlenen bir yargıcın siyasi bask
ı duymaması ve kendisini güven içinde hissetmesi mümkün değildir.
4-Ayni şekilde özlük işlerini yürüten Personel Genel Müdürlüğü de Yüksek Kurula değ
il Adalet Bakanlığına bağlıdır. Hakim ve savcılann bütün
şahsi i şlemleri burada yapılır. Yüksek Kurulun gündemi burada haz ırlanır. Tabiri caizse buras ı Yüksek Kurulun mutfağıdır ve mutfak siyasi iradeye tabidir... Bu, bilinen halk deyimi ile davulun ba şkasınm.boynunda,
tokmağın ise başkasımn elinde olu şu demektir.
5- Kurulun seçilmiş üyelerinin de tümü, Cumhurba şkanınca tercih edilmektedir.
6- Ve nihayet bu Yüksek Kurulun kararlar ı aleyhine yargı yoluna gidilemez... En tali memurlara bile hukukun tanıdığı bu doğal hak, hakim ve
savcılardan esirgenmi ştir.

Aslında Türk yargısımn sorunu demek, sadece Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulunun olu şumu demek değildir... Yargının say
ısız sorunları vardır ve kurul o sorunlardan sadece birinin, ba ğımsızlık ve güvencenin, sadece bir cephesidir. E ğitim, ihtisaslaşma, yetişme, insan unsuru, karakter,
ananeler, sosyal haklar ve refahın temini de bağımsızlı k ve güvenceyle ilgili problemlerclir. Ondan da öte, yarg ı, başka sorunlar da taşımaktadır:
Parasal imkansızlıklar, araç, gereç, bina ve malzeme sefaleti, personel k ıtlığı , adli kolluk ve resmi bilirki şilik kurumlarının eksikliği, kanunlann
dağımklık ve çokluğu, belli bir te şkilat sisteminin kurulamayışı, icra ve
infaz kurumlarımn acz ve sık
ı ntıları vs. vs...
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Biz ş imdi burada bu sorunlardan sadece birini, Hakimler ve Savc ı lar Yüksek Kurulunu konu ediyoruz. Yarg ıyı tam olarak te şhis masasına yat ırabilmek için, aslında di ğer sorunları da incelemek ve irdelemek gerekecektir.
Yüksek Kurulun olu ş umu üzerine bilen-bilmeyen herkes ele ştiriler yağ ı geçmişte
dırmakta, modeller üretmektedir. Ancak bu modellerin baz ılar
denennıiş , tam aksi sonuçlar vermi ş, bazıları en uygar ülkelerde bile titopı ve insan unsuya olmaktan ileri gidememi ş , bazıları Türkiye'nin ko şullar
ru özellikleri sebebiyle yarg ıya yarardan çok zarar getirir nitelikte olmu ş
ve bazı teklifler de, sistemin ilıtiyaçları mn tam olarak bilinmemesinden,
bu konuda hiçbir deneyim ve uygulamaya sahip olmam ış bulunmaktan
kaynaklanm ıştır.

Bize göre durum şudur:
1- Bu kurulda üyelerin baz ıları asil, bazıları yedek olarak seçilmektedir.
İlk yanlışlı k buradadır. Aynı yüksek mahkemenin ayni seviyede bulunan
yüksek yargıçlanndan bir kısmı diğerinden daha alt s ıfatla görev yapamazlar. Kurul üyeleri aynı s ıfatla seçilmeli, toplantılann mazeretlere ra ğmen sürdürülmesi için belli bir nisap belirtilmelidir.
2- Kurula seçilecek üyelerin üç aday olarak yüksek mahkemelerin genel
ın içinden birinin Cunil ıurbaşkanınca seçilkurullannca belirlenip, bunlar
mesi usulü, yüksek yarg ıya yak ış mayan çok üzücü olaylara, k ırilışlara ve
davranış lara sebep olmakta, ayr ıca tarafsızlık ve güvence kavramlan ciddi ş ekilde zedelenmektedir. Üyeler genel kurullarca do ğrudan seçilmeli,
ancak ayrı ca Cumhurbaşkanı da kurula yüksek mahkemelerden do ğrudan bir veya birkaç (benim dü ş ünceme göre üç bölüm için birerden üç) üye
seçmelidir.
3- Yargını n en yüksek kuruınları ndan biri olan Hakimler ve Savc ı lar Yüksek Kuruluna devletin öteki erklerinden yurutmenin bir üyesi olan Adalet
Bakanının ba şkanlı k etmesi yarg ıyı incitir... Bu, bir erki, öteki erkin tahakkümü alt ı na sokmaktı r ve kuvvetler ayr ılığı ilkesine aykırıdır. Bu kurulun as ıl başkanı , devletin ba şkanı olan (dolayısıyla devletin bütün erklerini temsil eden) Cumhurba şkanı olmalıdır. Cumhurbaşkanı da yürütı erki için pratik bir yarar ı
menin başı değ il midir gibi bir dü şünüş , yarg
BİLDtRİ LER
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eder. Böyle bir başkanlı k, yargıyı hem onore eder, hem de yargının çeşitli sorunlanm çözmede büyük bir imkan sa ğlar. Kurul ayrı ca kendisine
kendi içinden bir ba ş kanvekili de seçer. Ancak eğer başkan da kurul içinden seçilecekse, yukandaki dü şüncelerle Cumhurbaşkanı , kurulun onursal başkanı kabul edilmelidir.

4- Kurul; idari yarg
ı hakimlerine, adli yarg ı hakimlerine ve cumhuriyet
savciları na bakan üç bölümden oluşmalıdır. Şu anda, hayatı nda bir gün
bile savcılık yapmamış ve hatta bir savcı ile beraber çal ışmamış (meselA
Dan
ış tay'dan) bir kurul üyesi, savcı lann kaderini tayin edebilmektedir.
Yine aynı ş ekilde ömründe kadastro kanunu görmemi ş bir üye de (benim
gibi savcılıktan gelmiş bir müste ş ar) bir kadastro hakimini de ğerlendirebilmektedir. Bilgi ça ğında böyle bir tablo savunulamaz. Eski ve mülga
Yüksek Hakimler Kurulunda bölümler, i ş levsel olarak (atama, terfi, disiplin gibi) işbölümü yapıyorlardı . Biz, ihtisasa göre i şbölümü teklif ediyoruz.
Bu da yargı ç güvencesinin bir unsurudur. Kafam ızı hep siyasi baskıya takıp kalmayalım...
5- Bölümler mesela dokuzar veya yedi şer ki şiden oluş abilir ve yedi şer veya beşer kiş i ile toplanarak görev yapabilir. Üyelerin içlerinden en k ıdemlisi bölüm toplantı larına başkanlık eder. Dan
ıştay Başkan
ı idari yargı bölümüne, Yargıtay Başkan
ı hakimler bölümüne ve Yargı tay C.Başsavcısı da
c.savcı lan bölümüne istedikleri takdirde kat ılabilir, başkanlı k eder ve oy
kullamrlar. Yani Cumhurbaşkan
ı nasıl yüksek kurulun as ıl yada onursal
ı ise, Yargıtay ve Dan
başkan
ıştay Başkanları ile Cumhuriyet Ba şsavcısı
da bölümlerin asıl başkamdır. Yargı tay üyeleri hakim ve savcı bölümlerinin birlikte toplanmas ı ile, Dan
ış tay üyeleri de idari yargı bölümünce seçilir. Yarg
ı tay üyelerinin seçiminde toplantıya Yarg
ıtay Başkanının, Danış tay üyelerinin seçimlerinde toplantıya Dan
ıştay Başkammn ba şkanlık
etmesi şarttır. Baş avcı lar da bu toplantı lara birinci üye olarak kat ılır ve
oy kullamrlar.
6- Bölümlerin dokuzar veya yedi şer üyesinden birer adedi Cumhurba şkanı nca seçilir. Kalan 8'er yada 6' şar adedi idari yargıda Dan
ıştay Ba şkan ve
üyelerinden, adli yarg
ıda Yargıtay Baş kan ve üyelerinden genel kurullarınca seçilir. Savcı lara bakan bölümün dört üyesi, en az 15 y ıl C.Savcilığı
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ya da İl C.Başsavcılığı ; dört üyesi de aym süre adalet müfetti şliği yada ba- KURULTAYI
kanlık üst düzey yöneticili ği yapmış Yargı tay üyeleri içinden seçilmelidir.
7-Adalet Bakanı siyasi iktidarı n temsilcisi ve devletin adalet politikas ını
düzenleyen hükümet üyesi olarak böyle bir kurulda hiç yer almamah m ıdır? Bizce almandır. Bazı taslaklarda, toplantılara katılması, hatta baş kanlik yapması ve fakat oy kullanmamas ı önerilmiş tir. Oy kullanmayacaksa işlevi, görevi ve s ıfatı nedir? Bizce sıfatı , o kurulda "savcılı k" görevi
ı
üstlenmesidir. Evet Adalet Bakan ı, bizzat yada görevlendirdi ği müste şar
vasıtasıyla veya müsteşarı yla birlikte kurulun bütün bölüm ve genel toplantılarma katılabilir; yazılı veya sözlü taleplerde ve aç ıklamalarda bulunabilir, ilgili hakim ve savc ı hakkında delil ve belge ibraz edebilir, hükümetin sıkıntıları m dile getirebilir, teklifler, tavsiyeler yapabilir. Yani t ıpkı
bir ceza mahkemesindeki savcı konumundadır. Talep eder, demokratik bir
düzende de buna hakk ı vardır. Hatta bir ülkede eğ er Adalet Bakanlığı varsa, bu onun en tabii görevidir. Ancak oy veremez, toplant ıyı idare edemez,
karara katı lamaz. Talebini yapar ve ayr ılır. Bölüm bir karar verir.
8- Bölüm kararlarma karşı Adalet Bakanını n ve ona vek1eten müsteşarın ilgili hakim ve savcını n ve hatta şikayet eden kimsenin itiraz hakk ı olmalıdır. İtirazlar, belli bir nisap dahilinde, bütün bölümlerin bir araya gelip toplanması ile incelenir. Birinci mü2akerede üçte iki ço ğunluk sağlanmazsa ikinci müzakerede salt ço ğunlukla karar verilir.
9- Şimdi şu düşüncemizden şaşırılmamah ve ilk duyuşta hemen itiraz
edilmemelidir ki, Yüksek Kurul kararlarma kar şı ayrıca yargı yolu olmaz!... Bunu dü ş ünenler, bu kurulda nelerin konu şulup görüşüldüğünü de
ı n en özel hayatı, gizli sırdüş ünmelidirler. Bu kurulda bir hakim ve savc ın
yla,
tarallarla,
personelle ve halkla ili şları, mesleki yeteneği, arkadaşları
kileri, yani asla bir idari dava dosyas ına yansıyıp duruşma konusu yapılması mümkün olmayan sırları görüşülmektedir. Bu sırlar, bu kurulda, o
hakim ve savcı mn meslektaşı , büyüğü, ağabeyi, ablası olan yüksek yargıçı ve ileride yine birlikte çal ışacaklar tarafından, belki birlikte çal ıştıklar
ları kişiler hakkında görü şülmektedir (bazı akademisyenler; toplantıların
ı savunacak kadar idealisttirler, ama gerçekçi olal ım, böyle
açık olmasın
bir konuyu aç ıkta kim konuş up tartışabilir? ... ). Şimdi bunların davaya
yansıması, yargıyı da, yargıcı da, çevresini de, hatta kurulu da yıpratmakBİLDİRİLERi 665
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başka hiçbir i şe yaramaz... Yaramaz, çünkü yarg ı yolu; bir idari i şlemin hukuka aykınlığı halinde ilgilinin mutazarrır olmaması için işin yargıç önüne götürülmesidir... Olay zaten yüksek yarg ıçlar önünde değerlendirilmektedir! Yüksek Kurul her ne kadar yüksek yarg ıçlardan oluşmakta ise de idari bir görev yaptığı, çünkü hakim ve savcı lann özlük ve disiplin işlemlerinin adli değil idari bir görev olduğu ileri sürülmüştür. Halbuki değildir; Yüksek Kurulun yaptığı iş belki normatif olarak idaridir, ama
hakkında hüküm verdiği kişiler hakim ve savcı , hüküm verenler yüksek
mabkemelerin bu i ş için seçilmi ş yüksek yargıçları, raportörleri hakim,
evraklar dava dosyası tarzı nda ve uygulanan usul de bir üst mahkeme
müzakeresi şeklinde olduğuna göre iş, adeta adli bir veçhe kazanmaktadır. Doğrusu, Yüksek Kurulun iş levi ne tanı idari, ne tam adli niteliktedir;
sui generis, kendine özgü bir görevdir. Yarg
ı yolunun da kendine özgü olması gerekir, bu da itirazdır. itirazı inceleyen yirmi küsür yüksek yarg
ıcın
içinde aynı ihtisasa sahip olanlar vardır; idari yarg
ın
ı n en üst kademesi
olan Damştay'dan seçilmi ş olanlar vardı r, hele uygulanan usul de say-savunma-yargı üçlüsüne uygun şekilde bir dava formunda düzenlenip ilgililere savunma hakkı da verilirse, artık neyin yargı yolu düşünülebilir? Yirmiden çok seçilmiş yüksek yarg
ıcın savumna teıninatı m sağlayan bir usul
altında incelemesinin, yargı yolu olarak, Danıştay'ı n bir dairesinden hukuken ne eksikliği olabilir?

Kaldı ki adli yargı, bugün Türk yargı sisteminin en az 9110'unu teşkil etmektedir. Bu kadar büyük çoğunluğu teşkil eden bir yarg
ı kanadının mensupları hakkı nda son sözün söylenmesi, 1/10'u teş kil eden diğer kanada
(idari yarg
ı) bırakılması, azınlığın kahir çoğunluğa mafevk olması gibi hukuken de, mesleki kurallar ve de ğ erler ölçüsünden de terviç edilemeyecek
sonuçlar doğurur: İdari Yargı, idarenin i şlem ve eylemlerinin yasal denetim merciidir, adliyenin ve Adli Yargını n denetim mercii kılmamaz.
(Yargıtay'da birkaç arkadaşımızla hazırladığıımz Anayasa Yarg
ı Bölümü
Taslağın
ı n ILSY.K.na ili şkin maddesi, bu görü şlerimizi büyük ölçüde yansıtmaktadır. Ancak o bir ortak çalış ma ürünü olduğundan, şüphesiz bazı
hükümler oybirliğine değil oyçokluğuna dayanmaktadı r. 0 nedenle çeli şkili görülecek yargı yolu konusunda kişisel inancımız budur.)
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10-Nihayet bu kurul, elbette tefti ş heyeti ve özlük iş lerine bakan sekreterya ile teçhiz edilmelidir. Adalet Bakanl ığı Personel Genel Müdürlüğü,
hakimler ve savcılar dışı ndaki adli personele bakmal ı, teftiş kurulu da hakimler ve savcılar dışı ndaki adli faaliyet ve i şlemleri denetlemeli, ancak
"iç içe" görevler sebebiyle bir Adalet Bakanl ığı müfettişi bir hakim ve savcı hakkında olumlu-olumsuz bir kanaat edindi ği ya da soruşturmayı gerektirir bir olaya rastlad ığı takdirde durumu Yüksek Kurula rapor etmelidir.
11-Yüksek Kurulun ilke kararlan da yine üç bölümün toplanmas ı ile alınmalıdw.
12-Yüksek Kurula seçilecek üyelerin 60 ya şına varmış olmaları koşul olmalıdı r. Bunun hMdm güvencesi ve adalet örgütünün kalitesi yönünden
ne kadar önemli bir koş ul olduğ u Yüksek Mahkeme mensupları nca çok iyi
takdir edilecektir.
13-Detaya dair düzenlemeler ilgili yasaya b ırakılmalı , ancak yukandaki
esaslar Anayasanı n yeniden düzenlenecek 159. maddesinde yer almal ıdır.
Ülkemizin koşullarına uygun bir yargı çlar kurulunun en ideal ölçüleri budur. Böyle bir kurul rasyonel şekilde, tarafsızlık ve bağımsızlık içinde çalış abilir ve hizmet verebilir. Ancak kurulun en uygun şekilde oluşumu bile Türkiye'de hakim ve savc ı teminatım tam olarak sa ğlayamaz. Bunun,
çok tartışmalara neden olacağım düşündüğ üm halde olmazsa olmaz olarak gördüğüm şartı, coğ rafi yer ve görev teminat ıdır... Bu sistemin cumhuriyetimizin ilk y ılları nda uygulanması adil değ ildi, çünkü o zaman Istanbul bir cennet, Pendik'ten ötesi de hep mahrumiyetti. Bugün küçük
Anadolu ilçelerinde restoranlar karides sunabiliyor, 500 Sel Mercedes satılıyor ve bugün artık cehennem, büyük şehirlerclir... Bu konu en az ından
tekrar tartışmaya aç ılmalıdır.
Anayasa değişikliğ i zaman alacağındaıı ve üzerinde konsensüs sağlanması güçlük arzettiğinden, mevcut teminatsızlığı n sürgit devam etmemesi ve
acil bir çözüm üretilmesi bak ımı ndan, "Anayasa Değişikliği Yapılmaksızın Hakimler ve Savc ı lar Yüksek Kurulu'nun Yarg ı Bağımsızlığı
ilkesine Göre Teminat ını Sağlayıcı Bir Çözüm Onerisi" olarak, Adalet Bakanlığı Müsteşarının isteği ile Yüksek Mahkeme üyeleri arasmdan
atamnasım dü ş ünüyorum ve bu konudaki çal ışmamı —zaman olursa özetlemek üzere- belge olarak sunuyorum.
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ANAYASA DE ĞİŞİKLİĞİ YAPILMM<SIZIN HAKİMLER VE
SAVCILAR YÜKSEK KURULU'NUN YARGI BA ĞIMSIZLIĞI
İLKESİNE GÖRE TEMİNATINI SAĞLAYICI BİR çözüM
ÖNERİSİ

Hakim teminatmın sağlanması, hakimin, yürütme organını n etkisinden
kurtarılması anlamı na gelmektedir. Bu anlamda hakim teminat ı, hakimi
değil, esas itibariyle vatanda şın yargı güvenliğini sağlamayı hedefleyen
bir ilkedir. Bu ilke, hukukun üstünlü ğünü sağlamada vazgeçilemeyecek
ana prensiptir. Türk hukuk sistemine göre ba ğımsız mahkemeleri oluşturan hakim ve savcılann özlük i şlerine bakmakla görevli ve yetkili olup
Anayasanın 159. maddesi ile 2461 say ılı Kanunla olu şan Hakimler ve Savcı lar Yüksek Kumlu da temelde bu amaçla kurulmuş tur. Zira hep biliyoruz ki özlük işleri bağımsı z organlarca yürütülemeyen bir yarg ıcın tenılnatli olması mümkün değildir. Ancak kurulun te şekkül tarzı, kamuoyunda bu bakımdan sürekli şekilde ele ştiri konusu olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bunun herkesçe bilinen ba şlıca nedeni, kurulda siyasi iktidarın
unsurları olan bakan ve müste şarın varlığı mn yargı bağımsızlığım zedelediği, devletin üç ana erkinden biri olan Yarg ının, diğer iki erk olan Yasama ve Yürütmenin müdahalesine ve güdümüne girdi ği iddia ve endi şesine dayanmaktadır.
Bu iddia ve encli şenin doğru olup olmadığı , ne derece etkili olduğu Yüksek
Kurulun ne şekilde oluşması gerektiği hususları sürekli olarak tartışılmakta ve çözüm önerileri üretilmekteclir. "Dü şünen Adam"daki önceki yazımı zda biz de önerimizi belirtmi ştik. Bu konuda şüphesiz eski uygulamaların deneyimlerinden, mukayeseli huktıktan ve sosyal ve siyasi yap ımızı n gerçeklerinden de yararlamlarak gere ğ i değerlendirilecektir. Ancak
bütün bunlar, anayasa değişikliği ile hayata geçirilmesi mümkün olabilecek öneri ve çal ışmalardır. Anayasanın ise değiştirilmesindeki zorluklar ve
Parlamentoda bir konsensus sa ğlanamad
ığı takdirde ne kadar çok zaman
yitirileceği açıktır. Kaldı ki, siyasi iktidarın elinden, yine onlar ın iradesi
ile bir gücü almak gibi bir imkans ızlıkla karşı karşıyayı z. Öyle bir çözüm
üretmeli ve öyle bir şey teklif etmeliyiz ki:
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a) Anayasa değişikliği gerekmesin,
b) Siyasi iktidarı n kabul edebilece ği bir çare olsun
e) Ve fakat yargı bağımsızlığını ve hakim teminatını bugünkünden çok
daha büyük ölçüde sa ğlasın.
Bu nedenle biz, Anayasa de ğişikliğine gerek olmaksızın, Anayasanın 159.
maddesi değiş tirilinceye kadar, bu konuda al ınması gereken çok önemli
bir tedbirin ve çarenin var oldu ğunu ve siyasi iktidar ın da buna sıcak bakabileceğini düş ünüyoruz: Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 37 nci maddesine bir ibare eklenerek, Adalet Bakanl ığı Müsteşarımn, Yargıtay ve
Damştay Üyeleri arası ndan, -tabii kendi muvafakatı da alınarak- atanmaı bağımsı halinde, Yüksek Kurulun şu anda mevcut tenhinatsızlığı ve Yarg
i,
çok
büyük
ölçüde
giderilecektir.
Teklifisızlığı bakımından güvensizliğ
miz, tekrar ediyorum, Anayasanın 159 ncu maddesi de ğiştirilinceye kadar
düş ünülebilecek en iyi ve en etkili çaredir. Üstelik üzerinde siyasi mutabakat sağlanabilecek tek çaredir. Bunun nedeer • ş yle sıralıyoruz:
1-Kurulun baş kam olan Adalet Bakanını n mevcudiyetine çok fazla bir itiraz gelmemektedir. Dü şünülen yeni oluşunıların çoğunda da Adalet Bakaı şu ya da bu şekilde kurulun tamamında veya mesela savc ılarla ilgili bön
lümünde yer almaktadı r. Esasen Bakanın kurul toplantılarına katılma
mecburiyeti olmayı p, yerine çoğu zaman, teminatli bir yüksek mahkeme
hakimi olan yedek üye girmektedir. Bakan toplantıya katılsa dahi orada
kullanacağı tek bir oyun bağımsızlığı zedeleyici bir etkisi olmamaktad ır.
Bakanın asıl gücü ve muhtemel etkileri, tabiri caizse i şin mutfağında, yani bakanlık hazırlık çalişmaları nda, kurul önüne getirilen taslakların ve
önerilerin hazırlanmasındadı r ki, bu yetkisini de genelde müsteşarı eliyle
kulianmaktadır.
2-Adalet Bakanlığı Müste şarı, hem kurulun vazgeçilmez doğ al üyesi, hem
de hakim ve savcı larla ilgili bütün önerileri haz ırlayan, atama ve nakil
taslaklan çalışmaları na nezaret eden ki şidir. Bu ki şinin Bakana karşı çok
teminatsız bir durumda olması, taşrada çalışan hakim ve savcılar için büyük tehlike te şkil eder ve yargı bağımsızliğım ciddi şekilde zedeler. Somut
örnekler çok ya şanmaktadır. Müsteşann, bu konularda Bakanın her emrini yerine getirmek zorunda olmas ına karşı fren etkisi yapabilecek ciddi
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bir teminatı yoktur. Her ne kadar yasada ta şraya (mahkemelere) atanamayacağı belirtilmiş ise de, önce yüksek müşavirliğe atamp oradan taşraya gönderilmesinde yasal bir engel mevcut de ğildir. Anayasa Mahkemesi
ve Dan
ıştay kararlanyla sağlanmaya çalışılan güvenceler de kafi bulunmamaktadır. Zira bakan ı tarafından istenmeyen bir müste şarın bu şekilde göreve devam etmesi son derece güç ve yıpratıcı bir durum olduğu gibi,
otomatik olarak bir yüksek mahkemeye seçilmesi de sözkonusu değildir.
Kurul isterse seçer, istemezse seçmez. Kald
ı ki seçimler de senede bir defa yapılmaktad
ır ve pasifize edilen veya k ızağa çekilen bir müsteşarın aylar sonra yapılacak bir seçime güvenerek yarg ı için bir teminat olmaya devam edebilmesi çok zor bir hadisedir. Kald ı ki, müsteşar, seçilse dahi yüksek mahkemede kıdem kazanmış olmayacaktır. Bu bile teminats ızlıktır.
Bütün bu güvensizlikler müsteşarı, yargı bağımsızlığı bakımından risk
faktörü haline getirmektedir. Halbuki müste şar bir Yargıtay veya Danıştay üyesi olsa, bu endi şelerin hiçbirini yaşamayacak, Yüksek Kurulun çalışmalarında özgürce oyunu kullanabilecek ve herhangi bir bask ı halinde,
onurundan asla taviz vermeksizin asli ve eşiti görevine dönebilecektir (hakimlik veya yüksek müşavirlik onurlu görev değil midir şeklindeki düşünce demagoji olur: Elbette bütün hakimlik grevleri ve di ğerleri onurlu yargı hizmetleridir. Ancak bu husus izafidir: Aibaylık da çok şerefli bir rütbedir ama hiçbir generali albayl ığa döndüremezsiniz- -indiremezsiniz demiyorum, bir kademele şmeye girmek istemiyorum, fakat kamuda çalışma
hayatının en basit ve vazgeçilmez psikolojik gerçeklerini de gözard
ı edemeyiz diyorum- ve kabul ettiremezsiniz).

3- Müsteşar, Yargıtay ve Danıştay üyesi olduğunda, sadece Bakana karşı
değil, Yüksek Kurulun diğer üyelerine karşı da özgürce çalışabilecek ve oy
kullanabilecektir. Bu da yarg
ı bağımsızlığını sağlayacak bir başka faktördür. Zira müste şar te şkiltın içinden gelmiş, uzun ıllar
y
taşrada başarıli
şekilde hakimlik, savc ıl
ık veya adalet müfetti şliği görevlerini yurutmü ş,
adli görevin şartlar
ını ve meslektaşlarmın psikolojilerini çok iyi bilen, hatta belki, kurulun seçilmi ş üyelerinden bile daha objektif ve isabetli kararlar verebilen ki şidir. Ancak ileride Bakan tarafından istenmedi ğinde gidebileceği tek arzu edilir görev olan yüksek mahkeme üyeli ğine kendisini seçecek olan diğer kurul üyeleriyle iyi geçinmek ve onlara ters dü şmemek
endişesi, oyunu etkileyebilecek, bu da yarg
ı bağımsızlığını bir başka bi670 B İLDİRİLER
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çimde yaralayacaktı r. Böylece müsteş ar, istikbM endi şesi içinde, bir yan- KURULTAYI
dan Bakana, diğ er yandan Kurula ters dü ş memek için itina ederken, hakkı nda karar verilecek hakim veya savc ı için objektif bir oy kullanması , huzur içinde beklenilebilecek bir olay de ğildir. Halbuki müste şar bir Yargı tay veya Danış tay üyesi olsa, hiçbir endi şe taşı madan Yüksek Kurulda görev yapar ve oyunu özgürce kullan ır. Bu da yargı bağımsızliğı na ihtiyacı
olan hakim ve savcıları n ona olan güvenini artı nr; teminath yargıçlar, adil
kararlar verirler...
4- Böyle bir yasa de ğişikliği, bakan bakımından da bir çal ışma rahatlığı
Sağlar: Bakan da, yurutme kuvvetinin bir unsuru olarak, anla şabileceği
ve güvenebileceği bir müste şarla çalış mak ihtiyacındadı r. Onun da böyle
bir hakkı vardır. İki erkle ilgili bir olay ı çözerken, iki erkin de ihtiyaçlar ı m gözönüne almak zorundayı z. Bakamn, değiştirmekte büyük zorluklar
çekeceğini bildiği, ha deyince Yargı taya seçtiremediği bir müsteşara, birlikte çal ışmak istemedi ği halde katlanmak zorunda kalmas ı, idareyi zaafa
uğratır, hizmeti aksatı r. Bundan da yine Adalet Bakanl ığının hizmet götürdüğü Adalet Teşkilatı zarar görür. Taraflardan birinin birlikte çal ışma
isteği sona erdiğinde müste ş ann kendili ğ inden Yüksek Mahkemedeki asIl yargı görevine dönmesi, böyle bir yolun aç ık olması, bakanlıkta uyumlu
ve huzurlu bir çal ışma ortamı yaratır. Akla ş u gelebilir ki, Adalet Bakanı na müsteşarı m Yargıtay ve Danış tay üyeleri arası ndan seçme mecburiyeti yükleyebilir miyiz? Elbette yükleyebiliriz: Nas ıl ki vali olunmadan İçişleri Bakanlığı Müste ş an, büyükelçi olunmadan D ışişleri Bakanl ığı Müsteşarı ve General-Amiral olunmadan Milli Savunma Bakanl ığı Müsteşarı
ı Bağımsızliğı gibi hukuksal ve anayaü gibi Yarg
olunamıyorsa (Görüldüğ
men,
devletin ana hizmet birimi olan bu
ı olmamasma rağ
sal bir sorunlar
bakanlıklarda dahi müste ş ara, Adalet Bakanlığı müsteşanna tanınmayan
bir görev teminatı sağlanmıştı r; en azı ndan mesela İçişleri Bakanliğı müsteşan bakanıyla anla şamadığında kaymakamlığa, D ışişleri Bakanlığı
Müsteşarı örneğin ikinci katipliğ e, Milli Savunma Bakanlığı müsteşarı da
bölük komutanlığı na gönderilemeyece ğini bilir ve bu huzurla çalışır, ama
Adalet Bakanliğı müsteşarı mn —yüksek müşavirlik kanal ıyla- bir sulh hakimliğine gönderilmesine yasal bir engel bulunmad ığı gibi, fiili durumda
i belli değildir, geldiği göreve veya e şiti bir mada nereye gönderilebilece ğ
kama istese de dönemez ... ) yüksek mahkeme üyeli ğine seçilmeden de,
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mahkeme üyelerini seçen ve bütün yargı teşkilatım idare eden
Adalet Bakanlığı müsteşarı olunamamalıdır. Adalet Bakanlığına getirilmiş olan zatın, Türk Yargı Sistemini bilen, ço ğu yüksek yargıçları tanıyan,
yüksek mahkemelerde dostlan bulunan ve te şkilata yabancı olmayan
mümtaz bir şahsiyet olması gerekir ve Ço ğu zaman da öyle olmuştur. Böyle bir zatın toplam sayısı 300'e varan Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından güvenebileceği, birlikte Çalışma teklifini kabul ettirebileceği bir tek
tanıdığının olmaması mümkün değildir. Zaten o takdirde atanan bakanda
isabetsizlik olmuş olur ve bu dahi hükümeti kurmakla görevli zatın, Adalet Bakanım seçerken, -tıpkı Milli Savunma, Dışişleri gibi bakanları tercihinde bazı özel faktörleri gözönüne alması gibi- özel bir dikkat sarfetmesini gerektirir ve dolayl ı yoldan yargıya yeni bir fayda daha sa ğlar.

5- Düşünülebilir ki, müste şar Yargıtay ya da Danıştay üyesi olursa bakan dinler mi, onun emirlerini yerine getirir mi, bakanl ıkta iki başlılık olı
maz mı, işler muntazam yürür mü? Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu
endişeler asla varit değildir. Kendi istek ve muvafakati ile müste şarlık görevini kabul etmi ş bir yüksek hakim, uzun yıllar hizmet verdiğ
i mesleğine bir de bu sahada başanlı hizmetler vermek istemez mi? Belli bir ya şa
gelmiş, kıdemini almış, mutluluğu mesleğinde bulmuş bir şahsın, belli bir
devlet usul ve adabı dahilinde bu görevi bakamyla uyum içinde götüreceği ve yürüteceği tabiidir. Ancak bakan kendisine yarg
ı bağımsızlığın
ı zedeleyici, Cumhuriyetin temel niteliklerine ayk ırı, idari görevlerde usul ve
yasaya uymayan bir talimat vermesi halinde kar şı çıkacaktır ki, zaten istenen de budur.
6- Başka bir endiş e, bir yüksek mahkeme üyesinin Bakan emrinde görevlendirilmesinin yargı mesleğinin onuru açısından incitici olup olmayacağı
hususudur. Bu, mesleki bak ımdan çok tutucu bir görü ş olur. Önce yasalara uygun her kamu görevi şereflidir. İkinci olarak, halen de bu görevi birinci sını f bir hakim yürütmektedir. Birinci s ın
ı f bir hakimin müste şarlık
yapması —bırakalım müsteşarlığı, bakanlıkta herhangi bir mesleki görev
yapması- hiç de incitici olmadığı, şimdiye kadar hiç böyle bir endi şe öne
surulmediği ve böyle bir kınklık yaşanmadığına göre, birinci sınıf bir yüksek hakimin —hem de şimdiki statüden farklı olarak tanı bir teminat içinde ve bakanın her emrinin gözükapal ı yerine getirmeye mahkum olmaks ı672
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zın- müsteşarlık yapmasının hiçbir incitici yönü olamaz. Üçüncü olarak
düşünülmelidir ki bu yüksek yargıç —yani yüksek mahkeme üyesi- Adalet
Bakanlığında herhangi bir idari göreve de ğil, bütün adli ve idari yargı teşkilatınm adeta başı gibi olan müsteşarlik görevine getirilmektedir. Dördüncü olarak yüksek mahkemelerin görevde veya emekli ba şkanları ve
başsavcılannın seçim dönemlerinde Adalet Bakan ı olarak atanabildikleri,
dolayısıyla başbakana bağlı oldukları yerde, üyelerinin de bakanın yardımcısı konumunda olan müste şarlığa atanması, idarede muadelet ilkeleri ölçüsünde normal bulunmaktadır. Beşinci olarak yüksek mahkeme üyeleri Başbakanlıkta müsteşar, müsteşar yardımcısı ve hatta başdanışman
olabilmektedirler. Kendi bakanl ıklannda müsteşar olmaları, -hem de anayasal bir yüksek kurulun üyeli ği onurunu da üstlenerek- daha tabii de ğil
midir?
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Ben meseleye hiçbir zaman onursal aç ıdan bakamıyorum ve yarg
ı hahmından inciticilik vasfi görmüyorum. Ancak eğer böyle bir dü şüncenin çok
üzerinde durulacak olursa, şimdiki durumun, yüksek mahkemeler aç ısından, kendi üyesinin müste şar olmasından daha incitici bir tablo arz ettiğini de belirtmek isterim:
ıtay üyeliğine seçilmemi ş ve yüksek hakim olmayan müste şar, Yara) Yarg
gıtay ve Damştay'a üye seçmektedir, Yarg ıtay Başkanının dahi haberi olmaksızın... (Halbuki meseM bir Yarg
ı tay üyesi müsteşarlığa atamrken 1.
Başkanlık Kurulundan izin al ınması gibi bir usül de getirilerek, yüksek
mahkeme, bakana karşı daha bir prestije kavuşturulabilir).
b) Müsteşar Yüksek Kurulun tabii üyesi oldu ğundan imza sırasında ve
protokolde (hepsi Yarg
ıtay ve Danıştay üyesi olan) H.S.Y.K.'nun yedek
üyelerinin önünde yer almaktad ır. Genel devlet protokolünde de müste şar,
yüksek mahkeme üyesi olmad ığı halde, yüksek mahkemelerin değil üyelerinden, daire başkanlarından bile öndedir.
c)Yargıtay'ın parası bittiğinde kendisinden yardım istenilen ki şi, Adalet
Teşkilatını Güçlendirme Vakfımn Başkanı olan, fakat henüz Yarg
ıtay üyesi bulunmayan müste şardır. Yarg
ıtay yargısal denetimini yaptığı, içinden
geldiği, bu nedenle içiçe olduğu ve üstü, büyüğü konumunda bulunduğu
BILDIRILER
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taşra teşkilatının bir sorununu dile getirmek, bir iste ğini iletmek istese gidip başvuracağı kişi de müste şarıdır.
Yani şimdi bütün bunlar Yargıtay ve Danıştay için incitici olmuyor da,
kendi üyelerinden birinin bütün taşra teşkilatının ba şına gçerek Adalet
Bakanlığı Müsteşarlığma atanmasında ve yasalar çerçevesinde bakan emrinde —onun yardımcısı sıfatıyla- çalışması mı incitici oluyor?

7- Bir başka endişe de, böyle bir düzenleme halinde tarafs ızlıklan esas
olan yüksek mahkeme üyelerinin Adalet Bakanı olan veya olmas ı muhtemel şahsa müracaatla bu göreve gelmek isteyerek politize olabilecekleridir. Fakat şu andaki müste şar da tarafsızlığı esas olan bir hakimdir. Üstelik bir de yüksek mahkemeye seçilmek için adayd ır. Eğer politize olmak
sözkonusu ise, bu endişe şimdiki durumda daha çok varit olmal ıdır. Diğer
yandan, yaşım-başını almış, mesleki onurunu kanıtlamış, kariyerinin sonuna kavuşmuş bir yüksek yargıcın, politikacılarla ili şkilerinde —müsteşarlık arzu etse bile- belli bir seviyeyi muhafaza edeceği ve yargımn ve
mensup olduğu yüksek mahkemenin onurunu koruyacağı ştiphesizdlir. Zaten yüksek mahkemeler de bu konuda mensuplar ını
n davranışlanm titizlikle değerlendirirler ve çok hassastırlar. Esasen bunu biz dü şünüyoruz,
bizim dışımızda hiç kimse hakkımızda böyle bir şüpheye dü şmüyor. Fakat,
aman siyasete bulaşmayalım diye, hakim politikac ıyla hiç konuşmasın,
selam dahi alı p-vermesin, devletin hiçbir yüksek görevinde kendisinden
yararlanılmasın şeklinde katı ve çağdışı bir düşünceyi artık terketmek zorundayız, istesek de, istemesek de. İşte bunun en yakın ve en belirgin örneği: Bir yüksek mahkeme başkan
ı Cumhurba şkammız oldu, bu da Türk
Yargısı için bir onur değ
il midir? Dünya yeni bir bin yıla giriyor (henüz girmedi, biz şu anda 20 nci yüzyılm ve ikinci binyılın son yılım yaşıyoruz. 21
nci yüzyıla ve yeni bin ıla
y 01.01.2001 günü girece ğiz, sabırsızlık ve erken
kutlama, tarihi ve matemati ği değiştirmez) insanlar, kim olurlarsa olsunlar, hangi meslek, kariyer ya da erkten bulunursa bulunsunlar, birbirlerini tanımak istiyorlar, birbirleriyle temasa geçiyorlar, birbirlerinin mesleğini öğrenmek istiyor, birbirlerinin i şlevine ilgi duyuyorlar. Yeni ufuklara
açılmak istiyor, yeni bir dünyanın sınırlarım zorluyorlar. Dünyan ın birçok
medeni.ülkesinde ıllardan
y
beri hakimler seçimle göreve geliyorlar. Milletvekili seçilir gibi propagandalar düzenleniyor. Bu ülkelerde hukuk, ada674
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let yok mu? Elbette bir yüksek yarg ıcın da milletvekili arkadaşı, bakan a
kadaşı olacak, biri yargı , öteki yasama yada yürütme erkini yurutürken
birbirlerine yardımcı olabilecek, Anayasada yaz ılı olan kuvvetler arasında
işbirliği öngörüsü, kişiler bazı nda gerçekle şecek ve bir bakanla bir yüksek
yargı ç, adalet hizmetlerinde birlikte çalış mak isteyebileceklerdir. Bunlan
önleyemeyiz, önlemeye kalkışımı z da bir yasakç ı zihniyet olur. Yargı bağımsızlığı sioganı arkası na geçerek, biraz kaprise dayanan yasakçı bir düşünüş.
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Esasen bunlar çok ekstrem endi şelerdir ve asıl hedefimiz, Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunun, yargı bağımsızlığı açısından sakıncalannı gidermek, mevcut Anayasa ve siyasi ve sosyal realiteler çerçevesinde, mümkün olduğunca teminat sağlamaktır. Bunun da tek bir yolu, Kurulun doğ al üyesi bulunan ve her toplant ısına bizzat katılması zorunlu olan müsteşarı , yüksek mahkeme üyeli ği sıfat ve teminatma kavuşturmaktır.
Bitirirken, bu konuda tamamlay ıcı önerim, işbu yasal düzenleme yapılırken, müsteşarlığ a atanmak için yüksek mahkeme üyeliğinde 3-4 yıl gibi
belli bir kıdem şartmın da konulinasıdır. Böylece, bakanın, müsteşar yapmak istediği hakimi önce yüksek mahkemeye seçtirmeye çal ışması gibi bir
ohınısuzluğa da meydan verilmemiş olunur (Nitekim bir ki şi vali olur olmaz İçişleri Müsteşan yapılamaz, valilikte belli bir kıdem aranır. Milli Sail,
vunma Bakanlığı Müsteşarlığımn fiili kadrosu da, yeni bir general de ğ
korgeneraldir.).
IV- SAVUNMANIN BA ĞIMSIZ ÖRGÜTLENMES İ
Anayasan
ın 36. maddesi "herkes me şru vası ta ve yollardan faydalanmak
suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya dayalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir" ilkesini belirtmektedir. Bu hak, ki şilerce bizzat kullamlabileceği gibi, hukukun temel kuralı ve yururlükteki mevzuatm gerei olarak, avukatlarca da kullamlabilmektedir. Fakat avukathk görevi,
ğ
1136 Sayılı Avukatlık Yasasmın 1. maddesinde de belirtildi ği gibi, basit bir
vekalet ili şkisi ve yetkisinden çok daha fazla ve farkl ı olarak, bir kamu
ının bir ana unsuru halinde ve bir yerde müvekhizmeti niteliğinde, yarg
kilden bile bağımsı z biçimde kutsal bir adalet görevi olarak icra edilmektedir. Gönül istercli ki Anayasa, avukatl ık mesleğini ve onun organize kuB İLDİRİLER
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olan barolarla Türkiye Barolar Birliğini diğer "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları"ndan (m. 135) farklı olarak, yargı bölümünde hukuk devleti olman ın vazgeçilmez bir şartı halinde kişilerin hak
arama özgürlüğünü pekiştiren kutsal işlevini ayrıca tebarüz ettirerek ansın. Bu yapılmamıştır. Bu Anayasa eksikli ği mutlaka giderilmelidir. Çünkü barolar ve onların üst kuruluşu olan Türkiye Barolar Birli ği, devletin
hukuki temeline ve insan hak ve hürriyetlerine dair önemli güvencelerden
birisidir.

Bu yapılmamakla kahnmanu ş, Yasa, disiplin i şlemlerinde, soruşturma
izinlerinde, uluslararası toplantı ve kongrelere katılmalarda ve idari ve
mftli denetimlerde barolan Adalet Bakanlığının vesayeti altma sokmuştur.
Adalet Bakanlığına bağlı bir avukatlık mesleği, demokratik bir hukuk
devletinde düş ünülemez. Elbette herkes ve her kuruluş yasalara uymak
zorundadır ve uyulmaması halinin bir denetimi ve müeyyidesi olacaktır.
Fakat bu denetim yargı bağımsızlığı felsefe sine uygun şekilde, mesleğin
üst kuruluşlannca yapılmalı, soruş turma izinleri barolarca verilmeli ve
Adalet Bakanlığı bu konuda, tıpkı Hakimler ve Savcı lar Yüksek Kurulu
için öngördüğüınüz gibi, devletin ve hükümetin adalet politikas ım saptayıp yürütmek ve adaletin i şleyişini gözetmekle yükümlü bir bakanl ık olarak, sadece savc ılık görevi yapmalıdır. Yani avukatlar, barolar ve avukatlı k mesleği ile ilgili başvurulannı yapmalı, verilen kararları uygun görmezse itirazda bulunmal ı; ancak bu taleplerini yargı yerlerinde takip etmelidir, kendisi yarg
ıç olarak son kararı verirse, savunma görevinin bağımsızlığından söz edilmesi güçleşir.
Saygılarımla.

Oturum Başkam

Sayın Uğur Ibrahimhakkıoğlu'na, sunduğu bu tebliğ için çok teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Özgen.
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Av Eraip Özgen
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Sayın Başkan, değerli izleyenler; hepinize saygılanmı sunuyorum.
Yargı bağımsızlığı , ku şkusuz çok önemli ve günümüzde art ık mutlaka gerçekleş tirilmesi gereken bir unsurdur. Büyük Atatürk'ün bir sözü var "yargısı bağımsı z olmayan bir ülkenin siyasi ba ğımsızlığı dahi kuşkuludur" diyor; evet, yargı bağımsızlığı bu derece önemlidir. Yarg ı bağımsızlığının neden önemli olup olmadığı m Sayın Ibrahimhakkıoğlu burada vurguladı.
Onlara girmeden vakit nedeniyle ba ş ka bir noktaya gelmek istiyorum.
Yargı bağımsızlığının kapsamı nedir? Her şeyden önce şunu sanıyorum belirlememiz laz ım: Yargı 3 öğeden oluşur; say (iddia) savunma ve karar.
Eğer bu 3 öğeden biri dahi bağımsız değilse, eğer bu 3 öğeden biri yana itiliyorsa, bu takdirde yargı bağımsızlığının sa ğlandığım söylememize olanak yoktur. İ ster hukuk, ister ceza muhakemesi olsun hepinizin bildi ği gibi bir tez ortaya konulacaktır, kar şı taraf yine tam serbest bir şekilde antitezi ortaya koyabilecek ve ondan sonra da yarg ı ç, bu tez ve antitezden bir
senteze ulaşabilecektir. Sentezin do ğru olabilmesi, hakikate erişilebilmesi için mutlaka tez ve antitezin serbestçe ileriye sürülebilmesi gerekir.
Ben, müsaadenizle konuyu önce ikiye ay ırarak, birincisini biraz daha k ısa geçeceğim; çünkü İbrahimhakkıoğ lu ondan söz etti, esas ikincisi üzerinde duraca ğım. Birincisi yargıç ve savcıların bağımsızlığı sorunu, ikincisi ise avukatların bağımsızlığı sorunudur. Anayasam ız 9. Maddesinde
"yargı yetkisi, Türk Milleti ad ına bağımsı z mahkemelerce kullanılır" dedikten sonra 138. Maddesinde de bu ba ğımsızlığı sağlayabilmek için yargı çlann görevlerinde bağımsı z oldukları m ve Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatine göre hüküm vereceklerini belirtmi ştir.
"Savcı ve yargıç bağımsızlığı " dediğimizde hangi ba ğımsızliklar söz konusudur? Birinci, olarak söz konusu olacak olan mutlaka Yasama Organ ına
karşı bağımsızlıktı r. Bu, belki en zor anla şılan bir bağımsızlık şeklidir;
ıçlar aslında yasama organı mn iradesi, yani yasama orgammn
çünkü yarg
yaptığı yasalarla bağlı olmak durumundadı rlar. Ama biraz önce okuduBİLDİRİLER 677
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138. Maddede de belirtildiği gibi yargıçlar sadece Anayasaya veya yasaya göre değil hukuka uygun karar vermek mecburiyetindeler. Demek ki
Anayasamız dahi yasalar
ın ve Anayasamn üzerinde, daha değerli, daha
geçerli birtakım hukuk normiannın olduğunu kabul etmiş. Bunun çok güzel bir örneğini de, 70'li yıllarda Anayasa Mahkememiz vermiş idi. Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanununa ek 2. Madde olarak ilave edilen ve o vakit Anayasanıızda mevcut olmayan "berayi zimmet as ıldı? ilkesi; yani
suçsuzluk karinesi o vakitAnayasanuzda yoktu. Ama Anayasa Mahkememiz, bir suçluluk karinesi getiren ve bireye aksini ispat yükümlülü ğü getiren ek 2. Maddeyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu iptal etmiştir. Demek ki mahkemelerimiz; sadece kanun ve Anayasa ile değil, Anayasanın da üstünde, hukuk normlanyla ba ğh olacaktır.

Yasamaya kar şı bağımsızlıkta bir de dikkat edilmesi gereken nokta yasalar mutlaka soyut ve genel olmalıdır. Soyut ve genel olmayan, diğer bir
deyişle bir yargılama makamında görülmekte olan bir davay
ı etkilemek
amacıyla Parlamento bir yasa ç ı karacak olursa, bu takdirde ne olmu ş oluyor? 0 gördüğü davada yargıca "bu davayı şu şekilde hallet" diye Meta talimat vermiş oluyor; bu da bağımsızlı k ilkesine tamamen aykırıdır. Yine
138. Maddenin son fıkrasında, hepinizin bildi ğ
i gibi, yasama orgamna
karşı bağımsızlığı sağlayabilmek amacı yla Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamayacağım, görüşme yapılamayacağım, beyanda bulunamayacağını da hükme bağlamıştır.
En kolay anlaşılan; fakat en zor sağlanan yürütmeye karşı bağımsız konusuna geliyoruz. Evet, en kolay anlaşılan. Hakikaten hiç kimse kalkı p da
"yargıçlar, savcı lar yürütmeye bağlı olsun" demez; ama uygulamada da en
zor sağlanabilen bu. Her şeyden önce, bunun yürütmeye kar şı bağımsızligin sağlanabilmesi için, yargıçlann görevlendirilmesinde yürütmenin
hiçbir rolünün olmaması gerekir. Oysa 1982 Anayasamıza göre 146. Maddede Anayasa Mahkemesi üyelerini, çe şitli kurunılarımn gösterdiği 3'er
aday arasından seçme yetkisi Cumhurba şkanına verilmiştir. Keza Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı m seçme yetkisi, Danıştay üyelerinin 4/1'ini
seçme yetkisi ve yine Danıştay ve Yargı tay Genel Kurulların
ı n göstereceği 3'er aday adasından, Hüimler ve Savcı lar Yüksek Kurulu üyelerini seçme yetkisi cumhurbaşkanlığına verilmiştir. Cumhurbaşkan
ı kimdir? Ana6781 BILDIRILER
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yasamı za göre yürütmenin ba şıdır. 0 halde, Cumhurbaş kamna bu yetkilerin tanınması yürütmenin hakim, yarg ıç atamasında etkili olmasına neı da yürütme
ı değil, Adalet Bakan
den olmaktadır. Sadece Adalet Bakan
Anayasaimşı,
r;
ama
yürütmenin
ba
kuvvetinin, yürütmenin bir organ ıdı
za göre Cumhurba şkanıdı r. 0 halde, bu yükümler nedeniyle yürütme, yine bağımsızlığı zedelemekteclir.

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

Hkimler, Savcı lar Yüksek Kurulundan bahsettik; hemen bu Hakimler ve
Savcı lar Yüksek Kuruluna geliyorum. Anayasam ıza göre bu kurul, yarg ıç
güvencesini sağlamak amacı yla kurulmuştur. Yargı bağımsızlığım incelerken yargı ç güvencesiııin çok önemli olduğunu unutmamaımz gerekir.
Aslında bu bir yargıcının ki ş ilik sorunudur. Herhangi bir etkide kalmaması, herhangi bir yasad ışı taleplere kar şı direnebilmesi ku şkusuz bir kiş ilik sorunudur; ama binlerce yarg ıç olduğunu, binlerce savcı olduğunu
düş ünün. Bunlann da birer insan oldu ğunu hiçbir zaman unutmamamız
ıç ve
lazı m. 0 halde, her insanda mevcut olabilen birtak ım endi şeleri, yarg
r;
bunu
unutmamağaldı
son
derece
insanidir
ve
do
savcıların da taşıması
mı z gerekir. Bu nedenle, yargıcın tam bağımsı z hareket edebilmesi için,
özellikle özlük hakları açısı ndan yürütme organına karşı bağımsızlığının
sağlanması gerekir. Bu amaçla Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulu kurulmuş tur. Günümüzdeki Anayasam ı za göre bunun ba şkanı Adalet Bakanı ve üyesi de Adalet Bakanl ığı Müsteşarı ; yani bakana hiyerar şik bağlı
olan bir kişidir. Çe şitli konuşmalarımı zda, Barolar Birli ğinin benden önceki ba şkanlarını n yaptığı konuş malarda da hep bunun kar şısına çıktık
ve mutlaka Adalet Bakamyla müste ş ann bu kurumdan ç ıkması, çıkarılması gerektiğini savunduk; aynı fikri burada savunuyorum.
Sayın İbrahimhakkıoğ lu, onun yerine bunun ba şkanı mn Cumhurba şkanı
ı önerdi; ama ben bu öneriye de biraz önce söyledi ğim gerekçeyle
olmasın
katılamı yorum. Çünkü Adalet Bakan nas ı l bir yürütme organı üyesiyse
ının ba şıdır ve ayni sakınca ortaCumhurbaşkanı da yine yürütme organ
ya çıkacaktı r. Yürütme organının başı hkimleri atayan, hükimleri nakı haline gelecektir.
leden, çe ş itli yerlere tayin eden bir kurulun ba şkan
İ kinci çok önemli nokta, Hakimler ve Savc ılar Kurulunun, yine Say ın Ibrahimhakkıoğlu'nun bahsettiği üzere Personel Müdürlü ğünün ve Teftiş
Kurulunun bulunmamas ıdı r. Personel Müdürlü ğü Adalet Bakanlığında;
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Adalet Bakan ı mn emrinde bir kurul. Ne yap ı yor? 1 000-1 200- 1 500
kişilik liste hazırlıyor. HMcimler, Savc ı lar Yüksek Kurulu da bunu 3-4 gün
içinde inceleyip sonuna ba ğ lamak durumunda. Bu liseyi adam gibi incelemeye imkanı var mı ? Olanak yok. Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kulunun Teftiş Kurulu yok. Ne oluyor? Adalet Bakam, müfetti şlerini istediği
gibi tayin ettiğ ine göre müfetti şini yolluyor ve belki hayali olmam ıştır;
ama olma olasılığı vardı r "olumsuz rapor getir" diye müfetti şe talimat veriyor ve Hakimler, Savc ı lar Yüksek Kurulu gelen bu rapor üzerine karar
veriyor. Bu şekilde bağımsızlığı sağ lamaya olanak yoktur. 0 halde, Hkimler ve Savcı lar Yüksek Kurulunun kendi Personel Müdürlü ğü ve kendisine bağlı Teftiş Kurulunun mutlaka kurulmas ı lazım.

Burada üzerinde durmak istedi ğim bir nokta da, mesle ğe alınmada uygulanan yöntemdir. Anayasam ızı n 146. Maddesine "adli ve idari yarg ı hkim ve savcıları mn mesleğ e kabul etme yetkisi, Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulundadı r" diyor; ama uygulamada böyle olmuyor. Önce ÖSYM'de
yazılı bir sınav yapılıyor. Ondan sonra hfikimli ğe kabulde Adalet Bakanliğı "mülakat" adı altı nda -çünkü ondan sonra mülakat olunca bir yaz ılı
belge, bir delil de yok- bir s ınav yapı yor ve bu mülakatta pek ço ğunu eliyor. Vaktiyle bize çok müracaatlar oldu. Yaz ılı da 100 üzerinden 95, 97
alanlar çeş itli nedenlerle 20 saniye, 40 saniye süren mülakatlarda elendiler. 0 halde, yargı çlann daha işe başlaması nda bir siyasi etki söz konusu
olabilmektedir; bunun da mutlaka de ğiştirilmesi lazım.
Bir diğer nokta belki ço ğumuzca çok önemli görülmeyebilir; ama önemli.
Ceza Muhakemeleri Usulü Yasam ı za göre, hepinizin bildiği gibi Adalet Bakanın
ın cumhuriyet savcıları na "dava aç" diye emir verme yetkisi var. Bir
kimse hakkında dava açılması önemli bir olayd
ır; çünkü o kiş iyi aleni duruş maya yolluyorsunuz, tüm kamuoyuna sanık diye teş hir ediyorsunuz.
Böylece o kiş i sonunda beraat etse dahi lekeleniyor, pek çok kafada "can ım
herhalde idare etti de beraat etti" şeklinde kuşkular b ırakabiliyor. 0 halde, Adalet Bakammn bu yetkisinin de olmamas ı lazım; çünkü zaten savcıların takipsizlik kararı na karşı gidilecek yol var. Yargı ca; en yakın ağır ceza mahkemesi ba ş kamna itiraz da ediliyor. Bir yargıç dosyayı inceleyip
karar verebiliyor. 0 halde hü Adalet Bakan ı na "dava aç" emri vermenin
anlamı ne olabilir?
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Üçüncü bağımsızlık şekli muhite kar şı bağımsızliktır; bu da çok önemlidir.
Bir yargıcı n muhit etkisinden uzak kalabilmesi gerekir. Ku şkusuz burada yasalarla pek fazla bir ş ey elde edilmez; çünkü burada en önemli olan
husus, yargıcın kişiliğ i konusudur. Ancak belki yasalarla yap ılabilecek
şey, yazılı ve görsel bası nda, biraz önce Sayı n Yekta Güngör Özden'in de
belirttiği üzere kişileri suçlayıcı, kişileri adeta yarg ılayıcı ve kişileri kamuoyuna suçlu diye takdim edici yay ınlarla ilgilidir. Aslında Basın Kanunumuzda yaz ılı basın açısı ndan buna engel bir hüküm var. Görülmekte
olan bir ceza davas ında mütaMa ne şri basın açısından yasaktır. Hazırlık
soruşturması nda elde edilen belgelerin, ifadelerin duru şmada okunmasından önce yaymianmas ı yasaktır ve bu yasakları n ceza yaptınmları var;
ama ülkemizde, hele son zamanlarda görüyorsunuz, emniyetteki ifadelerin daha duruşma başlamadan, duru şma ba şlamadan bir yana dava aç ılmadan gazetelerde boy boy yay ınlandığım görüyoruz. Nedendir bilemem;
ama savcı larımız, Bası n Kanununun bu maddesinin uygulamak için en
ufak bir şekilde harekete geçmiyorlar.
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Radyo ve televizyona gelelim. Günümüzde radyo ve televizyonunu etkisi
çok açıktır; bunlar açık bir beyin yı kama makinesidir. Fakat ne yaz ık ki
radyo ve televizyonla ilgili yasada bunu yasaklay ıcı bir hükme yer verilmemiş. 0 halde, bu hukuki eksikli ğin de önlenmesi gerekir.
Yargı bağımsızlığımn sağlanabilmesi için di ğer bir nokta şudur: Yargı kararları na yasamamn, idarenin mutlaka uymas ı lazım. Eğer özellikle idari davalarda, idare mahkemelerinin verdi ği davalarda bu kararlara uyulmayacaksa niye yarg ılama yap ıyoruz? Yargı kararlarma uyulma mecburiyeti, yine Anayasamızda hükme bağlanınış ; ama yine idari davalarda görüyoruz ki, Sayı n Özdenin de belirtti ği gibi, uymuş gözüküyor; ama 2 gün
sonra o hukuka aykı n bulunan iş lemi yeniliyor.
Son olarak Say
ın İbrahimhakkıoğlu'nun ortaya attığı , önerdiği bir husus
var. 0 konuda ben bugüne kadar pek dü şünmemiş tir; mali özerklik konusu. Bunun hiç olmazsa tart ışmaya değer olduğunu kabul ediyorum.
Avukatlann bağımsızlığı na gelince -bu bizim mesle ğimiz açısından da çok
önemli- ne yazık ki toplumumuzun savunmaya bak ış açısı son derece hatalıdı r. Sadece "toplumumuzun" deme ıniz belki yanl ış. Toplumumuzuıı
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onlar da dahil; ama siyasilerimizin bak ış açısı yanlış, bürokratlarımızın bakış açısı yanlıştır. Konuşmamın başında yargı 3 öğeden oluşur diye belirttim; ama ne yaz ık ki ne siyasilerimiz, ne bürokratlarımı z yargımn
üçüncü öğesi olan savunmayı hiçbir zaman yargı içinde kabul etmiyorlar.
Yargıçların da bir kısmı maalesef öyle "çoğu" demeyeyim de hiç olmazsa
bir kısmı . Bu nedenledir ki savunma ikinci s ımf bir hukuki işlem olarak
görülüyor; bu son derece yanlıştır. Avukatlık Kanunun aksine ba şka bir
hüküm taşıyor "avukatlara karşı yapılan tecavüzler, fıiller hakimlere karşı işlenmiş sayılarak ayni hükümler uygulanır" demek ki bir kanun maddemiz avukatla hakimi ayn ı statüde kabul ediyor; ama ne yaz ık ki uygulanıada buna pek rastlayanııyoruz. Bu düş ünce hakim olmadıkça; yargının 3 unsurdan oluştuğu kabul edilmedikçe, ülkemizdeAvrupa Insan Hakları Sözleşmesinin istediği anlamda adil bir yargılamamn mevcut olduğunu kabul etmeye olanak yoktur.

Yapılan yargılamalar hiçbir zaman adil de ğildir. Uygulamada görüyoruz;
savcıyla hakim ayni statüde oturuyor. Oysa savc ı sadece bir taraf; iddiayı,
tezi ileri süren taraf; müdafi de antitezi ileri süren taraf. 0 halde, aynen
Anglosakson sisteminde oldu ğu gibi ikisi de ayni seviyede oturmal ıdır.
Üçlü oturunca, yine uygulamada görüyoruz, h ğkimle savcı çoğu zaman
aleniyet kuralinı da ihlal ederek fisır fısır fisıldaşıyorlar. Ne konuştuklanm bilmiyoruz. Acaba verilecek kararla ilgili birtakı m oluşumlar mı yapı yorlar? Ondan bir daha öteye gidiyorum; karar için özellikle çok hakimli heyetlerde salon bo şaltılıyor. Sanık dışanya, müdafi ışarıya;
d
ama savcı bey içeride oturuyor. Oysa Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzda
"karar
ın oluşması na ancak karara varacak olan hakimler kat ılabilir" diye
çok açı k hüküm var. Bu durumda biraz da meslekta şlanmıza bir görev
düş üyor. Bu durumlarda bir tutanakla bunu saptay ıp, bunu temyiz nedeni olarak ileri sürmeleri laz ım.
Ayrıca savunman
ın hü yargımn bir öğesi olarak kabul edilmediğinin resmi bir belgesi de bu sene ba şında ortaya ç ıktı. Hepinizin bildiğ
i gibi bir
üçlü protokol; yani Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarımn çıkardığı cezaevlerine giriş i düzenleyen bir protokol yapıldı . Hakimler, savcılar cezaevine girerken aranmayacaklar; ama avukatlar hem duyarl ı kapıdan geçecek, hem üstleri fiziki aramaya tabi tutulacak. Nerede o vakit h ğkimle
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ı yargının unsuru olmaları. Ne KURULTAYI
savcıyla avukat arası ndaki birliktelik, ayn
yazı k ki bu üçlü protokolde bir düzeltme de yap ılamadı.
ı n bir diğer unsuru bence geçinebilme garantisine
Avukatın bağımsızlığın
de sahip olması lazımdır. 1998 yılında kaldırı lan hayat standardı esası,
ne yazı k ki birkaç ay önce yeniden getirildi. Meslekta şlarımı z, kazanmadığı gelirin vergisini ödemek durumunda b ırakıldı. Avukatların emekliliği ise tek kelinı eyle içler acısı . Alman ücret, fakirlik s ınırı olarak resmen
ilan edilen sımrı n altı nda, neredeyse yarısı nda. Bütün bunlar düzeltilmedikçe mesleğin onura kavuşması na olanak yok.
Son olarak bir noktayı daha belirtmek istiyorum. Savunmam ba şlayacağı emniyette gözaltına al ınanla görüş me hakkı , orada ifadede bulunma
hakkı vesaire gibi mevzular kabul edildi. Aslı nda o yasa taslağını n ilk yaı belirtmek istiyorum. Biz aszımım yapan ki şi olarak burada iki noktay
linda o vakit bir zaruri müdafili ği getirmek istiyorduk; ama ne yaz ık ki
Türkiye o zaman buna haz ır değildi. Emniyette avukatı n hazır bulunmaım saydık ve onu yaptık. Sadece istisnai baz ı durumlar; 18
sım bile bir ad
yaşı ndan küçükler, bir maluliyet nedeniyle kendini savunamayacak durumda olan kiş iler falan hakkı nda zorunlu müdafilik geldi. Sanıyorum artı k ülkemizin zorunlu müdafıliğ i kabul aşaması na gelmesi lazımdır. Hiçbir kimse bir ceza davas ında, yanında hukuki bilgisinden yardı m alacağı
kişi olmadan yarg ılanmaınalıdır.
im diğer bir husus da yine 1992 de ğişikliği,
Son olarak belirtmek istedi ğ
hepinizin bildiği gibi Parlamentodan geçti; fakat sonra devrin Cumhurbaş kam Turgut Özal veto etti, tekrar Parlamentoya döndü ve çok önemli
bir değişiklik yap ıldı. Orneğin, demin söyledi ğim emniyette isnat olunan
kişiyle, hakkında bir suç iddias ında bulunulan ki şi ile müdafiin görüşme
imkknı devlet güvenlik mahkemeleri aç ısından kaldırıldı . Ulkemizde öyle bir ş ey oldu ki bir ucube yaratt ık. Şöyle bir ucube: Birtakı m yeni kanun
hükümleri var; adli mahkemelerde uygulan ıyor, ama devlet güvenlikte
haş a. Devlet güvenlikte ise öbür mahkemeler aç ısından yururlükten
kalkmış, artık yürürlükte olmayan hüküm uygulan ıyor. Böyle bir ucubeyi benim aklı m almıyor. Art ık bu farklı uygulamayı mahkemenin adına
ı da düzeltmemiz ve 1992 de ğişikliklerinin tamagöre de ğişik uygulamay
ıyorum.
ine inan
mın
ı da aynen DGM'lerde de uygulamamı z gerektiğ
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KURULTAYI Benim dinlediğiniz için hepinize teş ekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

(Alkışlar)

Oturum Başkam
Teş ekkür ederim Sayın Eraip Özgen.
Iki tane soru var. Bu iki soruyu bilgilerinize sunaca ğım. Aslında sorulara bu konuşmalar sı rasmda temas da edildi.
"Sayın Uğur İbrahimhakk ıoğlu, Görülmekte olan ceza davalarında ara kararları verileceği sı rada cumhuriyet savc ıları ve yargıçlar üdeta birleş mekte ve savunma makamını dışlamaktadırlar. Yargı sistemimizde savunmanı n, üç sacayağından biri olarak düşünülmesi karşısı nda uygulamada yerleşik hale getirilen bu durumu nas ıl değerlendiriyorsunuz, bunu yargı bağı msızlığıyla bağdaştırıyor musunuz? Şayet bağdaştırınıyorsanı z ne yapılmasını öneriyorsunuz?"

Dr. Uğur İbrahimhakkıoğlu
Yargıtay Genel Sekreteri

Tek hükimli mahkemelerde ara karan verilirken veya ba şka bir sebeple
savcının dışar
ı çıkmasın
ı gerektirin hiçbir durum yok; çünkü lükim kendi kendisiyle sesli konu şamayacağı na göre, bir müzakere de söz konusu olmayacağına göre savcı şekilde dışarıya çıkmaya icbar edilemez; ama müctebi bir mahkemede, bir a ğır ceza mahkemesinde, bir devlet güvenlik
mahkemesinde baş kan ve üyeler müzakere edeceklerdir. 0 sebeple, sa ycinin mesleki nezaket uyar
ınca orada onları baş başa bırakıp, ara karar
ı
verilirken dışar
ıya çıkması gerekir. Kurallarımı z da, tatbikatımız da bu;
ama bu tatbikata uyulmuyorsa bu gerçekten üzücü bir olayd ır. Onun yolunu da Sayın Barolar Birliği Başkanımız belirttiler.
Teşekkür ederim, sağ olun.
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Av. Eraip Özgen
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Bana bir soru var.
"Yüksek Hükimler ve Savc ı lar Kurulunun kararlar ı aleyhine yargı yoluna
gidilmesi konusunda ne dü şünüyorsunuz?
Saygılarımla,
Avukat Suha Ozeız"

Anayasamız nasıl "idaresinin bütün kararlann yargı yoluna tabidir" dediğine göre bu kararlar da bir idari merciden verildi ğine göre yargı yoluna
tabi olması gerekir. Esasen Barolar Birli ğimiz de bu konuda karar alm ıştır ve bu konuyu savunmaktad ır.
Teşekkür ederim.
Oturum Başkanı
Teş ekkür ederim Sayın Ba şkan.
Stajyer bir arkadaşımızın herhalde bir soru var. ismini falan da yazmamış . Bu soruya cevap vermek istiyorsamz...

Av. Eralp Özgen
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

"Avukatı n geçinebilmesi belli geliri garanti alt ına alınmalı. Aksi halde
avukatlık mesleğ inin onuruyla bağdaş maz deniliyor. Avukat stajyerliği
BILDIRILER 1 685
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ise 1 yı l gibi uzun süre en küçük bir maddi olanak sa ğlanmadığı halde, başka bir yerden aldığı ücret gerekçe gösterilerek staj iptal edilir. Stajın fiilen yapılıp yapılmadığını n hiç önemi yoktur. Bu noktada bir Anayasaya aykırılık var mıdır?
Saygılarımla"

Efendim, bence ba şka bir yerde çalışıyor ise -bir ücret aldığma göre demek
ki bir yerde çalışıyor- o vakit bu kişinin staj yapmad ığı genellikle kabul
edilir; çünkü ba şka yerde çalış an, oradan ücret alan kişi adliyedeki stajına devam edebilme durumunda değildir; ama bunu önlemek için şu anda
Parlamentomuzda bulunan ve bugün yapt ığımız temaslarda öğrendiğimize göre başta yedinci sıraya da gelmiş olan Avukatlık Yasasma hüküm getiriliyor. Stajyerlere bir burs verilecek efendim. Bu da böylece önlennii ş
olacak.
Teş ekkür ederim.

Oturum Başkam
Sayın Avukat Noyan Özkan bey bir soru sormu şlar.
"Avrupa Birliğine giriş sürecinde ulusal program hazırlanı rken tespit ettiğiniz soruların çözümü için olumlu ad ımlar atılabilir mi? -temenııi "inşallah" diyoruz- Avrupa Birliğ i müktesebatı na uyumluluk gerçekten sa ğlana-

cak mı ? -biz sağlanabileceği görüşündeyiz; bütün çalışmalanmı z da bu yolda devam ediyor- Ulusal program taslağı Yargıtaya, Türkiye Barolar Birliğine geldi mi -programlar muntazaman Yarg ıtaya geliyor. Zannediyorum Barolar Birliğine de gelmiştirSaygıları mla"

Oturumu kapatıyorum. Çok te şekkür ediyorum. (Alkışlar)

6861 BILDIRILER

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

BİLDİRİ 111
"ANAYASA VE YÜKSEK MAHKEMELER"

Oturum Ba şkanı
Prof. Dr. Zafer Gören (Yüksek Ö ğretim Deneteme Kurulu Üyesi)
Sunuş
Dr. Önder Ayhan (Askeri Yarg ıtay Onursal Ba şkam)
Doç. Dr. Y ılmaz Aliefendio ğ lu (Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Tartışmacı
Güven Dinçer (Anayasa Mahkemesi Önceki B şakan Vekili)
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Prof. Dr. Zafer Gören
Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu Üyesi

Sayın konuklar, de ğerli meslektaşlarım; Türkiye Barolar Birli ğine Türk
Anayasa Hukukuna büyük katkılar sağlayacak olan bu bilimsel etkinliği
düzenlediği için teşekkür etmek istiyorum.
Uluslararası Hukuk Kurultayı 2001'in dördüncü gününde "Anayasa ve
Yüksek Mahkemeler" başlıklı oturumun değerli konuşmacılarım davet etmek istiyorum. Say
ı n Doç. Dr. Yılmaz Aliefendio ğlu, Sayın Dr. Onder Ayın Güven Dinçer.
han ve bu iki bildirinin tart ışmasım yapmak üzere Say
Say
ın konuklar, değerli meslektaşlarım; yargı uyuşmazlıkların çözümünıcı ve kesin kararın hukuk vasıtasıyla verilmesi i şlemidir. Yüde bağlay
rütme gibi yargı da uyuşmazlı klarm çözümü için somutlaştırma yapma
yetkisine sahip olmakla birlikte yürütmeden farklı olarak yargıda devlet
istencinin gerçekleştirilmesi değil, hukukun geçerli kılınması, hukukun
korunması ve somutlaştırma yoluyla hukukun gelişmesinin sağlanması
söz konusudur. Hukuk devleti için bir anahtar işlevi gören yargı, aynı zamanda demokrasi ilkesinin de gerçekleşmesine hizmet eder; çünkü ulusal
istenci bağlay
ıcı kılmak amacıyla yasamanın düzenli olarak çıkardığı yasalara uyulması yargıyla güvence altına alınmıştır. Yasama ve yürütme
de ş üphesiz hukuksal sorunlar konusunda karar verirler; ancak kararları
ı kararı kaydı algerçek bir otoriteye dayanmamaktad ır. Çünkü onlar yarg
tındadırlar ve birinci derece hukukun korunmas ına değil, ilgili organlarm
ı ise, birinci derecede
uzmanlık görevlerinin ifasına hizmet ederler. Yarg
yine ölçülülük ilkesinin göz önünde tutulmasm ı gerektiren salt hukuk uğruna karar vermek zorundadır.
1982 Anayasas ı, üçüncü bölümünde yargı erkine yer vermiştir. Bu bölüır. 1982 Anamün ikinci ana ba şlığını yüksek mahkemeler olu şturmaktad
yasası da 1961 Anayasas ında olduğu gibi mahkemelerin kurulu şunun, görev ve yetkilerinin işleyiş ve yargılama usullerinin mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi esaslar ına göre yasayla düzenlenece ği esasım
benimsemekle birlikte bu kurallarla yetinmeyerek yüksek mahkemelere
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ilişkin düzenlemeleri, belli konularda yasama organınrn takdirine bırakmamıştır. Böylece Anayasa birden çok yargı düzeni olduğunu ve bunların
doruğunda yer alan yüksek mahkemeleri sayarak belirtmiştir. Yasama
orgammn, Anayasada sayılanların dışmda yüksek mahkeme kurma yetkisi yoktur.
Sözü, ilk konuşma sahibi Askeri Yargıtay Onursal Başkam Sayın Dr. Önder Ayhan'a veriyorum. Sayın OnderAyhan'ın sunacağı bildirinin başlığım "Anayasa ve Yüksek Mahkemeler" olu şturmaktadır; ancak daha önce
Say
ın Dr. OnderAyhan' ın kısa bir özgeçmişini okumak istiyorum. 1942 ıy
y
linda Konya'nın Seydişehir İlçesinde doğdu. 1964-1965 öğrenim ılında
Ankara Universitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Çe şitli askeri
mahkemelerde hğkim ve adli müş aviri olarak ve askeri yargıda başsavcı
yardımcısı olarak görevler yaptıktan sonra 1984 ılında
y
Askeri Yargıtay
Uyesi seçildi. 1994 yılına kadar 4. Daire Uyesi olarak ve keza iki dönem
seçilmekle 8 ıl
y Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü Üyesi olarak görev
yaptı. 1994te generalliğe yükselerek Askeri Yarg
ıtay Başsavcılığı, 1995
yılında da Askeri Yargıtay Başkanlığı görevine başladı. 1999 tarihinde bu
görevinden emekliye ayrıld
ı . Bu süre içerisinde, 1977'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Borçlar Hukuku alanmda yüksek lisans, 1987
tarihinde de yine ayni yerde Kamu Hukuku dalında doktorasım tamamladı. Sayın Dr. Onder Ayhan'm çeşitli hukuk dallarında yay
ınlanmış 15
civannda eser ve incelemesi bulunmaktad ır.
Sözü kendisine veriyorum; buyurun efendim.
Dr. Önder Ayhan

Askeri Yargıtay Onursal Başkanı

ANAYASA VE YÜKSEK MAHKEMELER
1- GİRİŞ:

Gerek 1961 ve gerekse 1982 Anayasalarımızın 2. maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri say
ılırken, Türkiye Cumhuriyetinin "Demokratik, laik ve
sosyal bir hukuk devleti" olduğu belirtilmiş ve "hukuk devleti" ilkesinin
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Cumhuriyet rejiminin temel nitelikleri aras ında olduğu vurgulanm ıştır.
Ashnda bu açıdan Batı demokrasilerini yakalamak istemesi ve bu do ğrultuda getirdiği kurum ve kurallarla özgürlükler yönünden çok önemli bir
belge olan 1961 Anayasasının özelliklerinden birisi de, "hukuk devleti" deyimine Anayasada yer vermi ş olmasıdır. Zira hukuk devleti, demokrasi rejiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Nitekim bu husus Anayasanın 2. maddesi
gerekçesinde, "Türkiye Demokratik bir Cu ınhuriyettir, demokratik tabirine aynı zamanda hukuk devleti prensiplerine riayet etme esası da dahildir." denilmekte, 1982 Anayasası gerekçesinde de, "demokratik rejimin laiklik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine dayandığı" açıklanniaktadır. Genellikle kabul edildi ği gibi, demokratik hukuk devleti, 20. yüzyıl devlet düşüncesinin ve uygulamasmın en önemli ürünlerinden birisidir. Asl ında
Batı demokrasilerinde 200 yıldır gerek normlar hiyerarşisi ve gerekse değişik ölçülerde uygulamaya geçilmi ş olan "hukuk devleti" ilkesinin, çağdaş
demokrasi esaslarına uygunluğu 1800'lü yıllarm başında ABD Yüksek
Mahkemesinin def'i yolu ile, bir yasan ın Anayasaya aykınlığından ötürü
belirli bir uyuşmazlığa uygulanmamas ını kabul etmesiyle ortaya ç ıkmıştır.
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ılda herşeyden önce yasalann, mutlak ve yargı deAvrupa'da ise, 19. yüzy
netiminin dışında kaldığı bir üstünlüğünün kabulünün yanında, vatandaşın devlet egemenliği altında bulunmasının aynntılı olmamakla beraber
ırlar içerisinde
yasalarla düzenlenmesi, keza idari eylemlerin yasal s ın
kalmasımn yargısal denetim altında tutulma çabalar ı, fertlerin sadece
devletin tebası değil, aynı zamanda devletin en önemli unsuru, vatanda şı
olarak görülmeye başlaması ve bireysel yararlar karşısmda toplumsal yarar düşüncelerinin ortaya çıkması, "hukuk devleti" kavramı açısından
önemli gelişmeler olarak görülebilir. Ancak bunlann çağdaş demokrasi kurallanna aykın olmaması ve bunlara uyum göstermesi ve nihayet yasama
faaliyetlerinin de yargısal denetime tabi tutulmas ı, 2. Dünya Savaşından
sonra gerçekleştirilebilmiştir (1).
(1) Dr. RUMFF Christion, Frankfurt Üniversitesi Öğretim Üyesi, Özgürlük İlkesi ve
Anayasa Yargısındaki İşlevi ve Niteliği. Anayasa Yargısı Dergisi 1993 Sh.25
Prof. Dr. DURMN Lütfü, Türki ye'de Anayasa Yargısının İşlevi ve Konumu. Anayasa
Yargım 1983 Sh.58

BİLDİRİLER İ 691

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI Çok net bir ifade ile, "yalnız yasama ve yurutme ile devlet kurulabilir ama

insanca, giderek uygar bir devlet kurulamaz" (2) sözü ile vurgulanmak istenilen husus, "hukukun dediğinin yargı erkinin ve yargılama organlarımil" varlığına olan ihtiyaçtır. Böylece, yargı fonksiyonunun toplum için yaş amsal önemi ve hukuk devletinin temel koşulları arasında oluşu öne çıkmaktadır. Zira yargı fonksiyonunun amacı hukuki düzenin korunmas ı ve
gerçekleştirilmesidir.
Bizim Anayasamıza dönersek bu niteliklere sahip bir devletin oluşumunun göstergesi olan egemenlik hakkının kayıtsız şartsız millete ait olduğu
ve bunun Anayasan
ın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanılacağı hususu Anayasanın 6. maddesinde açıklandıktan sonra 7,8, ve 9.
maddelerde bu yetkiler yasama, yürütme ve yarg ı yetkisi olarak belirlenmiş, yargı yetkisinin Türk Milleti ad
ına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı anayasal bir kural haline getirilmi ştir.
2- MAHKEME-YÜKSEK MAHKEME KAVRAMLARI:

Anayasanın 9. maddesine göre yarg
ı yetkisi Türk Milleti ad
ına bağımsız
mahkemelerce kullamlır. Bu hükümde ifade edilen "Mahkemeler" bununılı "Mehakimi Şer'iyenin İlla ilgili ilk kanun olan 1924 tarihli ve 469 say
gasına ve Mehakim Te şkilatına Ait Ahkamı Muaddil Kanun"da; "Türkiye
Cumhuriyetinde önce görev ve yetkisi kanunla belirlenmiş Sulh Mahkemeleri ve aynca bulundukları ilçenin adıyla anılan ve bir başkan ile iki
üyeden oluşan asliye mahkemeleri vardır" şeklinde belirlenmi ş.
Halen yürürlükte olan 1984 tarih ve 2992 sayılı "Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakk ındaki Kanunun" 1. ve 2. maddelerinde de, "Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak"
bu bakanlığm görevleri arasında sayılmıştır. Anayasa Mahkemesi ise,
anayasaya aykınlığın diğer mahkemelerce ileri sürülebilmesine ili şkin

(2) Prof. Dr. TANİLLİ Server, Devlet ve Demokrasi 3. Bas. Sh.557
Ancak, yasama ve yurutme erklerinin yan ında yargı , her zaman bir erk olarak gürülmeyebiliyor. Örneğin, Fransız Anayasasında, yargı , yürütme erkininbir uzantısı olarak düzenlenmi ştir. Yargımn yağımsızlığ-ı esas alınmıştır. BU konuda Prof. TEZİÇ'de
benzer düşüncededir. (Prof, TEZIÇ Erdoğan, Anayasa Hukuku İst.1996 Sh.345)
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Anayasa Mahkemesi, yarg ı yetkisi ile ilgili olarak yapt ığı başka bir incelemede verdiğ i kararda da, "Yargı Yetkisi başlıklı bu maddede, yargı yetkisinin Türk Ulusu adma ba ğımsız malıkemelerce kullan ılacağı öngörülmüştür. Bağımsı z mahkemeler Anayasan ı n 6. maddesinin 1. fıkrasmda,
bağsız-koşulsuz ulusun olan egemenli ğ i yine bu maddenin 2. fıkrası uyaı alanmda kullanan yetkili
nnca Anayasanın koyduğu esaslara göre yarg
ndaki
yasama yetkisi, yürütme
organlardı r. Böylece egemenlik kapsamı
yetkisi ve görevi gibi klasik erkler düzeninde (Yarg ı yetkisi) bağımsız organlarla anayasal yerini alm ıştır. " demektedir (4).
Doktrinde ise Prof. DAVER'e göre, "Normal olarak bütün ülkelerde yarg ı
en küçük dereceli mahkemelerden ba şlayarak en yüksek mahkemelerde
ı erki
(Yargıtay) son bulmaktadır. Türk Anayasal Sistemine göre de yarg
Türk
Milleti
adıın
bağımsı z mahkemelere ait olup mahkemeler kararlar
na verirler" (5).
Prof. DURAN'a göre, "Anayasa Mahkemesi, yüksek mahkemelerden biriör. Gerçekten Anayasal Sistemimizde, Anayasa Yarg ısı, çok sayıdaki yargı kullammı ndan biri ve birincisidir. Fakat özünde ötekilerden farkl ı değildir. Anayasa Mahkemesi, salt bir yarg ı merciidir ve bazı yasama i şlemlerinin anayasaya uygunlu ğunu belirli açı dan ve sinirli ölçüde denetlemekle görevli ve yetkilidir. Hiçbir siyasi yan ı ve yönü olmayan bir Yüksek
Mahkemedir" (6).

(3) ANY.Mah. 30.05.1967 tarih 1967/15-15 sayılı karar. AMKD55, Sh.99
ı R.G. 22.06.1989 ta(4) ANY.Mah. 28.02.1988 tarih ve 1988/32 E, 1989/10 K say ılı karar
rihli sayısı
(5) Prof.Dr. DAVER Bülent, Anayasa Mahkemesi Kararlar ı Açısından Siyasal Partiler.
Anayasa Yargısı 1986 Sh.94
(6) Prof Dr. DURAN Lütfü, Türkiye'de Anayasa Yarg ısımn İşlevi ve Konumu, Anayasa
Yargısı 1984 Sh.80
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Şeref GÖZÜBUYÜK, "Yönetim Hukuku" adl ı eserinde, "Yönetsel
yargı sisteminin uygulandığı ülkelerde birden çok yargı düzeni bulunmaktadır. Ülkemiz açısmdan da durum böyledir. 1982 Anayasasma bakt ığımız
zaman yargı yetkisinin birden çok yüksek mahkemeler aras ında bölüşüldüğünü ve bunlann, Anayasa Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi dışında, Yargıtay, Damştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi olduğu görülür."

Prof. TEZİÇ'e göre; 1982 Anayasasında, Anayasa Mahkemesi yüksek mahkemeler arasında gösterilmi ş olmasına rağmen bir Yüksek Mahkeme değildir. Anayasa Mahkemesi bir anayasal kurulu ştur ama Yargıtay, Danıştay, Askeri Yüksek Mahkemelerden farkl ı olarak alt derece mahkemeleri
bulunmamaktadır. Müracaat yoluyla Anayasa Mahkemesine uyu şmazlıkları n çözümü de gelmemektedir. Asl ında mahkeme olarak görevi de istisnaidir. Bunun ışında
d
Anayasa Mahkemesi bir anayasa kurumudur. Ama
yüksek mahkeme de ğildir (7).
Doç.Dr. TUNÇ'a göre ise, "Yüksek mahkeme kavramı , adeta ilgili yargı organının alt derece mahkemeleri.nin var olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Aynca teknik olarak da bir yargı yerine yüksek diyebilmek, onun altmda ilk derece mahkemeleri ııin varlığım gerekli kılmaktadı r. Anayasa
Mahkemesi kuş kusuz bir mahkemedir ancak genel mahkemeler aras ında
yer alan derece mahkemesi de ğildir" (8).
Anayasa Mahkemesinin onursal ba şkanlarından Sn. ÖZDEN'e göre ise,
"Anayasa Mahkemesinin öz görevi anayasaya uygunluk denetimidir.
Adında mahkeme sözcüğ ü bulunmakla birlikte genel anlamda bir mahkeme değildir. Siyasal içerikli i şlevinin niteliği, sonuçları yönünden, hukuksallığmın tam ve yargısallığımn ağı r basması yönünden denetimin yarg ısal olduğu belirlenmiştir. Yüksek mahkeme olarak say ılması özelliğini, görev ve yetkisinin niteli ğini, yapısmı, konumunu değiştirmez..." (9).
(7) Prof Dr. TEZIÇ Erdoğan, Parlemento Kararı ve Kanun Anayasa Yargısı 1989 Sh. 48
(8) Doç.Dr. TUNÇ Hasan, Anayasa Yargısı nda Yeni Oluşumlar, Anayasa Yargısı 1995
Sh.299
(9) ÖZDEN Yekta Güngör, "Anayasa Mahkemesi kanunu koyucu gibi harekete yeni bir
uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez kural ına nasıl gelindiği, bu kural nedir, ne değildir" konulu inceleme. Anayasa Yargısı 1986 Sh.42
6941 BILDIRILER

1 ULUSLARARASI

'ANAYASA
'HUKUKU
şulukURULTAYI
lama,
hukuk
devletinin
temel
ko
;
"Yargı
Aynı konuda, Prof.TANİLLİ

dur ve yasama ve yürütme gibi devlete aittir. Ba şta bağımsı z mahkemeleri
olmak üzere, devletin resmi yarg ı lama makamlarmca yerine getirilir. Gerçekten 1789 Fransı z Devrimi'nden beri aç ıkça anla şılmıştır ki yargılama,
doğrudan doğ ruya bir devlet faaliyetidir ve egemenli ğin bir sonucudur.
Onun içindir ki yargı lama görevi devlet makanilar ınca egemenliğin sahibi adı na yerine getirilir Mahkemeler, genel mahkemeler ve özel ya da uzmanhk mahkemeleri olarak ikiye ayr ılı r. Genel mahkemeler deyince, bakacakları davalar belli ki şi ve konulara göre s ımrlandırılmanuş olan, tersine her türlü i ş lere bakan mahkemeler anla şılır, bunlar hüküm mahkemesi olan sulh ve asliye mahkemeleri ile denetim mahkemesi olan Yargıtay'dır. Özel ya da uzmanl ık mahkemeleri ise, belli kimseler aras ındaki
uyuşmazlıklara ya da belli bir çe şit uyuşmazlı klara bakmak üzere kurulmuş olan mahkemelerdir..." (10) demektedir.
Prof. ÖZBUDUN'da, yargı lama makamları olarak mahkeme-yüksek mahkeme ayrımını yaparak, "Anayasamı zda yer alan yüksek mahkemeler geleneksel olarak hukuk biliminin di ğer dallarında incelendiğinden..." şeklindeki başlangı çla yüksek mahkemeleri, 1961- 1982 Anayasalan bak ımından ayrıca incelemeye tabi tutmu ştur (11).
Bu konuda, de ğişik bir düşünce Yargıtay 1. Başkanı Doç. Sami SELÇUK
tarafı ndan ileri sürülmektedir. Buna göre, yüksek mahkeme sistemi ülkemizde benimsennı emektedir. Anayasa Mahkemesi dahil Yüksek Mahkeme
yoktur. Bu dü ş ünceye göre;" ..Birçok ülkede olduğu gibi Türk Yargıtay'ı da
hukuk tekniği ve terimi anlanunda bir yüksek mahkeme de ğildir. Denetim
yargılaması yapan bir orgamn yüksek mahkeme olabilmesi için, gerektiğ inde istinaf yetkisini kullanabilmesi, bir ba şka deyi şle olay mahkemesi
gibi kanı tlarla yüz yüze gelerek taraflar ın etkin biçimde katıldığı tartışmalı ve herkese aç ık bir duruş ma, bilimsel deyi şle öğrenme yargılaması
yapabilme, bu nedenle de maddi olayları ve kanıtları değerlendirerek davamn esası na karar verebilme yetkilerini ve de çoğ u kez görüldüğü gibi
Anayasa Yargı lama yetkisini de haiz olması gerekir... Oysa, Türkiye'de
( ı O) Prof TAN İLLİ Server Devlet ve Demokrasi 3. Bas. Sh.557-605.
(lı ) Prof. ÖZBUDUN Ergun; Türk Anayasa Hukuku 4. Bas. Sh.337-345
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başında bozma mahkemesi anlamında bir denetim
organı vardır... Birçok ülkede ve bizde Yargı tay'a yüksek mahkeme denmesinin nedeni yargı hiyerarşisinin en yüksek noktası nda bulunduğunu belirtmek içindir, teknik anlamda de ğildir" (12).

Bu uygulama ve görü şlerin dışı
nda anayasa ve yasa koyucunun dü şünce
ve tespitlerine bakacak olursak; 1961 Anayasas ının 136. maddesi, "Mahkemelerin Kuruluşu" başhğı altında, mahkemelerin kurulu şunun, görevlerinin, yetkilerinin, i şleyiş ve yargılama usullerinin yasa ile düzenleneceğini öngörmüş , "Yüksek Mahkemeler" ba şliklı 139 ve müteakip maddelerde de Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Uyuşmazlı k Mahkemesi, yüksek mahkemeler olarak belirlenmiş ve bu mahkemelerin kurulu ş ve işleyişleriyle baş kan ve üyeleri ile ilgili hükümlerin yasa ile düzenlenece ği
açıklanmıştı r. Anayasa Mahkemesi ise, yargı bölümünde ve fakat yüksek
mahkemeler dışında ayrı ca düzenlenmiştir.
1982 Anayasasın
ın 'Yargil başlıklı 3. bölümünde yer alan 142. maddenin
kenar başlığı "Mahkemelerin Kuruluş u" olup, maddeye göre mahkemelerin kuruluş , görev ve yetkileri, işleyi şi ve yargı lama usulleri kanunla düzenlenir.
Ayn
ı bölümün 2. kısmın
ı n kısı m başlığı "Yüksek Mahkemeler" olup, 146 ve
müteakip maddelerinde Anayasa Mahkemesi, Yarg ıtay, Danış tay, Askeri
ıtay , Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Uyu şmazlik Mahkemesi,
Yarg
yüksek mahkemeler olarak belirlen ınektedir.
Keza; 2797 sayılı Yarg
ı tay Kanununun 1. maddesine göre; "Yargıtay adliye mahkemelerinden verilen ve kanunun ba şka bir adli yarg
ı merciine bırakmadığı karar ve hükünilerin son inceleme mercii olup, T.C. Anayasas ı
ile bu kanun ve diğer kanunlann hükümlerine göre görev yapan ba ğımsız
bir yüksek mahkemedir."
(12) Doç. Dr. SELÇUK Sami, Yarg ı taym (Bozma Mahkemesinin) ve 'Temyiz Yolunun Iyi
Algılanması ve Kurumsallaşması Sorunlan. Yargı tay dergisi Ocak 1992 Say ı: 1
Sh.21. Doç. SELÇUK, ayn ı görüşünü 1999 yılrnda Marmara Universitesince düzenlenen CMUK Sempozyunımıda sunduğu "Temyiz Yolu Aç ısından Ceza Yargılama Yasasmın Uygulanmas ı" konulu tebli ğinde de tekrar etmi ştir. (CMUK Sempozyumu.
İ st. Sh.29.)
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2575 sayılı Damş tay Kanununun 1. maddesine göre, Danış tay T.C. Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi, danış ma ve inceleme
merciidir.
1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 1. maddesine göre; "Askeri Yarg ıtay T.C. Anayasası ve diğ er kanunlarla görevlendirilmi ş bağımsız bir yüksek mahkemedir."
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ılı A. Y.N.M. Kanunun 1. maddesine göre; "Askeri Yüksek İdare
1602 say
Mahkemesi T.C. Anayasasma göre kurulmu ş bir yüksek mahkemedir."
ılı Uyuşmazlı k Mahkemesi Kanununun 1. maddesine göre;
2247 say
"Uyuşmazlı k Mahkemesi T.C. Anayasası ile görevlendirilmiş, Adli, İdari
ve Askeri Yargı merciileri arası ndaki görev ve hüküm uyu şmazlıklarım
kesin olarak çözmeye yetkili ve bu kanunla kurulup görev yapan ba ğımsız
bir yüksek mahkemedir."
Görülmektedir ki; gerek Anayasa ve gerekse yasalanm ız mahkeme- yüksek mahkeme deyimlerini kullanmakta ve gerek sistemin en üstünde olınalan gerek denetim mekanizmas ı olmalan ve gerekse belli konularda ilk
derece mahkemesi olarak görev yapmalan sebebiyle Anayasa Mahkemesi,
ı tay ve Askeri Yüksek İ dare Mahkemesi ile
Yargıtay, Danıştay, Askeri Yarg
Uyuşmazlı k Mahkemesi yüksek mahkemeler olarak adland ınimaktadır.
Bu adlandırmada, söz konusu mahkemelerin "Olay Mahkemesi" veya
"Bozma Mahkemesi" olmaları şeklindeki bir kritere bağli kalınmadığı ve
buna gerek de duyulmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, Yargıtayı n bilinen iş
yükü nedeniyle, bunun çözümü olarak, zaman zaman adli yarg ıda yüksek
mahkeme olarak " İstinaf Mahkemeleri" kurulmas ı düşünceleri gündeme
getirilmiş ve hatta bu husus önceleri belli bir mesafe kat etmi ş (13) olmakbu düş ünceden vazgeçildiği görülmektedir.
la beraber, son ıllarda
y
ılama sistemimizin de ğişik yargı yollarında kurulan
Sonuç olarak, yarg
mahkemeler ile bunları n üzerinde olan ve denetim görevini yapan denetim orgaıılarından te şekkül eden bir kurulu şa sahip olduğu, yukarıda adı
(13) Devlet Planlama Te şkilatı 1983 yıh Adalet Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu Raporunda böyle bir kurulu şun uygun görüldüğüntı n rapora kaydedildiği aıüaşılmaktadır.
DPTYaymları Adalet Hizmetleri 1983. Sh.38
BILDIRILER 1697

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI geçen

kuruluşları n birer Yüksek Mahkeme olduğunda kuşku bulunmadığı ayrıca Anayasa Mahkemesi ile Uyu şmazlık Mahkemesinin de sisteme
dahil olduğu sonucuna varılmakt.adır. Kaldı ki Anayasa, 1961 Anayasasında olduğu gibi, mahkemelerin kurulu şunun görev ve yetkilerinin, i şleyiş
ve yargılama usullerinin mahkemelerin ba ğımsızlığı ve yargıç güvencesi
esasları na göre yasa ile düzenlenece ği kuralını benimsemi ş, yüksek mahkemeler açısından bununla da yetin ıneyerek yüksek mahkemeleri,görevlerini, özelliklerini, üyelerinin kim tarafindan ve nas ıl atanacağını veya
seçileceğini ayr ı ca belirterek, yüksek mahkernelerin düzenlenmesini, bu
konularda yasama organı mn takdirine de bırakmamıştır.

Anayasa, böylece birden çok yarg ı düzeninin olduğunu ve bunların başında yer alan yüksek mahkemeleri sayma yolu ile belirtmi ştir. Bu hale göre
yasama organımn, Anayasada sayılanlardan ba şka bir yüksek mahkeme
kurma yetkisi bulunmadığı da anlaşılmaktadır (14).
3- YARGI YOLU AYRIMI:
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi, ülkemiz sisteminde birden
çok yargı yolu için, birden çok denetim mekanizmas ı kurulmuş ve bunların birer yüksek mahkeme oldu ğu da ısrarla vurgulanmıştır.
Aslı nda, imparatorluk döneminden bu yana yarg ı yollannın çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Nitekim, Osmanl ı Devleti'nin değiş ik toplum yapısı karşısında, önceleri tek olan şeriat mahkemelerinin, Tanzimat döneminde çeşitlilik gösterdiği ve şeriat mahkemelerinin yan
ında Rum, Ermeni ve Yahudi Cemaatleri mensuplar ının önemli bir kısı m davalarına bakan Cemaat Mahkemeleri, ayr ı ca Konsolosluk Mahkemeleri, Ticaret Mahkemeleri ve Nizamiye Mahkemeleri olmak üzere be ş çeşit yargı yeri olduğu anlaşılmaktadır (15).
(14) Prof GÖZÜBOYGK Ş eref, Anayasa Hukuku 1986 Sh.250 Prof Dr. GÖREN Zafer,
"Anayasa Yargısı ve Yasama" başlıklı tebliği. Anayasa Yargısı 1996 Sh.85
Ayrı ca Anayasa Mahkemesi, bir karannda. "Anayasa Mahkemesi genel mahkemeler
arası nda yer alan bir derece mahkemesi de ğildir" deniiştir. 11.12.1963 gün ve
1963130-28 sayılı karar. RGİ3.3.1963
(15)Doç. Dr. GURDOĞ AN Burhan, Cumhuriyet Döneminde Hukuk ve Yarg ılama Reformu. Atatürk ve Hukuk. Anayasa Mah. Sh,282 ONUR Ismet, Atatürk ve Hukuk Ba şlığı Tebliği, As. Yargıtayın 80. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu Yayını 1994 Sh.33
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Ancak, yine bu dönemde bunlar ı n üst denetim orgam olan (Meclis-i Valayı Ahkam-ı Adliyye) nin, 1800'lü yılların ikinci yar ısındaki yenile şme çabaları esnasında, Batıdaki geli şmelerden esinlenerek ve Tanzimat dü şüniki bölüme ayrıldığı ve "Şura-ı Devlet"
y
celeri doğrultusunda 1868 ılında
ile "Divan- ı Ahkam-ı Adliyye" adları altında da adli ve idari yargı ayrımına gidildiği ve bu ayrı kurumları n, günümüzün Yargı tay ve Danıştay'ım
oluşturduğ u da bilinmektedir (16).
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Aslinda, idari rejimi tam olarak uygulanan ilk ülke Frarısa'dır. Fransız
Devrimi esnası nda, eski rejimin mahkemeleri olan "Parlement"lerin biraktıklan kötü anıları n etkisi ile idari davalara bakmak görevi do ğrudan
idari makamlara verilmiş ti. Ancak, idarenin kendi kendisini yarg ılaması
durumunun anorınalliğ i görüldüğünden bu i şlere bakmak üzere, özel bir
mahkeme çeş idi kurulması yoluna gidilmi ş ve daha sonra da anayasa ile
Danıştay ve İİ İdare Kurulları kurulmuştur. İkili yargı sistemi kabul edilince bunun doğ al sonucu olarak görev uyu şmazlıkiarı da kendini göstermiş ve gerek bu uyu şmazhkları çözmek ve gerekse idari yarg ının adli yarFransız
y
gı karşısındaki ba ğımsızlığım sa ğlamak amacıyla 1872 ılında
Uyuş mazhk Mahkemesi kurulmu ştur (17).
ı n kurulması ile birlikte ortaya çıkmış
Askeri yargı ise, düzenli ordular
olup, bugün de bu bağlılik sebebiyle ayrı bir yargı yolu olarak varlığını
sürdürmektedir.
Ülkemizde de geli şim aym doğrultuda olmuş Adli, İdari ve Askeri Yargı
yollan ayrılığı Anayasa ve yasalar ımızla belirlendiğinden, bunlar arasında ç ıkabilecek görev uyu şmazlıklarmı n çözümü için Uyu şmazhk Mahkemesi kurulmu ştur. Bu çe şitlilik, gerek tarihi bir geli şimin ve gerekse toplumsal ihtiyaçlann bir sonucudur.
(16) Divan-ı Vala'mn, Şuray-ı Devlet ve Divan- ı Ahkam-ı Adllyye adlar ı altmda iki ayrı
kuruluşa bölünmesi ve bunlar ı n günümüzün Danıştay ve Yargıtayını oluşturması ,
her yüı n 4 Mart günü Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ve İdare Ilimleri Araştı rma Merkezi Müdürlü ğ ünce 'Hukuk Devleti Günü" olarak kutlanılmaktadır.
(17) Ord.Prof Dr. ONAR S ıddık Sami, İdare Hukuku
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durum ve buna göre şekillenen hukuk sistenıimizde, yargılama makamlannı n bağımsızlığı ve yargılama fonksiyonun kaynağımn "millete"
dayanmasına, millet adına yargılama yapılması na özen gösterilmi ş, tek
yargı , tek mahkeme veya yüksek mahkeme fıkirlerine uzak durulmu ştur.

Bu konuda, Anayasa Mahkemesi bir kararı nda, "Yargı yetkisi, asli bir devlet yetkisidir. Anayasa, kayna ğı m anayasadan almayan bir devlet yetkisinin kullanılamayacağı ve yarg
ı yetkisinin Türk Ulusu ad ına bağımsız
mahkemelerce kullan
ılacağı ilkelerini koymuş, yarg
ı yetkisini kullanacaklar için özel güvence hükümleri ön görmü ş , Adli, İdari ve Askeri olmak
üzere üçlü bir yargı düzeni kurmu ş ... Bu üçlü düzen içindeki yargı yerlerinden birinde çözülme zorunluluğu ise yine Anayasan
ı n 32. maddesindeki tabii hakim ilkesi gere ğinden bulunnıuş..." (18) demi ştir.
Yüksek Mahkeme sonraki bir karannda, sistemimizdeki yarg ı yollarım yine açıkça ifade etmiş ve, "Hukuk düzenini korumaya yönelik devlet faaliyeti olan yarg
ı işlevini Anayasa koyucu, Adli, İdari ve Askeri olmak üzere
üç bölüme ayırmış her bölümü ayrı bir Yüksek Mahkemeye bağlamak suretiyle, üç ayn yargı rejimi kabul etmi ştir. Anayasada Adli Yarg
ı rejimi yan.mda 140. madde çerçevesinde nas ıl İdari Yarg
ı rejimi benimsenmiş ve
Danıştay görev alanı belirlenmiş ise 138. ve 141. maddeleri ile de ayn bir
Askeri Yargı rejimi öngörülmü ş tür..." (19) demi ştir.
Anayasa Mahkemesi daha sonra verdi ği bir kararda bu konuyu Yargıtay
ve Dan
ıştay açısı ndan özel olarak ve uzun uzun incele ıniştir.
Buna göre, Anayasa Mahkemesi Türk Yargı Sisteminin "Yargı Ayrılığı" ilkesine dayalı olduğunu belirterek;
"... Yargı yetkisine bağlı olarak, Yargı erkiııin Anayasal bütünlü ğü doğal
bir sonuçtur. Yargı bütünlüğ ü, öbür erkler, yasama ve yürütme gibi klasik
ve evrensel ayrı m için de söz konusudur. Her erkin kendi içinde aynmlan
gibi Yargını n da görev alanları değişikliğine göre değişik türleri olabilir.
Anayasa bu de ğişiklikleri gözeterek, Adli ve İdari Yarg
ı ayrımını benimsemiştir...
( ı S) ANYMali. E. 1972/556, K. 1973/11 say ı li karar. AMKD.S. Il Sh. 128
(19) ANY.Mah. 14.02.1978 tarih ve 1978/130-13 say ılı karar
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...Anayasanrn 154. maddesinde Yargı tay ve 155. maddesinde Damştay
rar ve hükümleri son inceleme yerleri olan yüksek mahkemeler olarak belirtilmiştir. Yasayla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakan bu iki yüksek mahkeme yamnda, 158. maddede, Adli,
İdari ve Askeri Yarg ı merciileri arası ndaki görev ve hüküm uyu şmazlıklanm kesin olarak çözmekle yetkili k ılınan Uyu ş mazlik Mahkemesinin varliğı daha önce kabul edilen Yarg ı Aynliğı Sistemini do ğrulayan somut örgütlenme biçimleridir... (20)

Yine Anayasa Mahkemesine göre, bir davaya bakmakta olan mahkeme,
"Adli, Askeri ve idari davalara bakan ve bu davalarda nihai hüküm vermek suretiyle anla şmazlıkları çözümleyen her derece mahkemesidir (21).
ı , doktrinde de payla şılmakAnayasa Mahkemesinin buna ili şkin kararlar
tadır. Örneğin, Prof. GÖZÜBUYUK; İdari Yargı Sisteminin uygulandığı
ülkelerde, birden çok yarg ı düzeni bulunduğu, ülkemiz açısı ndan da durumun böyle olduğu, Anayasaya göre yarg ı yetkisinin birden çok Yüksek
Mahkeme arasında bölü şüldüğü ve bunların birbirlerine ve di ğer kamu
kurumlarına bağımsı z olduklarını ifade ederek, ülkemizde, Adli, İdari ve
Askeri Yargı olmak üzere üç yarg ı düzeni bulunduğunu belirtmektedir
(2 ila).

Nihayet, 1961 Anayasasını n 142 ve 1982Anayasas ı mn 158. maddelerinde,
ı merciileri aras ı ndaki görev ve hüküm uyu ş"Adli, İ dari ve Askeri Yarg
mazlıkları m" çözümlemek için Uyu ş mazlik Mahkemesi kuruldu ğu aç ıklanmaktadır.
Esasen; görev veya hüküm uyu şmazliklanndan söz edildi ğinde, bunun
için biri ötekinden ayr ı ve bağımsız çe şitli yargı yollarmın mevcudiyeti gerekmektedir. Uyu şmazlı k Mahkemesi uygulamalar ında buna Yarg ı Yolu
İhtilafı da denilmektedir. Do ğ al olarak böyle bir uyuşmazlıktan söz edile(20) ANY.Mah. 28.02.1988 tarih ve E,1988/32, K 1989/10. say ılı kararı.(Resmi Gazete
22.06.1989)
(21) ANY.Mah. 12.01.1965 tarih E. 1964/51, K. 1965/3 AMKD 5:3 Sh.19
(21/a)Prof. GOZÜBUYUK Ş eref, Yönetim Hukuku. 9.Bas. Sh.342 Prof. Dr, OZBUDUN Ergun, a.g.e. Sh.337
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Uyuşınazlı k Mahkemesi Kanununun 14. maddesi uyarınca "Adli, İ dari veya Askeri Yarg ı merciillerinden en az ikisinin
taraflan, konusu ve sebebi ayn ı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda karar vermeleri" gerekmektedir (22).

Sonuç olarak, ülkemiz hukuk sisteminde birden çok yüksek mahkemenin
mevcudiyeti, yargı yollannı n farklılığı ve çeşitliliği ile açıklanınakta ve
kabul edilmektedir.
Ancak, bu bölümde kı saca "Anayasa Yargısı "na da temas tmek gerekli görülmektedir. Demokratik Hukuk Devleti açısı ndan, yani özgürlükler ve temel hakları n güvence altına alınması , yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencelerinin somutla ştırılması, idarenin eylem ve i şlemlerinin hukuka ba ğlı
olması ve bunlara karşı yargı sal denetimin benimsemnesi ve yasaların
Anayasaya uygun olarak ç ıkması için gerekli denetim olanaklar
ının getirilmesiyamnda özellikle Anayasa Yarg ısını n kabul edilmesi de gerekli bir
öge olarak görülmektedir (23). Di ğer bir deyiş le, Anayasa Yargısı , Anayasaya uygunluğu sağlayan bir çeşit yargı faaliyetidiı
Bilindiği gibi, klasik anlamda yarg ı bir normun belirli bir meseleye bir davaya uyg-ulanmasıdır. Ancak ça ğdaş anlamda ihtiyaçları n da etkisiyle yarı nın bu anlamı genişletilmiş tir. Prof. DAVER'in dediği gibi, bu ihtiyaç neg
deniyle Anayasal Yargı adı nda, içinde denetim de olan bir yarg ı kavramı
ortaya çıkmıştır. Bunun içersinde hem denetim, hem de Yarg ı İşlevi vardır
(24).
Gerçekten, Anayasa Hukukçular ının kabul ettiğ
i deyinıle, "Anayasa Yargısı", doğrudan doğruya Anayasaya uyulması m sağlamak amacını güden
her türlü yargı iş lemini ve Anayasa Hukuku sorunlar ı mn Yargısal Usuller
(22) UYŞ .Mah. 27.01.1986 tarih ve 1986/5-6 sayılı kararı . Uyuşmazl ı k Mahkemesi Kararları , Yargıtay Yay
ınları No:21 Sh.818.
(23)Prof.Dr. BALTA Tahsin Bekir, Hukuk Devleti Ilkeleri Üzerine, İdare Hukuku (1).Sh.
103. Prof.Dr. SOYSAL Mümtaz, Anayasan ı n Anlamı Sh. 183 Prof.Dr. ÜNSAL Artun,
Siyaset ve Anay asa Mahkemesi, 1980 5k. 126
(24) Prof Dr. ÖZBUDUN Ergun. Türk Anayasa Hukuku. 4Bas. Sh.341. Prof. Dr. DAVER
Bülent, Anay asa Mah. Kararları Açısı ndan Siyasal Partiler. Birkaç örnek olay. Anayasa Yargısı 1986 Sh.94
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içersinde bir karara ba ğlanması sürecini ifade etmektedir. Bu süreç içersinde somut eylemler, kanunlann ve di ğer bazı yasama i şlemlerinin Anayasaya uygunluğunım yargı sal mereliler tarafmdan denetimi ile Yüce Divan görevidir. (25)
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Bu açıklamalardan, Anayasa Yarg ısımn da ayrı bir Yargı yolu olduğu anlaşılmaktadı r. Ancak, bu kabulün teknik anlamda, "Yarg ı Yolu Uyuşmazlıkları na" yani görev ve hüküm uyu şmazlıklarma konu te şkil etmeyeceği
görülmektedir. Zira, 2247 say ılı Uyuşmazlı k Kanununun 11. maddesine
göre, Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan s ıfatıyla baktığı davalarda ve siyasi partilerin kapatılmasına ili şkin davalarda uyuşmazlık ç ıkarılmayacağı hüküm altına alı nmakta, 36. maddede ise bütün Yargı merciilerinin
Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan olarak görev konusunda verdi ği kararlara, kendilerinin bunun aksine ve kesinle şmiş kararları olsa bile uymak zorunda oldukları ve keza, hüküm uyu şmazlığı durumunda da, yalmzca Anayasa Mahkemesi kararlann ı n gözönünde tutulup böylece uygulama yap ılacağı belirtihnektedir.
Bu düzenlemeler kar şısında Anayasa Yarg ısımn di ğer yargı yolları karşısında özel bir konuma sahip olduğu anlaşılmaktadı r. Bu konuya ileride
tekrar temas edilecektir.
ANAYASALAR VE YÜKSEK MAHKEMELER:
Bu bölümde Yüksek Mahkemelerin Anayasalarda yer al ıp almadıkları ve
böyle bir düzenleme yap ılmış sa, bunun nitelik ve içeriklerine temas edilecektir. Ancak Türkiye Cumhuriyetinin 29 Ekim 1923'de kurulmu ş olması
sebebiyle incelemeyi bu dönem itibariyle yapmak gerekmekte ise de, Yüksek Mahkemelerimizden baz ılarınca Osmanlı imparatorluğu döneminde
kurulup bu güne kadar gelmi ş olmalarından dolayı. (Yargıtay, Danıştay,

(25)

Prof.Dr. ÖZBUDUN Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 4. Bas. Sh. 341.
Ancak, Anayasa yarg ısının, bir Anay asa organı olarak nitelendirilmesi gerekti ği,
yüksek mahkemeler aras ında yer almasınrn, yargı sal niteliğinin öne çıkaniması için
yetmeyeceği, esasen Anayasa Hukukunun, siyasal konular ın hukuku olduğu ve bu
nedenle de kendine özgü kurallar ı bulunduğu da savunulmaktadı r. Doç. Dr. GOREN
Zafer. Türk-Alman Anayasa Hukukunda Anayasa Yargı sının sınırları. Anayasa Yargısı 1995 Sh.206
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KURULTAYI As. Yargı tay) imparatorluk Dönemi Anayasalarn-ıı da gözönüne alıp ince-

lemek, zorunlu ve faydalı görülmüş tüt Aynca 1982 tarihli mevcut Anayasaya göre, yüksek mahkemelerin baz ı Batı ülkeleri Anayasalarındaki durumuna da değinilerek yap ılacak ve bu incelememiz , bu tebli ğimizin konusu ve süresi dikkate al ınarak dar kapsamda tutulacakt ır.
A-CUMHURİYETTEN ÖNCEK İ DÖNEM:

1)1876 Anayasas ı: Yargı ile ilgili ilk önemli belgenin 1876 Anayasas ı olduğu genellikle kabul edilmektedir. Tanzimat döneminde giri şilen yenileştirme hareketlerinin ba şında gelen bu Anayasa, yarg ıya yer vermiş olmasına rağmen onu bir erk olarak nitelendirmemiş , yarg
ı organına ilişkin bölümün başlığı olarak "Mehakim" (Mahkemeler) deyimini kullanmıştır.
(Md. 81 -91) Esasen monar şik bir sistemin söz konusu oldu ğu Osmanlı
Devletinde egemenlik hükümdara ait oldu ğundan, yargı mn da bir kuvvet
olarak nitelendirilmesi söz konusu olamazd ı . Bununla birlikte bu Anayasa, yargı bağımsızlığı ve hakim güvencesine ilişkin bazı hükümleri de kabul etmiştir. Örneğin; 81. maddeye göre, "Bu kanuna göre Devlet tarafından atanan ve kendilerine buna ili ş kin berat verilen hakimler azledilemezler." hükmünün yamnda, 86. maddede "Mahkemelere her türlü müdahalede bulunmak yasakt ı r." hükmü ile önemli teminat kurallan kabul
edilmiştir. (26)
Ayrıca bu Anayasanı n 92. maddesinde "Divan- ı Ali" kuruluşu hüküm altına almmış, 30 üyeden oluş acak bu mahkemenin 10 üyesi "Ayan" meclisinden, 10 üyesi "Şura-ı Devlet" den ve 10 üyesinin de "Mahkeme-i Temyiz ve
İstinaf Başkan ve Üyeleri arası ndan" kura ile seçilecekleri belirtilmi ştir.
Bakanlar Kurulu Üyelerinin ve Temyiz Mahkemesi Ba ş kan ve Üyelerinin
"Hukuku Ş ahane" aleyhine hareketlerini ve Devlete yönelik eylemlerini
yargılamak üzere kuruldu ğu açı klanan bu mahkemenin, niteli ği itibari ile
bir "Yüksek Mahkeme" oldu ğu anlaşıld
ığı gibi, kuruluş ve görevlerinden
söz edilmese bile, " Şura-ı Devlet" ve "Mahkeme-i Temyiz" adlar ında iki
yüksek mahkemenin de hukuk sisteminde mevcut oldu ğu anlaşılmakta(26) ProLDr. OZBUDUN Ergun. a.g.e. Sh. 329, Doç.Dr. TAN İLLİ Server. Türk Anayasal
ve Ilgili Mevzuat. İst. 1980 Sh.14
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Esasen yukarıda (27) değinildiği gibi, de ğişik yargı yollarmın üzerinde bulunan "Meclis-i Vaka-yı Ahkam-ı Adlliyye" nin iki bölüme aynlarak bu günkü Adli ve İdari Yargı yolları mn bu dönemde kurumlan ile birlikte oluştuğu görülmektedir.
2)1876 Anayasasımn bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 1909,
ı ile ilgili herhan1914, 1916 ve 1918 tarihli de ğişiklik kanunlarında yarg
gi bir düzenleme yer almama.ktad ır. (28)
ı fonksiyonundan hiç söz
3)1921 tarihli "Teşkilatı Esasiye Kanunu", yarg
etmemektedir .Yani, gerek yargı erki ve gerekse yargı kurumları ile ilgili
hiçbir düzenlemeye yer verilmemi ştir. Keza, bu Anayasanın 1923 tarihinde yapılan değişikliğine iliş kin yasada da yeni bu konuda herhangi bir hüküm yoktur.
4) Gerek 1876 Anayasasmm de ğişikliklerinde ve gerekse 1921 Anayasası
ve değişikliğinde yüksek mahkemelerden söz edilmemekte ise de, 1876
Anayasasında bahsedilen "Divan- ı Ali", "Şura-1 Devlet" ve "Mahkeme-i
Temyiz"in bu dönemlerde Türk Hukuk Sisteminde yerini muhafaza etti ği
söylenebilir
ı alamnda da önemli geli şmeler olAyrıca bunların yanında Askeri Yarg
tur.
1837
tarihli
"Kanunname-i
Ceza-i
Askeriye" ile kurulan ve bir Asmuş
keri Yargı organı olan Divan-ı Harplerin kararlarımn incelenmesi hususunda yeni anlayışlar benimsenmiştir. Divan-ı Harplerin kararlanmn incelenmesi ile ilgili daha önceki sistemlerin, Me şrutiyet Rejimi ile bağdaşmayacağı görüş ü ile 6 Nisan 1914 tarihinde 233 sayıli geçici kanunla İstanbul'da harbiye nezaretinde, "Divan- ı Temyiz-i Askeri" adı altında, Divan Harplerin kararları m temyizen incelemek üzere bir Yüksek Mahkeme
kurulmuş ve Ülkemizdeki bu günkü Askeri Yarg ıtayın temelini de bu kuruluş oluşturmuştur. (29)
(27) Bu tebliğin "Yargı Yolu Ayınmı" başlıklı bölümü. Sh.7
(28) DoçDr. TANILLI Server, Türk Anayasalan ve ligili Mevzuat Sh. 20-29
(29) Dr. AYHAN Önder. Türk Hukuk Sisteminde Askeri Yarg ı başlıklı tebliğ. As Yargftayin 75• Yıldönümü Yaym ı . Sh.10
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1) 1924 TARIHLİ ANAYASA: (Teşkilatı Esasiye Kanunu)
Genç Türkiye Cumhuriyeti, kurulu şunu takiben yeni bir Anayasa ile Devletin organlarım belirlemiş, yasama ve yürütme görevlerini ayrı ayn fasıllarda düzenledikten sonra 4. fasılda "Kuve-i Kazaiye" ba şlığı altmda yargı erkini ve ayn bir ba şlık altında "Divan-ı Ali" yi düzenlemi ştir.
Görülmektedir ki, aslında yasama ve yurutme fonksiyonlar ım TBMM'de
toplayarak kuvvetler birli ği ilkesini kabul etmiş olan bu Anayasa, bu ilke
ile pek bağdaşmayacak bir biçimde, yasama ve yürütme fonksiyonları
hakkında "görev" deyimini kulland ığı halde, yargı fonksiyonı.mu ayn bir
kuvvet olarak nitelendirmiştir. Tamamen yasamanın üstünlüğü ilkesine
dayanan bir Anayasan ın, yasama fonksiyonu hakkında "görev" deyiınini
kullanırken, bu fonksiyon] ara göre daha tali bir biçimde düzenlenen yargı
fonksiyonunun bir "Kuvvet" olarak nitelendirilmesini aç ıklamamn zor olduğu kabul edilmektedir. (30)
Ancak, Yasama ve Yürütme kuvvetlerinin birliğine karşı bu Anayasada
yargmın bağımsız olduğunu ifade eden çe şitli hükümler bulunmasına rağmen yine yüksek mahkemelere yer verilmediği görülmektedir. 61ci. maddeden itibaren kurulu ş ve görevleri sayılan "Divan-ı Ali" ise özel görevli
ayrı bir mahkeme olarak düşünülmüştür. (31) Bu mahkemenin asıl ve yedek üyelerinin "Şura-ı Devlet ve Mahkeme-i Temyiz Ba şkan ve Üyeleri"
arasından seçileceği ve görevinin, Bakanlar Kurulu Uyeleri ile Şura-ı Devlet ve Temyiz Mahkemesinin Başkan ve Üyeleri ile Cumhuriyet Ba şsavcıı yarg
ı lamak olduğu belirtilirken,
sımn görevleri ile ilgili suçlardan dolay
dolaylı olarak bu iki yüksek mahkemeden söz edildi ği görülmektedir.
2)1961 TARİHLİ ANAYASA: Yargılama fonksiyonunun, mahkemelerin
ı sıyla yargı bağımsızlığının
bağmısızlığmın, yargıç güvencesinin ve dolay
Anayasal teminat alt ına alındığı ve Yüksek Mahkemelere Anayasal bir
kimlik kazandınldığı önemli bir metin olan 1961 Anayasası; başlangıç
(30) Prof. Dr. ÖZBUDUN Ergun. a.g.e. Sh.329.
(31) Zira bu Anayasanın 67. maddesi ile. Divan-ı Aıi'nin görülen lüzum üzerine TBMM
kararıyla teşkil olunacağı açıkça belirtilmiştir.
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ferdin ve toplumun huzur ve refahı m gerçekleştirmeyi ve teminat altına
almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal temelleri ile kurmak için..." var olduğunu açıklamış ve buna ilişkin kurum ve kuralları birlikte getirmiştir.
Gerçekten, 1961 Anayasasını n hazırlamşı sırasında yargı bağımsızliğım
bütün gerekleriyle gerçekle ştirme konusuna büyük önem verilmiştir. Yargı fonksiyonu, Yasama fonksiyonu ile e ş değerde tutulmuş, yürütmenin bir
"görev" olarak nitelendirilmesine kar şın yasama ve yargı birer "yetki" olarak nitelendirilmi ştir. (Md.5,6,7)
Bunda, 1960 öncesi döneme ve bu dönemde gerçekle şen yasama ve yürütme işlemlerine karşı bir tepkinin etken olduğu da söylenebilir. (32)
1961 Anayasasının "yargı" başlıklı 3. bölümü 132- 153. maddeler aras ında
detaylı olarak düzenlenmi ştir. Yargı lama fonksiyonu ile ilgili temel hukuk
kurallan dikkate alınarak, sistem, mahkemelerin ba ğımsızlığı ve hakimlik teminatı kuralları üzerine in şa edilmiştir. Mahkemelerin kurulu şundan duruşmalann açık olacağına, kararların gerekçeli olmas ından hakimlik ve savcılı k mesleklerinin niteliklerine kadar birçok kurum bu Anayasa
ile düzenlenmiş , Askeri Yargı ve daha sonraki değişiklikte Devlet Güvenında Analik Mahkemeleri Anayasa kapsam ına alınmış ayrıca yargı alan
yasa Mahkemesi, Yüksek Hakimler Kurulu, Uyu şmazlık Mahkemesi ve
sonraki değiş iklikle Askeri Yüksek İdare Mahkemesi bu Anayasa ile kurulmuştur.
ı ve
Bu Anayasa böylece Anayasa Yarg ısmdan başka, Adli Yargı, İdari Yarg
kendi
içinde
bir
bütün
saymış
aynmım
yapmakla,
her
yargıyı
Askeri Yargı
ve birisinin, öbürünün i şlerine karışmasım doğ ru bulmamıştır
1961 Anayasası , Türk Hukuk Sisteminde mevcut olan Yüksek Mahkemelerin kuruluş ve görevlerini tek tek belirlemiş ve böylece yasama organı(32) Prof. Dr. TUNAYA Tarı k Zafer, Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku. 4. Bas. Sh.
143. Prof. Dr. GOZUBUYUK Şeref, Anayasa Hukuku, 1986 Sh. 243. Prof. Dr. ÖZBUDÜN Ergun a.g.e. Sh. 30. Prof. Dr. DAVER Bülent, Anayasa Mahkemesi Kararlan
Açısından Siyasal Partiler Birkaç Örnek Olay. Anayasa Yarg ısı 1986 Sh. 95.
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cak bu Anayasanın 147. maddesi ile achna mahkeme demesine ve kanunların ve TBMM içtüzüklerinin Anayasaya uygunlu ğunu denetleme ve belli kişileri Yüce Divan sıfatıyla yargılama görevini vermesine rağmen Anayasa Mahkemesi, "Yüksek Mahkemeler" aras ında değil, yine yargı bölümü
içersinde ve fakat özel olarak düzenlemi ştir. Bu Anayasaya göre yüksek
mahkemeler, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtayve Uyuşmazlık Mahkemesi ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesidir. (1973 Anayasa de ğişikliğinden sonra) Bu düzenleme nedeni ile yukarıda bazılarına yer verilen görü şler karşısında Anayasa Mahkemesinin bir yüksek mahkeme olup olmadığı tartışma konusu yapılmış ise de nitelik tartışmasım tam olarak bitirmemekle birlikte 1982 Anayasası , bu mahkemeyi de Yüksek Mahkemeler
arasında saymaktadır.
Bu Anayasaya göre;
a) Anayasa Mahkemesi:
Anayasa Mahkemesinin 15 as ıl ve 5 yedek üyesinin belirtilen miktarlarda
Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkan ve üyeleri aras ından kendi Genel
Kurullannca seçileceği belirlenip, kalan üyelerin Askeri Yargıtay ile Millet Meclisi, Senato ve Cumhurba şkamnca seçileceği ve bu Anayasa ile verilen görevleri yapacağı belirtilmiştir. Anayasa Mahkemesinin görev ve
yetkileri bu Anayasa ile tek tek sayılarak saptanmıştır. (33) Bu görev ve
yetkiler yasa koyucu tarafindan elinden al ınamayacağı gibi başka konu(33) 1961 Anayasasrna göre bu görev ve yetkiler şöylece belirlenmiştir:
- Yasaları
n ve TBMM içtüzüklerinin (Md.147) kanun hükmünde kararnamelerin
(Md.64) ve Anayasa de ğişikliklerinin (Md.147) Anayasaya uygunlu ğunu denetlemek,
- Cumhurbaşkanını . Bakanlar Kurulu Üyelerini; Yargıtay, Damştay, As.Yargıtay,
AYİN, Yüksek Hakimler Kurulu, Sayıştay başkan ve üyelerini, kendi başkan ve
üyeterini. Başsavcıları , görevleri ile ilgili suçlardan dolap Yüce Divan s ıfatıyla yargılamak (Md. ı47),
- Siyasi Partilerin kapatılmasma karar vermek (Md.57),
- Siyasi Partilerin getir ve gider hesaplarını denetlemek (Md. 57).
- Danıştay Üyelerini (Md.140) ve Uyu şmazlık Mahkemesi Başkanını seçmek
(Md.142),
- TBMM üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına veya üyeliklerinin dü şmesine karar verilmesi halinde aç ılacak iptal davaları m görmek (Md. 79-80).
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larda da yasa ile bu mahkemeye ve ba şkan ve üyelerine, bunların dışında
herhangi bir görev ve yetki verilemeyecektir. 1982 Anayasas ında üye sayısı değişmiştir. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasas ı, Anayasaya uygunluk
denetiminin şekilleri, yani iptal davası ve defı yolu bakımından genelde
bir değiş iklik içermemekle beraber; iptal davas ında, dava açma yetkisi bakımından 1973 Anayasa de ğişikliği ile getirilen smırlamanın 1982 Anayasasında daha da geni şletildiği görülmektedir. 1961 Anayasası dava açma
yetkisi bakımı ndan iki grup organ belirlemi şti. Dava açma yetkisi sınırlandırılmanıış olan, yani herhangi bir kanun hakk ında iptal davası açabilen organlar aras ı nda yer alan TBMM'de temsilcisi bulunan partiler yerine, sadece grubu bulunan partilerin dava açmas ı 1973 değişikliği ile kabul
edilmiş olup, ayrıca kendi varlı k ve görevlerini ilgilendiren alanlarda iptal
davası açma yetkisini haiz olan baz ı kurumların bu yetkisi de 1982 Anayasası ile kaldırılmıştı r. Keza; şekil yönünden yap ılan denetimde de sonraki Anayasa daha k ısıtlayıcı hükümler getirmektedir. Bunun ıdşında
oluşturulan farklılı klara ileride değinilecektir.
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b) Adliye mahkemelerinden verilen karar ve hükümlerin son inceleme
mercii olarak görevlendirilen ve kanunda gösterilen belli davalara da ilk
ve son derece mahkemesi olarak bakaca ğı belirlenen bir yüksek mahkeme
olan Yargıtay Anayasanı n 139. maddesinde yer alır. Yargıtay üyeleri ise,
bu Anayasa ile olu ş turulan Yüksek Hakimler Kurulunca seçilecektir. Yargıtay 1. Başkanı ile 2. Başkanları ve Cumhuriyet Başsavcısı ise Yargıtay
Büyük Genel Kurulunca kendi üyeleri aras ından seçilecektir.
e) Bu Anayasa ile olu şturulan diğ er önemli kuruluşlardan "Yüksek Hakimler Kurulu", bu Anayasamn 143. ve 144. maddelerine göre Yarg ıtay
Genel Kurulunca tamamen kendi üyeleri aras ından seçilen 11 as ıl ve 3 yedek üyeden oluş an ve üyelerinin, bu görevleri süresince ba şka bir iş ve görev alamayacakları bir kuruluş tur .Bu düzenlemeye göre bu kurul, adliye
mahkemeleri hakimlerinin özlük i şleri hakkında karar vermekte olup, hakimlerin denetimi ve haklarındaki soruşturmada yine bu kurula ba ğlı ve
sürekli olarak görevli müfetti ş hakimler eliyle yap ılacaktır.
d) Ayrı bir başlık altında yer almamış olsa bile bu Anayasa 137. maddesi
ile, Yüksek Hakimler Kurulundan ayn olarak 'Yüksek Savc ılar Kuruine seçilmeıtay üyeliğ
lu"nu da sisteme dahil etmi ştir. C.Savcılanmn Yarg
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karihnalan hakkında karar verme yetkisi bu kurula verilmi ştir .Gerek bu
kurul ve gerekse Yüksek Hakimler Kurulunun kararlann ın kesin olduğu
ve bu kararlar aleyhine başka merciilere başvurulamayacağı yolundaki
1971 yılında 1488 sayılı Anayasa değişikliği ile getirilen hükümler daha
sonra Anayasa Mahkemesince ayrı ayn kararlarla iptal edilmiştir (34).
Bu kısa bilgilerden ş u manzara görülmektedir: 1961 Anayasası, Anayasa
Mahkemesi ve diğer Yüksek Yargı Organlarının üyelerinin seçimini farkl ı
farkli kurallara tabi tutmu ştur. Örneğin; Yargıtay üyeleri, Yüksek Hakimler Kurulunca seçilirken; Dan ıştay,,Askeri Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemesi üyeleri farkl ı sistemlerle seçilmektedirler.
e) Danış tay; görev ve nitelikleri gözetilerek bu anayasada Yargıtaydan
farklı olarak düzenlenmiştir. "Yüksek Mahkemeler" aras ında gösterilmekıştay, "Kanunların başka idari yargı merciilele birlikte 140. maddede Dan
rine bırakılmadığı konularda ilk derece ve genel olarak üst derece idare
Mahkemesidir." şeklinde tanımlanmış ve idari davalan çözümlemekle birlikte Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasar ılan ile tüzük tasanlan
ve imtiyaz sözle şmeleri haklunda dü şünce bildireceği belirtilmi ştir. Işte
bu özelliği nedeniyle 1961 Anayasası Damştay üyelerinin seçimi konusunda kendine özgü bir sistem oluşturmuştur. Buna göre, Danıştay üyeleri,
ısı
"Bakanlar Kurulu ile Dan ıştay Genel Kurulunca ayrı ayrı boş yer say
kadar gösterilecek adaylar arasından Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek üyelerinin üye tam sayısımn 3/2 çoğunluğu ile ve gizli oyla" seçilecektir (Md,140/3).
Görülmektedir ki, Anayasa ayr ı bir "Yüksek Hakimler Kurulu" olu şturduıştayın üyelerinin tümünün seçimini bu kurula vermemi ş ve
ğu halde Dan
bu konuda yürütme organna bir rol tan ımıştır .Bunun, Damştayın bir idaışma orgam fonkri yargı organ
ı olmasımn yanında, merkezi idarenin dan
siyonunu da yerine getirmesinden kaynakland ığı kabul edilmekteclir (35).
(34) Yüksek Hakimler Kurulu ile ilgili bu düzenleme Anayasa Mahkemesinin 27.o ı . ı977
tarih ve EJ976/43, K.1977/4 sayılı karan ile, (R.G. 21.04.1977) Yüksek Savcılar Kurulu ile ilgili bu düzenlemede Anayasa Mahkemesinin, E.1977/82, K.1977/117 sayıh
kararı ile iptal edilmi ştir (RG.14.01.1978).
(35) Prof. Dr. OZBUDUN Ergun, a.g.e. Sh. 338
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t) Askeri Yargıtay, di ğ er yüksek mahkemeler gibi 1961 Anayasas ı ile dü- KURULTAYI
zenlenen ve böylece anayasal kimlik kazanan bir ba şka yüksek yargı organıdı r. Anayasanı n 141. maddesi ile düzenlenen As.Yarg ıtay'ı n görevi yine bu maddede belirtilmiş olup, "Askeri mahkemelerden verilen karar ve
hükümlerin son inceleme mercii" oldu ğu açıklanmıştır.
İlk metne göre Askeri Yarg ıtay Üyeleri ile Ba şsavcısmı n belli nitelikleri
haiz kimseler aras ından, Askeri Yargı tay Genel Kurulunca, boş yerin üç
misli olarak seçilen adaylar aras ından Cumhurba şkanı nca seçileceği ve
Askeri Yargıtayın, başkanlannı kendi üyeleri aras ından seçeceği öngörülmüş ken, 1971 tarih ve 1488 sayılı Anayasa de ğişikliğ i ile üyelerin seçimi
aynı kalmakla beraber, ba şkanları n seçimi için farklı kural getirilmi ş, buna göre "As. Yargıtay Başkanı, Ba şsavcısı, 2. Başkanı ve Daire Başkanlanmn As. Yargıtay üyeleri arası ndan rütbe ve kıdem esasına göre atanacaklan" kabul edilmi ştir.
Ayrıca, As. Yarg ıtayrn kurulu ş, işleyiş , yargılama usulleri ve üyeleri hakkındaki disiplin i ş lerinin, mahkemelerin ba ğımsızliğı ve hakimlik teminatı esasları na göre yasa ile düzenleneceğ i ilk metinde yer almakta iken,
i ş iklikte bu esaslara, "Askerlik hizmetlerinin gerekleri"
1971 yılındaki de ğ
kıstası da eklenmiştir.
g) 1961 Anayasas ı mn ilk metninde yer almad ığı halde 1971 yılında, 1488
say
ılı yasa ile yap ı lan Anayasa de ğişikliğ i sonucunda "Dan ıştay" ile ilgili
140. maddenin sonuna bir f ıkra ilave edilerek, "Askeri Yüksek İdare Mahkemesi adı yla yeni bir yüksek mahkeme kurulmu ş ve asker kişilerle ilgili
idari eylem ve i şlemlerin yarg ı denetiminin" bu mahkemece yap ılması öngürül mü ştür.
Anayasa, di ğer yüksek yargı organlanndan farkl ı olarak, bu mahkemenin
başkan ve üyelerinin nitelikleri ve seçimi konusundaki düzenlemeyi kendisi yapmamış ve bunun yasa ile yap ılmasını öngörmüş tür. Bu madde uyaılı AYİ M Kanununun 7. ve 8. maddelerine göre, en
nnca ç ıkarılan 1602 say
doldurmuş kury
ıf Askeri Hakimler ile 2 ılını
az yarbay rütbesinde 1. s ın
may yarbay veya 3 y ılinı doldurmamış kurmay albaylar arasmdan yap ılacak üye seçimi, As. Yarg ı tay seçimine benzer bir düzenleme içermektedir.
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1961 Anayasası ile kurulan diğ er bir yüksek mahkeme, Anayasanın
142. maddesinde yer verilen Uyu şmazlı k Mahkemesidir. Adli, İdari ve Askeri Yargı merciileri arası ndaki görev ve hüküm uyu şma2lıklarım kesin
olarak çözmeye yetkili oldu ğu belirtilen bu mahkemenin, kurulu ş, işleyiş
ve üyelerinin seçiminin yasa ile belirlenece ği öngörülmüştüs. Ancak, bu
mahkemenin başkanlığım, Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri aras ından görevlendirilen bir üyenin yapmas ı hususu 142. maddede yer almaktadır -

Bu mahkemenin kurulu şu ile Adli, İdari ve Askeri Yargı yollannın ve yerlerinin farklılığı ve ayrılığı bizzat 1961 Anayasas ı tarafindan kabul edilmekte ve bu husus daha sonraki Anayasada da aynen muhafaza edilmektedin
3)7 KASIM 1982 TARİ H VE 2709 SAYILI T.C. ANAYASASI:
Bu bölümde ülkemizde halen yürürlükte bulunan 1982 tariHi Anayasa'ya
göre var olan yüksek mahkemeler, belli nitelikleriyle incelenecektir. Do ğal
olarak her bir yüksek mahkemenin görevleri ve tüm nitelikleriyle incelenmesi, her birisi ayn bir tebli ğ konusu olacağı için bu kapsamda yapılamayacaktı r. Dolayısı yla özellikle görevleri yönünden ele al ınarak, Anayasadahi sıralamaya göre incelenecektir.
A- ANAYASA MAHKEMESI:
Anayasan ın "Yargı" başlıklı 3. Bölümünün 2. Kısmında, "Yüksek Mahkemeler" başlığı altı nda önce bu mahkeme yer almaktaclir.
Anayasanı n 149. maddesine göre, "Anayasa Mahkemesinin kurulu ş ve
yargılama usulleri kanunla düzenlenir" denilmi ş olmasına rağmen 146.
madde Mahkemenin kuruluş unu 147. maddede üyeliğinin teminatım,
148. maddede Mahkemenin görev ve yetkilerini ve 149. maddede çal ışma
ve yargı lama usulünü belirlemektedir. Müteakip maddeler iptal davas ı ve
itiraz yolunu açı klamakta ve nihayet 153. madde Anayasa Mahkemesinin
kararlanmn niteli ğini belirtmektedlir. Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesinin kuruluş u, üyelerinin nitelikleri ve seçimi, görevleri ve bu Yüksek Mahkemenin yapaca ğı denetimin esasları bizzat Anayasa tarafı ndan hüküm
altına alınmıştır.
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Yukarı da ilgili bölümlerde de de ğinildiği gibi, Anayasa Yargısı ,
uygunluğun sa ğlanmasım öngören Yarg ısal bir faaliyettir. Demokratik hukuk devleti esaslar ı ndan birisi olan, Yasalar ın Anayasaya uygunlu ğunun
yargısal denetimi, 20. yüzy ılda geliş ip yaygınlaşan bir seyir göstermi ştir.
Esasen, 2. Dünya Sava şı sonrası na gelinceye kadar ABD hariç hiçbir ülkede kanunların anayasaya uygunlu ğ unun denetlenmesi söz konusu de ğildi.
Bu dönemlerde parlementolar bu sorunu kendi iç meseleleri olarak alg ılayıp yargısal değil, siyasal denetim yap ıyorlardı. Amerika'da ise kanunlann anayasaya uygunlu ğ u normal mahkemeler kanaliyla sa ğlanmaktaydı,
yani bir yargı sal denetim söz konusu idi. Mahkemeler bakmakta olduklan bir davada, bir kanunun anayasaya ayk ırı olduğunun iddia edilmesi
na
karşı sında, bu itirazı Anayasaya göre inceliyor ve uygun olup olmad ığı
.
Bu
konuda
sonsöz
ve
karar
ise
Federal
Yüksek
Mahkekarar veriyorlardı
ın anayasaya uygunluğunun demeye aitti. Dolayısı yla ABD'de kanunlar
netlenmesi sadece defi yolundan, "somut norm denetimin"den (36) ibaretti yani Yüksek Mahkemeye ABD Ba şkamnın veya Kongredeki partilerin
iptal istemiyle dava açmalar ı söz konusu değildi. Keza, ABDde bu iş için
ayrı bir anayasa mahkemesi kurulmam ıştı . Orada bugün de durum budur.

Oysa, 2. Dünya Sava şından sonra İtalya, Almanya, Avusturya ve İspanya
gibi ülkelerde, yürütme kararlar ını n ve kanunlann anayasaya uygunluğunun denetlenmesi ihtiyac ı, bu ülkelerin bu savaş la birlikte çöken totaliter rejimlere sahne olmalar ı mn da etkisiyle ön plana ç ıkmış ve bunun çözümünün "yargısal denetim" olacağı kabul edilerek ayrı birer Anayasa
başy
Mahkemesi kurulmas ı yoluna gidilmiştir. Bu akı m müteakip ıllarda
kaca ülkelerde de bu tür mahkemelerin kurulmas ım gerektirmiştir (37).
(36) Prof. Dr. DAVER Bülent, Anayasa Mahkemesi Yarg ıcı, Anayasa Yargısı, 1987 Sh.12
Prof Dr. OZBUDUN Ergun, a.g.e. Sh.341 Prof. Dr. KABO ĞLU Ibrahim, Anayasa.Yargısı . 3.Bas. Sh.12 Prof Dr. DURAN Lütfı . Türkiye Anayasa Yargısımn İşlevi ve Konumu. Anayasa Yargısı 1984 Sh.58 Doç. Dr. ALIEFENDIO ĞLU Yı lmaz, Anayasa Yargısı . Ank.1997 Sh.33 ve ayn ı yasanm. Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi.
Ank. 1996 Sh.41
(37) Anayasa Mahkememizin kurulu ş yıldönünıleri nedeniyle düzenlenen sempozyumlara katı lan yabancı ülke Anayasa Mahkemeleri temsilcilerinden bu husus kolaylıkla
anlaşilmaktaör.
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1960 yılı na gelinceye kadar, yani 1924 Anayasas ı döneminde ne meclisin
çıkaracağı kanunları denetleyecek ayrı bir organdan söz edilmiş, ne de kanunların Anayasaya uygunluğunu soyut veya somut norm denetimi yoluyla yapılması gibi bir usul getirilmiş tir. Keza, Anayasa Mahkemesi de yoktu(38).
Yaln
ız bu Anayasanı n 103. maddesi, "Hiçbir kanun Anayasaya ayk ın olamaz" hükmünü koymakla, bir kanunun Anayasaya ayk ır
ı olup olmadığının takdirini meclise b ırakmıştı r. Yani, meclisin Anayasaya aykır
ı bir kanun yapmayacağı farz ve kabul olunmuş tut Oysa bunun aksine bir çok örnek bulunduğu da bir gerçektir 27 Mayı s 1960 tarihindeki harekat sonucu, 1924 Anayasas ı kaldır
ı lmış ve
teşkil edilen bir kurucu meclis kanalı yla 1961 Anayasası yapılmıştır. 1961
Anayasasın
ı hazı rlayanlar özellikle 1950-60 dönemindeki tek partiye dayanan meclis tahakkümünü önlemek amac ıyla iki yeni kurum getirmiştir.
Bunlardan birisi yasama alan ında, ikinci meclis (senato), diğ eri de Anayasa Mahkemesidir. Bu dü ş ünceye göre Anayasa Mahkemesi, "Yargı içinde
yer alan fakat Yüksek Mahkemelerden ayr ı, bunlarm dışında özel yetkilerle donatı lan çok önemli" bir kuruluştu. Bazı görüş lere göre (39) bu dönemde Anayasa Mahkemesi parlementonun d ışında belki de üçüncü meclis gibi çalış acak ve en üst düzeyde kesin kararlar verecek, kendine özgü
ve yargı özelliği yanında siyasal niteliği de olan bir organdı .
Bu husus, 1961 Anayasas ı ile ilgili Anayasa Komisyonunun haz ırladığı genel gerekçede şöyle ifade edilmiştir:
(38) Her ne kadar bazı yazarlar ülkemizde, mahkemelerin önlerindeki bir dava dolay ısıyla somut norm denetimi yapmalarma Anayasal ve yasal bir engel bulunmad ığıni ileri sürmüş lerse de uygulamada hiçbir Türk Mahkemesinin bu yola gitmedi ği görülnıüş tür. (Prof. Dr. FEYZİOĞLU 'Iürhan, Kanunları n Anayasaya Aykırılığı mn Kazai
Murakabesi. Ankara, 1953 Sh. 255) Prof. DAVER Bülent, Anayasa Mahkemesi Yarg ı cı, Anayasa Yargısı 1987 Sh.14
(39) Prof. Dr. DAVER Bülent. a.g.e. Sh.14
Hatta, Anayasa Mahkemesi, ana siyasal sistemden soyutlanmadan ele al ınan bir "siyasal alt sistem" olarak da nitelendirilnıiş tir. (Prof. Dr. ÜNSAL Artun, Siyaset ve
Anayasa Mah.Ank. 1980 Sh.131)
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"Tasarı , hürriyetlerinin tecavüze u ğramamasını sağlama noktasında has- KURULTAYI
sasiyet göstermiş tir. Bu maksatla, bir yandan devletin her türlü idari tasarruflan geli ştirilmiş bir kazai kontrole tabi tutulmu ş tur. Ote yandan da,
bizzat Yasama Organını n Anayasanın koyduğu sımrlarm d ışına çıkmaması , Anayasa Mahkemesiyle sa ğlanmak istenmi ş tir. Bu konuda bilhassa
üzerine dayanılan fikir, hürriyetlerin tanzimcisi olan yasama organ ımn,
bu tanzim iş inde, hürriyetlerin özünü tehlikeye dü şürmeyecek bir sinir ile
çevrili kalması fikridir. Bahis konusu Anayasa Mahkemesi vas ıtasıyla Yasama Orgam, onun içinde hakim durumda bulunan ço ğunhıkların iktidaii, baş ka bir deyimle doğrudan do ğruya bizzat siyasi iktidar s ınırlanmış
olmaktadır."
Bu gerekçede çok aç ı k ve veciz bir biçimde ifade edildi ği gibi, bu düzenleme ile Anayasa Mahkemesi "hürriyetlerin özünü tehlikeye dü şürmeyecek
bir sı mr" kriteri ile Yasama Organ ı ve çoğunluğ a dayalı siyasal iktidar denetim altı na almmış olacaktır.
1961 Anayasasımn bu düş üncesi ve buna dayal ı olarak getirdiği düzenleme, 1982 Anayasası nda da büyük ölçüde korunmu ş olmakla beraber ilgili
maddelerde kurulu ş ve yetkiler yeniden düzenlemeye tabi tutulmu ş ve bu
yetkiler belirli ölçülerde s ınırlandırılmış ve bazı farklılıklar yaratılmıştır.
Bunlara satırbaşlarıyla de ğinecek olursak;
- Mahkemenin kurulu şunda değiş iklik meydana getirilmi ş, ası l ve yedek
üyelerin sayısı azaltıhmştır.
- Anayasa Mahkemesi üyeli ğ ine ve yedek üyeli ğe gelme usulü de ğiştirilmiştir,
- Üyelerde aranan şartlar de ğiştirilmiş tir, Cumhurbaşkanı nca üst kademe yöneticiler aras ı ndan seçilecek üyelerin hukuk, iktisat, siyasal bilimler alanları ıdşında olması mümkün hale gelmi ştir,
i şikliklerinin ş ekil yönünden denetlenmesinde 2/3 oy ço- Anayasa de ğ
u yeterli görülmü ş ve bu denetlemede hangi noktalara bak ılacaunluğ
ğ
ğı tek tek sayılmıştır,
- Ş ekil noksanlığı na dayalı iptal davası , kanunun yayımını takiben 10
gün içinde söz konusu olmaktad ır,
1
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manın öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı hususuna münhasır
olduğu kabul edilmiştir,
- Kanunların, esas bakımı ndan denetiminde, "kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edilemeyeceği" hükmü getirilmiştir,
- iptal davası açma hakkı sımrlandırılmış, üniversiteler ve yüksek yarg ı
kuruluşlarının önceden var olan bu haklan ortadan kaldırılnııştır,
- Dava açma süresi 90 günden 60 güne indirilmi ştir,
- itiraz yoluyla dava açan mahkemenin, Anayasa Mahkemesinden 6 ay
içinde bir karar gelmedi ği takdirde bakmakta olduğu davayı, Anayasaya aykırılık bakımından kendi kams ına göre çözümleme yetkisi kaldınlmıştır. Bu yetki mühnası ran Anayasa Mahkemesine verilmi ştir,
Bir hüküm iptaline iliş kin davamn reddinden itibaren 10 y ıl geçmedikçe ayni kanun hükmünün iptalinin istenilmeyeceği hükmü getirilmi ştir,
- iptal kararlarından doğan hukuki boşluğun giderilmesi bakımından
kanun tasarı ve tekliflerinin öncelikle yapılması esası kabul edilmiştir.
a) Konumu:
Anayasada kuruluş u ve görevleri belirlenen Anayasa Mahkemesinin hukuksal konumu, önceki bölünilerde incelenniiş tir. Burada bu konuya tekrar girilmeyecektir. Ancak bizzat anayasa taraf ından düzenlenmesi olgusundan başlayarak, bu mahkemeye özgü baz ı özellikler şu şekilde belirlenebilir (40).
- Anayasa Mahkemesinin kurulu ş , görev ve yetkilerini Anayasa, di ğer
Yüksek Mahkemelere oranla daha ayr ıntılı şekilde düzenlemiş, yasal
düzenlemeye çok daha sımrlı bir alan bırakmıştır.
(40) Prof. Dr, ÖZBUDUN Ergun, a.g.e. Sh.345 Prof. Dr. KIRATLI Metin, Anayasa Yarg ısı nda Somut Norm Denetimi Itiraz Yolu, Ankara, 1966 Sh.40
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ı n 149. maddesine göre, "Anayasa Mahkemesinin kurulu ş ve
yargılama usulleri kanunla düzenlenir" denilmi ş olmasına rağmen,
146. madde Mahkemenin kuruluş unun 147. madde de üyeli ğinin teminatını , 148. madde de Mahkemenin görev ve yetkilerini ve 149. maddede çalış ma ve yargı lama usulünü belirlemektedir. Müteakip maddeler
iptal davası ve defi yolunu aç ıklamakta ve nihayet 153. madde Anayasa Mahkemesinin kararlanmn niteli ğini belirtmektedir .Dolay ısıyla,
(Anayasa Mahkemesinin kurulu ş u, üyelerinin nitelikleri ve seçimi, görevleri ve bu Yüksek Mahkemenin yapaca ğı denetimin esasları bizzat
Anayasa tarafı ndan hüküm altına alınmıştır),
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- Anayasa Mahkemesinin kendi çal ışma esaslanm, kendi yapt ığı içtüzükle düzenleme yetkisi yasama orgamnın iç tüzük yetkisine benzer
nitelikte bir düzenlemedir,
- Anayasaya göre bu mahkemenin kararlar ı , yasama, yürütme ve yargı
organlanm, idare makamları m, gerçek ve tüzel ki şilerini bağlar,
- Anayasa Mahkemesi üyeliği, ancak bir üyenin (ya ş haddi dışında) belli suçlardan hüküm giymesi halinde kendili ğinden sona erer. Sağlı k nedeniyle sona ermesi, bu mahkemenin üye tam say ısımn salt çoğunluğunun kararına bağlıdır,
- Uyuşmazlık Mahkemesi Ba şkanliğı m Anayasa Mahkemesince kendi
üyeleri arasmdan görevlendirilen bir üye yapar,
- Diğer mahkemelerle Anayasa Mahkemesi aras ındaki görev uyu şmazlı klannda Anayasa Mahkemesinin karan esas al ınır. Ancak, bütün bu
özellikler Anayasa Mahkemesinin bir "Yüksek Mahkeme" olma niteliiğni ortadan kald ırmamaktadır. Denetim iş levinin ve siyasi partilerle
ı edilmemelidir.
ilgili yetkilerinin yanında Yüce Divan yetkisi gözard
Ancak hukuk tekni ği açısı ndan Anayasa Mahkemesinin yarg ısal faaliyetleri ile di ğer yüksek mahkemelerin faaliyetleri aras ında bir fark görülmemekle beraber, Anayasa Yarg ısınm uğraştığı konulann siyasetle
çok daha iç içe geçmi ş olduğunda kuş ku bulunmamaktadır. Esasen
ın tercihi de budur (41).
Anayasan
(41) Prof. Dr. ÖZBUDUN Ergun a.g.e.
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Anayasanın 146. maddesine göre Anayasa Mahkemesi, 11 as ıl ve 4 yedek
üyeden kurulur. Bu üyelerin de ğişik yollarla seçiminde en son yetki Cumhurbaşkanına verilmiştir. Zira Cuınhurbaşkamn iki asıl ve iki yedek üyeyi Yargıtay, iki asıl ve bir yedek üyeyi Damştay, birer asıl üyeyi As.Yargıtay, AYİM ve Sayıştay Genel Kurullarmca kendi ba şkan ve üyeleri arasmdan üye tam sayılannın salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri
üçer aday içinden, bir asıl üyeyi YÖK'Ün kendi üyesi olmayan Yüksek Öğretim Kurumlan öğretim üyeleri içinden göstereceği üç aday arasından
seçmektedir. Kalan üç as ıl ve bir yedek üyeyi de üst düzey yöneticileri ile
avukatlar arasmdan doğrudan seçmektedir.
i atama sisteGörüldüğü gibi, bu sistem Frans ız Anayasasının kabul ettiğ
minden (42) farkl ı olduğu gibi diğer ülkelerde uygulanan "seçim sistemi ve
karma sistemden" ayrıldığı taraflar vardır. Zira bizde yasama orgam bu
kuruluştan tamamen dışlanmakta ve üyelerin ço ğunluğu Yüksek Mahkemelerin kendi başkan ve üyeleri arasından seçtiği kişilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla Federal Almanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Slovenya, Hırvatistan, Anayasa Mahkemeleri ile İsviçre Federal Mahkemesinde
uygulanan "yasama organınca seçim" sistemini de (43) bizim Anayasam ız
benimsememiştir.
Keza, Avrupa modelinde genel olarak geçerli olan ve üyeleri atama ve seçim birlikteliğine dayanan belirleme sistemi yani yetkinin yürütme, yasama ve yargı arasında paylaştınlmış şekilde Anayasamızın kabul ettiği sistemden farklıdır (44).
Böyle bir sistemle seçilen üyelerin nitelikleri nedir?
Anayasa Mahkemesi üyeleri kural olarak yargıçlar, hukuk profesörleri ve
avukatlardan oluşur. Doğal olarak belli sürelerle saptanm ış mesleki dene(42) 1958 tarihli Fransa Anayasas ının 56. maddesine göre Anayasa Konseyi üyelerinin
3'tı Cunılıurbaşkarn, 30 Millet Meclisi Başkan ve 311 de senato başkanı tarafından
atanır.
(43) Prof. Dr. }CABO ĞLU İbrahim. Anayasa Yargısı Sh.28
(44) Prof. Dr. KABOGLU Ibrahim, Anayasa Yarg ısı . Sh.30
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yim de aranmaktadı r. Avusturya, Almanya, Belçika, İtalya, Ispanya ve
Portekiz Anayasa Mahkemelerindeki üyelerin nitelikleri böyledir (45).
Bizim Anayasamı za göre ise, Yüksek Mahkemeler ba şkan ve üyelerinin dı ş mda seçilecek avukatlar, bürokratlar ve ö ğretim üyeleri için, "kırk yaşım
doldurmuş olmak ve mesleklerinde en az onbe ş yı l çahşmış olmak" koşulları bizzat Anayasa tarafı ndan aranmaktadı r. Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve görevleri ile ilgili yasa ile getirilen Yüksek Ö ğrenim Kurulu kontenjamndan atanacak üyenin, "hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallar ını veya üyesi,
da öğ retim üyesi, üst kademe yöneticilerinin ise, YÖK başkan
rektör veya dekan veya müste şar, müsteşar yardımcısı , general, amiral,
büyükelçi, bölge valisi veya vali" olarak görev yapmak ko şullanm da dikkate almak gerekecektir.
Kuruluşla ilgili 146. madde, "as ıl-yedek üye ay ırımı m yapmaktadır. Ancak, yukanda aç ıklanan seçim koş ullannda bu iki grup arası nda bir ayrım
bulunmamaktadı r. Ancak, hem 1961 ve hem de 1982 Anayasalannda var
olan yedek üye uygulamas ının olumlu sonuç vermedi ği de ifade olunmaktadır (46). Ayr ıca, bazı hak ve yetkilerden yoksun olan yedek üyelerin hiçbir halde asıl üye olamamaları halinde bu olumsuzluğu artırmaktadır.
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e) Görevleri:
1961 Anayasasını n hukuk düzeninde anayasayı korumakla görevli k ıldığı
Anayasa Mahkemesinin i şlevinde, 1982 Anayasası ile önemli bir de ğişiklik yapıldığı söylenemez.
1982 Anayasasının 148 ve 2949 sayılı Kuruluş Yasasını n 18. maddesine
göre Anayasa Mahkemesinin görevleri;
1- Kanunlann, kanun hükmünde kararnamelerin, TBMM içtüzü ğünün
belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bak ımı ndan Anayasaya aykırıliğı iddiası ile açı lan iptal davaları na bakmak (AY.Md.148).
(45) Prof. Dr, KABO ĞLU Ibrahim, Anayasa Yarg ım 3. Bas. Sh.35
(46) Doç. Dr. .ALIEFENDIO ĞLU Yılmaz, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi,
Ankara 1996. Sh. 217 Anayasa Mahkemesi Ba şkanı Necdet DARICIO ĞLU'nun, Mahısı 1991 Sh.8
kemenin 29. Kuruluş Y ıldönümünde yapt ığı konuşma. Anayasa Yarg
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2- Anayasa de ğişikliklerini, açılan dava üzerine sadece şekil bakımından
denetlemek (AY.Md.148).
olan bir davada uygulanacak kanun veya kanun hükmünde kararname hükümlerinin, Anayasaya aykınhğının taraflarca ileri sürülmesi veya mahkemece bu nitelikte görülmesi hallerinde aç ılan itiraz
davalarına bakmak (AY.Md.152).
3- Görülmekte

4- Siyası partilerin mali denetimini yapmak (AY.Md. 69/4).
5- Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki davalara bakmak (AY. Md.
6 9/6).

6- Yüce Divan sıfatıyla Cumhurbaşkamm, Bakanlar Kurulu Üyelerini,
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, As. Yargıtay, AYIM, Ba şkan ve
Uyelerini, Başsavcılarım, Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay, Başkan ve Üyelerini görevleri ile ilgili suçlardan dolayı yargı lamak (AY.Md.148/3).
7- TBMM üyelerinin yasama dokunulmazlıklarımn kaldırılmasına ve üyeliklerinin düşmesine ilişkin TBMM kararlanmn iptali istemlerini karara
bağlamak (AY.Md.85).
8- Kendi üyeleri arasından Uyuşmazlık Mahkemesi başkanım seçmek
(AY.Md.158) olarak belirlenmiştir.
Anayasanın, Anayasa Mahkemesinin denetimi ışında
d
bıraktığı işler ise
şunlardır;
1- Uluslararası andlaşmalar (AY.Md.90/5)
2- Olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanına ilişkin kararları ve bu hallerle savaş hallerinde ç ıkarılan kanun hükmünde kararnameler
(AY.Md.148).
3- Anayasanın 174. maddesinde yer alan inkılap kanunları.
4- 12 Eylül 1980 tarihi ile ilk genel seçimler sonucu toplanan TBMM
Başkanlık Divan
ının oluştuğu 7 Ocak 1983 tarihleri aras ı
nda çıkarılmış bulunan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile 2324
sayıli Anayasa Düzeni Hakkında Kanun uyarınca alınmış olan kararlar ve yapılmış tasarruflar (AY.Geçici Madde-15).
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Bunun dışı nda Anayasanın bazı maddelerinde ve baz ı yasalarda, Anayasa
Mahkemesinin denetimine tabi tutulmayacak ba şka işlemlerden de söz
edilmektedir. Satır başlarıyla bunlar:
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1- Cumhurbaşkamnı n tek başına yapacağı işlemler (AY.Md.105-128).
ı (AY.Md. 129).
2- Yüksek Askeri Şura Kararlar
ı (AY.Md.
3- Memurlar hakkı nda verilen uyarma ve kı nama cezalar
129).
4- Hakimler ve savcı lar yüksek kurulu kararları (AY.Md.159).
na girerek verdiği red kararının
5- Anayasa Mahkemesinin, işin esası
ndan
sonra 10 yıl geçmeden aynı yasa
resmi gazetede yayınlanması
hükmü hakkı nda denetim yasağı (AY.Md.152).
d) Anayasa Mahkemesince Yap ılan Denetim:
da. Şekil yönünden denetim:
1961 Anayasasımn yürürlükte olduğu dönemde Anayasa Mahkemesi şekil
ı iptal etmi ş ve şekil kuralının ihlaliıda yasay
yönünden oldukça çok say
nin işlemi sakatlayan bir unsur oldu ğunu açı kça vurgulamıştı (47).
ı rlı bir esasa bağlaAncak, 1982 Anayasası şekil bakımından denetimi sın
mıştır. Bunlar ise:
- Kanunların şekil bakımından denetiminde sadece son oylamanın ön
görülen çoğunlukla yapılı p yapılmadığı hususu,
- Sadece şekil bakımından denetlenebilen Anayasa de ğişikliklerinde
ise, teklif ve oylama ço ğunluğuna ve ivedilikle görü şülemeyeceği
şartına uyulup uyulmadığı hususudur.
Şekil denetimi için ba ş vurunun dava açmaya yetkili olanlar tarafından,
Anayasaya uygunluk denetimine tabi olan normlar ın yayınlandıkları tarihten itibaren on gün içerisinde yapmalar ı gerekmektedir. Anayasa Mah(47) Dr. AYHAN Önder, Anayasa Mahkemesince, yarg ısal denetim sonucu verilen, biçim
kurallarına ilişkin iptal kararları , Danıştay Dergisi 1980, S.36. Sh.14
BILDIRILER 1721

ULUSLARARASi

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI kemesi ise, böyle bir başvuruyu öncelikle inceleyerek karara ba ğlamak du-

rumundadır (AY:Md. 149).
db. Esas bakımından denetim:
Esasen, Anayasaya uygunluk denetiminin yap ılabilmesi için öncelikle,
Anayasaya aykırılık iddiasının ileri sürülmesi gerekir. Ba şvuru olmadan
Anayasa Mahkemesinin anayasaya aykırılığı re'sen ele alarak karar vermesi olanağı yoktur.
Bu denetim, Anayasaya uygunluk denetimine tabi tutulan bir normun içeriğinde, Anayasa kural ya da kurallarıyla çeli şen bir yön olup olmadığımn
araştırılmasıdır. Doğal olarak bu araştırma hem iptali istenen yasa hükmünü ve hem de ilgili Anayasa kurallar ımn yorumlanmas ım zorunlu kilar. Bu yorum sonucunda kanunun içeri ğinin hangi yönlerden Anayasaya
aykırı olduğu hususu saptamr. Anayasa Mahkemesi denetim için önüne
getirilen normun sadece Anayasa kar şısındaki hukuki yani ve yönüyle ilgili olmalıdır. Yoksa bu normun kendince ülke ko şullarına uygun olup olmad
ığı yahut faydalı bulunup bulunmad
ığı noktaları bu denetimin sımrları içine girmemelidir. Yani bu denetimin amacı, bir "yerindelik" denetimi
değil, "norm denetimi", di ğer bir deyi şle uyguııluk incelemesidir. Zira, yerindelik incelemesi, yasa koyucunun yetki ve görevine, onun taktirine karışmak, ona ilişkin hakkı kullanmak olur (48).
Anayasa Mahkemesi bu denetimi yaparken, istemin konusu ile ba ğli kalmalı, kararım da iptali istenen bu norma yöneltmelidir. Esasen kurulu ş
yasasımn 29. maddesi "istemle bağlı kalma" kuralını hüküm altına almıştır. Ancak bu kural iptal isteminin dayandmldığı gerekçelere de bağlılık
anlamında değildir. Yapılacak denetim sonunda, ba şka bir gerekçeye dayalı olarak da karar verilebilir.
Esas yönünden denetimde ölçü norm ne olmalıdır?
(48) Anayasa Mahkemesinin 16.2.1978 gün ve E.1997/123, 1(1978/16 sayılı kararı .
AMKD. 5.16. Sh.60 Prof. Dr. TEZ İÇ Erdoğan, Kanunları n Anayasaya Uygunlug-unun
Esas Açıdan Denetimi. Anayasa Yargısı 1986 5h.30 Avni yazar ın, Anayasa Hukuku,
İst. 1996. Sh.186. OZDEN Yekta Güngör, a.g.e. Sh.43
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Öncelikle Anayasanın 148 ve 2949 sayılı Kuruluş Kanunun 18. maddesine göre denetleme yapılırken Yüksek Mahkemenin dayanaca ğı normun
"başlangıç kısmı" da dahil olmak üzere (Md.176) bizzat Anayasan ın kendisi olduğu söylenmelidir. Ancak Anayasa Mahkemesi baz ı kararlarında,
ı ile
anayasaya uygunhık denetimini yaparken yalnızca Anayasa kurallar
yetinmemiş, uluslararası metinlere, hukukun genel ilkelerine ve Atatürk
ilke ve inkılaplarına atıfta bulunarak sonuca varmıştı r (49).
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Nitekim, Anayasa Mahkemesi bir karar ında, "Kanunlanmızın, anayasamn açı k hükümlerinden önce, hukukun bilinen ve bütün uygar memleketlerde kabul edilen prensiplerine uygun olmas ı şarttır" (50), diyerek hukukun genel ilkelerini, hukuk devleti kavram ınm ayrılmaz bir unsuru olarak
yoruınlaınış.
Bir başka karannda ise, "İnsamn içinde bulunduğ u ulusun bireyi olması
kadar, aynı zamanda insanlığın üyesi bulunması, çağımızda insan hak ve
özgtırlüklerini yalnı zca bir ulusal hukuk sorunu olmaktan ç ıkarmış, ona
evrensel bir anlam ve içerik kazandırmıştır" (51) diyerek insan haklarının
sadece milli hukukların konusu değil uluslararası hukukça da korundu ğunu ifade etmi ştir.
Nihayet Yüksek Mahkeme ba şka bir kararında, "Atatürk ilke ve inkılapları 1982 Anayasasımn temel dayanağı m oluşturmuştur" demiş, ayrı bir
(49) Prof. Dr. ÖZBUDUN Ergun, a.g.e. Sh. 354 Prof. Dr. TEZ İ Ç Erdoğan, Kanunların Anayasa Uygunluğunun Esas Açıdan Denetimi. Anayasa Yargısı 1986 Sh.27. Aynı yazarın, Anayasa Hukuku, İst. 1996 Sh.17. Doç. Dr. ALIEFENIJ İOĞLU Yılmaz, Anayasa
Yargısı . Ankara 1997 Sh.116 Prof. Dr. KABOĞLU İbrahim. Anayasa Yargı sı . 3. Bas.
Sh.97. Yasaya göre bu kriterler, 'Destek Olçu Norm" olarak kullan ılmaktadır. "Hukukun Genel ilkelerinin Anayasa yargısındaki konumu için detayl ı bilgi için bu yazaısı 1991
rı n (Hukukun Genel Ilkeleri ve Anayasa Yarg ısı) konulu tebli ği AnayasaYarg
Sh291 Prof. Dr- DURAN Lütfı , 1982 Anayasasında ölçü nonnun sadece Anayasa kurallan olduğ unu Yüksek Mahkemenin soyut nitelikteki hukukun genel ilkelerine dayalı olarak karar veremeyeceğini, bu konuda eskisi gibi hareket serbestli ğine sahip
olmadığını söylemektedir. Türkiye'de Anayasa Yargısının İşlevi ve Konumu. Anayasa
Yargısı 1984 Sh. 65
(50) ANAY.MAH. 22121964 tarih ve E.1963/166, K 1964/76 sayılı karar AMKD S.2
Sh237
<51) ANAYMAB. 29011980 tarih ve E.1979/38, K 1980/11 sayılı karar. AMKD S.19 Sh97
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"Türkiye Cumhuriyetinin temelini oluş turan esasla? olarak nitelendirmiştir (52).
de. Denetimin Şekilleri:
1961 ve 1982 Anayasalarına göre, Anayasa Mahkemesi anayasaya uygunluk denetimini iptal davası veya anayasaya aykırılığın öteki mahkemelerce ileri sürülmesi yani defi yoluyla yapar. Doktrinde iptal davas ına "soyut
norm denetimi", malıkemelerin itirazı yoluyla yapılan denetime de "somut
norm denetimi" denilmektedir.
aa. itiraz, defi yolu ile yapılan denetim: (itiraz davası)
Anayasan
ın 152. maddesine göre bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini
Anayasaya aykın görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık
iddiasının ciddi olduğu kamsına varırsa, aykırılık bir önmesele oluşturur
ve mahkeme, Anayasa Mahkemesinin bu konuda verece ği karara kadar
davayı geri bırakır. Anayasa Mahkemesi işin kendisine geli şinden başlamak üzere 5 ay içinde karar vermek ve açıklamak durumdadır, bu süre
ı yururlükteki
içinde karar verilmezse, istemde bulunan mahkeme, davay
kanun hükümlerine göre sonuçlandinr.
Eğer mahkeme, anayasaya aykırı lık iddiasmı ciddi görmezse bu iddia, nihai hükmün temyizen incelendiği temyiz merciince esas hükümle birlikte
karara bağlanı r. Yani mahkemeler ileri sürülen anayasaya ayk ırılık iddialarımn ciddiyetini incelemek durumundadir.
Görülmektedir ki Anayasamız, itiraz yolunu bekletici bir sorun olarak düi sisteme göre ayrıca Anayasa Mahzenlenmiştir. 152. maddenin getirdi ğ
olayla
sinirli
ve
sadece
taraflan ba ğlayıcı karar vermesinkemesinin artık
den de söz edilemez. Oysa 1961 Anayasasında Yüksek Mahkemenin bu şei ve keza bekletici sorun olarak gördü ğü itirazına 3
kilde karar verebileceğ

(52) .ANAY.MAH. 25.10.1983 tarih ve 1983/2-2 sayill karar. AMKD S.20 Sh.364
ANAY.MAH. 07.03.1989 tarih ve 1989/142 sayılı karar AMKI) 8.25 Sh.143
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ay içinde cevap alamadığı taktirde, ayk ırılığı kendi kamsına göre çözümleyeceği bizzat Anayasa tarafından hüküm altı na alinınıştır.
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bb. iptal Davası:
Anayasamn 150. maddesinde ayn ı başlık altında yer alan düzenlemeye göın yetkili kıldığı kiş i ve merciilerin, Anayasa
re iptal davası , Anayasan
Mahkemesine baş vurarak, Anayasaya aykırı buldukları bir kanun veya
kanun hükmünde kararname yahut TBMM içtüzü ğünün veya bunların
belirli madde ve hükümlerinin iptali istemidir. Verilecek iptal kararlar ını n devletin yasama, yürütme ve yargı organlarım, idare makamlanyla
gerçek ve tüzel kişileri bağlayıcı niteliği nedeniyle Anayasa, dava süresi ve
davayı açacak kimseler açısından bazı kısıtlamalar getirmiştir.
Anayasanın 150. maddesine göre iptal davas ı açabilecek olanlar;
- Cumhurbaşkan
ı,
ı,
- İktidar ve ana muhalefet partileri, meclis gruplar
ısını n en az 1/5 tutanndaki üyeleridir.
- TBMM üye tam say
İktidarda birden fazla partinin bulunmas ı halinde, iktidar partilerinin daım en fazla üyeye sahip parti grubu kullan ır. iptal davas ı açva açma hakk
ma hakkı , iptali istenen kanun, KHK ye TBMM içtüzü ğünün (içtüzük
maddeleri ve içtüzük düzenlemelerinin) resmi gazetede yayınlandıklan
tarihten itibaren 60 gün içerisinde kullan ılmak gerekir. Ancak hatırlanacağı gibi iptal sadece şekil bakımı ndan isteniyorsa bu süre 10 gündür. Bu
sürelerin "hak dü şürücü süre" olduğu anlaşılmaktadır.
ce. Bireysel Başvuru:
Anayasamı z, Anayasa Mahkemesine ne şekilde başvurulacağı m bizzat belirlemiş ve yapı lacak denetimin şekillerine göre bu ba şvuru yetkisini ya
ı ile iktidar
"bir davaya bakmakta olan mahkeme" ye ya da Cumhurba şkan
ve ana muhalefet partileri meclis grupları ve ayrıca TBMM üye tam sayı ısıyla
sının en az 1/5 tutarı ndaki milletvekili grubuna tamm ıştır. Dolay
bunların dışındaki kiş i ve grupları n Anayasa Mahkemesine ba şvuru yetkileri bulunmamaktadır.
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norm denetimleri yamnda ki şilere doğrudan Anayasa Mahkemesine başvuru hakkım tammaktadır (53). Buna göre, Yargılama sırasında kişinin
savunma gibi baz ı temel haklarımn ihlal edildiği veya karara esas olan yasa kuralımn kişinin Anayasa ile korunan temel haklar ım ihlal ettiği iddialarıyla Anayasa Mahkemesine bireysel olarak ba şvuruda bulunulabilir.
Örneğin, Federal Alman Anayasas ının 93. maddesine göre, "Kamu iktidarlarınca, temel hakları ndan birine zarar verildi ği kanaatinde olan herkes"
saldır
ı ister idari, ister yargısal ya da yasama işlemlerinden kaynaklans ın
doğrudan Anayasa Mahkemesine ba şvurabilirler. Avusturya, İspanya,
Portekiz, Polonya ve k ısmen Isviçre Anayasalarında, "Anayasa şikayeti"
de denilen söz konusu bireysel ba şvuru yetkisi tamnmaktadır. Ancak Danimarka, İrlanda, Isveç. Norveç ve Hollanda'da Anayasa Mahkemesi bulunmadığı için bireysel başvuru hakkı geli şmemiştir. Bu ülkelerde, ilk derece mahkemelerindeki yargılama sırasında temel haklarının ihlal edilip
edilmediğini, üst derece mahkemeleri incelemektedir. Anayasa Mahkemesi bulunmasına rağmen, Türkiye ve İtalya'da bu yol kabul edilmemi ştir.
Ancak, ülkemizde Anayasa Yarg ısının geldiği düzey dikkate alındığında,
bu konuya kapal ı kalmamak en azından bu kurumu tart ışmak gerektiği
düşüncesindeyiz.
e) Denetimin etki ve sonuçları:
ea. Verilen Kararlar:
Yukandaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi, Anayasa Mahkemesinin,
işin esasını inceleyerek verdi ği kararlar red ya da iptal olmak üzere iki
türlüdür. Red kararı, denetime konu normun anayasaya uygunlu ğiinu ifade eder. iptal kararı ise anayasaya aykırılığın belirlendiği bir karar olup
bu kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte iptal edilen norm yürürlükten kalkar. Ancak gereken hallerde Anayasa Mahkemesi, iptal kararmın yürürlüğe gireceği tarihi bir yılı aşmamak üzere erteleyebilir. Do(53) Prof. Dr. KABOĞLU Ibrahim, a.g.e. Sh.73. Doç. Dr. AL İEFENDİOĞLU Yilmaz, Anayasa Yargısı 1997 Sh.50. Aynı yazarın, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi. Ank.1996 Sh.202. Bu konuda ayrıntılı bilgi için: Prof. Dr. GÖREN Zafer. "Anayasa Mahkemesine Kişisel Başvuru". Anayasa Yargısl 1995 Sh.97
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gal olarak bu kararlar dava konusu normu ortadan kald ırdığı için,
yönünden hüküm ve sonuç do ğuracaktır. Zira, Anayasa Mahkemesi kararlan kesindir, "olayla sinirli ve yalmz tarafları bağlayıcı nitelikte" değildir
ve geriye yürümez.
Elbette ki iptal edilen yasayı veya belirli bir hükmü, yürürlükten kaikma,
yasa koyucu böylece do ğan yasal boşluğ u, yeni bir yasa ile dolduracaktır.
Doldurmazsa, iptal edilen yasa, bu tarihte yeniden yürürlü ğe giremez, doğan yasa boşluğu devam eder. Keza Yasama Organ ı , iptal edilen bir kuralin aymnı veya değiş ik ifadelerle benzerini yeniden yasala ştırmamalıdır.
Ancak bunun aksine uygulamalar vardır.
eb.Yasa Koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak
biçimde hüküm tesisi:

Anayasanı n 153/2. maddesi, Yüksek Mahkemenin iptal karar ı verirken,
"yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemeyece ğini" belirtmektedir.
1961 Anayasası nda olmayan bu kural ın konuluş nedeninin, Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlarla zaman zaman Yasama Organ ının taktir yetkisine karıştığı , kural koyucu gibi karar verdi ği ve böylece yetkilerini genişlettiği iddiaları na dayandığı genellikle kabul edilmektedir (54). Hatta
ılan 1803 sayılı Af Kanunu sebebiyçıkar
y
bu tür tartışmalar 1974 ılında
le de yoğun biçimde yapılmıştır.
Maddenin gerekçesinde; "öyle haller vard ır ki bir hükmün iptali, uygulanması kanunen gerekmeyen bir ba şka hükmün uygulanmasını gerekli kılabilir. Örneğin, kanunla getirilen istisnalara ili ş kin kanun hükümlerinin
iptali, ana kuralı n uygulanması sonucunu do ğurabilir, halbuki kanun koyucu böyle bir sonuç ç ıkmasını arzu etmediğ i için istisnayı kabul etmiş durumdadı r. Bu istisna hükmünün iptali milli iradeye ters dü şeceğinden,
eşitlik ilkesi gibi temel ilkelere ayk ırı olmamak ko şulu ile hüküm verilirken bu özelliklerin gözönünde bulundurulmas ı zorunludur."
(54) Prof. Dr. KABO ĞLU Ibrahim. a.g.e. Sh.107. Doç. Dr. AL İEFENDİOĞLU Yılmaz, Anayasa Yargısı . Ankara 1997 Sh,235. MEN Yekta Güngör. (Anayasa Mah.Ka ı un Koyucu Gibi Hareketle Yeni bir Uygulamaya Yol Açacak Biçimde Hüküm Tesis Edemez
Kararına Nasıl Gelindiği, Bu Kural Nedir, Ne De ğildiriAnayasa Yarg ısı 1986 Sh.77
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yasa Mahkemesinin her iptal kararı yeni bir hukuksal durum doğurup yeni bir uygulamaya yol açar. Bu durum ise kural koymak de ğil, Anayasaya
aykırılığı gidermektir. Kaldı ki böyle bir hüküm tesis edilmi ş olsa bile bunu kimin değerlendirip saptayacağı da belli değildir. Zira, iptal kararlan
bütün organ ve kişileri bağlayacaktır. Ayrıca denetimin doğal sonucu olarak Anayasa Mahkemesi Anayasaya ayk ırı bulduğu kuralı iptal ederken
ana kural- istisna kural gibi bir ayırım da yapmamaktadır (55).
ec. Yürürlük" Durdurulması:
Gerek 1961 ve gerekse 1982 Anayasalarmda ve kurulu ş yasasında, Anayasa Mahkemesinin verdi ği iptal kararlarında, "yururlüğün durdurulmasına" ilişkin bir belirleme yapabilme yetkisi ve buna ili şkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konuda, Yüksek Mahkemece bir karar verilip verilmei doktrinde ve bizzat Anayasa Mahkemesi kararlannda tart ışılmışyeceğ
tır. Gerek idari yargıda mevcut bulunan ve gerekse bazı yabancı Anayasa
Mahkemelerine tanınmış bulunan (Örneğin Federal Almanya Anayasa
Mahkemesi) bu yetki, Anayasaya ayk ın olan yasalanıı bir an önce uygulanmasına son verilmesi anlamın
ı taşımaktadır. Başlangıçta, "Yüksek
Mahkemenin böyle bir karar verebilinesi, ancak Anayasa ile bu yetkinin
kendisine açıkça tanınmış olması ile mümkün olduğu" gerekçesiyle yürütmenin durdurulması istemlerini reddeden (56) Anayasa Mahkemesi, daha
sonraki başka bir kararında, Yürütmeyi Durdurma yetkisini kendisinde
görerek, bu yetkinin, mahkemenin bir davay ı görüp karara bağlama yetkisi içinde bir aşama ve yargısal denetimin etkinliğinin özünde var olan
bir araç olduğu, bu yetki tanınmadığı taktirde kişilerin ve kamunun Anayasa korumasından yoksun b ırakılmış olacağı, Anayasada böyle bir yetkiden söz edilmemiş olsa bile yasaklayıcı bir hüküm de bulunmadığı ve bu
(55) Prof. Dr. SOYSAL Mümtaz, 100 Soruda Anayasan ın Anlamı, 1982 Anayasas ına Bilimsel Yaklaşım. tst.1986. Prof Dr. DURAN Lütfi, Türkiye'de Anayasa Yargısımn İşlevi ve Konumu, Anayasa Yargısı, 1984 Sh.75. Doç. Dr. ALIEFENDIO ĞLU Yılmaz,
Anayasa Yargısı , Ank.1997 Sh.235. ÖZDEN Yekta Güngör, a.g.m. Sh.77 Prof Dr. KABOĞLU İbrahim. a.g.e. Prof Dr. GOREN Zafer, Anayasa Yarg
ı sı ve Yasama. AnayasaYargısı 1996 Sh. ı 20
(56) ANY.Mah. 01.08.1985 tarih ve E.1985İ4 sayılı müteferrik karar. R.G. 18.10.1985
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nedenle ortada bir kanun bo şluğu bulunduğu ve bunun içtihat yoluyla doldurulabileceği ş eklindeki gerekçelerle, "iptale yönelik istem, karara ba ğlamp karar yürürlüğ e girinceye kadar uygulamadan do ğacak, giderilmesi
güç ve olanaksı z durumlan önlemek için" yürütmenin durdurulmas ına
karar verilmiştir (57).
Bu kararla Yüksek Mahkemenin, durdurma yetkisine ili şkin bir kuralın
bulunmaması m, bir "boş luk" olarak nitelenclirip genel hukuk ilkeleri uyannca ve içtihat yoluyla bu yetkiyi kendisinde gördü ğü anlaşılmaktadır.
Doktrinde ise lehte ve aleyhte çe şitli düş ünceler söz konusudur (58). Ancak gerek doktrinde ve gerekse Anayasa Mahkemesi kararlar ında giderek
benimsenen yürütmenin durdurulmas ına karar verme uygulainasma ele ştiriler de azalmaktadı r. Bu nedenle bu ele ş tirilerin tamamen bitirilmesi
için "Anayasa ve yasalarla verilmeyen bir yetkinin kullan ılması " görünümüne son verilerek bunun anayasal zemine oturtuhnas ı nda fayda bulunduğunu ifade edebiliriz.
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f- Yüce Divan S ıfatıyla Yargılama:
Anayasan
ı n 148/3. maddesi, 1961 Anayasas ında oldu ğu gibi "Yüce Divan
sıfatıyla yarg ılama" görevini Anayasa Mahkemesine vermi ş tir. Yüksek
Mahkeme bu yetkisi uyarı nca, Cumhurbaşkanım, Bakanlar Kurulu Üyelerini; Anayasa Mahkemesi, Yarg ıtay, Danıştay, As. Yarg ıtay ve AYİM baş kan ve üyelerini, Başsavcılanm, C£a şsavcısı vekilini, Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulu ve Say ıştay ba şkan ve üyelerini, görevleri ile ilgili suçlardan dolayı yüce divan sıfatıyla yarg ılamaktadır. Bu yargılama bir çeşit
ceza davasıdır. Hatta bu yarg ılama sebebiyle Yüce Divan' ın askeri mahkemeler ve çocuk mahkemeleri gibi do ğrudan do ğruya özel ihtisas ceza mah(57) ANY.Mah. 21.10.1993 tarih ve 1993-33-40 say ılı karar. AMKD S.29 Sh.581
(58) Prof. Dr. ÖZBUDUN Ergun, a.g.e. Sh. 395'de Kanunun iptal anında değil, iptal karanlandığı anda yürürlükten kalkmas ı ve hatta yururlük tannı n resmi gazetede yay ı
labilmesi yolundaki Anayasa hükümleri ile Anayasa koyuca
kararlaştırı
rihinin ayrı
cunun böyle bir yetkiyi vermek istememi ş olduğu sonucuna varılabilir. Ancak istisnai
durumlarda yürütmenin durdurul ınasma karar verilebilmesi gerekir. Doç. Dr. AL İEFENDİOĞLU YılmaL Anayasa Yargısı Ank.1997 Ancak Prof. Dr. GÜRAN Sait, aksi görüşü savunmuş tur. (Anayasa Yargısı ve Yürütmenin Durdurulmas ı) Anayasa
Yargısı 1986 Sh. 143
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da söylenmektedir
(59). Bu mahkemede savcılık görevi C.Başsavcısı veya vekili tarafından
yerine getirilir.
Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan yetkisi İtalya Anayasası ile benzerlik
göstermektedir. Ancak örneğin Belçika Anayasında, bu yetki Yargıtayda,
F.Almanya Anayasası na göre ise Yüksek Eyalet Mahkemesindedir. İrlanda Anayasasmda da buna benzer bir düzenleme vardı r. Fransa Anayasası
ise, 67. maddesinde bağımsı z bir Yüce Divan kurulu şunu öngörmektedir.

Anayasa Mahkemesi bu yarg ılamayı , yürürlükteki yasalara göre yürütür,
duruş ma yapar, samk ve müdafileri dinler, soruş turma yapar ve savunmaları m alarak karar verir. Bu kararlar kesindir. Yüce Divanda sam ğın sorguya çekilmesi sırası nda üyeler ve ba şsavcı başkamn izni ile sanığa soru
sorabilirler. Duruş ma esnasında tutulan duruş ma tutanakları başkan ve
zabıt katibi tarafIndan imzalamp dosyas ına konulmaktadır.
Görüldüğü üzere bu yargı lama tek derecelidir ve verilen kararlarm denetimi de söz konusu değildir.
Sonuç olarak; Anayasa Mahkemesinin görevlerini demokratik hukuk devleti ilkelerine ve Anayasa ile toplumun beklentilerine uygun olarak yerine
getirildiğini söyleyebiliriz. Ancak, kanı nuzca tüm üyelerinin Cumhurbaşkamnca seçilmesi, as ıl-yedek üye ayınmı , denetim dışı işlerin çokluğu ve
1961 Anayasasında olduğu gibi başka kurumların da iptal davas ı açma ehliyeti yönünden, yeniden düzenleme yap ılmalıdır.Keza, iptal davasını
meclisteki diğer parti gruplanda açabilmelidir. Bireysel ba şvuru sistemi,
üzerinde çalışması gereken başka bir konudur. Ayrı ca halen kullanıldığı
"yürütmenin durdurulması " yetkisi de Anayasal bir zemine oturtulmal ıdır.

(59) Prof. Dr. OZTIJRK Bahri, "Bir Ceza Mahkemesi Olarak Anayasa Mahkemesi-Yüce
Divan" başlıklı tebliği. Anayasa Yargısı . 1995 Sh.67
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E. YARGITAY:
Osmanlı imparatorluğu döneminde 1868 yılında, adli-idari yargı yolları
ayrıımna yer verilerek "Divan-ı Ahkaın-ı Adlliyye" adı altmda kurulan Yargıtay 1876 Anayasası nda da "bir maddesi kanuniyenin tefsiri laz ım geldikte umuru adliyye müteallik ise, manas ı mahkeme-i temyize aittir" şeklinde yer almıştır.
Kuruluş yeri ve biçimi, görevleri ve üyelerinin nitelikleri çe şitli değişiklikılı kanunla bugünküne
lere uğrayan Yargıtay, 1926 tarihinde ve 834 say
ile Yüksek MahAnayasası
1961
ve
nihayet
benzer şekilde teşkilatlanmış
kemeler aras ında sayılarak, Anayasal bir kurulu ş niteliğine kavuşmuştur.
Anayasa Mahkemesi de bir karar ı nda bu konuyu inceleyerek "...Hakimler
de her insan gibi yan ılabileceklerinden kimi kararlar ı usul ve kanuna aykırı düş ebilir, karar taraflar için doyurucu olmayabilir. Bu durum mahkeme kararlarına kar şı , mahkemenin kendisine veya ba ş ka bir mahkemeye
başvurarak bu kararları n yeniden incelettirilmesi, bunlardan yanl ış olanların bozulması, do ğnı olanların da doğ ru olduklarının belirtilmesi ve bunun sonucu olarak do rğu kararlar üzerindeki yanl ışlık kuşkusunun ortadan kaldırılması zorunluluğunu do ğurmaktadır. Yargıtay herşeyden önce
bu zorunluluğu karşılamak gere ği ile ve özel kanunla kurulmu ştur. Anayasa da bu niteli ğini belirleyerek Yarg ıtay'ı Anayasa kurumlan arasına almıştır..." (60) demektedir. Bu tespit ve düzenlemelere göre Yarg ıtay'ın kuruluş ve amaç ve niteli ği ve bir yüksek mahkeme oldu ğu açık olarak ortaya ç ıkmaktadır.
a. Kuruluşu:
Anayasanın 154. maddesine göre Yarg ıtay, adliye mahkemeleriıı ce verilen
ı merciine b ırakmadığı karar ve hükümleve kanunun ba şka bir adli yarg
rin son inceleme merciidir. Kanunda gösterilen belli davalara da ilk ve son
ılı Yargı tay Kanununun 1. madderece mahkemesi olarak bakar. 2797 say
ı n bu hükmünü aynen ald ıktan sonra ilaveten "TL. Anayadesi, Anayasan
ile
bu
kanun
ve diğ er kanunların hükümlerine göre görev yapan basası
(60)

ANY.Mah. 2010.1977 tarih ve E.1977/112. K 1977/128 sayılı karar. AMKD S.15
Sh.552
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ğımsız bir yüksek mahkemedir."' şeklindeki hüküınle, Yargıtay'ın da bir
yüksek mahkeme olduğunu vurgulanmaktadır.
Yargıtay üyeleri, 1. sımfa ayrılmış adli yargı hakim ve cumhuriyet savc ıları ile bu meslekten sayılanlar arasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca seçilmektedirler. Yarg ıtay Kanununun 29. maddesine göre de Yargıtay üye adaylarının, bu nitelikleri yanında, birinci s ınıfa ayrıldıktan
sonra en az 3 yıl süre ile başanh görev yapm
ış ve birinci sın
ı fa ayrılma niteliklerini yitirmemi ş olmaları da gerekmektedir. Anayasamn 140. maddesine göre 65 yaşına kadar görev yapacak olan Yargıtay üyeleri arasından,
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay 1. Başkan
ı, 1. başkan vekilleri
ve daire başkanları 4 yıl için seçilirler.
Yargıtay C.Başsavcısı ve Başsavcı Vekili ise Yargıtay genel kurulunun
kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği S'er aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından yine 4 yıl için seçilirler. Süresi bitenlerin yeniden
seçilmeleri mümkündür.
154. maddenin gerekçesine göre, "Yarg ıtayın çalışmalar
ında tam bir tarafsızlık sağlamak için üyeleri hakimlik teminatı esasına göre, Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunca seçilmektedir. Yarg ıtay hakimlik teminatı
esaslar
ına göre bağımsız bir yüksek mahkeme olarak çalışmaktadır. Düzenleme bu ilkelere göre yapılmıştır."
ıtay Kanununa göre, Yargıtayı n karar organları: Daireler, Hukuk GeYarg
nel Kurulu, Ceza Genel Kurulu, Büyük Genel Kurul, Ba şkanlar Kurulu,
1.ci. Başkanlık Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ve Yönetim Kuruludur.
Yargıtay
ı n kuruluş şeması budur.

Yargıtayın işleyişini düzenleyen kurallara gelince:
aa. Yargıtay bir yüksek mahkeme oldu ğu için kural olarak hiçbir i şe doğrudan doğruya el atamaz. Ancak re'sen bakılanlar dışında ilgili bir kişinin
veya C. Savcısımn isteği üzerine ilk derece mahkemelerince verilen bir karar Yargıtayca incelenebilir.
ab. Yargıtayın bir işin esasını, özünü inceleyebilmesi için "Temyiz Şartı"
denilen bazı koşulların gerçekleşmiş olması gerekir. Kararın temyiz edilebilen kararlardan olması, temyiz süresinin geçirilmemi ş olması gibi haller
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bu kapsamda sayılabilir. Bu şartların gerçekleşmemiş olması halinde temyiz istemi reddedilir.
ac. Yargıtay adli yargı yolunda bir denetim orgam oldu ğu için, ancak adın hukuka aykınlığı yolunda ileri
liye mahkemelerinden verilen bir karar
sürülen istemleri inceleyebilir. Ba şka bir yargı yoluna ait, örne ğin idare
mahkemeleri veya askeri mahkemelerden verilen bir karar ı inceleyemeyeceği gibi, karara ba ğlanmaımş bir davaya da bakamaz. Do ğal olarak Yargıtaya bazı hallerde ilk ve son derece mahkemesi olarak davaya bakma
yetkisi verilmesi istisnai hallerdir.
ad. Yargıtaya gelen bir başvuru, ceza davaları nda önce ba şsavcıliğ a gidip
başsavcılı k görüş ünü içeren bir tebli ğnameye bağlandıktan sonra, hukuk
davalannda ise do ğrudan Yarg ı tay Kanununa göre görevli k ılınan ilgili
daireye gönderilerek, takrir denilen özeti haz ırlamak üzere bu iş le görevlendirilen bir kimseye verilir. Bu ki şi bir tetkik hakinıi olabileceği gibi
üyelerden birisi de olabilir.
ae. Yargı tay dairelerince veya genel kurullar ı nca verilen kararlarda gerekçe gösterilmesi, yasa uyannca Yarg ıtay'ın önemli görevleri arasındadır.
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af. Yargı tay, bir dosyaya ancak kanunun belirtti ği yollara göre el atabilir.
Yasada gösterilmeyen veya uygulanmas ı mümkün olmayan ba şka bir kanun yoluna ilişkin hükümleri uygulayamaz.
ıtay temyiz iste ğinde bulunanın hukuki durumunu a ğırlaştıracak
ag. Yarg
nitelikte bir karar veremez (Aleyhe bozma yasağı).
b. Görevleri:
ı tay Kanununun 13. maddesine göGerekAnayasanm 154. ve gerekse Yarg
re Yargıtay'ın görevleri genel hatlar ıyla şunlardır:
ba. Adliye Mahkemelerince verilen ve kanunun ba ş ka bir adli merciine b ırakmadığı karar ve hükümleri ilk ve son mercii olarak inceleyip karara
bağlamak,
bb. Yargıtay Ba ş kan ve Üyeleri ile Yarg ıtay Cumhuriyet Ba şsavcısı ve vekili ve özel kanunlannda belirtilen kimseler aleyhindeki görevden do ğan
tazminat davalarma ve bunlarm ki ş isel suçlanna ait ceza davalar ına ve
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gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak

bakmak,
be. Kanunlarla verilen diğer işleri görmek,
olarak belirlenmiştir.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (C.M.U.K)nun 289 vd. maddelerine
göre, ceza yargısında olağan kanun yolları olarak, itiraz ve temyiz gösterilmi ş, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (HMUK)nun 427 vd. maddelerine göre de olağan kanun yolu olarak temyiz yolu gösterilmi ştir. Bu düzenlemelere göre mahkemelerden verilen son kararlara kar şı temyiz yoluna başvurulabileceği gibi (bu kanunda kesin olduğu belirlenen son kararlar dışında) ceza yargılamasında Yargıtay dairelerinin esas mahkeme s ıfatıyla baktıkları davalarla ilgili itirazlar da temyiz yolunda oldu ğu gibi Yargıtay'ca incelenecektir.
Bu inceleme nerede yapılacaktı r sorusunun cevabı öncelikle daireler olacaktır.
1- Yargıtay'ın, adli yargıdaki i şlevi gereği "hukuk" ve "ceza" davalar ına
iliş kin denetim görevi nedeni ile Yargıtay dairelerinin "hukuk ve ceza daireleri" biçiminde oluşturulduğ u ve buna dayalı olarak da hukuk ve ceza
"genel kurul" larının yargısal bir organ olarak te şekkül ettirildiği görülmektedir. Hukuk ve ceza dairelerinin görevleri kanunun 14. maddesinde
her daire bakımından ayn ayrı belirlenmektedir. ( Şuanda Yargıtay'da 21
hukuk ve 11 ceza dairesi bulunmaktad ır.) Ancak daireler aras ındaki ili şki
bir görev ili şkisi olmayıp iş bölümü esasına dayanmaktadır. Ancak hemen
belirtmeliyiz ki Anayasanıı zda bütün mahkeme kararlarının bir ayırım
gözetilmeksizin Yarg ıtay denetiminden geçmesini zorunlu kılan bir hüküm mevcut bulunmad
ığından adliye mahkemelerince verilen tüm kararlarm Yargıtayca incelenmesi de söz konusu de ğildir.
Nitekim, Anayasa Mahkemesi bir karar ında; "...Esasen, yargı denetiminde sonsuzluk hiçbir zaman söz konusu olamaz, bir yerde kesilmesi gerekir.
Nitekim kimi kanunlarda kanun yolları , gereklere göre düzenlenmi ş ve kimi kararların kesin olduğu belirtilmiştir. Ote yandan adliye mahkemelerince verilen bütün kararlar ın Yargıtayca incelenınesini istemek bir anlamda ilk derece hakimlerine güvensizli ğin ifadesi kabul edilebilir. Bu güvensizliğ
in ise hiçbir hakl ı nedeni olamaz. Anayasanın 154. maddesi bü734 1 BİLD İRİLER

ULUSLARAHAS]
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2- Genel Kuralları n Görevleri:
Yargı tay Kanununun 7. maddesine göre hukuk daireleri ba şkan ve üyelerinden oluş an "Hukuk Genel Kumlu" ile, ceza daireleri ba şkan ve üyelerinden oluş an "Ceza Genel Kurulu"nun görevleri bu kanunun 15. maddesinde mü ştereken şu ş ekilde belirlenmiştir:
2a. Yargı tay dairelerinin bozma kararlar ına karşı mahkemelerce verilen
direnme kararlannı inceleyip karar vermek,
2b. Ceza davalarında, Yargıtay Ceza Dairelerinin kurallar ına karşı, Yarı tay Cumhuriyet Ba şsavcılığınca yapılan itiraz üzerine, bu itiraz ı inceleg
yip karara bağlamak (Ceza Genel Kurulu).
2c. Hukuk dairelerinin kendi aralar ında veya ceza dairelerinin kendi araıtay dairelelarında içtihat uyu şmazlıkları bulunduğu taktirde veya Yarg
rinden biri yerle şmiş içtihatı ndan dönmek isterse yahut benzer olaylarda
birbirine uymayan kararlar verilirse, bunlan "içtihatlarm birle ştirilmesi"
yoluyla kesin olarak karara ba ğlamak,
ıtay baş kan ve üyeleri, Yargıtay, C.Başsavcısı ve Başsavcı vekili
2d. Yarg
ile Yargılama görevi özel kanunlar ınca Yargıtay Genel Kurullarına verilen
ılı
kişilere (Örneğin; 1600 sayılı As. Yargı tay Kanununun 18, 1602 say
maddelerin82.
Kanununun
sayılı
Danıştay
AYİM Kanununun 33 ve 2575
ıya tabi şahsi suçlan) ait davalar ı ilk mahde belirtilen ki şilerin adli yarg
keme olarak görmek ve hükme ba ğlamak,
2e. İ lk mahkeme olarak özel dairelerce verilen hüküm ve kararlann, temyiz ve itiraz yoluyla incelenmesini yapmak,
2f. Kanunlarla verilen di ğ er görevleri yerine getirmek,
Bu düzenlemeden anlaşıldığı gibi, Hukuk ve Ceza Genel Kurullar ı, hukuk
ve ceza i ş lerinde kendilerine direnme veya itirazlarla gelen yargı kararlan karşısı nda kesin hüküm vermektedirler. Yani verilen bu kararlar ilgili
(61) ANY.Mah. 20.01.1986 tah ve E.1985123 K.1986İ2 sa

ı karan. AMKD S.22 Sh.18

BİLDİRİLER 1 735

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

daireyi ve hüküm mahkemesini ba ğlamaktadır. Bu husus "içtihat birliğini sağlamak" olarak da tanımlanabilir. Nitekim Anayasa Mahkemesi de
bir kararında;
"...Bundan başka Yargıtay, ülkede içtihat birli ğini de gerçekle ştirmektedir.
Hakimlerin belli olaylarda uygulad ıkları yasaları ve öbür hukuk kurallarım kendi kamlarına göre baş ka biçimde yorumlamaları mümkün olduğundan, mahkemelerden benzeri olaylarda verilecek kararlar aras ında çelişkiler doğabilmekte ve bu çelişkiler Anayasanın 12. maddesi ile tamnan
kanun önünde eşitlik ilkesini zedelemekte ve bundan ötürü içtihatlar arasında birlik sağlanması da zorunlu bulunmaktadı r.." (62) diyerek, Yargıtay'm "içtihat birliğini sağlamak" görevinin önemine i şaret etmektedir.
c. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı:
ıda işaret edilen
Yargıtay üyeleri aras ından nasıl seçileceklerine yukar
Yargıtay C.Başsavcısı ve onun yokluğunda onun yetkilerini kullanan Ba şsavcı vekilinin temsil ettikleri Yargıtay C.Başsavcılığı, Yargıtay nezdinde
çalışan bir kuruluş olup görevleri Yargıtay Kanununda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Bunlardan yargısal nitelikli olanları şu şekilde ifade etmek
mümkündür.
- C.Başsavcılığım temsil etmek,
- Anayasa Mahkemesinde C.Savcılığı görevini yapmak,
- Ceza Genel Kurulunda görülen davaların duruşmalarına katılmak,
- Yarg
ıtay C.Başsavcı yardımcıları vasıtasıyla Yargıtay'a gelen dosyaların tebliğnamelerini (ceza işlerini), karar düzeltme ve itiraz yoluna başvurma işlemlerini düzenleyip imzalamak, (Bu i şlemleri, Başsavcı ad
ına yardımcıları imza ederler.)
ımcıları vasıtasıy- Bizzat veya Başsavcı vekili yahut C.Başsavcı yard
la siyasi partilerin tüzük ve programlar ım ve kurucularımn hukuki
durumlanmn Anayasa ve kanun hükümlerine uygunlu ğunu, kuruı takiben ve öncelikle denetlemek, faaliyetlerini takip etluşların
(62) ANY.Mah. 20.10.1977 tarih ve E. 1977/112, K. 1977/128 say ılı karar. AMKD 8.15.
Sh.552
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kı nda mahallinde denetleme, inceleme ve soru şturma yapmak ve
yaptırtmak,
Siyasi partilerin kapat ılması hakkı nda Anayasa Mahkemesinde dava açmak,
Yargı tay Büyük Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurullar ındaki içtihatların birleştirilmesi müzakere ve kararlanna kat ılıp oyunu kullanmaktır.
d.Yargıtay'da Yap ılacak İnceleme:
Yargı tay'a belli usullerle gelen dosyalar üzerinden yap ılacak inceleme bir
temyiz incelemesidir. CMUK'nun 317. maddesine göre, Yarg ıtay süresi
içinde temyiz dilekçesinin verilmedi ğini veya beyanımn yapılmadığım,
hükmün temyiz edilemez oldu ğunu, temyiz edenin buna hakk ı olmadığım
görürse temyiz iste ğini red eder, görmezse inceleme yapar. A ğır cezalık işlerde re'sen veya istem üzerine yap ılacak duruş malar ile, HMUK'nun
438.ci. maddesindeki haller istisna olmak üzere, Yargıtay'ı n temyiz incelemesi dosya üzerinden yap ılı r. Bu kanunlara göre Yargı tay, temyiz dilekçesinde beyan olunan hususlar ile hükme tesiri olacak derecede kanuna aykırı davramlmış olduğunu tespit etmesi halinde, istem olmasa bile bu hususu da inceler. Nihayet temyiz olunan hükmün, kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olması mn tespiti halinde hükmün bozulmas ına
hükmedebileceği gibi, kanunlarda belirtilen hallerde bozma kararı ile birlikte davamn esas ı na da hükmedebiir veya belirli hallerde yap ılan inceleme sonunda, hükmü düzelterek de onayabilir (CMUK Md. 322, HMUK
Md. 438).
Yargı tay bu denetlemelerinde hükmün usul, esas ve uygulama yönlerinden kanuna uygun olup olmad ığı m araştırı r. Bu tarz bir denetimin, ülkemizde mahkemelerin bilinen i ş yükünün de etkisiyle Yargıtay'daki dosya
sayısmın artmasına, inceleme süresinin uzamas ı na ve giderek artan i ş yoıtay
ğunluğu sebebiyle, Yargıtay'ın zorlanması na neden olduğu, gerek Yarg
hukuk
platşitli
nda
ve
gerekse
çe
toplantıları
açılış
mn
adli
yıl
1. Başkanı
formlarmda s ı kça dile getirilmektedir. istenilen ve yetkililerce zaman zaman dile getirilen "adalet reformu" dü şüncelerinin etkilendi ği hususlarBILDIRILER 737
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timinde rahatlama sağ lanabilmesi ve adaletin süratlendirilebilmesi için
bir talan yasalarda, özellikle usul yasalar ında değişiklik yapılması ve üst
mahkemelerin kurulması önlem olarak zaman zaman ifade edilmi ştir (63).
Ancak tarihi gelişimine, Anayasal ve yasal dayanaklar ına ve bir çok ülkedeki benzerlerine ra ğmen, Yargıtayın yargısal denetimde tek yetkili organ
olması ve sadece "Bozma Mahkemesi" olarak hüküm vermesi gerekti ği görüşü ile Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olmadığım, denetim yargılaması
yapan bir organın yüksek mahkeme olabilmesi için gerektiğinde istinaf
yetkisini kullanabilmesi, olay mahkemesi gibi kamtlarla yüz yüze gelerek,
tarafların etkin biçimde katıldığı herkese açık bir duruşma yapabilmesi ve
maddi olayları ve kanıtları da değerlendirerek davanın esasına karar verebilmesi ve Anayasa yargılaması yetkisini de haiz olması gerektiğini ifade eden Yargıtay 1. Başkamna göre (64), Yargıtaylann yaptıkları incelemede olayları değerlendirmemesi, bu konuda hüküm kuramamas ı yani
sübut incelemesi yapmamas ı ve sadece bozma mahkemesi i şlevini yerine
getirmekle yetinmesi gerekmektedir. İstinafın var olması veya kurulması
da bu sorunu çözmemektedir. Sorun sistemdedir.
Bu görüşlerin Anglo Sakson hukuk sistemine, örne ğin ABD, Kanada ve İngiltere'deki yapılanmaya uygun oldu ğu düşünülebilir. Örneğ
in; ABD Federal Yüksek Mahkemesinin ülkedeki bu anlamda tek yetkili kurum oldu ğu
bilinmektedir. Ancak ülkemizdeki sistemin esinlendi ği Kara Avrupa'sı ülkelerinde örneğin; Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da Türkiye'deki
sistem uygularımaktadır. Denetimin tüm yönleri itibariyle dikkate al ınması bizzat denetim kurumunun özelli ğ
i gereğidir. Yargıtay'ın incelediği
bir dosyada açıkça bir delilin dikkate al ınmadığım tespiti-halinde dahi buna dokunamamasım kabul etmek, "hakkaniyet ve adaletin" sağlanması
amacına uygun bir veri olmayacaktır.
(63) DPT Adalet Hizmetleri Özel Ihtisas Komisyonu Raporu 1983 Sh.38. Ayr ıca Yargıtay
ı . Başkam zaman zaman Yargıtay'ın mevcut iş ytikilnün.ağırlığından ve çözüm önerilerindm adli yilın açılış töreni konuşrııalannda söz etmektedirler.
(64) Yargıtay ı .Başkam Doç.Dr. Sami SELÇUK'un, "Yargıtay'ın ve Temyiz Yolunun Iyi Algılanması ve Kurumsallaşmasl Sorunları" başlıklı incelemesi. Yargıtay Dergisi Ocak
1992 Sh.21
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C- DANIŞTAY:
ıştay, İdari Yargı
Adli Yargı-idari Yargı ayrımmın yapildığı ülkelerde Dan
alamnda mevcut yargı sal kuruluşlarm en üstünde yer almaktadır. Yani
baktıkları işlerin niteliği gereği hem "danış ma ve inceleme organı" ve
hem de bir yüksek mahkeme olma niteli ğini bir arada bulundurmaktadır.
Orneğin, Idari Yargının beşiği sayı lan Fransa'da ve bu modele uygun olan
Türkiye'de Dam ştayın bu niteliğine karşın, yargı birliğinin uygulandığı
Anglo-Sakson sisteminde, kural olarak idarenin eylem ve i şlemlerine karşı hakkı ihlal edilmiş olan kiş iler adliye mahkemelerine başvurabilirler.
Yani, idarenin yargı sal denetimi yetkisi kural olarak adliye mahkemesindedir.
Her ne kadar bu ülkelerde devletin, ekonomik ve sosyal alandaki fonksiı yetkisi tanınınış (Tax
yonların
ı düzenleyen bağımsı z bazı kuruluşlara yarg
Court, Court of Claims gibi) olmakla beraber, bunlara dayanarak bu ülkeı kabul etmek mümkün görülmemektedir (65).
lerde Idari Yargının varlığın
ı da Fransa'da doğmuş ve gelişmiştir. Bu sisİdare hukuku gibi, İdari Yarg
tem daha sonra Türkiye'nin yan ında Almanya, Italya, İspanya, Portekiz,
ı n kabulüne yol açBelçika ve Hollanda gibi birçok ülkede de idari yarg ın
u
birçok
tarihi
nedene
ba ğlanmış ve
mıştır. Fransa'da idari rejimin doğuş
nda eski
gelişmesi ise Fransı z Devriminden sonra olmu ştur.Devrim s ırası
rejimin mahkemeleri olan( Parlement)lerin, idareyi ilgilendiren davalara
bakmaları yasaklanmış ve bu iş doğrudan idari makamlara verilmi şti. Adli yarg
ın
ı n idareye kanşmaması ilkesi 1790 tarihli yasa ile belirlenmiş ve
fakat idareyi ilgilendiren davalara bizzat idarenin bakmas ı durumunun
sakıncaları nedeniyle Napolyon zamanında bu tür davalara bakmak için
özel bir mahkeme çeş idi kurulması düşünülmüş ve merkezde Danıştay ve
ı" sistemine geçilmişillerde de Yönetim Kurullar ı kuruluşu ile "İdari Yarg
sal
görevler
verilmemi ş ve
ıştay'a yargı
tir. Her ne kadar bu dönemde Dan
ı gibi dü5üİl Yönetim Kurullarmın kararlarına karşı bir başvuru organ
(65) Prof. Dr. GÖZtJBUYUE Şeref, Idari Yargı 3. Bas. Sh.4.
Örneğin; ABD ve İngiltere'de gerek adliye mahkeınelerine ve gerekse Yargı yetkisine
ına karşı yüksek
haiz bağımsı z komisyonlara müracaat etmek ve bunlar ın kararlar
mahkemeye ba şvurmak yolunun yaıunda, klasik anlamda "Ombdusman" lik kurumuna da yer verilmiştir.
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bağımsı z bir yüksek mahkeme halini alm ıştır.
Bugün, niçin ayrı bir idari yargı vardı r? Sorusuna o dönemden bu yana şu
tür cevaplar verilmektedir (66).
- Bu aynm salt kuvvetler ayrımı ilkesinin doğurduğu bir sonuç değildir. Kamu hizmetlerinden do ğan uyuşmazlıkların bünyelerindeki
n da özel olmasım gereközellikler, bunlara uygulanacak kuralları
tirmektedir,
- İdare ile ki şiler arasında çıkan anlaşmazlı ldara uygulanacak hukuk
kuralları, kişiler arasında çı kan ve bunlara uygulanan hukuk kurallanndan farklıdır,
- idarenin yargı yolu ile denetlenmesinde, idari yarg ımn adli yargıya
göre daha uygun bulunduğu, idari anlaşmazhkların bir uzmanlık
mahkemesi durumunda olan idari yargı yerlerinde görülmesinin,
hem kişiler hem de idare yönünden yararlı olduğu kabul edilmektedir,
- Özellikle 2. Dünya Savaşından sonra, sosyal devlet anlay ışı ile idarenin görev alam genişlediğinden bu ilişkilerden doğacak olan sorunlann, idare hukukunu iyi bilen uzman ki şilerce çözümlenmesi
zorunlu ve faydandır.
Gerçekten de adli yargı ve idari yargımn birbirinden aynimasının tarihi
nedenleri yanında, özel hukukla idare hukukunun ayrı ilke ve kurallara
sahip bulunmaları ve uyuşmazlik sahalanmn ve bunlara uygulanacak kurallann farkli olmas ı bulunmaktadır.
Anayasamızın 8. maddesine göre, "Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurba şkanı ve Bakanlar Kurulu tarafindan Anayasa'ya ve kanunlara uygun olarak kullamlır" Anayasanın buyruğu budur. ideal olanın idarenin bütün iş lem ve eylemlerinin bu çerçeve içersinde kalması, Anayasa ve yasalarm
(66) Ord. Prof. Dr. ONAR S ıddık Sami, Idari Hukukun Umumi Esasları ÇiltS Sh.1827.
Prof. Dr. GOZÜBMK Şeref, Idari Yargı 3.Bas. Shil. ÖNBİLGİN GObüz-OYTAN
Muammer. TC. Anayasas ına İlke ve Kuralları Ank. ı977 Sh.159
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Dolayısıyla, idarenin bu s ınırlar içersinde kalmas ını sağlamak idari yargı mn görevi olmaktadır.
İdare ile bireyler arasında idari eylem ve i şlemlerden do ğan uyuşmazliklar idari yargı taraftndaıı çözümlenir. İdari yargıda Danıştay belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak görevli kılman bir yüksek mahkemedir. Ancak Danış tay bir yandan idari yargıdaki yüksek mahkeme, öbür
ışma ve inceleme organıdır. Bu husus
yandan da devletin en yüksek dan
Dan
ış tay Kanununun 1. maddesinde de aç ık olarak ifade edilmektedir.

a. Kuruluşu:
Yukarıda da de ğinildiği gibi, "Divan-ı Vala"nın 1868 yılında ikiye ayrılmasıyla kurulan, o zamanki ad ıyla "Şura-1 Devlet", yani bugünkü adıyla Damştay 1924 Anayasasında, yargı bölümünde değil yürütme organları arasında yer almıştı r. Bu durum her şeyden önce Danıştay'ı idareye yardımcı
bir kuruluş ve bir danış ma orgam olarak tanıyarak yargı yetkisinin ikinci planda tutulması anlamına gelmektedir. Keza üyeleri TBMM tarafından seçilen Danıştay'ın Ba şbakanlığa bağlı olması da bu görüşün ifadesidir (67).
Ancak 1961 Anayasas ı ve ona hakim olan özgürlükçü ve ça ğdaş görüşler
ışığı altı nda, idarenin her türlü eylem ve işleminin yargı denetimine tabi
tutulması kuralıyla birlikte Danıştay'ı n yargısal fonksiyonu öne geçmi ş ve
Dan
ıştay Anayasamn "Yargı " bölümünde ve yüksek mahkemeler arasmda
yerini almıştır.
1982 Anayasasın
ın 155. maddesinde de yüksek mahkemeler arasında düzenlenen Damştay, idare mahkemelerince verilen ve kanunun ba şka bir
idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi

(67) Prof. Dr. ÜNSAL Artun, Siyaset ve Anayasa Mahkemesi 1980 Sh.76. ORD.Prof. Dr.
ONAR Sıddık Sami, a.g.e. Sh.331
BILDIRILER 1741
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bakar. Anayasa mahkemesinin bir kararı nda da belirttiği gibi,
" ... Anayasamn yargılama alanlarım ayırarak, son inceleme yerlerini yine
ayn ayn belirleyerek kurduğu yargı düzeni burada adli-idari olmak üzere
iki türden ortaya çıkmaktadır. Böylece benimsenen yargı ayrılığının anayasal bir ilke olarak korunmas ı ve buna uyulması zorunluluğu açıktır..."
(68).
Gerek Anayasan
ın 155. maddesi ve gerekse 2575 say ılı Danıştay Kanununun 8. maddesine göre Danıştay üyeleri;
1. sımfa ayrılmış ve bundan sonra en az 3 yıl bu görevde başarı ile
çalışmış olan ve 1. sımfa ayrılma niteliğini kaybetmemiş bulunan
idari yargı hakim ve savcıları,
- Bakanlık, Müsteşarlık, Müsteşar Yardımcılığı, Elçilik, Valilik,
- Generallik, Amirallik, Cu ınhurbaşkanlık Genel Sekreterliği,
- Kamu kuruluşlarında Genel Müdürlük veya bu derecedeki Tetkik
ve Teftiş Kurulu Başkanlıkları,
- Yüksek Öğretim Kurumlarında Hukuk, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi Profesörlüğü,
- Bakanlıkların Baş Hukuk Müş avirliği veya Maliye Bakanlığmda bu
derecedeki Hukuk Müşavirliği, Müşavir Avukatlığı veya Muhakemat Müdürlüğü görevlerini yapanlar arasmdan seçilmektedir. Yine
yasanın bu maddesi idareden seçilecek üyelerde, kamu hizmetinde
belirli sürelerde çalışarak tecrübe kazanmalarım da bir koşul olarak ayrıca getirmektedir.

ının seçimi, Anayasan
ın 159. maddesi ile kuruYargıtay üyelerinin tamam
lan Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kuruluna ait iken, Dan ıştay üyelerinin
seçiminde karma bir sistem belirlenmi ştir.
Yukarıda değindiğimiz gibi, 1961 Anayasas ı, Damştay üyelerinin seçimini
Danıştay'ın taşıdığı özellik sebebiyle Yüksek Hakimler Kuruluna b ırak(68) ANY.Mah. 28.02.1988 tarih ve E.1988132. K.1989/10 sayılı karar. R.G. 22.o6. ı 989
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mamış, Bakanlar Kurulu ve Danış tay Genel Kurulunca belirlenecek adaylar arası ndan, bu seçimin Anayasa Mahkemesince yap ılması öngörülmüştü. 1982 Anayasasını n 155. maddesi ile bu sistem de ğiştirilmiş, Danıştay
ı f idari hakim ve savcilar ı ile bu meslekten
üyelerinin 3/4'ünün birinci s ın
sayılanlar arası ndan Hakim ve Savc ılar Yüksek Kulunca, 1/4'ünün ise, nitelikleri yukarı da belirtilen görevliler arasmdan Cu ınhurbaşkamnca seçilmesi öngörülmü ştür.
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Görülmektedir ki, her iki Anayasa bu konuda yurutme orgamna yetki taında, merıştay'ın idari yargı organı olma yan
mmaktadır. Bunun ise Dan
fonksiyonunu
da
yerine
getirmesinden
kaykezi idarenin danışma organı
naklandığı kabul edilmektedir (69).
ı n ilk şeklinde
Danıştay Ba şkan ve Baş Kanun sözcüsü 1961 Anayasas ın
yine Anayasa Mahkemesi tarafı ndan seçilmekte iken, Anayasanı n 1488
sayılı Kanunla 1971 y ılindaki değişikliğinden sonra bu seçim yetkisi Danış tay Genel Kuruluna verilmi ştir. Bugün ise Danıştay Başkan, Başkan
ıştay üyeleri arasından belli
Vekilleri, Baş Savcı ve Daire Başkanları, Dan
ış tay Genel Kurulunca seçilmektedir.
yöntemle bizzat Dan
ışma görevini yuruten
Damştay'da yargı görevini yürüten daireler ile dan
daireler birbirinden aynlm ıştı r. Bunlara "Dava Daireleri" ve Idari Daireler" denilmekte, bu kurulu şa paralel tlarak da "İdari İşler Kurulu" ve
ı" birbirinden ayrılmıştır.
"İ dari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullar
ıştay KanuDava dairelerinde görev yapacak üyelerin nitelikleri dahi Dan
ve
bu
dairelerde
görev
yapacak
nunun 14. maddesinde ayrı ca belirtilmiş
üyelerin, hukuk, idari ve siyasi bilimler, iktisat ve maliye alanlar ında öğ i ayr
ıca vurgulanmıştır.
renim yapmış kişilerden olu şması gerektiğ
b. Görevleri:
Anayasanın 155. maddesi ile görevleri belirlenen Dan ıştay'ın bu görevleri
iki ana gurupta toplanmaktad ır.
Bunlar:
(69) Prof. Dr. ÖZBTJDUN Ergun. a.g.e. Sh. 338 Prof. Dr. GÖZÜBÜYÜK Şeref, Anayasa
Hukuku 1986 Sh.259 Prof Dr. ÜNSAL Artun, Siyaset ve Anayasa Mahkemesi 1980
Sh.81
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idari Görevler:

1-Danışma Görevi: idarenin ihtiyaç duydu ğu hukuksal durumlar için
Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık aracılığı ile Danıştay'ın bu hususdaki görüşü istenebilir. Görüş isteyen kuruluş hukuki açıdan bu görüşe bağlı değildir. Bazı hallerde de Danıştay'ın olumlu görü şünün alınması yasaıştay'ın görüşünü allarla istenmi ş olabilir. Bu gibi durumlarda hem Dan
ma ve hem de buna uyma zorunludur. Örne ğin 4353 sayılı Yasaya göre yasada belirlenen değeri aşan devlete ait davalardan vazgeçebilmek için Danıştay'ın uygun görüşünün alınması gerekir (70).
2- İnceleme Görevi Anayasanın 155/2 maddesine göre Danıştay, "Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarılan hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarım ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek..." görevini de yapmaktad ır. Bu düzenlemeye göre hükümet
gerekli gördüğü durumlarda kanun tasar ılanmn incelenmesini isteyebilmektedir. Yani burada zorunluluk yoktur, ancak tüzük tasanlan ve imtiyaz sözleşmelerinin mutlaka Danıştay incelemesinden geçirilmesi gerekmektedir. Bu zorunluluğun, gerek Dan
ıştay'ın kısa sürede görüş bildirememesi ve gerekse bildirilen görü şlerde maddelerin yaz ım biçimi üzerinde dahi durulması nedeniyle idarenin tüzük yerine yönetmelik ç ıkartma
yolunu benimsediğ
i de söylenilmektedir (71).
3- Diğer idari Kararlar: Danıştay'a yasalarla da çe şitli idari görevler verilmiştir. Örneğin bir köyün belediyeye katılabilmesi için Danıştay'ın
olumlu kararına gerek vardır. Keza Il Genel Meclisinin vali tarafindan
onaylanmayan kararların 20 gün içinde Danıştay'a sunularak karara bağlanır.
Danıştay'ın belirlenen bu idari görevleri, idari daireler ile (Dam ştay Kanununa göre iki adet) yasaya göre olu şturulan 'Idari işler Kurulu" tarafından yerine getirilir.

(70) Prof. Dr. GÖZÜBOYÜK Şeref, Yönetim Hukuku 9.Bas. Sh.92
(71) Prof. Dr. GÖZUB{JYUK Şeref, Yönetim Hukuku 9. Bas. Sh.93
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bb. Yarg ısal Görevler:
Danıştay'ı n yargı ile ilgili görevleri şöyle sıralanabilir (72):
1- İ lk derece mahkemesi olarak Dam ş tay Bakanlar Kurulu karar ına,
ıştay
Başbakanca al ı nan kararlara, müş terek kararnamelere ve Dan
açı şlemlere
karşı
Kanununun 24. maddesinde tek tek belirlenen i
lan iptal y e tam yargı davalan ile imtiyaz sözle şmelerinden do ğan
idari davalara bakar.
ıştay: İ lk derece idare ve vergi mahkemele2- Temyiz yeri olarak Dan
rince verilen ve bölge idare mahkemelerine itiraz yolu ile gidilemeyen son kararlar ile ilk derece mahkemesi olarak Dan ıştay'ca görülen davalarla ilgili son kararlar Dam ş tay'ca temyizen incelenir ve
karara bağlanır.
ıştay: 2575 sayılı kanunun 26. madde3- Uyuşmazlık yeri olarak Dan
ıştay uyu şmazlı k yeri olarak idari yargı yerleri arasınsine göre Dan
da çıkan görev ve yetki uyu şmazlı klanm giderir.
ıştay, idari yargı alanı nda içtihat
4- İçtihatı Birleş tirme Kararları : Dan
bakımı ndan uyum sağlamak amacı ile içtihatı birleştirme kararları
verebilir.
Danıştay'ın bu yarg ı sal görevlerini "Dava Daireleri" (Kanuna göre 10
adet) ve 'Idari Dava Daireleri Genel Kurulu" ile "Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu" ve nihayet içtihatlar ı birleştirme kurulu tarafı ndan yerine getirilir. Dairelerin görevleri, her daire bak ımından kanunda ayrı ayn dilzenlemniş tir. Kurulları n görevleri de yine ayr ıntılı olarak kanunda gösterilmi ştir. Buna iliş kin düzenlemelerden, İ dari ve Vergi Dava Daireleri Geını n görevleri ana ba şlıklarıyla:
nel Kurullar
- İ dare ve vergi mahkemelerince verilen direnme kararlar ım incelemek,
- İ dari daireler ve vergi dairelerince ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları temyizen incelemek,
(72) Prof Dr. GÖZOBOYÜI< Ş eref; Yönetim Hukuku 9. Bas. Sh.322. Ayn ı yazarın Idari
Yarg
ı 3. Bas. Sh.39.
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Dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak ald ığı yürütmeyi
durdurma kararlar
ına karşı yapılan itirazları kesin olarak karara
bağlamak, olarak özetlenebilir.

e. Danıştay Başsavcılığı :
Damştay'da da Yargıtay'da olduğu gibi ayn bir Başsavcılık te şkilatı bulunmaktadı r. Ancak kanunun 2. maddesine göre Dam ştay'ın yönetimi ve temsili başkana aittir. Danıştay Başsavcısı, Danıştay üyeleri arasından belli
usule göre Dan
ıştay Genel Kurulurıca dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
Damş tay savcilan kendilerine havale olunan dosyalar ı Başsavcı adına incelerler ve düş üncelerini davalarda 1 ay, yürütmenin durdurulmas ı istemlerinde 2 gün içinde gerekçeli ve yazd ı olarak verirler.
Başsavcı ise dava dosyalarını uygun görece ği ve görev ayrımına göre say
ılara havale eder ve dü şüncelerin zamanında bildirilmesini sağlar. Ayrı--c
ca kendi incelecliği dava dosyaları hakkında dü şüncelerini bildirir. Bunun
ışı nda kanunlarla kendisine verilen di ğer görevleri yapar.
d
d. Danıştay'da Yapılacak İnceleme:
Bu başlık altında Dan
ıştay'ı n idare mahkemeleriyle vergi mahkemelerinden verilen son kararları ve keza ilk derece mahkemesi olarak Dan ıştay'da görülen davalarla ilgili son kararlan temyizen inceleyip karara
bağlamasımn yanında, Damş tay'da görülen davaları n niteliklerine kısaca
değinmekte yarar vardır.
Bunlardan birisi "iptal davas ıdı r". Bu dava idarenin hukuka uygunlu ğunu sağ layan yollardan birisi olup, idarenin hukuka ayk ırı işlemleri bu yolla iptal edilmektedir. iptal davası açılabilmesi için idare tarafından bir
haksızlığın yapılmış olması gerekmez. iptali istenen i şlemle ilgisi bulunan
herkese dava hakkı tanınmıştı r (73). Bu davanın amacı idarenin tek yanlı hukuksal iş lemlerinin hukuka uygun olup olmad ıkları m saptamak ve
aykırı olanları yapıldığı tarihten geçerli olmak üzere ortadan kald ırmaktır. iptal kararları idare bakımı ndan yerine getirilmek zorundad
ır.
(73) Prof. Dr. GÖZÜBÜYtJK Şeref, a.g.e. Sh.351
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Diğer dava türü ise "tam yargı " davasıdı r. Bu dava ile idare hukuku alanında ihlal edilmiş bir hakkı n yerine getirilmesi veya uğranı ian zararın
giderilmesi sağlanı r. Görüldüğü üzere bu iki dava aras ı nda farklılıklar bulunmaktadı r. Örneğin; tam yargı davalarında dava açabilmek için hakk ın
ihlal edilmiş olması gerekirken, di ğerinde davacı ile işlem arasında genel
bir iliş kinin bulunması yeterlidir. Bu konular ın detayma girilmeyecektfr.
Bu konuda son olarak de ğineceğimiz husus, önceki Danıştay Kanununun
30. maddesinde bahsedilen "yorum davas ı". 2575 sayı h yasada yer almayan bu dava türü, "idari bir i şlemin anlamı ve kapsanıımn tayini" için baş ın Anayasaya uygun yovurulan bir yoldur (74). Ancak bunu idare yarg ıcın
dare
Hukuku
ile Anayasa Hukukurumu ile kar ıştırmamak gerekir. Zira, İ
nun örtüştüğü alanlarda ve keza baz ı yasalara karşı Anayasa Mahkemesine baş vurma yolunun kapat ılmış yahut sımrlandırılmış olduğu durumlarda idare mahkemesi yargıcı bu yola gitmektedir.
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Nitekim, Dam ştay 1961 Anayasas ı döneminde ve daha önce bu tür kararlar verdiğ i gibi, "1402 sayılı Kanunun 2. maddesinin uygulamas ı" ile ilgili
olarak ş imdiki Anayasa döneminde de Anayasaya uygun yorumu içeren
önemli bir karar daha vermi ş bulunmaktadı r (75). Böylece Danıştay toplumda önemli yans ıması olan tıkamklıkları n önünü de açm ış ve yargısal
işlev yönünden de önemli bir bo şluğu doldurmuş olmaktadır (76).
D- ASKERİ YARGITAY:
Anayasa Mahkemesinin "yarg ı ayrılığı" olarak tanımladığı , adli-idari-askeri yargı .yolları mn aynlması rejimini kabul eden ülkemizde, Askeri Yargı tay, Askeri Yargı alanı nda mevcut yargı sal kuruluşların en üstünde yer
ıtay,
almaktadır. Gerek 1961 ve gerekse 1982 Anayasalarmda Askeri Yarg
(74) Prof. Dr. GÖZÜBÜYÜK Şeref, İdari Yargı, 3. Bas. Sh.320
(75) Danıştay İçtihatian Birleş tirme Kurul Karar ı 07.12.1989 tarih, K. 89/4. R.G.
09.02.1990
(76) Bu konuda Prof AZRAK Ülkü, "İdari Yargı da Anayasaya Uygunluk Sorunu" ba şlıklı
tebliği. Anayasa Yargısı 1993 Sh. 337. Prof Dr. SAĞLAM Fazıl, "Yetki ve Işlev bağlamı nda Anayasa Mahkemesinin Yasama, Yürütme ve Yarg ı ile ilişkisi" konulu tebliği.
Anayasa Yargısı 1996 Sh.52
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idir." şeklinde tanımlanmış, 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 1.
maddesinde de "Askeri Yarg ıtay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve diğer
karnmlarla görevlendirilmi ş bağımsız bir Yüksek Mahkemedir." denilerek
özellikle "bağımsızliğı" ve Yüksek Mahkeme olu şu açıkça vurgulannııştır.
Askeri Yargıtay'ın, Askeri Yargı alanında mevcut olan bir Yüksek Mahkeme olduğu ifade edilirken, Askeri Yarg ı düzenine ve bu sistemin geli şimine kısaca temas etmekte yarar görülmektedir.
Öncelikle şu hususu belirtmekte yarar görülmü ştür. Önceden olduğu gibi
bu gün de Orduları bulunan bütün ülkeler, genel yargımn yamnda, genel
yargıya göre daha özel bir konumda olan Askeri Yargı ya sahip bulunmaktadır. Bu tesbit ülkemizin de üyesi oldu ğu ve merkezi Brüksel'de bulunan
"Uluslararas ı Askeri Ceza ve Savaş Hukuku Orgütü'nün faaliyet ve yayrnlanndan rahatlı kla anlaşılabileceği gibi, 05.04.1999 tarihinde, Türk
Askeri Yargıtay'ının 85. Kuruluş yı ldönümü nedeniyle Ankara'da düzenlenen uluslararası Askeri Yargı sempozyunıuna katılan çeşitli ülkelerin Askeri Yargıtay Başkanları ile yukarıda adı geçen örgütün şimdiki Başkanı
Dr. SeppYBEMA'mn sunmu ş olduğu tebliğlerden de anlaşılmaktadır (77).
Adli Yargı-idari Yargı aynmım incelerken sorduğumuz soruya burada da
dönersek, ayrı bir Askeri Yargı'nın var oluş nedeni nedir? Sorusunun cevabım genellikle şu hususlar oluşturmaktadı r (78).
Askeri Yargı'nın gerekliliği, silahlı kuvvetlerin varlığı ile izah olunur. Çok özel kurallara ba ğlı ve onlarla birlikte oluşturulan ve sayılan yüz binler ve milyonlarla ifade edilen Ordular ın varlığı bunun
ana sebebini te şkil eder. Zira, Orduların görevinin temelini te şkil
(77) Askeri Yargıtay'ı n 85. Kuruluş Yı ldönümü Sempozyumu Ankara, 1999 Sh. 75
(78) Prof GLISSEN John, (Brüksel Üiversitesi)'un Ekim 1979 tarihinde Ankara'da toplanan 8, Uluslararası Askeri Ceza ve Savaş Hukuku Konferansına sunduğu genel rapor. Recueils de la Societe İ nternaitonale de Droit Penal Militaire et de Droit de la
guerre, Bruxelles, 1981. C. ı Sh.27-161. Prof, Dr. ERMAN Sahir, Askeri Ceza Hukuku 7.Bas. Sh.306, Aym yazar ın. Askeri Yargı tay'm 80. Kurulu ş Yıldönümü Sempozyumunda sundu ğu Askeri Yargı" konulu tebliği. (As. Yargıtay'ın 80. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu AnkJ994. Sh.44, Dr. AYhAN Önder, 'Türk Hukuk Sisteminde
Askeri Yargı " başlıklı tebliği. Sh.2. (As. Yargıtay'ı n 75. Kuruluş Yıldönümü Yayını)
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eden disiplinin bozulması ihtimali gözönünde tutularak böyle bir ililalde disiplinin adil bir şekilde ve kı sa sürede tesis edecek bir yargı
mekanizması na ihtiyaç vard ır.
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- Silahlı Kuvvetlerin kendine özgü prensiplerine dayah olarak, adi
suçların yanında "askeri suç"lar da olu şmuş tur. Bunlara Askeri Yargı'da bak ılmandır.
- Ordu birliklerinin stabil olmay ı p hareketli olu şları, gerektiğinde
yurtdışı nda ve diğ er ülkelerde hizmet görmeleri, bu yerlerde bir yargı mekanizmasının bulunmasını zorunlu kılar.
- Ordu'nun ihtiyaç duydu ğu disiplinin temininde, Ordu'nun kurallanm bilen ve bu konuda ihtisasla şmış hakimlerden kurulu yarg ılaın daha faydalı olduğu tartışmasızdır,
ma mekanizmasın
- Savaş zamanı nda, Adliye Mahkemelerinin çal ış amaz hale gelmeleri
ihtimaline dayal ı olarak, bu gibi zamanlarda geni ş bir yetkiyle görev yapacak Askeri Mahkemelerin, daha bar ış zamanı nda kurulup
çalışmaya ba şlamalarını n daha faydal ı olacağı açıktır.
Halen ayrı bir Askeri Yarg ı mekanizması na sahip olmayan ülkeler gözden
geçirilecek olursa, bu gibi ülkelerde iç bar ışı sağlamaktan öte giden bir askeri gücün esasen bulunmadığı m göruruz. (Lüksemburg ve Monako gibi)
Ayrı ca 2. Dünya Sava şından sonra yapılan anla şmalara ba ğlı olarak Almanya, Avusturya ve Japonya gibi ülkelerde bu kapsamda bir Askeri Yargı yerine disipliner nitelikte bir askeri yarg ı mn mevcut olduğunu görmekteyiz.
Ülkemizde zaman zaman bu konuda de ğişik görüşler ortaya ç ıkmış ise de,
bunun Askeri Yarg ı'mn varliğım değil esasen her ülkede, o ülkenin il ıtinırlayaçlan do ğrultusunda farkl ı biçimlerde düzenlenen görev alan ımn sı
rı
nı konu aldığını görmekteyiz (79). Nitekim, Anayasa Mahkemesi verdi ği
bir kararda (80);
(79) Örneğin Anayasa Yargı m. 1996 Sh.171.
li kararı.
(80) Aıı ayasa Mahkemesinin 14.02.1978 tarih ve E. ı977/ı30. K ı 978/13 sayı
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yurdımu ve Anayasa ile belirlenen T.C.'ni korumak ve kollamakla
görevli Türk Silahlı Kuvvetleri, bu amaçla harp sanatını öğrenmek ve öğretmek görevini de üstlenmiş bulunmaktadır. İçten ve dıştan gelebilecek
her türlü tehlikeye kar şı sürekli olarak güçlü ve kuvvetli olmay ı zorunlu
kı lan hayati nitelikteki bu görevler ve Askeri hizmetin özellikleri, silahlı
kuvvetlerin her kademesinde üstün bir disiplin anlay ışın
ı n ve örnek bir
disiplin düzeyinin egemen olmasmı da gerektirmektedir. Askerliğin temelini oluş turan disiplin, yasalara, nizamlara ve emirlere kay ıtsız, koşulsuz
itaat, astı n ve üstün hukukuna uyma demektir. Türk Silahl ı Kuvvetleri,
Türk vatanımn bağımsızlığın
ı n ve Türkiye Cumhuriyetinin varlığı ve sürekliliği ile doğrudan ilgili temel ögelerden biri olan disiplini korumak ve
sürdürmek için, özel yasalarla cezai önlemler al ınması, yine özel yasa ve
nizamlarla, aynca yönetimsel önlemler konmas ı, çok eski geçmi şe dayalı
geleneklerimizin ve toplumumuzun bu alandaki ihtiyaçlar ının bir sonucudur..." şeklindeki ifadeyle de bu görüş ve zarureti belirlemektedir.

Anayasa Mahkemesi, bu kararı
nın diğer bir bölümünde de "Askeri Yargı"yı çok net ifadelerle ş öyle beirlemektedir: "..Hukuk düzenini korumaya
yönelik bir devlet faaliyeti olan yarg ı işlevini Anayasa Koyucu, Adli, İdari
ve Askeri olmak üzere üç bölüme ayırmış, her bölümü ayrı bir Yüksek
Mahkemeye bağ lamak suretiyle üç ayr ı yargı rejimi kabul etmi ştir. Anayasanın adli yargı rejimi yan
ı nda 140. madde çerçevesinde nas ıl idari yargı rejimi benimsemniş ve Danıştay'ı n görev alanı belirlenınişse aynı biçimde 138 ve 141. maddeleriyle de ayr ı bir Askeri Yargı rejimi öngörülinüştür"
Yukarıdaki istisnalar dış mda gerek Anglo-Sakson hukuk sisteminde, gerek Kıta Avrupa'sı hukuk sisteminde ve gerekse eski sosyalist sistemde ayrı bir askeri yargı yolunun ve kurumların
ı n var olduğu açıkça görülmektedir.
Ülkemizde Askeri Yarg
ın
ı n takip ettiği seyre kısaca baktığımızda şöyle bir
manzara görmekteyiz: Önceleri, yerle ş ik düzene ve düzenli ordulara sahip
ülkelerde görülen yap ılanına, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulması ile
birlikte, imparatorluk yap ısı nda da kendisini göstermektedir. Zira, İmpa'
ratorluğun daha kurulma halinde bulundu ğu dönemden itibaren askerliğe verilen değ er ve önem herkesçe bilinmektedir. Bu husus devletin kurul750 B İLDİRİLER
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uygun bir tarz olarak göründü ğü gibi, tarihsel kökeni itibari ile Türk uluı n da etkisi bulunmaktadır.
sunun Ordu-Millet yapısı nda olmasın
Bu dönemde gerçek anlamda askerlerin yan ında bütün kamu hizmetlerini ifa eden ve bu haliyle imtiyazlı olduklan görülen bir "askeri sını f mevcut olup bunlann yargılanmasmda ayn bir usul gözetilirdi. Rumeli ve
Anadolu "kazasker" leri, Divan- ı Humayun da askerlere ait tüm şer'i, hukuki ve örfi davalara bakmakta idiler. Daha sonra Yeniçerilik döneminde
çıkarılan "Kanunname-i Yeniçeriyan" gere ğince, suç i şleyen askerlerle ilgili yargı lama, mutlaka Yeniçeri Ocağı nda ve kendi üstleri tarafindan yaı n başkanlığındaki bu
ı" adıyla anılan ve Yeniçeri Ağasın
pılırdı. "Ağa Divan
kurul Ordu'nun disiplinine ait davalarla, Ordu mensuplar ı arasındaki davalara bakmak yetkisini ta şımaktaydı (81).
Islahat ve Tanzimat dönemlerinde, özellikle Yeniçerili ğin kaldırılmasından sonra kabul edilen 1837 tarihli "Kanunname-i Ceza-i Askeriye" ilk ceza ve yargılama usul kanunu olarak yayınlanmıştrn Bu kanunla daimi ve
muvakkat "Divan- ı Harbi"ler bir Askeri Mahkeme görünümünde "Divan- ı
ı olarak kurulmuş
ı ve denetim organ
Tecessüs" ler ise, üst derece bir Yarg
ında faaliyete başlamışlardı . Daha sonra 1857 tarihli
ve Askeri Yargı alan
z
Askeri
Ceza
Kanununun tercümesi ile 1869 y ılında yürürlü ğe giFransı
ren "Askeri Ceza Kanunname-i Humayunu" ile, Divan- ı Harplerin kararların
ı incelemek ve onaylanan kararları padişahın onayına sunmak üzere,
"Dar-1 Şurayı Askeriye" adlı bir kuruluş a yer verilmiştir (82).
Meşrutiyet döneminde ise, Divan- ı Harplerin, yani Askeri Mahkemeleriıı
ı n önce çeş itli mecisler, onlann kald ınlmasıyla kurulan "mehakararların
ubesi",
daha sonra da Harbiye nezaretinde kurulan "muhakemat dakim ş
iresi" gibi idareye kısmen bağımlı organlar kanalıyla incelenip hükme
bağlanması hususunun Meş rutiyet rejimiyle bağdaşmayacağı görüşü ile,
(81) Prof. Dr. MUMCU Ahmet, Osmanl ı Devletinde Siyaseten Katil Ankara, 1963 Sh.55.
Prof, Dr. ERMAN Sahir, Askeri Ceza Hukuku 7. Bas. Sh,10. Dr, AYHAN Önder, Türk
Hukuk Sisteminde Askeri Yarg ı. Askeri Yargıtay'rn 75. Kuruluş Yılı Yayını . Sh.7.
(82) ÇOKER Fahri, Askeri Yarg ıtay'ı n Tarihçesi, Askeri Adalet Dergisi. 1966 5.10. Sh.39.
Prof. Dr. ERMAN Sahir, Askeri Ceza Hukuku 7. Bas. Sh.308
BİLDİRİLER 1751

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI 06.04.1914 tarihinde

İstaııbul'da "Divan-ı Temyiz-i Askeri" adı altında, Divan-ı Harplerin kararlanm temyizen incelemek üzere bir mercii kurulmu ş
ve ülkemizdeki Askeri Yargıtay'm temelini de bu kuruluş oluşturmuştur.

Bu kısa açıklamalardan anlaşılacağı gibi, ülkemizde de ayrı bir Askeri
Yargı yolu ve kurumlan mevcut olup, bu günde esas olarak bu sistem Anayasalar ile korunmaktachr.
a. Kuruluşu ve Nitelikleri:
Askeri Yargı'mn ve Yargı organlarımn kuruluşlarına hakim olan sistemlere bakılinca, bunların "Bağımsızlık" ve "Hakim Güvencesi" esas ına dayalı
olduğu görülmektedir. Özellikle de son 20 yılda hemen her ülkede ve her
derecedeki Askeri Mahkemelerde hukukçu üyelerin sayı ve önemi artımş
hatta adli yarg
ıya mensup, yani asker olmayan hakimlerin, bazen Italya'da olduğu gibi sürekli, bazen de ülkemizde oldu ğu gibi geçici olarak
(1402 sayılı Sıkı Yönetim Kanunu uyarınca Adli Yargı Hakim ve Savc ılarım gerek sıkı yönetim mahkemelerinde ve gerekse Askeri Yarg ıtay'da görevlendirilmeleri mümkündür.) Askeri Yarg
ı organlarında görev yapmaları sağlanmıştır.
Kıta Avrupa'sı hukuk sisteminin hakim olduğu ülkelerde özellikle barış
zamanında Askeri Mahkeme kararlar
ına karşı bir üst mahkemeye başvurulması yolu kabul edilmiştir. Bunun için bazı ülkelerde ayrı bir Askeri
Yüksek Mahkeme kurulmuştur. Ancak, ileride de değineceğimiz gibi baz ı
ülkelerde ayrı bir Askeri Yargıtay kurulmuş olmayıp, İtalyan sisteminde
ı tay bünyesinde yerine getirilmektedir (83).
olduğu gibi bu denetim Yarg
Bu denetim için ayrı bir Askeri Yargıtay kurulmasını kabul eden ülkeler
arasında yer alan ülkemizin bu kabulünün tarihsel dayanaklar ına yukarıda işaret etmiştik. Mevcut durum ise, hukuki temel ve nitelikleriyle Askeri Yargıtay'a, Askeri Yargı alanında en ileri derecede bağımsızlık tamma
düşüncelerinin bir sonucu olarak görülmektedir. Esasen Anayasa Mahkemesi "Askeri Yargıtay öncelikle ve üstün yanıyla bir Yüksek Mahkemedir.
(83) Prof. Dr. Erman Sahir, Askeri Yargı . As Yargıtay'ın 80. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu Ankara, 1994 Sh. 46. Dr. SCAN]JURRA Giuseppo. ( İtalya as.Yargıtay Savcısı)
İtalya Askeri Yargım. Aym eser. Sh. 135.
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Askeri bir kuruluş
ması ile bu özelliğe dikkat çekmektedir (84).

Askeri Yargıtay, diğ er Yüksek Yargı kuruluşları gibi önce 1961 Anayasası
ile düzenlenmi ş ve bu Anayasada sayılan dört Yüksek Mahkemeden birisi
olarak tan ımlanmıştı r. Burada, 1982 Anayasası nda da tekrar edildiği gibi,
Askeri Yargıtay'ın "Askeri Malıkemelerce verilen karar ve hüktimlerin son
inceleme mercii olduğu ve aynca kanunda gösterilen Askeri İşlere ait belii davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakaca ğı" ifade olunmuştur.
Aııayasamızı n 156. maddesinde, niteli ği ve görevi bu şekilde formüle edilen Askeri Yargıtay'ı n üyelerinin seçiminde Anayasa koyucu farkl ı bir yöntem izlemiş tir. 1961 Anayasasmda da yer alan bu sisteme göre, Askeri Yarıtay Genel Kurugıtay üyeleri 1. s ını f Askeri Hakimler arası ndan, As Yarg
lunun üye tam sayısını n salt çoğunluğu ve gizli oyla her boş yer için göstereceği üçer aday içinden Cumhurba şkanı nca seçilecektir. Yani bu seçim
Cumhurbaşkanınca, As Yargı tay Genel Kurulunun seçeceği üç misli aday
arasından yap ılacaktır. Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulunun bu seı tay Kanunuçimle bir ilgisi bulunmamaktad ır. Ayrıca 1600 sayıh As. Yarg
ı n en az "Yarbay rütbesinde" birici
nun 12. maddesine göre, üye adaylar ın
ıtay Başkam, Ba şsavcısı mf Askeri Hakim olması gerecektir. Askeri Yarg
sı, 2. Ba şkanı ve daire Ba şkanları ise, Askeri Yargıtay üyeleri aras ından
rütbe ve k ıdem esası na göre atanacaktır.
Gerek üyelerin seçimi ile ilgili gerekse Ba şkan ve 2. Ba şkan, Başsavcı ve
Daire Baş kammn seçimlerinde, 1961 Anayasas ının ilk şekli ile 1982 Anayasası arası nda önemli farklar bulunmaktadır. 1961 Anayasas ımn ilk şekıtay üyeleri ile Ba şsavcısı nm, "Hakimlik niteliğine sahip 40
linde, As. Yarg
yaşım bitirmiş ve en az 10 y ı l Askeri Hakimlik veya Savcılık yapmış" kişiler arası ndan, genel kurul ve Cumhurba şkanı nca seçileceği, Başkan, 2.
n ise bizzat Askeri Yarg ıtay'ca seçileceğine
Baş kan ve Daire Başkanlarını
ılı yasa ile yapı iliş kin hükümler, buAnayasanm 1971 tarihinde 1488 say
i ştirilerek, yukar ı da belirtilen bugünkü halini alm ıştır.
lan değişiklikle de ğ
(64) Anay. Mah. 10.01.1974 gün ve E. 1972149, K 197411 say ılı karan. R. G. 24.06.1974
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1961 Anayasas ımn ilk şeklinde, As. Yargıtay'ın kuruluş, işleyişi,
yargılama usulleri ve üyeleri hakk ındaki disiplin işlerinin "mahkemelerin
bağımsızlığı ve hakimlik teminatı" esaslarına göre kanunla düzenleneceği
öngörülmüş iken bu Anayasan
ın 1488 sayılı yasa ile yapılan değişikliğinde, bu kıstaslara, "Askerlik hizmetlerinin gerekle ı-i" unsuru da eklenmiştir. Bu düzenleme 1982 Anayasas ında da aynı şekilde yer almaktadır.

Kendi varlık ve sorunların
ı ilgilendirdiği için 1961 Anayasasına göre,
Anayasa Mahkemesine dava açma ehliyeti bulunan As. Yarg ıtay Genel
Kurulunun, çeş itli nedenlere dayalı olarak açtığı bir dava sebebiyle, "Askerlik hizmetlerinin gerekleri" kıstası , Anayasa Mahkemesince ayrıntılı
olarak incelenmi ş ve bu değişikliğin kendi başına bir yeniliği ve önemi olmadığı açıklanarak:
".. (askerlik hizmetlerinin gerekleri) kavramını n niteliğini ve etki alanım
açıklığa kavuşturmanı n büyük önemi vardı r. Bu kavram salt ve soyut olarak ele alınırsa isabetli bir sonuca vanlmas ı beklenmemelidir. Çünkü kavraımn, bir Askeri Birlikte ve bir Askeri Yarg ıtay'da e şit ağırlık ve kapsamla uygulama alanı na konulabilmesi tasavvur dahi edilemez. Askerlik hizmetlerinin gereklerinin en ba şında bir disiplin, astlık-üstlük, buyurmabuyruğa uyma ili şkileri, rütbe ile smırlanmış yetkiler düzeni gelir. Adli,
İdari ve Askeri Yargı arasında bir ayrım gözetmeksizin, yargı yetkisinin
millet ad
ına bağımsız mahkemelerce kullanılması genel ilkesini benimsemiş, (Anayasa Md.7) mahkemelerin ba ğımsız olmalarım ve hakimlerin teminat altı nda bulundurulmalarını hem genel olarak ve hem de İdari Yargı, Askeri Yargı ve üstelik Askeri Yargı tay yönünden bir Anayasal zorunluluk olarak ayrı ayrı belirlemi ş , (Anayasa Md. 132, 133, de ğişik 138,
140,141, insanları na ... dayanan, demokratik., hukuk devleti) yap ısı içinde
mahkeme kavramını n, askerlik hizmetinin olağan ağırlık ve kapsamı içinde uygulanacak gerekleri ile uyu şması na olanak bulunmadığı ortadadır..."
denilmiş ve bilahare de Askeri Yargıtay'ı n konumu ve nitelikleri ele almarak;
"Askeri Yargı tay, öncelikle ve üstün yanıyla bir Yüksek Mahkemedir, askeri bir kuruluş oluşu ondan sonra gelir ve ikinci alanda kal ır. Burada askerlik hizmetinin gerekleri, ancak mahkemelerin ba ğımsızlığına ve bu bağımsızlığın güvencesi, dayanağı olan hakimlik teminatına dokunınadığı
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anayasal yapısı karşısmda (askerlik hizmetinin gerekleri) nedenine dayamlarak bağımsızlığın ve hakimlik teminatının zedelenmesine yol açılması
hukukça savunulabilir bir tutum olamaz. Askeri Yarg ıtay'ın bağımsızlığını ve hakimlik teminatım koruyacak güvenlik alammn s ınıra dayandığı
anda askerlik hizmetlerinin gerekleri durur, durdurulur, art ık işlenmemesi, işletilmemesi gerekir.." denilmek suretiyle de Askeri Yarg ıtay'ın Anayasal ve bağımsı z bir Yüksek Mahkeme niteli ği ortaya konulmu ştur (85).
Yargıtay kuruluşunda olduğu gibi, 1600 sayıh Askeri Yargıtay Kanununun
2. maddesine göre As. Yargıtay, "Başkaıılik, Başsavcıhk, 5 daire ile bu kanunda gösterilen kurullar ve hizmet ünitelerinden" te şekkül eder. Üyelerinin tamamı en az Yarbay rütbesinde 1. sınıf Askeri Hakimlerden oluşan
Askeri Yargıtay'ın Başkan, Başsavcı ve 2. Başkanının kadroları General
olup, daire başkanları ise Albay rütbesindeki hakim subaylardır. Bunlann
mevcut üyeler arasından rütbe ve kıdem esasına göre atanmaları hükmü
getirilmiş, dolayısıyla ayrıca bir seçim öngörülmemi ştir. Her daire, 1 ba şkan ve 6 üye ile kadroları miktarınca tetkik hakiminden oluşur. Daireler
ının Başkanlığında, 2, Başkan ve Daire
Kurulu ise, As. Yargıtay Başkan
Başkanları ile üyelerden oluşan 15 kişilik bir kuruldur. Bu kurul, Yargıtay'daki Ceza Genel Kuruluııca eş değer nitelikte bir kurulu ş olarak düşünülmüş tür.
Başsavcılıkta ise Başsavcıya bağlı olarak, As. Yargıtay'a gelen dosyalan
incelemekle görevli Ba şsavcı yardımcıları bulunur. Gerek Başkan ve gerekse üyeler ve Başsavcı yardımcılannın tümü "Askeri Hakim" lerden
ılı sıkı yönetim kanununun uyguoluşmaktadır. Bunların dışında 1402 say
landığı hallerde Adli Yargı mensubu Hakim ve Savcılar da burada Tetkik
Hakimi yahut Başsavcı Yardımcısı olarak görevlendirilebilirler. (Anayasa
Mah 145)
Askeri Yargıtay Başkan Başsavcı ve üyeleri esasen 1. s ımf hakim ve üye
oldukları için, hiçbir şekilde sicil almazlar, atama i şlemine tabi tutulmaz

(85) Any.Mah. nin 10.01.1974 tarih ve E.1972/49, K. 197411 say ılı kararı . R.G. 24.06.1974
gün ve 14925 sayılı .
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kaca bir görevde verilemez. Son olarak Askeri Hakimlerin (As. Yarg ıtay ve
AYİM üyeleri dışında) yaş hadlerinden önce "kadrosuzluk" nedeniyle
emekli edilebilmelerine olanak sa ğlayan yasa hükmü Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir (86).
b. Görevleri:
Anayasanın 156. maddesinde ve 1600 say ılı kanunun 16. maddesinde Askeri Yargıtay'ın görevleri genel olarak;
Askeri Mahkemelerden verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararları son yargı yeri olarak inceleyip karara ba ğlamak,
Askeri Yargı'da kanun hükümlerinin ve hukuk kurallann ın uygulanmasında birliği sağlamak, gerektiğinde kurulları arasmda beliren içtihat uzlaşmazlıklanııı birleştirmek.
ı, Daire Başkanları ve
As. Yargıtay Başkan
ı, Başsavcısı, 2. Başkan
ıüyelerinin Askeri Yargı ya tabi şahsi suçlanna ili şkin ceza davalar
na ve kamu davas ı ile birlikte bu suçlardan doğan istirdat ve tazminat davalarına ilk ve son yargı yeri olarak bakmak, olarak belirlenmektedir.
Bu görevler, öncelikle Daireler ve bilahare "Daireler Kurulu" ile "İçtihatları, Birleştirme Kurulu" tarafindan yerine getirilir. Daireler Kurulu;
ıtay
- Askeri Mahkemelerden verilen direnme kararları ile As. Yarg
Dairelerinden çıkan kararlara karşı Başsavcıhkça yapılan itirazları
inceleyip karara bağlamak,
İlk derece mahkemesi olarak As. Yargıtay dairelerince verilmi ş bulunan kararlann, temyiz yolu ile incelemesini yapmak, görevlerini
haizdir. Daireler Kurulu kararlar ı, incelenen noktalarda hem mahıtay Dairesini ilgili dosya bak ımından
kemeyi ve hem de As. Yarg
bağlamakta, bu kararlar nitelikleri itibariyle de Askeri Yarg ı'da uygulama birliğinin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır.
(86) Any.Mah.nin 14.12.1998 tarih ve 1998/39-78 sayılı kararı . R.G.11.05.1999
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İçtihatları Birleştirme Kurulu, As. Yargıtay Ba şkammn başkanlığında, KURULTAYI
Başsavcı ve 2. Baş kan dahil tüm daire ba şkan ve üyelerden oluşmaktaclir. Bu kurul kanunda belirtilen biçimde, içtihat uyu şmazlıklarım giderir
ve tüm Askeri Yargı 'da uygulanması zorunlu nitelikte karar verir.
Burada dikkati çeken bir husus da şudur:
ı tay Kanunu'nun 16 ve gerekse 1602 say ılı
Gerek 1600 sayılı As. Yarg
AYİ M Kanununun 33. maddesi uyar ınca, bu Yüksek Mahkemelerin ba şkan ve üyelerinin Askeri Yarg ı ya tabi şahsi suçlarmdan dolayı Askeri Yargıtay'da, Adli Yargı ya tabi olan şahsi suçlarından dolayı da Yargıtay'da
yargılanacaklardı r. Ancak, diğ er Yüksek Mahkeme üyelerinin "Askeri Yargı'ya tabi" şahsi suçlanmn yargı lama mercii hakkı nda kendi özel yasalannda benzer bir düzenleme yer almadığı için, bu tür bir yarg ılamamn ilk
derece Askeri Mahkemelerde yap ılabileceği sonucuna var ılmaktadır. Zira
bilindiği gibi Anayasanın 145. maddesine göre, Askeri Yarg ının bazı özel
durumlarda asker olmayan ki şileri yargı lama yetkisi de bulunmaktadır.
Bu konuya kısaca değinmek gerekirse, bunu 4- gurupta toplamak mümkündür:
- Anayasanı n 145. maddesinin belirttiği özel kanunlardan birisi As.
ılı As. Yargılama Usul Kanunudur.
Ceza Kanunu, diğeri de 353 say
Bu kanunun 12. maddesine göre askerlerle sivillerin mü ştereken
suç iş lemesi halinde, bu bir askeri suç ise yarg ılama tüm sanıklar
ıda yapılacaktır.
bakımı ndan askeri yarg
ı lama yetkisi genellikle 2. Dünya Sava- Askeri yargı mn sivilleri yarg
şı sırası nda uygulanmaya başlamıştı r. Zira, 353 sayılı kanunun illa
maddesinde de yaz ılı ve sivilleri askeri yargıya tabi kılan suçların
büyük bölümü, 1940 y ılında yasaya giren (As.C.K.mn 55 ve takip
eden maddeleri) "Harp h ıyaneti, milli müdafaya h ıyaııet, sabotaj,
casusluk" gibi suçlarla askeri isyan ve buna önayak olma suçlar ıör.Bunlardan bir kısmı sadece seferberlik veya harp halinde i şlenı ya tabiidir. Ancak genelde bu suçlar ı işleyen sii zaman As. Yarg
diğ
viller Askeri Mahkemede yarg ılamr.
1971 Anayasa değişikliğ ine paralel olarak AsC.Kn ın Ek6 ve 353
say
ılı kanunun 11/B-C maddelerinde yaz ılı , Askeri mahallerde asBİLDİRİLER 757
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kerlere veya görevleri s ırasında Askeri güvenlik görevlilerine kar şı
işlenen haraket, tehdit, mukavemat ve taaruz suçları, nedeniyle siviller As. Yargıya tabi olmaktadır.

- Anayasanın 122 ve 145. maddelerine göre S ıkıyönetim Kanun'unun
1402 sayılı 13,14 ve 15. maddelerinde yaz ılı olan suçları inceleyen
siviller Sıkıyönetim As. Mahkemelerinde yargılanacaklardır.
Bazı batı ülkelerinde de var olmakla beraber, (Örne ğin; ABD ve İngiltere'de ülke dışında görevli bulunan asker ki şilerin yanlarmdaki sivillerin
işledikleri suçlar, Ispanya'da As.C.Kanununda yaz ılı suçları işleyen siviller, Macaristan'da sadece askerler de ğil bunlar
ın dışı nda belli bir disipline bağlı bulunan diğer kamu görevlileri gibi) bu yetkinin, genellikle harp
zamanında kullamldığı barış zamanında sivillerin askeri yarg ıya tabi olmachğı anlaşılmaktadır. Ülkemizde genellikle ele ştiriye tabi tutulan böyle
bir yetkinin (örne ğ
in; 97'nolu chp not) ülke'nin ihtiyaçlar
ı gözönünde tutulmak kaydıyla AİHM kararları da gözetilerek yeniden de ğerlendirilmesinin zorunlu ve faydal ı olacağı kuşkusuzdur.
Bu bölümde bir ba şka görüşe de değinmekte yarar vardır. Özellikle Yargıtay'dan kaynaklanan (Örne ğin; 12'nolu dip not da bahsedilen Yarg ıtay 1.
Başkanının görüşleri) bu dü şüncelere göre; Ülkede "tek bir Yüksek Mahkeme" daha yararlı olacak ve yargı birliğini sağlayacaktır. Bunu uygulayan ülkeler olduğu gibi, örneğin; ABD, yargı yolu ayrılığm uygulayan pek
çok ülke de bulunmaktadı r. Zira bu konu tarihsel ve sosyolojik temellere
dayalı bir toplumsal ve Anayasal tercih sorunudur. Askeri Yarg ı alanında
da, bu bölümde verilen bazı örneklerde de görülece ği gibi farklı sistemler
bulunmaktadır. Orneğin; Türkiye gibi ayn bir Askeri Yarg
ı ve ayn bir
Yüksek Mahkemeye sahip olan ülkeler yamnda bu denetimi istinaf düzeyinde tutan veya genel yarg ı tay bünyesinde çözümleyen ülkeler de bulunmaktadır.
Türkiye'nin, bu görü şlerin aksine Yargı yolları açısından "Yargı ayrılığı"
sistemini kabul ettiğini, bunun tarihi ve sosyolojik sebeplerini ve Anayasa
Mahkemesinin bununla ilgili karar ve görü şlerini yukarı da (Sh.8) açıklamıştık. Ülkede yaklaşı k 150 yıldı r uygulanan Adli-idari-Askeri Yarg
ı yolları farklılığımn, toplumsal ihtiyaçlara uygun ve Anayasal ve toplumsal
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bir tercilin sonucu olduğu gibi zamanımı zdaki "ihtisaslaşmaya" uygun olduğu da tartışmasızchr. Ayrıca bir kurumu kaldırmak veya bir başkasıyla
birleş tirmek için, ya hizmetlerine ihtiyaç kalmamas ı veya görevinde başansız olması gerekir. Bu açıdan bakıldığında gerek kararları ve gerekse görev anlayışıyla ülke içinde ve dışında yargı camiasının, hukukçulann ve
akademisyenlerin daima olumlu tepkilerini alan Askeri Yarg ıtay'm, Yargı tay ile birleş tirilmesi istemi geçerli ve kabul edilebilir bir temele dayanmayacaktır. Keza, böyle bir birle şme, ülkemizde Yargıtay'ı n bilinen iş yükünü daha da artı rarak adaletin daha da gecikmesine yol açabilece ği gibi
ı n ve
Askeri Ma}ıkemelerin ve Askeri Yargı'nın varlığı ve keza İdari Yargın
birliğini
sağlamayaİdari Yargı organlarımn da varlığı nedeniyle de, Yargı
caktır. Kaldı ki; Askeri Yargı mn "geciken adalet" e tahammülü yoktur, Ordu'da bozulan disiplinin süratle yerine getirilmesi esas olup, Askeri Yargı ı n varlı k nedenlerinden birisi de budur.
n
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Görüldüğü üzere, gerek hukuksal temeli, gerek nitelik ve fonksiyonlar ı ve
gerekse görevleri, Askeri Yargıtay'ı n Anayasada belirlenen di ğer Yüksek
Mahkemelerden farksı z ve onlarla ayni konumda olu şunu ortaya koymakının da söylediği gibi,
tadır. Esasen bir baş ka Yüksek Mahkeme başkan
Astlık-üstlük
yok,
e şitlik vardır. (87) Asvardır.
Yargımn başı yok, kolları
keri Yargıtay'da Askeri Yargı yolunda kurulu bir Yüksek Mahkemedir.
i sistemde budur.
Anayasamızın kabul ettiğ
c. Diğer Bazı Ülkelerdeki Durum:
"Uluslararası Askeri Ceza ve Savaş Hukuku" örgütü önceki ba şkan.lanndan Dr. Gİ LISSEN'in örgütün 1979 Ankara Kongresinde sunduğu genel
rapora göre: Yargıtay'dan ayrı olarak ilk derece Askeri Mahkemelerinin
kararlarım incelemek üzere, Askeri Yarg ıtay kurulu şuna sahip olan ülkeler: Türkiye, İ sviçre, Arjantin, Venezuella, Tayland, Suriye, Tunus, Fildi şi
sahili ve Madagaskar olarak sayılmıştır. Askeri Yargıtay'ı n istinafmahkemesi biçiminde kurulduğu ve yargı sal denetimle görevlendirildi ği ülkeler
ise: İ spanya, Portekiz, Güney Afrika, Güney Kore, Meksika, Filipinler, Sudan ve Diğer Afrika ülkeleri olarak belirtilmi ştir. Buna karşın, ayrı bir As(87) ÖZDEN Yekta Güngör, (Anayasa Mah. önceki ba şkanı) 1992 Adalet Yılı açıli ş konuşmas ı
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keri Yüksek Mahkeme olmaks ızın, Askeri Mahkemelerin kararlarına karşı, İtalya, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Polonya'da Yarg ıtay'ın özel bir
dairesinde, Fransa, Belçika, Yunanistan, Cezayir ve Hollanda'da ise genel
Yargıtay'da temyiz incelemesi yap ılmaktadır. Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde ise durum daha farklıd
ır. Federal bir yapıya sahip olan ABDde Federal Yüksek Mahkeme, ülkenin bu düzeydeki tek Yüksek Mahkemesidir
(88).
Bu günkü bazı örneklere bakacak olursak; bu örnekleri, Askeri Yarg ıtay'ın
80. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu ile 85. Kuruluş Sempozyumuna katılan ABD, ' İngiltere, İspanya, İtalya, Belçika, Almanya, Macaristan, Bulgaristan ve Azarbeycan Askeri Yarg ı kuruluşları başkan veya temsilcilerinin sunduklar
ı tebliğlerden (89) ve Haziran 1999 tarihinde Macaristan'da
yapılan "4. Uluslararas ı Askeri Ceza Konferansı" bildirilerinden tesbit etmek mümkündür.
ca. Amerika Birle şik Devletleri:

Anglo-Sakson hukuk sistemine tabi yargılama organlarına sahip olan bu
ülkede, Askeri Mahkemeler (The Court Martial) üç grupta toplanmaktadırlar (90). Bunlar, dar yetkili mahkeme, (Summary Court Martial), Ozel
Yetkili Askeri Mahkeme (Special Court Martial) ve Genel Yetkili Askeri
Mahkeme (General Court Martial)'dir. Bunlar, kurulu ş ve görev sı
nırlar
ı
itibariyle birbirinden farkl ı olup, her kuvvet bünyesinde (Kara, Hava ve
Deniz) ayn ayn faaliyette bulunurlar.Olüm cezas ı dahil tüm cezaları verebilen bu mahkemelerin kararları na karşı, ABD'de yine üçlü bir sistem
mevcuttur. Bunlar;
(88) Prof. Dr. ERMAN Sahir, Askeri Ceza Hukuku. 7. Bas. Sh.485. Dr. GLISSEN John.
1979 Ankara Kongresine sunulan rapor. (Nail Sucu tarafından yapilan çevirisi, "Askeri Hukukun bu günkü evrimi üzerine genel Bildiri İİ" başllğı altında Yargıtay Der.
1982 Temmuz sayısInda yayınlanmıştır.) Ayrıca, KÖPRÜ Orhan, "As. Yargı konulu
yaymianmamış yüksek lisans tezi.
(89) Askeri Yargıtay'ı n 80. Kurulu ş Yıldönümü Sempozyumu Yayım Ank. 1994. Askeri
Yargıtay'ın 85. Kuruluş Yildönümü Sempozyumu. As. Yarg
ıtay Yayınlar
ı Ank. 1999.4.
Uluslararası Askeri Ceza Konferans ı . Budapeşte tebliğleri henüz yayınlanmamıştır.
(90) EGELAND.M.Andrew. Major General VS Deputy judge Advocate General. ABD. Askeri Yargı Sistemi. a.g.e. Sh. 97. Prof. Dr. ERMAN Sahir, As.Ceza Hukuku 7. Bas.
Sh.484
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Court Of Military Review: Bunlar, dar bölgeli ve özel askeri mahkemelerden verilen kararlar ı incelerler.
Miitary Courts of Cri ıiı inal Appeals: ABD Askeri İstinaf Mahkemesi olarak da adlandırı lan bu mahkeme genel askeri mahkemelerden
verilen kararlarda duru ş ma tutanaklarımn, verilen hüküm ve cezaları teyit edip etmediğini inceler.
US.Court of Appeals for the Armed Forces:ABD silahl ı kuvvetleri
ırılan bu mahkemeye bir önceki
temyiz mahkemesi olarak adland
denetimde aleyhine hüküm kurulan sanığın müracaat etmesi mtımkündür.
US. Supreme Court: Askeri istinaf mahkemelerinin kararlarma
karşı ABD'de tüm yarg ı yolunda oldu ğu gibi son olarak Federal Yüksek Mahkemeye ba ş vurulabilir. Federal Yüksek Mahkeme ülkenin
en yüksek yargı kuruluşudur.
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cb.İngiltere:
İngiltere'de de ABD'de oldu ğu gibi Askeri Yargının İngiltere içinde ve dı nda bu yetki çok geni şlemekte
şında görev kapsamı değişik olup, ülke dışı
ve sivilleri de kapsam ı içersine almaktadı r (91). Bu ülkede de Askeri Mahkemeler üç tiptir. Bölge Askeri Mahkemeleri (A.District Court-MartialDCM), Genel Askeri Mahkemeler (A.General Court-Martial-GCM) ve nihayet Genel Alan Askeri Mahkemeleri (A Field General Court-Martial
FGCM) yine kurulu ş ve görevleri itibariyle birbirlerinden aynl ırlar. Bunların yetkileri sivil ceza mahkemeleriyle aymd ır ve bu mahkemelerde subaylar juri olarak yer almakta olup, Askeri Hakim, bir Hakem gibi ve "judge of the law", olarak yer al ır.
Bu kararların denetimine gelince; Askeri Mahkemelerden verilen her karar, kara kuvvetlerinde k ı demli subay olan bir inceleme subay ına gönderilir. (Reviewing omcer) bu ki şiye adli müş avir tavsiyelerde bulunur. Bundan sonra sanığın tüm sivil ceza mahkemelerinin temyizlerinin gönderil(91) RANT.W.James. UR Judge Advocate General of. Her Majesty's Forces (ArmyRAF)
İngiltere Askeri Yargısı . a.g.e.Sh.123. ERMAN Sahir. As Ceza Hukuku 7. Bas. Sh.484
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nusunda asker ki şi bir sivil ile ayni haklara sahiptir.
ceispanya:
İspanya'da 1985 y ılında yapılan yargı reformu sonunda Askeri Mahkemeler birleştirilmi ş ve genel olarak Bölge Askeri Mahkemeri (5 adet) (Military Area Courts) ve Merkezi Askeri Mahkeme (Military Central Court) olmak üzere (tüm ülkede yetkili) iki çe şit Askeri Mahkeme kurulu şu öngörülmüş tür (92). Askeri Mahkemeler bar ış zamanında Askeri Ceza Kanununda belirtilen ve asker olan ve olmayan ki şiler tarafindan işlenen suçlarla sıkı yönetim döneminde kanunun belirtti ği suçlar ve uluslararas ı anlaş malarla öngörülen ülke d ışmda iş lenen suçlara bakmaktadırlar. Bu
mahkemeler asker ve sivil hukukçulardan olu şmaktadır.
Askeri Mahkeme kararları na karşı son olarak İspanya Yüksek Mahkemesinin askeri dairesine (6 nolu daire) (Supreme Court's Military Court) ba şvurulabilir. Bu daire 4 sivil ve 4 askeri hakimden olu şmaktadır.
cd.Macaristaıj:
Bu ülkede çeş itli reformlardan sonra Askeri Mahkemeler tugay ve tümen
düzeyinde ve Bölge Askeri Mahkemeleri olarak örgütlenmi ş tir (93). Bunları n verdikleri kararlara ise Yüksek Mahkeme Askeri Heyeti ve daha sonrada Yüksek Mahkenie Ba şkanlı k Komitesi (Supreme Court's presindential Committee) tarafından temyizen bakılmakta idi. 1992 ılı
y nda örgüt biçimi de ğiştirilerek Merkez İ lçe Mahkemeleri içinde 5 tane Askeri Mahkeme kurulmuş tut (Military Tribunals) bu mahkemelerde Askeri Yargıçlar
görev almaktadır. Bu mahkemelerin verdikleri kararlara kar şı Yüksek
Mahkemeye temyiz ba ş vurusunda bulunulabilmektedir. Macaristan Askeri Başsavcısı ise Yüksek Mahkeme nezdinde bulunmaktad ır.
(92) BAZAN Ramirez Gonzalo Francisca, Military Judge in Spain. İ spanya Merkez Askeri Mahkemesi Başkanı . Ispanya Askeri Yargısı . As Yargıtay'ı n 80. Kuruluş Yıldönümü Sempozyum Yay ını . Ank. 1994. Sh.61.
(93) KOVACS Tamas (Lt-Gen) Hakim Korgeneral. Macaristan Yüksek Mahkemesi Askeri
Başsavcısı
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ce.İtalya:
Italya hukuk sisteminde de Adli, idari ve Askeri Yarg ı yollan ayrılmıştır
(94). Yani yargı fonksiyonu birden fazla organ tarafindan yerine getirilir.
Askeri Yargı da sistem, askeri mahkemeler, askeri istinaf mahkemesi ve
Yargıtay'dı r. Askeri Mahkemeler 2'si askeri hakim, 1 tanesi de k ıta subayı olan 3 kiş iden kurulur ve Italya'nı n dokuz ayn bölgesinde askeri mahkemeler vardır. Askeri mahkemelerin kararlanna karşı askeri istinaf
mahkemesine ba şvunılabilir. 3'ü askeri hakim, 2'si k ıta subayı olmak üzere 5 kiş iden kurulan askeri istinaf mahkemesinin merkezi Roma'dad ır.
(The Military Court of Appeals) ancak bunun birisi Kuzey İtalya'da (Verona), di ğeri de Güney İtalya'da (Napoli) de olmak üzere iki dairesi vard ır ve
o bölgelerdeki Askeri Mahkeme kararlar ım incelemekle görevlidirler.
Bu mahkemelerin kararlar ına karşı ise Yargıtay'a başvurulabilir. Yargı tay'ı n görevli bir dairesi bu konudaki ba şvurulan ve davaları temyizen incelemekle görevlidir.
ctFransa:
Fransa'daAskeri Yargı , "Ordular Nezdinde Askeri Mahkemeler" ile "Silahlı Kuvvetler Daimi Mahkemeleri" tarafından yurutülmektedir (95).
kaldırıldığı
y
Bunlann üzerinde bulunan Askeri Yargıtay ise 1965 ılında
için Askeri Mahkemelerden verilen bu kararlar ın inceleme mercii Yargı tay'a bırakılmıştır.
cgBulgaristan:
Bu ülkenin 4 ayn Askeri Yargı bölgesine ayrılıp her bölgede Askeri Mahkemelerin kurulmas ı ve bunların kararlanna karşı temyiz organı olarak
(94) Dr. İNTELISANO Antonino. İtalya Yagıtayı Nezdinde Askeri Savcı Dr. SCANDURRA
Giuseppe, İtalya Askeri Istinaf mahkemesi As. Savc ısı , Italya Askeri Yargısı konulu
tebli ğ. As. Yargıtay'ın 80. Kuruluş Yı ldönümü Sempozyumu As. Yargıtay Yayınlan.
Aıık. 1994. Sh.135
(95) Prof. Dr. ERMAN Sahir, As. Ceza Hukuku 7. Bas. Sh.482
Ayrıca, Uluslararası Askeri Ceza ve Savaş Hukuku 1979 Ankara Konferansına sunulan Fransız Askeri Yargı Raporu ve ayni kongredeki GLISSEN Genel raporu.

BILDIRILER 1 763

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI da "Yüksek Askeri Temyiz Mahkemesi" kurulmas ı ile gerçekleşen Askeri

1 Yargı sistemi 1998 yılındaki yargı reformuna kadar devam etmi ştir (96).
Bu reformla ülkede 3 safhalı yargı düzeni tesis edilmiş ve Adli-Idari-Askeri Yargı yollarında Bölge Mahkemesi, Vilayet Mahkemesi ve Askeri Mahkemeler kurulmu ş ve itiraz mercii olarak da "Vilayet, istinaf ve askeri istinaf mahkemeleri" kuruluşları gerçekleştirilmiştir. Tek temyiz mercii ise
"Yüksek Temyiz Mahkemesi" dir. (Supreme Court of Cassation) yani bu
kurum, ülkedeki tek Yüksek Mahkemedir.
Bu öı-nekierden de görüldüğü gibi; bütün ülkelerin ayrı bir "Askeri Yarg
ı"
ya sahip olduklan, ancak gerek mahkeme kurulu şları ve gerekse denetim
organları açısmdan farklılık gösterdikleri, ülkedeki genel hukuk sistemine de paralel olarak ve ülkenin ihtiyaçlar
ına göre Askeri Yargıda denetim
mekanizmasmın da çeşitli biçimlerde yapılandıı-ıldığı anlaşılmaktadır.
Ülkemizdeki sistemde denetim organ ı olarak var olan Askeri Yargıtay, gerek görev ve nitelikleri ve gerekse verdi ği kararlarla, yapılan sempozyumlarda yabancı ülke temsilcilerinin de olumlu tepkilerini al ımş ve bu konuda 85. Yıl Sempozyumunun de ğerlendirilmesinde; Askeri Yargı'nın genel
Yargı 'dan daha fazla olarak ülkelerin geleneklerinin ve askeri güçlerinin
etkisi altmda olmaları sebebiyle Türkiye'deki sisteminde, Türkiye'nin
şartlar
ının ve ihtiyaçlarının sonucu olduğu belirtilerek; bu sistemin "Türkiye'nin geleneklerine uygun ve özellikle mensuplar ına tan
ımış olduğu
haklar itibariyle, insan haklar ı itibariyle de ileri derecede bir sistemdir, bu
sistem iyi de çalışıyor yani mahkemeleriyle, Yarg ıtay'ıyla, bizim ülkemizde iyi çalışan bir yargı sal sistem halindedir..." denilmiş tir (97).
E —ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMEs İ:

Asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yarg
ı denetiniini yapmak
üzere, 1961 Anayasas ı'nın 1971 yılında yapılan değişikliğinde, "Danıştay"
(96) RAYMUNDOV P1. Bulgaristan Askeri İstinaf Mahkemesi Başkam. "Bulgaristan
Cumhuriyetinde Askeri Yargı Düzeni" başlıklı tebliğ. As. Yargıtay'ı n 85. Kurulu ş Yıldönümü Sempozyum Yayı n. Ank. 1999 Sh.189.
(97) Ord. Prof, DÖNMEZER Sulhi, As. Yarg ıtay'ın 85. Kurulu ş Yıldönümü Sempozyumumun değerlendirilmesi. a.g.e. 553.
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ile ilgili 140. maddeye bir fıkra ilavesiyle kurulan bu yüksek mahkeme,
1982 Anayasası nda da yeniden düzenlenmi ş ve kuruluş ve görevleri ile
üyeliklerinin nitelikleri 157. maddede belirlenmi ştir.
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a. Kuruluşu:
ı
Cumhuriyet döneminde, idarenin yargısal denetimine 669 say ılı "Şuray
şlanmışıştay'da 1927 tarihinde fiilen ba
Devlet" kanunu ile kurulan Dan
k
1928
tarih
ve 457 say ılı yorum kararı ile, belirtitır. TBMM'nin 1 Aral ı
len idari işlemlerle sinirli olarak askeri nitelikteki bu i şlemlerin Dam ştay'ca denetlenemeyece ği belirlenmiş olmasına rağmen Dam ştay, bu yorum kararı dış mda kalan askeri nitelikli idari davalara da bakmaya devam etmi ştir. Ancak, 1934 yılinda 2515 sayılı kanunla Milli Savunma Bakanlığı nda kurulan "Zat i ş lerinin son tetkik Mercii Encümeni" adl ı bir komisyona, asker ki ş ilerin özlük hakları ile ilgili şikayetleri inceleme görevi
ına kar şı da TBMM'ye ba şvurulabileceği
verilmiş , bu komisyon kararlar
r
nevi
"yasama
denetimi" kurulmu ş tur. Bu düzenleme
esası getirilerek b ı
ise, 1924 Anayasasm ın, "Ba şkumandanlık, TBMM'nin şahsiyeti maneviyesinde mündemiçtir" hükmüne dayand ırılmakta idi.
Ancak, 1938 yılında, 3410 sayılı kanunla, askeri nitelikteki i şlemlerin yargı denetimi, Askeri Yarg ıtay'da kurulan özel bir daireye verilmi ştir. Yani
Askeri Yargıtay, birisi idti 4avalara, di ğerleri de ceza davalanna bakmak
üzere üç daireden olu şturulmuştu. Bu düzenleme de 1953 y ılına kadar devam etmiş ve 6142 sayılı kanunla görev Askeri Yargıtay'dan alınarak Damş tay'a verilmiştir. Danış tay ise bu görevi 1972 tarihine kadar sürdürdükten sonra, 1971 tarihinde 1488 say ılı kanunla yapılan Anayasa değişikliği ile bu yarg ısal denetim için Askeri İdari Yargı düzeni oluşturulmuş
ve bu düzeni temsil eden Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kurulmu ştur
(98).
ın, Damştay'la ilgili 140. madGörüldüğü üzere, A.Y. İ.M. 1961 Anayasas ı'n
desine, 1971 y ılında 1488 say ılı Kanunla yapılan değiş iklikte eklenilmiş(98) Prof.Dr. GĞZÜB[JYÜK Ş eref, idari Yargı 3. Bas. Sh.60, Prof.Dr. ÜNSAL Artun, a.g.e
Sh.77. CANDEM İR Taner, Askeri Yüksek İ dare Mahkemesinin görev slam, Dan ıştay
dergisi 1978 Sayı .28 Sk.26. CANDEMIR Taner, (AYIM Önceki Ba şkanı ) A.Y.İ .M.nin
20. kuruluş yılı konuşması , 1993
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alan konularında
TBMM'de hiçbir görüş ne yapılmamış olunması, "işin aceleye getirildiği"
yolunda çe şitli eleş tirilere sebep olmuş tur (99). Zira, Anayasa ile getirilen
hükümde yer alan "asker kiş ilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yarg ı denetimi"ni yapma görevinin çok geni ş bir alanı kapsaınası nedeniyle bunun
hiç olmazsa "askeri hizmet" ile sm ırlandırılması gerekeceği ifade edilmi ştir. Bu tenkitler bu kurumla ilgili kurulu ş yasası çalışmalarında dikkate
alınmış ve "askeri hizmet" unsuru dikkate al ınarak mahkemenin görevini
"askeri kiş ileri ilgilendiren ve askeri hizmete ili şkin eylem ve işlemler" olduğu belirlenmi ştir.

1982 Anayasası 'nda ise bu mahkemenin kuruluş u 157. maddede detayl ı
olarak düzenlennıiş tir.Bu düzenlemeye göre A.Y. İ .M. alt derece mahkemeleri bulunmayan, ilk ve son derece mahkemesi olarak görev yapan ve idari rejimi benimsemi ş olan ülkemizde İdari Yargı kesiminde yer alan özel
görevli bir Yüksek Mahkemedir. Bu durum itibariyle de, ülkemizdeki çeşitli yargı düzenlerinden birini, askeri-idari yarg ı düzeninin temsil etmektedir. Başında Danıştay'ı n bulunduğu idare ve vergi mahkemelerinden
oluşan İdari yargı düzeni ise Genel İdari Yargı'dır.
Anayasamn 157/son maddesine göre A.Y. İ .M'in kuruluş ve işleyi ş i de mahkemelerin ba ğımsızliğı, hakimlik teminat ı ve "askerlik hizmetinin gereklerine" göre kanunla düze ıılenir. "Askerlik hizmetinin gerekleri" konusu
ise Askeri Yarg ıtay'da olduğu gibi, bu mahkeme yönünden de Anayasa
Mahkemesi tarafindan incelenmi ş ve A.Y.İ.M.'in temel yapısı yönünden
bir "Yüksek Mahkeme" oldu ğu vurgulanmıştı r (100).
Anayasamıza göre, AYİM Askeri Hakim s ımfindan olan ve olmayan üyelerden oluşmaktachr. Bunlar 1602 say ılı AYİ M kanununun 7. maddesine
göre;

(99) ProfDr. GOZUBMK Şeref. İdari Yargı 3.Bas. Sh.62. Dr. ÖZGÜLDÜR Serdar.
A.Y.I.M. 1, Daire üyesi Askeri Yüksek İ dare Mahkemesi konusunda yaymianmaml ş
yüksek lisans tezi.
( ı oo) Any.Mah.nin 18.12.1975 tarih ve 1975İ159-216 sayılı kararı . R.G. 12.4.1976
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En az yarbay rütbesinde 1. s ımf askeri hakimler,
2 yılını doldurmuş kurmay yarbaylarla, üç yılım doldurmamış kurmay-albaylar'dan olu şmaktadır.
Anayasa ve yasaya göre hakim subaylann seçimi, askeri Yarg ıtay'ınkine
paralel biçimde düzenlenıniş , yani her boş yer için mahkemenin askeri hakim sınıfindan olan baş kan ve üyeleri tarafından seçilecek üç aday içinden
birinin Cumhurbaş kam'nca seçilmesiııi kabul etmi ştir.
Subay üyeler için ise, nitelikleri yasada belirlenen subaylar aras ından Genelkurmay Başkanlığınca her boş yer için gösterilecek üç aday arasından
Cumhurbaş kam'nca seçilmesi öngörülmüştür.
Mahkemenin her dairesi bir ba şkan ile 6 üyeden kurulur. Üyelerden 4'ü
hakim, 2'si kurmay subay olup, görü şme sayısı 5'dir. 1602 sayılı AYİM Kaı, Başsavcısı ve Daire Başkannunun 4. maddesinde Mahkemenin Başkan
ları ile üyelerinin, "A.Y. İ.M. Hakimleri olarak T.C. Anayasas ımn kendilerine sağladığı teminat altı nda hizmet görürler." hükmü getirilmektedir.
nca sözü edilen teminatın kaynağı ne olursa olsun
Yani bu madde uyarı
"tüm mahkeme üyeleri için" mevcut bulundu ğu belirtilmektedir. Oysa,
Hakim üyelerin yaş haddine kadar görev yapmaları mümkün iken, Subay
üyelerin görev süresi en fazla 4 yıl olup bu kişiler bakımından görevin süre ile smırlandırıldığı görülmektedir. Önceki düzenlemede de mevcut olan
bu ve diğer bazı kurallar Anayasa Mahkemesince; "Oysa, itiraz ve inceleme konusu 10. madde mahkemenin Askeri Hakim srn ıfmdan olmayan
üyelerini öbür üyelerden ay ırarak, bunlarm görevlerini süre ile sımrlandırmıştı r... Bu durumun, bu görevin iç dirlik ve yans ızlık içinde gereği gibi yerine getirilmesini olumsuzca etkileyecek ögelerden biri oldu ğunda
kuşku yoktur..." (101) denilerek iptal edilmi şti. iptal gerekçelerine rağmen
bu hükmün hem Anayasa da ve hem de Yasa' da tekrar yer ald ığı görülmektedir.
ı, Daireler, Daireler
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde karar organlar
Kurulu ve Içtihatları Birleştirme Kunıludur. Kanuna göre AYIM 2 daireden oluş makta ve dairelerin görevleri yine bu kanunda ayr ı ayrı belirtil(101) An>'. Mali. 18.12.1975 gün ve 1975/159-216 sayılı Kararı. R.G. 12.04.1976
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mektedir. Daireler Kurulu ise mahkeme ba şkammn başkanlığında, daire
başkanları ile her dairenin kendi üyeleri aras ından bir yıl süre ile seçeceği l'i askeri hakim ve l'ide bu sımftan olmayan üyelerden oluşmaktadır.
Bu mahkemenin nezdinde de diğer yüksek yargı organlarmda olduğu gibi
Başsavcılık kuruluşu mevcut olup, bir Başsavcı ve yeteri kadar Savcıdan
oluşmaktad
ır.
b£örevleri:
Anayasanın 157. maddesine göre, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, "askeri olmayan makamlarca tesis edilmi ş olsa bile, asker ki şileri ilgilendiren
ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazhklarm yargı denetimiııi yapan ilk ve son derece mahkemesidir."1602 say ılı kanunun 1. maddesine göre de bu mahkeme, Anayasa ile görevlendirilmi ş
bağımsız bir Yüksek Mahkemedir.
Niteliği bu şekilde belirlenen mahkemenin, askeri idari yarg ı alan
ında
hem ilk derece mahkemesi ve hem de denetim yapan bir mahkeme olarak
düşünüldüğü görülmektedir. Bu haliyle kısmen Dan
ıştay'ın yapısına benzemekte ise de, bu yargı yolunda alt derece mahkemeleri bulunmamaktadır.
Gerek Anayasanın düzenlenmesine gerekse 1602 say ılı kanunun 20. maddesine göre, bir davan
ın AYIM'de görülebilmesi için iki koşulun bir arada
bulunması gereklidir. Buna göre dava konusu idari işlem veya eylemin,
askeri veya askeri olmayan bir makamca tesis edilmi ş olmasına bakılmaksızın;
Asker kişileri ilgilendiren ve
Askeri hizmete ili şkin olması, gerekmektedir.

Yani eylem veya i şlemin yönelik olduğu kimse, kanunda sayılan asker kişilerden veya bunların kanuni haleflerinden olmad ıkça davanın bu mahkemede görülmesi mümkün olmadığı gibi, bu işlemin askeri hizmete ili şkin olması da aranacaktır. Ancak, kanunda "askeri hizmete ili şkin olma"
unsuru bakımından bir açıklık yoktur. Dolayısıyla bu unsur uygulamada,
"idari işlemler" açısından işlemin niteliği, "idari eylemler" açısından da eylemin asker kişiler tarafından veya askeri bir hizmet sırasında meydana
gelmi ş olması kriterleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.
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- Cumhurbaşkammn tek başı na yapacağı işlemler,
- Yüksek Askeri Şura kararlan,
- Sıkı yönetim Komutanlarımn, Sıkıyönetim Kanuııunda yazılı tasarrufları,
- Disiplin suç ve tecavüzlerinden ötürü, disiplin ainirlerince verilen
cezalardır.
Askeri Yüksek İ dare Mahkemesi, ilk derece mahkemesi olarak; yukanda
belirtilen şartlar çerçevesinde, idari eylem ve i şlemlerle hakları ihlal ediliniş olanların açacakları "iptal" veya "tam kaza" davalarına bakacaktır.
(Md.42-43) Bu iki dava birlikte aç ılabileceği gibi, önce iptal davas ı açılıp,
bunun sonucuna göre daha sonra, işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı , icra tarihinden itibaren 60 gün içinde tam kaza davas ı da açılabilir. Bu tür dilekçeler üzerine inceleme ve yarg ılama, Başsavcılığın düşüncesi de alındı ktan sonra dairelerde veya daireler kurulunda yap ılmakınca daireler veya daireler kurulu bu davalara ait
tadır, 52. madde uyar
her türlü incelemeyi kendiliklerinden yapabilecekleri gibi, belirleyecekleri süre içersinde gerek gördükleri belge ve bilgilerin gönderilmesini, taraflardan veya ilgili diğ er yerlerden isteyebilirler. AYIM'ne dava aç ılması veya kanun yollanna ba şvurulması, itiraz olunan İdari işlemlerin veya yargı kurallarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkans ız zararlarm doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykı n olması şartlanmn birlikte gerçekle şmesi durumunda, gerekçe gösterilerek "yürütmenin durdurulmas ına" karar verilebilir. Savaş halinde ve bazı işlemler yönünden sıkıyönetim ve olağanüstü
hallerde yürütmenin durdurulması kararı verilemez (1602 s.k. md.62). Bu
şekilde yapılan yargı lama ve inceleme sonunda daireler veya daireler kurulu taraf
ı ndan verilen kararlar kesin olup, kesin hükmün bütün hukuki
sonuçlarmı doğurur. Yani bu kararlara kar şı bir "temyiz" veya "itiraz" yolu öngörülmemiştir. Dolayısı yla, yasaya göre bu kararlar aleyhine şartlan iadesi" ve
rı oluşmuş sa ancak kanun yolu olarak gösterilen "yargılamanı
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"karann düzeltilmesi" yollarına gidilebilir. Bu konudaki istekler, esas
hükmü veren daire ve daireler kurulunca karara ba ğlan
ır.
Kısaca yukanda Anayasal konumu, kurulu şu ve görevleri incelenen Askeri Yüksek idare Mahkemesi, Anayasaya ve Yasaya göre bir "Yüksek Mahkeme'dir." Diğer ülkelerde benzeri bulunmamakla ve ülkemizde de 30 yıl1± yaşamı ile ilgili çeşitli eleştiriler henüz giderilmemekle birlikte, bunun
bir anayasal tercih olduğu ve bu mahkemenin verdiği kararlarla da kendisini kabul ettirdi ğini söylemek mümkündür.
F. UYIJŞMAZLIK MAHKEMESİ :

Ülkemizde 1868 yılında Danıştay'm kurulması ile birlikte ayrılan adli yargı ile idari yargı yollan arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarının nasıl giderileceği sorunu ortaya çıkmıştır. Bu sorun önce Fransa'da, daha sonra
da diğer ülkelerle birlikte ülkemizde görev uyu şmazliklannın çözümü konusunda "uyuşmazlık mahkemesi" olarak adlandınlan bu kuruluşu ortaya çıkarmıştır. Adli-idari yargı aynlığının başladığı önceki dönemlerde, sorunun çözümü işi Dan
ıştay'a verilmiş ve gerek 1876 ve gerekse 1924 Anayasalarında bu konu ile ilgili herhangi bir hükme yer verilmemi ştir. Ancak
uygulamadaki ihtiyaç nedeniyle 1945 yılında 4788 sayılı kanunla Fransa'dan örnek ahnarak ülkemizde sadece hukuk alanında doğan görev ve
hüküm anlaşmazlıklarının çözümü ile görevli olan şimdiki Uyuşmazlık
Mahkemesi kurulmuş tur. 2247 Sayılı kuruluş kanununun 1. maddesine
göre Uyıışmazlı k Mahkemesi, T.C. Anayasas ı ile görevlendirilmi ş, adli,
idari ve askeri yargı merciileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıkları m kesin olarak çözmeye yetkili ve bu kanunla kurulup görev yapan bağımsız bir Yüksek Mahkemedir.
a. Kuruluşu:
1961 Anayasasın
ı n 142. maddesine göre; "Uyu şmazlık Mahkemesi adli,
idari ve askeri yargı merciileri arasındaki görev ve hüküm uyu şmazlıklarım kesin olarak çözmeye yetkilidir, Uyu şmazhk Mahkemesinin kurulu ş
ve işleyişi kanunla düzenlenir. Bu mahkemenin ba şkanlığın
ı , Anayasa
Mahkemesince kendi asıl veya yedek üyeleri arasından görevlendirilen bir
üye yapar."
770
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Görüldüğü üzere, Uyuş mazhk Mahkemesi ile ilgili ilk anayasal düzenleme 1961 Anayasas ı ile yapılmış ve bu düzenlemede de mahkemenin kuruluş ve işleyişinin kanunla yapılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, 1945 tarih
ve 4788 sayılı kanun, 1961 Anayasası mn 142. maddesi karşısmda da yürürlükte kalmış ve 142. madde ile yetki alanı genişleyerek (Askeri yargı
yolunun da ilavesiyle) 1979 tarihine kadar uygulanm ıştır. Bu tarihte yürürlüğe giren 2247 sayılı kanunla yeniden kurulan Uyu şmazlık Mahkeında oluşan uyuşmazliklar da dahil edilmesinin görev alan
ına, ceza alan
miştir. Bu düzenleme 1982 Anayasası ile de benimsenmiştir (102).
Uyuşmazlık Mahkemesi Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri
Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinden olu şan karma bir kurulu ştur. Bu
mahkeme "Hukuk Bölümü" ve "Ceza Bölümü" olarak iki bölüme aynlm ış
olup, hukuk ve ceza alaıundaki uyuşmazlı klar ilgili bölümlerde karara
bağlarımaktachr. Doğal olarak Yargıtay Ceza Dairelerinden ve As Yargı ı tay Hukuk dairelerinden, Datay'dan seçilen üyeler ceza bölümünde, Yarg
nıştay'dan ve AYİ M'den seçilen üyeler de hukuk bölümünde görevlendirilmektedir. Bu mahkemenin ba şkanı Anayasanın 158. maddesine göre,
"Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri aras ından görevlendirilen bir üye"
dr. Bu üyenin asıl veya yedek üye olması önemli değildir.
Önceki Yasa döneminde Uyuşmazlı k Mahkemesinin başkanı Yargıtay ve
Dan
ıştay başkanlan arasından değiş mek suretiyle belirtilmekte idi. Bu
yöntemin sakı ncalan Anayasanın 158. maddesinin gerekçesinde şöyle beıştay arasında görüş ayrılirtilmektedir: "..Baz ı konularda Yargıtay'la Dan
lığı bulumnakta idi. Bunun sonucu olarak Uyu şmazlık Mahkemesine Yar(102) Prof. Dr, GÖZUBOYOT( Ş eref; Yönetim Hukuku 9. Bas. Sh.345. Prof. Dr. GÖZÜBÜYOK Şeref. İdari Yargı 3. Bas. Sh.72. BARIJTO ĞLU Tülez, "Uyuşmazlık Mahkemesinin görev ve yargı lama usulleri ile Uygulamada görülen aksaklıklar ve alınacak önlemler." Adalet Bakanlığı Yayınları Ank. 1985 Sh.18
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m başkanlık ettiği sürece Danıştay'ın görüşü hakim olur, gerek dava ve
gerek hüküm uyuşmazlıklanm çözünılemekle görevli olan bu mahkemenin kendi kararları arasında uyuşmazlık çıkardı. Bu önemli sakıncayı bertaraf etmek için mahkeme ba şkanımn Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilmesi kuralı getirildi.."
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan
ının mazereti halinde bu mahkemeye kimin başkanlık edeceğine ilişkin Anayasa'da bir hüküm yoktur. Onceki yasa döneminde, bu halde mahkemeye, üyelerin en yüksek dereceli veya kidemlisinin veya yaşlısının başkanlık edeceğine ili şkin hüküm, Anayasa
Mahkemesi tarafindan: "..Ba şkanlık görevinin Anayasa Mahkemesi üyelerinden birisi tarafından yapılması, mahkeme karar ve içitihatlarının sık
sık değişmemesini sağlamak amacından doğmaktadı r. Bir mahkemeden
aym konular hakkında birbirine uymayan kararlar ın çıkmasının kişilerin
adalete karşı olan güvenini sarsacağı da şüphesizdir.." denilerek iptal edilmiştir. (103) Bu nedenle 2247 sayılı kanunun 3. maddesine konulan bir
hükümle Anayasa Mahkemesince, Başkan ile birlikte Başkan Vekilinin de
yine Anayasa Mahkemesinden seçileceği öngörülmektedir.
Kanunun 2. maddesine göre Uyu şmazlık Mahkemesi Ceza Bölümüne, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca kendi başkan ve üyeleri aras ından gösterilecek iki kat aday arasından 3 asıl ve 3 yedek üye Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulunca, Askeri Yarg ıtay Genel Kurulunca da kendi daire ba şkan ve
üyeleri arasından gösterilecek iki kat aday arası ndan 3 asil ve 3 yedek üye
de Cumhurbaşkanınca seçilecektir.
Bu mahkemenin hukuk bölümüne ise, Yarg ıtay Hukuk Genel Kurulu ile
Dan
ıştay Genel Kurulunca kendi ba şkan ve üyeleri arasından gösterecekleri iki kat aday aras ından 2'5er asıl ve 2'şer yedek üye Hakimler ve Sa y(103) Any. Malı. nin,5.5.1964 gün ve E.1963189, K 1964136 say ılı kararı . AMKD S.2 Sh.93.
Ancak, bu iptal karanndan önce gerek Uyu şmazlık Mahkemesi ve gerekse Anayasa
Mahkemesinin bu konuda ilginç kararları Vardır. Doktriııde de eleştirilen bu kararlarla ilgili açıklama için Prof. Dr. GURAN Sait, 'Mahkeme Kararlar ı Kroniği-Uyuşmazlık Mahkemesinde Başkanvekilli ği meselesi" İIIFM Cilt.30 5.3-4 Sh.1000 ve ayrıca Prof. Dr. GOZUBUYÜK Şeref, Idari Yargı. 3. Bas. Sh.74
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Bu şekilde seçilen 12 as ıl ve 12 yedek üye ile ba şkan 4 yıllık bir dönem için
bu mahkemede görev yaparlar. Görev süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Mahkemenin hukuk ve ceza bölümleri 1 ba şkan ve 6 asıl
üyeden kurulur. Mahkemenin ba şkam, her iki kurulun da başkanıdı r. Birlikte toplanan hukuk ve ceza bölümleri Uyu şmarzlık Mahkemesi genel kurulunu teş kil eder.
Yargıtay, Dam ştay, Askeri Yargıtay ve A.Y.İ.M Başsavcı lan yahut yardımcıları, görev konusunun Uyuşmazlı k Mahkemesinde görüşülmesini isteme, yazılı olarak görüş lerini belirtme ve gereken durumlarda, sözlü aç ıklamalarda bulunma yolu ile, Uyu şmazlı k Mahkemesinin i şleyişine katkı da bulunurlar.
b. Görevleri:
Gerek Anayasanın 158. maddesinde bizzat belirlendi ği ve gerekse kurulu ş
kanununun 1. maddesinde aç ıklandığı üzere bu mahkemenin görevi, adli,
idari ve askeri yargı yerleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklanm
çözümlemektir.
ba. Görev Uyu şmazlıkları
Bir davanın hangi yargı düzeni içinde bulunan mahkemede görülece ği koı düzenlerinde yer alan mahkemeler arasında çıkan
nusunda, ayrı yarg
uyuşmazlık görev uyuşmazlığıdı r. Bu tür uyu şmazlıklar ceza davalannda
Askeri Mahkemeler ile Adli Yarg ı'daki Ceza Mahkemeleri arasmda, hukuk alanı nda ise, hukuk mahkemeleri ile Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemeleri veya bu mahkemeler ile A.Y.I.M aras ında çıkabilir. Dolayısıyla aynı yarg
ı düzeni içinde yer alan mahkemeler aras ındaki görev uyu şmazlıklarımn çözümü uyuşmazlı k mahkemesinin görev alam d ışında kalmaktadır. Keza, İl ve ilçe kurulları gibi yargı yetkisi ta şıyan kurullarla genel
mahkemeler arasında çıkabilecek görev uyuşmazlıkları 1930 tarihli ve
ıtay Ceza Genel Kurulu tarafından çözü1684 sayılı kanun uyarınca Yarg
lecektir.
BILDIRILER 1773

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI Görev

Uyuşmazlıkları iki şekilde ortaya çıkar:

1-Olumlu Görev Uyuşmazlığı : (2247 s.k. md.1O)
Adli, idari ve askeri yargıya bağh iki ayrı yargı yerinde açılan ve tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davalarda bu yargı yerlerinin her ikisinin
de kendilerini görevli sayan kararlar vermeleri halinde oluşmaktadır.
Esas itibariyle bu tür uyuşmazlıklar
ı n adli ve idari yargı yerleri arasında
çıktığı görülmektedir. Böyle bir uyu şmazliktan söz edebilmek için;
- Yargı yerlerine açılmış bir dava bulunmalıd
ı r.
Yargılamanın ilgili aşaması nda görevsizlik itirazında bulunulmalıdır.
Mahkemece görevsizlik itirazı red edilmelidir.
- Mahkemece esas hakkında karar verilmemiş olmalıdır. Zira esas
hakkmda mahkemece karar verilmi ş ise, bu konuda karar vermek
yetkisi ilgili temyiz makamına ait olacaktır.
Keza, bu şekilde uyuşmazlık çı karma isteminde bulunmaya yetkili makamlann, Yüksek Mahkemeler Ba şsavcılan olduğu anlaşılmaktadır.
2- Olumsuz Görev Uyu şmazlığı : (2247 s.k. md.14)
Böyle bir uyuşmazlı ktan söz edebilmek için, adli, idari ve askeri yargı
merciilerinden en az ikisinin taraflan, konusu ve sebebi ayni olan davada
kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararlar ın kesin veya kesinleşmiş olması gerekir. Buna göre:
- Ayrı yarg
ı düzenleii içersinde yer alan iki mahkeme tarafından ayn ayn görevsizlik kararları verilmelidir.
- Bu kararlar biri di ğerinin görevli olduğu gerekçesiyle verilmelidir.
- Tarafları , konusu ve sebebi ayin olan davalar bu kararlara konu olmalıdır.
- Görevsizlik kararları kesinleşmiş bulunmalıdır.
Açı klanan bu yollarla ve Yasa'da belirlenen prosedürle, Uyu şmazlik Mahkemesi Başkanlığı 'na gelen baş vurular ilgisine göre ceza veya hukuk bö774 BILDIRILER
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bb. Hüküm Uyuşmazlıkları : (2247 s.k. md.24)
Adli, idari ve askeri yarg ı merciilerinden en az 2'si tarafından, görevle ilgili olmaksızın kesin olarak verilmi ş veya kesinleşmiş, aym konuya ve sebebe ilişkin, taraflardan en az biri aym olan ve kararlar aras ındaki çeliş ki yüzünden, "hakk ı n yerine getirilmesi olanaksiz bulunan" hallerde hüküm uyuşmazlığını n varlığı kabul edilmektedir. Buna göre, hüküm uyu şmazlığı ndan bahsedebilmekjçin:
- Kararlar iki ayrı yargı düzenince verilmelidir.
• Kararlar esasa ili şkin olmalıdır.
- Kararlar aym konuda olmal ıdır.
- Kararlar arası ndaki çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunmalıdır.
Ceza kararlannda oluşabilecek hüküm uyu şmazlı klan ile hukuk alanındaki hüküm uyuşmazlıkları arasında gerek oluş um ve gerekse çözüm yöntemi arası nda farklılıklar bulunmaktadı r. Bu husus kanunun 25. maddesinde açıkça ifade edildiğinden burada değinilmeyecektir. Ancak, hangi
konuda ve hangi yolla yapılırsa yap ılsın bu mahkemenin verdi ği kararlar
kesindir, bunlara kar şı kanun yollanna baş vurulamaz ve düzeltme isteminde bulunulamaz.
5- SONUÇ VE BAZI SORUNLAR:
Yukarıdan beri ar ılattıklarımızdan çı kan sonuç şudur: Ülkemizde Yargı
yolları ayrılmış, Adli, İdari-Askeri Yargı yollan, biri di ğerine eşdeğer ve
bağımsız olarak şekillendirilmiş ve oluşan uyuşmazlıkların, niteliklerine
göre, bu alanlarda kurulu yarg ı merciileri tarafı ndan çözümlenmesi sistemi tercih edilmiş tir. Bu tarihsel, sosyolojik ve Anayasal bir tercihtir. Bu
sistemde oluşturulan yargı merciileri yine kendi araları nda derecelendirilmiş , bu merciiler tarafindan verilen yarg ısal kararların denetimi ise, yine
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bırakılmıştır. Dolayısıyla örneğin, idari bir uyu şmazlık, sonuçta Danıştay
tarafindan, Askeri Yarg ı görev alanı içerisindeki bir uyu şmazlık da Askeri
Yargıtay tarafindan "son karar" ile bitirilmekte ve uyu şmazlık böylece çözümlenmektedjr.
Anayasa Yargısı ise daha farklı bir özellik taşunaktadır. Anayasa Mahkemesi bir Yüksek Mahkeme olarak Anayasaca nitelendirilmi ş ve bu niteliği öne çıkarılarak olu şturulmuştur. Anayasal bir organ olu şu da kuşkusuz
bulunan bu mahkemenin, salt bu niteli ği sebebiyle, diğer Yüksek Mahkemelerden farklı olmadığı düşünülmektedir. Zira, di ğerleri de 1961 Anayasası ndan bu yana Anayasal bir kimlik de ta şımaktadırlar. Diğer bir deyişle Türk Anayasa Mahkemesi Frans ı z Anayasasmdaki "Anayasa Konseyi"
nden farklıdır. Ancak, doğ al olarak gerek yasaları iptal ederek ve gerekse
Anayasa'yı yorumlayarak verdi ği kararlar, tüm ki şi ve organları bağlay
ıcı
nitelikte olduğundan, di ğer yarg
ı merciilerince de dikkate al ınmak ve uygulanmak zorundadır.
İş te bu konuda uygulamada bazı sorunların ortaya çıktığı görülmektedir.
Keza, uluslararas ı yargı kuruluşlarııun kararları karşısında da bazı sorunları n mevcut bulunduğu düşünülmektedir. Buna göre:
a. Bugünkü Anayasal sistenıiınize göre Anayasayı yorumlamaya tek yetkili organ Anayasa Mahkemesi olarak görülmektedir. Meclisin dahi Anayasa'yı yorumlama yetkisi yoktur. Ancak bu durumda di ğer Yüksek Yarg
ı
yerlerinin Anayasaya uygun yorum yapma yetkilerinin olup olmad ığı sorunu ortaya çı
kmaktadır. Aslı nda, Anayasa Mahkemesinin önüne gelen
bir konuda iptal kararı verdiği durumlarda diğer Yüksek Yargı yerleri ile
herhangi bir çat ışma olmaması gerekir. Zira iptal kararı yürürlüğe girmekle diğer Yarg
ı yerlerini ba ğlamaktadır. Oysa, bu durumda bile di ğer
Yüksek Mahkemelerin bu kararlara zaman zaman uymad
ığı söylenınektedir (104). Burada sorun Anayasa Mahkemesinin iptal karar ı vermeyip,
(104) Anayasa Mahkemesinin o zamanki ba şkan. Sn. Yekta Güngör ÖZDEN, Anayasa
Mahkemesinin 34. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Sempozyumda, "Ben,
Yargıtay'ıımzı n ceza konusunda Anayasa Mahkemesinin bir iptal karanna 46 kez aykm karar verdi ğini biliyorum, ne yapalı m?... o kararlara karşı başka yere gidilmiyor.." demiştir. Anayasa Yargısl. 1996 Sh.70.
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uLU5LARARASr

ANAYASA
HUKUKU
du- KURULTAYI

"Anayasaya uygun yorum" yöntemiyle Yasa'nın geçerliliğini koruduğu
rumlarda ortaya ç ıkmaktadır. Diğer mahkemeler bu yoruma itibar etmezlerse, durum ne olacakt ır? Diğer mahkemeler Anayasa'ya uygun yorum
ı n 151. maddesinde yaz ılı olan
yapabilecek midir? Zira, 1961 Anayasas ın
ve mahkemelerin "Anayasa'ya ayk ınhk iddiasını kendi kanısı na göre çözümleyerek davayı yÜrütür." Hükmü 1982 Anayasas ını n 152. maddesine
alınmanuş ve aksine 5 ay içinde karar verilmezse mahkemenin davayı
"yürürlükteki kanun hükümlerine göre" sonuçland ırması esası kabul edilmiştir.
b. Di ğer Yüksek Yargı yerlerinin Anayasa'ya uygun yorum yapmalar ı gerek uygulamada ve gerekse doktrinde kabul edilmektedir. Örne ğin:
ıştay'ı n yetersizlikleri nedeniyle emekliye aynlacak memurlann
ha. Dan
emekliye sevk kararlar ı aleyhine dava açmaları konusunda verdiği bir kararda (105),

bb. Danı5tay'ın,1402 sayıh sıkı yönetim kanununun 2. maddesi ile görevlerine son verilen kamu personelinin durumu ile ilgili olarak verdi ği İçtihadi Birle ştirme Kurulu Kararı (106),
be. Yargıtay'ın, boş anma hükmtinün kesinle ş mesinden sonra kabahatsiz
eş in, MK'nun 143/2 maddesi uyarmca manevi tazminat davas ı açabileceine ilişkin İçtihadı Birleştirme Kurul Karan (107),
ğ
Bu kararlarda Yargıtay ve Danıştay'ın Anayasa'ya uygun yorum yönteminin tipik uygulamasmı n yapıldığı kabul edilmektedir. Bu durumlarda konu esasen Anayasa Mahkemesine gidemeyece ği için Anayasa Mahkemesi
ile bir sorun ç ıkmayacaktır.
(105)Danış tay Dava Daireleri Kurulunun 6.6.1950 tarih ve K.50/1067, 1O.sayılı kararı .
(Prof. Dr. AZRAK Ulkü. Idari Yarg ı da Anayasaya Uygunluk Sorunu. Anayasa Yarg ıst 1993, Sh.337.
(106)Prof. Dr. SAĞLAM Fazıl, "Yetki ve İşlev bağlamı nda Anayasa Mahkemesinin Yasama. Yürütme ve Yargı ile iliş kisi" konulu tebliğ. Anayasa Yargısı , 1996 Sh.52.
Içtihad ı Birleş tirme Genel Kurulunun 22.01,1988 tarih ve F1198615 ve K.
Yargıtay
(107)
1988/1 sayılı karan. Yargı tay Kararlar Dergisi. C:14 S.8 Ağustos 1988 Sh.1031. Prof.
Dr. SAĞLAM Fazı l, a.g.e,Sh.52
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ca. 6570 sayılı Kanunun 7 maddesi kapsam ında kiracının malik tarafın
tahliye edilmesine ili ş kin bir davada, Anayasa Mahkemesi Anayasay ı yarumlayarak bu düzenlemeyi kanuna aykırı bulmadığını belirtmesine rağmen (Anayasa mahkemesinin 28.4.1970 tarih ve E.1969/67, K.1970/22 sayılı kararı) Yargı tay Hukuk Genel Kurulu bu karardan sonra verdi ği
13.12.1972 tarih ve 6-102/1362 say
ı lı kararı ile bu ilkeye ve dolayısıyla
Anayasa Mahkemesi'nin bu yorumuna uymayarak eski içtihad ım devam
ettirmiştir (108).
eb. Anayasa Mahkemesinin, 506 sayılı SSK Kanununun 26. maddesiyle ilgili olarak yaptığı incelemede, Anayasaya uygun yorum yöntemini kullanarak, Anayasaya ayk ırılık itirazlannı red etmesinden sonra, (20.12.1983
tarih ve E.1982!4, K.1983/17 say ı li karar) Yargıtay içtihadı Birle ştirme
Kurul Kararı ile aksine karar verilmi ş tir (109). Böylece her ikisi de ba ğlayıcı olan birbiriyle çeliş ik iki yüksek yargı yeri kararı ortaya çıkmıştır.
d. Yargıtay'ı n bir dairesindeki üyenin, ba şka bir dairesinde görevlendirilmesine iliş kin olan birinci ba şkanlık kurulu kararına karşı, ilgili üyenin
başvurusu üzerine, Dam ş tay 5. Dairesi; (17.5.1995 tarih ve 1995/4416
esas, 1996/1911 karar) bu i şlemin "Yargıtay'ın sı rf mahkeme olmas ından
dolayı ve bu sıfatla yaptıklarından ayrılabilen bir işlem" olduğu ve bu yönüyle idari i şlem teşkil edeceğ ine karar vermiş ve fakat karar hakkında
yargı yoluna ba şvurulamayacağı ndan istemi bu gerekçeyle red etmi ştir.
e. Askeri Yargı tay üyelerinin ne şekilde seçileceği Anayasa'mn 156. maddesi ile belirlennıiştir. Bu i şlemin Askeri Yargıtay'ın oluşmasına yönelik
bir işlem olduğu ve üyeliklerin bo şalması halinde yeni üye adaylarmı n As.
Yargı tay Genel Kurulunca belirle ıımesirıin de bu kurumun kendi kendini
tamamlayıp yenilemesi ve do ğrudan kendince yapılan bir işlem olması gözetilerek, Yargı ya ilişkin olarak yapı lan bu seçim, aday belirleme i şlemi(108) Prof Dr. KANETİ Selim, "Anayasa Mahkemesi kararlarma göre Anayasan ın özel hukuk alanındaki etkileri" ba şlıklı tebli ğ. Anayasa Yargısı , 1989 Sh.21. Prof. Dr. SA ĞLAM Fazıl, a.g.e. Sh. 54
(309) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurul Kararı . 01.071994 gün ve E.1992/3, K. 199413 sayılı kararı . R.G. 20,10.1995. Prof Dr. SA ĞLAM Fazıl. a.g.e.Sh.55
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nin idari yargı denetimine tabi olmad ığı , AYİ M. Daireler
10.2.1994 gün ve 1994/21-4 sayılı karar ile benimsenmi ş olmasına rağ men, A.Y.I.M. sonradan bu karar ından dönmüş ve As. Yarg ıtay'ın Genel
Kurulunca yapı lan üye seçimini bir idari i şlem olarak kabul etmi ştir.

Bu örneklerden anla şılacağı gibi Yüksek Mahkemeler arası nda yorum ve
yetki çalışmaları meydana gelmektedir.
Keza, Anayasa Mahkemesinin "yerindelik" denetimi yapamayaca ğı kabul
edilmekle birlikte, son günlerde Anayasa Mahkemesince Siyasi partiler
Kanununun 103. maddesinin iptaline ili şkin kararının kuvvetler ay ıılığı
ilkesine aykırı ve mahkemenin kendisine tan ıchğı s ınırsız takdir yetkisi
ile yasama organımn s ımrları na müdahale ettiği yolunda ele ştiriler çıkmaktadır (110).
Anayasamn Yüksek Yargı yerleri bakımından hiyerarşik bir s ıralama yapmadığı tüm yüksek mahkemelerin kendi görev alanlar ı içinde yetkili olduğu ve bu nedenle de aralar ı nda biçimsel bir e şitlik bulunduğ u gerçektir.
Keza, Hukuk düzenimiz içinde bu mahkemeler aras ındaki çelişkili karar
çatışması m giderebilecek bir kurum ya da çözüm mekanizmas ı yoktur.
Yüksek Mahkemelerin denetim yetkilerinin s ınırlan, buna ilişkin açı k hüküm olmadığı sürece kendi görev alanlar ı içerisinde kalmalı ve diğer bir
sahaya geçmemeli diğer görevlere el uzatmamalıdı r. Kanaatınıızca bu sorun ve boş luk devam etmektedir.
ı kurulu şlannı n kararlarının iç hukuf. Diğ er bir sorun uluslararas ı yarg
kumuza etkisinde görülmektedir. Bilindi ği üzere Avrupa Insan Hakları
sözle ş mesinin 35. maddesine göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine
"İ ç hukuk yollanmn tüketilmesinden sonra ve kesin karardan itibaren 6
aylık bir süre içinde" ba şvurulabilir. Oysa, ülkemiz bak ımından bu hükmün aksine başvuruları n bu mahkemece kabul edildi ğine ili şkin sayısız
örnekler vard ı r. Bu durumda hem milli mahkeme ve hem de A İHM ayni
anda yarg ılama yapmak durumundad ı r. Bu durum önlenemenıekte ve
Aİ HM'den daha önce verilebilecek bir karar ı n, Milli Mahkeme karar ı üzerindeki etkisi dikkate al ınmamaktadır.
(110) Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN'a atfen görü ş ler. 14.12.2000 tarihli Milliyet Gazetesi, Aynı gazetenin 17. sahifesinde Taha AKYOL imzah ve "Anayasal Yarg ı" başlıklı yazı .
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g. AİHM kararlarımn muhatabı her ne kadar Devlet ise de, kararların kasami ya belli bir Yargılama prosedörünü, yada bir idari i şlemi veya adli i şlem ve kararı konu almaktadır. Örneğin, bir eylem sebebiyle milli mahkemece verilen beraat karar ı, AİHM'nin daha sonra verdiği mahkumiyet kararından sonra de ğiş ecek midir ? Yahut milli mahkemece verilen mahkumiyet kararı AİHM kararına bağlı olarak düzeltilecek midir ? Kanunlar ımızda mevcut "yargılamanı n yenilenmesi" veya "karar düzeltme" yollar ına ilişkin koşullar arası nda bunlar yoktur. Sonuç olarak aym olay veya eylem sebebiyle ülkede uygulanacak iki farkl ı karar var demektir. Bu önemli sorun geçmi ş yıllardan beri çeş itli platformlarda dile getirilmekle beraber, sorunun çözümü konusunda somut düzenlemeler halen yap ılmamış
olup, Aİ HM "ayn bir yargı yolu" görünümünde faaliyetlerini ve etkisini
sürdürmektedir.

Oturum Başkam

Sayı n Dr. Önder Ayhan'a teş ekkür ediyorum.
Anayasa Mahkemesi önceki Üyelerinden ve Çankaya Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi değ erli meslekta şı m Say
ın Doç. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu "Anayasa, Yargı ve Yüksek Mahkemeler" ba şlıklı bildirisini sunacak; ancak daha önce çok k ısa bir şekilde özgeçmişini sunuyorum. Saı n Yı lmaz Aliefendio ğlu 1930 doğumlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fay
kültesi mezunudur. 1965'te girdi ği Danıştayın çeş itli dairelerinde Yard
ımcı, Başyardımcı ve Üye olarak görev yapm ıştır, 1979'da Cumhuriyeti Senatosunca Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeli ğine, 1992'de Anayasa Mahkemesince Uyu şmazlık Mahkemesi Ba şkanlığına seçilmiş, 1995'te ya ş sınırı
nedeniyle Anayasa Mahkemesi Üyeliğinden emekliye aynlmıştı r. Emeklilik döneminde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 3 ıl
y Anayasa
Hukuku dersi vermi ştir. Yı lmaz Aliefendioğlu 1997de atandığı Çankaya
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Bilim Dal ında Ö ğ
retim
Üyesidir. Ayrı ca Türkiye'de Orta Do ğu Amme Idaresi Enstitüsünde Anayasa Hukuku dersi vermektedir.
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Buyurun Sayı n Doç. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu; söz sizin.
Doç. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ANAYASA, YARGI VE YÜKSEK MAHKEMELER
GİRİŞ
Bir hukuk devletinde genelde gözlenen, yarg ı yerlerine ili şkin esasların ve
özellikle yüksek yargı yerlerinin anayasa içinde yer almas ıdır. Amaç, ülkenin hukuk düzenini anayasayla güvenceli k ılmaktır. Bu amaç, ulusalüstü
yargı yerleri kararlarının da ulusal mahkemelerce ve yüksek yarg ı yerlerince dikkate al ınmasım gerektirir.
Yargı yetkisinin kullan ılması , Angiosakson ve Kara Avrupas ı hukuk sistemlerinde temelde farklıdır:
Fransı z sisteminden etkilenen Kara Avrupas ı, idari yargı - adli yargı aynmı na dayanmaktadır. Bu sistemde iki ayrı hukuk, iki ayrı yargı yeri ve
iki ayrı yargılama usulu esastır; idari yargı , adli yargımn dışında, kendisine özgü kurallara ve usullere göre yarg ı lama yapar.
Anglosakson sisteminde ise, tek yarg ı ve tek hukuk esastır. Biz buna yarı birliği uygulanan ülkelerde, idarenin i şlem ve eyı birliği diyoruz. Yarg
g
lemlerine karşı başvuru yeri adli yargıdı r. Bu düzende, yönetim ile birey
eşit konumdadı r. Bunun doğal sonucu işlemi yapan ın kişisel sorumluluğunun ön plana çikmas ıdır. Nitekim İngiltere'de 1947 y ılma kadar kişisel sorumluluk ilkesi benimsenmi şti. Ancak, 1947 de ki şisel sorumluluk ilkesinin temel hakları korumada yeterli olmadığı kabul edilerek yeni bir yasa
ile (Crown Proceedings Act) devletin sorumlulu ğu yolu aç ılmıştır İngiltere'de adli sistemin yalmz ba şı na yeterli olmaması nedeniyle, gelir vergisi
konusunda özel görevli (Special Commissioners of Income Tax), ulusal sigorta konusunda görevlendirilmiş (National Insurance Commissioners),
emeklilik konusunda (Pensions Appeal Tribunals) gibi kurulu şlara yer veBILDIRILER
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de, bu organlan verdikleri kararlara kar şı adli yargı yerlerine
başvurulabilmesi sistemi özünde de ğiştirmemiş tir (1).

Türk yargı sistemi, temelde adli - idari yarg ı ayrıınına dayansa da, gerçekte, anayasa yargısı , adli yargı, idari yargı, askeri yargı dörtlü ayrımına göre yapılanmıştı r. Askeri yarg
ı da kendi içinde adli askeri yarg
ı - idari askeri yarg
ı bölümlerine ayrılmıştı r Her yargı siteminin başında bir
yüksek mahkeme bulunmaktad ır. Türkiye'de yüksek yarg
ı yerleri, Anayasaya göre, Anayasa mahkemesi, Yarg ıtay, Danış tay, Askeri Yargı tay Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Uyuşmazlı k Mahkemesidir.
Öte yandan Sayış tay, Anayasada, yüksek mahkemeler içinde say ılmamaSina karşı n, yargı bölümü içinde yer almıştı r ve genel ve katma bütçeli dairelerde sorumlulann hesap ve i şlemlerini kesin hükme bağlamakla görevlidir. Kararları na karşı başka yargı yerine başvurulamaz. Bu nedenle
yüksek mahkeme olarak dü şünülebilir.
Aynı şekilde yarg
ı bölümünde yer alan ve tamamen yönetsel nitelikte karar vermesine karşı n, kararlarına karşı yargı organlanna ba şvurulamıyan Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulunun da ayni kapsam içinde bulunduğu ileri surulebilir.
Ayrı ca, Anayasada Yasama ile ilgili bölümde yer almas ına karşın, " ... seçim
konuları yla ilgili bütün yolsuzluklan, şikayet ve itirazlar
ı incelemek ve
kesin karara (m.79)" ba ğlamakla görevli ve kararları aleyhine başka bir
organa ba ş vurulamayan Yüksek Seçim Kurulu da yüksek mahkeme olarak sayılabilir.
Hatta, Anayasaya göre, grev ve lokavt ın yasaklandığı veya ertelendiği durumlarda işçi ve işverenlerle ilgili uyu şmazlığrn çözümüyle görevli Yüksek
Hakem Kurulu da, kararlar ımn kesin olması, kararları na karşı başka bir
başvuru yolunun bulunmamas ı nedeniyle bu gruba dahil edilebilir (A.
m.54 ve 2822 sayılı yasa).
Bu kadar çok yüksek mahkemesi ve yüksek mahkeme konumundaki kuruluşu bulunan bir baş ka ülke zor bulunur.
(1) İbid, Amerika'da "Fax Court". Court of Clairns" gibi yarg ı yerleri de aynı türdendir.
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Kanun-i Esasi
Kanun-1 Esasi'de, yargı ile ilgili "Mehakim" ba şlıklı bölüm, yargı bağımsızlığı ve yargı ç güvenceleri yönünden genelde olumlu kurallar içermekteydi. Bu Anayasada Yüce Divan (Divan- ı Ali) ve Sayıştay (Divan-ı Muhasebat) hariç yüksek mahkemelerle ilgili hüküm yoktu. Anayasada, bakanlan, Yargıtay baş kan ve üyelerini, padiş ah aleyhine curumişleyenleri ve
Devletin tehlikeye dü şmesine neden olabilecek bir teş ebbüste bulunanları
yargılamak üzere yüce Divan kurulmas ı öngörülmüştü. (m.92-95). Anayasaya göre Yüce Divan (Divan-ı Ali) 30 üyeli olacak; üyelerinin 10'u Heyetı tay (Divam - Mahkemei Temyiz - Temyiz) ve istinaf
i Ayan, 10'u Yarg
Mahkemesi, 1O'nu Şürayı Devlet, ba şkan ve üyeleri aras ından kur'a ile belirleneceklerdi. Divan- ı Ali, biri Savcılık (Dairei İthamiye), ötekisi karar
Mahkemesi (Divan-ı Hüküm ) olmak üzere iki bölümden olu şmaktaydı
(m.93). Savc ılık (Daireyi İthamiye) dokuz üyeli idi. Üyelerin üçü, Divam
Ali'ye, Heyeti Ayan'dan, üçü Divan- ı Temyiz (Yargıtay) ve istinaf'dan, öteki üçü Şürayı Devlet (Dam ştay)'dan gelen üyeler aras ından kura ile belirlenecekti. Divan-ı Hüküm, yedisi Heyet-i Ayan, yedisi Divan- ı Temyiz ve
İstinaf, öteki yedisi Şürayı Devlet üyelerinden olu şmaktaydı. Divan-ı hüküm, Daire-i ithaıniye tarafından yargılanması gerekli görülenleri yargı lardı , kararlan kesindi ve temyiz edilemezdi.
Divan-ı Muhasebat, Heyet-i Mebusan tarafından seçilen 12 üyeden olu şmaktaydı , bu kuruluşun yargı yetkisi yoktu (m.105, 106).
Bu Anayasaya göre, bir yasa maddesinin yorumunda, konu adli i şlere aitse Yargı tay ( Mahkeme-i Temyiz), idari i şlere ilişkinse Danıştay (Şürayı
Devlet), Anayasaya ili ş kinse Heyet-i Ayan yetkili idi (m.117).
1921 Anayasası
1921 Anayasas ında (Teşkilt-ı Essiye Kanunu'nda), yarg ı yetkisinin,
ulus adı na, usule ve yasaya göre ba ğımsız mahkemeler tarafından kullamlacağı hükmü vardı (m.8). Bunun dışı nda mahkemeler ve yüksek yargı
yerleriyle ilgili bir kural bulunma ınaktaydı.
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1924 Anayasası
1924 Anayasasında (Teşkilt-ı Essiye Kanunu'nda), yargı yetkisinin ulus
adı na usule ve yasalara uygun olarak bağımsı z mahkemelerce kullanılacağı kuralı tekrarlanmıştı (m.8). Bu Anayasada, yüksek mahkemeler ayr ıca sayılmamıştı. Sadec, bakanları, Dan
ıştay ve Yargıtay başkan ve üyelerini, Cumhuriyet Başsavcısını görevlerinden doğacak işlerden dolayı yargılamak üzere Yüce Divan (Divn—ı Ali) kurulması öngörülmüştü (m. 61 67). Yüce Divan yarg ıyla ilgili bölümde yer almıştı . Yüce Divan üyeleri, onbiri Yargıtay'dan, onu Dan
ıştay (Şürayı Devlet)'den olmak üzere kendi genel kurulları tarafmdan gizli oyla seçilecekti. Yüce Divan kararlar ı kesindi.

Yüce Divan dışı nda, yönetsel davalara bakmak ve uyu şmazlıkları çözümlemek, Hükümetçe kendisine sunulan yasa tasanlar ı ve imtiyaz sözle şn'
ve şartlaşmaları üzerinde görüş bildirmek ve yasayla kendisine veri] görevleri yapmak üzere bir Dan ıştaym kurulması öngörülmüştü (m.51). Damştay, yargı bölümü dış mda, yurutmeyle ilgili üçüncü bölümde yer alm ıştı , üyeleri Büyük Milet Meclisince seçilirdi. BuAnayasada, Sayıştay'm kuruluşuyla ilgili hüküm olmas ına karşın (m.100, 101), Yargı tay'la ilgili ay-.
rica kural bulunmamaktaydı. Yargıtay'ı n görev ve yetkilerinin belirlenmesi kuruluş yasasına bırakılmıştı . Bu Anayasada askeri yargıyla ilgili bir
kural yer almamıştı.
1961 Anayasası
1961 Anayasasmda, yargı yetkisinin Türk Ulusu ad
ı na bağımsı z mahkemelerce kullamlacağına iliş kin öteki anayasalarda yer alan kural korunmuş tu (mi). Mahkemelerin kurulu şu, görev ve yetkileri, işleyiş i ve yargılama usulleri yasayla dü.zenlenecekti (m.136). İ lk kez buAnayasada, yüksek mahkemeler ayn ba şlık altmda toplanmıştı (m.139 - 142). Yarg
ıtay,
Dan
ıştay, Askeri Yargıtay, Uyu ş mazhk Mahkemesi yüksek mahkeme olarak sayılmıştı . Yüksek Hakimler Kurulu, yarg
ı bölümünde yer almasma
karşı n yüksek mahkeme olarak gösterihniyordu (m.143). Anayasa Mahkemesi, yargı bölümü içinde ayrı başlı k altmda düzenlenmiş ti; yüksek mahkemeler arası nda yer almamıştı (m.145 —152). Yüksek Seçim Kurulu
Üçüncü kısı mda, yasama bölümü içindeydi (m.75). "Sorumluların hesap
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rütme içinde iktisadi ve mali hükümler ba şlığı altmda yer alm ıştı (m.127).
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, 1971 yılında Anayasada 1488 sayılı yasayla yapılan değiş iklikle, ilk kez, yüksek mahkemeler aras ında Damş tay'la ilgili 140. madde içinde yer ald ı.
Devlet Güvenlik Mahkemeleri, 1973 yılmda yapılan değişiklikle Anayasaı.. Yapılan değişikliğ e göre, Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin
da yer ald
"yargılama usulleri" yasayla gösterilecekti. Ayr ı ca Devlet Güvenlik Mahkemeleri, sivil yargıç ve savcılarla, askeri yargıç ve savcılanndan oluşmaktaydı. Sivil ve asker yargıçlar karma yapı içinde kuruluşta yer almıştı.
"Askeri yargı " (2) , ilk kez, 1961 Anayasasında yer aldı (m.138). Anayasaya göre askeri yargı ; askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yurutülecektir, askeri yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askeri
yargıçların özlük iş leri mahkemelerin bağımsızlığı , Mkimlik güvencesi
askerlik hizmetlerinin gereklerine göre özel yasayla düzenlenecekti
(m.138). Maddeye, 1971'de yap ılan değişiklikle, yasayı düzenleme kapsa(2) Askeri Yargı
ı bir geliş im göstermiştir. Osmanl ı'da ilk askeri
Osmanlı döneminde askeri yargı ayr
ceza yasası , yeniçeriiğin kaldırılmasını takiben kabul edilen 1829 tarihli Kanunname-i Asakir-i Muhammediye'dir. Bunu 1837 tarihli' Cezaname" izlemi ştir. Fransa'dan alınan 1869 tarihli Askeri Ceza Yasas ı'mn (Askeri Ceza Kanunname-i Hüınayunu) 48. Maddesine göre kurulan Divan- ı Harp, beş luta subayından oluşmakta ve
askeri davalara bahıaktaydı - Askeri Yargıtay, 1914 yılı nda, Divan-ı lbmyiz-i Askeri adıyla kurulmuştur.. Askeri yargıda çağdaş gelişim, 1632 sayılı Askeri Ceza Yasası ile 1631 sayılı Askeri Yargılama usülü Yasası'mn 1930 yılında kabul edilmeleriyle
gerçekleşmiştir. Bu yasalara göre yargılanı ada, gizlilik yerine "açıklık' ilkesi kabul
edilmiş , savunma haklu, kanun yoluna ba şvurma gibi sanık hakları düzenlennıiş, Divan-ı Harp yerine bugûnküne benzer yapı da askeri mahkemeler; Divan-ı Temyiz yerine de Askeri Temyiz Mahkemesi Kurulmu ştur.
ı f subaylarından oluşmakta idi ise de, 1930 yıAskeri yarg
ı başlangıçta tümüyle sın
hnda askeri yargıçları da içerecek biçimde karma bir yap ıya geçilmiş, daha sonra,
ş hali hariç, yar1961 Anayasasıyla askeri mahkemede üyelerin ço ğunluğunun, sava
ı çlık niteliğine sahip olması koş ulu getirilmiştir. Bu kural 1982 Anayasas ında yer alg
mamıştı r. Askeri mahkemelerin asker ve yargıçlardan oluşan karma yapısı devam etmektedir. Askeri Yarg
ıtay tümüyle askeri yargıçlardan oluşmaktadır.
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mma "askeri savcılık görevlerini yapan askeri hMcinılerin refakatında bulundukları komutanlarla ili şkileri" ibaresi de eklendi.

1961 Anayasası, bir yandan, tüm yargıçlarla ilgili genel hükümler içersinde "hakimlerin bağımsız olduğunu, Anayasaya, yasaya ve vicdani kanısına göre" karar verece ğini (m.132), hakimlik mesle ğiyle ilgili maddede yargıçlann özlük işlerinin yasayla düzenlenece ğini, yargıçlarm 65 yaşma gelinceye kadar görev yapabileceklerini belirtirken, askeri yarg ıçların yaş
haddinin yasayla belli edilece ği hükmünü getirmi şti (m.134); aym maddede 1971 yılında yapılan değişiklikle, askeri yargıçlann "yaş haddi, yanmda, yükselme ve emeklilikleri"de "özel yasaya" bırakılmıştı . Anayasa, askeri yargı organların
ı n kuruluşu, işleyişi, askeri yargıçlarm özlük işleri,
askeri savcılık görevini yapan yargıçları n refakatinde bulundukları komutanlık ile ilşkileri "mahkemelerin bağımsızlığı" ve "askerlik hizmetlerinin
gereklerine" göre düzenlenmesini öngörmekte idi. 1961 Anayasas ı, böylece, genel esaslarda, yargı yetkisinin Türk Ulusu adına "bağımsız mahkemelerce" kullanılacağın
ı , yargı yetkisini kullanmanın temel koşulunun
"mahkemelerin bağımsızhğı" olduğunu belirtilmesine kar şm (m.7), bir
başka maddesinde mahkemelerin bağımsızlığıyla çelişen "askeri hizmetlerin gerekleri" ön plana çıkarmıştı.
Aynca bu Anayasa ile askeri mahkemelere asker olmayan ki şileri "özel yasada belirtilen askeri suçlardan" dolay ı yargılama yetkisi verilmiştir
(m.138). Anayasada, 1971 ılında
y
yapılan değiş iklikle bu yetki, "özel yasada belirtilen askeri suçlar ile yasada gösterilen görevlerini ifa ettikleri
sı rada veya yasada gösterilen askeri mahallerde askerlere kar şı işledikleri suçlar" biçiminde geni şletilmiştir.
Böylece, askeri mahkemeler, sava ş ve sıkıyönetim halleri ışında
d
da, kimi
durumlarda sivilleri yargı layabilecek, sivilleri yargı larken, askeri hizmetlerin gereklerini de dikkate alarak karar vereceklerdir.
Anayasada yarg
ı ile ilgili bölümde ortaya çıkan bu çelişkiler, askeri yüksek mahkemelere de yans ımıştır.
1961 Anayasasmın Askeri Yargıtay'la ilgili maddesinin ilk şekline göre,
Askeri Yargıtay'ın da kuruluşu, yargılama usulleri, üyeler hakkında disiplin işleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvençesi esasları na göre
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Aynı ibare Askeri Yüksek İdare Mahkemesiyle ilgili 140. maddede de yer
almıştır. Ayrıca, Anayasa, başka bir maddesinde "İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir" (m.112) demesine ve idari yapılanmada bütünlük ilkesini benimsemesine kar şm; "idari yargıda" bütünlükten vazgeçerek" asker kiş ilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin" yarğı denetimini Yüksek İdare Mahkemesine vermesi "idarenin bütünlüğü"
ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Kaldı ki, idare, hukuk alanında değişiklik ve
yenilik yaratan irade beyanıyla bir işlem yaparken amaç, bir kamu hizmetinin yerine getirilmesidir. Askerlerle ilgili işlemler ve eylemlerde de amaç
aymdır. Askeri hizmetin gerekleri de, kamu hizmeti kapsam ında, işlemin
sebep unsurunu oluşturmaktadı r. Bu nedenle yönetsel yarg ı yerleri arasında, iş lemi tesis edene göre bir aynm yap ılmaması gerekirdi.
Anayasa, ayrıca, bir bütün olan idarenin iş lemlerinin denetimini yapacak
kurumlar arasında, yapısal yönden de bir aynm olu şturulmuştur.
ıştay'ın kuruluşu, işleyişi, yargılama ve daire
Anayasa, bir yandan Dan
ı n nitelikleriyle atanmalan,
başkanlarmın seçimi usulleri, mensuplar ın
meslekte ilerlemeleri, haklarında disiplin kovuşturması yapılması ve disiplin cezası uygulanması "mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi esaslanna göre yasayla düzenlenece ğini belirtirken (m.140); öte yanında görev yapacak Askeri Yüksek
ı yargı alan
dan, ayn
ı maddede ve ayn
İdare Mahkemesi'nin kuruluşunun, i şleyişinin, yargılama usullerinin,
başkan ve üyelerinin nitelikleri ile atanmalarm ın, disiplin ve özlük i şlerinin, yargıç güvencesi yamnda "askerlik hizmetlerinin gereklerine" göre
ayrı bir yasayla düzenlenmesiııiöngörmüştür.
1982 Anayasasında yargı ve yüksek mahkemeler
ına "bağımsız" mah1982 Anayasasına göre, yargı yetkisi, Türk Ulusu ad
kemelerce kullanılır (m.9). Ba ğımsızlik, Türk ulusu adına yargı yetkisini
kullanabilmenin temel ko şuludur.
Yargıçlann görevlerindeki bağımsızlığı onlarm nesnel bağımsızlığı, yargıçhk güvencesi ise, öznel (ki şisel) bağmısızlıklandı r. Anayasaya göre, YargıçB İLDİRİLER 1 787
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rak vicdani kanılanna göre karar verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve yargıçlara emir
ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Yasama ve yürütme
organlan ile idare, mahkeme kararlar ına uymak zorundadır (m.138). Yargıçlar ve savcı lar azlonulamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırıLması sebebiyle de olsa aylık, ödenek ve öteki özlük haklarından yoksun kılınaınaz (m.139).
Anayasa, böylece, yargı ile ilgili bölümde, mahkemelerin ba ğımsızlığı, yargıçlik ve savcılı k güvencesini belirleyen kurallar öngörmesine kar şın, ayı bölümde, mahkemelerin ba ğımsızlığı temel kuralıyla çelişen htikümler
n
içermektedir:
1982 Anayasası nda, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, 1961 Anayasasm ın
değişik şekline benzer biçimde asker - sivil karma yap ı içinde yer alm ıştı r (m.143). Devlet Güvenlik Mahkemelerinin i şleyiş i, görev ve yetkileri ve
yargılama usulleri özel yasayla düzenlenecektir. Böylece bu mahkemelerde, Anayasamn, öteki mahkemeler için öngördü ğü genel yarg ılama esaslarınm dışına çıkılmıştı r (m.l42). Anayasaya göre, Devlet güvenlik Mahkemesinin yarg
ı çevresine giren bölgede, s ıkıyönetim ilan edilmesi durumunda, o bölgedeki Devlet Güvenlik mahkemesi, s ıkıyönetim askeri mahkemesine dönü ştürülebilecektir.
Anayasanı n, Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle ilgili maddesinde, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesinin incal davas ı (3) nedeniyle verdi ği karar doğrultusunda ve Abdullah Öcalan Davas ı öncesinde 1999 yılında değ
i şiklik
yapılmış ve askeri yargıç ve savcılar bu mahkemelerin kurulu şundan çıkanlnıışlardır. Ancak, bu mahkemelerin yarg ılama usulleriyle ilgili kural
saklı tutulmuştur.
Askeri yargı, 1982 anayasas ında, 1961 Anayasasında olduğu gibi, kimi durumlarda sivillerin de yargılanması m içerir yetkilerle, "askeri yarg
ı organlarırnn kuruluşu, işleyişi, askeri yargı çlann özlük i şleri, askeri savcı(3) AİHM'nin. 9.6.1998 gtlnIü kararı , 4111997/825/1031
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lık görevlerini yapan askeri yarg ıçlarm mahkemesinde görevli bulundukları komutanlık ile iliş kileri , mahkemelerin bağımsızhğı , hMcimlik güvencesi yanı nda, "askerlik hizmetinin gereklerine göre" yasa ile düzenlenmesini öngörecek biçimde yer almıştı r (m.145). 1982 Anayasas ı, 1961 Anayasasındaki, "askeri mahkemelerde üyelerin ço ğunluğunun hkimlik niteliğine sahip olması şarttır." kuralına yer vermemi ştir. Anayasada, ayrıca,
askeri yargıçlar, yargıçlı k ve savcılı k için öngörülen genel düzenleme daşında tutularak, yaş haddi, yükselme ve emekliikleri yönünden özel ve
ayrı yasaya bağlı kıhnmışlardı r (m.140).
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Anayasamn, yargı bölümünde yer alan Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kumlu ile ilgili maddesinin ilk fikrası nda, bu Kurulun, "mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre" kurulup görev yapacağı
belirtilmesine karşın; öteki fikralarında, mahkemelerin ba ğımsızlığıyla
ı, Bakanlık
bağdaşmayacak biçimde, Kurulun ba şkamnın Adalet Bakan
müste şanmn ise Kurulun do ğal üyesi olması öngörülmüştür. Kurul Bakanlı k emrindeki sekreteryadan yararlanacak, gündem Bakanl ıkça belirlenecektir. Daha kötüsü bu Kurulun kararlar ına karşı yargı yolu kapalı
tutulmuş tur. Anayasanın yargıç ve savcılann denetimiyle ilgili maddesine
göre (m.144) müfetti şler, denetimlerini "Adalet Bakanımn izniyle" yapabileceklerdir.
Öncelikle, bu yap ılanma mahkemelerin bağımsızlığı ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Ayrı ca bu Kurulun çalışması ve özellikle yüksek yargı yerlerine
üye seçiminde uyguladığı yöntem nesnel ölçütlere dayandırılmamıştır.
1982 Anayasasmda, yüksek mahkemeler ortak ba şlık altında yer almışlardır. Anayasaya göre, yüksek mahkemeler, Anayasa Mahkemesi, Yargı tay, Damş tay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi'dir. Böylece, 1982 Anayasas ı, anayasa yargısı, adli yarı ve askeri yargı ayrımma dayanmaktadır.
ı , idari yarg
g
Askeri yargı , kendi içinde adli ve idari olarak iki bölümlüdür.
Sorumluların hesap ve iş lerini kesin hükme bağlaınalda görevli Sayıştay,
yargı bölümü içinde yer almakla beraber yüksek mahkemeler aras ında sayılmamıştır. Üstelik, 1982 Anayasas ı, 1961 Anayasasından farklı olarak,
ı yolunu kapamıştır.
Sayıştayın verdiği kesin kararlarına karşı idari yarg
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ilgililer, Sayıştay'ın kesin hükümleri hakk ında, bir kereye mahsus olmak
kaydıyla karar düzeltilmesi isteminde bulunabileceklerdir (m.160).
YÜKSEK MAHKEMELER
Bir mahkemenin yüksek mahkeme sayılabilmesi için, öncelikle genel görevli olması, kararlanm incelediği alt derece yargı yerlerinin bulunması,
verdiği kararlarm kesin ve herkes için ba ğlayıcı olması, kararlarına karşı
gidilebilecek başka yargı yerinin bulunmamas ı, verdiği ayrıntılı gerekçeli
kararlarıyla yarg
ı yerlerine ve ülkedeki hukuksal uygulamaya ışık tutması ve yargı kararlarında birlik sağlaması gerekir. Türkiye uygulamas ında
bu niteliklerin bulunup bulunmamas ına çok da fazla önem verilmeden yüsek mahkemeler anayasayla belirlenmiştir.
1982 Anayasasma göre yüksek mahkemeler:
Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi, onbir asıl ve dört yedek üyeden kurulur. Üyelerinin
tamamı , kimi durumlarda resen, kimi durumlarda ise gösterilen adaylar
arasmdan Cumhurbaşkanı tarafından atamnaktadır. Anayasaya göre
Anayasa Mahkemesi, yasaları , yasa hükmünde kararnameleri ve TBMM
İçtüzüğünü şekil ve esas bakımından; Anayasa değişiklerini sadece biçim
(ş ekil) yönünden denetler (m.148); Yüce Divan olarak çalışır, siyasal partilerin kapatılması davalarma bakar (m.69), Meclisin yasama dokunulmasmın kaldırılmasına veya milletvekillliğinin dü şmesine ili şkin davalara
bakar (m.85), Uyuşmaı lik Mahkemesi Başkamm kendi üyeleri arasından
görevlendirir (m. 158).
Anayasa Mahkemesi'nin anayasaya uygunluk denetim yetkisi, Anayasadaki genel hükme kar şın, olağanüstü yasa hükmünde kararnameler, kimi
TBMM kararları ve geçici 15. madde kapsam ı na giren konular yönlerinden sınırlandınlmıştı r. Aynca, kimi idari nitelikteki i şlemlere karşı yargı
yolunun kapalı olması, bu işlemler nedeniyle uygulanan yasalara kar şı,
Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluyla ba şvuruyu da engellenmiştir.
Anayasa Mahkemesi, böylece, Anayasaya uygunluk denetiminde kapsam ı
Anayasayla sinirli bir yetki kullanmaktad ır.
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Yargıtay
Adliye mahkemelerince verilen ve yasanın baş ka bir adli yargı merciine
bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir (m.154). Yasalarla kendisine b ırakı lan davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Yargıtay'ı n temel görevi, uygulamada adli yarg ıda birlik sağlamak, içtihatlanyla hukuka yön vermektir.
Yargı tay, böylece, genel görevli temyiz mahkemesi, ancak kimi davalar yönünden özel görevli ilk ve son derece mahkemedir.
Yargıtay üyeleri, birinci s ımfa ayrılmış , adli yargı yargıç ve savcıları ile bu
meslekten sayılanlar aras ından Hakimler ve Savcı lar Yüksek Kurulunca
üye tamsayısmı n salt çoğunluğu ile gizli oyla, belirli ki şisel takdir esas ına
göre seçilirler.
Yargıtay birinci başkanı , birinci başkanvekilleri ve daire ba şkanları Yargıtay Genel Kurulunca, kendi üyeleri arasmdan üye tam say ısımn salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yı l için seçiirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
Yargıtay Cumhuriyet Ba şsavcısı ve Cumhuriyet Ba şsavcı vekili, Yargıtay
Genel Kurulunun kendi üyeleri aras ı ndan gizli oyla belirleyece ği be şer
aday arası ndan Cumhurbaşkanı tarafindan dört yıl için seçilirler, süresi
bitenler yeniden seçilebilir.
Yargıtay'rn kurulu şu, işleyişi, Başkanın, ba şkanvekillerinin, daire ba şkanlanmn, üyeleri ile, C. Ba şsavcısı ve C. Ba şsavcıvekilinin nitelikleri ve
seçim usulleri, "mahkemelerin ba ğımsızlığı ve hakimlik teminat ı" esaslanna göre yasayla düzenlenir.
Damştay
idari mahkemelerce verilen ve yasamn ba şka bir idari merciine b ırakmadığı karar ve hüküınlerin son inceleme merciidir. Yasada gösterilen belli
davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar (m.155)..
ına giren davaları görmekle, Başbakan ve Bakanlar
Danıştay, yetki alan
Kurulunca gönderilen yasa tasar ıları hakkında düş üncelerini bildirmek,
ı incelemek, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve
tüzük tasar ılar
BILDIRILER
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zümlemek ve yasada gösterilen di ğer işleri yapmakla görevlidir. Dan ıştay'ın, yasa ve tüzük tasarılarıyla ilgili görevini, Yasasın
ı n 48. maddesinde 1990 yılı
nda yapılan değiş iklikle, yasa tasanlan yönünden Anayasaya;
tüzük tasarıları yönünden ise yasaya uygunlukla s ınırlayan kural, Anayasa Mahkemesi tarafı ndan Anayasa'ya aykı n görülerek iptal edilmi ştir (5).
Danıştay'ı n temel görevi, uygulamada idari yargıda birliği sağlamak, içtihatlanyla idare hukukuna yön vermek ve uygulamaya ışık tutmaktır.
Danış tay üyelerinin dörtte üçü, birinci s ınıf idari yarg
ı hakim ve savcılanyla bu meslekten sayılanlar aras ından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; dörtte biri, nitelikleri yasada belirtilen görevliler aras ından Cumhurbaşkan
ı tarafindan seçilir. Danıştay Başkanı , Başsavcı , başkan vekilleri ve daire baş kanlan, kendi üyeleri arasından Dan
ış tay genel kurulunca üye tamsayısı nin salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yı l için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
Dan
ıştay'ı n, kuruluşu, işleyişi, Başkan, Başsavcı , başkanvekilleri ve üyelerin nitelikleri ve seçim usulleri, "idari yarg ın
ı n özelliği, mahkemelerin
bağımsızlığı ve yargı ç güvencesi" esaslanna göre yasayla düzenlenir. idaıl yargımn özelliğ
i ölçütü, 1961 Anayasas ı nda yer almamıştı, 1982 Anayasasıyla getirilmiştir.
Anayasaya göre Dan
ıştay, Yarg
ı tay gibi, genel görevli temyiz mahkemesi,
ancak kimi davalar yönünden ilk ve son derece mahkemedir.
Aynca, dan
ışma ve inceleme merciiidir.
Askeri Yarg ıtay
Askeri Yargı tay, askeri mahkemelerden verilen karar ve hükümie ı-in son
inceleme merciidir. Aynca asker ki ş ilerin yasada gösterilen belli davalar ı(4) Danıştay'ın, Tüzük tasanlarmı ve imtiyaz sözleş me ve şartlaşmalarım" incelemek
görevi, Anayasanı n 125. ve 155. maddelerinde 13.8.1999 günlü, 4446 say ılı yasayla
yapılan değişikliğe koş ut olarak, 18.12.1999 günlü, 4492 say ılı yasayla 'düşünce bildirme" şeklinde değiştirilmiştir.
(5) Maddede, 3619 sapl ı yasayla yapılan değiş iklik, AYM'nin 21.6.1991 günlü, E1990/91,
«1991/15 sapl ı kararıyla iptal edilnıiş tir. RG: 24.7.1992' 21335
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Askeri Yargıtay, böylece, Yarg ıtay ve Danış tay gibi genel görevli askeri
temyiz mahkemesi, ancak kimi davalar yönünden ilk ve son derece mahkemedir.
Bu Mahkemenin üyeleri, birinci s ımf askeri yargıçlar arası ndan Askeri
Yargı tay Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla
ndan Cumhurbaşkamnca seher boş yer için gösterilecek üçer aday aras ı
çilir. Askeri Yargıtay Başkam, Başsavcısı ve daire başkanları Askeri Yarı tay üyeleri arasmdan rütbe ve kıdem esası na göre askeri usuller uyarıng
ca atanırlar.
Askeri Yarg ıtay'm kuruluşu, işleyişi ve mensuplarını n disiplin ve özlük i şleri, mahkemelerin ba ğımsızlığı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine göre yasayla düzenlenir.
Böylece bu mahkemenin kurulu şu, işleyişi ve yargıçlannı n özlük işlerinin
ınbelirlenmesinde, mahkemelerin ba ğımsızlığı ve yargıçlı k güvencesi yan
da "askeri hizmetlerin gerekleri" ayr ı bir ölçüt olarak dikkate al ınacaktır.
Böylece, askeri Yargıtay, asker olmayan ki şilerle ilgili davalarda da, askeri hizmetlerin gereklerine uyulup uyulmad ığını dikkate alacaktır. Mahkemelerin bağımsızlığı ile emir ve kumanda esas ına dayalı askeri hizmetlerin gerekleri bağdaşmamaktadır.
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
Askeri yüksek İ dare Mahkemesi, askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker ki şileri ilgilendiren ve askeri hizmete ili şkin idari iş lem ve eylemlerden do ğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve
son derece mahkemedir. Ancak, askerlik yükü ınlülüğünden do ğan uyuşmazlıklarda ilgilinin asker ki şi olması koşulu aranmaz (m. 157). Bu durum, asker olmayan ki ş ilerin askerlik yükümlülüklerinden do ğan uyuşmazlıkların çözümünde de bu yüksek mahkemenin yetkili oldu ğu anlamına gelmektedir. Askeri yüksek İ dare Mahkemesi, ilk ve son derece olarak
doğrudan karar vermektedir, alt mahkemeleri bulunmamaktad ır.
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Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin üyeleri, yarg ıç sımfindan olan ve olmayan olmak üzere iki ayr ı kaynaktan gelmektedir.
Mahkeme, iki daire, daireler kurulu ve Genel Kuruldan olu şmaktadır. Daire üyelerinin dördü askeri yargı ç, ikisi kurmay subaydır. Daireler, çoğunluğu askeri yargıç sını findan gelenler olmak üzere be ş üyeyle toplanmaktadın
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri yarg ıç sınıfından olan üyeleri,
mahkemenin bu s ımitan olan başkan ve üyeleri tamsayısınm salt çoğunluğu ve gizli oy ile birinci sı mf askeri yargıçlar arası ndan her boş yer için
gösterilecek üç aday içinden; yarg ıç sı mfindan olmayan üyeleri ise, rütbe
ve nitelikleri yasada gösterilen subaylar aras ından, genelkurmay BaşkanlIğınca her boş yer için gösterilecek üç aday içinden, Cumhurbaşkamnca
seçilir.

Askeri yargıç sınıfindan olmayan üyelerin görev süresi en fazla dört yıld
ı r.
Mahkemenin Başkanı , Başsavcısı ve daire başkanları , yargıç sımfindan
olanlar arası ndan rütbe ve kı dem esasına göre askeri usuller uyar ınca
atanırlar.
Askeri Yüksek idare Mahkemesinin kurulu şu, işleyiş i, yargı lama usulleri,
disiplin ve özlük işleri, ınahkemelerin bağımsızlığı, yargıçlık güvencesi ve
"askerlik hizmetlerinin gereklerine göre" yasayla düzenlenir.
Bu mahkemenin, askeri yarg ıç olmayan üyelerinin, iş lem ve eylemlerini
inceledikleri Genelkurmay Ba şkanlığı nca aday olarak gösterilmeleri mahkemenin ba ğımsızlığı ve yargı ç güvencesi ilkeleriyle bağdaşmaz.
Kaldı ki, "askeri hizmetin gerekleri", Anayasan ı n yargıca verdiği, "Anayasaya, yasaya ve hukuka uygun olarak vicdani kams ına göre karar vermek" (m.138), göreviyle ve mahkemelerin ba ğımsızlığı ilkesiyle çatışır.
Uyuşmazlık Mahkemesi
Adli, idari ve askeri yarg
ı mercileri arasında oluş an görev ve hüküm uyu şmazlıklarım kesin olarak çözümler (m.158). Görev uyu şmazlıkları, iki ayrı yargı alanı ndaki mahkemenin kendilerini görevli görmeleri durumunda
olumlu; her iki ayrı yargı alanı ndaki mahkemelerin kendilerini görevsiz
794 BİLDİRİLER
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bulmalan durumunda olumsuz görev uyu şmazlığı söz konusudur. Hüküm
ı nadiren oluş ur; adli, idari ve askeri yarg ı yerlerin- 1
uyuşmazlığı, ko şullar
den en az ikisi aras ı nda görevle ilgili olmaksızı n ayni konuda ve ayn ı sebebe bağlı olarak kesin olarak verilen ya da kesinle şmiş ve taraflardan en
az biri aynı olan ve kararlar arasındaki çeli ş ki nedeniyle haldun yerine getirilmesi olanaks ı z bulunan durumlarda söz konusu olabilir (2247, m.24).
ığın,
Ceza kararları nda hüküm uyşmazlığı mn ortaya ç ıkabilmesi için san
fı ilin ve maddi olapn ayni olmas ı gerekir.
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ı adli yarUyuşmazlı k Mahkemesi, esas olarak idari yarg ının görev alanın
sadece
yasası,
ıya karşı korumak amacıyla kurulmuştur. Ancak kurulu ş
g
ın değil, adli ve askeri yarg ımn görev alanlarını da koruyacak
idari yarg ın
ı n görev alanı m olumlu görev uyu şmazbiçimde düzenlenmiş ve her yargın
ılması yoluyla koruma i şi kendi Başsavcısı na vermiştir..
liğı çıkar
Uyuşmazlık Mahkemesinin kurulu şu, üyelerinin nitelikleri ve seçimleri
yasayla düzenlenir. Bu Mahkemenin Ba şkanlığı m, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arası ndan görevlendirilen üye yapar.
Kuruluş yasasına (6) göre Uyuşmazlı k Mahkemesi, Yargıtay, Dan ıştay, Askeri Yargı tay ve Askeri Yüksek idare Mahkemesi ba şkan ve üyeleri aras ından seçilen üyelerden oluş ur. Mahkeme bir ba şkan, 12 ası l ve 12 yedek
üye ile kurulur, hukuk ve ceza bölümlerini içerir, bunlar ı n birlikte toplanması Genel Kurulu olu şturur. Her bölüm, bir baş kan ve altı üyeden kurulur.
Uyuş mazlik Mahkemesi üyeleri, Yarg ıtay ve Damştay'ı n her boş yeı için
gösterdikleri iki kat aday arasmdan Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kuruı tay ve Askeri Yüksek İ dare Mahkemesi, kendi ba şkan
lunca; Askeri Yarg
ve üyeleri arası ndan gösterdikleri iki kat aday aras ından Cumhurbaşkamnca seçilirler.
Hukuk bölümü üye adaylar ı, Yargı tay Hukuk Genel Kurulu ile Dan ıştay
genel Kurulu tarafı ndan; Askeri yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulunca askeri yargıç s ını fmdan olanlar arası ndan seçilirler.
(6) 1979 yılInda ç ıkanlan 2247 sayılı yasa
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Askeri yargıtay genel kurulunca seçilirler.
Böylece Uyu şmazlı k Mahkemesi Hukuk Bölümü, Yarg ıtay Hukuk genel
Kurulundan, Dam ş tay ve Askeri Yüksek idare mahkemesi Genel Kurullarından seçilen ikiş erden toplam altı asıl ve altı yedek üyeden; Ceza Bölümü ise, Yargı tay Ceza Genel Kurulundan ve Askeri Yarg ıtay Genel Kurulundan seçilen üçerden toplam altı asıl, altı yedek üyeden oluşur.
TÜRKiYE'DE ADLI - !DARİ YARGI AYRIMI
Tarihçe
Tanzimat dönemi öncesinde, nizamnamelerin ve yasalar ın hazırlanması
yamnda adlI i şlerle görevli (1837) Meclis-i V.l-yı Ahkfim-ı Adliye, günümüzde Yargıtay ve Damş tay'a benzer yetkiler kullanmaktayd ı (7). Bir anlamda yarg
ı birliği vardı . 1868 de, Fransa örnek al ınarak, Meclis-i Vl-yı
Ahümı Adliye, Şüra-yı Devlet (Danış tay) ve Divan-ı Ahkmı Adliye (Yarı tay) adlar
g
ıyla iki bölüme ayrıldı. Şürayı Devlet, çe şitli idari görevleri yamnda, "hükümet ve e ş has beyninde (arasmda)" (8) olan davalara da bakmakla görevli kılındı . Ancak, Şürayı Devletin kararlar ı , Sadrazamın onaı ve Padişahı n iradesi ile yürürlüğ e giriyordu (tutuk adalet) (9). Böylece,
y
bu aynmla Fransa örnek almarak, yarg
ı ayrıhğı na gidildi. Öteyandan, bu
dönemde Ş eriye ve nizamiye mahkemeleri ikilemi devam etmekte, ayr ıca,
müslüman olanlarla olmayanlar aras ı ndaki davalara karma mahkemelerde bakılmaktaydı.
1876 tarihli Kanun-i EsasI, Şürayı Devletin yarg ısal görevini genel mahkemelere vermesiyle yönetsel yarg
ı sisteminden uzaklaşıldı , yargı birliğine gidildi (M.85). Ancak, Ş er'iye ve nizaniiye mahkemeleri ikilemi anayasal kuralla korundu (m.87).
Şürayı Devlet, öteki Osmanlı kurumlan gibi 1.11.1922 de kald ırılımştm
(7) Km-al, E. 1, Osmanl ı Tarihi, C.5, S. ı 72
(8) Şürayı Devlet Nizamnamesi, 1. Tertip Düstür, Cl. s. 703
(9) Şürayı Devlet Nizamname-i Dahilisi, m. 8, 1. Tertip Düstür, C.I, S.707
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Türk Yargı sisteminde adli - idari yargı ayrımı esas olmuştur.
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Türk yargı sisteminin, Tanzimat dönemiyle ba şlayan ve bugüne de ğin geçen süreçte, Kanun-1 EsasI ve Kurtulu ş Savaşı dönemi hariç, esas olarak,
adli - idari yargı aynmına dayandığı söylenebilir. Türkiye uygıılamasrnda, Angloamerikan sistemindeki yarg ı birliği yerine, daha çok Fransa ve
Kara Avrupas ı'mn yargı ayrılığı esasının benimsendi ği gözlenmektedir.
Adli Yargı
Adli yargı , esas olarak, hukuk davalar ında, çekişmeli ya da çeki şmesiz konularda özel hukuku; Ceza davalar ı nda ise ceza kurallanm uygulamakla
ı düzenidir. Adli yargı, hukuk alanında, e şitler arasındaki
görevli yarg
ı düzeninde adli yargı ve askeri yargı göuyuşmazlıkları çözümler. Bu yarg
r.
Bu
sistem
içersinde
adli yarg ımn genel görevli; askeri
rev yapmaktadı
yargının ise, sadece asker ki şilerin askeri olan suçlar ı ile, disiplin ve askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak i şledikleri suçlara iliş kin davalara bakmakla özel görevli olması gerekirdi. Ancak, Anayasa, asker olmayan
kişilerin de, kimi durun ılarda, askeri yargı yerleri tarafı ndan yargılanmaı yerlerine genel görevli mahkeme
sını öngörmüş , bir anlamda askeri yarg
niteliğini kazandırmıştır.
idari Yargı
ı sistemidir. Bu
idari yarg
ı , yönetsel uyuşmazlıkları n çözümüyle ilgili yarg
sistem, kıta Avrupası'nda olduğu gibi adli yargıdan ayrı ve bağımsızdır. Bu
aynlığın nedeni, iki yargı sisteminin çözmekle görevli oldukları hukuksal
uyuşmazlıkları n temelde birbirinden ayrı olmasıdır. Adli yargıda, uyuşmazlıklar eş it statüde bulunanlar aras ında, başka bir deyişle, özel hukuk
ilişkisinden ya da ki şinin suç oluş turan bir davranışından doğmasına karşın; idari yargıda uyuşmazlıklar kamu hukuku ili şkisinden kaynaklanmaktadır. İ dare hukukunda, i ş lemi tesis eden makam, genellikle kamu
gücüne dayanmakta, üstün yetki ve ayncalı klardan yararlanmaktadır.
İ dare, bu kapsamda, tek yanh iradesiyle, kural koyabilmekte, i şlem ve eylem yapabilmekte, izin verebilmekte, soru ş turma ve yönlendirme yapabilmektedir. Bu iki yarg ının dayanclikları sistemler ve ilkeler de farkl ıdır.
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ın, idare hukuku kuralları içer-

sinde çözümlenmesi özde uzmanl ığa uygun düşer. idarenin sorumluluğu
ve bireyin yönetime karşı korunması idari yargı organlar
ını
n geliştirdikleri içtihatlarla kolaylaşır ve gelişir. Nitekim, idari yargı, idarenin sorumluluğ
u konusunda, esasta kusurlu sorumlulu ğ a dayanan adli yargıdan
önemli ölçüde ayrı larak, hizmetin geç işlemesi, kötü iş lemesi ya da hiç i şlememesine dayal ı hizmet kusuru anlayış mdan; tehlike riski (10) ve kamusal hizmetten doğ an külfetin denkleştirilmesi ilkelerini içeren kusursuz sorumluluk anlayışı na ulaşmıştır. (11) idari yargımn bu sonuca varmasında, Anayasanı n, kusursuz sorumluluğu ön gören, "İdare, kendi eylem ve işleminden do ğan zarar
ı ödemekle yükümlüdür"(1961,m.114;
1982,m.125) kural ı nm etkisi büyüktür.
idari yargının, idare hukuku alanındaki bo şluklar
ı, yorumlarıyla doldurabilmesi, büyük oranda, yarg ı çlanmn, düz yarg
ıçlık niteliklerine sahip olmaları yanında, idarenin işleyiş i, idarenin ve vatandaşlar
ın maruz kaldıklan güçlükler hakkında bilgili ve deneyimli k ılinmalanna bağlıdır.
1982 Anayasasında idari yargı - adli yargı ayrımı (12)
1982 Anayası , daha önceki Cumhuriyet dönemi anayasalan gibi idari yargı - adli yargı aynmma dayanmaktad
ır.
(10) Tehlike riski, esas olarak, özel hukuktan al ınmış olsa da, idare hukukunda. özel hukuktan farkl ı olarak, idarenin "kurtuluş beyyinesi" ile sorumluluktan kurtulmas ı
olanağı bulunmamaktadır. Tehlike riski, idarenin kulland ığı tehlikeli araç ve gereçlerden, mesleki riskten ve terör olaylar
ında (sosyal risk)s doğan zararlara karşıdır,
Bkz. Günday metin, İdare Hukuku, Imaj Yay ıncılık, 2. baskı, Ank. 1997, S.252 - 254.
(11) İbid, S. 255
(12) Osmanlı döneminde, 1864 yılında çıkarı lan "İ darei Umumiyei Vilayet Nizamnamesi"ne göre, mülki yönetim yeniden düzenlenmi ş ve illerde, "idare metlisleri" kurulmuştu. Bu meclisler mülki amirin ba şkanlığı nda, idare şube başkanları , kadı ve müsliman olmı yan dini lider ve müslüman olan ve olmayan ahaliden iki şer üyeden olu şmaktaydı. 1949 yılında çıkar
ılan 5442 sayılı İl idaresi yasasıyla, illerde, valinin başkanhğmda hukuk iş leri müdürü, defterdar, milli eğitim. bayındırlık ve iskan, sağlık,
tar
ım ve köy işleri müdürlerinden olu şan "tl İdare Kurulları'; ilçelerde, kaymakamm
başkanlığında yazı işleri müdürü, sağlık ocağı hekimi, milli eğitim müdtırü,tanm ve
köy iş leri müdüründen olu şan "İlçe İdare Kurulları " kuruldu. Bu kurullar, kimi konularda yönetsel yargı yetkisi de kullanmakta idiler. Ilçe idare kurullar
ının
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Anayasa, öncelikle, yürütme yetkisi ve görevinin, Cumhurba şkanı ve
kanlar Kurulu tarafı ndan, Anayasaya ve yasalara uygun olarak kullan ılmasını ve yerine getirilmesini öngörmü ş tür. Anayasa, bir anlamda, yürütme yetkisini, yasamaya bağh türevsel bir yetki olarak görmü ş ve yasalhk
ilkesini benimsemi ş tir. Yasallı k ilkesi, yasaya uygun davranma yÜkümü
yamnda, yasaya uygunluk denetimini de içerir. Bu denetimi hangi yargı
yeri yapacaktır? sorusunun yanıtı , Anayasanın "yıırutme" başlıklı bölümünde "İdare" alt ba şlığıyla getirilen düzenlemede bulunmaktadır:

Anayasaya göre, "İ dare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla
ın, "idarenin bütünlüğü" ilkesini
düzenlenir" (m.123). Bu kural, Anayasan
benimsediğini göstermektedir. Anayasa, "idarenin her türlü eylem ve i şlemlerine kar şı yargı yolu açıktır" (m,125) kural ım yargı ile ilgili bölüm
yerine, yürütme içinde idare ile ilgili düzenlemede getirmi ştir. idarenin
eylem ve i şlemlerine karşı yargısal baş vuru yeri her halde "idari yarg ı " olmalıdı r. Anayasamn idareyle ilgili düzenlemesinde, askeri nitelikli eylem
ve iş lemler yer almamış, bunlara kar şı ayrı yargı yeri gösterilmemi ştir.
Maddede, sadece, Cumhurba şkanımn tek başı na yapacağı işlemler ile
Yüksek Askeri Şura kararlan yargı denetimi dışında bırakılmıştır
(m.125).
Anayasa temel kural olarak, "idarenin bütünlü ğü" ilkesini benimsemesine
karşın; yargı ile ilgili bölümde (m.157), asker ki şileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari iş lem ve eylemleri genel idari eylem ve i şlemlerden
ayırarak Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin denetimine birakm ıştır. Bu
durum idarenin bütünlüğü ilkesiyle çelişmektedir. Ayrı ca, Anayasanın
125. maddesinin birinci fıkrasma, 13.8.1999 günlü, 4446 sayılı yasayla yapı lan ekleme ile, Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözle şmelerinde bunlardan doğ an uyuşmazlıklar ı n ulusal ya da uluslararası tahkimle çözümlenmesi yolu aç ılmıştı r. Anayasaya göre, uluslararas ı tahkime
ancak yabancılık unsuru taşı yan uyuşmazlı klar için gidilebilecektir. Böyyargısal kararlarına karşı , il idare kululuna; il idare kurulu karar ına karşı ise, Danıştaya baş vuru yolu açıktı . Bu kurullann yargı ile ilgili yetkileri 6.1.1982 gtınlü,
2576 sayılı "Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
Kuruluşu ve Gürevleri Hakkı nda Kanunla kalörılmıştır.
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ı n birliği ilkesine bir yama da tah-

kim yoluyla getirilmi ştir (13).
Anayasanın, üçüncü kısmının yargı ile ilgili bölümünde, adli yarg ı - idari
yargı ayrımı açıkça görülür durumdadır:
Bu bölüme göre yargıçlar ve savcı lar, adli ve idari yargı hakim ve savcıları olarak görev yaparlar (m.140). Bu görevler meslekten yarg ıç ve savcılar
eliyle yurutülür. Hakimler ve savc ılar Yüksek Kurulu, adli ve idari yarg ı
yargıç ve savcılaruu mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki
verme, yükselme ve birinci s ınıfa ayı rma, kadro dağıtımı, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakk ında karar verme, disiplin cezas ı verme,
görevden uzakla ştırma iş lemlerini yaparlar (m.159).
Son olarak, adli i şlerle ilgili olarak Yargı tay, yönetsel iş lem ve eylemlere
karşı açılan dayalarla ilgili konularda Dan ıştay, asker kişilerle ve askeri
hizmete iliş kin konularda ilk ve son derece mahkemesi olarak Askeri Yüksek İ dare Mahkemesi, bu bölümde, yüksek mahkemeler arasmda yerlerini almışlardır.
Bu durumda Anayasanı n, adli yarg
ı ve idari yarg
ı aynmmı kesin olarak
benimsediği anlaşılmaktadır. Ancak, idarenin bütünlü ğü içinde yer alması gereken idari iş lem ve eylemlerin asker ki şileri ilgilendiren ve askeri
hizmete iliş kin bölümü, bütünlükten ayrılarak aym idari yarg
ı alanında
Askeri Yüksek İdare Mahkemesine verilmi ştir.

idari yargı— mali yargı - vergi yargısı ayrımı
idari yargı - mali yargı
Genel ve katma bütçeli dairelerle ilgili i şlerde, sorumluların hesap ve i şlemlerini kesin hükme ba ğlamakla görevli Sayış tay'm, bu tür kararların
ın
yönetsel nitelikli mi olduğ u ya da mali yargı kararı mı olduğu tartışılabilir. Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasas ı döneminde, sayış tay'm "kesin hüküm" nitelikli kararlarının yönetsel iş lem niteliğinde olduğuna ve bu ka(13) Bkz. Polatkan Vahit, Yap İş let devret Modeli ile Ulusal ve Uluslararası Tahkim, Ank.
2000

8001 B İLDİRİLER

ULUSLARARASI

rarlara karşı Danıştay'a baş vuru yolunu kapatan yasa kurahmn iptaline
karar vermiş ti. Ancak, 1982 Anayasas ında yapılan yeniden düzenleme ile
sayıştay'ın, 1961 Anayasas ında bulunduğu "Iktisadi ve Mali Hükümler"
bölümünden çıkanlarak yargı ile ilgili bölümde yer alması , kesin hüküm
kararları hakkı nda bir defaya mahsus karar düzeltilmesi isteminde bulunabilme yolunun açık olması ve bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna
başvurulamaması (m.160) karşısı nda, yüksek yargı yeri say ılmasa da,
nda tutulan, kendine özgü bir mali yarg ı yeri olduğuidari yargımn dışı
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idari yargı - vergi yargısı
Vergi yargısı, idari yargı alanı içinde yer almasına karşm, yargı yerleri
açısından idari yargı yerlerinden ayrı, daha çok uzman]ığı gerektirir nitelikte kurumsallaşmıştır.
1982 yılına değin vergilere iliş kin tarh ve tahakkuk i şlemlerine ve vergi
cezalarma kar şı davalar Maliye Bakanlığı m bünyesinde yer alan itiraz komisyonlarına açılmakta, bunların verdikleri kararlar Maliye Bakanl ığı
temyiz Komisyonunda incelenmekte, Temyiz Komisyonu kararlar ına karşı temyizen Danış tay'a gidilebilmekte idi (14). Vergi mahkemeleri, Bölge
İ dare Mahkemeleri, İ dare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin kuruluşu ve Görevleri hakkı ndaki yasayla (15) idare mahkemeleriyle birlikte kurulmuşlardı r. Ayni yasayla kurulmalarma ve ayni yarg ılama usulu yasasına bağlı olmalarma karşı n, bu iki tür yargı yerinin görev ve yetki alanlan farklıchr.
Vergi ve idare mahkemelerinin kararlanna kar şı temyizen başvuru yeri
ıştay'ın göDan
ış tay olmakla birlikte, vergi mahkemelerinin kararlan Dan
revli vergi dairesinde; idare mahkemesinin karanna kar şı yapılan temyiz
n görevli idare mahkemesinde incelenip karara
başvurulan ise Danıştay'ı
bağlanmaktadır.
(14) Gümrük vergilerine ilişkin uyuşmazildara karşı Gümrük ve Tekel Bakanl ığı Bünyesinde kurulu 'Gümrük Hakem kurulu' 'na ba şvurulabilmekte, bunlar ın kararlarına
karşı da Danış taya gidilebilmekte idi.
(15) 6.1.1982 günlü, 2576 sayılı yasa.
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Danıştay'ı n dava daireleri, idari ve vergi dava dairelerinden olu şmaktadır.
Aynca, İ dari Dava Daireleri Kurulu, idari dava dairelerinin ba şkan ve
üyelerinden; Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu ise, vergi Dava Dairelerinin başkanlarıyla üyelerinden kuruludur (Dan ıştay Yasası / 2575). Böylece Damş tay dava dairelerinin yapılanması , ilk derece mahkemelerinde olduğu gibi, iki ayrı yargı esasına dayanmaktadır. Amaç, her iki yarg ının
uzmanık alanımn korunmasıdır. Ancak, her iki tür dava dairelerindeki
üyelerin, Danıştay üyesi olmaları nedeniyle, uygulamada, vergi dairesinde uzun süre çalış an bir üye, idari dairede ya da vergide hiç çal ışmamış
bir üye, vergi dairesinde Ba şkanlık Kurulu kararıyla görevlendirilebilmektedir. Bu durum, iki ayn yargı yetkisinin uzmanlı k esasına göre kullan
ılması amacı m gölgelemektedir. Özellikle daha teknik nitelikli olan
vergide uzmanlığ a duyulan gereksinme kendisini daha çok hissettirmektedir.

Danıştay Yasası , bir çok maddesinde, idari yargı - vergi yargısı ayrımına
özenle uymuştur. Damş tay Yasası, bir kısım işlerin başka dairelere verilmesiyle ilgili 37. maddesinde, dava dairelerinin i şlerinde birbirine göre
oransı zlik görülürse, bir dairenin görevine giren i şlerden bir bölümünün,
"dairelerin vergi ve idare uyu şmazlıklarına ilişkin görev aynmı göz önünde bulundurularak, Başkanlı k Kurulu kararıyla öteki dairelere verilebileceği öngörülmü ştüı-. Benzer biçimde, bir baş ka maddede, idari dairelerin
işlerinde bir birlerine göre orans ızlı k görülürse, bir idari dairenin i şlerinden bir bölümü öteki idari daireye verilebilecektir (m.44). Ancak, Dan ıştay
Yasasın
ı n 26. Maddesinde 2.6.2000 günlü, 4575 say ılı yasayla yapılan değişiklik sonucunda, Başkanlı k Kurulu, iş yükü bakımı ndan zorunluluk
doğması durumunda vergi dava dairelerinden birini idari dava dairesi olarak, idari dava dairelerinden birini vergi dava dairesi olarak görevlendirebileği kuralı getirilmiş, böylece Dan
ıştay Yasasın
ı n, idari yargı - vergi yargısı aynmina gösterdiği özenin kapsamı daraltılmıştır. Burada Anayasa
hukuku açısı ndan da bir sorun ortaya ç ıkmış , yasayla kurulan bir dairenin görevinin, yasal yetkiye de dayansa, bir yönetsel i şlemle de ğiştirilebihp, değiştirilemiyeceği tartışılır duruma gelmiş tir (yasa hükmünde ba şkanlık kurulu kararı).
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SONUÇ
Kural alarak her yüksek mahkeme, alt derece yarg ı yerleriyle birlikte ayn bir yargı alanı oluşturur (16). Bir ülkede, aynı hukuk düzeni içersinde
yargı alanlarımn sayılarının artması o hukuk dalında yargı kararları arasında birliğin sağlanmasmı güçleştirir, doğal yargıç ilkesi yerine yasal
yargıç ilkesinin geçmesine, başka bir deyişle kişinin bulunduğu hukuk sisı karşısıtemi içersinde doğal (olağan ) yargıcından başka bir yargı organ
na çıkması na neden olabilir. Bir ülkede bir hukuk düzeni içersinde birden
çok yetkili yargı alanımn bulunması bunlar arasında görev ve hüküm
uyuşmazlıkları çıkmasına ve bu uyuşmazlıkları n giderilmesi için, uyu şı yarg
ı yerlerinin kurulmas ına neden olur.
mazlık mahkemeleri gibi, ayr
Türkiye'de konuya idari yarg
ı alanında çalışan mahkemeler açısından bakıldığında, Danıştay ve ona bağlı sistem, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, hatta mali soruınlulann hesap ve i şlemlerini kesin hükme ba ğlaması
yönünden Sayıştay'ı görmekteyiz. Ayrıca, Anayasada, son yap ılan değişiklikle, kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma vesözle şmelerinde bunı yerine, ulusal ya da uluslararalardan doğan uyuşmazlıkları n, idari yarg
sı tahkimle çözümlenmesi yolu aç ılmıştır (17). Bu sayıya yargıç ve savcılarla ilgili konularda kesin nitelikli yönetsel kararlar veren Hkimler ve
Savcılar Kurulu'nu, seçim iş leriyle ilgili konularda Yüksek Seçim Kurulu'nu dahil edebiliriz.
ı tay ve Yüksek hakem kurulunu; Ceza hukuku
İş hukuku alamnda Yarg
ıtayı görmekteyiz.
ıtay ve Askeri Yarg
alamnda Yarg
Sorunun çözümü, kanı mca, ônce yüksek mahkemelerin sayısının azaltılı ayrımına
masma bağlıdı r. Türk hukuk sisteminin temeli adli idari yarg
kalıtay
ve
Danıştay"
göre
sadece
iki,
yüksek
mahkeme
"Yarg
dayandığına
ı yerleri bu iki sistem içinde yerlerini almal ı ya da tamamalı öteki yarg
men özel görevli mahkeme kapsam ı içersinde kalmalidırlar.
(16) Bkz. Güzübüytık Şeref, Yönetsel Yargı, 12. bası. Dırhan kitapevi.1998, S. 74-76
(17) Kamu Hizmetleriyle ilgili imtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden doğan UyuşmazlıkJarda Tahldm yoluna Ba şvurulması Halinde Uyulmas ı gereken ilkelere ili şkin
21.1.2000 günlü. 4501 sayılı Yasa, RG 22.1.2000/ 23941: Fazla bilgi için Bkz. Polatkan Vahit. a.g.e.
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dan çıkanlmalı, ayr
ı bir bölümde düzenlenmelidir.
Yargıtay ve Damştay, yüksek mahkemeler olarak kalmal ı, ancak temyiz
mahkemesi olma niteliklerinden çok, uygulamada birli ği ve içtihat yaratmayı amaçlıyan bir yüksek mahkeme yap ılanması içine girmelidirler.
Askeri Yargıtay, asker ki şilerin sırf disiplin ve askeri nitelikli suçları konusunda yetkili ve özel görevli bir yarg
ı yerine dönüşturulmelidir (18).
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, kanımca, kald
ı lmalıdır. Bu görev, 1961
ır
Anayasasının ilk şeklinde olduğu gibi Damştaya verilmelidir. Bu durum,
idari yarg
ıda birliğe gitme gereksinmesinin yanında, ayrıca Anayasanın
öngördüğü "idarenin bütünlüğü" ilkesinin de gere ğidir. idarenin bütünlüğü ilkesi, idari yarg
ıda da birliği gerektirir.
Uyuşmazlık Mahkemesi, yüksek mahkeme niteli ğinden çok, mahkemeler
arasında farklı yargı alanlarında ortaya çıkabilecek uyu şmazlıklan kesin
(18) Askeri yargı , tüm hukuk sistemlerinde kabul edilmi ş değildir. Alman ceza yargılaması siteminde, disiplin mahkemeleri dışmda, askeri yargının yeri bulunmamaktadır. Disiplin mahkemelerinin kararlarına karşı, Federel idare mahkemesinin bir dairesine başvurulabilmektedir.
Fransa'da, 1962 de Cezair sırasında askeri yargı alamnda görev yapan üst mahkeme (Haut 'fl-ibunal Militaire) kald ırılmış ve yerine askeri adalet Mahkemesi ( Cour
Militaire de Justice) kurulmuştur. Bu Mahkeme görevini 1963 yı
l ında Devlet Güvenlik Mahkemelerine (Cour de Sürete de 1_tat) b ırakmıştır. Güvenlik mahkemeleri de
1981 yı
l ında kaldınlmıştır.
ABD'lerinde Ordu'yla ilgili işlere bakan askeri mahkemeler ve temyiz mercii olarak
Askeri temyiz mahkemesi ( Cour of Military Appeals) vardır. Ancak, temyiz Mahkemesi, Devlet başkanı tarafindan atanan ve Senato'ca onaylanan be ş sivil yargıçtan
ır. Temyiz Mahkemesinin kararlarına karşı ABD Yüksek Mahkemesine
oluşmaktad
başvurulabilnıektedir. ABD Yüksek Mahkemesi, savaş zamanı dışmda federal hükümetin sivilleri yargılamak üzere askeri mahkeme kuramıyacağı yönünde karar vermiştir ( 1866, Miligan davası). Bkz, AnaBritannica, Hürriyet dağıtımı . C.3, 5.161, Aynca Bkz. Egeland M.Amerikan Askeri Yarg ı Sistemi, Askeri Yarg
ıtay ın 85. Kuruluş
Yıldönümü Sempozyumu (6-7.41999),Genelkurmay yayuu,S90.
İngiltere'de "askeri mahkemeler s ırf askeri suçlar
ı içeren davalara bakarlar". Mahkeme, davanın önemine göre, üç ya da be ş subay ve bir bağımsız sivil yargıçtan oluşur. Bu mahkeme kararlarına karşı yetkili sivil temyiz mahkemesine kimi usullere
bağlı olarak baş vurulabilir. Bkz,W.Rant, James. , Ingiltere'de Askeri Yarg ı Sistemi,
ibid, S. 106 - 115
804 1 BİLDmtLEIt
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olarak karara bağ lamaya yetkili özel görevli bir mahkeme niteli ğiyle Ana- KURULTAYI
yasada yer almalı , yüksek mahkemeler arasından çıkarılmalıdır.
n yargı denetiHakimler ve Savcı lar Yüksek Kurulu Kararları , Danıştay'ı
mine bağlı olmalı böylece.sistem içinde yerini almal ıdır.
Sayıştay'ın "sorumluların hesap ve i şlemlerini kesin hükme" bağlıyan kararlan idari yargı bütünlüğü içine dahil edilmelidir.
ı denetimine bağlı kılınmalı, adli
Yüksek Hakem Kurulu kararlar ı, yarg
yargı bütünlüğü içinde yargı sistemine dahil edilmelidir.
ı yönetim ve denetimini sağlıyan
Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin yarg
özel görevli bir kurum olarak, halen Anayasada bulundu ğu bölümde, varlığı n devam ettirmelidir. Yüksek Seçim Kurulu'nun, kararlar ı idari niteı yeri olarak kalmalikte olmasına karşın iş in pratiği, özel statülü bir yarg
sını gerektirmektedir

Oturum Başkanı
Değerli meslektaşım Sayın Doç. Dr. Y ılmaz Aliefendio ğlu'na teşekkür ediyorum.
Tartış ma bölümünde Anayasa Mahkememizin Önceki Ba şkan Vekillerinden Sayı n Güven Dinçer konuş acak. Sayın Dinçer'in kısa bir özgeçmi şini
size sunuyorum. 1957 Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur. 1960-1990
tarihleri arasında Danış tayda görevlerde bulunmuş , Danıştay üyeliği yapımş tut 1990-1999'da Anayasa Mahkemesi Üyeli ği, Damş tay Genel Sekreterliği, Uyuşmazlı k Mahkemesi Üyeli ğ i, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği yapmıştır. Danış tayda iken Türkiye'de Orta Do ğu idaresi Enstitüsünü bitirmi ş , ayrı ca Pakistan Admistritive Stuff College'dan mezun
olmuştur.
Say
ı n Güven Dinçer buyurun söz sizin.
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Dinçer

Anayasa Mahkemesi Önceki Başkan Vekili

Değerli meslekta ş lanm, hepinizi saygıyla selamlanm.
Bu konu benim için yabanc ı bir konu değil. Daha önce Birinci Ulusal !da
re Hukuk Kongresinde ben "Türkiye için yeni bir yarg ı modeli" adı altı
nda bu konuyu tartışmıştı m. Bu benim dü şüncelerim mutlak düşünceler
halinde değildi, hele bugün bakt ığım zaman bunları n bir kısmımn tartışılabilir olduğu düş üncesindeyim; ancak zaman içinde bunlar ın üzerinde
durulabilir diye dü şünüyorum. Buna benzer dü şünceler arkadaşlarım tarafindan, özellikle Sayın Aliefendio ğlu tarafindan ileri sürüldü. Ben iki
konuşmacmı n da hiç durmadığı bir konu üzerinde durmak istiyorum.
Türkiye'de bugün yargı hizmeti dış andan çok eleştiri alıyor; aşırı bir şekilde, hak ettiğinin üzerinde ele ştiri alıyor. Bunun nedenleri nelerdir? Bunın üzerinde durmak laz ım. Bence yargı organı, kendi iç işleyişinde eleştiri kabul etmiyor, özellikle Türk yarg ısımn vitrini, aynası durumunda
olan ve geni ş görev sahası olan adli yargı sahası
nda bu iç eleştirinin işlemediği kamsı
ndayım. Adli yargı kendi sorunları , başında bulunduğu büyük sistemin sorunları hakkı nda çözümler getirme mecburiyetinde. Bu
dışandan gelecek çözünılerle yargımn i şleri halledilemez, çözümlenemez.
Bunu, oradaki insanlar kendi içlerinde dü şünce geliştirerek çözmek ve
Türk toplumunun karşısına açı k, net tekliflerle çı kmak mecburiyetindedirler; ama gelin görün ki bir miktar bizim mahkememizde -"bizim" diyorum Anayasa Mahkemesinde- ve Yarg ıtayda bu eleştiri düzeni noksan. Şu
sebepten noksan: Ba şkanların konuşmalannı , biz, ancak orada konuşma
yaptığı zaman öğreniyoruz. Son zamanlarda, daha önce de yap ılıyordu;
ama konuşmalar iyi-kötü teknik düzeyde geçti ği için fazlaca rahatsı z edici bir tarafı yoktu. Ama son dönemlerde Anayasa Mahkemesi Ba şkanının
ve Yarg
ıtay Baştamnın yaptığı konuş malar bizim cumhuriyet anlayışımıza ve cumhuriyetin getirdiği yekpare vatan, millet fikrini desteleyen ulusallaşma kavramı na yeni bir cumhuriyet insanı yetiştirme ve onun etrafinda ulusalla şma kavram
ına aykırı düşüncelerdir. Ben bunlara kar şı çıktım; Anayasa Mahkemesi Ba şkanın
ı n düşüncesine de karşı çıktım, Yargı8061 B İLDİRİLER
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gazetede aleyhime baş makale çıktı ; oraya kadar yükselme şerefıni buldum "bu mahkemeler ele ştiri sahibi olmalıdı rlar" diyorum. Biraz sonra ne
demek istediğimi daha iyi anlatacağım.
İ kinci mesele, Türkiye'de yargıçlı k mesleğine giriş hakkında çok radikal
tedbirler almak zorundayı z. Yargıçlık mesleğine girişte hukuk fakülteleri
elden çıkmak üzeredir. Ben de bir özel hukuk fakültesinde Anayasa dersi
veriyorum. Yeni bir dünya oldu ğ u için zevkle gittim; fakat ilk ba şladığını
zaman bu tablolardan özel hukuk fakültelerine giri ş le devlet hukuk fakültelerine giriş arasındaki öğ renci puan farklarmı inceledim; büyük farkl ılıklar var. Ayrı ca devletin fakülteleri arası nda da büyük farklılıklar var.
Operası, tiyatrosu, sosyal hayatı olmayan bir yerde hukuk fakültesi aç ılamaz. Bunun için Türkiye'de 4-5 yer; Ankara, İstanbul, Izmir, Bursa, Antalya ve Çukurova dışı nda ben hukuk fakültesi aç ılmasına kar şıyım. Bunitim yapma
lann her biri toparlanmalıdır; çünkü bu herkese her yerde e ğ
Ben İstanz
lazımdır.
hakkım verdiğimiz zaman kar şı dengeleri kurmamı
bul Hukuk Fakültesinde bir konferans verdim, bunun dengelerini kendime göre teklif ettim. Herkes hukuk fakültesi mezunu olsun; ama kanun
himayesinde meslekleri icra edebilmek için, yani avukatl ık, noterlik ve
yargıçlı k yapabilmek için ulusal hukukçuluk s ınavım koymak zorundayız.
Bu ş ekilde bir standart tespit etmek zorunday ız. Yoksa mesleğ e girenlerin faturası m 30 sene sonra, önümüze geldi ğ i zaman ahyoruz ve güzelliklerin faturası m da 25-30 sene sonra al ıyoruz. Bir misal vereyim -çok alakası z görünür ama- 1940'lann, 45'lerin teknik ö ğretim konusunda verdi ği
önemin faturas ını n; faturasım değ il, semeresinin 1950'den sonra gelen
Demokrat Parti iktidan ald ı . Çünkü o kadar çok teknik adam yeti ştirilmiş ti ki o zaman onlar kalk ınınayla ilgili birtakım te şebbüslere başladıkları zaman çok insana ihtiyaç duyuldu. 0 kadar oldu ki bunlar ın hepsi iyi
iş buldular, o derece ki piyasa sonra orduya uzand ı . Ordudaki teknik s ırencisi iken
mfları yüksek ücretle çekmek istedi. Biz genç bir üniversite ö ğ
hükümet kararname ç ıkardı. Bu teknik smıfları n istifasının önledi. Demek istediğim, bir güzelliği yaratı rsamz bunun meyveleri çok uzun seneler sonra toplamyor; ama bir yanl ışlığı ortaya koyarsanı z faturaları çok
uzun seneler sonra geliyor. Biz bunun faturalar ını ödeyeceğiz. Bunun için
dikkatli olmalıyız.
BİLD İRİLER 1807
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meslek içi yeti ş me konusunda Türkiye'de yargı organlan bana önce çok yetersiz; hem kongreler yönünde, hem de formel yeti şme yönünde
tedbirler alınmıyor; Danış tayda, Anayasa Mahkemesinde her yıl yapılan
geleneksel bir seminer d ışında, diğer yargı organlannı bilmiyorum. Yalnız
askeri yargı da çok enteresan bir husus var; olağ anüstü nispette, mevcut
yargıçlara göre, mastır ve doktora sahibi olanlar var. Orada herkesin bir
olumlu, müspet seleksiyon mekanizmas ım çalışıyor ki herkes bu yola koşuyor. Bunu diğ er organlarda da sağlamak zorundayı z. Yalmz ben Dan
ıştay Genel Sekreteriyken e ğitim konusunda çok ac ı bir olay yaşadik. Biz,
dış ülkelere insan göndermek için Dan ıştayda devletten 18 tane program
aldık. Lisan kurslarına başladık ve lisam iyi olanları Avrupa Enstitüsüne, Siyasal Bilgiler Fakültesine gönderdik ve oradan da bu çocuklar ı Avrupa'ya göndermeye başladı k; S'ünü gönderdik. Biz görevden ayr ıldıktan
sonra Sım İrcal'la ya ş haddinden bir tart ışma olmuştu biliyorsunuz; süratle ayrıldı . Bizim idaremiz Avrupa'daki ö ğrencileri çağırdı ; buna hakkı
yoktu. Onun yerine ihtiyar üyeleri gönderdi. Onlar 15 günlük tur yapt ılar. Yargı tay da aynı şekilde gençler yerine ya şlılan gönderiyor, biz gençleri yetiştireceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Duyunu Umumiye İdaresini erken kaldırdığı zaman, erken ödeme yaptığı zaman Avrupa'daki Duyu ııu Umumiye komiserinin maaşı m ödediği paraya iki ö ğ
renci göndererek doktora yapm ıştır,
bunlar hep devlet doktoras ı yapmışlaştır ve 1415 sayılı Kanun Türkiye
müesseselere, teknik kurulu şlara, KİT'lere adam yeti ştirmiştir. Biz aynı
yola dönmek zorundayız. Ya şlılara bırakalı m, onlar nası l geldilerse geldi;
ama gençleri yetiştirelim.
Bir konu daha var "formel e ğitim dışındaki eğitimler" dedim. T ıpta vesaire mesleki kongreler yap ılı yor. Amerika'daki gibi puanlama sistemleri falan yok; ama mesela Türkiye'de 4 000-5 000 kad
ın doğum hekiminin 2
000'i her sene -ben bir yerde davetli olarak geldim- şu salonda toplan ıyorlar, her sene 1 hafta yüksek ücret ödeyerek kurs görüyorlar. Bu şekilde
Türkiye'nin hekimliğin bütün dalları nda insanlar kendilerini üste ç ıkarmak için uğraşıyorlar. Bizim ne avukat ımızda, ne h ğ.kimimizde böyle bir
gayret yok, böyle bir yolu kurmam ız lazım.
8081 BİLDmİLER
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Sayın Aliefendioğlu'nun düşüncesi benim de dü şüncem. Türkiye'de biraz
fazla yüksek yargı organı var; ama netice itibariyle bu bir anayasal tercihtir. Bu tercihi yaparsak, yapabiliriz; ama yapt ıktan sonra da bunun gereklerine uygun olarak hem bugünkü insamn dü şüncesinin vardığı boyutlara, hem de uluslararas ı kabul görmüş normlara uygun yüksek yarg ı düzeni kurmamı z gerekir. Ben, bu konuda Anayasa Mahkemesinden ba şlayarak bazı düşüncelerimi açı klamak isterim; daha doğrusu arkadaşlarımın açıklad
ığı düşüncelere de kendi dü şüncelerimi katmak isterim. Geçici 15. Madde ile çok u ğraşılmıştır, söylenıniştir; ama maalesef bizim Anayasa Mahkemesi, bir kısım arkadaşı n -ben de muhaliftim- muhalefetine
men Geçici 15. Maddeyi kald ırma, uygulamama cihetine gitmemi ştir.
rağ
Bana göre Anayasa Mahkemesi verdiği birçok kararlarda Anayasanın normativ hükümlerine bağlı kalmamıştı r; yürütmeyi durdurmada vesaire iyi
de olmuştur. Burada da onu yapabilirdi, maalesef yapmam ıştır.
Yılmaz beyin metninde göreceksiniz, ola ğanüstü kararnamelerle ilgili olarak bazı eleştirileri var. Anayasa Mahkememiz verdi ği bir kararla bu kararnameleri srnırlandırdı ve hatta Anayasa hocası Cem Eroğlu'nun da bu
konuda bir yazısı var. Bu, orada da çok olumlu olarak not ediliyor. Orada biz ne yaptık? Olağanüstü hal kararnameleri, olağanüstü hal konulaılabilir; bunu a şıramazsınız. Diyelim ki imar konusunda bir
nnda çıkar
hüküm yazamazsınız; bunu gayet açı k olarak belirttik. Zaman bakımından sımrladık. Olağ anüstü Hal Bölgesinde ve ne kadar süreyle ilan edeinden çöküyor; çok entereriz? 0 süreden sonra bunlar bir anda kendili ğ
n
mah2urlanm
asgariye indirdik kasan bir olay. Bu bakımdan biz bunları
nısındayım.
Yine Sayın Aliefendioğlu'nun kimi Meclis kararları -ben bunlan orada belirtmediği için bilemiyorum- Anayasa Mahkemesinin denetiminde de ğildir; çünkü Meclis kararlarını n normal olarak bizim denetiniirnizde olmaın
ması lazım- İdari gibi görünenler de dahil bunlar ın hepsi siyasi organ
BİLD İRİLER 809

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

kararladır. Bizim Anayasa Mahkemesinin bir karar ı var; şu konuyu çözümlemiştir: Yasama sahasına ait olan bir konu Meclis karar ıyla düzenleniyorsa biz onu iptal yetkimizin s ınır
ı içinde görüyoruz, inceliyoruz ve iptal kararlarımız da var. Bana göre de onlar iyi kararlardır.
Yürütmeyi durdurmada Sayın Önder Paşamın bir ufak eleştirisi var; galiba hafif yönde eleş tiriyor. Anayasa Mahkemesinde kimse çok hevesli istemedi. İlk zamanlar çok büyük mukavemet vardı; ama kararlara karşı direnme ve sonunda hukuki açmazlar meydana geliyor. Çünkü bizim kararımızın yürürlüğe girmesine kadar özel hukuktaki hak doğurucu kararlar
çık
ıyor. 0 zaman i ş çözümsüzlüğe vanyor. 0 bakımdan biz yürütmeyi
durdurmayı kendi gücümüzü artırmak değil de, bu sorunların çözümsüzlüğüntı önlemek için, Sayın Mustafa Bumin de galiba ilk anda muhalifti;
ama sonra katıldı. Neyse, o tabii Danıştaydan ayn olalım merakı yüzünden öyle söylendi "yururlüğü durdurma" diyelim.
Prof. Dr. Yı lmaz Aliefendioğlu
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bu teknik olarak da yürürlüğü durdurma daha uygun.
Güven Dinçer
Anayasa Mahkemesi Önceki Baş kan Vekili

Olabilir.
Anayasa Mahkemesinin üye seçimiyle ilgili ele ştiriler haklıdır. Üyelik süreci söylenmedi; bence ebedi üyelik yok, insanlar kireçleniyor. Dünyay ı,
genç yaş ta oraya seçilip de daha sonra 15-20 sene hizmet edecek insan ın
düşünce hapsetmemek laz ım. Belli süre olmalı; belli süre olduğu için de
diyelim 9 sene -benim bildiğime göre en yüksek süre İtalya'da- olursa za810 BILDIRILER
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ten yüksek mahkemelerimiz de a şağı-yukarı kendilerini ayarlarlar, kendi
tecrübeli arkadaşlarım seçerler. Bakın, Yüksek Hğkimler Kuruluna, Anayasaya seçişte süre yok; süre de koymak laz ım. Çünkü bir kanadı temsil
eden insan orada hükim olarak, belli süre Mkimli ğin ıstırabım tatmalı.
Çünkü biz de kanun sözcüsüyken üye olduk; ama bir anda önümüze karar
geldiği zaman insan bocalıyor. Şu anlamda bocal ıyor: Ağzından bir laf çı kıyor "Türk Milletinin adına" diyorlar; yani karar vermek zor bir şey.
Onun için insanların bu işte bir süre pişmiş olması lazım, ona destek vermek lazım.
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Askeri maJakemelerle ilgili olarak bir ele ştiri var. Ben, tabii bunun teknik
detayını bilmiyorum. Askeri malıkemelerin sivil kişileri yargılama konusunda geni ş yetkisi olmamalı ; ama suçta beraberlik oldu ğu zaman bunu
nasıl ayıracaksımz? Ister istemez bunu düş ünmek zorundayız. Bir de
Türkiye'de askeri mahkemelerin gücü nereden geldi? Sivil yargm ın toplum olayları karşısmda devlete karşı, devlete karşı olan tertipler karşısını, önce devlet güvenlik mahkemelerini
daki bence etkin olmayan kararlar
kurdurdu vesaire; bu gerçekleri bilelim. Biz bu ülkede ya şıyorsak bu üld
göre, dış annın üstün,
kenin şartlarına göre konuşacağız. Tabii ışarıya
benimsediğimiz normları da takip edeceğiz, onlara ulaşmaya çalışacağız;
ama ittihatçılar gibi böyle fazla heyecanla her şeyi bir anda dağılmaya göır ve bunun
türemeyiz. Her toplumun kald ırabileceği kadar yenilik vard
bir zaman içine yayılması , sindirilmesi lazım. Eğer biz bunu yapamazsak
mevcudu da kaybederiz. 0 bakımdan bunların zaman içinde sükünetle
halletmemiz gerekir.
1961'de yüksek idare mahkemesi; ben de tenkit ediyorum. Yüksek idare
mahkemesindeki meslekten olmayan, yarg ıç olmayan asker üyelerin durumu; bunlar olmayabilir. Zaten generallikle ilgili sorunlar yüksek idare
mahkemesine gelmiyor, di ğer bazı sorunlar da gelemiyor. 0 zaman ne gerek var? Yüksek idare mahkemesi tek dereceli. Tek derece yarg ı artık Türkiye'de kalmadı . En azmdan bunu da düzeltebiliriz diye dü şünüyorum.
1961 Anayasasına göre, 71'e kadar Türkiye'de generallik davalar ı dahil
askeriyenin bütün davaları Damştaya geldi. Bence biz hata yaptık. Generallik gibi son derece hassas bir konuyu ve son derece askerlik özelli ğini içeren bir konuyu biz tartışmamalıydı k. Nitekim bazı konularda biz bu
BILDIRILER
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kararlan verdik. Cumhurbaşkanı m senatör seçiminde verdi ği tercihi dava konusu kabul etmedik "biçimsel olarak idaridir; ama öz olarak siyasidir" dedik, kabul etmedik. Ona rağmen maalesef Anayasaya ban engel
olarak koydular; hiç lüzum yoktu, biz onu zaten kararlanm ızla söylüyordur. Ama biz keşke kararlarımızla ordunun çok özel sahas ına girmemeyi
deneyebilseydik. Biraz sonra onu, Dam ştay konusunda bazı konulara getireceğim.
Ben 10-12 sene evvel "Askeri yargıç istinaf olmalı" demi ştim; yani olay
tartışması ; askeriyenin gerekleri orada bitmeli, Askeri Yarg ıtay ve Danıştay olmalı. Bir şartla; oradaki meslektaşlarıımzı n ayni Anayasaya gelebilmeleri gibi, belli kontenjan içinde Danıştaya ve Yargıtaya üye olmaları da
sağlanmalıdı r. Çünkü Türkiye'de ordu büyük bir gerçektir. Şu anlamda
gerçektir: Türkiye korunacak hudutları ve korunacak menfaatleri ve tarihle hesaplaşması olan bir memlekettir. Oyleyse ordu daima büyük kadro içinde olacaktır ve yargı işleri olacaktır; gerçekçi olmamız lazım.

Genel yargıya, Yargıtaya gelince Yargıtayın -arkadaşlarımız söyledi- 250
civarında üyesi var; böyle yüksek mahkeme olmaz. Üçlü yarg ıyı, istinafı
kurarak bunu çözmemiz laz ım. Ben oradaki arkadaşlanma bir anlamda
acıyorum. Şöyle: Sınıf arkadaşlarımdan baş kan olanlar oldu, genç dostlanmdan üye olanlar oldu. Ziyarete gittiğim zamanla ertesi gün heyetle...
Ziyaret edemedim, görevimi yapamad ım, vazgeçtim. Sabahtan ak şama
kadar çalışı yorlar, en çok da tenkit ediliyorlar. 0 zaman, ba şta başkanları olmak üzere siyaseti b ıraksınlar, kendi işleri için çözüm üretsinler.
Başsavcılı k konusuna gelelim; Türkiye Cumhuriyeti Ba şsavcılığı diye bir
müessese yok, Yargıtay Başsavcılığı diye var. Ben cezacı olmamama rağmen bu konu üzerinde bir yaz ı yazmıştım. Başsavcı Haluk bey de onu çok
beğenmiş , kendi bir metnine, yaz ısı na esas olarak, beni de kutlad
ı falan.
Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı olmayınca ne oluyor biliyor musunuz?
Suç organize, suç elektronik, suç teknik Türkiye'de. Bugün Rize'de suç i şleyen biri, özel uçak tutarak 1-2 saat sonra Türkiye'de deniz k ıyısına inebilir ve suçlar aym anda birbiriyle birle ş ebilir. 0 zaman Türkiye'de savc ılık birbirinden kopuktur. Ba şsavcımn savcı lar üzerinde yetkisi yoktur.
Türkiye'de ba şsavcılık yeniden kurulmandı r. Bir tek konuda başsavcılık
var; siyasi partilerin kapat ılması nda. 0 da Türkiye Cumhuriyeti Ba şsav812 B İLDİRİLER
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cısıdır. Onun dışında bu makam, Yargıtayda tebliğname -yanlış mı söyledim bilemiyorum- savcılık makamımn görüşlerini hazı rlayan metinleri
düzenliyor, onun dışında bir şey yok; bunun kurmaımz lazım.
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Bir de Türkiye Cumhuriyeti savc ıyla lükimin ayrı insanlar olduğunu bilmelidir. Savcı bir taraftadır, avukat bir taraftadır. Cezada bağımsızlığı
korunacak insan hkimdir. Yoksa görevi sebebiyle meslek teminat ı vardır,
yargıç sımfı ndan bir insan; ama görev konusunda lükim kadar a şırı teminata sahip olmamal ıdır. Hele hele İstanbul savcıınızı televizyonda izlediğimiz zaman hayret ediyorum. Sanki ben yapacakt ım; Adalet Bakam da
söylüyor "daha iyisini yapan buyursun" diyor. 11 senede hapishanelerin
mimarisi değişmi ş ; bizim hazretlerin haberi yok. De ğiştirilmeli; yani bunu İstanbul'daki, Ankara'daki Akbank müdürü, İş Bankası müduru4 sei şiyor da bizim yargıcıımz Ankara, İ stanbul, Izmir, Bursa ninede bir değ
çin değiş miyor? Çare yok; çünkü bugünkü toplum insanlar ı görev yerinde
aşındınyor. Hele İstanbul için benim korkum çok daha büyük.
Uyuşmazhk mahkemesi için Sayın Yı lmaz Aliefendioğlu hiçbir tenkit ileri
sürmedi "bir aşiretten devlet ç ıkardık" diyor da 6 kişilik bir karar istasyonundan biz de yüksek mahkeme çıkarttı k. Bir de Türkiye'de uyu şmazlık
mahkemesini büyük kötülü ğü var. Damştay da Anayasa Mahkemesi içindeki seçimlerde pazarlık konusu oluyor. 8 sene karar yazmayan arkadaımız tarafindan uyuş mazlik mahkemesine seçildi.
şımız, bizim arkadaşlar
ı mı o kararlar? Bu arkadaş
Mustafa Bumin söylesin; acaba hM yaz ıld
i
sebebiyle
seçildi
bilmiyorum;
ama oyu sebebiyle seçildi.
hangi özelliğ
Anayasa Mahkemesini uyu şmazlik mahkemesinden kurtarın, gerisi zaten
il.
önemli değ
Damştay "idari yargı ve vergi yargısı" diyor; ben böyle şey ilk defa duyuı n Allefendioğlu vergi yargısı diyorum. Vergi yargısı diye bir şey yok. Say
ye bir şeyi tammı yorum; idari yargı bir tektir. Sayın dostum askeri idare
yargısı bölündü diye şiMyet ederken -ben kendisine hayran ımdır, imrendiğim bir insandır, olağanüstü çalışkandı r, üreticidir ve müsamahalıdır.
Öyle kızdığıımz zaman da bize hiç kızmaz- vergi yargısı nereden çıkıyor?
Vergi yargısı diye bir şey yoktur. Düzenlenmi ş bir hukuktur ve düzenleır. Trafı k ceza hukuku yok; özel bir mahkeme. Çomelerde özelliği vard
cuk mahkemesi gibi, sulh mahkemesi gibi yahut sulh mahkemeleri içinde
BILDIRILER 1813
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kira işlerine bakan gibi özelliği olan bir mahkeme, bir görev
tevziidir. Yoksa başka türlü düşünmeye imkan yoktur. Vergi de bir hukuk
düşüncesine bağlı kalır.

Danıştayda1964 yılı
nda büyük bir hata yapılmıştır. Ekonomi tahsil edilen bazı kimseler yüksek yargıçliğa, dışar
ıda genel müdürlükten gelene falan bir şey demiyorum; ama mesle ğe kabul edilmişlerdir. Hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi, kamu hukuku okumayan ve hukuk fakültesi ö ğrenicisi gibi ceza, medeni hukuk vesaire okumayan bir kimse. Tapu kadastroda da bilgi mahiyetinde hukuk destleri okutulur. Muhasebeci ve ekonomik yeti ştiren okullar
ı Danıştaya açmışlardır; bunun da ilerdeki faturalarım göreceğiz.
Sayıştayla ilgili bir konuyu söyleyeceğim. Bunu ne zaman söylesek Fenerbahçelilik ruhuyla kar şı karşıya geliyoruz. Sayış tay yüce bir Anayasa organidır; fakat Sayıştayın kişisel soruınluluğ a karar verme hakkı yok. Kiş isel sorumluluk medeni hukuktaki çok ince ve büyük bir konu. Objektif
sorumluluğ a karar veriyor. Objektif sorumluluk karan otomatik olarak
kişisel sorumluluğa düşüyor, icra ve iflas kabiliyeti kazamyor; bizim ele ştirimiz bu. Sayıştayın okararlan yüksek yarg ı kararı gibi olsun; ama yargı kararı gibi olsun. Sorumluluğun te şekkülü, ortak sorumluluk, sorumluluktaki nispetlerin tespiti, sorumluluğun tespiti; bunlarm hepsi ince hukuk konularıdır. Ben, onlarlar ilgili Yargı tay kararlarım gördüğüm zaman, bir öğrenci gibi okursam ancak anlayabiliyorum; çünkü benim sahamın dışında konular. 0 bakımdan Sayıştayımızm kendisi eğer bu konuda
ısrarlı ise -iradi yargı mensubu olarak, orada hayatı geçmiş bir insan olarak ben de ısrarlı değ
ilim- Sayıştayumz bunu yargısal usullerle çözmelidir. Yoksa tashihi karar, iadeyi muhakeme gibi yargı ya has kelimeleri kullanarak yargı olunmaz. Yargısal ölçülerle; yani taraf te şekkül ettirerek ve
yargı sal usullerle karar vererek; bunu arz etmek istiyordum.
Seçim Kuruluna gelelim. Bakın, Türkiye'de Seçim Kurulu, Türkiye'de bilgisayarın veri ortaımm kuramamış bir kurum. HMcimler kötü yönetici;
herhalde iyi hMcimdirler, ama kötü yöneticilerdir ve Türkiye'de seçmen veri taban oluşamamıştır. Bazı seçimlerde Istanbul'da seçmen düşmüş tür;
olacak ş ey mi bu? Niye? Oradaki kötü yönetim yüzünden ve maalesef arkadaşlarımız da görev yerlerini tam hakk ıyla yapamamışlardır. 1981 yı814 1 BJLDrntLER
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linda askeri müdahale oldu ğu zaman oradaki arkadaşlarımız her gün top.
lanıyorlardı "ne yapıyorsunuz?" dedim "muhtarlann seçim hesaplanm inceliyoruz" "Sayıştay var, size ne?" dedim "yok, biz inceleriz" dediler ve onlar orada çalıştılar. Boyuna aldıkları bilgisayarları da büyük paralarla
hepsini daktilo olarak kulland ılar ve hâlâ daha sağlam bir veri tabanına
seçmen yazımı konusunda sahip olamadık. Seçimde itiraz sistemleri de
belirli değil. Hangisi il seçim kurulunun, ona nas ıl yukarı gelinir falan
bunlar belli değil. Ankara'da seçimlerde çöplükte belediye baş kam oyları
çıktı . Bizimkiler "seçimi pek etkilemez" dediler. Etkiler mi, etkilemez mi?
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Adalet Partisinin hızlı olduğu zamanlarda İstanbul Belediye Ba şkanı bir
vatandaş seçildi. Belediye Ba şkanlığma çok büyük bir üstat, eski bir idareci olmasına rağmen CHP'li bir insan geldi. Seçimi iptal edebilirsin; ama
başkasını getiremezsin. Bunları hep seçim kurulu yaptı, burada hep büyük hatalar yap ıldı . Bir de Yüksek Hakem Kurulu meselesinde bir hususu söyleyece ğim: Yüksek Hakem Kurulunun karar ı tabii gelmelidir; ama
Yüksek Hakem Kurulu gibi enteresan kurulu şları -Türkiye'de 8-10 tane
oldu- Enerji Kurulu, Rekabet Kurulu, Telekomünikasyon Kurulu, Sermai kararlar Damştayın klasik
ye, Bankalar Kurulu falan. Bunların verdiğ
muhtar kararım denetlemesi gibi denetlenemez. Bana göre -spor olsun diye düşüncemi açıkhyorum- bunlar konu, yetki ve şekil bakıımndan denetlenmelidir; ama amaç yönünden denetlenmemelidir; çünkü "inside fraiding" diyor. Okuduk; manası neymiş? İçeriden bilgi edinip de ona göre
sermaye piyasas ında oynamakmış. Bunu ancak oradaki insanlar hissedebilir, görebiir. Bunları amaç yönünden maksat denetimine, hatta sebep
denetimine tabi tutmamak laz ım. Danıştay, burada kendini kararlar ıyla
sınırlamalıdir. Dışarıdan smırlama idari yargıda şık olmuyor, Anayasa
yargısmda da şık olmuyor; ama kendi kararıyla kendini s ımrlarsa, zaman
zaman da bir açılim gösterirse herkes ona büyük saygı duyuyor. Bu bakımdan benim düş üncem, bu tarz enteresan kurullar ve Yüksek Hakem
Kurulu hakkında idari yargı yolu açılsın. Bu İtalya'da var, Dam ştaya kadar geliyor; çok enteresan ve sendikalar da dahil herkes çok memnun. Bu
yolu açmalıyız; ama yine yargı orgammızın kendi kendini sımrlayan bakış
açılar
ıyla.
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Önce sizden özür dilerim; hakkımızı biraz fazla aştık. Te şekkür ederim.
(Alkışlar)
Oturum Başkam
Değerli konuklar «Aııayasa ve Yüksek Mahkemeler" başlıklı oturum burada sona ermiştir. Sonılannızı diğer iki konuşmacı; yani bir konuşmacı ve
tartışmacmın konuşmalarını yaptıktan sonra alacağım.
"Anayasa Yargısı" başlıklı oturumu açmak istiyorum.
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BİLDİRİ IV
"ANAYASA YARGISI"

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Zafer Gören (Yüksek Öğretim Deneteme Kurulu Üyesi)
Sunuş
Prof. Dr. Henry Roussillon (lbulouse Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekanı Fransa)
Tartışmacı
Dr. Mustafa Erdoğan (Hacettepe Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler
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Prof. Dr. Zafer Gören
Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu Üyesi

Sayın konuklar "Anayasa Yargısı" başlıklı oturumun konuşmacısı Sayın
Prof. Dr. Henry Roussillon'u ve sunacı bildirinin tartışmasını yapmak üzere Sayın Prof. Dr. Mustafa Erdoğan'ı davet ediyorum.
Sayın konuklar, değerli meslektaşlarım; Anayasa yargısı kurumu, Anayasamızın içerdiği özgürlükçü demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin en belirgin anlatımıdı r. Anayasa mahkemeleri, devlet egemenli ğinin taşıyıcılan karşısında Anayasanın mutlaklığım korurlar. Anayasa koyucu, bilinçli
olarak devlet düzenin geçerliği için önem taşıyan bu görevi devlet ba şkanına ya da Parlamentonun kendisine de ğil, özel bir mahkeme biçiminde
kurulmuş olan bir Anayasa orgamna vermiştir. Anayasa Mahkemesine
verilen bu fonksiyon, hukuksal niteli ği bakımından diğer yargı işlemlerinden farklı değil; ancak hukuksal ve eylemsel sonuçları bakımmdan önemli bir fark mevcuttur. Çünkü bu fonksiyon, geri kalan tüm hukuka üstünlük taşıyan Anayasaya; yani devlet ya şamının temel düzenine ili şkindir.
Anayasa koyucu, var olan değer düzenine devlet ya şamında aktif olarak
gerçekleştirmek istediği için Anayasa Mahkemesi, sadece üçüncü gücün
doruğunda bulunmakla kalmainakta, devlet istencini yasalar ve yurutme
işlemleri olarak ortaya koyan ve uygulayan Anayasa organlanyla aynı düzeyde yer almaktadır.
Anayasa Mahkemesinin kurumsalla ştırılması, daha ziyade hukuk devleti
idealinden ve erkler ayrılığıyla dengelenmesinden kaynaklanmaktad ır.
Devlet iradesinin olu şumuna kendisi katılmayan bu kurul, bu görevle görevlendirilmiş organlar karşısında yer almakta ve gerektiğinde onlan sımrlamaktadır; ancak Anayasa Mahkemesi kararları ilgililer için halihazırda yaratacakları avantaj ve dezavantajlar anlanunda de ğil, Anayasa
Mahkemesi ve di ğer Anayasa organlarımn koruınakla yükümlü oldu ğu
ın te şkilatlandığı devı sürdürmesi ve Anayasan
anayasal düzenin varlığın
letin varliğı m sürdürmesi üzerindeki etkileri anlamında değerlendirilmelidir. Genel bir değerlendirme sonucu denilebilir ki "Anayasa Mahkemesi
norm denetimi yoluyla yasa koyucunun Anayasa ve öncelikle temel haklaBtLDmİLER 1819
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ra saygı göstermesi güvence altına alınmış ve yasama sürecinde Anayasanın gerçekleşmesine katkıda bulunulmu ştur" bununla birlikte bir devlette toplumun siyasal birikimlerinin ve kültürünün önemi de gözden uzak
tutulmamalıdır. Örneğin, İngiltere'de bu birikimlere dayanarak yazdı
Anayasası ve Anayasa yargısı olmaksızın birey hakları ve Anayasanın
kendisi yazılı, salt Anayasası ve bu Anayasayı korumak için kurulmuş
mahkemeleri olan birçok devletten daha iyi güvence altma al ınmıştır.
Anayasa mahkemelerinin yasama organ üzerindeki en güçlü etkileri,
norm denetiminde kendisini göstermektedir. Norm denetimi yoluyla Anayasa mahkemeleri, yasama orgammn yetkilerinin s ınırlarım belirgin kılar
ve yasama orgamnın siyasal iradesine içeriksel sımriar çizerler. Norm denetiminde yasama organ tarahndan oylanarak kabul edilmi ş ve devlet
başkan tarafindan onaylanarak yayınlanmış bir yasan
ın tümünün ya da
münferit kurallanmn Anayasa uygunlu ğunun denetimi söz konusudur.
Bir yasamn kabulü sırasında ortaya çıkan Anayasaya hukuksal aç ıdan
duraksamah sorunlarm açıklığa kavuşturulması için başvurulan önleyici
denetim, Türk Anayasa hukukuna yabanc ıdır. Anayasamız, Anayasa Mahkemesine önceden denetim yetkisini vermemektedir. Norm denetimi, yürürlüğe girmiş bir yasa üzerinde yapılıyorsa böylece yasa koymak prosedürünün bir bölümünü değil, yasanın uygulanması problematiğinin bir
bölümünü olu şturuyorsa giderici, bastıncı denetim söz konusudur. Buna
karşılık, bir normun Anayasaya uygunlu ğu sorunu yürürlüğe girmesinden
ve yaymianmas ından önce inceleniyor ve kararlaştınlıyorsa önleyici denetim söz konusudur.
Önleyici denetimin klasik örne ğini, Fransa'da 1958 Aııayasasıyla kurulmuş olan Anayasa Konseyinin yapt ığı deneyim olu şturur. Norm denetimi
yapmaya yetkili bir makam olarak bu kurul, yasama sürecinin çe şitli aşamalarında harekete geçebilir.

Şimdiki konuşmacımızın bildirisine bir nevi giri ş oluşturabileceğine inandığım için bu kısa açıklamayı yaptım. Şimdi Toulouse Sosyal Bilimler
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Saym Prof Dr. Henry Roussiilon
"Anayasa Konseyi ve Ona Yönelik Tehditler" başliğını taşıyan bildirisini
sunacak; ancak bundan önce Saym Prof. Dr. Roussillon'un kısa bir özgeçmişini sunuyorum. Toulouse Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve
8201 BILDIRILER
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Buyurunuz Sayın Dekan.
Prof. Dr. Henry Roussillon
Toulouse Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan ı

Fransız Anayasa Konseyi: Tehlikeler Dönemi.
Bu makalenin başlığından anlaşılanın aksine, Fransız Anayasa Konseyi
gücünden hiçbir şey kaybetmemi ştir. Daha önce yazdığım gibi, "tesadüfün
ve gerekliliğin" (1) meyvesi, kendi büyük adanılanmıza karşı sadakati zayıf, ama Almanlardan gelen her şeye açık biz Fransızlar için, Hans KELSEN'in olduğu kadar, devrimin önemli hukukçusu AbM SIEYES'in de zaferi olan bu kurum, yani Montpensier Sokağı'na yerle şmiş olan Konsey,
umut verici bir olgunluk ça ğına ulaşmış ve yeni binyıla başarımn verdiği
dinginlik içinde başlamak niyetinde görünüyor (2).
Konsey iyi gidiyor!
İyi gidiyor, çünkü bir çerçeveden çok siyasetin ikamesi haline gelen ünlü
"hukuk devleti"nni kazanç hanesine yazılacak gibi görülen, siyasal çehremize devamlı bir biçimde yerle şen koalisyonlardan, cumhurbaşkani ve hükümetin ayn partilerden gelmesinden (cohabitation) doğan altüst oluşlan
ı" olarak adlandırılan olay
ı bile atiattı.
atlattı, hatta "DUMAS olay

(1) «Avenir du Conseil Constitutionnel la banalisation » , Administration içinde, EkimAralık 1997, s. 41.
(2) Bu konuda eserimize bakabilirsiniz Le CanseL! Constitutionne!. Dalloz, 2000. 4. bas.
BİLDİRİLER İ 821
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yanın şaşırtıcı olmadığı gibi, çoğunlukla birbirinden fark ı da kalmayan yorumlanna meydan veren çok önemli konularda çok say ıda karar aldı. Konsey'in PACS'a (*), devlet ba şkanının cezai sorumluluğuna, çalışma süresinin otuz beş saate indirilmesine, kadın-erkek eşitliğine, senatörlerin seından örnek olarak veçim usullerine yönelik yorumları en güncel olanlar
ı r. Bu örnekler, "yorum çekincerilebilecek birkaç tanesini olu şturmaktad
leri"nin kaygı verici artışlarmın yanısıra, her zaman yeterince açı k olmayan yeni "anayasal değer taşıyan hedefler"in ke şfini —örneğin hukukumunın yasa yoluyla değil de, kanun hükmünde kararnameler yoluyla düzenın ulaşılabilirliği ve anlalenmesine yönelik 16 Aralık 1999 tarihli "yasan
şılabilirliği"ne dair karar- ve her zaman tart ışma götünnez bir gerekçelenclirıne bulunmaksızın, başlangıçtaki kararların özsözlülüğünden açıkça
aynlaıı kararlarm uzunluğundaki artışı -"PACS" (3) kararı bunu gözler
önüne sermiştir- kanıtlamak için gösterilebilir.
Konsey iyi çünkü; kaçımimaz bir uyarlama özgürlüğü ile, Sovyetkr bloğu
ve onun Üçüncü Dünya'daki uydularımn çökmesinden doğan genç demokrasilere model oldu, olmaya devam ediyor ve olacak. Bu ülkeler, çok say ıda ve oldukça geli şmiş mahkemeler ve yarg ıçlardan olu şan ve kurulması
uzun zaman isteyen bir sistemin uygulamaya geçirilmesini gerektiren
Amerikan modelinden ve ayrıca, yargılaması oldukça karmaşık ve Alman
halkının tarihinde çok belirgin bir yeri olan Alman modelinden sak ınmak
konusunda çok dikkatli davranmaktad ırlar. Şimdi senatör (4) olan, başkan R. BADINTER (1986-95), bu uluslararas ı etki ortaya çıksın ve geli§sin diye çok uğraştı. Gabon'da Ekim 2000 tarihinde son toplant ısı gerçekleşen, Fransızca konuşulan ülkelerin Anayasa Konseylerini ve Anayasa
Mahkemelerini bir araya getiren bir derne ğin kurulması bu girişimin son
meyvesi oldu.

(*) PACS: Pci cte civü de Solidaritt Medeni Dayanışma Sözleşmesi (Ç.N)
(3) Th. Revet, RTDC, 2000 no: ı .
ın
(4) Şüphesiz, , YIlI, yıl (Fransız Devrimi'nin sekizinci yılı Ç.N.) Anayasas ı'n
'anayasanın koruyucu Senatosu" olan, Abb Ğ SiĞyĞs'in değer verdiği ve bugünkü
Senato'nun atası niteliğindeki bu kuruma ştıkretmenin bir biçimi
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Uzun sözün kisası , Konsey iyi; çü uzun lar boca, ba ş lı başkanlarımn bilinçlilik ve sab ırlan sayesinde -ki bu noktada D. MAYER'i ve 1
tabii ki, özellikle R. BADINTER'i dü şünebiliriz- çalış ma usulünü, yani geniş anlamda kendi i şleyiş biçimini düzenleyen kararlı reformları sessiz bir
biçimde gerçekleştirmeyi ba şarmıştır. Konsey'e başvuru koşullarımn açıkligi ve özellikle de, büyük ölçüde Profesör J. GICQUEL'e borçlu oldu ğumuz
baş vuru mektuplannm ve onlara e şlik eden gerekçelerin yayınlanması,
böylece de tartışmaları n giderek hukuksal tabana oturtulmas ı ve bununla birlikte, "dış " müdahalelere açılma (Konsey'e bireysel ba şvuru mümkün
değildir) ile davalarda giderek daha vicahi bir usulün beni ınsenmesi, yetkin ilerlemelere tanıklık etmekle kalmay ıp artık bugün hiçbir ciddi ki şinin, Konseyimize "Anayasa Mahkemesi" denil ınesini tartışmayı düşünemez oluşunu doğrulamaktadır. Ş üphesiz bu ilerlemelere yenileri eklenebilir: avukatlann "duru ş maya" müdahalesi ile daha fazla kamusallik kazanma ya da giderek vicahi bir yap ının oluşması; Profesör D. ROUSSEAU (5)
tarafı ndan istenen, ama her ikisi de Konsey'in eski üyesi olan usta G. VEDEL ve baş kan E LUCHAIRE tarafindan kununu "öldürmenin" en iyi
aracı olarak kabul edilen, gerekti ğinde aykın düşüncelerin yayınlanması;
aynca, her ne kadar böyle bir tasan, ileride görece ğimiz gibi, sözleşmeye
uygunluk denetiminin geli şmesiyle a şılmakta gibi görünüyorsa da, itiraz
yolu ile anayasaya uygunluk denetiminin şu veya bu biçim altında inşası;
Konsey üyelerinin belirlenmesi biçiminin düzenlenmesine gelince, bu konu bir öncelik taşımamaktadır.
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Böylesi koşullar altı nda, Anayasa Konseyi'nin üzerinde "tehlikeler" dolaşıp durduğunu söylemeye hatta sadece ima etmeye nas ı l cesaret edilebilir?
Tabii ki, hiç şüphesiz ikona kırıcı (iconociaste) olan ve bizim de içinde yer
aldığımız bazı yazarlar, Konsey'in "s ıradanlaştırılmasını" (6) (banalisation), "by-pass edilmesini" (contournement), "önceden belli olan gerilemesindan önceden bir "ölüm" olni" (7) anlatmaya giri şirken, diğerleri, en az ı
duğunu varsayan ve böylelikle yeni bir "Lazarus"tan söz edilmesine ola(5) Bu tartışma için bakınız: tes Cahiers du Conseil Constitutionnel, 2000, no: 8, s. 80.
RevueAdministration, op.cit., s.41.
(7) « Mais qui contröle la bi française ? Le dklin du Conseil constitutionnel ., Gazette ü
Pakiis, Mart 1999.
(6)
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yorlarsa da, bu niteleme oldukça abartılı olmuştur- Konsey'in "yeniden doğuşu"ndan (8) söz ettiler; bundan ba şka, bu defa bu derece keskin ifadeler
kullanmaksızrn, Kuruma üye olmaları sebebiyle -daha önce gördüğümüz
gibi- onu çok iyi tan
ıyan ve Konsey'in kararlarım ustalıkla yorumlamaya
hiçbir zaman ara vermeyen uzmanlar, bugün başlangıçtaki coşkularım yatıştırmaya ve kendi kendilerine ciddi bir biçimde, bu ünlü "hukuk devleti"nin sadece 1971'den beri egemen olduğundan bahsedilebilir mi diye sormaktan hiç çekinmiyorlar. Bu noktada kendi kendimize, örne ğin usta G.
VEDEL ve başkan E LUCHAIRE (9) gibi halihaz ır "sadık kişilerin" gençlik "sadakat"lerini kaybetmeksizin, biraz şüphe ile sonuçlanan "mevsimlik
sadakat gösterenler" haline gelip gelmediklerini sorma noktas ına ulaşırız;
eğer son kitabı ölçüt olarak alınırsa, Başkan J. ROBERT de söz konusu bu
hayal kırıklığından kurtulamamaktadır (La garde de la Rpublique, Plon,
2000). Bu konuda ikna olmak için usta VEDEL'i okumak yeterlidir: "Fransız hukuku, 1958 Anayasası'ndan önce oldukça sağlıklı bir biçimde doğdu
ve varlığını sürdürdü; 1958 Anayasası uzun bir zaman sallı kalan bir kaynağı gün ışığına çıkardı; yani eski sorunlarımızdan bizi kurtarmadı" (10).
Bu durum "sofular" sımflandırmasını n ortadan kaybolduğuna işaret etmemektedir; "büyük papaz" Louis FAVOREU, yetenekli "papaz adaylar ı" ile
kuşatılmış bir biçimde, ileride görece ğirniz gibi, bazı komşu "kiliselerden"
beklenmedik ve çelişkili takviyeler alarak, çoğu zaman biraz anlaşılmaz
bir dil kullanarak, gerçekçi teorinin ve "bir araya toplanm ış" yorumlannnı
yandaşları ile birlikte hala oradadı r. Bütün bunlara, saydıklarımıza, D.
CHAGNOLLAUD tarafindan 22-23 Haziran 2000 tarihlerinde Paris İİ
(8) Guy Carcassonne ;' Faut-il maintenir la jurisprudence issue de la döcision no: 74.
54 DC du 15 janvier 1975 ? » Cahiers da ConseÜ constitationnel içinde, 1999. no: 7,
S. 100.
(9) 1999 yılında Raae da Drait Publlc'in 5. sayısında çıkan « Deux decisions du Conseil
Constitutionnel appelöes à fairejurispn ıdence 7" başlıklı makalesinin oldukça « ihtiyatlı » bir biçimde kaleme alı nan sonuç bölümüne bakınız.
(10) Cahiers da Conseil Constitationnel. no :1, 1996,s. 57 ya da « Ce n'est pas dans la constitution gue les notions fondamentales de droit puisent leur edstence c'est la canstitution qui s'enracine dans des notions fondamentales preexistantes », B. Mathieu
ve M. Verpeaux (dirj, La Constitutionnalisation cles branches da droit içinde PUAM,
1998, s. 14.
824 1 BİLDiRİLER

ULUSLARARASI

Üniversitesi'nde düzenlenen kolokyumda D. ROUSSEAU'nun oldukça iyi
bir biçimde ifade etti ği, yaygın ama derin "bıkkınlı k" (fl duygusunu ekleyebiliriz.
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Bu giriş niteliğindeki tespitleri yaptı ktan sonra, geriye kayg ılarımızı doğrulamak kalıyor. Eğ er Anayasa Konseyi tehdit altmda ise, ki anla şıldığı
üzere bize göre durum budur, bu durum büyük olaylann ortaya ç ıkmasından ya da düş ünülenden çok daha kötü bir biçimde kendilerini göster ınelerinden kaynaklanmaktadır. Sayılan çok daha fazla olmakla birlikte, iki
tanesini ele alacağı z: bir yandan, teorinin bir bölümünde, bütün denetimı lmaz temeli olan anayasa kavram ının bizatihi endişe verici gelerin kaçın
lişimi (1), diğer yandan da, demokratik bir toplumda anayasa yarg ıcı anlayışı m bile etkilemeye kadar varan, siyasal ve hukuki düzen içinde anayasa yargıcı mn yeri (II).
1. Anayasa Anlayışı mn Endişe Verici Gelişimi
Anayasaya uygunluk denetiminin ve dolay ısıyla bu denetim işleviyle görevlendirilmiş bir orgamn, ki bu durumda Anayasa Konseyi'nin, varl ığımn
ı bizi
mantıksal temeli, kuşkusuz, -bu apaçı k ortada olan durumdan dolay
bağışlanıanızı isteriz- bir anayasanı n varlığıdır; bizim siyasi ve hukuki
ı 26 Ağustos 1789 tarihli İnsan ve Yurtsistemimizde bu durum kayna ğın
ın gütaş Hakları Beyannamesi'nin 16. maddesinden almaktad ır: "Haklar
bir
toplumun
n
olmadığı
ve
kuvvetler
ayrılığını
alınmadığı
vence altına
anayasası da yoktur". Beyannamenin bu maddesi, uzun uzun anlatmam ıza gerek bırakmayacak kadar tanımnış bir maddedir; burada, anayasa
kavramına iliş kin açıkça ortada olan sonuçlarını n altını çizmekle yetineceğ iz: Anayasa, Beyannamenin kendisi gibi, bir "metin" biçiminde ortaya
çıkmak zorundadır, yani baş vurulabilir bir kaynak olabilecek yaz ılı bir
metin biçiminde. Bu, Frans ız Devrimi'nin en büyük katk ılarından biridir;
"sert" bir metin, o halde "yasa" sözcüğünden farklı özel bir terim ("anayasa") neden kullamls ı n? Son olarak, "açı k" bir metin, çünkü, "her insan ve
yurttaşı n" kolayca okuyabilmesi ve anlayabilmesinin gerekli oldu ğu temel
bir sözle ş me söz konusudur.
Oysa öyle görünüyor ki, olaylarda oldu ğu kadar teorinin bir bölümünde
de, anayasanı n bu üç "temel" özelliği, yani "yazılı, sert, açı k" olması, az ya
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dit eden tehlikeler konusunda endişeye kapılıp derhal tartışmaya başlamanuza zemin haz ırlamaktadır, ki bu bildiride bu konu üzerinde durulacaktır:
A.Anayasanın "yapıçözümü": yazılı olanın sorgulanması
B.Karşı çıkılan ve şiddetlenen anayasal sertlik
C.Gitgide daha az açık bir metin
A. Anayasanın "Yapıçözümü": Yazıh Olanın Sorgulanması
Eğer bir başvuru metni, yani anayasa yoksa, anayasaya uygunluk denetimi yerleştirmeye ve dolayısıyla bir Anayasa Konseyi'nin ya da tüm di ğer
Anayasa Mahkemelerinin varl ığını sürdürmeye gerek yoktur. Günümüzde
Fransa'da, baz ı tereddütlerden sonra "anayasa" terimi, bu terimi bir dönem "anayasailık bloğu" gibi anlamı daha belirsiz ifadelerin lehine kullanım dışı bırakan anayasal uyuşmazlık uzmanlarını
n kalemiyle kendini
yeniden benimseterek ortaya ç ıkıyor. "Anayasallik bloğu" ifadesinin "babası sayılan" (11) usta L. FAVOREU'nün, bu kullaııımı n bugün, "anayasa"
terimine geri dönmek için terk edilmesini istemesi, bu duruma kamt olarak gösteriliyor (12). Fakat bu yine de, belki de yersiz bir biçimde "anayasanın yapıçözümü" adım verdiğimiz ve hukuku yeniden dü şünme amacım
taşıyan, ama şüphesiz kendi araştırma nesnesini doğ rudan sorgulamayı
hedeflemeyen bütün bir ö ğretisel hareketin işaret ettiği bir olgunun ortaya çıkmasma tanıklı k etmediğimiz anlamı na gelmez. Burada, özünde Anglo-sakson (13) kaynaklı , evrensel ve uluslararası bir olgu söz konusudur;
Fransa'da her zaman iyi "çevirmenlerimiz" oldu
Bu anayasanı
n "yapıçözümü" hareketi böyle bir tebli ğde ayrıntılı bir biçimde incelenemeyecektir; bu nedenle konumuz aç ısından gerekli sonuçla(11) Claude Emeri, aynı ölçüde fikir babas ı olduğunu iddia etmektedir. Bu konuda eserinıize bakını z a.g.e.
(12) PreŞeis de droit constitutionnel. kolektif, Dalloz, 2000, 3. has ını.
(13) Orııeğin, Fransı z teorisi üzerinde Amerikan yazan Ronald Dworkin'in etkisi bilinmektedir.
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Bilgi kuramı (epistemoloji)ve yorum bilgisi (hermenötik) -özellikle de Alman yorumu (Protestan kutsal kitap okulu)- üzerine kurulmu ş olan ve
"yorumlama" ad ı verilen teori, bir bakma İtalyan "yaş ayan hukuk" teorisi ile birleş mektedir ("ölü hukuk" varsay ımına karşıt olarak mı?). Söz konusu teori anayasa metninin kendi kendine nesnel bir anlam ı olmadığı
düşüncesine ula şmaktadır; oysa bu saptama, gerçekte hukuksal olsun ya
da olması n bütün metinler, hatta müzik gibi gerçekten bir metin olmayanlar için bile geçerli de ğil midir?
Her halükarda, tanınmış uzman ve bir çok çah şmamn yazarı Profesör 0.
CAYLA'mn yak ın dönemde yayınlanmış bir makalesinden bu sonuç ç ıkmaktadır (14): "Eğer H. KELSEN tarafından yapılan tanımdan hareket
etmeyi kabul edersek, hukuksal kural, çağdaş dil felsefesinin terminolojisi içinde 'pragmatik' anlam olarak adland ırı lan çok özel bir 'anlam olgusu'
türüdür: buyruğun 'gücü' —ya da dil felsefecilerinin dedi ği gibi, 'illocutoire'söz konusudur, ki bundan bir vericiden kaynaklanan 'söz söyleme edimi'nin kendisinin bile, muhatap yönünde 'söz' alarak, onu bir mecburiyete boyun eğdirme ııiyetini ifade ettiği, yani ona zorunlu bir davram ş modeline uymayı buyurduğu anlaşılmaktadı r. Fakat her şeyden önce belirtilmesi gereken, bu 'buyurucu gücün' ya da söylem eyleminin (Kelsenci bak ış
açısı yla, söylem ediminin anlam yoluyla aç ıklanmış "hukuksallık"ı na yaklaşır) 'normu', ya da ba şka bir deyi şle 'normatif anlatımı ', 'metinsel bir anildir: hangi yazdı metin olursa olsun, hiçbir zaman kendisinde
latım' de ğ
normatif anlat ım (1) barındı rmaz, çünkü ne olursa olsun her yaz ılı metin
'pragmatik olarak dilsiz'dir..."
Oldukça uzun ve biraz da kapal ı bir anlatımı olan bu alıntı için bizi bağış lamanızı dileriz, ama yazar ın düş üncesine ihanet etmemek gerekiyordu.
Sözü edilen yazarı , örneğ in "BEETHOVEN'ı n Dokuzuncu Senfoninin bestecisi olmad ığı"m söylemeye iten ak ıl yurutmesi kar şı smda gösterdiğimiz
ve başkalannı n da paylaştığmı bildiğimiz, kimi şüpheleri saklamayacağız;
(14) « La constitution, le trait et la bi : contribution au dbat sur la hirarchie des
normes », Cahiers du Conseil Constitut ıonnel, a.g.e.. s. 78.
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ne için yazmış olabilir ki? Acaba yazdı mı? Eğer bu tür savla iddia
edilen yalnızca, her orkestra şefinin ve her orkestranın bir müzik eserini
kendi tarzmda yorumlach ğrna iş aret etmekse, ki bu yargı ç için de geçerli
olacaktı r; burada herkes tarafı ndan benimsenmi ş, sı radan bir saptama
söz konusudur, öyleyse neden 0. CAYLA'mn da dedi ği gibi, "dobra dobra"
konuşmayalım? (15)

Ama bu dü ş ünceleri savunanlar daha da ileriye gidiyor: onlar için,
KANTa borçlu olduğumuz, "Sein" (olmak) ile "Sollen" (olmak zorunluluğu)
arasmdaki klasik karşıtlı k bir anlam taşımamaktadı r; uzun sözün kısası,
özellikle M. TROPER'e göre, yarg ıç ona bir anlam atfetmediği sürece anayasa bir anlam ta şımamaktadır. Bu iddia, tıpkı 1993te, temelini "Schengen" anlaşmalanndan alan ve s ığınma hakkı üzerine olan "Pasqua Yasası"na iliş kin 13 Ağ
ustos kararında olduğu gibi, kurucu yapı içerisinde hareket eden siyasal iktidar
ın sahip olduğu ve uyguladığı "son sözü söyleme
hakkı na" yeterince önem atfetmemektedir. Verilen örnekte olduğu gibi,
kurucu iktidarı
n müdahalesinin "aktif olarak" olduğu kadar "pasif olarak"
da ortaya ç ıkabileceğ
ini belirtelim. Kurucu iktidar tepki göstermedi ği sürece, hiç kuş ku yok ki Konsey'in karann ı onaylamaktadı r, ya da en azından bu yönde kuvvetli bir karine vard ır.
Paradoksal bir biçimde, bu analizler anayasa yarg ıcımn yamsıra, J. HABERMAS'ın şu cümlesinde görüldü ğü gibi, anayasayı uygulamakla görevli siyaset "yorumculan"mn rolüne a şı n bir önem atfetmeye varmaktad ır:
"Her anayasa ancak ve ancak hukukun in şası mn (1) her aşamasında aralıksı z olarak sürdürülen daimi bir yorum arac ılığıyla süreklilik elde eden
bir projedir (!fl" (16). Fakat böylesi analizler, aym zamanda, söz konusu bu
yargıcın tam bir istikrarsızlığı na kadar gidebilir; zira e ğer, yarg
ıcın uyulması m sağlamakla görevli olduğ u anayasa yoksa ya da yaln
ızca kendi öznelliği, kendi şişirilmiş ve "a priori" olarak kavranamaz "egosu" içinde var
olabiliyorsa, yargıcın meşruluğu neye dayand ırılabilir?
Bu analizler yalnızca kendi içinde paradoksal olmakla kalmaz, ayın zamanda, açı kça demokrasi için bir tehlike olu şturmaktad
ı r. Bu tespit ol(15)

a.g.e., s.80.

(16) Droit et Dmocratie, Gailimard, 1997, s. 147.
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dukça uzun açıklamalar yapmayı gerektirir. Burada, ilk ortaya ç ıkışmdan KURULTAYI
itibaren demokrasinin uzun soluklu bir biçimde yerle şmesi tarihinin, bir
ın meş ru temsilcilerine -ama yarg ıçlara deyandan yurttaş lara ya da onlar
ğil- hukuk "üretimi" yetkisi sa ğlamaktan, di ğer yandan da, eylemin gerçekleş mesinden önce hukuku bilinebilir k ılmaktan ibaret olduğunu belirtmekle yetinelim. Şüphesiz, her insanın önde gelen temel hakk ı budur. Bu
teorilerde demokratikle şme, cadımn, papazın, kralı n, ve bugün saygın
yargıcın yanı lmaz "büyük yorumcu" olarak hukuku, ba şarılı bir şekilde ve
ıp bütün Agora'mn
ı gizden çıkar
az çok iyi niyetle içine saklam ış olduklar
gözleri önüne sermelerinden ibarettir. "Hizmet edenler" arasmda yarg ıcın
yamsıra bir "öğretinin" (17) de bulunduğ u -sanki oybirliğiyle üzerinde uzlaşmaya varılmış "bir" öğreti varmışçası na- kapalı bir kültün büyüsüne
geri dönüş kabul edilemez. Yargıcm tıpkı diğ er siyasal aktörler gibi "temsilci" olarak görülmeyi talep etmesi üzerinde ikinci bölümde tekrar duracağız.
Bu tür bir incelemenin bütün tehlikeli sonuçlar ı bariz bir biçimde ortaya
çıkıyor. Sadece pratik sonuçları ndan yola ç ıkarak bir teorinin geçerlili ğini
sorgulanıanın çok da bilimsel olmayaca ğı rahatlıkla anla şılır; bununla birış
likte, bunlardan söz etmedi ğimiz takdirde eksik bir de ğerlendirme yapm
olmaz mıyız?
ın
Kısacası, yazılı ve kavranılabilir bir metin olarak dü ş ünülen anayasan
ıkaracakölüm çanları mn çalması , sonuç olarak G. BURDEAU'yu hakli ç
tı r. BURDEAU'nun güzel ifadesinden hareketle, anayasa "gölgelerin ikamet ettiği alegorik bir tap ınak"tır. Eğ er bu teoriler haklı olsaydı, Anayasa
Konseyi ve genel olarak anayasa yarg ıcımn varlık sebepleri bile oldukça
"tehlikede" olacaktı : anayasa yok = anayasa yarg ıcı da yok!
B. Kar şı Çıkılan ve Ş iddetlenen Anayasal Sertlik
Anayasal sertliğin tartışma konusu yap ılması bile, Anayasa Konseyi için
bir tehlike olu şturmaktadır. İ yi bilinen bir konu olduğu ve yakın bir tarih-

(17) D. Rousseau,

Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, 1999, s. 467.
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için, bu soruna ili şkin yapacağıımz açıklamalar oldukça kısa olacaktır
(18).
Nasıl ki gerçek bir anayasanın —yargıcın iyi niyetine sığınan "sanal" bir
anayasadan söz etmiyoruz- varlığı anayasa yargıcmın varlik koşulu ise,
söz konusu bu anayasanın gerçek sertliği de öyledir. Oysa bu alan da telicilt altındadı r, çünkü, paradoksal bir biçimde bir yandan, anayasan ı
n ya
da en azından temel düzenlemelerinin mutlak bir sertli ğe kavuşturulması amacını güden anayasa-üstü bir isteme şahit olurken, di ğer yandan ise
anayasaıun giderek daha az sert hale geldiğini görüyoruz.
1. Karşı Çıkılan Sertlik
Kelimenin hukuksal anlamıyla anayasal sertlik, yani diğ er bir anlatımla,
yasanın değiştirilmesinden farklı olarak anayasanı n değiştirilmesinin istisnai ve ciddi bir us ıfle bağlanması, 1958 Anayasası'nda düzenlenmiştir;
hatta Üçüncü ve Dördüncü Cumhuriyet'e göre daha önemli ve güçlendirilmiş bir anayasal sertlik söz konusudur.
Buna karşılık, eğ er sosyoloji ya da siyasal bilimler alamndan bakacak
olursak, anayasal sertli ğin tartışma konusu yapıldığı m kolayca tespit edebiliriz. Aslında, anayasal normı.m sertliği ile değiştirilemezliğini birbirine
kanştırmadan, anayasal normun özellikle son on y ıldır büyük ölçüde kırılgan hale geldiğini tespit etmek gerekir. Bu tespit, yap ılan anayasal değ
işikliklerin sayısmı n artması ndan kaynaklanmaktadı r (on yılda dokuz değiş iklik); öyle ki anayasada bir ya da iki de ğ
i şikliğ
in yapılmadığı yılların
sayısı azd
ı r (19). Üstünkörü bir s ınıflandırma, 4 Ağustos 1995 tarihli halkoylamasına ilişkin değişiklikte olduğu gibi, "kendiliğinden" gerçekle şen
değişiklikler ile "zorlama" sonucu gerçekle şen değiş iklikleri birbirinden
ayırt etmeyi mümkün kılar. "Zorlama" sonucu gerçekle ş en anayasal değiş iklikler ya Konsey'in hemen cevap verilmesini istedi ği bir talebi ile -18
Haziran 1976 tarihli başkanlı k seçimine (ölüm, bir aday
ın adaylığım koy(18) « Rigidité des constitutions et justice constitutionnelle röflexio ıı s sur un paradoxe »,
M4iangcs Ph. Ardant LGDJ. 1999, s. 251.
(19) Anayasada, örne ğin 1993 yılında, 27 Temmuz'da ve 25 Kas ım'da; 1999 yılında 25
Ocak'ta ve 28 Haziran'da değişikler yapılmıştır.
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masının engellenmesi) ili şkin talep bu yöndedir-; ya uluslararas ı bir anlaşmamn (20) onaylanması gerekliliği ve dolayısıyla belli bir açıdan Anayasa Konseyi'nin talebi ile; ya da son olarak, tam tersine, s ığınma hakkı na ili ş kin davada, daha önce de at ıfta bulunduğumuz kad ın-erkek eşitliği
konusunda 25 Kas ım 1993 ve 8 Temmuz 1999'da yap ılan anayasa değişikliğinde, ya da Yeni Kaledonya'da seçmen olma kriterlerinin yeniden tammlanmasına ili ş kin 15 Mart 1999 tarihli Konsey karar ına tepki olarak
yapı lan 24 Ocak 2000 tarihli "erteleme" de ğişikliğinde olduğu gibi Konsey'in kendi kararını "bozmak" için ortaya ç ıkabilir.
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Her ne kadar büyük usta L. FAVOREU, Fransa'ya oranla Almanya'da yapılan değişiklik sayısının çok daha önemli oranda olmas ına ra ğmen anayasanın kınlganlığından söz edilmediğini sapt ıyorsa da, yurtta şlann çoğunluğu, anayasal normun uygulamada her zaman anla şmadan ya da yasadan üstün olmadığım dü şünüyor, ki bu da anayasamn sertli ğinin zayıflığım artırıyor.
2. Şiddetlenen Sertlik
Anayasal normun istikrars ızlığım ve k ınlganliğım tespit ettiğimiz zaman
bile, hem mantıklı hem de şaşırtıcı , hatta paradoksal bir olguyla kar şılaşmaktayız: hiçbir değişikliğ e elveriş li olmayan "sert anayasal çekirdek"in
varlığı mn dile getirilmesi ya da öne sürülmesi olgusu.
Eğ er zamammız olsaydı , bu sertleştirme olgusunun de ğişik yönlerini inceleyebiirdik. Böylece, 0. BEAUD'nun da aralar ında bulunduğu, egemenlii gibi ulusüstü bir kurumun yarar ı na terk edilmesinin
in Avrupa Birliğ
ğ
ini öne
ancak halkoylamasma ili şkin bir değiş iklikle mümkün olabileceğ
süren yazarları n savları m inceleyebilirdik, ki bu say bizim için tartışma
götürür bir savdı r. Bu savda her şeyden önce, her ne kadar ifade tart ışmali da olsa, "temel" kurucu erkin -yeniden ke şfi de ğilse bile- eski saygınhğına kavuştunı lmasma dayanan daha fazla bir sertlik ve bunun da arkas ında, dokunulmaz bir do ğ al hukuk isteminin d ışavurumunu görmek gerekiyor.
(20) Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurulmas ı na yönelik Maastricht, Amsterdam ya
da Roma Anlaşmaları . Aynca, Valöry Giscard d'Estaing, "Ne jouons pas avec la constitution", Le Monde'un içinde, 19 Ocak 2000.
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sağlanması yararına olan bu hareketin di ğer bir yönü, bazılarmın, gerçekten muğlak olan bir karann (2 Eylül 1992 tarihli Maastricht İİ kararı) yorumundan yola çıkarak, Anayasa Konseyi'nin anayasal
değişikliklerin anayasaya uygunluğunu denetlemesini istemeleridir! Burada, "cumhuriyetçi yönetim biçimini" de ğiştirmeyi yasaklayan Anayasanın 89. maddesinin 5. flkras ındaki düzenlemelerin hukuki do ğasınm sorgulanmasından doğan bir tartışma söz konusudur. "Cumhuriyetçi yönetim
biçimi" ifadesinin, çok da hukuksal bir anlam ı olmadığım kabul etmek gerekir. Değişiklik yapılmış hükümlerin doğasına bağlı olarak çeşitlilik gösteren değ
i şiklik usullerini uygulamaya koymu ş olan İspanya gibi bazı devletlerde böylesi bir tutum mantıklı olsa da, genel bir ilke çıkarmaya ve
özellikle de, bu yöntem çeşitliliğinin hiçbir biçimde var olmad ığı Fransa'da
bunu benimsetmeye çabalamak için yeterli de ğildir. Descartes'rn ülkesinde (acaba hala Descartes' ı n ülkesinde miyiz?), kurucu iktidar tarafı ndan
gerçekle ştirilen anayasal değişikliğin anayasaya uygunluğunu denetlemenin kavramlarda bir çeli şkiye işaret ettiği açıktır. Neyse ki hala, bunu
açı kça dile getirebilen G. VEDEL gibi büyük hukukçular var. Her ne kadar tartışmalı da olsa, "temel anayasa hukukuna nazaran yal ın anayasa
hukukunun denetimi"nden (21) bahsetmeyi tercih eden büyük usta L. FAVOREU'nün bu şık ifadesi kimseyi yanıltmayacaktır.

Bu konuyu noktalaınak için, oldukça gözde bir konu olan ve gerçekte bütün önceki sorunların arkasında satır aralannda yer alan anayasaüstülüğün olması ya da olmaması konusunu ele almak gerekir. Say ısı giderek artan anayasanı n daha sert hale getirilmesi taraftarlan, ancak anayasan ın
üstünde böyle bir normun var oldu ğu fikrini savunabilirler. Bu normun,
modem anayasalarm bir ço ğunda bulunabilen ve bazen Avrupa İnsan
Haklan Sözleşmesi ya da Ekim 2000'de Biarritz'de Avrupa Konseyi tarafı ndan kabul edilen müstakbel Avrupa Birli ği Temel Haklar Şartı'nca ("Le
Monde", 17/10/2000) yinelenen bir tür Avrupa ya da dünya demokratik
"kamu hukuku" olması mn fazla bir önemi yoktur. Burada temel olan ve altı çizilmesi gereken, bu anayasaüstü normu dile getirecek ya da sadece
resmi olarak varl ığı m teyit edecek bir kurumun var olmamas ı nedeniyle
(21) a.g.e., s. 137.
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zunni bir "doğ al hukuk" belirlenmesi i şlevi, ancak ulusal anayasa yarg ıcı,
bizim ele aldığımı z durumda Anayasa Konseyi tarafından yap ılabilir. 0
ı n kendi kendine ilan ettiği egehalde, aceleci bir biçimde anayasa yarg ıcın
men gücünden hiçbir tehdit gelmeyece ğini, ama elbette ki fazla ölçüp biçmeden, söyleyebilirdik. Oysa, böyle bir sa y ve böyle bir sonuç, ancak kurucu iktidarı başarısızlığa uğratacak mutlak iktidarı n sahibi olan anayasa
yargıcının saygınlığı m gölgelemeye yarar.

HUKUKU
KURULTAYI

C. Gitgide Daha Az Anla şılır Bir Metin
Hukuk, etkili olmak ve demokratik bir devletin gereklerine cevap verebilmek için aç ı k olmaya gereksinim duyar. Anayasa Konseyi'nin kendisi, "yasa gücünde kararname yolu ile düzenleme yapma" konusuna ili şkin olarak
1999 yılı mn Aralık ayında aldığı kararda, "anayasal değer taşı yan hedefler" adı altında bu durumu tammış ve açıklanuştır; zenginle şen hukukumuz ölümlülerin çoğu için ulaşılmaz hale gelmiyor mu? Ço ğunlukla şimş ekleri üzerine çeken metinleri "kaleme alan" Danıştay'ın parlak raportörlerince desteklenen Anayasa Konseyi üyeleri sonunda kendilerini, çok s ık
değiştirilmesi nedeniyle bir tür "milföy"ü, hatta daha da ötesi sürekli yeni
yama eklenen yamalı bir bohçayı andıran bir anayasayla başbaş a bulacaklarına inanmak isteriz.
i gitgide daha tutarsız değilse
ın içeriğ
Güçlükle okunabilir olan anayasan
bile belirsiz bir hale geliyor.
1) Okunulınası Güç Bir Metin
Kırk ı
y ldan fazla zamandan beri anayasan ıızı sürekli olarak daha iyi hale getirmek için uğraş veren anayasa "de ğiştiricilerimizi" suçlamaks ızın,
elde edilen sonuçların onların hedeflerine yara şır nitelikte olmadığını kabul etmek gerekir. Daha fazla tutarlil ık getirebilecek olan hiçbir köklü değişiklik yapılmanuştır. Ağustos 1995te olduğu gibi yakın dönemde yapılan
ve yadsınamaz, ancak k ısmi nitelikte olan bazı makyajlara rağmen, anayasa yapıcı anayasa maddelerini "ayıklamakla" yetinıneyi tercih etmektedir: m. 47, 47/1; m. 53, 53/1, 53/2; m. 88, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4. Bu do ğrultuda yalnızca, biçim bakımından tartışmalı olan Yeni Kaledonya'mn statüsü konusundaki, özellikle 20 Temmuz 1998 tarihinde gerçekle ştirilen
i şiklik ile Korsika'nı n müstakbel anayasal statüsünü bekleme sürecindeğ
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tutarsızlıklardan söz etmekle yetinece ğiz.
Birçok anayasaya sahip olmak, ayn ı anda birden fazla beyine (korteks) sahip olmak gibidir (22): ilk dönemlerden beri hüküm süren "dinozor" anayasa; bildiğimiz koşullar altında ve "anayasadan kaynağım alarak imzalanan sözleşmeleri" göz ardı etmeden de ğiştirilen —ki bunun siyasal rejimdeki değişmelerle karıştırılmaması gerekir- yeni anayasa; Profesör MarieAnne COHENDErin uzun zamand ır belirttiği gibi, anayasamızdaki bütün gizli tutulmu ş ihlalleri utanmadan telafi etmeye olanak veren "sanal"
anayasa

2) Belirsiz Bir içerik
Bugün, üçüncü binyılın başında, anayasamı z ne muhteva etmektedir? Bu
soruya kesin bir biçimde yamt vermek gerçekten zordur ve bu zorluk yalmzca birinci smıftaki genç bir öğrenci için geçerli de ğildir.
Uluslararası anlaşmalar ve bunlara bağlı olarak türetilen her hukuk,
Anayasa Konseyi'nin "hamileliğ e gönüllü son verme (kürtaj)" konusundaki 1975 tarihli içtihad ı uyannca, ünlü "anayasa bloğu"na dahil olmamaktadır. Bugün bu konuda o kadar da emin de ğiliz. Orneğin anayasamızın
88. maddesinin 2. fıkrası ile Maastricht (23) ve Amsterdam (24) Anla şmalarına yapılan bütün atı f ve referanslar bunlan "anayasal güvenceye kavuşturmaya" yetmiyor mu? Bu kapsaml ı tartış malara konu oldu ve daha
önce amlan Anayasa Konseyi Defterleri (*9, de ğişik bakış açılan ve uygulamaları na sahip iki seçkin Konsey uzmamn ı n, Guy CARCASSONNE ve
Bruno GENEVOJS'n ı n, "15 Ocak 1975 tarihli ve 74-54 numaral ı kararın
sonucu olan içtihad ı sürdürmek gerekir mi?" sorusuna verdikleri yan ıtları yayınlayarak konuya geni ş bir biçimde eğildi. Bu durum Konsey'in içtihadı nda yüz seksen derecelik bir dönüş ü mü haber veriyor? Bugüne kadar
içtihatlarda çok fazla bir dönüş görülmediği için bu tespitin kesinliğinden
emin değiliz. Ayrı ca, Konsey'in ba şat iddiası olan uluslararası hukukun
(22) Jean-Claude Uouence et Bernard Faure, «Y a-t-il deux constitutions ?». Beyne
Française du Droit Administratif. 2000, s. 746.
(23) 7 Şubat 1992.
(24) 2 Ekim 1997.
(**) Türkiye'de yay ınlanan Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi gibi düşünülebilir
(Ç.N.).
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"yapısı"nı değişik yönleriyle tammanın zor olduğu savmdan vazgeçtiği de
kolay kolay söylenemez. Eğer söz konusu bu "hamileliğe gönüllü son verme" konusundaki içtihat terk edilmek zorunda ise, Frans ız Anayasas ı aşı ii şişkinlik tehdidi altında olmayacak un? Kendinden öncekilere ilave edilmiş, anayasamn kendi "statüsünden" doğan bu tür bir toptan tehdit duygusunu sürdürmeğe katkıda bulunan fazladan bir tehdit daha; geriye
Konsey'in bugünkü yerine ili şkin çok daha doğrudan tehditleri sergilemekten başka bir şey kalmamaktadır.
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Il- Karşı Çıkılan Anayasal Yargıç
Anayasa Konseyi tehdit alt ında bulunmaktad ır, çünkü iki olgu ile kar şı
karşıyadır: birincisi, abartılı, hatta dayanaks ı z olarak nitelendirilebilse
dahi, aralıksız olarak dozunu artıran ve dramatik bir ifadeyle "yarg ıçlar
hükümetinin" hayaleti olarak adland ırılabilecek bir olguyu göstermeyi
ır (A); ikinci olgu, bizim gözümüzamaçlayan bir ele ştiri biçimini almaktad
de çok daha vahimdir, çünkü do ğrudan etkilidir olduğu gibi daha şimdiden
geniş bir biçimde olayları n içine nüfuz etmiştir. Bu ikinci olgu, Konsey'i
maijinalleşmeye götürecek olan ba şka yargıçlar tarafından "Ey-pass edilmesi"nden —hayal etmesi bile zor olan çabuk tepki gösterme durumu hariç- ibarettir (B).
A. "Yargıçlar Hükümeti"nin Hayaleti
Burada, tek bir anayasa yargıcı özelinde düşünülemeyecek bu ifadenin arkasına saklanan bütün sorunları ele almamız söz konusu değildir. Fransa'da ve diğer komşu ülkelerde, bir çok tartışmaya, kolokyuına ve kitabın
kaleme alınması na yol açan —aym ölçüde somut çözümlere ula şmaksızınceza yargısı ile siyasetçiler arasındaki iliş kilerde bir huzursuzluk olduğu
doğrudur. Bu durum bir ölçüde, 2000 yılınm başındaki "ertelenmi ş" adalet
reformu projesi serüvencilerini hakl ı göstermektedir. Burada kendimizi
Anayaa Konseyi'nin anayasaya uygunluk denetimi görevi ile s ımrlıyorurz,
fakat Konsey'in bu durumu, daha önce belirtti ğimiz yargıçların tamamını
kapsayan genel havadan tamam ıyla kendini kurtaramaz.
Konsey, iki farklı bakış açısıyla ifade edilen ele ştirilerin hedef tahtası olmaya açıktı r: Konsey, öncelikle, giderek her tarafi istila edebilecek olan
hukukun anayasallaştırılması konusunda eleştirilebilir; daha sonra da,
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bazı yazarlar tarafmdan "temsilci" statüsü atfedilerek tamtılmasından hayrete düşülebilir.
1) İstilacı Hukukun Anayasal Kurum Haline Getirilmesi

Birçok kolokyuına ve çok sayıda tezin (25) kaleme alınmasına yol açan hukukun "giderek büyüyen" (26) anayasal bir niteli ğe kavuşturulması oldukça geniş bir konudur. Burada yalmzca baz ı düşünceler üzerinde durulacaktrn
Hukukumuzun komşularımı za göre çok daha geç bir zamanda anayasal
bir niteliğe kavuşturulması çok hızlı ve bir bakıma da çok ani gerçekle şti,
ya da en azı
ndan, özellikle Profesör F. TERRE tarafından iyi bir şekilde
temsil edilen özel hukukçular ba şta olmak üzere birçok yazarca böyle olduğu düşünüldü. Kamu hukuku alanı nda herkes büyük usta L. FAVOREU
kadar coş kuyla sevinmemektedir ve "anayasal temeller" diye adlandırılan
olguyu o veya bu şekilde hissetmi ş, açıklamış ve bu olguya fikren katılmış
seçkin yazarlar, bu olgunun mantı ksal temellendirilmesi üzerinde değilse
bile, en azı ndan böylesi bir olguya abartılı , fakat pek az işlevsel bir değer
atfedilmesi üzerinde kendi kendilerini sorgulamaktad ırlar. Konseye dü şman olması na pek de ihtimal verilmeyen büyük usta G. VEDEL'in, kaynağım son dönemlerde yazdığı makalelerinden alan, hukukun farkl ı dallarıın tümden anayasal niteliğe kavuşturulmasının gerekliliği ve yararı kon
nusunda yeterince ikna olmadığı düşüncesi kimse için bir s ır değildir. Başkan F. LUCHAIRE de daha önce at ıf yaptığımız Kamu Hukuku Dergisi'nde (Revue diz Droit Public) yayınlanan makalesinde bu yakla şımı benimsediğini gözler önüne sermiş tir: "Anayasa hukuku, kamu hukuku ve
ceza hukuku alanlannda (bütününde özel hukuk da ilave edilebilir) ilerlemektedir, bu konuda sevinmek mi üzülmek mi gerekir? Biraz ihtiyat (1) gerekli görünmektedir: Anayasa Konseyi'nin içtihad ında çok fazla detaylara
girmemesi gerekecektir ..." Daha aç ık ifade edilemezdi.
(25) Bu tezlere şu örnekler yenilebilir N. Molfessis, Le Conseil Constitutionnel et le Droit
Priv, Paris JI, 1994 ya da St. Mouton, La Constitutionnalisation du Droit, 'Ibtılouse,
1998.
(26) D. Rousseau'nun ifadesi. a.g.e.
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Kuşkusuz, söz konusu bu anayasal niteli ğe kavuşturmanın, ihtiyatlı bir
biçimde gerçekle ştirildiği ve hala da gerçekleştiriimeye devam etti ği, ve
Konsey'in kendine yasama organınınki ile kıyaslanabilir nitelikte bir "genel takdir yetkisi olmaması " yüzünden normatif bir organ süsü vermeyi
i öne sürülecektir. Cumhuriyet Yasalar ı ile tanınmış olan
daima reddettiğ
ınmasında ihtiyatlı davranan Anayasa
yeni Temel Ilkelerin yeniden tan
Konseyi, ilerde görülece ği üzere, Dam ş tay tarafından "sollanmak" ve 27
Temmuz 1994 tarihli "Biyoetik" kararında olduğ u gibi kendini darbelere
açı k hale getirme pahas ı na da olsa anayasamn anlamma ili şkin ilkeleri
"yaratmak" konusunda çok daha ihtiyatl ı biçimde davranmıştır. Ayrıca,
çoğunlukla kı smi bile olsa bir anayasaya ayk ınlık durumunu duyurmak
konusunda da çekingen. Son olarak, 1975 tarihli "hamileli ğe gönüllü son
verme" kararmda da görüldü ğü gibi, kendi kendini s ımrlayacak kadar alçak gönüllü. Bütün bunlar do ğrudur, öylesine do ğrudur ki, büyük usta E
PACTET (27) kadar ılımlı bir ki ş i bile Konseyi "cesur" bulmakta tereddüt
etmemektedir.
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Sonuçta, daha fazlası m söylememek için "cesur" diyor. Çünkü Konsey, yakin dönemde, böyle en az on rezerv içeren "Medeni dayam şma anlaşması
(PACS)" hakkı nda verdiği kararla ortaya çıktığı gibi, yasayı tekrardan kaleme almaya kadar varabilecek bir "yorum çekincelerinin" istismara yak ın
bir şekilde kullanımı nda tereddüt etmemektedir (28). Bundan ba şka, 16
Aralı k 1999 tarihli yasa çı karma usulüne ilişkin yasa kapsamında, hukuksal metinlere daha büyük say ıda "erişim" mesele sinde son derece geniş bir "anayasal de ğer taşı yan hedef'i tanıması ile cesur değil midir? Konsey'in yakı n zamanda, 22 Ocak 1999 tarihinde, Uluslararas ı Ceza Mahkemesi kurulmasmı öngören Roma Anla şması kapsamında, ancak görev süresi dışında ve yalmzca vatana ihanet suçlar ı ndan Yüce Divan önünde
yargılanabilen cumhurbaş kammn sorumluluğuna ilişkin almış olduğu kainde olduğu gibi, bir gerekçelendirmenin dolambaçlannda büyük
rar örneğ
(27) lnstitutionspolitiques et droit constitutionnel, A. Colin. 2000,

(28) Amerika Birleş ik Devletleri'ndeki gibi itiraz yoluyla denetimden farkl ı olarak
öndenetimde, henüz hukuksal olarak varolmaya ba şlamamış , yani yayınlanınamış
bir yasayı ne pahası na olursa olsun kurtarmak için "tedaviye konusunda h ı rs" yapmaınak çok daha mantıklı olacaktır.
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sahip bir ilke ya da kural ortaya çıkardığı bu ünlü "obiter dictam"lar hakkmda ne düşünıneliyiz? "Hayalet" i ş üstünde

2) "Temsilci" Unvanının Haksız Yere Kullanımı
Bize göre biraz fazla kolay bir biçimde hukuk yapma yetkisini tamdıklan
Konsey gibi bir kurumun me şruluğunu tartışma konusu yapan yazarlar,
Konsey'in parlamento ya da yürütme organıyla ayn
ı unvam taşıyarak,
halkın "temsilcisi" olması nedeniyle, bu normatif rolü çerçevesinde me şru
olduğunu ispat etmeye yönelerek sorunu ba şka yöne kaydırmakta ve ele ştirilere açık hale gelmektedirler.
Bize öyle geliyor ki, bu D. ROUSSEAU'nun (29) görü şüdür. D. ROUSSEAU, "Konsey, böylece yeni bir demokratik 'i şleyiş' modelinin ilk aclimım atmaktadı r: Konseyden önce, temsilcilerin iradesi halk ın iradesinden üstün
idi .. Konsey ile birlikte, halk egemenliği baskın çıkma 'konumuna' geldi.
Çünkü halk egemenliği, temsilcilerin iradesi kar şısında kendi iradesini
ifade etmesini sağlayan bir aracı , yani Konseyi, elinde bulunduruyor" diye yazmaktadır. Bu alıntı iyi bir biçimde göstermektedir ki, Konsey halk
egemenliğini ifade etmektedir. Bu, Konsey'in halk egemenli ğini temsil ettiğini, ancak açı k bir biçimde klasik temsilcilerden daha iyi bir biçimde
temsil ettiğini söylemenin bir ba ş ka yoludur. 0 halde bu, Konseye bir tür
"üstün temsilci" niteli ğinin tanımuasıdır. Ku şkusuz, temsilci niteliğinin
demokratik bir biçimde tayin edilmemi ş bir organa da tamnabilece ğini kabul etmek gerekir. Bu konuda her zaman 3 Eylül 1791 tarihli Frans ız Anayasası'n
ı n 2. maddesine atıfyapılir: "Fransız Anayasası temsile dayalıdır:
temsilciler yasama organı ve kraldı r (fl". Fakat bu metnin özel ko şullarda
kabul edilmi ş olması, onun her türlü genelle ştirmesini riskli ve tehlikeli
bir hale getirmektedir.
Bu koş ullarda, Anayasa Konseyi'ni Frans ız halkının temsilcisi yapmak istemek bize uygun görünmemektedir. Bu sözde "temsilci" organa, iki seçim
dönemi arası nda, her türlü denetimden ba ğımsız bir içtihat arac ılığıyla
yüksek bir normatif rol oynatma sav ını gütmek kabul edilemez. "Kesintili bir demokrasi" daha uygun geliyor
(29) Bakınız el kitabı , s. 449 ve aynca, La Dmocratie Continuc adlı eseri.
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B. Diğ er Yargıçların Rekabeti
Ş u ya da bu unvanla, her şeye rağmen normatif kural olarak duran yasayı denetlemekle yetkili k ılınmış ulusal ya da Avrupali -uluslararas ı yargıç
henüz yokken- diğ er yargı çlardan gelen tehdit Konsey'in gelece ği için oldukça kötüdür; bu tehdit yaln ı zca Konsey'in faaliyetini olu şturan bütün
hususlarda Konsey'in yetkisiz k ılınınasım değ il, aym zamanda geçmi şte
düşünülmüş olası reformları n yararsı z hale getirilmesi yoluyla ortaya ç ıkan bir maıjinalleştirme tehlikesini de doğurur, örneğin yanlış bir adlandirmayla "anayasaya aykınlık itirazı" ismini verdiğimiz konuda böyle oldu, çünkü baş ka bir biçimde ve yakla şı k olarak aym sonuç ile zaten var
olacaktı .
1) Ulusal Yargıçları n Rekabeti
1975 tarihli "hamileliğin gönüllü sona erdirilmesi" kararı , tamamen beklemnedik de ğilse bile en az ından Konsey'in geleceği için son derece önemli sonuçlar doğurdu. "Avrupa Birli ği" olarak ortaya ç ıkan şeyin kurucusu
olan anlaş malar da dahil olmak üzere, anlaş malann ürünü olan her türlü
uluslararası hukuku "anayasallı k bloğuna" dahil etmeyi reddetmek suretiyle Konsey, ulusal normatif faaliyetin denetiminde oldukça etkili bir araç
üzerindeki yetkisini kaybetmeyi kabul etmi ş oluyordu (30).
Her türlü duygudan annımş bir biçimde, Yargıtay'ı n 1975 tarihli "Jacques VABRE kahvesi" kararı yla adli yargı ç ve 1989 tarihli "NICOLO" karaıda tereddüt geçirrıyla, -do ğası ndan ve tarihinden kaynaklanan çok say
mesinin ardmdan, varl ığını sürdürmesi buna ba ğlı olduğu için- Danıştay,
Konsey tarafı ndan başlatı lan yasalann sözleş meye uygunluğunu denetleme sürecine dahil oldular.
5 Mart 1999 tarihli Dam ştay'ı n "ROUQUETTE" kararından (31) kayna ğıı aldığı üzere, söz konusu bu yasaları n anayasaya uygunlu ğunun denetn
ıçlar, yasadan önlenmesinin reddine tamamı ile bağlı kalarak, ulusal yarg
ce gelse dahi bir Avrupa normu -bu Avrupa normundan hareketle yap ılmış
(30) Bakımı G. Drago, Ccn tentieux Constitutionnel Français, PUF, 1998, s. 330.
(31) Christine Maugüe. Revue Prançaise du Droit Administratif, 1999, s. 35Tnin sonuç
bölümü ve B. Geneveis «Le Conseil dEtat n'est pas le cenceur de la bi au regard de
la constitution «, Reuue Française du Drait AdminLtratif, 2000, s. 715.
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bir norm da olabilir- ile karşıtlığı nedeniyle uygulanamazl ığım ilan etmekte tereddüt etmezler ki, bu rahats ızlı k duygusu uyandırmaktadır zira, bir
Fransız açısından, bir "idari işlemin" (idari işlemin tan
ımı ve kabul şartları bilinmektedir) tüm ko şullar
ını haiz basit bir "talimat" yasaya üstün
gelmektedir! Bu ko şullar altı nda, Asliye hukuk mahkemeleri ve idari
mahkemeler, 2 Nisan 1979 tarihli "ku şlar" yönetmeliğini 1998 tarihli göçmen kuş lar için av mevsiminin kapanmas ı tarihine ilişkin yasanın önüne
geçirerek hiç alışılmadık bir "ün" kazand
ılar.

Bunun dışı nda, yine Anayasa Konseyi'nin marjinalle şmesi sonucunu doğuran Damştay'ı n nispeten yakı n tarihli, çok önemli iki karar ıyla bu kuruma olağanüstü tepki gösterme yetene ği açığa çıktı . Burada söz konusu
olan 3 Temmuz 1996 tarihli "Konö" karar ı ile 30 Ekim 1998 tarihli "Sarran" karandir. Birinci kararda, yani "Kon" kararında, Danış tay, kendisinin koyduğ u ya da en azından ortaya çı kardığı bir "anayasa ilke"sine uygun olarak bir sözle ş meyi yorunılamaktadı r. Bu ilke, siyasi nedenlere dayanan suçlularm iadesi isteminin yerine getirilemeyece ğine ii şkindir. Bu
yorum tsı-tük bir biçimde, Konseye "anayasal" organ statüsü verilmesine
yol açmaktadır, çünkü işlev organ
ı "yaratmaktadı r". Sözü edilen ikinci kararda, yani "Sarran" karar
ı nda, durum çok daha karmaşıktı r ve Anayasa
Konseyi için çok daha a ğır sonuçlar do ğurmaktadır. Sonuçta, L. DUBOIS
ve J. E FLAUSSE (32) gibi en cesur yorumcular için Dan
ış tay, "yorum
maskesi altı nda bir anayasaya uygunluk çekincesi olu şturmaktadı r. Aslında anayasaya uygunluk denetimi yapmaktad ı r"; bu kararın devrimci yönü
konusunda oldukça ihtiyatl ı davranan Profesör B. MATHIEU ve Profesör
M. VERPEAUX'ya (33) göre Konsey, karar
ın anayasaya uygunlu ğımu,
sözle şmeye aykırılığı na üstün tutmakla yetinecektir. Dan ıştay'da raportör
olan ve sonuç bölümlerini kaleme alan Christine MAUGUE'e gelince, o
olup bitenleri yumu şatmaya çal ışmaktad
ı r (34): "... Danıştay'ı n kendini,
sözle şmenin anayasaya uygunluğunu denetleme rolü biçti ğine dair hiçbir
iş aret bulunmamaktadı r ... istisnai hallerde anayasan ı n yönetsel işlem ile
sözle şmeler arası nda bir engel teş kil ettiğini saptaınakla yetinmektedir
..." Her ne kadar yorumunun sonuç bölümünde, sadece "faydalı bir diya(32) Revuc du Droit Public. 1999, s. 919.
(33) Revue Française du Droit Administraüf, 1999, s. 67.
(34) Cahiers du Cansel Cansiitutionnel. a.g.e.. s. 89.
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IVIAUGÜE, "Anayasa Konseyi ile ili şkilerinde Dam ştay'ı harekete geçiren
rekabet ruhu"nu kabul etmek zorunda kalm ıştır. Biz, herkes tarafından
bilinen yönelimlerin üzerinde ı srarla duran, iktidar ve liderli ğin ele geçirilmesi kavgalan dolayısı yla Anayasa Konseyi üzerinde dola şan çok daha
gerçek tehlikeleri daha iyi anlamay ı sağlayan bu ikinci yoruma kat ılmayı
tercih ediyoruz.
2) Avrupalı Yargıçların Araları ndaki Rekabet
Avrupalı yargıçlar arası ndaki rekabet önceden kestirilebiir nitelikteydi.
Avrupalı yargıçlar arası ndaki bu rekabet beklenenden daha h ızlı bir biçimde ortaya çıkmakta ve genelde anayasa mahkemelerinin, özelde de,
geçmişte Fransız devletinin merkezi yap ısından diğer mahkemelerden daha fazla yararlanan ve bugün de bu yap ımn olumsuz sonuçlarına doğrudan maruz kalan Anayasa Konseyi'nin gelece ği üzerinde önemli sonuçlar
doğurmaktadır.
Hukukumuzun giderek, do ğrudan ya da dolayli olarak, Avrupa kökenli hale geldiği şu günlerde, baz ıları "ulusal" hukukun, Fransa'da uygulanan
hukukun yalmzca 1İ4'üııü değilse bile, 1/3'ünden fazlas ım temsil etmediğini düş ünecek kadar ileri gittiler. Ozellikle, Konsey'in oldukça tart ışmali
olan 1975 tarihli karanndan sonra ("hamileli ğ in gönüllü sona erdirilmesi"), Avrupa nezdinde bir yarg ılamanın ortaya çıkması ve geli şmesine tanıklık edeceğimizi önceden kestirmek zor bir şey değildi. Sonuç olarak,
Uluslararası Adalet Divanı ve özellikle bireysel ba şvuru olanağı mn tamnmasından beri Avrupa Insan Haklar ı Mahkemesi gitgide ön plana ç ıkan
iki mahkemedir. Avrupa Konseyi ile Avrupa Birli ği bir gün büyük olas ıliki dü ş ünülürse, bu tarihten itibaren söz kola tek bir kurum haline gelece ğ
nusu bu iki mahkemenin birle şmesi de bunun doğ al bir sonucu olacaktır.
Yamlgıya dü şmeyelim, bu birle şme yeni oluş acak kurumun gücüne güç
katacaktır. Hiç şüphesiz, Baş kan J. ROBERT (35) ya da D. ROUSSEAU
gibi yazarların gösterdiğ i ve uygulamalarda da kendini şimdiden hissettirdiği gibi bu birleş meyi bir Avrupa "Anayasas ının" yapılması ve uygulanması önceleyecek ya da izleyecektir. Ele ald ıkları hukuksal sorunlar ın Av(35) 3 ve 4 Aralı k 1999 tarihinde, Tunus Anayasas ı'nm kırkıncı yılı dolayısıyla Tunus'ta
ınlanma sürecindedir.
gerçekleşen kolokyum sırası nda. Raporlar, Tunus'ta yay
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renilmesinin, ki henüz çok yava ş gerçekleşmektedir, temel haklar ile hukukun diğer dallanna ilişkin uyuşmazlıkları n, ve bunun yamsıra uyuşmazlıkları n doğasında olan sonuçların avrupalı bir nitelik kazanması sürecini hızlandıracağını ekleyelim.
Geriye "rekabetten" ne anlad ığımızı belirlemek kalıyor. Aslında, eğer kavram böyle anlamı belirsiz bir hale gelmeseydi, bütünleyici bir biçimde barışçı bir rekabet ya da bir tür hukuki "cohabitation" (***) söz konusu olabilirdi. Böyle bir durumda örneğin, temel hakları n Avrupa çapındaki uyuşmazlığı olgusu, kendi özgür iradesi ile ve temelinde bütünleyici olan bir
alan içinde geli ş me gösterecek ("Strasbourg Mahkemesi"nin bir davada
"makul süre" konusunda, 9 Kas ı m 1999 tarihinde, "Chalibi ve Debboub
olayı"ndan hareketle verdiğ i bir kararının da gösterdi ği gibi) ve böylece
Anayasa Konseyi bu "tehlikeli" duruma dü şmeyecekti. Böylece, sadece diğer mahkemenin kararını tehdit etmeyen, zarars ız bir rekabet söz konusu
olabilirdi.
Fakat, "Avrupalı yargıçları n" saldınsını ya da emperyalizmini tartışmış
herhangi bir iradeden değil, iki hukukun, ulusal ve Avrupa hukukunun,
eklemlenmesinden do ğan zorlukları sonuca bağlayan, öngörülebilir olduğu kadar mantı ki ve kaçı mlmaz zincirleme bir durumdan kaynaklanan
çok daha az ban şçı bir rekabet de Söz konusu olabilir. Bu hukuklann çeli şki ve bağdaşmazlı k düzeylerinin temel haklar ı n korunmasımn farklı
düzeylerine denk geldi ğ
i düşünülebilir. Böylece, yeniden tart ışmalar -belki de kaygılar- başlatan ve kuş kusuz bundan böyle Konsey üzerindeki tehlikelerin artması na neden olan Avrupa Insan Haklar ı Mahkemesi'nin verdiğ
i bir karar ile bir ad ım daha atılmıştı r. Aslında, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi "Fransa'ya kar şı Zielinski, Pradal, Gonzalez ve di ğerleri"nin
baş vurusu ile ilgili olarak 28 Ekim 1999 tarihinde verdi ği kararla, Anayasa Konseyi'nin anayasaya uygun buldu ğu bir yasanı n (ki yenilik bu noktadadı r), yasa Fransız yurttaşını bir karann geçerlili ğine itiraz edilmesini takiben "adil yargılanma" hakkı ndan yoksun bıraktığı için, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırılık taşıdığı kanısına varmıştı r. Bilindiği
(***> Fransız Beşinci Cumhuriyetinde, Cumhurba şkanı ile hükümetin farklı eğilimi olan
partilerden olmas ı durumu (Ç.N.)
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gibi Konsey'in varl ık
lamak değ ildir. 0 halde, biçimsel olarak iki karar aras ında çeliş ki yoktur.
Ş üphesiz, sinirli sonuçlara sahip bir konu olan Alsace'a yönelik ilga hükmü konusuna ili şkin bir davan ın varlığı öne sürülebilir. Fakat unutmamalıdır ki, tartışmalı olan "büyük kararlar" ın çoğ u "ikincil", hatta pratik yaran olmayan davalarda al ınmıştı r (36). 0 halde, orta ve uzun vadede saı yitirmesine neden olabilecek bir durumu aç ığa
dece Konsey'in saygınlığın
çıkaran "devrimci" bir kararm kar şısı nda bulunduğumuzu görmeyi kabul
etmemek için, bu tür ayr ıntı lar arkasına s ığınmak tehlikeli olacakt ır. Bu
durum, büyük ihtimalle Konseyi çok daha ciddi bir içtihat benimsemeye
ve zı mni olarak bir bak ı ma Avrupa bünyesindeki yaz ılı kaynakları ve
mahkemelerin "geni şlemiş anayasallık bloğu" içinde yaptıkları içtihatlannı bütünleş tirmeye yöneltecektir. Tehlike gerçektir ve varl ığını kuvvetli
bir biçimde hissettirmektedir. Profesör G. CARCASSONNE'un belirtti ği
gibi, tehdidin farkı na varmamak Konsey için tehlikeli olacakt ır (37).

Anayasa Konseyi'nin, bir Avrupa Anayasa Mahkemesine ba ğımlı kılınmış
bir Federal Eyalet Mahkemesine dönü ştüğü günler henüz gelmemiştir. Fakat Konsey için, birinci bölümde anlatm ış olduğumuz ve Konsey'in yasal temelini -Frans ız Anayasası - tehdit eden birincil tehlikeye eklenen bu "Avrupa? tehlikeye tepki gösterme zamam gelmi ştir. Bütün bunlar Konsey'in
me şruluğu ve dolayısı yla da gelece ği için endiş e verici unsurlardı r. Konsey,
içtihadı değiş tirmeye ya da yürütme gücünün, hatta referandum arac ılığı
ile hareket eden egemen halk ı n, faaliyetinin daha yaygm bir denetimi gibi
araçlarla yeni alanlan fethetmeye mi soyunmal ıchr? (38) Ortaya çıkan tehditlerden kurtulmak için Konsey'in yapmas ı gereken, bunca olas ı stratejiden, hatta pek çok di ğeri arasmdan bir seçim yapmak olacakt ır.
Çeviren: Ayş en UYSAL
<Paris I. Panthöon-Sorbonne Üniversitesi)
(36) Bu, daha önce Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin hiçbir pratik yararı olmayan Unlu
kararı « Marbury V. Madison » da görülen durumdur.
(37) Le Point, 12 Kasım 1999:
(38) 1993 5 teki « Vedel Komisyonu »nun önerilerine bak ınız. Ayrıca bakını z, Frödrique
Rueda. «1* Contröle de I'activitö du Pouvoir exc ıı tif par le juge constitutionnel en
Allemagne, en Espagne et en France », LGDJ, 2000 : H. Roussillon'un önsözü.
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Sayın Henry Roussillon'a bu konuşması için teşekkür ediyorum.

Tartış ma bölümünde Hacettepe Üniversitesi Ö ğretim Üyesi Sayın Prof.
Dr. Mustafa Erdoğ an konuşacak. Sayın Erdoğ an'a söz vermeden önce zamanı n hayli ilerlemesi sebebiyle say ı
n konuklardan, de ğerli meslektaşlarımdan şayet soruları var ise çok kı sa bir şekilde, yazılı olarak kürsüye
iletmelerini istiyorum. Vakit elverdi ği nispette sorulara cevap verilecektir.
Sayın Prof. Dr Mustafa Erdo ğan'a söz vermeden önce çok k ısa bir özgeçmişini sunmak istiyorum. Ankara Hukuk Fakültesi mezunu, yüksek lisans ve doktoras ını aym fakültede tama ınlamıştır. 1991 yılı nda Anayasa
Doçenti olmuş tur, 1997 ılında
y
Profesörlüğe yükselmiş tir, 1997-1998 öğretim ılı
y nda Amerika'da George Maison Universitesinde Ziyaretçi Profesör
olarak araştırmalar yapmıştı r. Halen Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve
İ dari Bilimler Fakültesinde Oğretim Üyesi olarak çal ışmaktadır.
Say
ı n Prof. Dr. Mustafa Erdoğ an konuş ma süreniz 20 dakikadı r; buyurunuz efendim.

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Roussillon'un "Fransı z Anayasa Konseyi: Tehditler Zaman ı"
Başlıklı Tebliğinin Yorumu
Profesör Roussillon'un tebli ğinde temas ettiğ
i sorunlardan birkaç ı üzerinde özellikle durmak istiyorum. Çünkü, Frans ı z Anayasa Konseyi örne ğinden hareketle dile getirilmiş olsalar da, bunlar asl ında anayasa yargısının
evrensel sorunlanyla ilgilidirler.
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1. Anayasa Kavramı mn "Endişe Verici" Gelişimi
Profesör Roussillon'un bu ba şlık altında ele aldığı ve Fransız Anayasa
Konseyi'ni "tehdit ettiği"ni ileri sürdüğü başlı ca iki sorun "anayasa" kavramımn kapsaını mn genişlemesi ile anlamını n belirsizleş mesi yönündeki
geliş meler olarak belirtilebilir.
a) Kapsaının Geniş lemesi: "Anayasallık Bloku"
Fransı z Anayasa Konseyi anayasaya uygunluk denetiminde ölçü al ınacak
normları doğrudan do ğruya pozitif anayasa nonnlar ıyla s ınırlı görmeyip,
1958 Anayasası'n
ı n Dibacesinde yapılan atı ftan hareketle, 1789 Bildirisi,
1946 Anayasas ı 'mn Dibacesi ve Üçüncü Cumhuriyetten beri geli ştirilen
"Cumhuriyetin yasalar ınm tamdığı temel ilkeler"i de ölçü normlara dahil
etmiştir. Buıılann ilk ikisi 1958 Anayasas ı'mn Dibacesinde açı kça belirti!miştir. "Cumhuriyetin yasalar ımn tamdığı temel ilkeler" ise içtihat yoluyla (1971'de) anayasailik blokuna dahil edilmi ştir. Ayrıca, Konsey kimi kararlarında "anayasal değer taşıyan amaçlar" terimine yer vermekle de,
benzer sonuç doğurabilecek bir yola girmi ş tir. Bu da, Profesör Roussillon'un anlatııüıyla, "a±ıayasamn ieriğini gitgide... daha belirsiz" hale getiren bir yoldur. Bir görü ş e göre, Konsey bu karardan sonra, artık Anayasa'nın öngördüğü "iktidar haritası "mn yorumcusu olmaktan çok; içerikleü, anlam ve kapsamlar ı sürekli yoruma ihtiyaç gösteren temel haklar ın
koruyucusu haline gelmiş tir. Konsey bu suretle, te şrii, idari ve yargısal
ın
ı n içerik ve s ımrlarım gitgide daha fazla belirlemekotoritelerin kararlar
tedir.
Bu geli şme, insan haklar ının korunmasına hizmet ettiğ i ölçüde anayasa
yargısı organlarının anayasal-demokratik bir sistemde olmas ı gereken işlevine uygundur. Bununla beraber, bir "anayasall ık bloku" yaratılmasmın
ve bunun kapsamım sürekli genişletme çabasmı n prensip olarak doğru
olup olmadığı sorunu hala açıkta kalmaktadı r. Acaba, "anayasal metinleri
ın
içtihat yoluyla/anayasal yorumla geni şletme çabası ancak temel haklar
güvencesini artırıcı olursa me şrudur, aksi halde meşru değildir" diyebilir
miyiz?... Kanaatimizc, politik olarak tercihe şayan olsa da, hukuki argümantasyon tekni ği açısı ndan böyle bir ayrun yapmak yine de keyfıdir. Bu
paradokstan kurtulmamn belki makul bir yolu, temel haklardan yana yo-
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bir biçimde, pozitif anayasadan ve —uluslararas ı sözle şmeler dahil
olmak üzere- anayasamn yaptığı referanslardan hareketle temellendirmeye çalış mak olabilir. Ama o zaman da, formel anayasaya e şdeğer bir kategori olarak bir "anayasallı k bloku" icat etmeye gerek kalmaz. Ba şka bir
ifadeyle, söz konusu koruma ihtiyacı kendi başı na böyle bir icadı haklı göstermez. Fransa örneğinde, Anayasa Konseyi'nin içtihad ını n her zaman bu
kapsamda mütalaa edilmesi kolay olmasa gerektir.
b) Anlamı n Belirsizleşmesi:

Anayasa kavramıyla ilgili ikinci —ve tebliğ sahibinin dile getirdiği- "tehditkar" geliş me, anayasamn metninin belirlenebilir-objektif bir anlam ı olmadığım ileri süren görüş ten kaynaklanmaktadı r. Buna göre, bir metin olarak 'anayasa'nın kendi başı na objektif bir anlamı yoktur. Anlam, muhataba göre, onun çevre şartları na ve müktesebatına göre değişir. Yargıç ne olduğunu söylemedikçe anayasamn anlam ı yoktur. Bu anlayışa şüpheyle
bakan yazara biz de katılı yoruz. Çünkü, bu yorum kabul edilirse, belirsizleş en anayasal iktidar ili ş kileri çerçevesinde yargı çlar gerçek egemenler
haline gelebilirler ki bunun demokratik olmad ığı açıktır. Roussillon'ı.uı
işaret ettiğ
i gibi, bu yaklaşı m siyasi iktidarı n son sözü söyleme hakkım yeterince önemsememekteclir.
İkincisi, bu aşırı rölativist görüş , yazılı anayasa yapman ın telosuyla da
bağdaşmamaktadı r. Çünkü, anayasalar bir bakı ma iktidar ilişkileri alanında belirsizliği ortadan kaldırmak ve siyasi iktidan çerçevelemek için
yapılırlar. Oysa, anayasan ı n kendi başına objektif bir anlam
ı bulunmadığını ileri sürmek, amacı bu olmasa da, pratikte iktidara keyfihik yolunda
peşinen ruhsat vermek anlam ı na gelir. Gerçekten de bunda, anayasa yargıcım, başkaları mn bilmediği gizli anlamlan ke şfeden kabile büyücüsünün konumuna yerle ş tirme tehlikesi saklıdı r. Bu, yargıcı n meşruluğunu
sarsıcı olduğu kadar, hukuk devletinin ki şiler için güven ve istikrar sağlayıcı yanım da aşındırain bir anlayıştır.
Bu hüküm, anayasalann yarg ı sal yorum yoluyla sürekli olarak yeniden
yaratıldığı gerçeğini görmezden gelmek demek de ğildir. Anayasal yorum
anayasamn kı smen yeniden-inşası nda önemli olmakla beraber, bu, anayasa yargıcının olmayan bir şeyi yaratmas ı ve iktidar ili şkilerini tümüyle ye846 BİLD İRİLER
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niden kurmas ıyla aym şey de ğildir. Tebliğ sahibinin ifadesiyle, anayasal KURULTAYI
yorumda yargı cm takdir yetkisi anayasayı yeniden yazmaya kadar ileri
götürülemez. Yargıcın "hukukun ne olduğunu söylemesi" demek onun hukuku yaratması değil, hukukun somut durumda ve somut ili şkiler bakımı ndan ne anlama geldiğine otoriteli olarak sadece yarg ıcın karar verebilmesi demektir.
Sonuç olarak, anayasamn objektif bir anlamdan tümüyle yoksun oldu ğui gibi, sadece denu söylemek, sayın Profesörün de haldı olarak işaret ettiğ
mokrasi bakımından de ğil, ayni zamanda hukuk devleti aç ısından da tehlikelidir.(1) Demokrasi aç ısı ndan: Hukuku yaratma yetkisi yurtta şlara ve
onların temsilcilerine aittir, (2)Hukuk devleti aç ısından: Hukuku öngörebilme (hukuki güvenlik) ilkesine ayk ırıdır. Bunun yaratacağı belirsizliğin
yasama organı nm keyfıliğinden daha az zararlı olduğu söylenemez.
2. Katı Anayasa ve Değiştirilemez Hükümler
Profesör Roussillon Fransa'da anayasamn gitgide daha az katı hale geldiğini tespit ederek bunu hem yaz ılı anayasaya hem de Anayasa Konseyi'ne
yönelik bir tehdit olarak nitelendirmektedir.
a> Kat ı Anayasa
Anayasa teorisinin "katı anayasa" üstündeki vurgusu hem mant ıken tuı hak eden
ımından ciddiye alınmay
tarlıdı r, hem de pratik sonuçları bak
bir vurgudur. Mant ıki bakı mdan tutarlıdır: Çünkü, yazılı anayasa siyasi
iktidarı (devleti) nispeten sabit bir üstün hukukla ba ğlamak amac ıyla yapılır. Bu nedenle, faaliyetlerinin me şruluğu bu referans çerçevesine ba ğlı
olan iktidarı n bu çerçeveyi (anayasayı) değiş tirememesi gerekir. Pratik
açısından baktığımızda da, demokratik ço ğunlukların dizginsiz hükmetme hırsına kapılmalarına, bunun yaratması muhtemel felaketli sonuçlara
set çekmek gerekir. Bu nedenlerle, hükümet etmek için yeterli olan ço ğuni ştirmek için yeterli olmamalıdır.
luk anayasayı değ
Buna karşılı k, anayasanı n barışçı -demokratik yollardan deki§tirilememesinin de son derece ciddi sakıncaları bulunmaktadı r. Böyle bir durumun
bar
ışçı olmayan yollan denemek isteyenler için bir nevi te şvik olacağı gerçeğini bir yana b ıraksak bile, ba şlica iki sakıncadan söz edilebilir. BirinciBİLD İRİLER 1847
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si, anayasanı
n toplumsal değişme ve gelişmenin gerisinde kalması durumudur. Bu ise devlet-toplum gerilimine yol açmak suretiyle ya "a şağıdan"
gelen bir kalkışmayı, ya devletin otoriterle şmesini ya da her ikisini birlikte teşvik edebilir.
Bu pratik mülahazaya ek olarak, en az bunun kadar önemli olan ahlaki
bir sorun da vardır: Hiç bir kuş ak daha sonraki kuşakların kaderini sonsuza dek belirleme hakkına sahip değildir. Gelecek ku şaklann değerlerinin bizimkilerle aynı olacağım ne öngörebiliriz, ne de böyle olmas ım istemeye ahlaken hakkımız vardır.
İşte katı anayasa, kanaatimizce, bu iki ihtiyaca verilmi ş en makul cevaptır: Ne hiç de ğiştirilemeyen anayasa, ne de iş levini yitirecek derecede başkalaştırılabilen anayasa.

Başka bir sorun da "katı anayasa" sisteminde anayasa yarg ısının rolünün
ne olması gerektiğiyle ilgilidir. Anayasa yargıcı, toplumsal bir ihtiyaç haline gelen anayasa de ğişikliklerini yapmay ı ihmal eden "tali kurucu iktidar"ı ikame etmeğ e çalışmah mıdır?... Doğrusunu söylemek gerekirse, demokratik teori aç ısından, anayasa yargıçları mn kendilerini kı smi anayasa koyucu yerine koymaya hakları olduğu söylenemez. Ancak, Amerikan
Yüksek Mahkemesi'nin yapt ığı gibi, anayasan
ın içerdiği normları mantıki
sonuçları na götürmek ve anayasal ilkelerden kimi yeni hukuk normlar
ı
türetmek suretiyle anayasal düzeni yenilemek ve zamana uydurmak anayasa yargısı organlar
ının kaçınamayacaklan bir i ştir. Buna "içtihat yoluyla anayasa değişikliği" denebilir.
b) Değiştirilemez Hükümler
Ne var ki, kimi çağdaş anayasaların içerdiğ i "değiştirilemez hükümler"
—Roussillon'un ifadesiyle, "sert anayasal çekirdek"- konusu bundan farkl ı
olarak ele alınmak zorundadır. Yazılı anayasaların bu türden hükümler
içermesi çok da ender durunılardan değildir. 1947 İtalyan (m. 139: cumhuriyet şekli), 1949 Alman (m. 79/3: temel haklar, demokratik sosyal federal
devlet, anayasanın bağlayıcılığı, direnme hakk ı), 1958 Fransız (m. 89/son:
hükümet biçiminin cumhuriyet oldu ğ u), 1982 Türk anayasal an. 1976 Portekiz Anayasası ise (m. 288) bu konuda bir hayli uzun bir liste vermektedir ki bunlar neredeyse anayasan ı n düzenin bütününün ilkeler halinde
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özetlenmiş bir şeklidir. Ayrıca 1946 tarihli Japonya Anayasas ı'nın 97. KURULTAYI
maddesi, bunlardan teknik bakımdan farklı olarak, "en üstün hukuk" başlığı altında, anayasanın tanıdığı temel insan haklar ımn gelecek kuşaklar
içinde geçerli oluğunu ve hiçbir zaman ihlal edilemeyeceklerini belirtmektedir.
Anayasaya "değiştirilemez hüküınler" koymak da gelecek kuşakların tercihlerini kısıtlamak anlamına gelir. Bu hükümlerin anayasa koyucunun
ideolojik tercihlerini yans ıtması durumu özellikle böyledir. Buna kar şılık,
ideolojik içerikli pozitif bir toplum projesini de ğil de, demokratik hukuk
devletinin kurumsal (Örn., temsili bir meclisin/parlamentonun, ba ğımsız
ın muhafazasıyla ilgili) ve operasyonel yamahkemelerin; insan hakların
pısın
ı (örn., genel, e şit, doğrudan ve gizli oya dayalı özgür seçimler) korumaya dönük usuli güvenceler için böyle bir sakınca söz konusu olmayabilir. Bu açıdan bakıldığında, Avrupa'da de ğiştirilemez hükümler içeren
anayasalar içerisinde en isabetsiz tercihlerde bulunanlann 1976 Portekiz
ve 1982 Türkiye Anayasaları olduklan söylenebilir.
3.Anayasa Değişikliğinin Anayasaya Uygunlu ğıı Sorunu
Tebliğ sahibi, anayasa değişikliğinin anayasaya uygunluğunun denetlenmesinin "kavramlarda bir çeli şki" olduğunu belirtmektedir. Ben de aynı
kanaatteyim. Anayasa yargısı organlan usulüne göre yapılmış bir anayasa değişikliğini içeriği açısmdan denetleyemezler. Böyle bir denetim gerçekten de kavramsal bir çeli şkidir; çünkü, anayasa değişikliği yapmamn
k
de
amacı zaten yürürlükteki anayasayı kısmen başkalaştırmaktır; ısmen
olsa başkalaş an anayasa elbette orijinal anayasaya aykın olacaktır. Başratmak demek anayasaya aykika bir anlatımla, anayasayı değişikliğe uğ
ii olanı veya henüz anayasal olmayam anayasal hale getirmektir. Kald ı ki,
anayasa değişikliğinin anayasaya uygunluk açısından denetlenmesine
izin verilmesi halinde, anayasanın değiştirilmesi ya hiç mümkün olmaz ya
da anlamsızlsaçma değişiklikler yapılır. Ote yandan, bunun pratik bir soı anayasa koyucu haline getirmek olur.
nucu da, denetim yapacak organ
4.Anayasa Yargıcının Ulusal ve Uluslararas ılUluslariistü Rakipleri
Profesör Roussillon tebliğinde Fransız Anayasa Konseyi'nin ba şka ulusal
ve uluslararası veya uluslarüstü mahkemelerin rekabeti ile karşı karşıya
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ti önemlidir. Çünkü, Fransız Danıştay'ı zaman zaman fiilen anayasaya uygunluk denetimi yapmak suretiyle "Anayasa Konseyi'nin maıjinalleşmesi"ne yol açmaktadır. Fransız Anayasa Konseyi için söz konusu olan bu
"tehdit"in bir benzeri ile Türkiye'de de kar şılaşmaktayız. Nitekim, Türk
Danıştay'ı da —çok daha az olmak üzere Yarg ıtay da- zaman zaman Anayasa Mahkememizin anayasal yorum tekeline rekabet eden kararlar vermektedir. Bu durum, hem Frans ız Anayasa Konseyi'nin hem de Türk Anayasa Mahkemesi'nin kendi yorumlayıcı otoritelerini tartışılmaz biçimde
tesis etmek üzere yeni stratejiler gli ştirmeleriııi zorunlu kılmaktadır.
Anayasa Konseyi'nin iki de önemli uluslarüstü rakibi var: Avrupa Adalet
Divam ve Avrupa İnsan Haldan Mahkemesi. Avrupa Adalet Divan ı'mn rekabeti yeni Avrupa Temel Haklar Yasas ı'mn yururlüğe girmesinden sonra
daha da artacaktır. Avrupa Insan Hakları Divam'nm rekabeti ise zaten
fazlası yla hissedilmektedir. Bu durum Türk Anayasa Mahkemesi bak ımından da varittir. Profesör Roussillon Avrupa Insan Hakları Mahkemesi'nin yeni (1999 tarihli) bir kararına iş aret etmektedir ki bu karar Anayasa Konseyi'nin anayasaya uygun buldu ğu bir yasayı Avrupa Sözleşmesine
aykırı olduğunu tespit etmi ş olması nedeniyle özel bir önem ta şımaktadır.
Konsey gerçekten de saygınlığım aşındı rabilecek bu türden kararlar karşısında, hukuki/yargı sal "cohabitation"un bir yolunu bulmaya mahkum
gibi görünüyor. Türk Anayasa Mahkemesi'nin bu meseledeki durumu ise
daha da zor. Doğrusu, 1982 Anayasas ı 'na göre hüküm vermek durumunda
olan yüksek mahkememizin daha şimdiden özellikle siyasi partilerin kapatılması kararları dolayısıyla zora girmi ş olan konumunu tamir ve tahkim etmesi fevkalade zor görünüyor.
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Prof. Dr. Turgut Tan
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Anayasa Hukuku Kurultayı mn 5 inci gününün ilk toplant ısı olan "Ekonomik Düzen ve Anayasa" ba şlıklı bölümü yönetmek üzere, Rekabet Kurulu
Yönetim Kurulu Üyesi, de ğerli avukat İ smet Cantürk'ü kürsüye davet ediyorum.
Buyurun Sayın Cantürk.

Av. İsmet Cantürk
Rekabet Kurulu Üyesi

Değerli konuklar; Türkiye Barolar Birli ğinin düzenlediği Anayasa Hukuı n be ş inci ve son gününün ilk Oturumuna ho ş geldiniz. Heku Kurultayın
pinizi sayg ıyla selamlıyormn.
Bugünkü konumuz, "Ekonomik Düzen ve Anayasa." Konu şmacılarımız;
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ö ğretim üyelerinden Sayın
Prof. Dr. Turgut Tan ve tart ışmacımı z da Yeditepe Üniversitesi ö ğretim
ı n Prof. Dr. Vural Fuat Sava ş.
üyelerinden Say
ı n hocalarımızı buraya davet ediyorum.
Konuşmacı ve tartışmacı say
Değerli konuklar; birkaç cümleyle bir giri ş yapmak istiyorum. Hiç ku şkuilim.
lanmayı n; bir korsan tebliğ sunma niyetinde de ğ
Ülkemizde ça ğdaş , demokratik yap ılanmanın ve ekonomik düzene ili şkin
kuralları n temeli, bilindi ği gibi Atatürk devrimleriyle at ılmıştır. Bu yapılanma içinde yer alan ekonomik düzenimizi 77 y ıllık süreç içinde çağdaş
uygarlı k düzeyine ula ştı rma çabalan içinde olduk. Bu süre içindeki geli şBİLDİRİLER
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melere karş m, ekonomik ve toplumsal sistemimize ilkeli bir i şlerlik ve tutarlilik maalesef kazandaramadık. Özellikle ekonomik alanda gerçekle ştirmemiz gereken çağdaş kurumsallaş malann yerini, çoğu zaman çatışmacılığı öne çıkaran bireysel yaklaşımlara ve sloganlara bıraktık. Ekonomik
yapımızı bu 77 yıllı k süreç içinde kurumsalla ştıramamaınızı n, ilkelerinin
ve kurallarmı n belirlenememesinin sonuçlan, ku şkusuz sosyal ve siyasal
yapımızı da olumsuz yönde etkileyegeldi. Çünkü disiplinden, ilke ve kurallardan ve yapt ırı mlardan yoksun bir ekonomik düzen, her türlü olumsuzluğu ve yozlaşmayı beraberinde getirir.

Ekonomik yapımızın çerçevesini oluş turan Anayasal düzenlemelerin, kurumsallaşmayı ve kalıcı ilkeleri öngörmesi gerekti ği kanısındayım. 1982
Anayasasın
ı n ekonomik haklar ve ekonomik hükümlerle ilgili bölümlerindeki yetersizliklere karşı n gerekli kurumsal!aşmaları zaman yitirmeden
gerçekle ştirebilseydik, ku ş kusuz bugün yaşadığımız s ıkıntılar söz konusu
olmayacaktı . 82 Anayasası , özellikle ekonomik alandaki kurumsalla şmaları örneğin 167. Maddesiyle öngördü ğü halde, bu maddenin öngördü ğü
kurumları n bir kısmı m dahi henüz gerçekle ştiremedik, gerçekle ştirebildiklerimizi ve uygulamaya sokabildikleri ınizi de ancak 15 yı l sonra kurumsallaştırabildik.
Bugünkü Oturumda, ekonomik düzeniniiz; sosyal, kültürel ve politik çerçevesi ve idari yap ı içindeki özellikleriyle birlikte de ğerlendirilecektir.
Konuşmacılarımızı n özgeçmiş lerini sunmaya gerek duymuyorum. Say ın
Hocamı z Prof. Dr. Turgut Tan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakikitesi öğretim üyelerinden. Say ı n Prof. Dr. Vural Fuat Sava ş, eski Anayasa
Mahkemesi üyelerimizden ve Yeditepe Üniversitesi ö ğretim üyelerinden.
İlk sözü, konu şmacı olarak Say
ı n Prof. Dr. Turgut Tan'a veriyorum. Zamanımız sın
ı rlı olduğu için, belki soru-cevap bölümünde bir s ıkıntı yaşayabiliriz. 0 nedenle konu şmalanmızın da uzamaması na özen göstereceğiz.
Buyurun Sayı
n Hocam.
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Prof. Dr. Turgut Tan
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

EKONOMİ K DÜZEN VE ANAYASA

Giriş
Ekonominin örgütlenmesi ve i şleyiş i hukuk kurallarma ba ğlı olduğundan, hukuk sisteminin temeli olan anayasa, zorunlu olarak ekonomik düzenin de temelini ve hukuki altyap ısını oluşturmaktadı r (1). Hukuk, ekonomik alandaki kamusal düzenlemeler için bir <araç> i şlevi görmesi yamnda; ayni zamanda ekonomik alandaki faaliyetlerin içinde cereyan edeceği bir <çerçeve> de olu şturmaktadır- Ekonominin kendi yasalar ımn varhğına ve bunların işleyiş ini, salt hukuki düzenlemelerle, durdurman ın veya tersine çevirmenin olanaks ızlığına karşı n, serbest piyasa ekonomisi
için de bir hukuki altyapımn oluşturulması zorunIulugu kabul edilmektedir.
Nitekim, ekonomi-hukuk ili şkileri çeş itli ülkelerde, "ekonomi hukuku",
"ekonomik hukuk" ve "ekonomik kamu hukuku" gibi de ğişik kavramlar (2)
kullamlarak ba ğımsız inceleme konusu yap ılmaktadı r. Konu Türkiye'de ilk
kez 25 yıl önce, gene Türkiye Barolar Birli ği tarafindan düzenlenen "Ekonomi-Hukuk Kongresi"nde her yönü ile aynnt ılı olarak tartışılmıştır (3).
Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan anayasalann ekonomik düzene ilişkin bazı temel kurallara da yer verdikleri, ekonomik ya şamın içini bir çerçeve oluşturdukları görülmektedir. Kimi ülkelede cereyan edeceğ
rin anayasalannda (örne ğin 1976 Portekiz Anayasas ı) ekonomik düzene
ilişkin kurallara çok aynntılı yer verdikleri dikkat çekmektedir. Bu geli şmeler karşısı nda "Devletin Ekonomik Anayasası " veya "Ekonomik Anaya(1) R Delvolv6, Droit public de l' ğconomie, Dalloz, Paris, 1999. s.67.
(2) Bu kavramlar konusunda bkz. T.Tan, Ekonomik Ka ınu Hukuku. TODAtE yayını, Ankara, 1984, s.7vd.
(3) Ekonomi-Hukuk Kongresine Sunulan Tebli ğler, T.B.B. yayım, Ankara, 1975
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kullan
ılmaya başlanmıştı r (4). Ancak, bu kavramlara yüklenen anlam konusunda farkl ılıklar bulunduğunu da belirtmek gerekir
(5). Türkiye'de de 1961 Anayasas ı'nın "ekonomik düzen öngörmesi" nin,
dönemin en önemli özelliği olduğunu söyleyenler vardı r (6). 1982 Anayasası da ekonomik düzene ili ş kin pek çok hüküm içermektedir.

1982 Anayasas ı'nın yürürlüğ e girmesinden hemen sonra anayasa de ğişikliği ve yeni anayasa giri şimleri ba şlamış, bunun sonucunda çe şitli meslek
kuruluşları , sivil toplum kuruluşları tarafından yeni anayasa önerileri hazırlannuştı r. Ancak, bu öneriler incelendiğ inde ekonomik alana ili şkin yürürlükteki Anayasa'nı n hükümlerinin büyük ölçüde korundu ğu dikkat
çekmektedir (7). Ancak, A.B.D.'nde J.Buchanan' ın öncülük ettiği "anayasal iktisat" yakla şımın
ı benimsemiş akademik çevreler, bu görü ş doğrultusunda, ekonomik düzenle ilgili bazı yeni hükümlere anayasada yer verilmesini savunmaktadı r (8). Bu görü ş lere ileride yeri geldikçe de ğinecegız.

(4) B.Chönot, Organisation öconomique de l'Etat. Dalloz, Paris. 1965, s.93; S.Cassese, La
nuova costituzione economica, Laterza. Roma-Bari, 2000, s.3vd.
Türkiye için bkz. C.C.Aktan, Ekonomik Ana yasa, TISK inceleme yayınları . No:19,
(1996?); V.F'.Savaş , "Yeni Anayasa için ekonomik anayasa önerileri". Anayasa Yarg ısı,
No:11, 1995. s.215 vd.
(5) C.Aktan'a göre, "Ekonomik Anayasa, siyasal iktidarlann ekonomi üzerindeki takdiri
ve keyfi müdahalelerini azaltmayı amaçlayan , dolayısıyla ekonominin istikrar içinde iş lemesine yönelik bir reformdur". Aktan. Ekonomik Anayasa. TISK yay ım, s.51.
Kavranun aç anlamda kullan ıldığını belirten Italyan hukukçu Cassese'ye göre kavrama verilen ilk anlam anayasanın şekli anlamda ekonomik ili şkileri dtızeııleyen kurallann bütününını özet olarak ifadesidir. Ancak, bu kurallar anayasada yer alanlarla sınırlı olmay
ıp, özelleştirme ve rekabetin korunmas ına iliş kin yasalarda yer
alan kurallar da anayasal düzeyde önemli normlardı r. Kavramın ikinci anlamı ilgili
tum hukuki kurumları da kapsamaktadı r. Nihayet üçüncü anlamı nda kavram "yaşayan hukuk"u aniatmaktad ı r. Cassese. La nouva costituzione economica, 2000, s.3 vd.
(6) Ü.'IWdinalp, "Cumhuriyet döneminin ekonomi hukuku aç ı sından değerlendirilmesi",
in Cumhuriyet Döneminde Hukuk, 50. Y ıl Armağanı, Istanbul, 1973, s.662.
(7) Örneğin, T.C. Anayasası Önerisi, Anayasa 2000, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ği.
(8) V.F.Savaş . "Yeni anayasa için ekonomik anayasa önerilleri",AnayasaYarg ısı , sa3 ı :11,
1995, s.215 vd.; C.C.Aktan, Ekonomik Anayasa. TISK inceleme yay ınları , No:19.
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1982 Anayasas ı ve ekonomik düzen

Anayasa Türkiye Cumhuriyeti'nin "sosyal bir hukuk devleti" (9) olduğunu
belirttikten sonra, ekonomik düzen aç ısı ndan iki önemli hak ve özgürlü ğü
düzenlemektedir: "mülkiyet hakk ı" ile "çal ışma ve sözleş me özgürlüğü".
Anayasa'ya (m.35) göre, "Herkes, mülkiyet ve miras haklar ı na sahiptir".
Anayasa bu haklann "ancak kamu yarar ı amacıyla ve kanunla" sınırlanabileceğini ve mülkiyet hakkını n kullamlmasının "toplum yarar ına aykırı"
olamayacağını da öngörmektedir (10). Öte yandan, Anayasa (m.46) devlet
ve diğ er kamu tüzel ki şilerinin, kamu yarar ını n gerektirdiğ i hallerde, karşılıklarını peşin ödemek ko şuluyla özel mülkiyette bulunan ta şınmaz mal-

ların tamamını veya bir k ısmı m yasa ile gösterilen esas ve usullere göre
kamulaştırabileceğini de öngörmektedir.
Anayasa'ya (m.48) göre, "Herkes, diledi ğ i alanda çal ış ma ve sözle ş me hürriyetlerine sahiptir. Özel te ş ebbüsler kurmak serbesttir.
"Devlet, özel te şebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara
uygun yürümesini, güvenlik ve kararl ılı k içinde çal ış masını sağlayacak
tedbirleri al ır."
(9) Anayasa Mahkemesi'ne göre, "Sosyal hukuk devleti, insan hak ve hürriyetlerine sayı gerçekleş tiren ve teminat altı na alan, kişi ile
gı gösteren, ferdin huzur ve refah ın
nda
denge
kuran,
emek
ve dermaye ili şkilerini dengeli olarak duzenletoplum arası
ı sağlayan, çal ışanlarm
yen, özel te ş ebbüsün güvenlik ve kararlılı k içinde çal ışmasın
mesi için sosyal, iktisak
içinde
geliş
insanca ya şaması ve çalış ma hayatının kararlılı
di ve mali tedbirler alarak çalış anlan koruyan, i şsizliği önleyici ve milli gelirin adalete uygun biçiimde da ğılmasını sağlayıcı tedbirler alan, adaletli bir hukuk düzeni
kuran ve bunu devam ettirmeye kendini yükümlü sayan, hukuka ba ğlı , kararlıl ık
içinde ve gerçekçi bir özgürlük rejimini uygulayan devlettir". 182.1985 tarih ve
E.198419-K.198514 sayılı karar. RG;26.6.1985, sayı:18793, s.23vd.
(10) Anayasa Mahkemesi 2981 sayılı Yasanın ioıb maddesi ile ilgili olarak, "üzerinde
imar mevzuatma aykırı olarak toplu bina yap ılmış hisseli ve özel parselasyona dayaının yanısıra fiili kullı arsa ve arazilerde hak sahipleri saptan ırken ki şilerin paylar
lanma durumlarını n da dikkate al ınmasını n kimi pay sahiplerinin mülkiyet haklarımn sınırlanmas ı sonucunu do ğurabileceği aç ıktır. Ancak, i ş in niteliğinden kaynaklanan bu sm ırlamanın, uyu şmazlıkları çözümlemek ve kaçak yapılaşmayı hukuka uygun hale getirmek gibi kamu yarar ı amacına dayanmas ı karşısı nda Anayasa'nın 35.
ı olmadığı sonucuna var ılmıştı r" demektedir. 11.5.1999 tarihli karar.
maddesine ayk ır
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nomi gerekleri ve sosyal amaçlarla s ınırlama getirilebileceğini öngörürken; öte yandan da Devlete özel te şebbüslerin güvenlik ve kararlılık içinde çalışmaları m sağ layacak tedbirleri alma ödevini yüklernektedir (11).
Gene Anayasa'ya (m.47) göre, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararını n zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir. Ancak,
devletleştirme gerçek karşılı k üzerinden yapılır; gerçek karşılığı n hesaplanma biçim ve usullerinin de yasa ile düzenlenmesi gerekir (12). Anaya(11) Bu konuda geni ş bilgi için bkz. T.Tan, Ekonomik Kamu Hukuku, 1984, s. 132 vd.
Anayasa Mahkemesi 4207 say ılı yasa'nm tütün ve tütün mamullerinin reklam ve tamtımıııı yasaklayan hükmü ile ilgili karar ında, bu smı rlamann saigaranın insan
sağlığı çevre ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri gözetilerek getirildi ğini belirttikten sonra, "Anayasa'n ı n 48, maddesinde özel te şebbüslerin sosyal anıaçlara uygun
olarak çalışmasını sağ layacak önlemleri almak devlete görev olarak verilmi ş , 13.
maddesinde de, temel hak ve özgürlüklerin, genel sa ğliğın korunması amacıyla da sınırlanabileceği öngörtilmüş tür" diyerek sınırlamanm "demokratik toplum düzeninin
gereklerine ters dü şmediği gibi öngörüldüğü amaç dışında da kullanılmadığıııdan"
Anayasa'mn 2.13. ve 48inci maddelerine ayk ın olmadığı sonucuna varmıştır.
13.4.1999 tarih ve E.1998/24-K1999/9 say ılı karar. RG;20.4.2000, say ı :24026, s.15
vd. Anayasa Mahkemesi, 4108 sayil ı Yasan
ı n turizm bölgelerinde talih oyunlar ı salonları iş leten, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, ödeyecekleri asgari vergi
miktarlan ile ödeme usulleri ve zamamn ı belirleyen kuralı mn Anayasanı n 48 inci
maddesine aykır
ı olmad
ığı sonucuna varı rken de, Devletin özel te şebbuslerin ulusal
ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun çal ışmasını sağlayacak ekonomik
ve sosyal politikaları uygulamakla görevli oldu ğunu belirttikten sonra, 'Vergi, Devlerin kaınusal gereksininıleri kar şılaması için egemenlik gücüne dayanarak tek taraflı iradesiyle ki şilere yüklediği bir kamu alacağıdı r. Devletin egemenli ğini sürdürebilmesi veAnayasa'mn 48. maddesinde belirtilen hedeflere ula şılabilmesi için düzenli mali kaynaldara ihtiyacı vardı r. Devletin kendisine yüldenen görevleri ve istenilen
kamu hizmetlerini yerine getirebilmesi için bu hizmetlere kar şılı k olan kaynaldan
vergi koyma ve alma yetkisini kullanaraksa ğlaması gerekmektedir. Bu yönden vergi
koyma yetkisinin kullan ılması , siyasal ve ekonomik bir zorunlulu]çtur, Yasakoyucu,
Devletin bu amac ı gerçekleş tirmesi yönünde milli ekonominin gereklerine ve sosyal
amaçlara uygun olarak anayasal s ın
ırlar içinde kimi düzenlemeler getirebileceği gibi bunlar
ı değiş tirmeye ve kaldırmaya da yetkilidir". 14.5.197 tarih ve EJ996/751(1997/50 sayılı karar. RG;21.2.2000, sayı :23971 s.63 vd.
(12) 1984 yılı nda 3082 sayılı "Kamu Yararı mn Zorunlu Kildiffi Hallerde Kamu Hizmeti
Niteliği Taşı yan Özel 'l' şebbüsleı-in Devletleş tirilmesi Usul ve Esaslar ı Hakkında
Kanun" çıkarılmıştı r. RG;20.11.1984, say
ı :18592.
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büsleri nin ve diğer kamu tüzel kiş ilerinin mülkiyetinde bulunan i şletme ve
varlıkların özelleştirilmesine iliş kin esas ve usuller kanunla gösterilir"

hükmü eklenmi ştir.
Mülkiyet hakkı ve özel giri şim özgürlüğü ile ilgili bu temel hükümler yamnda Anayasa, ayrı bir kısı mda topladığı 'Mali ve Ekonomik Hükümler"
arasmda ekonomik düzene ili şkin bazı hükünılere de yer vermektedir. Bu
kısımda "Ekonomik Hükümler" başlığı altında "Planlama" (m.166) ve "Piyasaları n Denetimi ve Dış Ticaretin Düzenlenmesi" (m.167) ba şliklanm taşı yan hükümler, ekonomik alanda kamuya tamnan düzenleyici ve denetleyici işlevlerin temellerini olu şturması açısından özel bir önem ta şımaktadır.
Anayasa (m.166) ekonomik, sosyal ve kültürel kalk ınmayı, sanayi ve tarı mı n yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde h ızla geliş mesini, ülke kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını planlamayı ve bu amaçla gerek-

li te şkilatı kurmayı Devlete görev olarak vermektedir.
Anayasa'mn 167 nci maddesi ise, Devletin para, kredi, sermaye, mal ve
hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli i şlemelerini sağlayacak tedbirlerle; piyasalarda tekelle ş me ve kartelleş meyi önleyecek tedbirleri alaca ğını
öngörmekte; ayrıca, dış ticaretin ülke ekonomisi yarar ına düzenlenmesi
amacıyla dış ticaret i şlemleri üzerine vergi ve benzeri mali yükümlülükler
dışı nda ek mali yükümlülükler koyma konusunda Bakanlar Kurulunu ya-

sa ile yetkilendirme olana ğı tanımaktadır (13).
Öte yandan, Anayasa, "ekonomik hükümler" başliğı altında "Tabii servetlerin ve kaynakları n aranması ve iş letilmesi"(m.168), "Tüketicilerin korunması" (m.172), "Esnaf ve sanatkarların korunması" ( m.173) ile "Kooperatifçiliğin geliştirilmesi" (m.171) konularmda da düzenlemeler içermekte-

dir.
(13) Bu amaçla 1984 y ılında 2976 sayıli "Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakk ında Kanun"
çıkarılımştır.
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nı n ekonomik sistem tercihi var m ıdır?

Anayasa'mn ekonomik düzen konusunda yukanda değincliğimiz hükümlerinin belirli bir sistem tercihini yans ıtıp yansıtmadığı sorgulanmıştır.
Anayasa mahkemesi çeşitli kararlarında "çok partili demokratik rejimi benimseyen Anayasam ı zda, Anayasa ilkelerine ters dü şmemek koş uluyla iktidarların ekonomi alanı nda müdahaleci ve liberal politika izlemelerine
bir engel" bulumadığım (14). Anayasa'mn "liberal bir iktisadi politika taki bi ne elverişli olduğu kadar karma bir iktisadi politika taki bine de müsait" olduğunu (15) belirtmektedir.

Nitekim, Anayasa Mahkemesi, 1999 y ılı nda Anayasa'mn 47 nci maddesinde değişiklik yapı larak "özelleş tirme" konusunda hüküm getirilmeden önceki dönemde verdiği kararlarmda, Anayasa'nm "kamulaştırma" (m.46) ve
"devletleştirme"yi(m.47) düzenlemi ş olmasına karşın "özelleştirme konusunun özel olarak düzenlenmemiş olması(nın) yasaklandığı anlamına"

gelmediğine, yasa koyucunun Anayasan ı n genel ilkelerine ayk ın olmamak koşuluyla özelleş tirmeyi düzenleme yetkisi olduğuna karar vermiştir
(16).
Anayasa'nı n ilgili hükümlerini birlikte de ğerlendiren Anayasa Mahkemesi'ne göre, Anayasa'mn "ki ş ilerin ve toplumun refah, huzur ve mutlulu ğunu sağlamak" görevini Devlete veren (m.5); "özel teşebbüsierin milli ekonominin gerekleri ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararl ı lık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri" almakla görevlendiren (m.48);
"ekonomik, sosyal ve kültürel kalk ınmayı , özellikle sanayiin ve tar ımın
yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde h ızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirmesini yaparak verimli şekilde kullanılması nı planlamak" (m.166) ve nihayet Devletin "para, kredi, sermaye, mal ve
hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sa ğlayıcı tedbirleri"
alacağı m öngören hükümleri, "Devletin ekonomik hayatı n isleyisini düzen(14) Anayasa Mahkemesi'nin 18.2.1985 tarih ve E.1984/9-K.1985/4 say ılı kararı .
RG;26.6.1985, sayı:18793. s.23.
(15) Anayasa Mahkemesi'nin 27.9.1985 tarih ve E.1985/2-K.1985/16 say ılı karar.
RG;5.12,1985, sa3u18949, s.32.
(16) Anayasa Mahkemesi'nin 7.7.1994 tarih ve E.1994149-K.1994/45-2 say ılı kararı .
RG;10.9.1994. sayı :22047. s.37 vd.
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lernek. gerektiğ inde bu alana müdahale konusunda görevli k ılındıüınt or-

tava koymaktadı r" (17).

Görüldüğü gibi, anayasal düzenlemelere yüklenen anlam Anayasa Mahkemesi kararları ile somutlaş makta ve Yüksek Mahkeme'nin de bu konuda
esnek bir yakla şım benimsediği gözlenmektedir. Bununla beraber, örne ğin
özelleştirme konusunda Anayasa Mahkemesi'nin yasa ile düzenlenmesi
gereken konulan belirlerken, Anayasa'mn yasama yetkisinin devredilemeyeceği kuralını (m.7) çok dar yorumladığı yönünde ele ştiriler de yap ılmıştır (18).
Ekonomik ya şamı n gereklerinin Anayasa'ya dolayl ı yans ımaları

Anayasa'nın yukarıda de ğindiğimiz ve do ğ rudan ekonomik alana ili şkin
düzenlemeleri yamnda, ba şka bazı hükümlerinin de ekonomik ya şamla
ilişkili olduğ u görülmektedir. Bu aç ı dan iki önemli konuya dikkat çekmekle yetineceğiz. Bunlardan biri yasama-yürütme ili şkilerinin dürzenleni ş biçimi; ikincisi de, esas itibariyle bir ekonomik entegrasyon olan Avrupa
Birliği'ne tam üyeli iğn gereklerinin yerine getirilmesine mevcut anayasal
düzenlemelerin ne ölçüde elveri şli olduğudur.
Güçlenen yürütme ve genişleyen düzenleme yetkisi
Bilindiği gibi, Anayasa'ya (m.8) göre, "yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullamlır ve yerine getirilir". Gene Anayasa'ya (m.7) göre "Yasama
yetkisi Türk Milleti ad ına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki
devredilemez". Anayasam ı z özellikle temel hak ve özgürlükler, mali yükümlülük, suç ve cezalar konusunda yasa ile düzenleme ilkesini benimse(17) Anayasa Mahkemesi'nin 4.3.1986 tarih ve E.1985/16-K.1986/5 say ılı kararı .
RG;9.5.1986, sayı:19102. s.14.
(18) V.Savaş'a göre, "Ozelleş tirme bir piyasa i şlemidir. Bu i şlemin hangi ko şullarla ve
hangi sürede sonuçlandırılacağını önceden kestirmek mümkün de ğildir. Dolayısıyla
bu konuda her ayr ıntıyı yasayla düzenlemek tümüyle geçersiz bir yöntemdir. ilgili kuruluş lara bu konuda geni ş bir hareket ve karar serbestisi tan ımak, iş in niteliği gereğidir. Bu şekilde düzenlenen bir genel yasan ın <yasama yetkisinin devri>ne neden
olacağı tezi geçersizdir". V.Sava ş , "Anayasa Mahkemesi ve Özelle ştirme", Anayasa
Yargısı, sayı :15, 1998, s.88.
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düğü alan olup, düzenleme yetkisi de buna ko şut olarak geni şlemektedir.
Nitekim, Anayasa Mahkemesine göre de, "çağı mızda Devlet, ekonomik
alana günden güne artan ölçülerde müdahale zorunluğunda kalmaktadır.
Kimi devlet görevlerinin yürütülmesinde özellikle ekonomik nitelik ta şıyan
iş lerde esnek düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktad ır" (19). Anayasa Mahke-

mesi dış ticaretin düzenlenmesi konusunda Bakanlar Kuruluna tan ınan
yetkiler konusunda da, "Gerçekten her ülkede, önceden, gelecekteki geli şmeleri anlayıp buna göre bir tak ı m çerçeveler çizmenin mümkün olamc ı mast, ithalat ve ihracat ı n her an değişebilen ş artlara tabi bulunması , hükümetlere bir takı m geniş ve esnekliği olan yetkiler verilmesini zorunlu k ılmıştır" demektedir (20).
1982 Anayasası, 1961 Anayasası 'ndan farkh olarak, yürütmeyi yaln ız "gö-

rev" değil ayni zamanda "yetki" olarak da düzenlemi ş olmasına karşın, yürütmenin düzenleme yetkisinin "türevsel" niteli ğinin, bazı istisnalar ciaşında, devam ettiği kabul edilmektedir.
Anayasa Mahkemesi, 1918 sayılı Kaçakçılığı n Men ve Takibine Dair Kanun'un (ek 2 nci maddesinin 111 numaral ı fikrasının birinci bendi) "Gümrük Kanunun 19 ve 20 nci maddelerine dayamlarak ç ıkarı lan hükümet
kararlarına aykır
ı olarak herhangi bir madde ve e şyay
ı memlekete ithal
edenler veya memleketten ç ıkaraniar veya bu fiilere te ş ebbüs edenler bir
seneden be ş seneye kadar hapis ve yüz bin liradan on milyon liraya kadar
ağır para cezası ile cezalandırılır" hükmünü Anayasa'mn 2., 7. ve 38 inci
maddelerine aykır
ı bularak iptal ederken, "Anayasa'da yasa ile düzenlenmesi öngörülen konularda yürütme organ ı na genel ve sınırları belirsiz bir
düzenleme yetkisinin verilmesi olanakl ı değ ildir. Yürütmenin düzenleme
yetkisi, sınırlı, tamamlayıcı ve bağlı bir yetkidir. Bu nedenle Anayasa'da
öngörülen ayr ık durumlar dışı nda yürütme organı na yasalarla düzenlenmemiş bir alanda genel nitelikte kural koyma yetkisi verilemez. Ayr ıca, yU(19) Anayasa Mahkemesi'nin 18.2a985 tarih ve E.198419-K1985/4 sapl ı karar.
RG;26.6.1985, sayı:18793, s.26.
(20) Anayasa Mahkemesi'nin 11.1.1985 tarih ve E.1984/6-K.1985/1 sayıl ı karar.
RG;17.6.1985, sayı:18787, s.7.
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maddesine uygun olabilmesi için temel ilkelerin konulmas ı, çerçevenin çizilmesi, sınırsız, belirsiz, geniş bir alanın bırakılmaması gerekir.
' itiraz konusu kuralla kimi mallar ın ithali konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilerek idari düzenlemelerle suç olu şturulmasına olanak tanınması yetki devri niteliğinde olduğundan Anayasa'n ın 2. ve 7. maddelerine aykırıdır. iptali gerekir" demektedir ( 21).
Karara katılmayan baz ı üyelere göre,"Kiş inin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmekle görevli olan devlet, gerekti ğinde demokratik hukuk
devleti kurallarından ayrı lmamak ve temel hak özgürlükleri zedelememek
koş uluyla ekonomik alanda düzenlemeler yapabilir. Ancak, ekonomik olayların niteliğine, zamanı n gereklerine göre sık sık değiş ik önlemler alınmasına veya alınan önlemlerin kald ırılmasına ve yerine göre tekrar konulması na gerek görülen durumlarda, yasama organ ının yapı bakımından ağır
ş lemesi ve günlük olaylar ı izleyerek zamanı nda önlemler alınmasının güçi
lüğü karşısında temel kuralları saptadıktan sonra , uzmanlı k ve idare tekniğine ili
ş kin hususların düzenlenmesi için yürütme organ ını görevlendirmesi de yasama yetkisinin kullan ılmasıdı r. Bu gibi durumlar, yasama yetkisini devri anlam ına gelmez" (22).
Bu kararın, yasama ve yürütmenin düzenleme alanlarımn yeniden değerlendirilmesi gereğini ortaya çıkarchğı m belirtmekle yetiniyoruz.
Avrupa Birliğ ine üyeliğin gerektirdiği düzenlemeler
Türkiye A.B.'ye aday ülke konumunda olduğuna ve üyeliği hedeflediğine
göre, üyeliğin gerektirdiği bazı anayasal düzenlemelerin de yap ılması gerekecektir. Nitekim, bugün A.B. üyesi ülkelerin hemen tümü anayasalannda yeni düzenlemeler yapmak yoluna gitmişlerdir.
1982 Anayasas ı hazırlamrken Damşma Meclisi Anayasa Komisyonu tarafindan hazırlanan metinde <egemenlik> le ilgili maddeye "Milletleraras ı
(21) Anayasa Mahkemesi'nin 18.1.1996 tarih ve E.1995/28-K.1996İ2 sayılı karan.
RG;22.7.2000. sayı:24117, s.11vd.
(22) F.Kantarcıoğlu'nun karşı oy yazısı için bkz. RG;22.7.2000, sayı :24117, s.20 vd.
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yetkileri bulunan kurulu şlara üyeliği öngören andlaşmalar hükümleri
saklıdır" ş eklinde bir genel hüküm konulmak yoluna gidiln ıişse de kabul

edilen son metinde bu hükme yer verilmemi ştir. Avrupa Tbplulu ğuna üyelik için Anayasa'da değişikliğe gerek olmadığını savunanlar da vardır. (23)
Bilindiğ
i gibi, A.B. kurucu andla şmalarımn bazı hükümleri üye ülkelerin
iç hukuklarmda doğrudan uygulanabilir nitelikte oldu ğu gibi; A.B.. organlarının yaptıkları düzenlemeler de üye ülkelerde do ğrudan uygulanabilir
hukuki niteliğ e sahiptir. İş te bu nedenle üye ülkeler anayasalannda yaptıklan de ğiş ikliklerle kimi alanlarda Topluluğ a yetki devrine olanak verecek hükümler koymu şlardır (24).
Örneğin Fransa, 25.6.1992 tarih ve 92/554 sayd ı Yasa ile 1958 Anayasası'na eklediği "Avrupa Topluluklar
ı ve Avrupa Birliği" ba şliğı (XIV) altında, "Cumhuriyetin Avrupa Topluluklar ı ve Avrupa Birli ğine üye devletlerle birlikte, kimi yetkilerini ortakla ş a kullanacağın
ı " (m.88/1); "Fransa
7.2.1992 tarihinde imzalanan Avrupa Birli ği Andlaşması nda öngörülen
koş ullarla, Avrupa ekonomik ve parasal birli ğinin kurulması ve lbpluluğun dış sımrlarmdan giri ş le ilgili kurallarm belirlenmesi için gerekli olan
yetki devrine ır za göstereceğini" (m.88/2) hükme bağlamıştır.
Bu tür anayasal düzenleme gereksiniminin A.B.'ne tam üyelik a şamasında Türkiye açısı ndan da ortaya çıkacağı gerçeğinin gözden uzak tutulmaması gerekmektedir.
Anayasa'da ekonomik alana ili şkin düzenleme önerileri
Anayasal iktisat kuramı yanlıları ekonomik alana ili şkin olarak para basma, borçlanma ve denk bütçe, konular ı nda anayasaya konulacak düzenlemelerle siyasal iktidarlarm s ınırlandınlması görüş ünü savunınaktadırlar.
Bu görüş yanlıları aslı
nda, uluslararas ı ekonomik iliş kiler, rekabet düzeni, sosyal güvenlik sistemi ve endüstriyel ili ş kiler konularında da anayasal düzenlenmelerin önem ta şıdığı
nı belirtmektedirler (25).
(23) S.Kaneti. "Avrupa Topluluğ u hukııkunun üstünlüğü karşısında Türlüye Cumhuriyeti Anayasas ı", Anayasa Yargısı , 1990, s.139 vd.
(24) Uye ülkelerin anayasalar ı nda yaptıklan değiş ikliklerle ilgili örnekler için bkz.
H.Günuğur, Avrupa Topluluğu Hukuku, Ankara, 1993, s.81 vd.
(25) C.C.Aktan. Ekonomik Anayasa, s.81.
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Örneğin bir öneriye göre, Anayasa'ya "Para basıl masina karar verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Mecli.si'ne aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi,
para basma yetkisini, TC.Merkez Bankas ı A. Ş.'ne belli süreler için tan ınacak para basma imtiyaz ı ile kullanır."
"Yıllık emisyon artış oranı açıklanan resmi milli gelir reel artış hızı gözününde bulundurularak TC. Merkez Bankas ı A. Ş. Başkanlığı 'nca önerilecek teklif dikkate al ınarak yasa ile belirlenir. (26)"

Bir baş ka öneriye göre de Anayasa'ya aşağı daki hüküm konulmalıdır:
"Para basma hakk ı ve yetkisi millet meclisi ad ına TC.Merkez Bankası A. Ş.
tarafindan kullanılı r. TC.Merkez Bankası Yönetim Kurulu para basma
yetkisini bu maddede belirtilen s ınırlar içerisinde kullanır."
"Para arzındaki yıllık büyüme oranı % 5'ten fazla olamaz. Bu oran ın üzerinde bir emisyon art ışı % 1O'u aşmamak kaydıyla TBMM'nin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararıyla yapılabilir."
"Savaş ve olağ anüstü halin söz konusu olduğu durumlarda yıllık emisyon
artışı TBMM'nin salt çoğunluğunun kararına bağlıdır (27)."

Öte yandan, bütçe denkliğinin sağlanması ile iç ve dış borçlanmaya sinir
getirilmesi amacıyla da Anayasa'ya özel hüküm konulmas ı gerektiğini savunanlar vardır. Bu görüş yanlılarına göre Anayasa'ya a şağıdaki hükümler konulmalıdır:
"Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki bütün kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır."
"Yıllı k bütçede yer alan harcamalar toplam ı, gerçek devlet gelirlerinden
fazla olamaz."
(26) V.Savaş , "Yeni Anayasa için ekonomik anayasa önerileri", Anayasa Yargısı , sayı :11,
1995, s.221.
(27) Aktan. Ekonomik Anayasa. s.65.
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amacı gerçekleş tirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi önce <gelir
bütçesi>, daha sonra da <gider bütçesi>ni görü şüp karara bağlar."

"Bakanlar Kurulu; <bütçe denkli ği>nin sağlanması için zorunlu hallerde,
gelir bütçesinin %101unu aş mayacak bir oranda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden borçlanma yetkisi isteyebilir: Bu yetki talebi bütçe görü şmeleri sırasında olabileceği gibi yı l içinde herhangi bir zamanda da olur. Bu yetki
yasa ile verilir."
"Devlet harcamalarının tümü yıllık bütçede gösterilmek zorundad ır. Yıllık
bütçede gelecek yı llara ait gelir ve harcamalarla ilgili hiçbir düzenleme yapılamaz (28)."

Borçlanma ile ilgili bir ba şka madde önerisi de şöyledir:
"Kamu harcamaları ilke olarak Dergi gelirleri ile kar şılanır. Devlet ancak
bu maddede öngörülen s ınırlar çerçevesinde kamu harcamalar ını borçlanma ile finanse edebilir."
"İç borçlanma ancak hükümetin teklifi ve mali y ıl bütçesinin görüşülmesi
sırası nda TBMM'nin salt ço ğunluğunun kararı ile yapı labilir. Iç borçların
miktarı o yı l bütçesinde öngörülen toplam kamu harcamalar ını n yüzde yirmisinden fazla olamaz. Herhangi bir mali y ıl içerisinde iç borçlanma talebinde bulunurken toplam iç borç stokunun reel GSMH'ya oran ı esas alınır.
Iç borçların GSMII'ya oranı hiçbir şekilde yüzde yirmiyi geçemez."
'<Dış borçlanma ancak hükümetin teklifi ve TBMM'nin salt ço ğunluğunun
kararı ile yapı labilir. Ancak, toplam d ış borç stokunun bir önceki y ıl
GSMR'ya oranı yüzde kırkı aşamaz. Dış borçlanma ile sağlanan finansman, yatırı m harcamalarının dışı nda kullanılamaz."
«İç ve dış borçları n toplamından olu şan toplam dış borç stokunun
GSMR'ya oranı yüzde altmışı geçemez (29)."
(28) Savaş , "Yeni Anayasa için ekonomik anayasa önerileri", Anayasa Yarg ısı, sayı:11,
s.220.
(29) Aktan. Ekonomik Anayasa, s.66. Aktan, bütçe denkii ği ile ilgili olarak da "Yerel yönetimler ve kamu iktisadi te şebbüsleri dışı ndaki tüm devlet gelirleri ve harcamaları
Devlet Bütçesi olarak adlandırı lan tek bir bütçe içersinde yer al ır. Önceden belli gelirlerin belli giderlere mahsubu yap ılamaz. Devlet bütçesi iki y ıllık olarak hazırlanır.
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TBMM önce gelir bütçesini, daha sonra ise gider bütçesini görü şüp karara bağlar.
Bütçenin hazırlanmasmda toplam harcamalar ile toplam gelirlerin birbirine denkliği esastır. Ancak hükümetin teklifi ve TBMM'nin salt ço ğunluğunun onayı ile herhangi bir mali yıl içerisinde toplam harcamalar o yılı n toplam gelirlerinin yüzde yirmisinden fazla olarak karara bağlanabilir. Bununla birlikte, herhangi bir mali y ıl içerisinde toplam harcarnalarda artış talebinde bulunurken kamu kesimi finansman
açıklarınm reel GSMH'ya oranı hiçbir şekilde yüzde beşi aş amaz.
Bumaddede öngörülen denk bütçe ilkesi sava ş ve olağanüstü halin ilan edildi ği dönemlerde uygulanmayabilir. Bu dönemde TBMM'nin salt ço ğunluğunun kararı ile
harcamalar gelirleri aşabilir.
Herhangi bir mali yıl içersinde toplam gelirler toplam harcamalan aştığı takdirde,
ı n azaltilması için kullamhr ve bu
aradaki fark Türkiye Cumhuriyeti'nin dış borçların
işlem borçlar ortadan kalluncaya kadar devam eder" şeklinde bir hükmün Anayasa'ya konulmasını önermektedir.
ışma Meclisi Anayasa Komisyonunun haz ırladığı Anayasa Tasarısında <borçları(30) Dan
ma> ile ilgili olarak, "Devlet ile kamu tüzelki şileri, kanunların tanıdığı yetkiler çerçevesinde kredi anlaşmalan yapabilirler ve tahvil ç ıkartabilirler.
"hazinenin nakit ihtiyacım karşılamak için , doğrudan veya dolaylı olarak, Türkiye
ı kullanılamaz. Ancak, Türkiye Cumhuriyet
Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklar
ı n yüzde
Merkez Bankası , Hazineye, miktar ı cari yıl genel bütçe ödenekleri toplamın
ı l için bu esasa
onbeşini geçmemek üzere, kı sa vadeli bir avans hesabı açabilir. Her y
y alman avansllar mahsup edigöre hesaplanacak avans miktarından, bir önceki ılda
ı l sadece aradaki fark ödenebilir" hükmüne;
lir ve Hazineye o y
<Merkez Bankası> ile ilgili olarak da, Bakanlar Kurulu tarafindan tespit edilen para ve kredi ilkelerini, kalkınma planları ve yıllik programlara uygun tarzda yürütnın görevidir.
mek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı Başkanı , Cumhurbaşkanınca tayin edilir.
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası , Devlet iktisadi kamu te şebbüsleri, belediyeler ve özel idarelerce çıkartilmış tahvilleri satın alamaz; bankaların kamu kesimine
rudan veya dolayl ı formüllerle aktifine geçiremez.
açtıkları kredileri doğ
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı , döviz giri ş ve çıkışlarımn para arzında yol
açabileceği olumsuz dalgalanmalan gidermek amac ıyla, kambiyo denkleştirme operasyonlanm yürütür" hükmüne yer verilmi şti.
ışma Meclisi Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan Anayasa Tasarısında
(31) Dan
bu tür düzenlemelerin Anayasa hükmü haline getirilmesinin do ğru olmayacağını
ışma Meclisi (S.Sayısı :166'ya 1 inci Ek),
karşı oy yazımızda belirtnıiştik. Bkz. Dan
s.75.
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kanda değindiğimiz anlamda sınırlandırıcı hükümler içermemektedir. Örneğin, merkez bankası ve para politikasına ilişkin olarak, Portekiz Anayasası (m.105) Merkez Bankas ının, milli merkez bankası olarak, yasa çerçevesinde, para politikasın
ın belirlenmesine ve uygulanmas ına katılacağını
belirtilmekle yetinmektedir.
Anayasal iktisat kuramı yanlılannın önerdikleri türden ayrıntılı düzenlemeleri, anayasa tekniği ile bağdaştırmak olanaklı olmadığı gibi; hükümetin ekonomi politikas ını belirleyip, bu politikan
ın yürütülmesinden sorumlu olması ilkesine de ters düşmektedir. Nitekim, Fransa'da merkez
bankası yasasında değişiklik yaparak para politikasın
ı belirleme ve uygulama yetkisini merkez bankasma veren düzenleme, Anayasa Konsey'i tarafindan 1958 Anayasas ı'nın politika belirleme ve uygulama yetkisini hükümete ve başbakana veren hükümlerine (m.20-21) aykır
ı bulunmuştur
(32). Benzer düzenleme ancak 1992 y ılında, Anayasa'da yapılan değişiklikle, yukanda de ğindiğiniz A.B. ile ilgili hükmün (m.88/2) Anayasa'ya
konulmasından sonra yasalaştınlabilmiştir.
Esasen ekonomi politikas ı
nın yürütülmesinde siyasal iktidarlan s ımrlandırıcı benzeri kurallar İMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar tarafindan
getirildiği gibi; A.B. üyesi ülkeler aç ısından ekonomik bütünle şmenin gereğ
i olarak da kabul edilmektedir (33).
Kaldı ki, anayasal iktisat yanlıları mn önerdikleri kurallar anayasalarda
yer alsa da, uygulamada ortaya çıkabilecek kimi olağanüstü durumlarda,
bu kurallarm dışı
na çıkmak, krizin daha da ağırlaşmasmı önlemenin bir
çaresi olarak görülebilir.

(32) Fransız Anayasa Konseyi'nin 3 ağustos 1993 tarihli ve 93-324 DC sayılı karar
ı. L.Favoreu, Recueil de juriprudence constitutionnelle 1959-1993, Litec, paris, 1994, s.537
vd.
(33) Maastrict Anlaşması na göre bütçe açıklar
ının GSYIH'mn %S'üııü; toplam borçların
da GSYIH'nın %60'ııu aşmaması gerekmektedir. Ayn ı şekilde enflasyon oramıım da,
en düşük üç ülkenin ortalamasının 1,5 katından fazla olmaması ilkesi benimsenmi ştir.
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Geçmi ş yı llarda ekonomik ya ş amın bazı sektör ve örgütlerinin temsilcileri ile kurumsallaştırılmamış ilişkiler biçiminde zaman zaman gerçekle ştirilmeye çal ışılnıış olan bu dan ışma ve katılmanın kurumsal hale getirilmesi ve bunu sağlayacak kurulu şun anayasal niteliğ e kavuşturuhnasında
yarar vardır.
Devletin ekonomik alanda düzenleyici ve denetleyici i şlevi ve Anayasa

Hukuk sisteminin temelini olu şturan Anayasa'nın ekonomik düzenin de
hukuki altyapısı m oluşturduğuna başta değinmiş tik. Ekonomi-hukuk iliş kisinin yadsınmasının, bir başka deyişle, hukuki altyap ı oluşturmadan da
bazı temel ekonomik kararların uygulanabileceğinin dü şünülmesinin yarattığı sorunlann örnekleri yakın geçmişte görülmüştür. Bunun en çarpı cı örneği de özelle ştirme konusunda yaşanmıştır.
Bu nedenle, "kapitalist piyasa oyununun da, demokrasi oyununun da, toplum yararı na sonuçlar verebilmesi için, iyi kurulmu ş, sağlıklı bir siyasalyasal-yargı çerçevesi" kurulması gerektiği, haklı olarak savunulmaktadı r (35). Gerçekten serbest piyasa ekonomisi de benimsense, sistemin
sağlıklı işleyebilmesi için gerekli hukuki altyap ımn oluşturulması gerekmektedir. Bu hukuki altyap ının oluşturulmasında Anayasa, temel kural(34) Öneriler konusunda bkz. Kamu Yönetimi Ara ştırması (Mali ve ekonomik kuruluşlar
araştı rma grubu raporu), TODAIEyaym ı , Ankara. 1992, s.140 vd. "Ekonomik Konsey" önerisi için bkz. V.Savaş , "Yeni Anayasa için ekonomik anayasa önerileri", Anayasa Yargısı , sayı :11, 1995, s.224.
(35) O.Yenal, iktisat Siyasas ı Uzerinde Incelemeler", T.İş Bankası yaymı, 1999, s.2. Yzaraa göre, "..hı zh enflasyon, sorumsuz iç borçlanma, ba şıbozuk bankacılık, bozuk gelir
dağılıım, devletten kaynaklanan rant ekonomisi, kamu mallar ı yağınacılığı ... gibi rahatsızlı klann temelinde , toplum yaş am kurallanmn iyi bir çerçeve içinde düzenlenmemi ş olması yatmaktadır".
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lerin, hatta özellikle ekonomi alan
ında yoğun biçimde ortaya ç ıkan idari
düzenlemelerin önemi yadsmamaz. Bu nedenle, "ekonomik anayasa"nm
anayasal hükümler yanında, özelleştirme ve rekabetin kon ınmasına ilişkin temel yasal düzenlemeleri de içerdi ği kabul edilmektedir (36).
Ekonomik ya şamda düzeni sağlamayı amaçlayan kamusal düzenleme ve
denetimler için "ekonomik kolluklar" (Les polices de l'öconomie) deyimi
kullamlmaktadır (37). "Kolluk" (police) kavramı ilk bakışta devlet müdahalesini ve otoriter bir sistemi ça ğnştırsa da, kavramın hukuki anlam ımn
düzeni sağlamak olduğu dikkate alııursa, serbest piyasa ekonomisi kuralsız bir ekonomik düzen anlam ına gelmediğine göre, ekonomide düzeni sa ğlamaya yönelik düzen]eme ve denetlemeler "ekonomik kolluk" dedi ğimiz
bir özel kolluk türü olarak nitelendirilebilir. Genel kolluk faaliyetinin
amacı "kamu düzeni"ni korumak ise; bir özel kolluk türü olarak "ekonomik kolluk"un amacı da "ekonomik kamu düzeni"ni gerçekle ştirmek ve
korumaktır (38). Nitekim, Türkiye Barolar Birli ği yönetim kurulu da 1975
yılı nda, "Ekonomik (demokratik) Kamu Düzeni" ba şlıklı bir rapor yayınlamıştır.
Hemen belirtelim ki, bugüne dek yap ılmış Anayasa de ğişikliği çalışmalarında, 1982 Anayasası'nı
n, sosyal devlete, mülkiyet hakk ına, özel girişim
ve sözleş me özgürlüğüne, piyasaları n denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesine iliş kin hükümlerinin, kald ınlmaları veya de ğiştirilmeleri yönünde
bir öneri dikkatimizi çekmedi. Özellikle, Anayasa'n ın "piyasalarm denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi"ne ili ş kin maddesi (m.167) "para, kredi,
sermaye, mal ve hizmet piyasalar ı sağlıklı ve düzenli i şlemelerini sa ğlayıcı ve geliş tirici tedbirleri" almak ve "piyasalarda fiili veya anla ş ma sonucu doğacak tekelleş me ve kartelleş meyi önlemek" görevini devlete vermekle tüm bu alanlarda kamusal düzenleme, gözetim ve denetimi kabul etmektedir.
(36) S.Cassese, La Nouva Costitutione Economica, Laterza, Roma-Bari, 2000, s.3.
(37) P. DelvolvĞ , Droit public de l'6conomie 1998, s.427.
(38) .J.Castagne. Le control juridictionnel de la Mgalite des actes de police administrative,
LGDJ, Paris, 1964. s.36.
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Nitekim, 28.7.1981 tarih ve 2499 say ılı Sermaye Piyasası Kanunu
yılında 4487 sayı h Yasa ile önemli değişiklikler geçirmi ştir); 7.12.1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunmas ı Hakkinda Kanun ile 18.6.1999 tarih ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu (ayni yıl çıkarılan 4491 sayılı Yasa ile
önemli değişiklikler geçirmi ştir) Anayasa'mn (m.167) belirtilen alanlarda
devlete verdiği düzenleme ve denetim görevini ayrıntılı olarak düzenlemektedir. Bu yasal düzenlemelerin bir ba şka önemli özelliği de, söz konusu alanlarda, temel hak ve özgürlükler ile piyasa mekanizmalarm ın düzgün i şleyiş ini, siyasal iktidar ve ekonomik güç odaklarııiı n müdahale, baskı ve etkilerinden korumak amac ıyla (39), "Sermaye Piyasas ı Kurulu",
Rekabet Kurumu" ve "Bankac ılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu" gibi
"bağımsı z idari otorite" veya "düzenleyici kurullar" olarak da isimlendirilen yeni bir idari yapı lanma modeli getirmi ş olmalarıdır.

Ancak, "bağımsı z idari otorite" kavramı ile ifade edilen bu yeni idari yap ılanma modelinin, Anayasa'mn (m.123) idarenin yap ılanmasma ilişkin ilkeleri ile ne ölçüde ba ğdaştığı konusunda öğretide bazı duraksaınalar olduğunu da belirtmek gerekir. (40) Duraksamalann giderilmesi amac ıyla bu tür
kurumlara anayasal dayanak olu ş turacak bir hükmün Anayasa'ya konulı bu
i yönünde görüş ler de ileri sürülmektedir. Yargı organlar
ması gerektiğ
tür kuruluşlar
ı , kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları dolayısıyla, özel bir niteleme yapmaksı zm, "kamu kurumu" olarak kabul etmektedir (41).
Bununla beraber, yargı organları bu tür kurumlarm i şlevsel özelliklerini
dikkate alarak bundan gereken sonuçlar ı ç ıkardıkları gözlenmektedir. Örneğin, Danış tay, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, "sermaye piyasas ımn güven, açıklık ve kararlılık içinde çal ışması , tasarruf sahiplerinin hak ve çı karlanmn korunmas ı" ile görevli olduğunu; dolayısıyla, "aracı kuruluşlau ilişkinin, kamu hunn özel hukuk kuralları içinde yatırmıcılarla kurduğ
(39) L.Duran, Türkiye'de bağımsı z idari otoriteler", Anne idaresi dergisi, c.30, sayı:1,
Mart 1997, s.4.
(40) M. Günday'a göre bunlar di ğer kamu kurumları na göre özerklikleri daha geniş olan
ve "özel zabıta görevi" y erine getiren "kamu kurumu" statüsünde kurulu şlardır. Rekabet Hukuku ve Yargı , Rekabet Kurumu yayını , Ankara, 1999, s.61.
(41) Uyuşmazlı k Mahkemesi, 27.11.1989, E.989/24-K.989/30. RG;24.12.1989, sayı:20382,s.13; Danıştay, ı o.D; 25.11.1996. E.995/6027-K.996/7741.
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fından de ğerlendirilebileceğini kabul etmektedir (42).
Son günlerde bazı bankalann Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devri
dolayısıyla ortaya çı kan tartışmalara da ışık tutması bakımından, geçmi şte 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun mali yap ılarını n güçlendirilmesine
olanak bulunmayan bankaları n mevcut veya kurulacak bir bankaya devri
veya birle ştirilmesini öngören hükmüne (m.64) ili şkin Anayasa Mahkemesi karanna da değinmek isteriz. Hemen belirtelim ki, o dönemde de yap ılan işlemin hukuki niteliği ve özellikle Anayasan ı n devletleştirmeye ilişkin hükmü (m.47) karşısı nda durumu duraksamalara yol açm ıştı r. (43)
Anayasa Mahkemesi'ne göre, "Bankalar ı n, Devletin para, kredi ve sermaye politikalarının oluşması nda ve saptanmış politikaların uygulanmasında önemli görevleri bulunmaktad ır. Gerçekten, para ikraz ı işleriyle meşgul
olan, mevduat kabul eden, sermaye te şekkülüne hizmet eden bankalar, ülke ekonomisinin en hassas kesimi olan kredi piyasas ında faaliyet gösteren
mali kuruluşlardır. Bu itibarla, bunlar ın Devletçe yak ından izlenmesi ve
denetlenmesi gerekir."
"Anı lan Kanunla Devlet, bir yandan tasarruflar ı korumak diğer yandan
bankalarda biriken tasarruflar ı n milli ekonominin gereklerine göre kullanılmalarını sağlamak üzere bankalar sistemini, para ve kredi piyasalar ını
yeniden düzenleme ihtiyacını duymuştur."
"Alınan önlemlere rağ men mali bünyesinin güçlendirilmesi ne imkan görülemeyen bankaları n bütün aktif ve pasifleriyle mevcut veya kurulacak bir
bankaya devredilmesi veya birkaç banka ile birle ştirilmesi yollarından birinin seçilmesi, Anayasan ı n 2. maddesindeki sosyal Devlet ilkesinin olduğu kadar, Anayasanı n 48. ve 167. maddeleriyle Devlete verilen görevlerin
de gereğidir". (44)
(42) Danıştay, 1o.D;23.12.1998, E.996/943-1C998İ6950, Danış tay Dergisi, sayı :100, s.510
vd.
(43) Bu konuda geniş bilgi için bk2. Ji.SSürk'ün Bankac ılı k ve Ticaret Hukuku Enstitüsü tarafmdaıı aynı konuda düzenlenen toplant ıda sunduğu, "Bankaların zorunlu devir veya birle şmesi" başlıklı bildirisi. 17 Aralı k 1983
(44) Anayasa Mahkemesi, 4.3.1986, E,985/16-1C986/5. RG;9.5i986, say ı :19102, s.14-15.
874 1 BİLDİRİLER

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU

Görüldüğü gibi, Anayasa'mn ekonomik düzen için getirdi ği genel kurallar KURULTAYI
yasal düzenlemelerle ya şama geçirilmekte; son a şamada da Anayasa Mahkemesi kararları ile içerik ve anlamlar ı somutlaştırılmaktadır. Anayasa'mn genel kurallar koymakla yetinmesi anayasa tekni ğinin de bir gereğidir. Bununla beraber, baz ı ülkelerin anayasalarında ayr ıntıli düzenlemelere gidildiği görülmektedir. Bunun tipik örne ği hem yakı n tarihlerde
yapılması , hem de A.B. üyesi bir ülke olan Portekiz'in anayasas ıdır. Ozellikle 1982 Anayasası'nı n 48, 167 ve 172. maddelerine kar şılık Portekiz
Anayasası'nda şu düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir:
"Özel giriş im anayasa ve yasa ile öngörülen şekilde serbestçe faaliyette
bulunur"(m.61/1). "Devlet özel te şebbüslerin anayasa ve yasaya uygun
ı gözetir. Ekonomik olarak ya şaması gereken
faaliyette bulundukların
küçük ve orta ölçekli te ş ebbüsleri korur"(m. 87/1). "Devlet özel te şebbüslerin yönetimine, yasanın açı kça öngördüğü durumlarda ve ilke olarak
yargı kararı üzerine, geçici olarak müdahale edebilir"(m87 İ2) Ozel
teşebbüse ve aynı nitelikteki diğ er kuruluşlara kapalı temel sektörler yasa
ile belirlenir"(m.8713).
Ekonomik ve sosyal örgütlenme, "ekonomik gücün demokratik siyasal iktidara tabi olması ", "üretim araçlarını n mülkiyetinin farklı biçimlerde (kamu, özel, kooperatif) birlikteli ği", "ekonominin demokratik planlamas ı",
"gelir dağılımında eşitsizliğin giderilmesi" ve "sektörler ve bölgeler aras ında dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamak" temel ilkelerine dayamr.(m.80) Anayasa'da ekonomik ve sosyal planlamaya dört madde
(m.91-94) ayrılmıştır.
Devletin öncelikli görevleri aras ı nda, "özel tekellerin oluş umunu önlemek
ı ve kamu
ve ortadan kaldı rmak, ekonomik gücün kötüye kullan ılmasın
yararına zarar verici uygulamalar ını cezalandırmak"(m.81/e); "te şebbüsler arası dengeli rekabeti sağlamak"(m.81/f) ve "tüketiciyi korumak"
(m.81/j) bulunmaktadır.
Ticaret politikası hedefleri başlığı altı nda da, "ticari ekonomik ajanlar arası
nda sağlıklı rekabeti tesis etmek" (m.1021a), "da ğıtım kanallannı rasyonelleştirmek" (m.102 İb), "sınırlandırıcı ticari uygulamalar ve spekülatif faaliyetlerle mücadele"(m. 102/e) ve "tüketicinin korunmas ım sağlamak"
(m.102İe) sayılmaktadır.
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düzene ilişkin olanları ndan önemli gördüklerimizdir. Hiç ku şkusuz, anayasan
ın ne ölçüde ayrıntılı olacağı, anayasal gelenek ve ülke ko şulları dikkate alı narak, anayasa koyucunun yapaca ğı tercihle ilgili bir sorundur.
Sonuç
1982 Anayasas ı'n
ın "mülkiyet hakkı ", "özel girişim özgürlüğü", "planlama", "piyasalann denetimi ve d ış ticaretin düzenİenmesi"ne ilişkin ve ekonomik düzeni doğrudan ilgilendiren temel hükümleri konusunda bugüne
dek önemli bir değiş iklik önerisine rastlamadı k. Anayasal iktisat görüşü
yanlılannı n kamunun enflasyonist politikaları na engel olmak amacıyla
Anayasa'ya konulmasını önerdikleri yeni hükümlerin de uygulamada gereksiz duraksama ve tart ış malara yol açabileceklerini dü şünmekteyiz.

Oturum Başkam
Çok teş ekkür ediyorum Sayı n Tan; bize bundan sonraki Anayasa taslakları na girmesi gereken güzel mesajlar verdiniz. Umarız bu kuruluşlar, bu
kurumsallaş malar, bundan böyle yeni anayasalarda daha somut biçimde
yerini alır ve değerlendirilir.
Buyurun Sayın Savaş.

Prof. Dr. Vural Fuat Sava ş
Yedi tepe Üniversitesi İktisat Fakültesi

EKONOMIK DÜZEN VE ANAYASA
Sayın Başkan,
Değerli meslektaşı m Sayı n Prof. Dr. Turgut Tanm büyük bir ilgi ve istifade ile dinlediğim tebliği ile ilgili dü şüncelerimi arzetmeden önce izin verir876 BILDIRILER
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seniz, bir vatandaş olarak bir ş ikayetim var, önce onu dile getirmek istiyorum.
Bilindiği gibi TBMM'nin görevde bulunan heyeti, geride b ıraktığmıız yıllarda birkaç Anayasa de ğişikliği yapmış ve halen de gündeminde birkaç
maddenin daha de ğişikliği vardır.

HUKUKU
KURULTAYI

Bu parlamentonun bu Anayasa de ğiş ikliklerini yapma yetkisi yoktur. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi, bugün Parlamentoda temsil edilen siyasi
partilerin hiçbiri söz konusu Anayasa de ğiş ikliklerine Seçim Bildirgelerinde yer vermemiş ler ve vatanda ştan bu konuda görev ve yetki almarm şlardı r. Bu nedenle "kendilerine verilmeyen bir yetkiyi" kullanmaktad ırlar.
Bu, hem demokrasi ile ve hem de siyasal ciddiyet ile ba ğdaşmayan bir tutumdur.
İ kinci sebep ise hem anayasa ve hem de di ğer yasalar yönünden çok önemli olan bir konudur. Konuyla ilgili yay ınlarda genel kabul gören bir ilkeye
göre, anayasa yapmak veya de ğiştirmekle görevli ve yetkili Parlamento, ki
buna Kurucu Meclis veya Anayasa Meclisi adi verilir, yaz ılacak Anayasa
kuralından ne o anda ne de daha sonra, kendisi için bir beklentisi olmayan üyelerden olu şturulinalıdır.
Oysa ki bu gün Parlamentoda Anayasay ı değiştirme için giri şilen "uzlaşma" arayışmdan da açıkça belli olmaktadı r ki, siyasi partilerin her biri yapılacak de ğişikliklerden belli bir bekleyi ş içindedir.
Bu şekilde yapılan anayasa değişiklikleri, Anayasam ı zm mantıksal yapı smı bozacağı gibi, toplum tarafından da benimsenmeyecektir.
Say
ın Başkan,
Ekonomik anayasa ile ilgili dü şüncelerimi aç ıklamaya böyle bir anayasaya taraftar iktisatçilann Anayasa'dan ne anlad ı klanm ve de beklediklerini belirterek başlamak istiyorum.
Anayasa hem bir "toplumsal uzlaşma" ve hem de bir "toplumsal sözleşme"dir. Bu niteliklere sahip bir Anayasa'nm varl ığı "Siyasi Iktidar"ın bireyler arası nda hiçbir farklılık yaratmamasını ve bireyleri bu toplumsal uzla şma ve sözle şme dışında, bir zorlamaya tabi tutma.ınasım zorunlu kılar.
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ışığında, 1982 Anayasası'nın belli konularda ya yeni kurallara
yer vermesi, ya da baz ı kurallanmn daha somut hale getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Herşeyden önce Sayın Tan ile birlikte olduğum bir noktayı belirtmek isterim. Ülkemizde, "demokrasi" gibi "serbest piyasa ekonomisi" kavramı da
yanlış anlaşılmış, yanlış uygulanmıştır. Demokrasi de serbest piyasa ekonomisi'de herkesin aklı na estiği gibi davranacağı ve ne isterse yapacağı
bir sistem değildir. Aksine ikisinin de çok dikkatle belirlenmi ş Anayasa ve
yasa kuralları içinde yaşanması gerekir. Bu nedenle demokrasinin de serbest piyasa ekonomisinin de yaşatılması için bütün bireylerin "oyunun kuralları"na saygılı davranması gerekir. Gerekli oyun kurallanna sahip olmayan veya bu kurallara saygı gösterilmeyen toplumlarda demokrasi de
serbest piyasa ekonomisi de yozlaşmaya ve bütün ahlaki değerleri aşmdırmaya yönelecektir.
Bu genel ilkeden sonra, 1982 Anayasas ı na yönelteceğimiz eleştirilerek kısaca gözatabiliriz.
Hak ve Özgürlük Ayrımı
Yeni anayasada her şeyden önce "ekonomik haklar" ile "ekonomik özgürlükler" arasındaki ayrım net biçimde ortaya konulmalıdır. Bilindiği
gibi "ekonomik haklar" pozitif özgürlükler olarak tammian ır ve devletin
bu konuda belirlenen hedeflere ula şması şart koş ulur. Bir başka deyişle
"ekonomik haklar" ferdi devletten alacald ı kılar. "Ekonomik hak" olarak belirlenen bir konunun gerçekle ş tirilmemesi bir "anayasa ihlali"dir
ve yarg
ı yoluna başvurmak hakkı yaratır. Buna karşılık "ekonomik özgürlükler", negatif anlamda tamnılanı rlar, yani devletin bu alana hiçbir müdahalede bulunmaması şart koşulur. 1982 Anayasası nda bu ayrıma hiç
dikkat edilmemi ş ve "hak" ile "özgürlük" kavramları eş anlamlı gibi kullaı lmıştır.
n
Mesela, mülkiyet hakkı (m.35), eğitim ve öğrenim hakkı (*) (mA2), sendika kurma hakkı (m.51), ve grev hakkı (m.54); aslinda bir "özgürlük" ol(*) E ğitim ve öğrenim hakkı ndan, söz etmek, ancak bu eğitim ve öğretirnin devlet eliyle
ve ücretsiz olarak verilmesi söz konusu ise mümkündür.
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duğu halde 1982 Anayasas ı nda "hak" olarak düzenlenmi ştir. Buna karşılik sosyal güvenlik hakkı (m£O) ve dinlenme hakkı (m£O) gerçekte birer
hak oldukları için doğ ru düzenlenmi ştir.
Konu, bir terminoloji meselesi olmaktan öte bir boyuta sahiptir. Ça ğdaş
devletin en önemli vasfı olduğu öne surulen "refah devleti" veya "sosyal
devlet" kavramının boyutlarını , dolayısı yla toplumsal gelir transferlerinin hem miktanm ve hem de yönünü belirleyecek olan unsur, "ekonomik
haklar"m sayısı ve niteliğidir.
Öte yandan ekonomik haklar ile ekonomik özgürlükler aras ında ters yönlü bir ilişki vardı r. Vatandaş lar, devletten kendilerine ne kadar çok ekonomik hak verilmesini isterlerse, devletin de ekonomiye müdahalesi o kadar
çok artar ve fertlerin ekonomik, hatta siyasi, özgürlükleri k ısıtlanır.
Daha da önemlisi şudur: Devletin parasal varlığı , vatandaşları ndan vergi,
ın dışmda bir
resim ve harç şeklinde aldıklanndan oluşur. Devletin bunlar
kaynak yaratma gücü yoktur. Devletin vatanda şlara sağladığı bütün hizmetlerin bedelini yine vatanda ş öder. Bu nedenle devletten talep edilen bir
hakkın bedelinin yine vatanda ş tarafı ndan ödeneceğini kamuoyu iyi bilmelidir.
Çok önemli saydığımı z bu konuyu 1982 Anayasası 'nda örneklerle açıklayalım. Bu anayasada 42. madde "Eğitim ve ö ğrenim hakkı ve ödevi"
başlığım taşı makta ve birinci fıkrasında "kimse eğitim ve ö ğrenim
hakkı ndan yoksun bırakılanıaz" demektedir. Bu madde kar şısında,
üniversiteye giremeyen bir gencin siyasi iktidar ı "Anayasayı ihlal etmekle" suçlaması mümkündür. Çünkü kendisine anayasal bir hak olarak verilen "eğitim ve ö ğrenim hakkı ", siyasal iktidar tarafından sağlanmamıştır.
Benzer durum "çal ışma hakkı ve ödevi" başlığmı taşıyan 49. madde
için de söz konusudur. "Çalış ma herkesin hakkı ve ödevidir". Diyen bu
madde karşısında i şsiz kalan her vatanda ş siyasi iktidar yönünden bir
"anayasa ihlali" oluşturacaktır.
Anayasa koyucu kendini bu açmazdan kurtarmak için 65. maddeyi kullannuştır. Bu maddeye gelinceye kadar "hak" ve "özgürlük" kavramlanm
gelişigüzel kullandı ktan sonra "sosyal ve ekonomik haklar ın smırı"
başlıklı bu maddede: "devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda anayasa ile be-
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lirlenen görevlerini ekonomik istikrar ın korunmasım gözeterek, mali kaynakların yeterliği ölçüsünde yerine getirir" hükmtine yer verilmi ştir. Bu
madde karşısmda ekonomik hakları düzenleyen daha önceki maddeler bütün anlam ve önemini yitirmektedir.
Böyle bir tutum Anayasa gibi hayati önemde bir metninin ciddiyeti ile ba ğdaşmaz. Aynca, devletin görev ve yetkileri aç ısından da büyük bir belirsizlik yaratır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi konu "refah devleti" veya "sosyal devlet" kavramı ile de çok yakı ndan ilgilidir. Refah devletinin boyutlan toplumda çe şitli kesimler arasmda devlet eliyle yap ılacak gelir transferlerinin miktar ve yönünün belirlenmesini gerektirir. Daha aç ık bir deyişle ekonomik haklarm say ısı ve niteliği, kimlerden ve ne kadar vergi alııup, kimlere ne kadar transfer ödemesi yap ılacağını gösterir.

Ekonomik haklar yönünden anayasada izlenmesi mümkün iki seçenek
vardı r. Birinci seçenekte ekonomik haklar ayr ıntılı biçimde düzenlenir. Bu
seçenek izlendiği zaman "sosyal devlet" kavramı soyut bir kavram olmaktan çıkar, benimsenen ekonomik haklar ın sayısına ve niteliğine göre belirli bir içerik kazanı r. Ancak anayasada yer alan haklar ın gerçekle şmemesi,
siyasi iktidarın "anayasayı ihlal etmesi"ne neden olur. Hakları
n gerçekle şmesi için gerekli kaynaklar
ın devletin imkanlarım aşması halinde ise siyasi iktidar "borçlanma" ve "para bas ımı" gibi ekonomik istikrar
ı bozucu
yöntemlere baş vurmak zorunda kalır.
İ kinci seçenek, ekonomik haklara anayasada hiç yer vermemek, bu gibi
haklann düzenlenmesini yasalara b ırakmaktadı r. Böyle bir yöntem, yukaıda değinilen sakıncaları yaratmayacağı gibi bazı yararlar da saklar. Bu
r
yararlardan birincisi, seçim mücadelesinde siyasi partilerin birbirlerile rekabetini somut ve ciddi önerilere dayal ı olarak yapmalarımn sağlanmasıdır. İ kincisi, her siyasi parti "hak" olarak vaat etti ğ
i düzenlemelerin hangi kaynaklardan sağlanacağını açık seçik ortaya koymak zorunda kal ır.
Toplum da her hakkın bedelini, kendi ödeyeceği vergi, resim ve harçlarla
karşılamak zorunda olacağmı n bilinci içinde hak-kaynak dengesini gerçekçi bir şekilde değ erlendirmek ve tercihini ona göre yapmak zorunluluğunu duyar.
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Haklar ile ilgili bir ba şka sorun da hukuk devletinin temelini olu şturan KURULTAYI
"kişilerin yasa karşısında eşit olması" ilkesidir. Toplumun belli kesimlerine yapılacak transfer ödemeleri "e şitlik" ilkesini ihlal eder. Belli kiımlaşiler veya kesimler için değil "belli koşullar ve durumlar" için tan
mak gerekir. Örneğin "işsizlik sigortası" şu veya bu iş kolu için veya sadece işçi için değil isteği dışında her hangi bir nedenle işini kaybeden bütün
vatandaşlar için düzenlenınelidir.
Bu açıklamaların ışığında, yeni anayasada ekonomik hakların yer almaması gerektiğini ve ekonomik hakların yasalarla düzenlenmesinin uygun
olacağım düşünüyoruz. Bu amacı sağlamak için de yeni anayasaya "Ekonomik Haklar" başlığı şöyle bir madde konulmasmı öneriyoruz:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi; ki şi, sınıf, meslek ve bölge ayrımı
yapmaksızın herkesin yararlanabileceği bir ekonomik hakkı yasa
ile düzenler.
Ekonomik hak içeren yasa, söz konusu hakkı n hangi bir tür kaynaklarla karşılanacağını açıklıkla belirler. Ongörülen kaynaklar
mevcut vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde bir artışı öngörüyor veya yeni bir mali yükümlülük getiriyorsa, ekonomik hak yasası ile birlikte vatandaşın mali yükümlülüğünü arttı ran yasa da Türkiye Büyük Millet Mecisince birlikte görüşülüp
birlikte karara bağlamr. Bu gibi yasalar referanduma sunulur?
Vergileme ilkeleri
Vergileme yetkisi; para basma yetkisi ve yasa ç ıkarma-zor kullanma yetkisi ile birlikte siyasi iktidara "emanet edilmiş " üç önemli yetkiden biridir.
Siyasi iktidar bu yetkiyi, mutlaka ve sadece parlamento eliyle kullanmaınca vergi, resim, harç
lidır. "Parlamentonun vekili olmaz" ilkesi uyar
ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili her türlü düzenlemenin parlamen
to tarafından yapılması gerekir. Vergileme ile ilgili bir baş ka konu "vergi
konusu"nun yani verginin "nereden" veya "neden" alınacağımn açık ve
net biçimde belirlenmesi gereğidir. Mevcut anayasanın "Vergi Odevi"
başlığım taşıyan 73. maddesinde yer alan ve vergileme kriteri olarak kullanılan "mali gücüne göre" deyimi içerisi belirsiz bir tan ımdır vergileme
konusunun "gelir", "harcama" ve "Servet" şeklinde belirlenecek üç
"konu"ya göre belirlenmesi uygun olur. Bir baş ka konu, uygulanacak
ı" ile ilgilidir. Uzun bir tarihsel gelişime sahip "artan oran"vergi oran
B İLDİRİLER İ 881
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İi vergiler", "kanun önünde eşitlik" ilkesine uymadığı ve siyasi iktidar
tarafından takdiri biçimde kullanıldığı ve özel sektör üzerinde bir tehdit
unsuru oluşturduğu için eleştirilmekte ve "sabit oranlı vergiler"in tercih
edilmesi gerektiği öne sürülmektedir.
73. maddenin dördüncü fıkrası "vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muallı k, istisna ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak
yetkisi Bakanlar kuruluna verilebilir." denmektedir. Son y ıllarda vergi yasalannda peş peşe yapılan değişiklikler bu maddenin siyasal iktidar tarafmdan ne kadar sık ve takdiri şekilde kullanılabileceğini göstermiştir. Bu
nedenle yukar
ıda da değindiğ imiz "Parlamentonun vekili olmaz" ilkesi
uyarı nda vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili her türlü düzenlemenin parlamento tarafindan yap ılması gerekir. Dolayısıyla bu
fıkra ya tümüyle kaldır
ılmalı, veya "muaflık, istisna ve indirimler ile oranlar
ına ilişkin düzenlemelerde" hükümete b ırakılacak yetkilerin açıkça sayılması ve oranlarda değişiklik yapıması halinde de bu değişikliğin en çok
% 3 gibi düşük bir oranla sınırlı kalması sağlanmalıdır.

Bu ilkeler ışığında "vergi ödevi" ile ilgili madde için şöyle bir teklif öneriyoruz:
"Herkes devlet giderlerini kar şılamak üzere vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yüküınlülüler gelir, harcama ve
servet üzerine kanunla konulur, değiş tirilir veya kaldırılır.
Vergiler sabit oranlidır. Ancak sosyal ve ekonomik amaçlarla gelir,
harcama ve servet çeşitleri birbirinden ayrı labilir ve her çeşite
ayrı bir oran uygulanabilir.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden elde edilecek
gelirlerin tümü ait oldukları yıl genel bütçesinde yer alır.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler, devlet bütçesinde ortaya çı kacak zorunlu hallerde Bakanlar kurulu tarafından
en çok % 3 oran ında arttırılabilir.
8821 BILDIRILER
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Peşin vergi alınamaz"
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Bütçe Denkliği
Demokratik ülkelerin birçoğtmda olduğu gibi, ülkemizde de "Devlet Bütçesi", devletin gerçek gelirleriye harcamalar ım birbirine eşit kılan bir yasa olma niteliğini kaybetmi ştir. Gelecek seçimleri kazanmak için, faturas ı
devlete çıkan "Vaatler yarışı", devlet harcamalarını hızla arttırırken; siyasi iktidann, yine gelecek seçimleri dü şünerek, vergi toplamayı göz ardı
etmesi devlet bütçesi açıklarımn Çığ gibi büyümesine neden olmuştur.
"Vergi almadan harcamak" ise sadece devlet borçlanmn ve para bas ımımn
artması ile mümkündür. Böyle bir politika ise "yüksek faiz" ve "enflason" demektir.
Bunun için devlet bütçesinin, gerçek gelirler ile giderlerinin birbirine e şitliği anlaımnda "denk olması" gerekir. Öte yandan devletin iç ve dış borçlanna bir sımr konulmalıdır. "Fon" adı altında uygulanan bütçe dışı gelir ve
giderler de "genel bütçe" içinde yer almal ı, TBMM'nin gözetim ve denetimine tabi tutulmal ıdır.
Bu dü şüncelerle yeni anayasaya şöyle bir maddenin konulmasını öneriyoruz:
"Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışında kalan bütün kamu
tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır.
Yıllık bütçede yer alan harcamalar toplamı gerçek devlet gelirlerinden fazla olamaz.
Bakanlar Kurulu; "bütçe denkll ği"nin sağlanması için zorunlu
hallerde, gelir bütçesinin % bunu a şmayacak bir oranda Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nden borçlanma yetkisi isteyebilir. Bu yetki
talebi bütçe görüşmeleri sırasında olabileceği gibi yıl içinde herhangi bir zamanda da olur. Bu yetki yasa ile verilir.
Devlet harcamalarının tümü yıllık bütçede gösterilmek zorundadır. Yıllık bütçede gelecek yılara ait gelir ve harcamalar ile ilgili
hiçbir düzenleme yap ılamaz."
BILDIRILER İ 883
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Basma Yetkisi

Açık bütçelerin etkisini hissettirdi ği bir başka alan, siyasi iktidara bir monopol yetkisi olarak tanınan "para basma" yetkisidir. Günümüz demokrasilerinde enflasyonun tek sorumlusu, para basma yetkisini sorumsuzca
kullanan siyasi iktidarlardır. Ortaçağın "simyacıları" taştan altın yapmayı başaramamıştır ama çağdaş siyasi iktidarlar kağıttan satm alma gücü
yaratmayı başarmışlardır. Siyasi iktidara tan
ınan bu yetkinin kesinlikle
sınırlandırılması gerekir. Bu amaçla çeşitli alternatif öneriler getirilmi ştir. Bunlar arasında para arz ının her yıl % 3-5 oranında arttırılacağının
anayasa ile belirlenmesi, altın standardına yeniden dönülmesi, özel bankalara para basma yetkisinin verilmesi gibi öneriler de vard ır.
Biz hem, ülkemizin gerçeklerini dikkate alacağım ve hem de iktisat ilminin gereklerini yerine getirece ğini düşündüğümüz şu anayasa maddesini
öneriyoruz:
"Para basılmasına karar verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, para basma yetkisini,
bağımsız T.C. Merkez Bankası A.Ş.'ne belli süreler için tanınacak
para basma imtiyazı ile kullanır.
Yıllık emisyon artış oran
ı bağımsız T.C. Merkez Bankası A.Ş. Başkanlığınca reel milli gelir artış oranı ve piyasa gereksinimi göz
önüne alınarak fiyat istikrarmı koruyacak şekilde düzenlenir."
Kanun Hükmünde Kararname Yetkisi
1982 Anayasası'mn "Kanun Hükmünde Kararname Ç ıkarma Yetkisi Verme" başlıkh 91. maddesi, sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak
üzere; sadece Ikinci Kısmın Üçüncü bölümünde yer alan "Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevlerin" kanun hükmünde kararnameler ile düzenleneceğini öngörmüştür. Bir başka deyişle 1982 Anayasası, ekonomik yaşamın düzenlenmesini tümüyle hükümetin takdiri kararlanna terk etmi ştir.
Böyle bir düzenleme ekonomik ya şamda istikrarsızlığı ve belirsizliği arttınr. Siyasi iktidarın özel sektör üzerine yoğun baskılar yapmasına olanak
verebilir. Böyle bir durum fertlerin ekonomik özgürlükleri üzerinde; "ekonomik yaşamın dinamizmi karşısında siyasi iktidar gereken hareket kabi8841 BİLDİRİLER
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liyetine sahip olmalıdır" görüşü ile savunulamayacak kadar önemli olumsuz etkilere neden olur. Bu nedenle, ilke itibariyle kanun hükmünde kararname yolu ile düzenlemeye, ekonomik hak ve özgürlüi4er alam ba şta
olmak üzere; s ıkıyönetim ve olağanüstü hal dışında, hiçbir konuda imkan
verilmemelidir. Anayasadaki 91 .m. buna göre düzenlenmelidir.
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Ekonomiye Takdiri Müdahalelerin Önlenmesi
1982 Anayasası, içeriği belirsiz bazı gerekçelerle siyasi iktidara ekonomik
yaşama müdahale etmek yetkisi tanımıştır. Bu durumun tipik örnekleri
48. ve 167. maddelerde yer alan düzenleme gerekçeleridir.
"Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti" başlığın taşıyan 48.m'nin ikinci fıkrasında, "Devlet özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal
amaçlara uygun yurumesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasmı sağlayacak tedbirleri al ır." hükmü yer almıştır. Buradaki "milli ekonominin
gerekleri" ve "sosyal amaçlar" son derece belirsiz kavramlar olup her
türlü yoruma (ve uygulamaya) açıktır. Bu nedenle yeni anayasada yer almamalıchr.
Aynı şekilde, "Piyasalann denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi" başliğım taşıyan 167. m. hem "belirsizlik" ve hem de "parlamentonun görevlerinin hükümete devri" yönünden son derece sakıncah bir hükümdür.
Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan " .......piyasalarmın sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı tedbirleri al ır." ibaresi son derece belirsiz olup,
siyasi iktidara çok geni ş bir müdahale imkan vermektedir. Bu sözcükler
yerine "serbest rekabeti sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır." ibaresinin
konulması, belirsizliği kaldırmak için gereklidir.
Aym maddenin ikinci fikras ı Bakanlar Kurulu'na ithalat, ihracat ve di ğer
dış ticaret iş lemleri üzerine "... ek mali yükümlülükler koymaya ve kaldı rmaya yetki" vermektedir. Böyle bir düzenleme, herşeyden önce parlamentoya verilmiş vergileme yetkisinin hükümete devri anlamına gelir. Ayrıca
siyasi iktidarın, özel sektör üzerinde ağır baskılar uygulamasına imkan
vereceği gibi dış ticaret rejimini tümüyle belirsiz kılar. Bu nedenle 167.
m.nin 2. fikrası anayasadan tümüyle çıkarılmalıdır.
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Diğer Hüküınler
A. Belli kesimlere Ayrıcalık Tamnmaınası
Anayasada toplumun belli baz ı kesimlerine, devletin farklı davranmasını
ve onlar lehine bazı düzenlemeler yapmasım emreder hükünılere yer vermesi yukarıda haklan tartışırken de belirttiğimiz gibi "kanun önünde
eşitlik" ilkesine ve anayasal düzenlemenin özünü olu şturan "toplumsal
uzlaşma" ilkesine aykırıdır. Bu nedenle;
a. "tanm, hayvancılık ve bu üretim dallannda çal ışanların korunması"
başlıklı 45. m.;
b. "Çalışanlar" ile ilgili 49.m.
c. "Sanatın ve Sanatçının Korunması" başhğım taşıyan 170. m.
d. "Orman Köylüsünün korunması" başlığım taşıyan 175. m;
e. "Esnaf ve Sanatkarlarm Korunmas ı" başlıklı 173. m;
anayasadan çıkarılmalıdır.
B. Özelleştirme ilkelerinin Belirlenmesi
1982 Anayasası'mn 46.m.'de "kamulaştırma" ve 47. m.'de de "devletle ştirme" düzenlendiği halde "Özelleştirme"yi düzenleyen her hangi bir madde yoktur. Yeni anayasada bu eksiklik giderilmeli, özelle ştirmenin hangi
koşullarda, nasıl ve hangi kuruluş eliyle yapılacağı belirlenmelidir.
Bu amacı sağlamak için "devletle ştirme" ve "kamulaştınna" maddelerini
takiben şöyle bir madde anayasada yer alabilir;
"Özelleştirme
Kamu iktisadi Teşebbüslerine ait devlet hisselerinin tamam ı veya
bir kısmı yerli veya yabancı özel kişi veya kurumlara satılabilir,
devlet borçları karşılığı devredilebilir.
Hisse senetlerinin satış veya devrinde izlenecek genel ilkeler yasa
ile belirlenir."
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C. Yerel Yönetimlerin Özerkli ği
Güncel konulardan biri de "yerel yönetimlere özerklik verilmesi" konusudur. Demokrasinin gere ği gibi işlemesinde, yani halk ın kendi kendini yönetebilmesinde, yerel yönetimlerin önemli yararlar sa ğlayacağı kuşkusuzdur. Ancak merkezi yönetimin y ıllarca uygulandığı ülkemizde geekli anayasal önlemler al ınmadan "özerk yerel yönetimler"e geçilmesinin
telafisi imkansı z sakmcalar yarataca ğından endiş e ediyoruz. Bu nedenle
yeni anayasa hazırlanırken;
a. Yerel yönetimlere vergi toplama yetkisi verilecek midir, verilecekse
hangi vergiler ve ne oranda yerel yönetimlerce al ınacaktır? Vergi oranlarını azaltmak veya yükseltmek yetkisi hangi organa verilecektir?
Vergi gelirlerinin kontrolü nas ıl yapılacaktır?
b. Yerel yönetimler hangi yerel hizmetlerin kar şılanmasından sorumlu
olacaktı r? Bu hizmetlerin gerekti ği gibi görülüp görülmediği nasıl denetlenecektir? Kara yolu, hava yolu ve deniz yolu ula şımı ve taşımacı lığı ile elektrik, su kanalizasyon gibi alt yap ı tesislerinin yapım, bakım
ve onarımı yurt düzeyinde nası l koordine edilecektir?
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c. Yerel yönetimlerin farklı uygulamaları yurt içi göç hareketlerine neden
olursa ne gibi önlemler alınacaktır?
gibi önemli sorunların cevaplan da titizlikle dü şünülmeli ve anayasaya
buna göre ilgili hükümler konulmal ıdır.
D. Anayasa Mahkemesine Başvurma Hakkını n Genişletilmesi
ınAnayasa Mahkemesi, çağdaş hukuk devletinin vazgeçilmez kurumlar
dan biridir. Bu kurumun kendinden beklenen görevi yerine getirebilmesi
için, Anayasa Mahkemesi'ne ba şvuru hakkının sendikalara, onların üst
kuruluşları na, resmi ve özel meslek kuruluş lanna, üniversitelere, yerel
yönetimlere ve fertlere de tan ınması yerinde olacaktı r. Bu nedenle yeni
anayasada ilgili madde buna göre yeniden düzenlenmelidir.
E.Endeksleme
Para değerinin düştüğ ü dönemlerde, yani enflasyon sürecinde, sabit rakamlarla ifade edilen alacak ve borçlar, maa ş ve ücret ile vergiler ve benzeri mükellefiyetler ile her türlü para cezası istenmeyen sonuçlar yaratır.
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Alacaklılar zararlı, borçlular karlı duruma geçeceği gibi, gelir dağılı mı maaş ve ücretliler aleyhine bozulur. Vergi ve benzeri mükellefiyetler yoluyla
elde edilen devlet gelirlerinin reel miktarı azalır. Enflasyonun istenmeyen
bu etkilerini, yeni düzenfemelefe gerek kalrnadanve zaman geçirmeden
ortadan kaldırmak için endeksleme yönetimine ba şvurulmalıdır. Bu
amaçla şöyle bir madde konulmas ı yararlı olacaktır:
"Sabit rakamlarla ifade edilen bütün sözleş meler, vergi ve benzeri yükümlülükler ile yasalarda yer alan teminat, ceza vb. miktarlar bir önceki dönemin enflasyon oranı nda arttırılır.
Enflasyon oranı Devlet istatistik Enstitüsü tarafından aylık ve kümülatif olarak açıklanır."
E Ekonomik Konsey

Siyasi iktidarın ekonomik yaşama takdiri müdahalesini azaltmak ve ekonomik yaşamın politize edilmesini önlemek için yukar ıda önerilen çareler
yeterli değildir. Siyasi iktidan, ekonomik ya şamı etkileyecek yasal düzenlemeler yapmadan önce uyarmak, bilgilendirmek ve yasal düzenlemelerin
hangi koşullarda amacı na daha kolay ulaşabileceği yolunda aydınlatmak
gerekir. Bunu baş arabilmek içinde siyasi iktidann yasa ç ıkarmadan önce
başta işverenler, iş çiler ve bilim adamları, olmak üzere toplumun bütün
kesimleri ile sıkı bir diyalog içinde bulunması m sağlamak gerekir. Bazı ülke anayasalarında bulunan "Ekonomik ve Sosyal Konsey"e benzeyen
bir kuruluş un yeni anayasada bulunması nda yarar vardır. Bu amaçla şu
maddeyi öneriyoruz:
"Ekonomik Konsey
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ele alı nacak ekonomik
içerikli yasa tasarısı ile tekliflerinin ve hükümetin istemesi halinde hükümetçe hazı rlanacak kararnamelerin önceden incelenmesi
ve istişari nitelikli görü ş alınması amacıyla bir Ekonomik Konsey
kurulur.
Ekonomik Konsey; Üniversite, İşçi ve işveren sendikalan üst yönetimi, odalar ve borsalar ile demokratik ilkelere göre kurulup çahşan özel sektör meslek kurulu şlarından oluşur.
Konsey'in kuruluş ve çalışma esasları yasa ile belirlenir."
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G. Çevrenin Korunmas ı
Bilindiği gibi, kentle ş me beraberinde, baş ta gece kondular olmak üzere
pek çok çevre sorunu getirmektedir. 1982 Anayasa's ı nm 56. maddesinde
"Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede ya şama hakkına sahiptir. Çevreyi
geliştirmek, çevre sa ğlığım korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir." deniyorsa da bu hüküm, anayasa hukukçuları mn "program madde" ad ını verdikleri ve toplumsal özlem ve hedefleri
belirleyen ve yapt ırımı olmayan bir maddedir. Bu maddenin yerine, çevre
kirliliğini onu yaratan faaliyetin ba şlama aş amasmda kontrol altına alacak ve herhangibir şekilde çevreye verilen zarar ı n tazmin edilmesini şart
koşan bir baş ka madde ile de ğiş tirmek uygun olur. Madde önerimiz şudur:
"Hiçbir faaliyetin çevre kirlili ğine neden olması na izin verilemez.
Başlaması , idari mercilerin iznine ba ğlı faaliyetlerde, söz konusu
faaliyet bu açıdan de ğerlendirildikten sonra izin verilir.
Çevre kirliliğine neden olan bütün özel ve resmi ki şi ve kuruluşlar bu kirlili ği gidermek ve zarar görenlerin zararım tazmin etmekle yükümlüdür."
Çevrenin korunması konusu ile yakından ilgili bir başka konu "Gecekondu" ve "Gecekondulara tapu verilmesi" olayı chr. Siyasi partilerin değiş mez vaatlerinden biri haline gelen bu tutumun önüne geçilmesi için
Anayasa'ya şöyle bir madde konulmas ı gereklidir:

KURULTAYI

"Devlet arazisi üzerine yap ı lan gecekondulara tapu verilmesi ancak o bôlgenin yerleşim alanı içinde olması ve cari bedelinin ödenmesi koş uluyla mümkündür.
Özel arazi üzerine hiçbir nedenle gecekondu yap ılmasına izin verilemez."
SONUÇ
Yukarıda yapılan açı klamalar ve öneriler anayasal düzenlemeler, " İlk teklif" niteliğinde olup bu konuda bir tartışma ba şlatmamn ötesinde bir iddiaya da sahip değildir. Bu öneriler ile ilgili ele ştiriler ve yeni öneriler ile ilgili gayretler ülke ko şullarına uygun bir ekonomik anayasa yap ılmasım
mümkün kılacaktır.
BILDIRILER
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Yapı lacak ekonomik anayasa, siyasi iktidarm ekonomik ya şama takdiri
müdahalesini azaltacak, buna karşıhk ekonomik yaş amda istikrar ve güveni arttı racak ve "Ver oyunu-al istediğini" alış verişine dönüşen demokrasiyi yozlaşmaktan koruyacak yeni "oyun kurallan"m belirleyecektir. Prof.
James Buchanan'ı n sözleriyle söylersek, ekonomik anayasa ça ğdaş toplumun temel bir sorusuna cevap çabas ı içindedir. Cevap aranan soru şudur:
"Kendi değ erlerini yaratabilen ve yaratmas ı gereken bağımsız
fertler olarak, özgürlüklerimizi korurken, nasıl barış, refah ve
uyum içinde birlikte ya şayabiliriz?"
Oturum Başkanı
Çok teş ekkür ediyorum Sayın Hocam.

Bu Oturumda gördük ki, Anayasam ızı n ya da bundan sonra geli ştireceğimiz Anayasal düzenlemelerin, ekonomik haklar ve ekonomik hükümler
yönünden son derece soyut hükümler ta şıdığı ortaya çıktı . Bundan böyle
yapı lacak düzenlemelerde, anayasalardaki ekonomik hak ve özgürlüklerin
ya da hükünılerin siyasi otoriteleri de bağlayıcı nitelikte yapt ınmlar içerecek ş ekilde ön planda düzenlenmesi gerekti ği sonucu da ortaya çıkmış
oldu.
Bu bölümü kapatmadan evvel, bize verilen zaman da hemen hemen doldu,
soru ve cevap bölümünü de ğerlendirmek istiyorum. Sorusu olanların, sorusunu yazı li olarak buraya iletmelerini rica edece ğim.
Soru olmadığı na göre, Oturumu kapatıyorunı.
Av. Eralp Özgen
Türkiye Barolar Birli ği Başkanı

Değerli konuklanımz; çe şitli kiş ilerden kurultayımızın başarılı geçmesi
için telgraflar aldı k. Sadece isimlerini sizlere takdim etmek istiyorum ve
hepsine de gösterdikleri bu nezaket için te ş ekkür ediyorum:
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ı n Bülent Ecevit, Devlet Bakam ve Ba ş bakan Yardimcısı SaBaşbakan Say
ı Faruk 1
yin Mesut Y ılmaz, Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz, Devlet Bakan
Prof.
Dr.
Ramazan
ı Edip Safter Gaydal ı, Devlet Bakanı
Bal, Devlet Bakan
lu,
Devlet
Bakanı Rüştü Kazı m Yücelen, Çalış ma ve Sosyal GüMirzaoğ
ı Yaşar Okuyan, Milli E ğitim Bakanı Metin Bostanc ıoğlu,
venlik Bakan
Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kenan Tanrıkulu,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Cumhur Ersümer. Ayrı ca milletvekilleri Effel Şahin, Şadan Şimşek, Ismail Kahraman, İsmail Ayd ınlı, Ahmet
Çakar, Bahri Sipahi, Zafer Güler, Ufuk Söylemez, Ya şar Topçu, Ali Şevki
Erek, Ömer Üstündal, Nuri Tahran Atay; Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Sayın Prof. Dr. Tııncalp Özgen, Samsun Valisi Saym Muammer Güler, Barolar Birliğimizin eski Yönetim Kurulu Üyesi Av. Turan Aslan, Mühendis
ve Mimar Odalan Ba şkam Sayı n Kaya Güvenç ve bize büyük katk ılarda
bulunacağını her zaman vaat eden Ça ğdaş Yaşamı Destekleme Derne ği
Başkan
ı Sayı n Prof. Dr, Türkan Saylan. Hepsine huzurunuzda ayr ıca teşekkür ediyorum.

HUKUKU
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Prof. Dr. Erdoğan Teziç (Galatasaray Universitesi Rektörü)
Konuşmacılar
DSP Temsilcisi Tayfun Içli
MHP Temsilen Dr. Oktay Vural (MHP Grup Ba şkanvekili)
ANAP Temsilen Beyhan Aslan (MHP Grup Başkanvekili)
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HADEP Temsilen Hamit Geylani
Doç. Dr. Y ılmaz Aliefendioğlu
Dr. Alain Bockel (Galatasaray Ünivrsitesi/Orlöans üniversitesi Hukuk Fal
Av. Eyüp Sabri Çepik ( Ş anlıurfa Baro Başkanı)
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Av. Teoman Ergül (Yüksek Ö ğretim Denetleme Kurulu üyesi)
Prof. Dr. Zafer Gören (Yüksek Ö ğretim Denetleme Kurulu Uyesi)
Prof. Dr. Zeki Hafızoğulan (Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Av. Hakkı Suha Okay (Ankara Barosu Önceki Ba şkanı)
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Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu (Istanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi)
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Prof. Dr. Erdoğ an Teziç
Galatasaray Üniversitesi Rektörü

Anayasa Kurultayını n son gününün ikinci oturunıunu açıyorum. Hepiniz
hoş geldiniz.
Bu toplantımn düzenlenmesinde gösterilen ola ğanüstü gayret ve düzen
için ben ve arkada şlarım adı na Türkiye Barolar Birli ğine teşekkürlerimi
ım konuşmalarına baş larken herhangi bir
sunmak istiyorum. Arkada şlar
teş ekkür ifadesini kullanmamak için bu yetkiyi bana vermi şlerdi, ben de
onlar adı na bu yetkiyi burada dile getiriyorum, zaman kazanmak aç ısından da önemli tabii.
Bugünkü oturum, kurultay kitapç ığımn amaç bölümünde de belirtildi ği
gibi, Anayasan
ı n sistematik ve bütüncül bir tutumla tart ışılmasımn, çağdaş bir Anayasanı n oluşmasma ışı k tutma, amaç bu. Böyle olunca, konu şmacılar, ş u çerçeve içinde görüş lerini dile getirecekler. Bütün anayasalara
hakim olan bir sistematik vard ır. Bir anayasa metni, temel hak ve Özgürlükler, siyasi haklar dahil olmak üzere, yasama-yürütme ili şkileri ve bu
ilişkilere göre ortaya ç ıkan hükümet rejimi, parlamenter, ba şkanlık, yan
başkanlı k ya da meclis hükümeti gibi ve nihayet yarg ı bağımsızlığı . Tabii
yargımn bağımsızlığı , yasama-yürütme ili şkileri, kendi alt başlıklarını da
içerir. Konuşmacı lar, bu çerçeve içerisinde görü şlerini dile getirirken., teknik ayrıntı lardan çok, yapılması düşünülen ya da yapılan, yapılacak olan
Anayasa ışık tutacak görü şlerini burada dile getirmeye çal ışacaklar.
Burada iki husus var; biçime ili şkin ve esasa ilişkin, içeriğe ilişkin. Eskiır: "Zarf,
ı r, hukukçular bunu sık sık kullan
ığı bir deyim vard
lerin kulland
mazrufu belirler." Bizim bu toplant ımızda belki daha doğru olanı, mazrufun zarfı belirlemesi biçimine dönü ş ecektir. Sebebi de şuradan kaynaklanacaktı r: Biliyorsunuz bugün Anayasal sorunlar ımızı aşabilmek için iki
bakış açısı var: Biri, yepyeni bir Anayasa yapma dü şüncesi; ikincisi de zaman içinde Anayasan ın değiştirilmesi, kısım kısım değiştirilmesi. Tabii
burada bu soruyu a şabilmek için, bu tercihi a şabilmenin bir ölçütü, gerçekçi olmak. Gerçekten de bu Parlamentonun çat ısı altında zor da olsa kısFORUM - AÇIK TART İŞMA
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mi değişikliklerle mesafe almak mı; yoksa bu Parlamentonun çatısı altında uzlaşmalarm zorluğu dikkate alımrsa, yepyeni bir Anayasayı gündeme
getirmek isabetli bir tutum olabilir mi? Öyle gözüküyor ki s ırf Anayasayı
oluş turmak üzere bir kurucu Meclis de olu şturulsa, bunun yapısında da
aym sorunlar ortaya çıkacaktır.
Anayasa, mutabakat sağlanması , uzlaşma sağlanması en zor alandır; çünkü siyasi tercihlerin hukuka dönü şmesi, bu uzlaşmayı ve birlikte hareketi gerektirir. Bu mutabakatı beklemek, sabırsı z olmak da büyük ölçüde
haksızlık oluşturur; deneyler bunu gösteriyor, bütün Anayasa yap ılma ve
değiştirme süreçlerinde bu tür tıkanı klar olur. Bunlara sabırla yaklaşıp,
zaman içinde mesafe almayı ; ama ikna olarak mesafe almak, Anayasan ın
sürekliliğini sağlamak açısı ndan da tercih edilen yol olarak gözüküyor. Tabii bu tartışmalarda ortaya ç ı kacak bir husus, olacak da büyük ölçüde.

Sonradan zaman kaybetmemek için, usule ili şkin olarak bir-iki dakikan ızı daha alacağım. Konuşmacıları n her biri, görüşlerini 15'er dakika süreyle dile getirirlerse, toplam 4,5 saat yap ıyor. Bugün hepimize hakim olan
endişe, sizleri yormamak. Hiçbir öğrenciyi 4,5 saat bir ders ortam ında tutamazsını z; tecrübeyle sabittir ki, 20 dakika sonra çocuk s ıkılır. Onun için
biz hocalar, hep o özlü 20 dakikada vereceğirııizi 50 dakikanrn içine yayarak, sıkmadan dinletmeye çal ışınz, hüner oradadır. Bugün tecrübelerine
güvendiğimiz deneyimli arkadaşlanmı z, sizleri sıkmadan ve bana yardımcı olacakları ndan emin olarak bu zaman dilimini renkli bir şekilde kullanmaya çalışacağız.
Tabii dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. Bu, hem toplumun Anayasa sorunlar
ına ilgisi, hem de bizim burada tart ışmalar
ı, görüşleri dile
getirirken dikkat edece ğimiz, pek de kötümser olmamam ız gereken bir
nokta. 0 da sık sık dile getirilen bir husus vardır: Anayasa sorunlarına
toplumun ilgisinin pek yüksek olmad ığı, yaygm bir ilgi alan ı olmadığı yönündedir. Tabii şu ikisini ayırmak lazım: Bütün Anayasal sorunlar, siyasi
ve hukuki cephesiyle; şu Antik çağdaki kutsal Janus, Tanrı Janus gibi ikiyüzlü. Bu iki cepheden siyasi plandaki co şkulu, heyecanl ı görüşler, açıklamalar hep sürükleyici olmu ştur, ilgi çekici olmuş tur ve böyle de olacaktır.
Ancak, teknik hukuka yönelik olanları , kuru hukuk insanlar
ın çabuk ca896 FORUM - AÇIK TARTIŞMA
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mm sıktığı gibi, kamuoyunda da ilgi toplamaz; onun uzmanlan kendi araın yer almasmdan fazlarında tartışırlar. Basında da, medyada da bunlar
la üzülmemek lazım, işin doğrusu budur. Teknik taraflara kaydıkça, medyatik ilgi de azalmaya başlar, ama siyasi boyutlara taşındığı zaman bu ilgi çoğalır.

KURULTAYI

Bugün siyasiler ilk kez belki teknik bir bak ış açısına fazla girmeden görüşlerini dile getirmenin hünerini gösterecekler burada. Kat ıldıkları için
teşekkür ediyoruz; çünkü as ıl Anayasanın yapımı ya da değiştirilmesi,
oradan gelecek heyecana ya da isteğe bağlı olacaktır. Akademisyen arkadaşlanm da burada görü şlerini belirtirken neler ortak ortaya ç ıkacaktır,
bu önemlidir. Herkesin her noktada uzla şması beklenemez, beklenmemeli de. Önemli olan, bütün konu şmalarda hangi ortak noktalar ortaya ç ıkıyorsa, bu noktadan hareket ederek de ğiştirme kapılanm açabilmek, -bu
da bir hünerdir- küçük de ğişikliklerle hayli mesafelerin de alınma olasılıı 15'er dakika ile sımrlarken, 13.30'da bir
ğı var. Onun için, konuşmalar
ara vereceğiz, 14.00'da toplantı tekrar başlayacak. Benim yaptığım hesaba göre, bir zaman aşması yapnıamak için 16.15'te bir ara verirsek sizlerin yorgunluğunu giderecek bir zaman dilimi olacakt ır. Nihayet 16.15'te
başladığımızda, 17.00-17.15 gibi ilk turu tamamlamış olabiliriz. Ondan
sonra da artan zamanda bir ikinci tur ve belki de sorulara cevap verme gibi bir ortam da oluş abiir. Onun için bu uzun maratonda konu şma masan zaman zaman gereksemeleri için çıkıp girme
sında oturan arkadaşlarımı
imknlan da vardı r, kendilerini iskemlelerine bağli hissetmesinler, böyle
bir özgürlük içinde de bu 17 ki şiyi ancak burada konu şturma imknına
ulaşabiliriz.
Sizlere, daha başlamadan sabırlar diliyorum.
Sözü, broşürdeki sı raya göre kaideten -demek ki istisnası olabilecek. Onun
için uçak, zaman açısı ndan özellik taşıyanlara biraz atlayarak da bu kokacaktır.
i ştirme zorunluluğu ortaya çı
nuşma sırasım değ
Ben, ilk sözü, broşürdeki sıraya göre DSP Temsilcisi Tayfun İçli'ye veriyoBuyurun Tayfun bey.
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Içli

DSP Temsilcisi

Saym Başkamm, değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım; Cumhuriyetimizin ilk hukukçu, Anayasacı Başkanı, Cumhurbaşkanı Büyük Onder
Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadan, şükranlanmızı sunmadan geçemeyeceğim. Tüm çalışmaların
ı Anayasaya, yasalara dayamak isteyen Büyük
Önder, ulusal kurtulu ş savaşı yıllarında dahi hukukun çizgisinden, ulus
iradesinden ayrılmamış, savaşlarını kongrelerle başlatmış; sonunda Meclis yönetimine geçerek ulus egemenliğini her şeyin üstünde tutarak Cumhuriyete, demokratik laik hukuk devletine ulaşmıştır. Tekrar Büyük Onderi saygıyla, şükranla anıyoruz.
Türkiye için nas ıl bir Anayasa-bir Anayasa modeli olmas ı gerektiği, çok
uzun yıllar tartışılmıştır. Bu konu bugün nas ıl tartışılıyorsa, gelecekte de
tartışılacaktır. Konuşmamda, Anayasacılık hareketinin tarihsel geçmi şine
değinecek değilim, yine üstatların yanında bilimsel tanımlamalara da girmeyeceğim; bu konuda Anayasa hukukçulannın çok değerli çalışmaları ve
önerileri bulunmaktad ır. Esasen halen devam etmekte olan Uluslararas ı
Anayasa Hukuku Kurultayı, farklı kesimlerce yap ılmış olan çalışmalar
ın
ve görüşlerin güncelleşmiş bir sentezini ortaya koymaktadır.
Yapılan konuşmalar ve sunulan bildiriler, şüphesiz Anayasa hukukçularına çok büyük katkıda bulunacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu ve Uzla şma Komisyonu üyeleriyle siyasi parti temsilcilerimiz, bu değerli önerilerden şüphesiz yararlanacaklardır.
Anayasacılık hareketi, geçmi şten günümüze değişen, değiştiği kadar da
gelişen bir hareket, bitmeyecek bir süreç; insan de ğişip geliştikçe, yeni yeni unsurlar
ın eklendiği bir süreç; durağan değil, sürekli değişen ve geli şen
bir süreç. Anayasa, hukuk gibi toplumsal tabana dayal ı bir üstyapıyı oluşturmaktadır. İçerdikleri evrensel kurallar, bulundukları topluma göre biçimlenir, toplumsal de ğişim ve gelişime göre de şekillenir. Barolar Birli ği
Sayın Başkanı Eralp Ozgen, aç ılış konuşmasında, 1982 Anayasasının tamamının değiştirilerek sil baştan bir Anayasa yapılmasını n gerektiğ
ini
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öne sürmüştü, bazı hukukçular da aym görüşteler. Bu, gerçekçi bir yaklaşım mıdır, olabilirliği nedir? Sil baştan yepyeni bir Anayasanın, ancak bağımsızlık mücadelesi sonucu oluşan devletlerde, ayrıca darbeler ve olağanüstü dönemlerde yapıldığını görmekteyiz. Zira böyle dönemlerde, toplumsal uzlaşı aranmamakta, otoriter bir anlayışla sayısal üstünlüğün sağlandığı bir mecliste Anayasa yap ılabilmektedir. Anayasam ızın 175. Maddesine göre; Anayasa değişikliği, halk oyuna gidilmeksizin, ancak 367 oyla Meclisten geçebilmektedir. Anayasamızın bir maddesinin bir kelimesinde dahi yapılacak değişiklik için toplumsal uzlaşı sonucu 367 oya gerek
varken, Parlamentonun bugünkü yapısını görmezden gelip sil baştan Anayasa yapma talebi gerçekçi olamaz. Böyle bir say
ısal çoğunluğa ulaşabilmek, yalan gelecek için de mümkün görülmediği gibi; sayısal çoğunluğa
ulaşılsa dahi, toplumun geniş kesimlerince uygun görülmeyen, desteklenmeyen böyle tümden bir değişikliğin yaşama geçirilmesi söz konusu olamaz.

HUKUKU
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1982 Anayasası, buna benzer görüşlerin sonucunda olu şan antidemokratik bir ortamda hazırlanmıştır. Olumsuzluklar halen tart ışılmakta olup,
olumsuzlukların giderilmesi bizlere düşmektedir. Parlamento, farkl ı kesimlerin, farklı siyasi tercihleri olan kimselerin temsilcilerinden olu ştuğui şikliklerinin uzlaşı içerisinde yapılması
na göre, yapılacak Anayasa değ
zorunludur. Anayasalar, kolay de ğişebilen kuralları içermediğinden ve
ıcı ve zorlayıcı hükümler bulunduğundan,
Anayasada bu konuda bağlay
Anayasa de ğ
i şikliklerinin toplumun geni ş kesiminin uzlaşmasmı sağlayan metinler haline dönüştürülmesi zorunluluk haline gelmektedir. Bu da
ildir.
o kadar kolay bir i ş değ
Değişiklik istemleri Parlamentonun gündemine gelmeden, bilim çevrelerince ve toplumun çoğunluğunca tartışılarak toplumsal uzlaşı sağlanmalıdır. Parlamento sürecinde ise, uzlaşılan konular metinlere dönüştürülmeli ve bu metinler üzerinde de hemfikir olunmal ıdır.
Bilindiğ
i gibi, Anayasamızın 175. Maddesi, S'te 3, S'te 2 gibi nisaplar aramaktadır. 330-367 arasında kalan oylanıaların halkoyuna sunulması Anai için halkoyuna gidilmesi de, ekonomik
yasa gereğidir. Anayasa değişikliğ
sıkıntı içinde bulunan bir ülkenin s ık sık ve kolayca başvuracağı bir yol
olamaz. 1961 ve 1982 anayasaları tepkisel anayasalardır. Bu nedenle, ayFORUM - AÇIK TARTI ŞMA 1899
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rıntıya giden kısıtlama ve smırlamalar bulunduğu gibi, çok ayrıntılı düzenlemeler içermektedir. Demokrasinin işlerliğinin olduğu toplumlarda,
süreç içerisinde antidemokratik hükümler ortadan toplumsal uzlaşı sağlanılarak giderilebilmektedir. Bunun uzun bir süreç olduğu doğrudur; ama
ayn
ı zamanda sağl
ıklı bir süreçtir. Birkaç yıl önce değiştirilmesine gerek
duymadığımz bir hüküm, zaman içinde önem ve gereklilik kazanabilir.
Toplumsal ve sosyolojik olaylarda, kriterleri olu ştururken, çoğu zaman objektif değerlendirmelerden kaçınılıyor. Dışarıdan çok rahat önerilerde bulunabilirsiniz; ancak bu mekanizmanın içinde yer aldığınızda, yani elinizi
taşın altına sokup sistem içinde yer aldığımzda, sistemi tamdığımzda, işin
o kadar da kolay olmadığını görüyorsunuz. Gerçekçi dü şünüyorsunuz o zaman, taraf değilken yetki ve özellikle sorumluluk sahibi olmad ığımzda,
kulağa hoş gelen şeyler söylemek kolay oluyor, "bu şöyle olsun, bu böyle olsun" demek kolay oluyor. Sahip olmayı hayal edemeyeceğiniz yetkilerin sınırlanchrılması konusunda çok uç iddialarda bulunabiliyorsunuz. Bunun
günümüzde örnekleri çok; bu yetkiler kaybedildi ğinde de benzer öfkeleri
sıkça -işitebiliyorsunuz. Onun için Anayasa de ğişiklikleri gündeme geldiğinde veya hukuksal bir kural koymak durumunda kaldığınızda, hukukun
üstünlüğü yanında, gerçeklik, olabilirlik, güncellik, toplumsal al ınak gibi
kavramları dikkate almak zorundasmız.

Yıllard
ır bölücü ve irticai terörle ya şamak zorunda bırakılan, ekonomisi
zayıflatılmış bir ülkede, Anayasayı değ
i ştirmek konusundaki refleksinizi
ani j ir refleks haline dönüştürmeniz çok zordur. Siyasi, kültürel, ekonomik anlamda farklılıklar taşıyan toplulukların ve de diğer yandan siyasal
partiler, Anayasal kurumlar, sivil toplum örgütleriyle etki gruplarının öncelikleri hep farklı olmaktadır. Bırakın Anayasayı değiştirmeyi; hukuksal
bir düzenleme yapmanız konusunda dahi toplumsal uzla şıyı sağlamanız,
toplum desteğini almanız şarttır.
Tüm bu açıklamalardan sonra, Demokratik Sol Partinin, Türkiye için nasıl bir Anayasa-bir Anayasa modeli dü şündüğünü de aktarmak isterim:
Demokratik Sol Parti, ulusal uzla şmayı sağlayacak bir Anayasa hazırlanmasım öncelikli görevleri aras ında saymış ve bu konunun Mecliste süratle ele alınması için gerekli çabay
ı göstermiştir. Anayasamızda yapılması
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gereken değişiklikler ile gerçek ve katılımcı demokrasiyi hayata geçirir- KURULTAYI
ken, hukuk devletini, ülke bütünlüğünü ve ulusal birliğimizi, ülkemizde
demokrasinin ve ulusal birliğin de gereği olan inançlara saygılı bir laik
düzeni, insan hak ve özgürlüklerini sa ğlam güvencelere bağlamalıdır. İnsan hakları ve özgürlükleri konusundaki eksikliklerimizi süratle gidermek, bizim kendi insanımı za olan borcumuzdur. 1982 Anayasas ımn 19
maddesi, 1987, 1993 ve 1995 y ıllarmda yapılan düzenlemelerle değiştirilmiş tir. 21. Dönem bu Meclis ile de 4 Anayasa de ğişikliği gerçekleştirilmiştir. 21. Dönem Meclis, Devlet Güvenlik Mahkemelerini siville ştirerek hukuk açısı ndan önemli bir icraata imza atmıştı r. Anayasamn 143. Maddesinde yapılan değiş iklik sonucu, Devlet Güvenlik Mahkemelerinde artık
askeri yargıç ve savcılar görev almayacaktır. Yine Anayasamn 47, 125 ve
155 inci maddelerinde yapılan değişiklikle, özelle ştirme ilk kez Anayasal
bir dayanağa kavuşturulmuştur.
Yapılan Anayasa değiş ikliklerine yenilerinin süratle eklenmesi zorunludur. Milletvekili olabilme ya şımn hM 25'e indirilmemi ş olması, rejimin
büyük bir ayıbıdı r. 0 yüzden, nüfusumuzun yüzde 70'ine yakla şan gençlik, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilememekte, sorunlarını ancak meydanlarda, sokaklarda dile getirebilmektedirler. Demokrasimizin
bu eksikliği giderilmeli, böylelikle ülke yönetiminde gençli ğin dinamizminden ve idealizminden yararlanılmalıdır.
Yüksek Öğretim Kurumuyla ilgili olarak Anayasada de ği şiklik yapılarak,
üniversite özerkliği daha çağdaş normlara kavuşturulmalıdı r. Anayasanın
159. maddesi değiş tirilerek, Hüimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda Adalet Bakanlığının yetkileri sımrlandırılmalı ve bu kurul daha demokratik
bir düzene kavuşturulmalıdı r. "Kurum kararlar ına karşı yargı merciine
başvurulamaz" şeklindeki hüküm Anayasadan çıkartılmalı ; terfi, nakil ve
atama kararlan dışında, Jükim ve Savcı lar Yüksek Kurulu kararlan yargı denetimine açı k olmalıdır. Çalış anların haklarına Anayasayla getirilen
bütün çağdışı sınırlamalar kaldırılmalı; işçilerin 1963'te kazandıklan toplusözle şme ve grev hakkı na getirilen büyük kısıntılar giderilmeli, kamu
çalışanlarına da belirli ölçüler içinde toplu sözle şme ve grev hakları tanınmalıdır.
FORUM - AÇIK TARTI ŞMA 1901

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

Vatandaşlar arasmda ayrımcılik yaratan milletvekillerinin, bakan ve ba şbakanların dokunulmazlıklannın kaldırılmasım zorlaştıran Anayasa hükümleri de ğiştirilmelidir. Anayasadaki düzenleme biçimine göre, yasama
dokunulmazlığı , adi suçlarla ilgili iddialar bak ımından milletvekilleri
hakkında soruşturma yapılmasına bile olanak vermemektedir. Kamu vicdanım rahatsız eden bu duruma son vermek ve milletvekillerini gereksiz
bir koruma zırhına burundürmemek için Anayasan
ın 76. maddesinde, zaten milletvekilliğine seçilme engeli olarak gösterilen zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlik gibi suç iddiaları dolayısıyla da soruşturma açılması
ve yargılama yapılmasının yasama dokunulmazlığı dışına çıkarılması uygun olacaktır. Böyle bir değişiklik, asılsız suçlamalarla töhmet alt ında kalan milletvekillerinin yargı önünde aklanmasına fırsat verilmesi ve genel
olarak milletvekilliği saygınlığının yükseltilmesi bakımından da yarar
sağlayacaktır. Yapılacak bu düzenlemeyle, ayr ıca milletvekillerinin i şledikleri iddia edilen suçlarla ilgili soruş turma usulleri ve kuralları da yeniden saptamnalıdır.

Sendika ve meslek odas ı yöneticisi, denetçisi ve avukatlar ının aynı zamanda milletvekili olabilmelerini yasaklayan Anayasanın 82. maddesi değiştirilmeli, böylelikle toplumsal örgütlerin Büyük Millet Meclisinde temsil edilmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Vatandaşlık hakkıyla ilgili Anayasamızın 66. maddesinin 2. fıkrasınn
ı ikinci cümlesi, kadı
n-erkek
eşitliğine aykırıdır. Ondan sonraki fikralarda, bu temel haldun a şırı ölçüde sımrlanmasına yol açıcı niteliktedir. Onun için bu maddenin 2. fikras ının ilk cümlesinden sonraki cümleyle fikralar ç ıkarılmalıdır.
Anayasanın geçici 15. maddesinde belirtilen ve o dönemde ç ıkarılan yasa
ve yasa hükmündeki kararnamelerin Anayasaya ayk ırılığımn öne surulemeyeceğine ilişkin hükmünün de de ğiştirilme zamanı gelmiştir. Bu konuda Anayasa değişikliği, Anayasanın 69 ve 101 inci maddeleriyle birlikte
Meclis gündeminde olup, çal ışmalar Anayasa Komisyonunca alt komisyona havale edilmiştir.
!dam cezası, taraf olduğumuz uluslararası sözle şme hükümleri de dikkate alınarak, belirli istisnalar dışmda kaldırılmalıdır. Hukuk sisteminde
yer alan, ancak ıllardır
y
uygulanmayan bu ceza, ağırlaştırılmış ömür boyu ağır hapis cezasına dönüştürülmelidir. Demokratik Sol Parti olarak,
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programımı zda olsun, seçim bildirgemizde olsun, idam cezalar ının kaldırılması gerektiği, idam cezas ımn çağdaş hukuk sisteminde yerinin olmayacağı bildirilmiş tir. !dam cezası m hukukumuzda muhafaza etmekle, hukuk sistenıimizi daha güçlü k ılmadığı gibi, etkinli ği de azaltılmaktadın
Birçok ülke, suçlular ı, ülkemizde idam cezas ı bulunduğu gerekçesiyle iade etmemekte, suçlar cezas ız kalmaktadır.
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Parlamenter rejimin dünyadaki di ğ er örneklerine uygun olarak, Cumhurbaşkanliğı mn görev süresi 5 yıl olarak belirlenmeli; aynı zamanda, aynı
kiş inin bir kez daha Cumhurba şkanı seçilebilmesi imkm getirilmelidir.
Anayasanı n 101. Maddesinde yap ılacak bu düzenlemeyle, tecrübesinden
faydalanılacağı na inanı lan Cumhurbaşkanını n tekrar seçilmesinin istikrar sağlayıcı nitelikte olduğu de ğ erlendirilerek, bir kimsenin üst üste veya farklı zamanlarda en fazla iki kez Cumhurba şkanı seçilebilmesine imkn tamnmalichr. Cunıhurbaş kamna, Anayasanı n 104, 146, 154, 155, 159
uncu maddeleriyle a şı n ölçüde yetkiler ve geniş atama yetkileri tamnmış tır. Nitekim Sayı n Cumhurbaşkammı z, 25 Nisan 2000 tarihli konu şmasmı rda, "Cumhurbaşkanı na verilen yetkiler, parlamenter demokrasinin s ın
larını aşmaktadı r. Demokratik devlet düzeninde, ulusal iradeyi temsil
eden parlamento d ışında, sorumsuz bir Cumhurba şkanı nm yönetimi paylaşması ve tek başı na önemli yetkiler kullanılması kabul edilemez" diyerek Cumhurbaş kammn yetkilerinin kısıtlanmasını istemi ştir, Ba şkanlık
sisteminin uyguland ığı demokratik ülkelerin ço ğunda bile Cumhurbaşkamna bu kadar geniş yetkiler tanınmamıştı r. Amerika Birle şik Devletleri
u da Kongre onayı na sunulmakta<hn
Başkanını n yaptığı atamaların çoğ
ınan
Yürürlükteki seçim sisteminin adaletsizli ği, Cumhurbaşkanına tan
r.
Onun
için
Cumhurkılmaktadı
ıncalı
yetkilerin geni şliğini büsbütün sak
başkanını n atamalarla ilgili yetkisi k ısıtlanmalıdı r. Anayasamızın 105.
maddesinde, "Cumhurba şkanını n resen imzaladığı kararlar ve emirler
aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yarg ı mercilerine başvurulamaz"
hükmü, Cumhuriyetimizin demokratik hukuk devleti niteli ğiyle bağdaşmadığı gibi, keyfi uygulamalara yol açabilir. Bu nedenle, maddeden bu hüküm çı karılması gerektiği gibi, Anayasanı n 125. maddesindeki benzer
hükmün de metinden ç ıkarılması gerekmektedir.
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yasamızın 135. maddesinin 3 ve 4 üncü fikraları maddeden çıkarılmalıdır.
Sayın Başkanım, değerli meslektaşlarım; zaman darlığı nedeniyle birkaç
örnekle yetinebildim. Ancak, genel bir çerçeve çizecek olursam; Demokratik Sol Parti olarak, temel hak ve özgürlüklerin k ısılmasına yol açan hükümleri kaldınnayı, onların yerine insan onurunu her durumda ve ko şulda korunması gereken bir de ğer olarak kabul eden, temel hak ve özgürlükleri genişleten, insan haklanna ilişkin evrensel ve uluslararası bildiri ve
sözleşmelerle benimsenmiş, çağdaş normlara uygun kurallar konulmasım
ilke edinmekteyiz.
Sabrımz için teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.

Oturum Başkam
Saym Tayfun İçli'ye ben de teşekkür ederim.
İkinci konuşmacı , Milliyetçi Hareket Partisini temsilen, Grup Ba şkan Vekili Dr. Oktay Vural; buyurun.
Dr. Oktay Vural
MIIP Grup Başkanvekili

Öncelikle katı lanlara iyi günler diliyorum; her ne kadar selamlama yasaklannuşsa da...
Tabii nasıl bir Anayasa istiyoruz? Ben, analitik olarak Anayasan ın maddelerini, şu maddesinin değiştirilmesi değil de, acaba bu Anayasada temel
tercihlerimiz ne olmalıdır? Bu sorunun cevabım bulabilmek için, "nasıl bir
Türkiye istiyoruz" sorusuna cevap verebilmemiz laz ım. Şüphesiz "nasıl bir
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Türkiye istiyoruz" sorusuna cevap verebilmek için, Türkiye'deki sorunlar ı
nasıl algılıyoruz; gioballe şme vetiresinde dünyadaki geli şmeleri nasıl algıhyoruz ve bu Anayasayla milletimizi hangi noktalara ta şımak istiyoruz?
Ben, meseleye analitik aç ıdan değ il, sadece belli prensipler dahilinde bakmak istiyorum.

KURULTAYI

Tabiatıyla öncelikle ş unu ifade etmem gerekir ki; Milliyetçi Hareket Partisi olarak, biz, Anayasayı gerçek bir toplum sözle şmesi ve demokrasi belgesi olarak görmek istiyoruz. Bu bak ımdan da yaln ızca belli bir kesimin
görüş ve düşüncelerini değil; mümkün olduğunca geniş , toplumun tüm kesimlerinin değ er ve tercihlerini, Cumhuriyetimizin kurulu ş esasları, Atatürk ilke ve inkılapları , uluslararası yükümlülüklerimiz, çağdaş hak, özgürlük ve devlet anlayışlarını n süzgecinden geçen, Türkiye'yi 21. yüzy ılda
daha mutlu, huzurlu yapacak bir Anayasa. Şüphesiz bütün bu sorulara cevap verebilmek için, aslı nda ortaya koymamı z gereken husus; dünyadaki
gelişmelere nası l bakıyoruz ve bu dünyadaki geli şmelerde Anayasamızın
vazgeçilmez temel yakla şımları ne olmalıdır, bunları sizlere aktarmak istiyorum.
Şüphesiz globalle şmenin getirdi ği en önemli hususlardan biri, ço ğulculuk;
çoğulculuk içerisinde demokrasi, demokrasinin giderek evrensel boyut kazanması ve globalleş meyle beraber giderek artan teknolojik ve mali, finansman açısından geniş bir rekabetin oluşması . Böyle bir durum içerisinde, globalle ş me vetiresiııde, birincisi insan haklar ı meselesi geniş olarak
bir evrensel boyut kazamnaktad ı r; ikincisi de rekabet evrensel bir boyut
kazanmaktadı r. Böyle olduğ una göre, evrensel boyutlu bir rekabet olduğuna göre, acaba biz bu evrensel boyutta kendi; yani devletimizin ve milletimizin oluşturduğu bu konumda, milletimizi bu rekabet boyutunda milletimize nasıl güç kazandı rabiliriz? Tabii önemli olan, Türkiye'nin bir rekabet
gücü kazanmas ı . Böyle bir rekabet gücü kazanmak için, globalle şme vetiır- Birincisi, globalle şmede sadece insanlar
resinde iki temel geli şme vard
il, oluşturdukları değer ve yarsermayeleriyle, teknolojik imkanlarıyla değ
gı sistemleriyle rekabet ediyorlar; yani beyinleriyle ve e ğitim sistemleriyle rekabet ediyorlar. Ş u halde birinci husus, bireysellik manas ında insan
i kültürel, soshakları ön plana çıkıyor; ama insanları n meydana getirdiğ
yal ve kurumsal yap ı da rekabet gücünü ortaya koyuyor. Amerika'n ın rekaFORUM - AÇIK 1WRiMA 1905
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bet gücünden bahsederken, Anıerika'mn arkasındaki değer sistemini, yargı sistemini dikkate almam ız gerekiyor. Böyle bakıldığında, açıkçası beilim gördüğüm, bizi bir arada tutan ortak de ğer ve yargılarımızı evrensel
normları eklenmiş şekliyle rekabet gücü kazandıran bir sistem. Bu da ortak değer, ortak noktalarımızı ön plana getiren bir sistemdir. Yani ayrışma noktalarını farklılıklara i şlev veren değil, ortak de ğer ve yargılara işlev veren ve toplumsal refah fonksiyonunu olu şturan bir sistemdir. Ki biz
bunu açıkçası milliyetçilik olarak adlandırıyoruz. Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın, bir toplumun olu şturduğu ortak değer ve yargılar, rekabet
gücünü olu şturmada en önemli unsur olmaktad
ır.

İkinci boyutu da, globalleş menin getirdiği en önemli husus, bilgi teknolojisinde geliş me ve bilginin globalleşmesi. Bilginin kaynağı insan, insanın
yaratıcı zekası, şu halde bir sistemin esas ında bu birlik, daha doğrusu gbballeşme vetiresinde ortak de ğer ve yargılan düş ünürken, insana önem
veren bir sistem olması gerekir. Çünkü insan olmadan, insan aklı olmadan
bilgiyi üretmek mümkün de ğildir; bilgiyi üretmeden de rekabet gücünü
kazanmak mümkün değildir. Bilgi, sadece zekan ın oluşturduğu bir husus
değildir; bilgi, insanın oluşturduğu kültürel ve kurumsal yapıyı da içerir.
İnsanın bir arada olduğ u kültürel ve kurumsal yap ıyı da içerdiğine göre,
şu halde bizleri insandan, insanlann ve toplumumuzun olu şturduğu ortak
değer ve yargıları meydana getirdiğimiz bir .sistem dü şünüyoruz.
Burada temel olarak vurgulamak istediğim husus şu: Anayasanın, milliyetçilik açısından hepimizin bir arada anla ştığı, ortak doğerlerimizi ve
yargılanmızı oluş turan bir metin haline gelmesi gerekir. Bu ölçüler içerisinde bakıldığında, gördüğüm üç temel unsur vardı r, Anayasada vazgeçilmez olması gereken üç unsur görüyorum. Birincisi hürriyet; yani insan
hürriyeti son derece önemlidir, insan hürriyeti olmadan rekabet gücünü
kazanmaınız mümkün değildir. Ama globalleşme vetiresinde geli şen insan
hakları kavramı, insan haklannı n bireysel özgürlükler kadar sosyal hakları da ön plana getirmiştir; çevre hakkı gibi bir hakkı ön plana getirmi ştir, din gibi sosyal bir vetireyi de ön plana getirmi ştir. Dolayısıyla buradan
bakıld
ığı nda, hürriyeti sorumsuz bir hürriyet ya da s ın
ı rsız bir hürriyet
anlayışı değil, sorumluluk ahlaki içerisinde olan bir hürriyet anlay ışıdır.
Zaten globalleşme vetiresinde bütün çağdaş gelişmeler, insanın hürriyeti906 FORUM .AÇIKTARTI ŞMJ\
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ni kendi isteğ iyle de sorumlu hale getirebilmesini içermektedir. Bu bak ım- KURULTAYI
dan hürriyeti, sorumlu bir hürriyet anlay ışına doğru götüren bir yakla şımın, biz açıkçası Anayasanı n temel yakla şınıları ndan biri olmas ı gerektiğini düşünüyoruz.
Tabii insanın hürriyet sahibi olması kadar, adaletli bir toplum içerisinde
yaşaması da gerekmektedir. Ikinci temel prensip de, adaleti temin edebilecekbirAnayasa modeli olmal ıdı r. Nedir bu Anayasa modeli? Yarg ının bağımsızlığını temin edecek kadar ekonomik aç ıdan toplumsal adaleti de,
i de ön plana getiren, devleti de bu manada vergi ve te şvik politikaeşitliğ
lanyla, piyasalara müdahale eden de ğ il ama, vergi ve te şvik politikalarıyla yönlendiren, e ğ itim politikalanyla yönlendiren bir adalet anlay ışı . Hem
adalet anlayışı , bir yandan herkesin toplumsal geli şime, maddi ve manevi
gelişimine katkı ölçüsünde hakketti ğini verebilen bir adalet anlayışı , hem
de eşitlere e şit ş ekilde müdahale edebilecek ya da davranabilecek bir adalet anlayışı olmalı . Bütün bu hürriyet ve adalet anlay ışım gerçekleştirebileceğimiz bir birlik prensibi vardı r. Milletimizin birlik ve bütünlü ğü son
derece önemlidir. Biraz önce ifade etti ğini gibi, bizim ortak değ er ve yargıIarınıızı temsil eden bir Anayasa olmal ıdır ki, bu ortak de ğer ve yargılarla oluşturduğumuz sistemle biz gioballe ş mede, küreselleşme sürecinde rekabet gücü elde edebiliriz. Aksi taktirde, bu rekabet gücünü elde etmemiz
mümkün değildir. Hiçbir kalkı nma politikası , toplumsal refah fonksiyonu
ısı yla birlik prensibi, farkl ılıklar içerisinolmadan hedefe ulaşaınaz. Dolay
de ortak değ erlerimizi bir araya getirerek onlar ı kabul eden bir anlayıştır.
ış değil, ama farklılıklarımızı bir çatış Farklılıkları d ışanya atan bir anlay
ma alanı haline getirmeden; bir dinsel, etnik ya da mezhep çat ışmasına
toplumsal bir i şlev vermeyen, ancak bu farkl ılıkları kabul eden ortak değer ve yargıları ifade eden bir birlik prensibi. Tabii birlik prensibinin bir
boyutu vardı r; bize göre milletlerarası rekabet devam etmektedir. Milletler rekabeti olduğuna göre, her milletin eş it olması gerekir ve bu açı dan
da bizim bakış açımıza göre, ırkçı bir yaklaşı mla millete bakmak yerine,
ışı yerine, her millete e şit bir şekilde bametafizik bir milliyetçilik anlay
ön
kan bir milliyetçilik anlay ışmı plana getirmek istiyoruz. Şu halde, Anayasada benim görmek istedi ğim husus, insan hürriyetini ön plana getiren
bir sistem, adaleti temin edecek bir sistem. Tabii adaleti temin edecek ekonomik sistem ve yargı sistemiyle ilgili mü şahhas olarak söyleyebileceğiFORUM - AÇIK TARTIŞMA
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miz hususlar vardır. Diğ er yandan da toplumun farklılıklarına toplum iş1ev veren de ğil, toplumun ortak de ğerlerine toplumsal i şlev veren bir bilgi
anlayışıdır.

Bütün bu sistem içerisinde, tabiat ıyla meseleye bir de toplumsal açıdan
değ
il, bir de açıkçası sistem açısından bakmak lazım. Özellikle Anayasa
sistematiği içerisinde Saym Ba ş kan ifade etti; yasama, yürütme ve yarg ı ki, yargının önemini belirtmi ş tim, ama her halükarda sadece yasama-yürütme ilişkileri değ il, yasama-yürütme-yargı ilişkileri açısından meseleye
bakmak lazım. Bu çerçevede, bu üç erk aras ında birbirine tahakküm eden
değil, birbiriyle ayrış an, ama işbirliğ ini de temin eden bir sistem oluşması lazı m. Bugünkü sistem içerisinde parlamenter bir sistemden yana olduğ umuzu ifade etmek istiyorum. Bu parlamenter sistem içerisinde yürütmenin yasama üzerindeki hakimiyetini yasamaya biraz daha milli egemenliği kullanma konusunda bazı maddelerdeki de ğişikliklerle yasamaya
daha fazla güç verilmesi gerekmektedir. Bugünkü sistemde, yürütmenin
yasama üzerinde çok ciddi bir hakimiyeti vard ır. Dolayısıyla yasama faaliyeti yaparken, milletvekillerinin yürüttü ğ ü yasama faaliyetlerinde biraz
daha yürütme ye hağli olmaksızın tedbirler alınması gerekir, bunları somut olarak da ifade edebiliriz.
Tabii üç erkin ayrılığı son derece önemli; fakat bunlar devletin yap ısal taşları. Bunun ötesinde en önemli gördü ğüm husus; devletin bu yap ı taşları
konusunda vatanda şların bilgi alma hakkı . Bu olmadan hiçbir şeyi kontrol etmemiz mümkün de ğildir. Yasama, yarg ı ve yürütme faaliyetleri hakkında vatandaşımızın bilgi edinme hakkını Anayasada düze ıılememiz gerekmektedir. "Ya özgürlük ya ölüm" denilmi şti; ama günümüzde "ya bilgi
ya özgürlük "denilmektedir. Bilgisi olmayan bir kimsenin özgürlü ğü kullanması da mümkün de ğ
ildir. Dolay
ısı yla bu ölçüler içerisinde gerek yargı , gerek yasama, gerek yürütme aç ısından şeffaflığı ve vatandaşa karşı
sorumluluğu ön plana getiren bir bilgi edinme hakk ı mn düzenlenmesi gerekmektedir. Bilgi edinme hakkı içerisinde medya son derece önemlidir.
Medyamn vatandaşlarımızı , kamuoyunu doğru bilgilendirme noktas ındaki birtakı m zaiiyetleri gözden geçirilmelidir. Zaten medyan ın dördüncü
kuvvet görülmesi, bu faaliyetler hakkı nda vatandaşın bilgi edinme hakkını düzenlemektedjr. Dolays ıyla vatandaşlarımı zm bu bilgi alma hakk
ı
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Anayasada yer almalı , bilgi edinme hakkı Anayasada yer almal ı ve kanun- KURULTAYI
la düzenlenmelidir.
Anayasada yer almas ını gerekli gördüğümüz hususlardan biri de bu üç
erk ve dördüncü erk olarak da medyay ı bilgi alma aracı olarak düzenliyoruz; ama dördüncü bir erk de ekonomik güçtür. Ekonomik gücün tekelle şmesini önleyici hükümler muhakkak yer almal ıdı r. Bu ölçüler içerisinde
ekonomik gücün yürütme üzerinde etkinli ğini azaltacak, siyasetin finansmanını düzenleyecek hükümlerin de Anayasada yer almas ı gerekmektedir. Son derece önemlidir; evet yasama, yürütme, yarg ı ayrılmalıdır, ama
Türkiye'de yolsuzluklarla bir mücadele de aç ıkçası siyasetin finansmanı
konusunda ilkeler Anayasa sistemati ği içerisinde mümkün mü, de ğil ini,
bilmiyorum ama- ekonomik gücün siyaseti yönlendinnesini aç ıkçası sınırlandırmamı z gerekmektedir ve bu bak ımdan da toplumsal bir şeffallığı temin etmemiz gerekmektedir. Siyasetin finansmam, bence aç ıkçası sadece
ve sadece bir yolsuzluk meselesi de ğildir. Bu etkinli ği vasıtasıyla, toplumsal adalet açısı ndan hakları n ve menfaatlerin da ğıtımı açısından çok sı kıntılı durumlara gidebiliriz. Ben, bunu Türkiye için de bir tehdit olarak
görüyorum.
Tabiatı yla globalle şme vetiresinde, "Nas ıl bir Türkiye, nasıl bir Anayasa"
sorusuna cevap verebilmek için bunlar ı somutlaştırmak gerekmektedir,
bunlar çok ilkesel yaklaşımlardır. Ancak, Türkiye'nin önünü açabilecek temel hak ve özgürlükleri belirtirken "ancak"la s ımrlandirmayacak; fakat
Anayasamı zm da her zaman bir tart ışma unsuru olmaktan ç ıkarılması gerekmektedir- Günümüzdeki Anayasa tart ışmaları, maalesef bazı muhteı r. Halen Cumhuriyeı farklıd
valar açısı ndan hakikaten tartış ma boyutlar
ildir; halen demokrasiyi
timizi tartışı yorsak, bu Anayasa tartışması değ
halen
laikliği tartışıyorsak,
değildir;
tartışıyorsak, bu Anayasa tart ışması
bu Anayasa tart ışması değildir, bunlar farklı tartışmalardır. Bu bakımdan, bu temel ilkeleri dikkate alarak, toplumsal uzla şmayla bu meseleyi
acaba lafzıyla nası l normlaştı rabiliriz, bunun üzerinde çalişılması gerekir.
Bunu yaparken de topyekün bir Anayasa de ğişikliğinin gerçekle ştirilmesi
yerine, maddeler itibariyle bu hususları dikkate alan bir Anayasa de ğişikliğinin gerçekle ştirilmesini aç ıkçası ancak mümkün görebiliyoruz. Kaldı
ki tek başı na bir Anayasayı değiş tirebilecek bir güç olsa bile, toplumsal uzFORUM - AÇIK TARTI ŞMA 1909
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temin etmek sadece sayısal değil, ayni zamanda bütün bu meselelere kendi noktas ım değil, başkalarını n da kendisini orada bulmasını temin edecek bir iradeyi koymalıdı r. Bu bakımdan meseleye bütüncül açıdan bakmanuz da pratik olarak mümkün olmad ığına göre, Anayasa değişikliğini bence bu maddeler itibariyle de ğerlendirmek gerekir. E ğer sonunda tartışmalar ışığında herhangi bir şey olursa, o konuda dü şüncelerimi
ifade etmek isterim.
Teşekkür ediyorum.

Oturum Başkam

Sayın Oktay Vural, teşekkür ederim.
Üçüncü konuşmay
ı, ANAP'ı temsilen ANAP Grup Başkanvekili Sayın
Beyhan Aslan.
Beyhan Aslan
ANAP Grup Başkanvekili

Efendim, saygıyla selamhyoruın.
Toplum olarak 1839'dan bu yana hep bazen Anayasaya benzer metinleri,
bazen de Anayasa dediğ imiz metinleri tartışıyoruz, 162 yıldı r tartışıyoruz
ve tartışmayı bitirdiğimiz gün zannediyorum ki ba şardık. Her metni yaptı ktan sonra da 6 ay sonras ından tartışmaya ba şlıyoruz. Demek ki bir tatminsizliğimiz var, demek ki başaramadığmıı z, beceremediğimiz bir olay
söz konusu ki tartışı yoruz, tatmin olmuyoruz.
Cumhuriyet öncesi metinlere baktığımı z zaman, hepsi içine dü ştüğü durumdan imparatorluk nas ı l kurtulur; onu arama, onu bulmay
ı hedeflemişler. Yani o zamanki aydı nlar, askerler birlikte olup birtakım metinler ortaya koymuş lar. Ancak, bu metinlerin hiçbirinin hiçbir yerinde halk yok, bi9101 FORUM - AÇIK TARTIŞMA
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rey yok. Cumhuriyet dönemine geliyoruz; yine 1921-24, tabii Kurtulu ş
Savaşımn şartlarını bir tarafa bırakı rsak, 1961'e kadar 24 Anayasas ıyla
idare ediyoruz. Ancak, o zaman da tek partili bir dönem var, uzunca bir dönem pek tartışılmı yor; ama daha sonra 1961 Anayasası ve 1982 Anayasası... Hep tartışı yoruz; 61 Anayasası m 62'den itibaren tartışmaya başladık,
82 Anayasası m 83'ten itibaren tartışmaya başladı k, yani ülkemizde bir
Anayasa istikrarı yok. Anayasa istikran olmayan ülkelerde herhalde hukukun istikrarrndan bahsetmek hiç mümkün olmaz. I şte onun için diyorum ki bu tartış malan sona erdirdiğimiz gün başarılı sayılacağız.

HUKUKU
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1839'dan bu yana baktığımı z tüm metinlerde hep devlet oda ğı var, devlet
odakli olma, devletin ön plana al ınması; devletin ilkeleri, devletin nitelikleri hep ön planda ve tabii haz ırlandığı zamanı n ruhunu aynen anayasaılması gereğidir ki, olağanüstü
lara aktarmışı z. Bu ruhun aynen aktar
şartları aynen Anayasaya taşımış ve hep tepkisel nitelikli anayasalar ı yaşar hale gelmişiz. 1961 Anayasası öncesi rejim ve ço ğunluğun diktatoryası, partizanlıklar ve onlara karşı duyulan tepkiler gere ği, yine biraz devlet
ağırhklı, ama biraz bireye, biraz şu ana kadar yapı lan metinlerin en bireycisi, en özgürlükçüsü olmu ş . Ancak, 82 öncesi meydana gelen olaylarda ise
bir kaos, bir karga ş a döneminin akabinde, "aman devlet elden gidiyor, rejim elden gidiyor" kaygısıyla bu sefer de rejimi, devleti ön plana alan bir
anlayış ortaya çıkmış.
Hepsini inceledi ğimiz zaman, bugün hukukun ula ştığı noktadan, çağdaş
hukukun ulaştığı noktadan, demokrasinin ve insan haklar ımn evrensel
boyutundan meseleye bakt ığımı z zaman, Anayasa metinlerimizin hiçbirinde halk ve birey yok. Ayrı ca bu anayasaların yapımında da halk yok. Bu
ın şartanayasalann yapımı nda sadece ş ekli olarak oylamalar ve o zaman
,
ama
sandığa
aleyhine
konuşulamadığı
larında tartışmanı n yapılamadığı,
gidip de oy atmanı n bir görev olduğu ve oy atmaman ın da cezai müeyyidesinin bulunduğu bir ortamda Anayasa için oy veriliyor. I şte halkın Anayasaya katkısı sadece bu.
Beni bugün sevindiren nokta, bu tart ışmalarda artık sivil toplum örgütlerinin, halkın oluş udur. Meclise zaman zaman avukat arkada şlarımızdan,
zaman zaman sivil toplum örgütlerinden art ık Anayasa metinleri gelmeye
ı; zaman zaman "şu maddeyi şöyle dübaşladı veya ilgi duyulmaya başland
FORUM - AÇIK TARTI ŞMA

1911

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU

olmaz mı" ya da "şöyle bir Anayasa yapsak olmaz m ı" şeklindeki görüşler bize iletilmeye başlandı. Bu, toplumun gerek birey düzeyinde,
gerekse sivil örgütler düzeyinde katılımcıliğımn artması noktasında sevindirici bir olaydır. Biz bugün çe şitli örgütlerden eğer metinler alabiliyorsak, Meclise metinler gelip onlar ı değerlendirme, onları okuma imkğnına
sahip oluyorsak; bu, toplum adına bir gelişmedir. Bu, daha önceki yıllarda
yaşanmış olaylarda, aydınlarmuz dahi kar şıdan seyrediyorlardı ve anayasalar milli iradenin eseri, milli iradenin unsuru olmak yerine, daha ziyade olağanüstü şartlarda, o günün şartlarında atanmış arkadaşlarımızm iyi niyetle diyeceğiz- aldıkları talimatla, "0 günkü havayı nasıl yaıısıtırsanız, bu havayı buraya yansıtrn. Bakın, şu tehlikede, bunu bir koruyun; şu
olaydan çok çektik, bunu da bir düzenleyin gibi talimatlarla Anayasa yapılmıştır. Bu anayasaların hiçbir yerinde halk yoktur, halks ız anayasalardar ve hep devlet odakl ı anayasalardar, "devleti nas ıl kurtarınz, rejimi nasıl ayakta tutanz" kaygısı ön plandadır, devlet-birey dengesinde hep devlet ön plandadır, birey alttadır; devlet-temel hak ve hürriyetler dengesinde, temel hak ve hürriyetler maalesef hep ikinci plana at ılmış durumdadır. Bu da olağanüstü şartların bize verdiği ruhtur, metinlerdir, onu o şartlarda değerlendiriyorum.

KURULTAYI zenleseniz

Tabii bir de dünyanın geldiği noktaya bakmak lazım: 1961 Anayasasını
aşırı dozda tenkit eden bir arkada şım, bana bir gün dedi ki, "1961 Anayasasım ben haksız yere tenkit etmi şim." "Peki niçin haksız yere tenkit ettiğini söylüyorsun" dediğim zaman, "Ama ben o gün o gözlüklerle bakmıştım; bugün dünyan
ın geldiği noktada, yani demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan haklannın evrensel boyutunun geldi ğ
i noktadan bakıyorum. 0 gün toplum kapalı bir toplumdu; 84'ten sonra biz hem sosyal ve siyaset alanında, hem ekonomik alanda dünyaya açıklık; artık demokrasiden, hukukun üstünlüğünden ve insan haklarımn evrensel boyutundan
haberimiz olmaya başlad
ı." Artık bizim imza attığımız uluslararası sözleşmeleri okuma, anlama, içimize sindirme ve o günden bu yana da çok daha
fazla say
ıda uluslararası imza atmış olmaınızı da kastetti. Yani o gün Anayasayı tenkit edenler, bugün daha az tenkit ediyor veya hiç etmiyor.
Demek ki olaya bakarken, biraz da dünyan ın geldiği noktay
ı, hukukun
geldiği noktay
ı iyi tespit etmek gerekir. "Hukuk bugün Bat ı ülkelerinde
hangi noktadadır, bizde hangi noktadadar" meselesini kavrad ığımız, tespit
ettiğimiz an ve içinde bulunduğumuz durumu hukukun geldiği noktayla
912
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kıyasladığımı z an, bizim Anayasa yapma gibi bir görevi ba şarıyla yapaca- KURULTAYI
ğımıza inanıyorum. Bugün Anayasayı yapmak daha kolay bana göre; çünkü ölçütler belli. Niçin ölçütler belli? Demokrasinin geldi ği nokta belli, hunın bulabilkukun üstünlüğü tartışılmıyor, demokrasi artık insan hakları
n evrensel
ve
insan
haklarını
ışmıyor
ciiği en mütekamil rejim, kimse tart
boyutunu kimse tartışmıyor. 21. Yüzyı l, demokrasi yüzyılı, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu ve insan haklarının evrensel boyutunun art ık
tartışılmadığı bir yüzyı l ve ulusal egemenlik kavramının da imzaladığımız
sözle şmelerle ve insan haklarını n evrensel boyutlarıyla artık milli egemenliğin biraz onlar tarafı ndan çevrelendiğinin de gerçeğini biliyoruz. Yani biz, bugün hiçbir metni İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine aykırı
düzenleyemeyiz, hiçbir metni imza att ığımız uluslararası sözleşmelere aykırı düzenleyemeyiz. Öyleyse ölçütler bellidir; bu ölçütler çerçevesinde meseleye bakmaımz gerekir ve bu bakış açısmdan olaya yaklaşmamız gerekir. "Nası l bir Anayasa" dediğimiz zaman, bu tespitler do ğrultusunda naimiz de açı kça ortaya ç ıkıyor demektir.
sıl bir Anayasa istedi ğ
Ben, Hocamı n konuşmasımn başı nda arz ettiği plan çerçevesinde metinlere biraz yaklaş mak istiyorum; tabii siyasi haklar, fikir ve dü şünce özgürlüğu...Siyasi haklar deyince, herkesin bir siyasi partiye üye olmas ı serbesttir, burada bireye bu konuda bir hak verilmi ştir, sımrlaması da yok;
ama siyasi örgütlenme hakk ı da vardı r, kurumsal bir teminat da, bireysel
teminat da vardır, yani siyasi örgütlenme hakk ı da Anayasaımzda vardır.
Ancak, burada tartışı lan nokta, siyasi partilerin kapat ılması konusudur
ve güncel bir konudur. Anavatan Partisi olarak görü şümüz şu: Siyasi partilerin kapatılması istisna olmalıdı r. Esas olan, örgütlenme özgürlü ğünün
ı lmasıdır. Ancak, demokrasinin kendi bünyesinönündeki engellerin kaldır
de var olan kendisini koruma, kendisini yok etme hürriyetini kimseye
bahşetmemenin sımrları daraltılmalıdır ve çağdaş hukukta olduğu gibi,
ı p, siı, kamu sa ğlığı ve yakm tehlike unsurlar ı ön plana alın
kamu yarar
yasi örgütlenme özgürlüğünü bu noktadan değerlendirilmelidir.
Bugün tabii ki 69. madde Mecliste tart ışılı yor. Bu 69. maddeyi, Anavatan
Partisi olarak, Siyasi Partiler Yasas ını n 103. maddesindeki iptal gerekçelerine ve yine bazı karara katılmayan arkada şlarımızın, Anayasa
Mahkemesi üyelerinin ret gerekçelerini ciddiyetle inceleyip, bu ikisi araFORUM - AÇIK TARTI ŞMA 1913
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bir dengeyi kurmamız lazım. Yani hem demokrasiyi koruma, kollama; siyasi partilerin Anayasanı
n 68. maddesindeki şartlara elbette riayet
etme, ancak buna riayet ederken de örgütlenme özgürlü ğünün kısıtlanmasımn, engellenmesinin de önüne geçilmesi, bu dengeyi kurmam ız lazım.
Bu dengenin kurulması da siyasi partilerin kapatılmasımn zorlaştırılması, ancak imkansız hale de gelmemesidir. Ki, Batı ülkelerinde de siyasi
partiler kapatılıyor; son örnek, Almanya'daki örnektir. Bu nedenle biz, 69.
maddeye bu noktadan bakıyoruz; ama siyasi örgütlenmenin önündeki engeller süratle kaldırılmalıdır. Siyasi örgütlenme deyince, tabii sadece siyasi partileri kastetmiyoruz; burada sivil toplum örgütlerimizin ço ğalması
ve hakların aranması, bir otokontrol sistemiyle toplumun denetlenmesi,
sivil toplum örgütlerinin varl ığının fazlalığına bağlıdır. Bu nedenle sivil
toplum örgütlerinin geli şmesi, serpilmesi, fevkalade önemli buluyor ve bu
konuda da çağdaş hukukun ulaştığı düzeye ulaşmayı temenni ediyoruz.

Kuvvetler aynlığı ilkesi maalesef teoride var; ama pratikte kuvvetler ayrılığı ilkesinin işleyiş tarzında büyük sıkıntılar var. Bugün çoğunluğ u elinde bulunduran iktidar hükümet oluyor; ama Meclisin çal ışmalarını yönlendirme de tamamen iktidar ın inisiyatifindedir. Bu bugün de ğil, dün de
öyleydi, evvelsi gün de öyleydi. Bunun önüne geçebilmek için birtak ım düzenlemeler yapılabilir. Tabii zaınanımın kısıtli olması açısından, bunu da
geçmek durumundayım; ama bunu tespit ediyorum.
Yargı bağımsızlığı, bütün siyasi partilerimizin üzerinde birle ştiği ve yargı
bağımsızlığım Anayasada sağ lama noktas ı da bütün partilerimizin konsensüs sağladığı bir konudur. Anayasa Uyum Komisyonuna siyasi partilerimiz tarafindan verilen dilekçelerde bunu aç ıkça gördük ve yine temiz
topluma giden yolda Anavatan Partisi olarak dokunulmazhklar ın smırlandırılması konusunda imzayı açtık, ama saymuz yetmedi, di ğer siyasi
partilerden destek bekliyoruz. Yine soru şturma komisyonları mn yargıya
bırakılması, Meclisteki soruşturma komisyonları tamamen siyasi içerikli,
çoğunluğa dayalı ve "aklandın-aklanmadın" tartışmalarıyla siyaseti kirletmeden de çıkartmak için, Anayasanı n 100. maddesindeki soru şturmay
ı
Meclisten alıp, daha yargı ağırlıkh bir düzenlemeye gitmek için yine imza
topladı k, bunu da yine Anayasa Uyum Komisyonuna verdik. 101. maddedeki, Cunıhurbaşkanımızı n kanunlarm tümünü veto etmek yerine bir
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maddesini veto etmesi noktas ında bir değişiklik istedik; çünkü o da önemliydi. Düşünün ki 1049 maddelik Medeni Kanunu Adalet Komisyonunda
görüşüyoruz; 1049 maddelik kanunun 3 maddesini Cumhurba şkam beğenmezse ve onu aynen veto ederse, biz 1049 maddeyi Mecliste tekrar görüşmek gibi bir lükse sahip de ğiliz. 3 maddeyi iptal etmeli ve 3 maddeyi
görüşmeliyiz; çünkü zamanlama açısından Meclisin de zamam çok kıymetlidir. Bunun de ğişikliğinin süratle yap ılması gerekir diye düşünüyoruz. Biz, Anavatan Partisi olarak af yetkisinin Meclisten tamamen al ınmasını 3-4 ay önce söyledik. Eğer bu konuda konsensus sağlanamıyorsa,
3'te 2 çoğunlukla ve tamamen Meclise has bir yetki olmas ını; hükümet tasarısı olarak kesinlikle gelmemesini, bunun popülist bir yakla şım olmaktan çıkartılması açısından sadece Meclise has bir olay olmasını, 110 milletvekilinin teklif etmesi ve 367 milletvekilinin kabulüyle bir affin toplumsal bir uzlaşmayla çıkması noktasında da bir görüşüınüz var. Bu konuda
da önümüzdeki günlerde imzaya açıyoruz.
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Tabii değişiklikler nasıl olmalı; ben tabii burada ütopya demeyece ğim de,
biraz hayal görmemek laz ım. Meclis parçalı bir yapıdadır, yarın da parçali bir yapıda olacaktır. Uzlaşma kültürümüzün gelişmesi lazım, tartışma
kültürümüzün geli şmesi lazım ve bu uzlaşma kültürü çerçevesinde Anayasayı değiştirmemiz laz ım. Burada öncelikle siyasi partilerin üzeride oybirliği sağladığı; yani Anayasa Uyum Komisyonuna " şu şu maddelerinde
değişiklik yapılsın" dediği maddeler var. Bunlardan yarg ı bağımsızliğı, seçilme yaşın
ı n 25'e indirilmesi gibi maddeler. Yani en kolaydan ba şlayalım,
en zora doğru gidelim. Uzlaştığımız konularda Anayasa değişikliğini yapalim; ama yeni bir Anayasayı yapmak noktasında biraz zorluklar olduğunu
biliyorum, anlıyorum ve bu Meclisin bunu yapaca ğına da inanıyorum,
meclislerin bunu yapacağına inanıyorum. Kesinlikle bu meclislerin dışında, kurucu bir meclis telaffuzunu da demokratik bulmuyorum.
Hepinizi saygıyla selamliyorum, te şekkür ediyorum.

Oturum Başkam
Aslan'a teşekkür ediyorum.
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Ekşi'yi hepiniz tanıyorsunuz, Basm Konseyi Ba şkam, gazeteci-ya-

zar.
Buyurun Sayın Ekşi.

Oktay Ekşi
Basın Konseyi Ba şkanı

Özellikle mazeretimi kabul buyurdu ğunuz için teşekkür ederim Sayın
Başkan. Ayrıca Sayı n Zengin'e de izin verdikleri için te şekkür ediyorum.
izin verirseniz, konu şmama Sayın Beyhan Aslan'ın bir beyanıyla ilgili, sadece kayıt düzeltme açısından bir noktaya değinerek başlamak istiyorum.
Bendeniz 1961 Anayasasmı yapan Kurucu Meclisin üyelerinden biriydim.
Sayın Aslan'ın beyanından, "bir talimat içinde o Meclis görev yaptı" gibi
bir izlenim edindim; böyle bir şey söz konusu değildir. Burası tartışma yeri olmadığı için başka bir şekilde daha devam edecek de ğilim; kayıt düzeltme açısından bu noktaya de ğinmeyi uygun gördüm, tarihi bir gerçek doğru dürüst zihinlerde kalsın diye.
Efendim, ben bir gazeteciyim; bir gazeteci olarak, 5 gün süreyle burada
yapılmış Anayasa tartışmasında uzmanların hemen her konuya değindikleri gerçeğini dikkate alarak, kuşkusuz gazetecilik bağlamında meseleye
bakarak dü şüncelerimi arz etmek istiyorum, bu çerçevede görü şlerimi ifade edeceğim.
Konuşmacılarla bir noktada sanıyorum ki mutabıkız; bu Anayasa ba ştan
sona değiş tirilmelidir meselesi, bugünün gerçekleri içinde pratik bir değer
taşımıyor. 0 nedenle de zaten düşüncelerimi arz ederken, 1982 Anayasası
bağlamında bu dar açıdan ne yapılabilir; ona değineceğim:
Bilindiği 1982 Anayasası, basınla ilgili hükümleri 28-32 nci maddeleri
arasında düzenlemektedir. 28. Madde, "Basm ve Yayımla Ilgili Hüküınler"
ana başlığından sonra, "Bas ın Hürriyeti" başlığıyla basına ilişkin temel
kuralları koymaktadır. Oncelikle dikkatinize sunmak gere ğini duyduğum
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husus var ki, bas ın hürriyeti kavramı mn yanlış bir kavram olduğu mancındayı z, bunu kullanmanı n -sanıyorum bu sözlerimin teorik aç ıdan da
tartışılması lazım ama- bizi yanlış noktalara götürdüğü inancmdayız. Şunu demek istiyorum: E ğ er bir özgürlük, toplumun belirli bir kesimine ili şkin özgürlük ise, onun için özel bir düzenleme yap ıliyor ise; aslı nda siz o
kesim için özgürlük istemekten çok, bir imtiyaz istiyorsunuz demektir.

HUKUKU
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Ben, bir bası n mensubuyum, ya şamımın hemen hemen tamam ına yakım
onun içinde geçti; ama görüyorum ki, bas ın özgürlüğü, basının özgür olması ko şulu ve basını n özgürlüğünün sistem içindeki önemi kavramları , sonuç olarak bası n dünyasının ve tabii mensuplarmı n artı bir özgürlük sahibi olması talebini ön plana getirmektedir; sokaktaki adamdan, ba şkalarından, onları n kullandığı haklardan ve özgürlüklerden farkl ı haklar ve
özgürlükler talebidir. Bu, yine anlay ışıma göre, demokratik de de ğildir,
gerçekten özgürlükçü bir yaklaşı m da değildir. Bu talep, gazeteciler veya
basın dünyası veya medya dünyas ı için değ il, tüm bireyler için olmalıdır.
Tüm bireylerin kullandığı hak ve özgürlükler, gazetecilik s ıfatını taşıyan
insanlar tarafı ndan da kullamlmalıdır. Eğer böyle olmazsa, atı arabanın
arkasına ko şmuş oluruz. Buradan hareket edince, halihaz ırdaki tablonun
ne anlama geldiğini de görmemiz mümkün olur diye dü şünüyorum. Hatta
sadece bizde değ il; okuyabildiğim, görebildiğim, gözlemleyebildiğim kadanyla Batı ülkelerinde de yayg ın bir söylem var; "Bas ına iliş kin veyahut
basın özgürlüğü olarak ortaya getirilen kavrama ili şkin haklar, aslında
halka ait haklardı r" denir. Yani i şe, bu yanlış a böyle bir külah giydirerek,
halkı, kamuoyunu, "aslı nda bu hakkın sahibi sizsiniz; ama biz kullamyoruz" şeklinde -mazur görün, akl ı ma gelen daha iyi bir kelime olsa, onu kullamrdı m ama- aldatan bir yakla şımdır. Ş öyle de söyleyebiliriz: "Hakkm
çı plak mülkiyeti halka ait; tüm tasarruf yetkisi bas ına ait." Bu, bir yanh şü şeklinde değil de, herkese
tır. 0 nedenle, eğer talebimizi bas ın özgürlüğ
ü şeklinde koyarsak, zannediyoyaygın bir kavram olan ileti şim özgürlüğ
ız mümkün olur. 0 zaman
sistem
içinde
yerine
oturtmam
rum ki kavramı
aslında bası n özgürlüğüyle ilgili kavgalan sadece bası n mensuplarımn
yapması zorunluluğu da ortadan kalkar. Çünkü herkesin hak ve taleplerini, özgürlüklerini savunmak için siyasi iktidara kar şı mücadelede kendi
payına düşmesi olana ğı doğar. Bunu da yine kavram ın doğru konulması
açısından önemi olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum.
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ki sözleriınde, Anayasaımzda bu konuyla ilgili düzenlemenin öncelikle "iletişim özgürlüğü" şapkası altmda yapılması doğru olur. 0 zaman,
daha altiara iııdiğiniz zaman, "yayın yapma açısından şu dil özgürdür, bu
dil değildi? demek gibi, hatta Anayasadaki ifadesiyle okuyayım; "Kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dilde yayın yapılamaz" şeklinde hüküm
koymak gibi garipliklere de dü şmemiş oluruz. ÇÜIİkÜ insanlar, tüm bireyler, kendilerini istediği dille ifade edebilmeliler, istediği dille o düşüncelerini çoğaltarak; yani yayınlayarak başkalarına iletebilmeliler. İletişim özgürlüğü kavramını kabul etmemizin önemli bir sonucu da budur. İletişim
özgürlüğüne eğer ulaşıyorsak, bu noktada mutabık kalıyorsak; o zaman
iletişim özgürlüğünün içine giren, Say
ın Oktay Vural'ın da isabetle değindiği gibi, bilgilenme hakkım, bilgi edinnıe hakkım Anayasal bir kurum
olarak Anayasamıza koymamız lazım.

Biz, Basın Konseyi olarak 1991 ı
y lında, -Say
ın Oya Araslı'mn da katkılan vardı, teşekkürlerimi burada da tekrarlayayım- Say
ın Ergun Ozbudun'un, Bülent Tanör'ün, Fazıl Sağlam'ın, bu değerli Anayasa hocalannın
da katkılarıyla kendi açımı zdanAnayasayla ilgili bu konulara değ
inen değişiklik önerileri getirdik. Onlara girmeye niyetli de ğilim; ama bunlar arasında bir önemlisi, yani değinmekte olduğum konuyla bağlantılı olanı tekrarlamaya niyetim var. E ğer sistemimiz demokrasi ise, -ki mutab ıkız- demokrasi halkın rızasıyla oluşan meş ru yönetimler rejimi ise; o zaman halın -tıpkı Say
k
ın Vural'ın değindiği gibi- bilgilenme hakkını , olup bitenin,
kamu kuruluşlanmn, kurumlannın ne yaptığına ilişkin, verdiğimiz vergilerin orada nas ıl kullanıldığına ilişkin, ihaleleri birkaç sene sonra de ğil,
zamanında izleme şansı veren bir bilgilenme hakkı mekanizmasım kabul
etme ihtiyacındayı z. 0 önerimiz de, "herkes gerçekleri ö ğrenme hakkına
sahiptir; devlet bunu sağlayan önlemleri alı r" diyen iki basit cümleden
oluşmuş ve Anayasaya 25. maddeden sonra 25-A maddesi olarak girebilecek bir öneri halinde haz ırladık ve bu önerimizi siyasi partilere de takdim
ettik. Siyasi partiler, 1991 seçim bildirgelerine bunu ald ılar; sonraki Anayasayla ilgili önerilerine baz ısı k
ı smen, bazısı tamamen olmak kayd
ıyla
bu öneriyi yerleştirdiler ve sonra başarıyla unuttular. Sayın Ahmet İyimaya'nın bu konuya değindiğ ini daha önce bir vesileyle yapt ığı konuşmadan
anımsıyorum, Say
ın Oktay Vural'ın da burada huzurunuzda de ğinmiş olması gerçeğini istisna tutarak söylüyorum.
9181 FORUM . AÇIK TARTT Şr.IA

ULUSLARARASI

ANAYASA

Bilgilenme hakkı son derece önemli. Halk ın yönetimin nası l kendisiniyönettiğine ilişkin usulünce yapılmış talebe dayalı olarak usulünce aldığı
bilgiden yararlanıp, işleyişin nası l olduğunu değerlendirme hakkından söz
ediyorum. Zaten bası n özgürlüğüyle ilgili gözlerim de burada buluşuyor;
çünkü gazetecinin de aynen birey gibi bu haktan yararlan ıp, gerçeği tespit edip yans ıtma olanağı doğ ar, burada zaten farklil ık artık ortadan kalkmış da oluyor. Bu bir saydamla ş ma talebidir, sistemin nasıl işlediğini vatandaşı n görebilmesinin başka bir adı yok. Tüm kamu kurumlarının, -tabii Savunmayla, D ışişleriyle, kişilerin özel yaşamı yla filan ilgili, ticari s ırın her yerinde islarla ilgili hususlara girmiyorum, bunlar zaten dünyan
tisna grubu olarak bellidir; onlar ı lütfen ifade edilmi ş sayın, çünkü vakti
de dikkate almak durumundayız- artı "kamuya hizmet veriyorum" iddiasında olan tüm ki ş ilerin, gazeteciler özellikle dahil, saydamla şma sürecine kendilerini tabi tutmaları lazı m. Bilgi edinme hakkıyla o saydamiaşma
süreci buluştuğ u zaman, demokratik sistemin pek çok aksayan noktalar ını n ortadan kalkacağı na inandığımız için ve ben de şahsen inandığım için
bunu huzurunuza getirmek istedim.
Say
ın Baş kan izin verirse, son cümlemi ifade etmek niyetindeyim: De ğindikim mekanizma, arz etti ğim gibi, siyasi partilerin resmi belgelerine girdi; ama unutuldu- Zaman zaman de ğiniliyor; ama sahip çıkanı yok. Sadece burada Sevgili Hocam var, Ilhan Ozay, kendisinin son derece kapsaml ı
bir "Gün I şığı nda Yönetim" diye üzerinde durdu ğu ve kitap haline getirdiği çalışmaları çok iyi biliyorum; böyle istisnalar hariç, konu unutuluyor.
Halbuki çok mühim bir konu. Unutuluyor ve çok mühim dedi ğim olay,
ı yaptım, tam 235 yıl geçmi ş- İsveç'te
1766 tarihinden bu yana -ki hesab ın
uygulamyor. Isveç'te bireyler, kamu kurumlar ıyla ilgili bilgi edinme hakkrndan yararLanı yorlar; sistemi şeffaflaştırmış lar, demokrasi de o sayede
aksamadan t ıkır tıkır yürüyor. Bu hak, şu anda dünyada 17 ülkede yak ın
zamana doğru arttı sanırı m- bilfiil anayasal ve yasal hak olarak bireylere
tamnmış durumda. 27 ülke, kendi kapalı sistemlerini belirli ölçüde vatandaşın bilgisine açmış durumdalar. Isveç, Amerika Birle şik Devletleri, Isıyan tlkandinav ülkeleri, Yeni Zelanda, Avustralya; bunlar bu haklar ı tan
ı buldu-bulmadı diyeceğimiz Güney Afrika
keler. Demokrasisi 10 ya şın
Cumhuriyeti, bundan 3 sene önce bu kurumu, bu hakk ı bireylere verdi.
Biz, 1839'dan beri u ğraşıyoruz; hğM bu konuyu ara s ıra konuşuyoruz, çoğ u zaman da unutuyoruz.
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ın Başkan.
Çok teşekkür ederim Say
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Oturum Başkam

Sayın Oktay Ekşi'ye çok teşekkür ediyorum; önemli bir konu, hepimizin
ihtiyaç duyduğu, bugün de gündemde olan sorunlarm a şılmasında kilit
noktası olacak bir konuyu dile getirdi.

Sayın Bahri Zengin, söz sırası sizde; buyurun efendim.

Bahri Zengin
Fazilet Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Hemen konuya girmek istiyorum. Tabii konumuz Anayasa, bir Anayasa
nasıl olmalı, son derece kapsamlı bir konu. Ancak, zamaıun da son derece
sınırlı olduğunu hepimiz biliyoruz. 0 bakı mdan zaman kaybetmeden ana
konulara girmek istiyorum.
Üzerinde durduğumuz, elbette 1982 Anayasası ; ancak 1982 Anayasas ında
hepimizin bildiği gibi, bugüne kadar birçok de ğişiklikler yapıldı , bugün de
hüli birçok değişiklikler yapı lmak üzere. Öyle görünüyor ki, Anayasada
değişiklikler yapılıyor; ama günlük hayatımı zda, özgürlüklerimizde herhangi bir değişiklik söz konusu de ğil. Demek ki bu yapılan değişiklikler
sadra şifa olmuyor; yani bu Anayasanın özünü te şkil eden birtakım değişiklikler yapılmıyor, ayrıntılarda bazı değişiklikler yapılı yor ki, o da ne insan hak ve özgürlükleri konusunda, ne de demokratikle şme konusunda
müspet bir geli şme temin edemiyor. Bunun üzerinde durmak lazım. Biraz
evvel say
ın ANAP Temsilcisi arkada şımı z, hakli olarak dedi ki, "Türkiye
Büyük Millet Meclisinden art ık birtakım evrensel normlara aykırı yasaların çıkmaması lazım." Pek doğru söylüyor, Insan Hakları Evrensel Beyannamesine aykın yasaların çıkmaması lazım; çünkü hem altı nda imzamız
var, hem de insanlığın gelmiş olduğu nokta buras ı. Ancak, ne yazık ki bunlara rağmen yine insan haklarına aykırı yasalar da çok rahatlıkla çıkabi920 FORUM - AÇIK TARTI ŞMA
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liyor. 0 halde bu meseleyi çok ciddi olarak masaya yat ırı p, meseleyi tahlil KURULTAYI
etmemiz lazı m. Nereden kaynaldamyor? Bu kadar de ğişiklik yap ılıyor, bu
kadar uluslararas ı anlaşmaların altına imza atıyoruz; ama yine Türkiye'de insan hakları daha çok ihlal ediliyor, baskı daha çok devam ediyor ve
demokratikle ş me konusunda da ileri gitmek yerine geriye gidiyoruz.
izin verirseniz, 1924 Anayasas ı ndaki bir hükmü aç ıklamak istiyorum,
egemenlikle ilgili bir hükmü. Nedir 1924 Anayasas ındaki egemenlikle ilgili hüküm? Hepiniz biliyorsunuz, 4. madde, "Hakimiyet, bila kayd ışart
milletindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin yegane ve hakiki mümessili olup, millet nam ına hakkı hakiniiyeti istimal eder." Yani "Millet
adı na, hakiki temsilcisi olmas ı nedeniyle hakimiyet hakkını kullanır" diyor. Burada bir de ğişiklik yapılı yor. Nedir o? 1961 Anayasas ında, "Egemenlik kayıtsız şartsı z milletindir." Bu bir hüküm cümlesidir, do ğrudur;
ama bu egemenliği kim kullanacak? İşte orada bir de ğişiklik söz konusu.
Bakm, diyor ki, "Millet egemenli ğ ini Anayasanın koyduğu esaslara göre
yetkili organlar eliyle kullamr." Bu hüküm, 1982 Anayasas ımn 6. maddesine de aynen geçmi ştir. Bu hukm.tahIl edersek nereye varırız? Vardığımız nokta ş udur: 1924 Anayasasmda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin hakiki temsilcisi olarak egemenlik hakk ını kullanıyor; ama di ğer
anayasalarda hakimiyet kayıtsız şartsı z milletin olmakla birlikte, hakimiyeti millet adı na kullanan organlar, Anayasal organlar olmak üzere di ğer
organlar; yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, hakimiyeti halk ad ına kullanan tek organ olmaktan çiicart ılıyor, bunun yerine birtak ım bürokratik orı n Beyhan beyin ifade etganlar hakimiyete ortak ediliyor. İşte demin Say
ırı yasalar çıkıyor? Çünkü
miş olduğu, niçin evrensel beyaıınanıelere ayk
bu Anayasaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi, ne yaz ık ki hakimiyeti
tek başı na kullanan organ de ğildir. Şimdi evvela bunun üzerinde durmak
lazı m. Peki buAnayasada, 1982 Anayasas ı mn 2. maddesinde, Anayasamn
vazgeçilmez ilkelerinden bir tanesi, Cumhuriyetin niteliklerinden birisi
olarak da demokratik niteli ği saymış. Peki şimdi halk çoğunluğunu millet
adı na temsil gücü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu egemenli ği tek
başı na kullanma yetkisine sahip de ğilse; bu yapı, bırakı n demokratik yapı olmayı, cumhuri bir yapı olmaktan da ç ıkmaktadır. Evvela bunun alt ıni çizmek lazım.
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6. maddesinde yeniden bir değişiklik yapılarak, tıpkı 1924te
olduğu gibi, Mustafa Kemal'in ona koydurdu ğu "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ve bu hakimiyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi halk ad ına
kullanır" ifadesini koymadıktan sonla, tabii Anayasalann demokratik ve
hatta cumhuri niteliklerinden söz etmek mümkün de ğildir. Eğer parlamenter düzense, bu böyle olmalıdı r. Kuvvetler ayrımı ilkesini benimsiyorsanız, o zaman gerçekten üç erk ayr ı ayrı gücünü ve yetkisini halktan almalıclir. Yani yürütme orgam da ayr ı ayrı halka gitmelidir, gücünü ve yetkisini halktan almalıdır; yargı orgam da, yani yargının üst kademe yönetimi olan organ da -ki, şu anda Türkiye'de Hakimler ve Savc ılar Yüksek
Kurulu olarak gözüküyor- yetkisini halktan almal ıdır, gücünü halktan almalıdır ve diğer organlar da gücünü halktan almal ıdır. Eğer gücünü ve
yetkisini halktan almıyor, aynı zamanda yapm ış oldukları fiillerden dolayı, görevlerden dolay
ı da halka hesap vermiyorsa, orada zaten bir demokratik sistemden söz etmek mümkün değildir. Bana göre Türkiye'nin sıkmtısı budur.

Türkiye'de gerçekten özü itibariyle bu anayasalar oligar şik, bürokrasinin
egemen olduğu oligarşik bir yapı getirmiş tir, evvela bunu tespit edelim.
Yani hakimiyete Türkiye Büyük Millet Meclisinin yanı sıra, -ki, benim kanaatime göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi, hakimiyetin yüzde 20'sini
kullamyor, geriye kalan -kaba bir tasniftir belki, ama- yüzde 80'ini gerçekten halktan yetki almayan, seçilmemi ş organlar bu hakimiyeti kullanmaktadır. Ayrıntılarda birtakım değişikler yapmakla sonuçları değiştirmek mümkün olam ıyor; evvela bu hususun tespit edilmesi laz ım.
Bakınız, yani gide gide yetkiler nas ıl Parlamentodan alınarak bürokrasiye devrediliyor veya bürokratik güçlere devrediliyor; bu konuda yaprm ş olduğumuz bir çalışma var. Mesela Anayasa Mahkemesini alal ım: Anayasa
Mahkemesinin 15 asil üyesinin 2 tanesini Senato belirliyor, 3 tanesini
Türkiye Büyük Millet Meclisi belirliyor, 2 tanesini Cumhurba şkanı belirliyor; Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay, diğer üyeleri belirliyor. Şimdi bu değiştiriliyor; bunun yerine Senato devre d ışı bırakılıyor, Türkiye Büyük
Millet Meclisi devre dışına bırakılı yor ve Cumhurbaşkamna Anayasa
Mahkemesinin bütün üyelerini belirleme yetkisi veriliyor; fakat Cumhurbaşkanlığı, aynı zamanda bürokratik organlar tarafindan ku şatılıyor. Me922 FORUM - AÇIK TARTI ŞMA
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sela kim var? 11 üyeyi Cumhurba şkanı belirliyor; ama kendisi özgür de ğildir. Sadece bir tanesini Askeri Yarg ıtaydan gelecek 3 üye aras ından seçecek, bir tanesini Askeri İdare Mahkemesinden gelen 3 aday aras ıdan seçecek. Yani diğerlerinin hepsi böyle; Danıştay, Yargıtay, Sayıştay, üst düzey
kamu görevlileri, YÖK vesaire gibi. Yani Cumhurba şkanı n önüne bir fiksmönü konulacak, 3 tabakl ı , "bunlardan birini seçin" denilecek. Cumhurbaşkanı da Parlamento tarafı ndan seçildiği için, o da tam serbest b ırakılmamış, bu yetkisini kullan ı rken bile tam bir bürokratik çember içerisine
alınmıştır. Ayni şekilde Hfikimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, -di ğer organlan söylemek istemiyorum- mesela 3 asil Senato tarafından, 3 asil
Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ından belirleniyor ki, 18 üyenin
1/3'üdür 1961 Anayasas ında. Yine bu değiş tiriliyor ve tamamen Cumhurbaşkanlığı da devreden ç ıkartılıyor ve sadece Yargı tay tarafından veya Damştay tarafı ndan 5 üye belirleniyor. Yani bürokratlar, bürokratik kurumlan seçiyor ve bunlara da dikkat buyurursamz, yarg ı erki gibi üç önemli
erklerden birisi veriliyor. Yargı bağımsızlığı evet; ama o yargı , o yargı erkini kullanan güç, etkisini ve gücünü mutlaka ve mutlaka halktan almalıdır ve halka periyodik olarak -t ıpkı diğer erklerde olduğu gibi, yasama ve
yürütme organında olduğu gibi- 3-5 senede bir halkı n huzuruna çıkıp hesap vermelidir veyahut da dünyamn di ğer ülkelerinde oldu ğu gibi; modern, gelişmiş Amerika başta olmak üzere di ğer ülkelerde olduğu gibi, yargı üst kurumları mn hepsini, üyelerinin hepsini genelde seçilmi ş organlar
belirler ve ayr ıca bunlara gerek maa şları açısından, gerekse oradaki çal ışmaları açısından da birtakı m hukuki güvenceler getirilmiş olur.
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Tabii zamanım daralıyor, ifade etti ğim gibi zaman oldukça kısa. 0 halde
bu Anayasa bütünüyle değiş melidir. Niye? Bugüne kadar belki 40'a yak ın
madde değişti, sadra şifa olmadı; çünkü bu değişiklikler, o oligar şik özü ortadan kaldırmı yor ve Anayasanın kendisini demokratikle ştiremiyor. 0
ı organları ve bilim adamlarımn da geldiği sonuç budur;
halde birçok yarg
bu Anayasa bütünüyle de ğişmelidir. Peki nasıl değiş ecek? Tabii ister bir
uzlaşma kanalı yla Parlamentoda olsun, isterse halka sunulsun; ama Anayasamn bütünüyle değişmesinden önce yap ılması gereken bir ön şart vardır. 0 ön şartı oluş turmadan, ister Parlamentoda de ğiştirin, isterse halka
sunun; yine bence do ğru bir Anayasa yapma imk.n ı yoktur, sağlıklı bir
Anayasa yapmak imkanı yoktur. 0 ön şart nedir? Once fikir ve düşünceleFORUM - AÇIK TARTİŞMA 1923
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ifade özgürlüklerinin önünü açacaks ımz. Mademki bir Anayasayı tartışıyoruz; o halde herkes aç ıkça fikrini ifade edebilmelidir. Yasakl ı, düşünce, fikir ve ifade özgürlüklerinin sımrlanchğı bir yerde, herkes dü şüncelerini ortaya koyamıyorsa, toplumsal mutabakat anlamına gelen bir Anayasanın sağlıkli bir şekilde oluşması elbette mümkün değildir ve kimse de
bunu beklemesin. Peki bu dü şünce ve ifade özgürlüklerinin önünü açt ıktan sonra ne olmalıdır? Benim kanaatim, herkes Anayasa teklifini halka
smıjnandır ve halk da savunmalıclir. Bizim Anayasa teklifimiz haz ır; 3 seneden beri Fazilet Partisi olarak üzerinde çalıştığımız, başından sonuna
kadar 97 maddeden oluşan Anayasa teklifimiz haz ırdır. Bunu halka sunar ve herkesin teklifi aç ıklanı r, halk bu konuda bilgilendirilir ve sonunda belli bir noktaya gerek kurumlar tarafından, Meclis tarafindan bir uzlaşma zemini o şekilde oluşabilir.
Peki bir Anayasa içerik olarak Türkiye'nin şartlarında nasıl olmalıdır?
izin verirseniz, sadece madde ba şlıkları itibariyle söyleyeyim:

Birincisi, temel hak ve özgürlükler bütünüyle güvence alt ına alınmalıdır.
İkincisi, deminki söyledi ğim anlamda demokratik olmal ıdır. Yani eğer sadece parlamenter sistemse, parlamentoda yetkiler toplanmal ıdır; de ğilse,
bütün diğer erkler gücünü halktan almal ıdır. Ayni zamanda bir merkez,
yerel yönetimler ve özellikle sivil toplum özerk olmal ıdır ve sivil toplumun
özerkliği mutlaka Anayasada yer almalichr. Ne yazık ki şu anda dünyadaki geliş melerin tersine, Türkiye'de bürokratik organlara özerk statüleri
veriliyor, sivil örgütler özerk statüde de ğil. Halbuki demokratik ülkelerde
sivil örgütler özerktir, ona herhangi bir kurumun müdahale etmesi... Vakıflar Müdürlüğünün gidip, vakı flara müdahale etmesi mümkün de ğildir.
Ancak, öbür taraftan YOK özerktir; Türkiye'yi kana bulasa bile, Türkiye
Büyük Millet Meclisi veyahut da seçilmi ş bir organ, YOK üzerinde herhangi bir denetim ve tasarruf yetkisi mevcut de ğildir. Böyle bir çarpık
özerklik anlayışı yla zaten demokratik bir yapıyı oluşturmak mümkün değildir.
Üçüncüsü, tabii Anayasa ayrımcı olmamalıdır. Vatandaş lar hangi mezhepten, dinden, ırktan, dilden olursa olsun, e şit haklara sahip olmal ıdır. Şimdi var mı; hayır. E şit haklar demek, devletin üretmi ş olduğu hizmetlerden
o kimliğini, yani dinsel kimliğini, etnik kimliğini aynen koruyarak, muha924
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faza ederek o haklardan e şit bir şekilde yararlanma hakkı na sahiptir ve
bu hayata geçirilmelidir. Siz, "Efendim siz bu kimli ğinizden soyunun, sonra bu haklardan faydalanın." Bu zaten özgürlük de ğildir, bunun adı özgürlük değildir. Özgürlük, o kimlikle o haklardan yararlanmakt ır.
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Anayasa evvela laik olmalıdır. Bununla elbette kastımı z, tam anlamıyla
Batın
ın gelmiş olduğu, özellikle Amerika'da uygulanan laiklik anlayışıdır,
Sovyetler Birli ğinde uygulanan laiklik anlayışı değil. Amerika'da uygulanan laiklik anlayışında, devlet ne bir dinin veya herhangi bir dindann yamndadı r, ne de bir dine veya dini vecibeye kar şıdır. Herhangi bir dine dayalı bir hüküm koyamayacağı gibi, bir dini veya dini vecibeyi yasaklayan
bir hüküm de koyamaz. Gerçek laiklik budur; ü halde bu anlamda laik olmalıdır.
Anayasa, tabiatıyla açık, sade, anlaşılır olmalıdır ve işlerliği olmalıdır.
Kurumlar arasındaki sürtüş me mutlaka asgari düzeye indirilmelidir; yani Anayasa üzerinde ayn ı zamanda bir sistem mühendisli ği çalışması yapılmalıdır. Kuvvetler aynmı ilkesi bize göre esas almmal ıdı r ve Türkiye'nin yapısı dikkate alindığı takdirde, imiter yapı korunmalıdır ve sivil
toplum ve yerel yönetimler mutlaka özerk olmal ıdır.
Sayın Baş kan, müsaade ederseniz, ş u 69. maddeyle ilgili bir hususu güncel olması bakımı ndan söylemek istiyorum; yoksa bizim bütüncül bak ışımı z içerisinde o ayn bir yere sahiptir, onu güncel olmas ı bakımından ifade etmek istiyorum. Tartış malann odak noktasım teş kil eden, özellikle bizim üzerinde durduğumuz husus nedir; hükmün sübut bulmas ı ifadesinin
partilerin kapat ılmasıyla ilgili 69. maddeye derç edilmesidir; Bu, ashnda
evrensel bir hukuk kural ıdır, hükmün sübut bulması ; yani hiç kimsenin
suçluluğu ispat edilmeden o insan "suçlusunuz" diye mahküm edemezsiniz, cezalandıramazsııuz, ilkel toplumlarda bile böylesine bir uygulama
mevcut de ğildir. Aslı nda bu hüküm Anayasada yer alm ıştır; 38. maddede,
"Suç ve Cezalara ili ş kin Esaslar" diyor. Bunun adi nedir? Hem bu Anayasada ve hem bu Anayasaya ba ğlı olarak çıkartılan diğer yasalarda bu esaslar geçerli olacaktı r. Burada nedir; iş te bir sürü ş eyler var. Bunlardan bir
tanesi de, "Ceza sorumluluğu şahsidir" diyor ve "Suçlulu ğu hükmen sabit
oluncaya kadar kimse suçlu say ı lamaz" diyor. Iş te biz, bu evrensel hukuk
kuralının, aynı zamanda kendi Anayasam ı zda "Suç ve Cezalara İlişkin
FORUM - AÇIK TARTI ŞMA 1925
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Esaslar" bölümünde yer alan bu hükmün parti kapatmada da esas al ınmasııu istiyoruz.
Hukukçulanmı zm bilgisine arz olunur.
Teşekkür ederim.
Oturum Başkanı
Ben de te şekkür ederim Sayın Zengin.

Sözü, Doğru Yol Partisini temsilen Amasya Milletvekili Say
ın İyimaya'ya
bırakıyorum.
Av. Ahmet İyimaya
Doğru Yol Partisi Amasya Milletvekili

Değerli Baş kan, muhterem dinleyiciler; sözlerimin ba şında hepinizi saygıyla selanılıyorum.
Aslında Anayasamı zm veya anayasalar ın dayalı bulunduğu sosyal temeller, felsefı temeller alanında bir düş ünce seyahati yapabilirdik, şu ana kadar yürürlükte bulunmu ş anayasalan sorgulayan bir yöntem izleyebilirdik, anayasalann nas ıl oluşturulacağı yönündeki metotları tartışabilirdik.
Ben, gündemle bağlı kalacağını ; o alanda seyahati te şkil etmek veya bir
seyahat hazı rlamak yerine, düş üncemizi somut öneriler alamna akta ı-arak bir paylaşım içinde olacağım.
Değerli arkadaş lar; 1876 ve öncesinde Nanuk Kemal, Mithat Pa şa veya tepede Anayasa tartışılıyordu. Şu anda halen Anayasa tart ışılıyor, hem de
yoğunlaşmış şekilde. Bundan bir netice ç ıkarmamız lazım; belli ki Türkiye, bir Anayasa istikrarsızlığı sorunuyla karşı karşıya. Bu da, organik
yöntemle Anayasa yapmak, tepeden Anayasac ılı k metodunun doğ al bir
yansıması. Aslında anayasalan milletler yaparlar. 1876 Anayasas ı için za926 FORUM . AÇIK TARTI ŞMA
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man ve toplum olgun de ğildi; Anayasa da ölü do ğdu, 30 yıl askıya alındı.
1945'ten, yani İkinci Dünya Savaşı bitiminden sonra günümüze de ğin hem
Türk toplumu, hem de geli şme evresindeki çoğu toplumlar, anayasa talepleri bakımından olgunlaşımş ve anayasa yapımına kavuşmuş toplumlardı.
Ne var ki Türkiye'deki kutupçu yakla şım, kutupçu siyaset, Cumhurba şkam-Başbakan, ana muhalefet partisi lideri-iktidar partisi lideri aras ındaki
kutupçu kavgalar, toplumun anayasa yapması m, sözleşmeci yöntemle
anayasa yapması m imldnsız kıldı. Halen de Türkiye, bu anlamda modern
yöntemle oluşturulmuş bir anayasa yoksulu veya yoksunu bir ülke. Onun
için, biz Doğru Yol Partisi olarak diyoruz ki, evvela Türkiye protez anayasalardan ve organik yöntemle yap ılmış anayasalardan kurtulmalı, bir defa olsun içinde milletin olduğu sivil anayasa yapılmalı. Çünkü anayasa kalitesi, yalnı z metinlerin kalitesinin değil, onu oluş turan idarenin kat ılım
zorunluluğundan da kaynaklanmaktadır. Bir anayasa yapılmalı, ondan
i şikliksonra elbette süreç içerisinde ihtiyaçlar gerektirdikçe anayasa de ğ
lerine gidilebilmelidir. Aslı nda sorun sosyolojik, hukuksal da de ğil; çünkü
sorun, hukuk yöntemiyle çözülemeyecek kadar, anayasa yöntemiyle çözülemeyecek kadar derin. Türkiye, kamusal alanla özel alan tan ımını yapamamış, sosyolojik temelde bunu oluşturamamış ender ülkelerden, devletlerden veya milletlerden birisi.
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Bu belirlemelerden sonra, bir suale cevap vermeye mecburuz, samimi bir
siyasi beyan ortaya koymaya mecburuz: " Şu anda pozitif siyaset veya anayasa değiş tirme egemenli ğini elinde bulunduran tali kurucu iktidar, gerçekten anayasa de ğişikliği noktasında samimi bir iradeyi olu şturabilmi ş
midir?" Hayır arkadaşlar; bütün partiler bu önerilerini clillendir ıniş olmalarına, hatta metne dökmüş olmalarına rağmen, Uzlaşma Komisyonunun
uzun zamandır sürdürdüğü gayretlerde maalesef Türk Milletini onduracak bir paketi oluşturamamıştı r. Bunun da temel nedeni, zahiren varolmakla birlikte, özde bir siyasal iradenin te şekkül etmemesidir.
Sayın Zengin'in anlatımları mn hilafına, sözlerimin başında bir değer yargımı ifade etmeye mecburum. Anayasanıızın 2. maddesindeki de ğiştirili ştirilmesi teklif edilmez değerler, Türk Devletinin, Türk Milletimez, değ
nin ortak değerleridir, milli iradeyi de her zaman yans ıttığı farz olunmahdır ve hiçbir zaman da de ğiştirilmemelidir.
FORUM - AÇıK TARTI Ş MA 1927
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bakışımı sistem içerisinde somutlandırmak istiyorum: Şu andaki
Anayasa, bzgürlükler rejimi bakımından sorunlu bir Anayasadır. Ozgürlüklerin sınırlanması noktası
nda somut nedenler yerine, yasayla s ınırlandınlacağı ölçülülük, demokratiklik veya özüne dokunulmazl ık gibi kriterlerin Anayasada belirlenmesinin bu noktada yeterli oldu ğunu düşünüyorum. Özgürlüklerin kötüye kullanılmasında, özgürlüğün temel öznelerinden biri olan insan için bir hüküm konmu ş; ancak özgürlükler alanında
bir karşıt özne olan devlet için, yani devletin özgürlüklerin kötüye kullamlması yönünde davranışta bulunamayacağı yönünde bir kural konulmamıştır. Avrupa Insan Hakları Sözleşmesinden aktanlan orijinal maddede
bu hüküm olmasına rağmen, Türk Anayasa metninde olmamas ı, bir yaklaşım tercihidir, yanlış tercihtir ve antidemokratik konumda bulunmam ızın da temel nedenlerini olu şturan tercihlerden birisidir. Yine özgürlükler
alanında, yaşama özgürlüğünün sıfırlanması anlamma gelen idam cezasının sadece kaldırılması değil, uygulanmaması gerekeceği noktasında bir
anayasal rezerv hükmüne ihtiyaç vard ır.

Bilgi edinme hakkı, Partilerarası Uzlaşma Komisyonunda temel olarak
metne alındı, yansımalarını n yasayla düzenleneceği öngörüldü; keşke Sayın Oktay burada olsaydı...
Arkadaşlar; Türkiye'de önemli yozla ş ma noktalanndan birisi de, sistemi
yozlaştıran noktalardan birisi de, ileti şim özgürlüğünün kurumsal olarak
Anayasada yer almamasıdır. Burada iletişim özgürlüğ
ünün yer almas ı da
yetmiyor; iletişim bağdaşmazlıkları mn yer alması lazım. Yani ileti şim özgürlüğünün temel araçları
ndan biri olan medya, gazete, televizyon i şletmesi sahiplerinin devletle ihale ili şkisine giremeyecekler noktas ında bir
Anayasal bağdaşmazhk kuram ın yer alması lazım. Bu da yetmez; Anayasanın 167, maddesindeki tekelleşme yasağıyla yetinilmeksizin, ileti şim
alanında tekelleşme olanıayacağımn da Anayasal bir şart olarak öngörülmesi lazım.
Yine özgürlük alanının fark
ına vanlmış, ama aşılmamış temel sorunlanndan birisi, devletin veya devlet içerisindeki kimi idari birimlerin, ünitelerin bazı işlemleri hakkı nda yargı denetimine gidilemeyece ği yönündeki
hükümlerdir, muafiyet hüküınleridir. Arkadaş lar, bu torba hükümlerdir
ve yasaları değiştirerek gizli işlem alanını genişletebilirsiniz ve devleti bir
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Ara rejim veya darbe anayasalarmı n yapılarmdan ve yans ımalarından,
özgürlük alanında kurtuluşun temel bir yaklaşımı da Türk Anayasas ımn
veya yeni anayasa modelinin çıkış garantilerinden temizlenmesi, tasfiye
ı lması lazım. Çıkış garantileri, normal dönemlerde ara reedilmesi, arındır
jimlerin iradelerinin yansımasını ve aynen yürütülmesini mümkün kılan
anayasal çareler olarak tarif edilmektedir. Bugün Devlet Güvenlik Mahkemeleri, bugünkü yapısıyla, bugünkü pozisyonuyla veya kompozisyonuyla Milli Güvenlik Kurulumuz ve Anayasanın geçici 15. maddesi, birer çı kış garantisidir. Milli Güvenlik Kurulu, bir devlet için, bir sistem için vazgeçilmez bir kurumdur; ama onu demokrasinin ve hukukun içerisine çekmek lazımdır. Bakın, ünlü anayasacı , ünlü siyaset bilüncisi Huntington,
Amerikan Milli Güvenlik Kurulunun dam şmanlanndan birisi. Bilimsel
temele, bilimsel bilgi temeline oturan ve siyasete, devlete, yüksek kararlara malzeme oluş turan bir organ haline getirmek laz ımdır. Iradeyi kuran
değil, iradenin kurulması na yardımcı olan bir organ haline getirmek lazımd
ır.
ına gelmek istiÖzgürlük rejimi alanı ndaki sorunlardan sonra, yargı alan
yorum: Yargı, sadece adalet dağıtan bir organ değildir; batağa batmış sistemleri veya sorumlu sistemleri dönü ştüren unsurdur, dönü ştüren kuvvettir. Bakı n, Amerikan Anayasa Mahkemesi, devlet desteğindeki ırkçılık,
ı yönünden Ameayrımcılık sorununu çözen mahkemedir. Dü şünce suçlar
rikan sisteminin yaşadığı sorunları, -işte komünistleri takip etmek, izlemek vesaire- o dönemde yüksek mahkemenin dü şünce özgürluguyönünde
tavır alarak devleti dönü ştüren bir organdı r. Bugün Türkiye'nin iki sorunu var: Bir, 1961 Anayasam ızın sisteme kazandırdığı en büyük kurum,
müeyyide Anayasa Mahkernemizdir. Ikinci ise, bunun d ışında Türk sisteminde Yargıtay, mesela Türk sisteminde bir yüksek mahkeme yoktur. Ben,
yüksek mahkeme yoktur deyince, ele ştirel yaklaşmıyorum, elbette görevleri fevkalade şekilde yürütülüyor; ama bir içtihat mahkemesi yoktur ve
sistemi dönüştürme iş levi ne Anayasa Mahkemesince, ne de mevcut olmayan herhangi bir yüksek mahkemece yap ılamıyor, yerine getirilemiyor.
Bakın, Hocamızı n anayasa hukukunda meşhur terimi var; natüralist anaFORUM - AÇIK TARTI ŞMA 1929
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yorumu, hukuku yeniden okumak, anayasayı olaylara göre, somut
sorunlara göre anlamı yeniden ke şfetmek, taşıyabileceği anlamları ona
yükleyebilmek meselesi. Bugün Anayasa Mahkememizin bu bak ış açısında reformize edilmesi lazım; üyelerin te şekkülü bakımından, nitelikleri
bakınundan. Alman Anayasa Mahkemesinin Kuruluş Yasasında, "Şöhreti
ve otoritesi tartışılmaz kişiler, kimlikler" diyor tanımda. Büyük bir reforma tabi tutulması lazım ve süratle Türkiye'nin anayasal seviyede yüksek
mahkeme kuruluş una gitmesi laz ımdır. Anayasal yargı denetiminde kısmen ön denetimi benimsemeye mecburuz. Özellikle kanun hükmünde kararnameler ve oyunun kurallan... Ben milletvekiiyim, Seçim Kanununda
değ
i şiklik yapıyorum, etkinliğimi de kullamyoruın, etkimi de kullamyorum, Siyasal Partilerde değişiklik yapı yorum ve hemen kendime uyguluyorum. Benim, önümüzdeki seçilme dönemimde, yapt ığ
im oyun kuralları
bana uygulanmamalı, objektif olmam mümkün de ğil. Ne kadar objektif
olabilirsem olayı m, görüş üm objektif olmaz, sübjektif olur. Onun için bu
alandaki oluş turulan kurallann Anayasa Mahkememizce yürürlük öncesi
denetime tabi kılınınası ve Anayasanın bu yönüyle bir revizyona bağlı tutulması gerekir.

Arkadaş lar; Türk sistemi, kriz çözümünde bir kurumdan mal ıruındur.
Cumhurbaşkanıyla Baş bakan veya herhangi bir yüksek organla baş ka bir
yüksek organ arasında çı kan krizleri çözecek bir orgam yok. Anayasa
Mahkememize kriz çözme fonksiyonu verilmelidir. Çok önemli; sistemin
en büyük hatalanndan veya zaaflanndan birisi.
Tabii Anayasada Parlamento reformu, Anayasal köklerde de mutlaka gerçekleş tirilmelidir. Bugün Türk Parlamentosu, bilimsel anlamda çözücü
Parlamento değil, tabi Parlamentodur. Komisyonlar, Genel Kurul, genellikle çözüm olu şturmamakta, olu şturmuş çözümleri onaylamaktadır, bu
bir rasyonel realitedir. Onun için, yasama akademisini de kurarak, Parlamentoyu tabi Parlamentodan, tart ış an, müzakere eden, dönüştüren ve
milletin seçenekleriyle örtü şen, bağdaştı ran bir Parlamentoya döndürmeye mecburuz. Tabii dokunulmazl ık rejimi, soruşturma rejimi, dar dakikalar içerisinde tartışı labilecek bir rejim değildir; ama Türkiye bir denetim
reforrnuyla karşı karşıyadır. Burada yine bir Anayasal yakla şım yerine, elbette ki engelleri kaldırmak lazımdır- kurumsal yaklaşım lazım. 0 ku9301 FORUM -AÇIK TARTI ŞMA
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rumsal yaklaşım da şu: Yazılı hukukla uygulanan hukuk farklı. Bir Amerika Anayasa Mahkemesi üyesi, "Amerikan Anayasas ı, Anayasa Mahkemesi Hkimi olarak benim verdi ğim hükümdür" diyor. Uygulamayla kurallar arasında büyük fark var. 0 halde çözümleri uygulamaya da aktarmü lazımdır. Bağımsız idari otoriteler belki 50 yıl gecikmiş, bankacılık
alanında, rekabet alanında bir yıl gecikmiş; ama dönüştüren kurwnlardır.
Kamu avukatları bağımsız kurumunun te şekkül etmesi lazımdır. Bakın,
bir enerji krizinde bunu yaşıyoruz; onların bağımsız bir idari otorite olarak Anayasada yer alması lazımdır. Dava açma, şikayet vesaire, doğrudan
o idari birime değil, bağımsız idari otorite olarak böyle bir birime vermek
lazımdır ve şeffaf yönetim içinde bir şeffaflaşma reformunun engelleri
olan Anayasal kurallar
ı kaldırmak lazımdır.
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Sistem tartışması şu dakikalara sığmaz; ama Türkiye'nin şu andaki sorunu, bir sistem tartışması sorunu değildir. Eğer kısmi bir Anayasa değişiki şiklik ihtiyacı yoktur. Mutlaka değiştirilecekliği olursa, bu alanda bir de ğ
se, 5 artı 5 formülü değil, bir bütün olarak başkanlık sistemini -ki bana göre topal başkanhk sistemini yaşıyoruz, şu anda Türkiye'deki sistem topal
başkanlık sistemidir, tam parlamenter veya rasyonel parlamenter sistem
il; çünkü 5 artı 5, Cumdeğildir- ele almak lazundır. Hele hele 5 artı 5 değ
hurbaşkanlığının birinci dönemini de siyasalla ştıran bir formüldür ve hakem fonksiyonunu da ortadan kaldırır. 7 olabilir, 5 olabilir; aksi halde,
Türkiye gibi daha hukuki dönü şümünü yapamamış, tam demokrasiye ulaşamamış ülkelerde iktidarlar şahsileşir ve iktidarlan sürdürmenin yollanm ararlar ve Cuınhurbaşkammn hakem fonksiyonu da tamamen çözülür.
Tabii günümüzde siyasal partilerin kapanınası rejimiyle ilgili bir önerge
var. Değerli arkadaşlar; demokrasinin ve ça ğdaş yapılanmanın iki temel
güvencesi var; birincisi anayasalar, ikincisi siyasal partiler. Anayasam ız,
Anayasa değ
i şikliklerinin yargısal denetimini Anayasa Mahkememizin nitelikli çoğunluğuna, zannediyorum 3'te 2 ço ğunluğuna bağlamış. Ancak,
Yüksek Mahkeme, Anayasa de ğişikliklerini o çoğunlukla şekil açısından
denetleyebiliyor. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlar ı olan siyasal partilerin kapatılması rejinıinde de aynı usulün mutlaka benimsenmesi lazımdır
ve şu andaki Anayasamız, partilerin kapatılması rejimi noktasında sorunlu anayasadn, Avrupa Birli ği kriterleriyle ve Avrupa Insan Haklar ı MahFORUM - AÇIK TARTI Ş MA 1931
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da bir değişikliğe gitmek lazımdır. Orada da şiddete başvurmayla somut
ve mevcut tehlike kriterleri esast ır, bu kriterler içerisinde meseleye yaklaşmak lazımdır. Mesela Avrupa Insan Hakları Mahkemesi, hiçbir partiyi
tüzüğünün veya programının -çünkü düşünce özgürlüğünün ifadesi oluyor, dönüştürme özgürlüğünün ifadesi oluyor- Anayasaya aykırılığından
dolayı iptalini kabul etmiyor. Bizde zannediyorum Avrupa Insan Haklar ı
Mahkemesinin 3 tane kararı var.
Değerli arkadaşlar; Anayasanuz, sonuç olarak sorunludur, yapım yöntemi
dolayısıyla sorumludur, şu andaki toplumsal talepleri karşılamaması dolayısıyla sorunludur ve buAnayasamn tam de ğiştirilmesi, ondan sonra süreç içerisinde değişiklik yöntemi esas alınmalıdır. Ancak, böyle bir iradenin mevcut olmadığım görüyoruz. Kısmi değişiklikte de yine en az yans ımalı hükümlerin de değiştirilmesi lazımdır. Şu anda yaşıyoruz; 69. maddesinin sadece bir fikrasım değiştiriyor, bir fiba ekliyoruz. Aslındl 69.
maddenin kendi içinde sorunları var, değiştirme rejiminin başka maddelere yansıyan sorunlan var. Parlamentoyu böyle bir zaaf içerisine koymamak lazımdır. Doğru Yol Partisi olarak, böyle bir zaafın içinde olmamak
için gereken çabay
ı gösteriyoruz. Diğer partilerin de o anlayışı , o konsensusu sağlayacaklarını zannediyorum.
Saygılar sunuyorum, hürmet ediyorum, sağ olun.
Oturum Başkanı
T şekkürIer Saym İyimaya.
Buyurun Saym Araslı.
Oya Arasli
CHP Genel Başkan Yardımcısı

Bütün dinleyicileri saygıyla selamhyorum.
932 FORUM - AÇIK TARTI ŞMA

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU

Önümüzdeki konuyu i şlerken, Anayasa hangi doğrultuda, hangi felsefe
doğrultusunda değiştirilmeli, nasıl değiştirilmeli, bu de ğişikliği kim yapmalı sorularına yanıt aramamız gerekiyor ve galiba bu yanıt arama işine
de Anayasan
ın felsefesi ne olmalıdan başlarsak, soruları daha kolay çözüme ulaştırabiliriz diye dü şünüyorum.

KURULTAYI

Yürürlükteki Anayasa, hepimizin bildi ği gibi, yürürlüğe girdiği andan itibaren eleştirilmeye başlandı, hatta yürürlüğ e girmeden evvel eleştirilmeye başlandı. Bu eleştiriler doğrultusunda bugüne kadar hiçbir de ğişiklik
ın
olmadığı gibi; dünya değişti, gündem değişti. Ş imdi bizim bir Anayasan
ine
varacağun
ız
gün
olmayan
i konusunda fikir birliğ
düzenlemesi gerektiğ
pek çok husus ortada. 0 nedenle, bu tür tart ışmaların bir an önce sonuç
vermesi ve bir yerde bu Anayasa konusuna nokta konulmas ı gerekir diye
düşünüyorum.
Bir Anayasanı n felsefesi, Cumhuriyet Halk Partisine göre ne olmalı?
Cumhuriyet Halk Partisi, şu anda 1982 Anayasas ının 2. maddesinde belirtilen ilkelerin bir devlet yönetimi için her zaman geçerli olması gerektiiğgörüş ünü savunuyor. Ancak, bu Anayasa, o 2. maddesinde hususlar ı dile getirirken, bir başka olayı da beraberinde getirdi; devletle ki şinin konumu açısı ndan Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiç kat ılmayacağımız bir
tercih yaptı, kişiye karşı devleti koruma tercihini yapt ı, her yerde önceliği
ın hizmetinde
devlete verdi. Bu, bizim katılmadığımı z bir görüş. Biz, insan
devlet anlayışının Anayasa yansıması na taraftarız, bireyi en önemli unsur
olarak kabul ediyoruz ve bir Anayasanı n bütün düzenlemelerinin bireyin
gelişmesi, bireyin sosyal adalete kavu şması, bireyin maddi-manevi bakımı lması ve bu
dan geliş mesini engelleyen bütün engellerin ortadan kald ır
anlayışım
benimndan
yerine
getirilmesi
gerekti
ği
görevlerin devlet tarafı
siyoruz.
Bu Anayasa, 82 tarihli Anayasa, bir demokrasi tan ımı yapıyor; ama katıımı da
ımı yapmıyor, çoğulcu bir demokrasi tan
lımcı bir demokrasi tan
yapmıyor. 0 kadar çoğulculuktan uzak ki, Anayasa Mahkemesine iptal davası açmak yetkisini bile Parlamentodaki muhalefetin en büyük olan ına
ın dışındakilerin bu sürece katı lma yetkisi yok" diveriyor, "en büyük olan
ız ve bu deyor. Biz, katılımcı, çoğulcu bir demokrasi anlayışmdan yanay
mokrasinin bir hukuk devleti ilkesi çerçevesinde ifadesini bulmas ı gerekFORUM - AÇIK TARTI ŞMA
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tiğine inanıyoruz, devletin sosyal devlet olma niteli ğinin daha vurgulanarak ortaya konulması gerektiğini düşünüyoruz.
Bu Anayasa, çağdaş gelişmelerin uzağında bir Anayasa dedim. Bakın,
dünya bazı süreçler yaşıyor; gioballe şme dediğimiz bir süreç, önüne geçilmez bir biçimde dünyayı kapsamına almış durumda. Globalle şmenin iyi
yanlan var, bireyi birtakım evrensel kavramlar etrafinda koruyor, bu güzel; birtakım kültürel imkanlar sağlıyor, bu da güzel. Ancak, ekonomik
alandaki globalle şme, bireyi ve ulusal ekonomileri savunmasız bırakıyor.
Bir anayasanın çözmesi gereken sorunlardan birisi bu; globalle şmenin
özellikle çalışanlar için getirece ği tehlikelere karşı bireyi ve ulusal ekonomiyi nasıl koruyacağız? Muhtemel çığ gibi büyüyen işsizlikler karşısı
nda
çalışma imkamndan yoksun kalacak insanlar ımıza ne gibi imkanlar getireceğiz? Globaile şme karşısmda yerli ekonomiye kendini geli ştirmek için
ne gibi imkanlar sağlayacağız ki, o ekonomiyle birlikte birey de geli şebilmek imkaııım bulsun, ezilmekten kurtulsun? Bir anayasada bu gibi hususların da yer alması gerektiğini düşünüyoruz.

Gioballeşmeyle at başı giden bir başka olay daha var; teknolojik geli şme
kişiye sonsuz imkanlar sunuyor, ama ki şiyi bu imkanlar kar şısı
nda da
güçsüz bırakıyor. Bunun getirdiği tehlikeler karşı sı
nda kişiyi nasıl kanıyacağız, teknolojik geli şmeyi toplumun bütün kesimleri için eri şebilir bir
hale nasıl getireceğ
iz? Bununla ilgili düzenlemelerin de bir anayasada yer
alması gerekiyor. Dünya insan hakları konusunda yeni açılımlarla karşı
karşıya. Üçüncü ku şak haklar var; bu hakların anayasalarda şimdikinden
çok daha ayrıntıli bir biçimde ele alınması gereğ
i ortaya çıkmış, tartışılıyor. Biz de bir Anayasa yaparken bu gere ğ
i göz önünde bulundurmalıyız,
üçüncü kuşak hakları daha da ayrıntılı bir biçimde Anayasamızda ele almalıyız.
Yine insan hakları konusunda yeni bir aç ılım; eşitlik...
Oturum Başkanı
Üçüncü kuşak haklar bazıları için soyut olabilir; bir-iki örnek verirseniz...
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Oya Araslı

Bu hakların içerisinde çevre hakkı var, barış hakkı var, dayanış ma hakkı
var, teknolojik gelişmelerden yararlanma hakkı, korunma hakkı, savaştan
uzak durma hakkı gibi birtakı m haklar var. Bunların da daha ayrıntılı bir
biçimde Anayasada yer almas ı gerektiğini düşünüyoruz.
Yeni bir açılı m, kendisini eşitlik kavramı nda gösteriyor; kanun önünde
eşitlik, fırsat e şitliği, siyasal e şitlik, cinsler arası eşitlik. Bugüne kadar
anayasalarda pek bu konuda düzenleme yoktu. Şimdi anayasalar, e şitliğin
gerçekle şmesi bakımı ndan cinsler aras ı eşitliğin ayrılmaz bir parçası olarak pozitif ayrımcılığı öneriyorlar ve bu konuda devlete görev veriyorlar.
Çok yakı nlarda Fransa Anayasası nda bu doğrultuda bir de ğişiklik yaptı.
Bizim de ülkemizde bunun çok önemli bir ihtiyaç oldu ğunu düşünüyoruz
ve yapı lacak bir yeni Anayasada bu konuda bir aç ılım olması gerektiğini
düşünüyoruz.
Bir baş ka olay, bütün dünyanın yaşadığı yönetimde yolsuzluk olayı. Bun mal varlıklannun çaresi, yönetimde şeiTaflıktır; kamu görevi yapanları
ı.
nı n ve haklanndaki önemli bilgilerin kamunun bilgisine aç ık olması olay
sağırdır,
ız
bir
anayasadır,
ız,
bu
konuda
duyars
anda
bizim
Anayasam
Şu
bu konuda herhangi bir düzenlemesi yoktur, en az ından etkili birtakım çözümler getirmemiştir. Ş effaf devleti bütün çehreleriyle gerçekle ştirebilecek düzenlemelerin de yeni bir anayasada yer almas ı gerekmektedir. Böyle bir felsefe; katılımcı ve çoğulcu demokrasi anlayışıyla takviye edilen
böyle bir felsefenin bir anayasaya hakim olmas ı gerektiğini düşünüyoruz.
Tabii ki bu felsefeyi Anayasaya hakim k ılabilmek için, Anayasanın bütünüyle yeniden kalem alınması gerekiyor. Çünkü 82 Anayasası, bambaşka
bir felsefeyle, olaya tamamen karşı uçtan, devleti ki şiye karşı koruma ani şiklik yaparsamz yalay
ışıyla kaleme alınmış bir anayasa. Ne kadar de ğ
gerçekle ştirin,
gerçekleştirirseniz
ıkla
i
şiklikleri
ne
kadar
ustal
pın, bu değ
hiçbir zaman bütününün bu felsefe do ğrultusunda kaleme alındığı bir
anayasamn bütününü, güzelliğini, uyumunu böyle bir de ğişiklikle gerçekrken mutlaka
il ve böyle bir anayasa yapılı
leştirebilmeniz mümkün de ğ
halkın da katılımını n olması gerektiğini savunuyoruz, halk da anayasa
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yapımının içinde olmalı. Ancak, geçen yıllarda edindiğimiz deneyimler,
maalesef en zorunlu, en güncel konularda bile herhangi bir siyasi tercih,
bir siyasi renk gerektirmeyen konularda bile Anayasayı değiştirmenin fevkalade güç olduğunu bize gösterdi. Bu nedenle, hiç değilse bu değerleri
kısmen de olsa Anayasaya aktarmak imk5.nım verebilecek her değişiklikten yanayız, bunu da ifade etmeliyim.
Bu konuda bir genel açıklama yaptıktan sonra, konunun daha aynntılanna girmek istiyorum; özgürlükler konusunda, kuvvet ili şkileri konusunda,
yürütmeyle, yargı yla ilgili olarak neler söylemek istiyoruz; onları da size
aktarmak istiyorum:

Özgürlükler, altında imzamız bulunan evrensel insan hakları sözleşmeleri, Avrupa insan hakları sözleşmelerinde belirmiş olan hak ve özgürlük anlayışı çerçevesinde ifade edilmelidir. 82 Anayasas ında dikkat ederseniz özgürlükler hep küçük kaplarda sunulmuş tur, hiçbir zaman da hepsinin
uluslararası ölçütlere uygun bir biçimde ifade edilmi ş olduğunu iddia edemeyiz. Şu anda vaktimiz olmadığı için ayrıntılara girişmiyorum; ama genel durum budur. Bu hak ve özgürlüklerin kapsamlannın uluslararası ölçütlere uygun bir biçimde ifade edilmesi gereği üzerinde duruyoruz. Hak
ve özgürlükler ifade edilirken, özgürlüğün asıl olduğu ilkesinin korunması gerektiğ
ine inanıyoruz; böyle "s ınirlama asıldır, özgürlük istisnadır" gibi 1982 Anayasasında sık sık karşımıza çıkan bir anlayışa karşıyız ve özellikle bu anlayışın hak ve özgürlüklerin smırlandırılması yla ilgili düzenlemede ifadesini bulmas ın
ı arzu ediyoruz. Hak ve özgürlüklerin böyle genel,
hepsi için geçerli olabilecek sınırlama nedenleri belirlenerek de ğil, fakat
her hak ve özgürlükle ilgili maddede, onun özelliklerine, onun niteliklerine uygun sımrlandı nna nedenleri gösterilerek s ınırland
ırılmasına ilişkin
bir sistemin benimsenmesinden yanay ız.
Bu arada hemen ayrıntıya inmek istemediğimi belirttim; ama hak ve özgürlükler içerisinde karşımı za gelebilecek bir konuyla ilgili birkaç söz söylemekten de kendimi alaımyorum; bu özelleştirme konusu. Ozelle ştirme
mutlaka ko şullara bağlanarak, ilkeleri gösterilerek Anayasada yer almalidır. Aksi takdirde, siyasal iktidarlar ın kendi siyasal çıkarları doğrultusunda ve zaman zaman toplum vicdanım rahatsız eden birtakım biçimlerde özelleş tirmeye gitmesini engelleyemeyiz. Onun için özelle ştirmelerde
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ı ne öl- KURULTAYI
yabancı sermayeye ne ölçüde pay tan ınacaktır, çal ışanların haklar
çüde korunacaktır, özellikle yabancı sermaye konusundaki tekelle şmeyi
önleyebilmek için neler yapaca ğız; bunların ilkelere bağlanması gerekmekte.
Yasama ve yurutmeden önce, siyasal rejim konusuna geçmek istiyorum:
Cumhuriyet Halk Partisinin tercihi, bir parlamenter rejimdir. Nedeni;
alıştığımız bir rejimdir, Türkiye'nin ko şullarına uygun bir rejimdir, zaman
içerisinde rahatlı kla deneyimlerimizden yararlanarak geli ştirebileceğimiz
bir rejimdir. Ba şkanlı k rejiminden yana de ğiliz; çünkü bu rejimin Türkiye'de çok belirgin çizgilerle izledi ğiıniz siyasal iktidarm ki şiselleştirilmesi
eğilimlerine daha da güç kazand ıracaktır...
Sorunu çözmek yerine, yeni sistemin kilitlenmesi gibi birtak ım sorunlar
yaratacağın
ı düş ünüyoruz. Onun için tercihimiz parlamenter rejimdir.
Mevcut, gözümüze çarpan t ıkamkları giderebilmek için birtak ım düzenlemeler yap ılabileceğini ve bu rejimin daha iş ler hale getirebiece ğini düşünüyoruz.
Yasama konusuna gelince, burada en belirgin noktalardan birinin milletvekili statüsü olduğu görüş ündeyiz. Dokunulmazhklann, milletvekillerine tamnan ayrıcalıkları n toplumun vicdamn ı fevkalade rahats ız eden ve
dünya ülkelerine bak ıldığı zaman da alışılmayacak ölçüde geniş olduğunu
görüyoruz. 82 Anayasam ı zda "Dokunulmazlık" kenar başlığı altında hem
milletvekili dokunulmazhğı , hem de bizim anayasa hukukunda teknik anlamda "soruınsuzluk" dedi ğimiz, halk aras ında yaygı n deyimiyle "kürsü
dokunulmazlığı" birlikte düzenlenmi ş tir. Kürsü dokunulmazlığı , tabii olduğu gibi korunmal ıdı r. Hatta bu düzenlenirken, zaman zaman birtak ım
tartışmalara yol açan yarg ı organlanmızı n getirmiş olduğu bazı sımrlamalar da tekrar gözden geçirilmelidir; ama "milletvekili dokunulmazl ığı"
dediğimiz, yani milletvekilini cezai takibata kar şı koruyan, bir zırh oluşturan ayrıcalığı n fevkalade geni ş olduğunu düş ünüyoruz ve sade vatandaş la milltveMlii büyük ölçüde birbirine yakla ştıracak bir düzenlemeden yanayı z "büyük ölçüden" diyorum; çünkü dokunulmazl ık da bazı ihtiyaçları n gereği olarak ortaya ç ıkmıştı r ve bir yerde de kürsü dokunulmazlığımn garantisidir. Kürsü dokunulmazl ığını zedeleyebilmek için milletında cezai takibata geçildi ği, bu dokunulmazlıktan yararlavekilleri hakk
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nı lmak istenildiğini böyle bir yola gidildiği dönemler tarihte olmu ştur.
Onun için, bu dengeyi de koruyacak; ama toplumda adaletsizlik duygusu
uyandı rmayacak, toplum vicdanım rahatsı z etmeyecek bir düzenlemeden
yanayız. Bunun ayrıntılarını da zaten geçmi ş dönem Adalet Komisyonuna kadar taşimış , hatta Meclise kadar indirmi ştik.

Yasama konusunda milletvekili statüsü çevresinde bir konuda yasama
bağdaşmazlığı ; yani milletvekilleri bu görevi devam ettirirken hangi i şleri yapabilirler? Kamu kesimiyle ilgili s ınırlamalar Anayasada var; ama
özel kesimle ili şkiler konusunda düzenleme yok. Bu düzenlemelerin de
yapılması ve milletvekilinin, bu görevini yerine getirirken mümkün olduğu ölçüde bu tür i ş ilişkileri içerisinde olması na imkan vermeyecek bir düzenlemenin yap ılması ndan yanayız.
Yasama konusunda kanun hükmünde kararnameler olayına değinmek istiyorum. Türkiye, son 10 y ıldı r kanun hükmünde kararnamelerle yönetiliyor. Yasama organ ı , çok kere kanun hükmünde kararnameler arac ılığıyla devreden ç ıkartı
lmış vaziyette. Anayasa öncelikle görü şülmesini, hemen Meclise sunulmas ı na amir; ama maalesef 10 ıldı
y r kanun hükmünde
kararname olarak varlığın
ı sürdüren düzenlemeler var. Onun için burada bir zaman s ınırlaması getirilmesinden yanayı z. Yürürlüğe andan başlayarak, örne ğin 3 ay içerisinde Türkiye Millet Meclisi tarafindan görü şülüp sonuca bağ lanmayan kanun hükmünde kararnameler, bu sürenin dolması anı nda kendiliğinden yürürlükten kalkar diye ve böylece hem ivedi
düzenleme ihtiyacı m karşılayabiliriz, hem de yasama organ ım devreye
katmak, onun devreden ç ıkartılnıasını önlemek imknı n getirebiliriz diye
düşünüyoruz.
Yürütme konusunda Cumhurba şkanını n bir defaya mahsus olmak üzere
seçilmesinden yanay
ız ve 5 artı 5, 5 ara tekrar 5 gibi birtakı m formüllerin
Cumhurbaşkanın
ı n tarafsızlığmı tehdit edecek, onu tehlikeye sokacak, tarafsızlığından s ıyrılabilmesine imkğn hazı rlayacak düzenlemeler olarak
görüyoruz. Cumhurba şkanının yetkileri konusuna gelince, bu yetkilerin,
Cunıhurbaş kammn gölgesinin tüm sistemin üzerine dü şürecek kadar geniş olduğu görüş ündeyiz. Özellikle yargı organma seçme yetkisi Cumhurbaşkamnı n "atama" demiyorum; seçimi bizzat Cumhurba şkammn yapmasına iliş kin yetkiler, bu gölgenin yargı üzerinde bütün yo ğunluğuyla oldu9381 FORUM - AÇIK TARTI ŞMA
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ğuna ilişkin tartışmalara neden olmu ştur. Bu tartış malar dahi, olayın ne KURULTAYI
kadar sakıncalı olduğunun kanıtıdı r; çünkü yargı , her türlü tartışmadan
uzak kalmas ı gereken orgammızdı r. Parlamenter sistemde ister istemez,
her sistemde söz konusu, yasamayla yürütme aras ındaki birle şme olayından doğ acak tehlikelerin yegane emniyet subab ı yargıdır. Eğ er onun üzerine de yürütmenin gölgesini dü ş ürürseniz, her siyasi sistemde en kat ı
kuvvetler ayrılığı bile olsa, bir kuvvetler birli ği dönüşünün kap ısını ardına kadar açmış olursunuz. Onun için, bu yetkilerin olmad ığı, Cumhurbaş kanına verilmediği, özellikle yargı organları na YOK gibi yürütme i şlevi
yerine getiren organlara verilmediği bir Anayasadan yanayız.
Milli Güvenlik Kurulu gibi şimdiki iş levi yerine getiren bir organ ın, şimdiki biçimde ifade edilmemesinden yanay ı z. Olsa olsa böyle bir organ; demokratik bir sistemce ancak görüş bildiren; ama görü şleri bağlayıcı , zorlayıcı olmayan bir organ olarak düzenlenir, bir ileti şim kurulmasını sağlar, bir koordinasyona ili şkin fikirlerin iletilmesini sağlar. Bu bakımdan
ıcı niteliğe dönüştüğü anda, birer direktif
yararlidır; ama görüşleri bağlay
niteliğine dönü ştüğü anda bu kuvvetler arası ndaki dengeyi bozar diye düşünüyoruz.
Tahkime karşıyı z; bunun aslında yargını n yavaş işlemesinden doğan bir
durum olduğunu dü ş ünüyoruz ve çözümünü böyle tahkim gibi bir kurumil, yargı ya daha sürat kazand ı rarak yapmamn ulusal egemenlik anla değ
layışı na ve Lozan'daki kazammianm ıza daha uygun dü şeceğini düşünüyoruz. Yargmın bağımsızliğım sa ğlayabilmek için Hakimler ve Savc ılar
Yüksek Kurulunun yap ısı nda Adalet Bakamna ve müste şanna doğal oy
hakkı sahibi üye olarak yer verilmesinin do ğru olmadığım dü şünüyoruz.
Bu bağlamda, bu ilke do ğrultusunda olu şturulacak bir Hakimler Savc ılar
Yüksek Kurulunda da, müfetti şlerin do ğrudan doğ ruya kurula bağlanmasımn, yargı yla yürütme aras ı ndaki bütün iletiş imi, etkile şimi olumlu yönde ortadan kaldıracağını düşünüyoruz.
Anayasa Mahkemesinin, bu davalarda i şin esası na girerek karar verdikten sonra ayna maddeyle ilgili, 10 yı l geçmedikçe içtihat de ğiştirmesine
ilişkin yasa ğın kısaltılması gerektiğini dü şünüyoruz; çünkü 10 y ıl, çağdaş
geliş meleri takip edemeyecek kadar büyük bir süredir diye dü şünüyoruz.
iptal davası açma yetkisinin geni şletilmesinden yanayız. Böyle muhalefeFORUM - AÇIK TARTIŞMA
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tin en çoğuyla sımrh bir iptal davasının, iptal davasmdan ve Anayasa yargısından beklenen amaçları yerine getirmeyece ğini düşünüyoruz.
Ben hocamm zarafetini, nezaketini çok fazla zorlad ığımı düşünüyorum ve
daha fazla zorlamadan sizlere sayg ılar sunarak " şimdilik burada bu kadar
demek" istiyorum. (Alkışlar)
Oturum Başkanı

Konuşmalanm bitirip ba şka yerdeki konuşmalara, toplant ılara katılma
durumunda olanlar var. Sırasıyla, onlar zamanı geldikçe, peyderpey ayrılacaklar. Onlara Sayı n Türkiye Barolar Birliği Başkanı Eralp Ozgen'in
vereceği plaketleri kademe kademe vermek durumunday ı z. Onun için, iki
arkadaşımız ayrılacak. Sayın Tayfun Içli ile Sayı n Oktay Vural buyurun.
Katıldığımz için ben teş ekkür ederim, sağ olun. (Alkışlar)
Bu arada akademisyen arkada şları , siyasi parti mensupları m dinledikten
sonra daha spesifik konulara girmekte bir rahatl ık bulmuş oluyorsunuz.
Onun için, mümkün olduğu kadar 10 dakikaya çekebilirsek hem konu şmalan, hem de vakit kalırsa dinleyicilerden gelebilecek sorular ı da dikkate alarak bir canlılı k da sağlayabiliriz. 0 bak ımdan, ben meslek dayan ışmasına s ığı narak bu öneride bulunuyorum. Tabii bunun anlam ı da devlet
zoruyla kabul sonucunu do ğurur. Ozgürlükler içinde dayatmac ı bir politika da buna denir.
Salondan
Kanun yolu yok mu?
Oturum Başkanı
Kanun yolu falan olmuyor. Biliyorsunuz Parlamentoda bütçe görü şmeleri sırasmda baş kan hiç başını kalchrmaz; usuldendir "kabul eden etme940 FORUM - AÇR TARTI ŞMA
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Hamit Geylani
HADEP Temsilcisi

TÜRKİYE İÇIN NASIL B İR ANAYASA
Bugün Türkiye'nin temel sorunu ve gündemi demokratikle şmedir. Çözümün anahtarı da demokratik bir anayasad ı r. Çünkü, hukukun ilk biçimsel kaynağı en üst kural olan "anayasa"d ır.
Anayasa; bir devletin temel yap ısını, kuruluşunu, iktidarın devrini ve
devlet gücü karşı smda bireylerin özgürlüklerini düzenleyen bir belgedir.
Ancak, demokratik bir anayasayla etnik kimlik haklar ı, inanç ve düşünce
özgürlüğü, sosyal, ekonomik, kültürel ve di ğer haklar güvence altma al ınabilir.
Ayr
ıca ş effaf ve temiz bir toplum, demokratik anayasal kurumlarla yaratılabilir.
Bilgi çağı nda, küreselleş en ve gittikçe küçülen bir dünyada ya şıyoruz.
Küçülen dünya içinde, ülkemizde sorunlar ıyla birlikte büyümü ştür.
Türkiye'deki Kürt sorunu da o oranda büyümeye devam etmektedir.
Türkiye 80 yıllık dönemin ilk 40 yılında TBMM'nin yaptığı anayasalarla,
son 40 y ılında ise askeri darbe anayasalan ile yönetildi ve yönetiliyor.
değinelim.
k
Bunların belirli özelliklerine ısaca
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1921 Anayasası
Türkiye'nin ilk anayasası olan 1921 Anayasası , hak ve özgürlüklerin yer
almadığı, sadece devletin temel yapısının belirlendiği bir anayasadır.
a) Anayasanın 2. maddesinde "Yürütme erki ve yasama yetkisi milletin
tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde bulunur ve toptam? der.
1921 anayasasında, yasamamn üstünlüğü ilkesi ve meclis hükümeti
(kuvvetler birliği) sistemi kabul edilmi ştir.
b) Vilayet ve nahiyeleri, "tüzel kişiliği" olan "özerk" birimler olarak kabul
eden 1921 Anayasası, iç ve dış siyaset, şeri, adli, askeri işler ve uluslar
arası iktisadi ilişkiler dışında kalan, vakıf, medrese, e ğitim, sağlık, iktisat, tarım, bayındırlık ve sosyal yardım işlerine Vilayet Şuraları m
yetkili kılmıştır.

Bu anayasada ademi merkeziyetçi sisteme yakla şım vard
ır.
e) "Egemenlik kayıtsız şartsı z milletindir. Yönetim biçimi halkın mukadderatım bizzat ve bilfiil idare etmesi esas ına dayalıdı r" diyen 1. maddesilezıınnen kabul edilen "cumhuriyet", 29 Ekim 1923 tarihli de ğişiklikle resmen kabul edilmi ştir.
d) Ayni tarihli değiş iklikte; 1) Türkiye Devletinin resmi dili Türkçe 2)
Devlet dini de Islam olarak beirtilmi ştir.
e) Devlet, "Türkiye Devleti"dir. "Türkiye" bir üst kimlik olarak kabul ediliyor. Büyük Millet Mecisi'ne, "Kürdistan" ve "Lazistan" mebuslar ı, etnik kimlikleriyle katılmışlardır.
1924 Anayasası
Devlet sımrlarım güvenceye alan iktidar, 1924'lere gelindi ğinde, ulus-devlet olma yolundaki engelleri ortadan kald ı rmaya ve ulus-devlet ideolojisi
olan milliyetçilik anlayışı doğ rultusunda bir anayasa düzenlemeye girmi ştü..
a) TBMM'nde muhalefet tasfiye edilmi ş ve 1927 Meclisinde hiç muhalefet
kalmamıştı r. Meclisin tek sahibi CHP'dir. Tek partinin ve "?ef" hakimiyetinin yönetimine uygun bir anayasa düzenlenmi ştir.
9421 FOKUN - AÇIK TARTI ŞMA
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ideolojisi, Avrupadaki totaliter rejimlerin etkisinde olu şan CHP'nin tü- KURULTAYI
zük ve programı Anayasayı şekillendirmi ştir. "Parti" ve "devlet" özde şleşmiş tir. CHP'nin 6 oku (cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkç ılik, devletçilik, laiklik ve inkılapçı hk) anayasaya al ınmıştır.
b) Türk kimliği dış mda, hiçbir etnik kimlik tamnmamıştır. Anayasa
"Türklerin Kamu Haklar ı"ndan söz etmektedir.
c) Ademi merkeziyetçi yakla şımdan uzaklaşılımş, katı merkeziyetçi bürokratik sistem kabul edilmi ştir.
d) 1928 değişikliği ile devlet dininin İslam olduğu kuralı ve "şer'i hükümlerin uygulanması " ibaresi anayasadan ç ıkarılmış, 1937 değişikliği ile
de "laiklik" ilkesine yer verilmiştir.
e) Türkiye'de çok partili sisteme geçi ş, ancak 2. Dünya Sava şı'ndan sonra, savaş tan galip çı kan müttefiklerin zorlamas ıyla mümkün olabilmiş tir.
1) 1946'lara kadar olan tek parti döneminde, asker-sivil bürokrasinin
mutlak hakimiyeti vardı r. Parlamento, tek parti ve iki dereceli seçim
vasıtasıyla, bu egemen gücü belirledi ği "milletvekilleri"nden olu şuyordug) 1961 ve 1982 Anayasalan Kurucu Meclisler taraf ından hazırlanımş ve
halkoyuna sunulmuştur. Oysa ki 1924 Anayasas ı TBMM tarafindan
hazırlanıp, kabul edilmiştir.
1961 Anayasası
Çok partili sisteme geçiş ve tek dereceli seçimle, parlamentonun komposizyonunda değiş iklikler oldu. 19501erde, burjuvazi de iktidarda söz sahibi haline geldi.
Genel oy; siyasi alanda, halk kitlelerinin önemli bir unsur olmas ına yol açtı.
Bütün bunlar, eskiye oranla daha özgürlükçü bir ortam yaratt ı. Fakat bu,
toplum yap ısı ndaki etnik, kültürel ve dinsel ço ğulculuğun siyasi alana
yansıması na imkan vermedi. Bürokratik merkeziyetçi sistem sürdürüldü.
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Asker-sivil bürokrasinin iktidardaki belirleyiciliğini zayıflatan bu gelişmenin önü, 1960 askeri darbesiyle kesildi.
1961 Anayasas ı, darbeyi yapan askeri cuntamn (Yönetsel Kurul) dilde ettiği bir anayasadır.
a) Bu anayasada askeri darbeleri me şrulaştıran bir anlayış yer almıştır.
b) Yasama organını, Millet Meclisi ve Senato te şkil ediyor. Senato'nun
114'ü "tabii senatör" denilen darbeci subaylarla; Cumhurba şkanrnca tayin edilen kontenjan senatörlerinden olu şuyor. Seçimle gelmeyen
önemli bir grup, seçimle olu şması gereken Parlamentoda yer al ıyor.
e) Anayasada Milli Güvenlik Kurulu yer almış. 1971 değişikliği ile de, askeri bürokrasi, kararlarda belirleyici rol oynamaya ba şlamış, yasamaı n üstünlüğü zayıflatılmıştır.
n
d) Yargı bağımsızhğı önemli ölçüde sağlanınıştı
n
e) 1961 Anayasası, "Kamu yararı , genel ahlak, kamu düzeni, sosyal adalet ve milli güvenlik gibi sebeplerle de olsa, hak ve hürriyetlerin özüne
dokunamayacağı" kuralmı kabul etmiştir.
Bu ilerici özelliğ
i ve yargı bağımsızlığını sağlamaya yönelik kurallar ı nedeniyle, sol ve demokrat kesimler anayasaya sahip ç ıkmışlardır.
1982 Anayasası

Tolumsal bilinçlenıneyi ve hareketliliği 1961 Anayasasıyla önleyemeyeceklerini gören asker-sivil bürokrasi ve onları destekleyen tekelci sermaye;
1971 yarı askeri darbeyle ısmen,
k
1982 darbesiyle de tamemen 1961 Anayasasından kurtuldular.
Halen yürürlükte olan anayasa, 12 Eylül rejiminin urunüdür. Rejimleri
tammlayan, uygulamadaki portresiııi gösteren başta anayasalar ve diğer
yasalardır.
Türkiye, bugün 5 ki şilik askeri cuntanın (yönetsel kurulun) zorlanmas ıyla
düzenlenen bir anayasayla yönetilmenin sıkıntılarını yaşıyor.
a) 1982 Anayasasına göre, Türk milli menfaatleri, Türk varl ığı, Türklüğün tarihi ve manevi değerleri, Atatürk milliyetçili ği temel değerlerdir.
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Bunların karşısmda olan hiçbir dü şünce ve mülahaza korunma göremez ve açıklanainaz.
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Bu totaliter anlayış , devletin resmi ve tekçi ideolojisi olarak kabul ediliyor.
Bu totaliter anlayış, çoğulculuğu ve kendisiyle çeli şkiye düşen bütün evrensel değerleri reddediyor.
b) Anayasa "yasak dil" kavramını getirmiştir. 26. maddede "düşüncelerin
açıklanması ve yayılması nda kanunla yasaklanmış herhangi bir dil
kullamlamaz", 28. maddede "kanunla yasaklanm ış olan bir dilde yayıın
yapılamaz" denilmektedir.
c) Temel hak ve hürriyetlerle ilgili maddelerin ilk fıkralarında, belli bir
hak ve özgürlük sayılchktan sonra, onu izleyen fıkralarda o hak ve özgürlük, bir takım sımriamalarla, ya yok edilmi ş, ya da içi bo şaltılmıştır.
d) Yasamanın üstünlüğü ortadan kaldınlmış , askeri bürokrasinin belirleyici olduğu Yürütme, üstün konuma getirilmi ştir.
Cumhurbaşkamna, hiçbir parlamenter sistemde olmayan geni ş yetkiler
tamnmıştir. Sorumsuz, fakat geni ş yetkilerle donatılmış Cumhurbaşkani
yan
ında, Milli Güvenlik Kurulu kanal ıyla, askeri bürokrasi kararlarda belirleyici konuma getirilmi ştir.
e) Yargı bağımsızlığı ve tabii Hakim ilkesi yok edilmi ştir.
1961 Anayasasında yer alan "Tabii Yargı Yolu", 1982 Anayasasında "Kanuni Yargı Yolu"na dönüş turulerek Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluşuna imkan sağlanmıştır.
1982 Aanayasası, sıkıyönetimin bütün yurtta uygulandığı, onbinlerce insanın gözaltında ve cezaevlerinde bulunduğu, bütün parti, sendika ve derın ve özellikle siyasal durumu ve
neklerin kapatıldığı, düşünce açıklaman
koşulları eleştirmenin olanaksız olduğu bir dönemde halk oyuna sunuldu.
ı n kabulü veya askeri yöneHalka iki seçenek verildi. Ya anayasa tasarısın
timin devaım. Halk, sivil yönetime geçiş umudunu seçti. Tasarının içerdiği kuralları bilmeden veya bilse bile aldırmadan.
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Meşruluk; her tür baskı ve yasaklardan uzak yap ılmak istenen şeyin sonuçlarım sorgulayabilecek iradelerin tart ışma süreçlerinden geçmesiyle
sağlanır. 82 Anayasasında böyle bir irade yoktur.
Aynca tek işlemle hem anayasa, hem de devlet ba şkam oylannuştır. Kimin
hangisini isteyip, diğerini istemedi ği, iradesinin kullammı da engellenmiştir. Seçenek hakkı bırakılmamıştır.
Darbeci anlayış ve onunla işbirliği yapan bürokratlar, kendi anlayışlarına
uygun bir devlet modeli kurmak ve bu modeli de her türlü tart ışmanın ve
değişimin dışında tutmak, vatandaşlara ve kurumlara karşı korumak istediler. Bunun için de bütün toplumsal ili şkiler ve kurumlar bu amaçla ayrıntılı şekilde düzenlendi. Yasa, tüzük, hatta yönetmelik konular ı bile anayasa kapsamına alındı.
Oysa ki; anayasalar, devleti değil, bireyi korumayı esas almalıdır.
Örgütlenmiş siyasal birim olan devletin gücünü sımrlayan, bireyin hak ve
özgürlüklerini koruyan, geliştiren, çiğnenmelerine kar şı denetim yollanm
belirleyen, iktidarın tek elde toplanmasını önleyerek çoğulculuğu benimseyen, toplumsal dengeleri sağlayan her tür hukuk dışılığı engelleyen metinler demokratik anayasalardır.

Toplum sürekli değişiyor. Toplumun bütün kesimleri, de ğişimi önleyen ve
çoğulcuhığa karşı olan bu anayasayla çat ışma halindedir. Bu antidemokratik sistemden yararlanan bir az ınlığın dışmda hiç kimse bu anayasadan
memnun değildir. Orneğin, 1980'lerde, sendikal hareketleri önlemek, i şçi
ücretlerini düşürmek ve kamuoyunun denetiminden kurtulmak için totaliter bir yönetimi özleyen büyük sermaye, askeri cuntayı ve onun eseri
olan 1982 Anayasas ım destekliyordu. Bugün, aym kesimler, ekonomik çıkarları için AB'ye girmeyi tercih etmekte, ABnin koşul olarak ileri sürdüğü, demokrasi ve insan haklar ı değerlerine dayalı bir anayasamn kabulünden yana ağırlıklanm koymaktadırlar.
1982 Anayasasının, hukuksal bir belge olmaktan uzak ve demokratikle şmenin önündeki en büyük engel oldu ğunu herkes ifade ediyor. Aydınlar,
demokratik kurumlar sürekli tart ışıyorlar. Fakat bunlar anayasayı değiştime gücüne sahip değillerdir. Bu yetkiye ve güce sahip olanlar ise bu
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ın getirdiği sisalandaki varlıklar
ını , yetkilerini ve güçlerini, bu anayasan
önlemeye
çalışıyorlar.
teme borçlu oldukları için değişiklik girişimlerini
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Bugün, anayasayı değiştirmek veya yeni bir anayasayı kabul etmek
TBMM'nİn yetkisi dahilindedir. Bugünkü meclis ise bu anayasaya ve bu
anayasaya uygun olarak yapılmış siyasi partiler ve seçim kanunlarına göre oluşmuştur.
Askeri bürokrasinin belirleyici oldu ğu yurutme gücü, yasama gücüne egemendir. Toplumun ço ğulcu yapısmı n yansıtılmadığı ve önemli toplum kesimlerinin temsil edilmediği TBMM, yürütme gücüne ra ğmen, radikal bir
değişikliği kabul edecek siyasi iradeye sahip görünmüyor.
Oysa iç ve dış koş ullar, sivil ve demokratik bir anayasan ın kabulünü Türkiye'ye dayatıyor. Bu geri yapı dan kurtulmak için başka seçeneğin bulunmadığını herkes kabul ediyor. Bu nedenle, hem siyasal ve ekonomik zorunluluklar, hem de iç ve dış gelişmeler ve etkiler, ki şisel ve grupsal çıkarlarına ters düş se bile, yasama ve yürütmeye egemen olan iktidar gücünü,
i şimi kabule mecbur edeceğine inanıyoruz.
anayasal değ
Türkiye için nas ıl bir anayasa?
Geri kalmışlı ktan kurtulmak isteyen bir Türkiye'nin önünde, Avrupa'yla
bütünle şmenin dışında başka bir seçenek görünmüyor.
u Avrupa ülkeleri için "Kopenhag
AB; birliğe katılmak isteyen Orta ve Do ğ
ın yerine getirilmesini kararKriterleri" olarak adlandırılan bazı koşullar
laştırmıştır.
i'ne girmi ş olan Türkiye
Kopenhang ekonomik kriterleri, Gümrük Birli ğ
için önemli sorunlar yaratmayacak. Türkiye ekonomisinin AB ekonomisiyle etegrasyonunda çok önemli sorunlar ç ıkmayacaktır.
Önemli olan Kopenhag siyasi kriterleridir. Bunlar da; demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haidarım ve azınliklara saygı ile, azınhkların korunmasını güvenceye alan kurumlardan istikrar ın sağlanmasıdır. Yeni bir
anayasa, Kopenhag siyasi kriterlerine uygun olarak düzenlenmek durumundadır. Fakat bu kriterlere uyma zorunlulu ğu bulunınasa bile, yine de,
toplumun çoğ
ulcu yapısı na, demokrasi ve insan hakları değerlerine uygun
bir anayasayı kabul zarureti vardır.
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için nasıl bir anayasa" sorusunun yanıtım vermeden önce, yeni
bir anayasanın hazırlanma ve kabul yöntemine aç ıklık getirmek gerekiyor. Çünkü yöntemdeki hata, demokratik, ça ğdaş bir anayasanın kabulüne engel te şkil eder.

KURULTAYI "Türkiye

Devletin kımduşunu ve yapısını düzenleyen kısa önıürlü 1921 Anayasas ı
istisna edilirse, her üç anayasa da, toplumun sosyolojik çoğulcu yapısıyla
ve çağdaş demokratik değerlerle uyum içinde değildir. Bu, önemli ölçüde,
anayasalann hazırlanma ve kabul yöntemlerindeki özelliklerden kaynaklanmaktadır.
1924 Anayasasım ve sonraki değişiklikleri düzenleyen ve kabul eden organ; katı bir milliyetçiliği benimseyen ve devletle özdeşleşen CHP'nin, iki
dereceli seçimle, daha doğrusu merkezden tayinle olu şturduğu TBMM'dir.
Bu meclisin, nitelik olarak, Batı daki parlamentolarla bir benzerli ği yoktur. Toplumun çoğulcu yapısı bu meclise yansımamış ve gerçek halk iradesi orada temsil imkanı bulamamıştır.
Son iki anayasa ise askeri yönetsel kurullarm haz ırlayıp kabul ettirdiğ
i
anayasalardır.
Anayasalar, toplumdaki güç dengelerine bağlıdırlar. Bir sınıfin, katman
ın
veya grubun egemen olduğu bir dönemde yapılan anayasalar, egemen gücün ideolojisini ve o ideolojinin ard
ında saklanan ç ıkarlannı yansıtırlar.
Demokratik bir anayasa için toplumun bütün kesimlerinin tart ışmalara
katılmaları ve kararlarda söz sahibi olmaları gerekir.
Çünkü; anayasalar toplumsal sözle şmelerdir. Halk iradesi ve talepleri öncelikli olmalıdır.
Eğer egemenliğin gerçek sahibi halksa, bu hakk ı kullaama; kural, yöntem
ve koşullarım da kendisi saptamalıdır.
ilkelerini tartışmalı, sonuca varmal ı ve küralım yapmalıdır. Bu hakkm
teslimi en azından demokratik bir anayasa kadar önemlidir.
Ancak bunun kadar önemli olan "me şruiyet"tir. Türkiye'nin demokrasi
kültürü karnesinin iyi olmad ığını, istikrarsızlığın yanında taşıdığı güvencesizliği de dikkate almalıyız. Bu anlamda "anayasal me şruiyetin" tan
ımı,
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kriterleri, klasik hukuk terminolojisi a şılarak, somut koşullara ve çağa göre yoruma kavuşturmak gerekir. Sonuç olarak toplumsal kabul ile birlikte evrensel hukuk norn ılarına uygunluğu ile, ihtiyaçlara yamt olur ve kalicılaşır.
Bunun için de, toplumun ço ğulcu yap ısım yansıtmayan ve halk ı temsil etmeyen bu parlamento yerine, toplumdaki bütün s ımf, tabaka ve gruplar ın
temsil edildiği bir parlamentonun olu şması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. bu bakı mdan Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu en az
Anayasa kadar önemlidir. Çünkü parlamentonun niteli ğini belirleyecek
olan bu kanunlardır.
Lider sultası na imkan veren ve % 101uk barajla toplumun önemli bir kesiminin parlamentoda temsiini engelleyen bu kanunlar yürürlükte kaldıkça, demokratik bir anayasanm kabulü mümkün de ğildir.
Öncelikle bütün toplum kesimlerinin temsiline imkan veren baraj siz bir
Seçim Kanunu ve siyasi partileri lider sultas ından kurtanp, yönetim değişikliğine imkan veren ve adaylann seçimini yarg ı denetimindeki parti
üyelerine bırakan bir Siyasi Partiler Kanunu öncelikle kabul edilmelidir.
Türkiye siyasi parti kapatma ay ıbından kurtulmalıclir. Partiler ancak halı n özgür iradesi ve oyları ile sandıkta siyaseten kapatilabilmeli, aynca sik
yasi partilere hazineden yap ılan yardım da adil, yansı z, seçmenin iradesini de yans ıtacak objektif kriterlere ba ğlanmalıdır.
Bundan sonraki adım, özgür bir tartış ma ortammın yaratılması için gerekli düzenlemeleri yapmakt ır. Bunun için de düş ünce ve örgütlenme özgürlüklerinin tam olarak kabul edilmesi gerekir. Dü şünce ve örgütlenme
özgürlüklerinin önünde duran bugünkü engeller kald ırılmakdıkça, özgür
bir tartışma ortamı sağ lanamaz. Oysa demokratik bir anayasan ın hazırlanması için herkesin ve her örgütün kendi dü ş ünce ve kanaatlerii aç ıkd
bırakıllayabilmesi ve hiçbir ki ş i ve kesimin bu tartış ma alammn ışında
maması gerekir.
Özgür bir tartış ma ortamı sağlanı p, yeni bir Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu ile bütün toplum kesimlerinin, güçleri oran ında temsil edildii bir parlamento yeni anayasayı hazırlamalıdır. Bunun için de demokrağ
tik bir seçim yasasıyla erken seçim öneriyoruz.
FORUM . AÇIK TARTI ŞMA
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0 zaman demokratik bir anayasanın hazırlanması için gerekli olan ko şullar yaratılmış olur. Kurucu Meclis görevini de görecek bu parlamento, sivil ve demokratik bir anayasa hazırlayabilir. Bu anayasa halk oyuna sunulur ve halkın çoğunluğu onaylarsa Türkiye ilk kez sivil ve demokratik
bir anayasaya sahip olur.
Nasıl bir anayasa?
Demokratik anayasaların iki temel özelliği, sınırlama ve uzlaşmadır.
Devleti ve iktidar gücünü smırlamak suretiyle ki şilerin hak ve özgürlüklerinin güvencelerini saklarlar. Bütün toplum kesimlerinin kat ıldığı genel
bir uzlaşma ve kabule dayamrlar.
Demokratik anayasaların üstünlüğü, salt hukuk kurallarım içermelerinden değil, toplumsal güç dengelerine dayanan genel uzlaşmanın toplumda
yarattığı saygınhktan ileri gelir.

Türkiye, bugüne kadar, bu iki özellikten yoksun anayasalarla yönetilcli.
Toplumun sımfsal, etnik ve kültürel yap ısına ters düşen bu anayasalar,
bugünkü siyasal, ekonomik ve ahlaki krizlerin do ğmasına yol açtı. Sürekli hale gelen bu krizlere son vermek ve yapısal değişimi sağlamak ancak
sivil ve demokratik bir iktidarla ve bir hukuk devletini olu şturmakla
mümkündür. Bunun için de değ
i şimi engellemeyen ve aşağıda açıklanan
niteliklere sahip bir anayasaya ihtiyaç vard
ı r.
a) Devlet, sivil ve demokratik toplumun ihtiyaçlar ı
na cevap veren işlevleriyle bir teknik aygıt olarak anayasada yer almal ıdır.
Devletin ideolojisi olmamalıdır. Devlete kutsallı k izafe eden metafizik anlayışlardan uzak kalınmalıdır. Toplumun hizmetinde olan, ki şi hak ve özgürlülderinin güvencelerini sağlayan bir devlet yap ısımn düzenlenmesine
yer verilmelidir.
Bu da; yeni bir demokratik ve insan haklar ına dayalı, halkın "tebaa" olmachğı, devletin de halkın hizmetinde olduğu yaklaşımı temel referans olmalıdır.
Türkiye'nin önünü kapal ı tutan, devletle vatanda ş arasındaki ilişki ve çelişki büyük bir sorundur. Türkiye'de genellikle ve ço ğunlukla devlet, ya950 1 FORUM -AÇIK TARTIŞMA
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tandaşını potansiyel bir tehlike olarak görmü ş ve güvensizlik duymuştur.
Bundan ötürü de k ısıtlamalar getirmiş , olağ anüstü haklara sokmuştur.
Onun için kendisine ola ğanüstü, süper yetkiler tan ımış bununla da tatmin
olmamış, o yetkileri de a şmıştır. İş te bu devletin anlayışıdı r, ama haklı,
meş ru ve hukuki yönü yoktur.
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b) Kuvvetler ayrılığına yer verilmelidir. Yasaman ı n üstünlüğüne dayanan
ve parlamentonun Yürütmeyi denetlemesine imkan sa ğlayan bir düzenleme esas alınmalıdır.
Devlet kurumlarının şetfaflaşmasım sa ğlayacak etkin düzenlemeler yer
almalı ve bütün eylem ve i şlemler Yargı denetimine tabi olmal ıdır.
e) Hukuk Devleti'nin olu şması için temel şart olan Yargı Bağımsızlığı, yoruma ihtiyaç görtermeyecek ölçüde sağlam kurallara bağlanmalıdır.
Hakim ve savcıları n özlük iş lerine, kendi araları ndan seçtikleri kurullar
bakmalıdı r. Yürütme ve Yasama'mn Yarg ı üzerinde herhangi bir etkinliği
olmamalıdır.
d) Milli Güvenlik Kurulu kald ınlmalı , askeri bürokrasi sivil iktidann emrinde olmalıdı r. NATO üyesi olan Türkiye'de de, di ğer NATO ülkelerinde olduğu gibi Genel Kurmay Ba şkanlığı , Milli Savunma Bakanl ığı'na
bağlanmalıdır.
İ ktidann demokratik ve sivil niteli ğini gölgeleyecek, atanm ış larm seçilmişlere üstünlüğüne yol açacak geli şmeleri önleyici mekanizmalar olu şturulmalıdır.
e) Yürürlükteki 1982 Anayasas ını n 90. maddesinin son fıkrası "Usulüne
göre yürürlüğe konulmu ş milletlerarası antlaş malar kanun hükmündedir. Bunlar hakk ında Anayasaya ayk ırılı k iddiası ile Anayasa Mahı organlan, bu antla şma hükemesine ba ş vurulamaz" der. Fakat Yarg
kümlerinin kanun kurallar ıyla çeliş mesi durumunda kanunlara öncelik vermektedirler.
Oysa, hukukun "ande vefa" ilkesine göre, milletleraras ı antlaşmaların öncelikli olarak uygulanmas ı zorunludur. Parlamento taraf ından onaylaııan
antlaşmaları n bir devlet taalihüdü olarak da ba ğlayıcılığı vardır.
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belirtelim ki; Türkiye'nin de içinde yer aldığı ortak Avrupa Hukuku, ortak evrensel değerler de kendini dayatmaktadır. Uluslararası sözleşme ve antlaşmalar, anayasalann hazırlanmasmda kaynak özelli ği taşır.

Bu ilke esas alınmandır. Özellikle İkinci Dünya Sava şmdan sonra bu sözleş melerin, iç hukuk düzenlemelerine büyük etkisi olmu ştur. Bu etki giderek de çoğalmaktadı r. Türkiye; BM, Avrupa Konseyi, AGIT gibi bir çok
uluslararası kuruma ait sözle şmeleri imzalamış ve bunların çoğunluğu
TBMM tarafmdan onaylamm ştır. Bunlann önemli bölümü, evrensel hukuk kurallarııun uygulanması ve insan haklanyla ilgili sözle şmelerdir.
Bir "Hukuk Devleti"nin oluşmasında vazgeçilmesi mümkün olmayan temel kurallan içermektedirler.
Bu nedenle, Anayasada TBMM tarafı ndan onaylanan uluslararas ı sözleşmelerin, yasa kurallanyla çat ışması durumunda, öncelikli olarak uygulanacağı kuralı yer almalıdır. Bu, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatımn hukukile şmesini ve hukuk devletinin olu şmasın
ı sağlar.
fl Devlet gelir ve giderlerinin, Sayış tay ve dolayısıyla porlamentonun denetiminde olmas ı gerekir. İktidarlar, genel bütçenin dış mda fonlar tesis ederek bu denetimden kaçma yolunu bulmu şlardır. Bu durum hem
ekonomik sorunlara ve hem de büyük yolsuzluklar nedeniyle siyasi sorunlara yol aç ıyor.
Bu nedenle, bütün devlet gelir ve giderlerinin Say ıştayın denetiminde olacağı kuralı anayasada yer almalıdır.
g) Türkiye, parlamenter sistemi ve Yasamamn üstünlü ğü kuralnu kabul
etmelidir.
Cumhurbaşkan
ını n yetkilerinin sımrlandırılması ve denetlenmesi gerekir. Yasa koyucu, kullanı lan yetkilere paralel olarak bir sonımluluk formülü de koyabilmelidir.
h) 1921 Anayasas ı ndaki "tüzel kişiliği" olan "özerk"lik ve nahiyeler anlayışı ndan hareketle, yerel mecislerin, vali ve kaymakamlar ın seçimle
işbaşına geldiği bir ademi merkeziyetçi sistem kabul edilmelidir. Merkezi iktidan dengeleyecek bir "yerel iktidar" olgusu yarat ılmalıdır.
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i) 1982 Anayasasını n 66. maddesinin 1. F ıkrası (Türk Devletine, vatan- KURULTAYI
daşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür) der. Bu belirleme bilim d ışı
ve insan do ğasına aykırıdır.
ın başında Kürt
j) Bakını z, bugün Türkiye'nin önemli yap ısal sorunların
Sorunu ve Laiklik Sorunu bulunmaktad ır. Belki bilimsel kural olarak
anayasalar bu tür so ı unlann çözümünü metin.lerine koymazlar ancak
bu tür yaş amsal sorunları n çözümünün hangi kural, yöntem ve de ğerler kapsamı nda çözüm bulacağı m belirlerler. Anayasalar; çözüm metinleri değil ama çözümün hangi kurumda ve nerede aranabilece ğini gösteren metinlerdir.
Her vatandaşın vazgeçilmez, de ğişmez temel haklan vardı r. Kürtlerin de
kendilerini kimlikleriyle özgürce ifade edebilme, kültürlerini geli ştirme,
anadillerini konuş ma ve geli ştirme, eğitim yapma, görsel, yaz ınsal ve işitsel medya hakk ı m kullanma, Kürtçe isim ve yerle şim birimi ismi vs. haklan vardır. İş te anayasanın özünde bunlar ın güvence altına alınması veya
aldınlması gerekir.
Bu amaçla bütün etnik ve kültürel farkl ılıklar bir alt kimlik olarak Türkiye üst kimliğinde birle ştirilmelidir.
Yeni anayasada milliyetçi ideoloji de ğil, demokrasi ve insan haklan de ğerleri belirleyici olmalı ve bir hukuk devletinin olu şması sağlanmalıdır. Türkiye'nin girdiği çı kmazdan kurtulmasımn tek yolu budur.
Böylesi me ş ruluktan ve toplumun taleplerine yamt vermekten uzak
bir anayasanın de ğişikliklerle demokratik bir yap ıya dönüştürülmeın hazırlanması en
si olanaklı değildir. Dolayısı yla yeni bir anayasan
doğru yöntemdir.
Yeni anayasa; geli şim ve dönüş ümü engelleyen katı kuralların bulunmadığı kı sa, öz, toplumun ortak paydas ına dayanan, din, dil, cinsiyet ve etnik ayırı m yapmadan; bütün kesimleri ve kültürleri kapsayan ve onlara
eşit bir biçimde yakla ş an, haklarını tanı mlayan ve bu haklann kullamlmasını güvenceye alan bir üst hukuk normu olmal ıdır.
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Başkanı

Halkın Demokrasi Partisi Sözcüsü Sayın Hamit Geylani'ye bu canlı, hepimizi tekrar dü şüıımeye sevk eden konu şmasından dolay
ı teşekkür ediyorum.
Siyasilerle ilgili görüş açıklamaları bitti. Şimdi sözü akademisyenlere ve
yargı mensuplarına vereceğim. Yalmz siyasilerin konuşmasından çıkan
son derece olumlu bur tablo var, insani dü şündürüyor. Yapılacak Anayasada ağırlık, birey eksenli bir Anayasa, özgürlükçü bir anayasa. Idarede,
yönetimde isterseniz şeffaflık, yargı bağımsızlığı, bunların hepsini kucaklayan ve açı
k rejimin ası l güvencesi olacak olan sivil toplum çok telaffuz
edildi. Tabii, sivil toplum sözcüğü belki bu kavrama yabancı olanlara biraz ışık tutar. Çok yalın bir ifadeyle şöyle dile getirebiliriz: Sivil toplum,
düşüncelerin hiç kimsenin tekelinde olmad
ığı bir toplum. Sivil toplum
özerk kuruluşlardan dokunmuş bir toplum; örgütlenebilme, kendini ifade
edebilme özgürlüğünün mevcut olduğu. Biraz abartılı bir ifadeyle yaratıcı kaosun bulunduğu bir toplumdur, dinamik bir toplumdur. Bizim, Türk
toplumu olarak en büyük gereksememiz o. Türkiye aç ık toplum; siyasi
partileriyle geni ş bir yelpaze oluşturuyor, ama açı k toplumun müdahalelerden armabilmesinin uzun vadeli güvencesi, hiç ku şkusuz sivil toplum
olacaktır. Bunun burada tekrar dile getirilmiş olması sevindiricidir. Hiçbirimiz şunu da düşünmekten geri kalam ıyoruz: Parlamentonun temsilcileri, bu denli özgürlükçü, aç ılmaya hazır; ama Parlamentomuzda bunun
somut örneklerini göremiyoruz. Bu da bize yak ında birtakım değişikliklerin olabilece ğini gösteriyor. Artık geriye adımlar yok. Türkiye, hukuk alamnda kendine güvenebilir bir toplum düzeyine gelmi ştir; bu çok açık. Bir
cumartesi günü böyle bir kalabal ıkta bunlan ifade edebiliyoruz.
Ben; siyasi parti mensuplar ı na böylesine özgür bir ortamda salt düşüncelerini çekinmeden, herhangi bir endi şeye kapı lmadan dile getirmelerinden
dolay
ı hepimizi mutlu kıldıklan için teşekkürlerimi bizzat kendilerine ifade edip sözü akademisyen arkadaşlara bırakıyorum. Baronun temsilcileri aramızda.
Say
ın Yılmaz Aliefendioğ lu Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden. Halen
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi O ğretim Üyesi. Evet Sayın Ali9541 FORUM - AÇ ıK TARTI ŞMA
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efendioğlu. Yalmz mümkünse, ben bu kez size s ığınarak 10'ar dakikayla
sımrianmasım rica ediyorum. Sorular da olabilir, konu şmak, buradaki
düşüncelerin aç ıklanmasıyla yetinmek istemeyenler olabilir. Onlara da bir
imkan tanı yabilirsek iyi olur diye dü şüyorum. Buyurun.
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Doç. Dr. Y ı lmaz Allefendioğlu
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Efendim, görüşümü 3 kısa başlıkla arz etmeye çalışı yorum. Birisi, bugünkü konuşmanuzın başı nda "Türkiye için nas ıl bir Anayasa" konusunu tart1ş1yoru2. Burada "bir Anaysa nas ıl yapılmalıdır?" sorusuna cevap vermek
istiyorum. Bu Anayasayı kim yapacak? Bence evvela üzerinde durulacak
en önemli konulardan birisi de bu. Mevcut Parlamento belirli süre içinde
statik bir konuma girer ve böyle bir Parlamento içinde asli kurucu iktidar
kurularak yepyeni bir Anayasa yap ılması çok zor, hatta imkansız.
ır ve bunu sağAnayasalar, toplumsal uzlaş ma belgeleridir ve öyle olmal ıd
nda
da
bu
özelliklere
dikkat
edilmesi gen
yapılışı
lamak için anayasaları
yeni
bir
kurucu ikrekir. 0 halde yeni bir Anayasa yapmak için kanımca
tidann, yeni bir kurucu meclisin olu şturulması gerekir; ancak bundan önce toplum yeni bir Anayasa için haz ırlanmalıdı r. Toplum, evvela en geniş
ş ekilde yeni Anayasa konusunu tart ışmalıdır, tartışılinalıdır, bilinci arttı rılmalıdır. Daha sonra yeni bir seçime gidilmek suresiyle bir kurucu iktidar ya da bir kurucu meclis olu şturulmalıdır. Kammca bu kurucu meclis
ır; yani yasama organı iki mecliste olmal ıdır. Birisi
iki bölümlü olmal ıd
normal seçimle gelecek kısı m, ikincisi de korporatif niteliği ağır basan bir
meclis olmalıdı r. Burada çe şitli kurumların temsilcileri yer almalıdır.
Üniversiteler almal ıdı r, sivil toplum örgütleri yer almal ıdır, yerel yönetimler bu mecliste yer almalıdır ve bu meclis daha dinamik bir yap ı içinde
ikinci bir meclisi olu şturmandı r. Bunlar birlikte kurucu meclis olduklan
zaman, yeni Anayasa yapılması görevi böyle bir meclise verilmeli, daha
sonra da halk oyuna gidilmelidir kan ısındayım; bunu bir yöntem olarak
arz etmek istedim.
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arz etmek istediğim görüş, yeni bir Anayasa yapıhrken nelere dikkat edilmesi konusunu çok kısa başliklarla söylemek istiyorum. Evvela
ideolojik bir Anayasa yapılmasından kaçınılmalıdı r -zaman tasarrufu açısından açıklamaya girmiyorunı- kendi içinde çeli şkili olmayan bir Anayasa yapılması yoluna gidilmelidir. Anayasa fazla ayr ıntılı olmamalıdır, insan haklarına dayanan bir devlet yapısının öngörmelidir. Özgürlükçük,
demokratik, çoğulcu ve katılımcı bir Anayasa olmal ıdır. Laik devlet niteliğini koruyan bir Anayasa olmal ıdır. Çatışmayı, ayrımcılığı değil uzlaşmayı ve ho ş görüyü esas alan bir Anayasa olmalıdır.

KURULTAYI İkinci

Kı saca önerilerimi de arz etmek istiyorum. Bu Anayasada Avrupa Biriliği hukukuna uyum sorunu için geçi ş yollan olmalıdır. Hükümet ça ğdaş
Anayasa, seçmenlerin sadece oy kulland ığı , temsili hükümet sisteminden
yan temsili hükümete ya da yar ı doğrudan demokrasiye geçişin yolları
aranmalıdı r. Bu amaçla Anayasada Meclisin feshi, erken seçim, dilekçe
hakkı, önemli konularda e ğilim belirleyici halk oylamas ı, dayamşma grevi, kimi ko ş ullarda halkm yasa önerisi gibi etkileme yollar ı açık olmalıdır.
Anayasanı n üstünlüğü ve bağlayıcılığı tam sağlanmali, Anayasa uluslararası hukuk kurallarına da geçiş yollarım da içermelidir, aç ık tutmalıdır.
Küreselle ş me yeni Anayasada düzenlenmelidir. Bundan kaç ınmak olanağı yoktur, mutlaka bu geçi ş yolları açık bulunmalıdı r; ancak yeni bir Anayasa evrensel ölçütlerle ulusal özelliklerin birle ş imine dayanmalıdır ve iç
sanayi ve çalışanları koruyucu kuralları da içermelidir. Dü şünce ve anlatım özgürlüğü bu Anayasada en geni ş şekilde ifade edilmelidir, dil yasa ğı
kesinlikle kaldınlmalıdır. Orgütlenme ve toplu tav ır koyma özgürlüğ ü bu
Anayasada tanınmalı ve suç oluş turmayan sivil itaatsizlik dahi, uygar bir
toplumun kendisini ifade biçimi olarak kabul edilmelidir. Avrupa İnsan
Hakları Sözle ş mesi iç hukuk kurumu, iç hukuk kuralları durumuna dönüştürülmelidir, ölüm cezas ı kalclinlmalıdır. İşkence, bir insanlık suçu
olarak kabul edilmeli ve en a ğır şekilde cezalandınimalıdır. Savunma suçlamayla başlamalı , savunma hakkı m önleyici durumlan kald ırmak ve savunmak hakkı m kolaylaştırıcı önlemler almak devletin görevi olmal ıdır.
Kitle iletiş im araçları da Anayasada geniş bir şekilde yer almalıdır. Kitle
iletişim araçlan, hem bas ın özgürlüğü ve hem de yayın özgürlüğü konusunda Oktay Ekş i bey sabahleyin basın özgürlüğü değil, iletişim özgürlü956 FORUM . AÇIK TARTIŞMA
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ğü olarak söz ettiler; ama ben, basın ve yayı n yerine de ileti şim özgürlüğü
olarak söyleyebileceğim. Kamuoyu baskım oluşturacak yönü dikkate alınmalıdır.
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Anayasada din ve vicdan özgürlü ğü ilkesine ve laik devlet niteliğine uygunluk sağlanmalıdı r. Bu amaçla ilk ve ortaö ğretim kurumlarında zorunverilmelidir. Tabii,
lu din ve ahlak dersleri verilmesi uygulamasma son verilmelidir.
İşleri
Başkanlığı geburada belki bazılarına ters düş üyorum; ama Diyanet
nel idare içinden ç ıkarılmalıdır ve laik öğretim 11 yıla yükseltilmelidir.
Sendikal haklar ILO Sözleşmelerinin belirtti ği standartlar esas al ınmalıdır. Kadı n hakları ayrıca Anayasada tan ınmalı, kadın karşı her türlü aynmcılığı m önlenmesi Anayasada belirlenmelidir. Çocuk haklan, Anayasayla korunan haklar katalo ğu içine alınmalıdı r. Sokak çocuklarınm korunması ve topluma kazand ırılmasıyla ilgili kurallar ayrı ca Anayasada
yer almalıdır.
Bir de son olarak ş unu söyleyeyim: Anayasa, bireyi ve devleti çevreye ve
doğaya karşı sorumluluk altma sokmal ıdır.
Belirtecek çok husus vard ı onlar kaldı . Peki efendim te şekkür ederim.
(Alkışlar)

Oturum Başkanı
ın Aliefendioğlu.
Teşekkür ederim Say
Oturumun sonunda bir de ğerlendirme yaparken belki şu noktaya da dikkat etmek laz ım: Sık sı k çerçeve Anayasa olması dile getiriliyor -ki çok aynntı lara girmemesi anayasac ılık hareketinin bir özelli ğidir- ama Anayasada yer alması istenen o kadar çok öneri var ki, bu taktirde de Anayasa,
çerçeve Anayasa olabilir mi dü şüncesinin tartışması m da hemen getiriyor.
Evet bunu toplantınm, konuşmaları n hitabmda tekrar de ğerlendirebiliriz
ya da akademisyen arkada şlarımı zdan biri de bu noktaya de ğinebilirse iyi
olabilir.
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Sözü, Fransız meslektaşim Alain Bockel'e sözü vermek istiyorum. Kulaklıklarmızı kullanabilirsiniz.

Prof. Dr. Alain Bockel
Fransızca Metin

Merci Monsieur le Pr6sident. Donc je vais parler en français. Quelques
francophones ici qui ont le plaisir de mettre les dcouteurs de cötd;
malheureusenıentje suis ddsoldpour le reste de l'auditoire qui ne parle pas
le français et ya mettre cette chose sur la te'te pour en ğcouter.
Je suis le seul étranger d participer d ce dbat sur la question
fondamentale, un dibat qui parait de ne pas être un d ğbat formel. Compte
tenu de l'assistance qui ld de la qualitd des intervenants et du contexte dans
lequel ce ddbat se situe. Etje voudrais dire Monsieur le Prğsident queje suis
sensible d l'honneur et d la confiance eque vous m'avez faites en m'ayant
invité d participer d cette table ronde. Je voudrai.s de ne pas dicevoir, et ce
qui se pose queje parle franchement,je dis ce queje pen.se sinon faillant de
ce qui m'intğresse, etje parlerai quand ıMme sur la base d'une exp4rience
de quatre anndes pass6es en Turquie d rUniversité de Galatasaray oü j'ai
eu l'occasion d la fois d'observer la situation et de partager des discussi.ons
passionantes avec mes collgues et avec mes amis.
cJ'ai ğcoutğ avec beaucoup d'int6rt les propositions qui ont JU faites par les
reprSentants des partis politiques. Ce sont des propositiorıs riches et
intğressantes. J'ai notamment apprécié tout ce qui concerne les rdfl ğctions
sur la nouvelle conception des rapports entre l'Etat et les citoyens et qui me
paraissent effectivement d'tre un rdflection fondamentale. J'ai ğcoutğ la
proposition de 1'ANAP, du CHP, du DYP, les propositions un peu diffe<rentes
du MHP et du Fazilet, et les suggestions d'ailleurs pendant les discussion
de 1'HADEP Il y a une ıwuvelle conception des rapports entre les citoyens
et l'Etat qui est proposde, et il y a 4galement beaucoup de propositions sur
le statut des libertğs publiques et les libertis et les droits de l'homme. Et en
total c'est une uğritable rddcriture de la Constitution qui est proposde.
958 FORUM - AÇIK TARTI ŞMA
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Rdcriture pourtant pas totale;parce qu'une question n'apas dtdabordğe ou KURULTAYI
d peine abordğe. Et c'est celle de l'organisation du pouvoir politique.
Et quelques remarques sur la durde du mandat du Prjsident et sur la
restriction du pouvoir du Prğsident, qui me parcüt paradoxale, j'y
reviendrai, sur le statut da Conseil de la S ğcuritğ Nationale, et
pratiquement nen sur l'amnagement da pouvoir public entre le Prğsident,
le Gouvernement et le Panlement. Cela signifie-t-il que tout ya bien? Que
façon dont la dğmocratie se de<veloppe en 7ürquie et dont la Turquie est
gouvernte, et la stabilitd de l'Etat est assur4e. Tozu cela ne font pas l'objet
d'aucune proposition faite. L'activite' me parait selon mon journal
d'aujourd'hui nwntre que ce West exactement pas le cas. Et alors il y a un
mystre si vous voulez, parce qu'on a l'impression, outre les difficult4 que
rencontre la Turquie dans son Gouvennement comme beaucoup de pays
d'ailleurs, il y ü une difficulté suppldınentaire qui est la crainte devant taze
rforme impontante, notamment du pouvoir politique. On a l'impression
que fon n'a pas touchi l'dquilibre da pouvoir, de la crainte de surprise, la
crainte de bousculer par ce qui sortirait de cette rdfonne. Pance queje pense
que je ne me trompe pas, qu'il y a trois grandes diffucult4s dans le
fonctionnement du pouvoir. Si cette d4ficite ddmocratique souvent
soulignde, cette dificite gouvernementale dont on panle tres souvent —je ne
dğtaille pas ces questions- et c'est aussi une instabiliM de l'Etat et qui fait
l'objet d'une crainte souvent partage. Et d'oü la question queje me pose et
queje voudrais vous poser ki d cette occasion et pour laquelle le temps n'est
pas bien choisie et pour reflchir sur un changement de l'organisation du
pouvoir politique. Autrement dit, et n'y a-t-il pas des sol utions pour essayer
de mettre en place un r4gime plus efficace, plus stable et plus ddnwcratique.
Et pour prdciser encore la question, je me demande d moi-mnte s'il ne
serait pas intğ ressant dans cet effort de refl6xion de s'inspirer de quelquesunes de recettes que prdsent le nwdle du r4gime semi-prtsidentiel.
Je panlais de ce ndgime dans une communication que j'ai faite le jeudi
dernien dont le texte avec sa traduction en turque a 6M distnibud. Si ce n'est
pas dine que le systme auquel je pense n'est pas l'application française qui
ne parait pas d'tre adapt6 pour toute une s ğnie des naisons, mais plutöt
sera du cöti du Portugal ou de la Finlande et qu'il faudnait se tounnenpour
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avoir une iclie de la façon dont ce rJgime pourrait fonctionner. Et en deux
mots, c'est un rdgime oü un prtsident tlu par le peuple dispose des pouvoirs
d'Etat, chargé de la sauvegarde des inUrts fondamentaux de la
Rtpublique et de la nation.

Et c'est tout. Et ü c6tJ, se trouve un gouvernement qui gouverne avec la
confiance du parlement comme dans les r4gimes parlementaires. Un
modele de ce type serait-il adapt4 ü la Ihrquie, je n'en sait nen et ça ne
m'incombe pas de se prononcer sur cette question. Je me borderai
simplement et rapidement parce que le temps rtduit depuis ce matin de
prdsenter quelques-uns des avantages possibles de cette formule sans
ne<gliger les nisques qu'elle comporte. 4lors, les avantages, c'est je crois
d'abord la sğcunjtj et la stabilitğ de l'Etat qui peuvent jŞtre assurdes par
l'existence d'un prsident qui en a la charge, qui est ü la fois le pnotecteur
de la Constitution, un arbitre pour le fonctionnement du pouuoin public et
un garant des intdrts supdnieuns de la nation. Cela supposerait que ces
pouvoirs non pas limitds comme beaucoup le prdconise. Il fczudnait que le
pndsident puisse utiliser ü fond le pouvoin que lui donne pan exemple
l'article 104 de la Constitution et qui dispose de quelques pouvoins
supplhnentaines, notamment la dissolution du pariement et le
nenouuellement des dlections. Et on peut meme penser que si les fonction-s
du pn4sident assunaient la stabilit ğ de l'Etat, cela permettnait au Conseil de
la Sdcuniti Nationale dgalement ce ne5le et par lui ü l'anın4e qui joue ce röle
de garant, peut être de se retirer du deuoir politiquer au profit d'une
insta.nce dimocratique. Pour ça, c'est une affection purement personnelle.
C'est -ü-dine l'Etat est k pnemier dvantage; deuxleme avantage: stabilitd du
gouvennernent. Un gouvennement qui devrait être nomm6 par k Pnisident
seul, qui pourrait bdndficien, liz je parcours trS rapidement des chapitres
entiers du dnoit constitutionnel, mais je ne peux faire autrement, qui
pourrait bdndficier de quelques-unes des facilite<s constitutionnelles que
propose la technique du parlementarisme rationnalis6', et surtout un
gouvennement qui pouvait s'appuyen sur une majonitd panlementaire grüce
ü une rdfonme dlectorale. Atons, ceci m'emSne au tnoisime avantage: c'est
plus de ddmocnatie, et gnüce aujaugement du syst<me ğlectorak. Lü si vous
voulez qu'un mode de scrutin, pour le scnutin mcıjonitaine ü deux tours, et
un mode de scnutin qui a la panticulanit€' ü la fois de maintenin la plunalitd
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dee partis, mais de pousser lee partis d dee coalitions, d dee alliances et d
des alliances qui sont proposdes avı électeurs. Et je n'explique pas lee
raisons, mrı ie ce mode de ecrutin qui sera appliqud 4 la fois pour l'dlection
du prtsident et l'dlection da parlement peut introduire une v4ritable
rdvolution dans lee viee dee parties, le fonctionnement dee partis politigues.
Cela e'est faitpar eremple en Fra>we. Et dans le comportement dee dlecteurs
qui ont rdussi d choisir entre deux options qui sont dee options de
gouvernements qui lee engagera pour lee anrtdes d yenir.
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Face d cee avantages, lee risques existent mais paraissent faibles. Et le
premier risque souvent avancd est le rieque de donner le pouvoir aux
adversaires da rdgime. Avec logique majoritaire un prdeident ou une
majoritt parlementaire ad yersaire du r4gime pouvait accdder au pouvoir.
C'estpeuprobable avec ce mode de ecrutin qui exige avant tout d'obtenir un
chi[fre de cinquante pourcent de voix plue pour arriver au pouvoir, et de
toute façon qui sappose, dtant donnd la situation dee partis, une alliance
entre deax ou troi.s panic politiques pour obtenir la majoritd.
Second risque, la ......du parti majoritairee, du parti qui obtiendrait la
majorité au pariement, comme cela e'est produit dans l'histoire de la
lürquie et d'autree paye, mais ce West pas un udritable risque puisque le
mode de ecrutin impose une alliance entre plusieurs, entre deux ou troie
partis pour obtenir la majoritd. Et ensuite, k prdeident est Id, et qui dans le
röle et de pmtger la Constitution et ks intdrts suprieurs du pays et de la
nation. Enfin on peut craindre l'abue de l'autoritd du prdsident, d'un
pr4sident qui pourrait ğtant un politicien usant, utilisant des pouvoire
importante et qui pourrait done politiser l'administration, lee grande corps
de l'Etat, e'engager un rgime autoritaire. Ce risque ld auesi me parait
minime puisque le prdsicient n'a pas k pouvoir de gouverner, puisqu'il
partage beaucoup de ces pouvoire avec le gouvernement, notamment le
poavoir de nominations. Et de toute [açan puisque le pr4sident doit faire
l'objet de ........du contröle plue poussé nıotamment l'article 105 alin4a 2je
crois de la Constitution qui distance k prdeident de tout contri5le ......tre
supprim4
Voild pour l'eesentiel ce queje voulais dire. J'avais bien d'autres remarques
d faire sur la röforme de la Constitution mais je crois que d'autree sont

FORUM - AÇIK TARTIŞMA 961

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI mieux

qualifids pour le faire. Je voudrais simplement terminer en disant
que le rdgime semi-prdsidentiel est essentiellement un rgime de transit ion.
C'est un rginte doru le rı5le .......Et finalement les exenzples historiques le
montre et doızt la vertu est de permettre de passer à une cknwcratie qui
fonctionne correctement. Et ki, c'est ce qui est passd au Portugal, c'est ce qui
est passd en France. Et aprs cela, ce r6gime peut dd$rir. Et par exemple,
je terminerai sur ce point: la Finlande qui avait adopt4 le r4gime semipr4sidentiel vient d'abandonner par un rdcent .............ce rdgim.e pour
mettre en place une ddmocratie parlementaire classique. C'est ce que se
passe dgalement au Portugal.
Je crois que j'ai passé quelques deux minutes et je vous remercie pour
m'avoir donnd la parole.

Prof. Dr. Alain Bockel
Türkçe Açıklaması

BOCKEL: Te şekkür ederim sayın Başkan. Öyleyse Fransızca konuşacağım. Buradaki bir kaç Frankofon arkada şımız kulaklıldannı çıkarıp yanlanna koyup dinlemekten memnun olacaklardır ama diğer Fransızca konuşamayan ve bu şeyleri başlarına takarak dinlemek zorunda kalan konuklannuz için üzgünüm.
Konuşmacıların kalitesinden ve bu tartışmanın konusundan dolay
ı biçimsel olarak gözükmeyen bu esasa ili şkin tartışmaya katılan tek yabancı tartışmacıyım. Sayın Başkana beni bu açık oturuma davet ettiklerinden dolay
ı onur duyduğumu söylemek isterim. Kimseyi kırmak istemiyorum
ama düşündüklerimi de açı
kça söylemek istiyorum. Türkiye'de Galatasaray Üniversitesi'nde geçirdi ğim dört yıl boyunca gözlemlemeye fırsat bulduğum durumlar
ı, meslektaşlanm ve diğer arkadaşlarımla gerçekleştirdiğim güzel tartışmalar üzerine edindiğim tecrübeleri temel alarak burada
konuşacağım. Vatandaşlar ve hükümet aras ındaki ilişkinin yeni boyutu
hakkındaki fikirleri çok beğ endim ve bence de bu sunulan fikirler çok
önemlidir.
962 FORUM -AÇIK TARTI ŞMA

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU

ANAP, CHP, DYP ve onlardan biraz farkl ı olan MHP ve FP ve de HA- KURULTAYI
DEP'in tartışmaları esnasmda sunulan önerileri büyük bir ilgi ile dinledim. Devlet ve toplum aras ında ilişki de yeni bir boyutu önernıektedirler
ve kamu özgürlükleri, insan hakları ve özgürlüklerinin konumu üzerinde
bir çok öneri mevcuttur. Kısacası asil olarak Anayasanın tekrar yazılması
ın tekrar yazılması
ın tamamın
önerilmektedir. Fakat bura da Anayasan
söz konusu değil, bu konu üzerine hiç olmasa da çok az şeyler söylendi. Bu
konu ise siyasi iktidarın örgütlenmesidir.
Bana çelişkili gözüken, Cumhurbaşkammn görev süresi ve Cumhurbaşkammn yetkilerinin kısıtlanması, bunlar hakkında bir kaç şey belirtmek istiyorum ama bunlara biraz sonra dönece ğim, Mili Güvenlik Kurulu'nun
konumu üzerine ve yine Cumhurba şkanı, parlamento ve hükümet aras ındaki kamusal gücün düzenlenmesi hakk ında neredeyse hiç bir şey söylenmedi. Bu durum her şeyin her şeyin çok iyi gittiğini anlamma mı geliyor.
Yani Türkiye'de demokrasi geli ş iyor, Türkiye iyi yönetiliyor ve devlet istikrarı sağlanmış . Bütün bunlar konusunda hiç bir öneri getirilmedi. Bu gün
ki gazetelere göre bu durumun böyle olmad ığını bize göstermektedir. Diğer taraftan bir çok başka ülkede olduğu gibi Türkiye'de hükümetin karşılaştığı zorluklardan baş ka bir sorun daha var. Bu da, özellikle siyasi iktidar da önemli bir reformun gerçekle şmesi durumunda söz konusu olur.
Sanki, beklenmedik bu reformun ortaya ç ıkaracağı sonuçlann her şeyi alt
üst edeceği korkusu yüzünden bu iktidar dengesine hiç de ğinmedik bile.
Bu konuda yamldığımı düşünmüyorum çünkü iktidarm i şlemesinde üç
büyük sıkıntı var. Bu sürekli altım çizdiğimiz demokrasi eksikliği yine çok
sıklıkla konuştuğumuz hükümet boşluğu-bu sorunların ayrıntısına girmeyeceğim-ve bunlar da bir hükümet istikrars ızlığıdır ve bunlar da herkesin
paylaştığı bir korku unsurudur. Bundan dolayı siyasi iktidarın örgütlenmesi konusunda yapılacak bir yenilik düşünülmesi için bu soruyu kendi
kendime - pek zamanı değil ama- ve aynı zamanda size de soruyorum yani daha etkili ,daha istikrarlı , daha demokratik bir rejimin kurulmasım
denemek için baş ka çözümler yok mu?
Soruyu biraz daha belirginleştirnıek için, bunları düşünürken kendi kendime soruyorum günümüz yarı başkanlık rejimi modelinin ortaya koyduğu bir kaç örnekten ilham alamaz m ıyız?
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Geçen perşembe günü yapmış olduğum ve Türkçe çevirisi de dağıtılmış
olan tebliğimde bu sistemden bahsetmi ştim. Bahsettiğim bu sistem bir çok
nedenden dolayı Fransa'ya adapte edilen fransız uygulamasına değil de
Portekiz ve Finlandiya tara.flarına bakmak gerekir ve böylece bu rejimin
nasıl işlediği hakkmda bir fikir sahibi olunabilir. İki kelimeyle açıklarsak,
devlet yetkilerine sahip, halk tarafmdan seçilen, Cumhuriyetin ve ulusun
temel çıkarlarımn korunmasından sorumlu olan bir Cumhurbaşkanının
olduğu bir rejimdir.

Hepsi bu kadar. Diğer tarafta parlamenter rejinılerde olduğu gibi parlamentonun güveniyle yürüyen bir hükümet bulunuyor. Böyle bir model
Türkiye'ye uygulanabilir mi, bu konuda hiç bir şey bilmiyorum ve bu sorun üzerinde bir şey söylemek bana düşmez. Bu formülün üzerinde, riskleri göz ardı etmeden, var olan avantajların bir kaçma de ğ
inerek geçeceğim çünkü zaman sın
ı rlı. Avantajlarına gelirsek, ayn
ı zamanda Anayasanın koruyucusu olan, kamu gücünün işlemesine hakim ve ulusun temel
menfaatlerine kefil olan bir Cumhurba şkanı ile devletin istikran ve güveni sağlanabilecektir. Cumhurbaşkan
ın
ı n, mesela Anayasan
ın 104. maddesinin ona verdiği yetkiyi tam olarak kulianabilmesi gerekir. Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı nm parlamentonun feshi ve seçimlerin yenilenmesi
gibi tamamlayıcı yetkilere sahip olmalıdır. Devletin istikrannı sağlayan
Cumhurbaşkan
ının bu fonksiyonları ,belki de Cumhurba şkanının kefil olma görevini üstlenmiş olan Milli Güvenlik Kurulu'nun ,bir anlamda ordunun, demokratik bir kurum lehine siyasetten çekilmesine neden olabilir.
Bu tamamen benim ki şisel bir arzumdur. Yani ilk avantaj devlet olur, ikinci avantaj ise hükümetin istikrarı olur. Yalmzca Cumhurbaşkan
ı tarafından atanan bir hükümet, rasyonelle şmiş parlamenter rejimin sunduğu
anayasal kolaylıkları kullanabilen- anayasa hukukunun bir çok kısmın
ı
burada çok çabuk geçiyorum ve baş ka türlüde yapamam- bir seçim reformu sayesinde parlamenter çoğunluğ a dayanan böyle bir hükümet ortaya
çıkabilir. Bu da beni üçüncü avantaja götürüyor yani daha fazla demokrasi ki bu da seçim sisteminin değ
i şmesi sayesinde olur. Yani iki turlu ço ğunluk oylaması için gereken oylama modelini aç ıklarsak; siyasi partilerin çoğunlukçuluğunu elde tutmak ve de bu partileri koalisyona , birle şmelere
ve seçmenlere sunulan birle şmelere itmeye yönelik olan bir oylama modelidir. Sebeplerini açıklamıyorum ama bu oylama biçimi cumhurba şkan
ı ve
parlamentonun seçimi için uygulanan bu seçim şekli partilerin siyasi partilerin hayatmda ve i şlemesinde gerçek bir devrime yol açabilir. Bu du964 FORUM - AÇIK TARTIŞMA
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Bu avantajiara karşı var olan riskler çok zayı f görünüyor. iddia edilen ilk
risk rejim karşıtları m güçlendirme durwnudur. Bu mantığa göre rejim
karşıtı bir parlamenter çoğunluk veya bir başkan iktidara geçebilirdi. Bu
oylama şekli ile bu pek mümkün gözükmüyor. Çünkü bu yöntem iktidara
gelmek için yüzde elliden daha fazla bir oy çoklu ğu gerektiriyor. Zaten siyasi partilerin durumuna bak ılacak olursa iki veya üç partinin birle şmesini gerektiriyor.
İkinci risk, Türkiye ve diğer ülke tarihlerinde olduğu gibi parlamento da
çoğunluğ a sahip partiler ile ilgili; fakat bu gerçek bir risk olamaz çünkü
bu oylama sistemi iki veya üç partinin birle şmesini gerektiriyor ve bir de
bununla birlikte anayasayı ve ulusun temel çıkarlarım korumakla görevli bir cumhurbaşkani var. Sonuç olarak Cumhurba şkanlık yetkisini kötüye kullanmasından endişe edebiliriz. Cumhurbaşkam önemli yetkilere sahip bir politikacı olarak yönetimi veya devletin önemli kurumlannı siyasallaştınp sert bir rejime dönü ştürülebilir. Bu durumda bana çok dü şük
bir risk gibi gözüküyor çünkü hükümetle yetkilerinin ço ğunu paylaştığı
için Cumhurbaşkanımn yönetme gücü yoktur. Mesela atama yetkisinde
olduğu gibi. Başkamn daha fazla bir kontrol mekanizmas ı mevcuttur.
Söylemek istediğim önemli şeyler bu kadar. Anayasa değişikliği hakkında
daha bir çok şey söyleyecektim. Fakat bu konuda uzman ki şiler bunları
daha iyi bir şekilde dile getirebilir. Ozellikle yar ı başkanlık sisteminin bir
geçiş rejimi olduğunu söyleyerek geçmek istiyorum. Sonuç olarak do ğru
bir şekilde işleyen bir demokrasiye geçi şi sağ layan bir rejimdir ve bunun
i de mevcuttur. Portekiz ve Fransa'da ya şananlar da
tarihte bir çok örneğ
olduğu gibi ,bu aş amaya geldikten sonra bu rejim yok olabilir. Ornek verirsek ve bununla bitirmek istiyorum, yan ba şkanlık rejimini uygulamış
olan Finlandiya'da klasik parlamenter demokrasiyi yerle ştirmek için bu
rejimi terk etmek üzere. Bu durumun aynısı m Portekiz'de de görebiliriz.
Söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim.
Çeviren Av. Beyza BAYDUR
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Alain Bockel'e teşekkür ediyoruz. Kendisine ayrılan zamanda bize hükümet biçimiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamanın sonunda da enteresan
bir görüş ortaya çıkıyor. Yarı başkanlık rejiminin kalıcı değil; ama bir geçiş süreci içinde krizleri aşmak, istikran sağlama özelliği var. Bunun son
örneği de Finlandiya'da uzun süredir uygulanan yan ba şkanlık sisteminden, istikrarli bir rejim olarak parlamenter sisteme geçildi. Demek ki böyle bir arayış bir geçiş dönemi, istikrarı sağlamada kolaylık sağlayabiliyor.
Yarı başkanlık sisteminin üzerinde de çok tart ışmak lazım. Türkiye gibi
bir ülkede ne sonuçlar verir.
Sözü, uzatmadan hemen Şanlıurfa Baro Başkanı avukat Eyüp Sabri Çepik'e veriyorum.

Av. Eyüp Sabri Çepik
Şanlıurfa Baro Başkam

TÜRKİYE'NİN ANAYASA SORUNU
(TÜRKİYE !ÇIN NASIL B İR ANAYASA)
Liberalizmin teorik öncüsü sayılan İngiliz düşünür Jhon Locke devletin
kuruluşunu, meşruiyet kavramın
ı şöyle formüle eder "Devlet insanlar tarafindan insan hak ve özgürlülderini güvenceye almak amac ıyla ve insanlar
ın rızasına dayanan toplumsal sözle şmeyle kurulur."
İnsan hakları doktrini ve hukuk devleti anlayışının temelinde yatan düşünce ise, ekonomik, siyasi, askeri gücü ve bürokratik i şleyişiyle devasa
bir güce sahip olan devlet karşısında güçsüz olan bireyin hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır. Bu korumanın sağlanabilmesi için devletin tüm organlan üzerinde bağlayıcılığı olan bir hukuksal metin gereklidir. Devletin
tüm organları üzerinde bağlayıcı olan bir hukuksal metin ANAYASA'dır.
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Çağdaş ve demokratik anayasalar ise bir nevi toplum sözle şmesi niteliğin- KURULTAYI
de olup devlet ile toplum aras ında bir uzlaş ma belgesidir.
1982 Anayasas ına gelince bu anayasa e şyamn tabiatına yeni deyimiyle
nesnelerin doğasına aykırı bir anayasadir ve bu anlamda ülkemizde bir
anayasa sorununun bulundu ğu, toplumun ço ğu kesimlerince kabul edilen
bir gerçekliktir.
Mevcut Anayasa irdelendi ğinde büyük ölçüde devletin hukukunu belirleyen hükümlerden olu şmaktadır. 1982 Anayasasmda (Faz ıl Hüsnü Erdemin tespitlerine göre) devlet sözcugu154 kez vatanda ş sözcüğü ise 17
kez kullanılmıştır ve bu Anayasan ı n hiçbir yerinde "barış " sözcüğüne
rastlayamazs ınız. Buna karşı n "sm.ırlama", "k ısıtlama", "denetim", "yasaklama" sözcükleri sayılmayacak kadar çok kullaml ımştır.
1982 Anayasası mn temel mantığı birey kar şısında devleti konma ve devleti yüceltme mant ığıdı r. Bu Anayasa'da "smı rlama kural, hak ve özgürlükler istisnadır"
Uygarlığın ulaştığı çağdaş hukuk anlayış rnda "devletin dini, rengi, ideolojisi yoktur, olamaz. Çağdaş devlet inançlar, renkler, ideolojiler karşısında
nötr'dür."
Mevcut Anayasa bu anlamda ça ğdaş değildir. Anayasanın bir ideolojiyi benimsemesi 136. maddesiyle bir kurumu düzenlemeye tabii tutmas ı, devleı n kendisi
ti sivil yaş ama müdahalesini getirmektedir. 1982 Anayasas ın
birçok insan haklar ı ihlallerinin kayna ğı durumundadır.
Temel hak ve özgürlükleri 1) Özel S ınırlama Sebepleri 2) Genel S ımrlanıa
Sebepleri 3) Temel Hak ve Ozgürlüklerin Kötüye Kullan ılması gibi üçlü
ırlamaya tabii tutan bir Anayasa.
bir sın
2. maddesile insan haklar ına dayalı olmaktansa insan hakları na dayalı olmaktansa insan haldarı'na sayg ıh olmayı yeğleyen bir Anayasa.
26 ve 28. maddelerinde dünyada örne ğine az rastlanır olan ve sanınm bizim hukuk literatürüne kazand ırdığımız "kanunla yasaklannuş dil" kavı bir
ramım getirerek insanları dilsizleştiren nesnelerin doğasına aykır
Anayasa.!
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Devletin temel yapısı belirlenirken yasama, yurutme ve yarg ı arasındaki
güçler dengesizliğini bu Anayasa'da açıkca görmek mümkün.
Yasama orgamnın yürütme ve idare üzerindeki denetim mekftnizmas ı (soru, gensoru ve Meclis araştırması gibi) parlemento aritmetiği karşısında
iş levi olmayan bir denetim olarak yer alm ış. Yasamamn bu çokta i şlevi olmayan denetim mekanizmas ı ağır işleyen bir bürokratik egemenlik oluşturmuştur.
Yönetimin yargı sal ve Anayasal yargısal denetimide sımriandıninuş , daraltılmıştır.

1982 Anayasası 125/1 maddesinde "idarenin her türlü eylem ve i şlemlerine yargı yolu açıktır" hükmünü getirmiş ; ancak 125/2, 125/6, 159, 129 ve
geçici 15. maddeyle baz ı işlem ve eylemler yargı denetimi dışında tutulmuştur.
Bu Anayasayla Anayasa yarg ısı derin dondurucuya konularak dondun ılmuştur. 174. madde ile İnkilap Kanunları , Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan kanunlar ve K. Hükmünde Kararnameler Anayasal denetim dışı
nda tutulmuştur. Ası l önemlisi de 148. madde ile getirilen Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa de ğiş ikliklerini esas yönünden denetleyememesidir. Anayasa yargısı bu nedenle derin dondurucudur.
Özetle bu Anayasa ile Yürütme, Yasama ve Yarg ı 'dan güçlü hayati önemi
haiz konularda yasama, yurutme ve yarg ı denetiminden uzak, hüküm ferman durumundadır.
YARGI BA ĞIMSIZLIĞI
Anayasa'mn 138 ve müteakip maddelerine bak ıldığında kural olarak yargımn bağımsız olduğu görülmektedir. Ancak yarg ı bağımsızliğım soyut
kavramlarla sağlamak mümkün değildir. "Cüzdanı ve vicdanı arasmda sıkışmış" yargı ne kadar bağımsı z? Bu sorgulanmalıdır.
1924 Anayasasımn 53. maddesi 1961 Anayasas ının 134. maddesi yargıçlann güvenceleri ve yargı bağımsızhğı m düzenlerken 1£82 Anayasas ı yargıçlar yanında savcıları da bu düzenleme içine almıştır.
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Çağdaş hukuk öğretisinin bugün ula ştığı noktada yargının açık tanımı yapılmış muhakeme (yargı lama) faaliyetinin iddia - savunma - yarg ı üçlüsünden olu ştuğu kabul edilmiştir. Savunma olmadan yarg ılama olmaz, savunına olmadan yargı kurulamayacağı na göre savunma yargımn" olmazsa olmaz" ayağı m oluş turur. Bu nedenle savunmanı n ve onun kuruluşu
olan Baroları n Anayasanı n Yara bölümünde yer alması ve düzenlenmesi
gerekmektedir. Çünkü savunma ba ğımsız olmadıkça yarg ı bağımsız değildir.
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NASIL BİR ANAYASA.İnsan hakları na ve hukukun üstünlü ğüne dayalı İnsan Hak ve Özgürlükleriyle toplumdaki ço ğulculuğıı güvence altı na alan katılımcı hukuk devleti modelini öngören,
Irk ya da soydaş temeline dayalı değerleri kutsatı p yüceltmektense, farklılıkları zenginlik sayan evrensel de ğerleri öne çıkaran yatandaş hk temelinde bir toplumsal ili şkiyi esas alan bir Anayasa
gereklidir.
İdare mantığı nda "ucuz adalet, pahal ı güvenlik" anlayışından yazgeçerek "etkin adalet, yeterli güvenlik" anlayışı benimsenmelidir.
Yasama, yürütme, yargı 'da idarenin her kategorisinde toplam kalite yönetimi anlayışını yaş ama geçiren bir Anayasa düzenlenmelidir.
Küreseileş en dünya ve bütünleş en Avrupa'da evrensel değerleri
içeren ve iç hukuktan uluslararas ı hukuka geçiş in yoliarım açık
tutan bir Anayasa,
Avrupa İnsan Hakları Sözleş mesi esas alı narak temel hak ve özgürlüklerin kural, s ınırlamaların istisna olduğu soyut kavramlar
yerine açı k ve somut ölçülerin kullan ıldığı,
Yürütmede saydaml ığı n yürütme üzerinde etkin denetim kurallarımn oluşturduğu,
Bağımsız ve yansı z yargının sağlanabilmesi için savunmamn ve
Barolann "yargı" bölümünde düzenlendiği savcılara bağlı adli
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oluşturulmasına olanak veren savunmayı kanıt toplama
belge elde etme olanağı na kavuşturan ve güçlendiren,

Yargıçları n atanmasında ve yüksek yargıçları n seçiminde nesnel
ölçütlerin getirildi ği bir Anayasa dileğile saygılar sunarım.
KAYNAKLAR:
1)Locke Jhon - Ana Britannica Cilt 21.
2)Yrd. Doç. Dr. Fazı l Hüsnü Erdem, 1982 Anayasas ına Eleştirel Bir Bakış
3) Doç. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu, Hukuk Kurultayı 2000 Cilt 7 Sayfa 121, 122.

Oturum Başkanı

Teşekkür ederim Sayı n Sabri Çepik.
Manisa Barosu önceki Ba ş kam Avukat Teoman Ergül; buyurun efendim.
Av. Teoman Ergül
Manisa Barosu Önceki Başkanı

Mabeyn feriği Sait Paşa'mn
Sarayı korumak işi
Bir Sarraf Zarifi bey, bir de Ç ıplak Mustafa
etti mi üç kişi
Kim ola sarraf Zarifi, adi üstünde sarraf
Şıkır şıkır altın saymak işi
Ya kim ola Ç ıplak Mustafa
O da şehrin delisi
O da şehrin fakiri
Biri korur, biri sayar, biri
Korumak, saymak, soyımınak işleri
Korumak, saymak, soyulmak i şleri
Tarih bin sekiz yüz yetmi ş altı
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Tanrı bu üç kişiyi hür yaratmıştı
Kanun da onları eşit kıld
Oldu bitti
Sait Paş a, Sarraf Zarifi, Ç ıplak Mustafa
Sarraf Sait, Zarifi Paşa, Çı plak Mustafa
Sait Zarifi
Sarraf Paşa, Çı plak Mustafa
Çıplak Mustafa, Ç ıplak Mustafa Çıplak Mustafa
Tarih Okurken
(Melih Cevdet Anday)
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1876... Türk toplumunun "Kanun-i Esasi" adı yla "Anayasa" kavramı ile
tanıştığı yıl.
Bu tarih ayni zamanda her şeyin Anayasa ve yasalar ile bir anda de ğişeceği, herkesin eşit olacağı, alabileceği de ğil olacağı;
Her türlü haksızlığı n, adaletsizliğ in, ihmalin, kötüye kullanman ın, hırsızhğm, namussuzluğun önüne geçilece ği, geçilebileceği de ğil geçileceği
düşüncesinin toplumun genlerine yerle şmesinin de tarihi.
0 günden bu yana, toplum, kendisi için ad ı Kanun-i Esasi ya da TeşkilAt-' Esasiye Kanunu da olsa uygun anayasay ı araınakta; bu şekilde büi hayali
tün sorunları n üstesinden gelece ği, gelebileceği değil geleceğ
ile ya şamakta.
imparatorluğ un yeniden kunılabileceği düşüncesinin ürünü 1908; Kurtuı oluş turan 1921 ve genç Türkiye Cumhuriyeti'ni
luş Savaşının alt yapısın
ekillendiren
1924;
özgürlük
ve ço ğulcu ve katılımcı demokrasi beklentileş
rimize cevap veren 1961; hayallerimizin dümdüz oldu ğunu şaşkınlıkla
gözlemlediğimiz, yaşadığımı z 1982 Anayasaları da uzun, hukuk, demokrasi yolculuğundaki kilometre ta şları.
Sayın Başkan,
Saygıdeğ er konuklar,
Değ erli meslektaşlarım.
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Anayasa ve siyaset bilimi konusunda ünlü ve birikimli çok de ğerli hukuk
ve siyaset biimcilerinden sora bir şeyler söylemenin zorluğunu takdir edeceğinizin bilincindeyim. Beni dinlemek özverisinde bulunman ızdan dolayı
sizlere ş ükran borçluyum. Hepinize en iyi dil.2kler ve sayg ı ile selanılıyorum.
Anayasa konusunda bu denli kapsaml ı bir toplantıda bana da, söz hakk ı
vermiş olmalanndan ve böylesine güzel bir toplantı düzenlemelerinden
dolayı Türkiye Barolar Birli ğinin değerli Baş kan ve yöneticilerine teşekkür ederek sözlerime ba şlamak istiyorum.
Anayasalar ve Anayasacılik hareketi, bilindiği gibi, iki boyutu içermektedir.
Birinci boyut, tarihin çok eski ça ğlarından beri var olagelen devletin temel yapısı , organlan ile bu organlar aras ındak ili şkilerle ilgilidir.
Tarihte devlet tanımına uyan hiçbir organizasyon bu anlamda sözlü ya da
yazılı bir anayasadan yoksun olmam ıştır.

Çağdaş anlamda Anayasa ise yak ın zamanlarda, Fransı z Devriminden
sonra, anayasalara yüklenmi ş önemli bir i şlev boyutla anlam kazanm ıştır.
İkinci boyut, kiş i hak ve özgürlükleri, kiş i hak ve özgürlüklerinin
korunması amacı ile iktidarların s ınırlandırması olup birinci boyutu
da etkilemekte ve şekillendirmektedir. Ki şi hak ve özgürlüklerinin korunması giderek işlerlik kazanması ve geliştirilmesi amacı , klasik
devlet anlayışını , organlan ve bu organları n bir birleri ile ili şkileri sorununu gündeme getirmektedir.
Samnm bu tespitte anlaşmazlı k söz konusu olmayacaktır.
1- Bunun için ça ğdaş bir Anayasanın niteliklerine uygun kişi hak ve özgürlüklerini koruyan, onlara i şlerlik kazandıran ve geliştiren bir
yapılanma düşünülmelidir. Ça ğdaş bir Anayasada kiş i hak ve özgürlüklerinin kullanılabilmesi, iş lerlik kazanması ve geliştinilebilmesi için, öncelikle bu haklann saptanması , sistemleştirilmesi gerekmetedir. Anayasalarımı zdaki sistematik bu yönden yerindedir; yeni bir anayasa çali şmasında, üçüncü kuş ak haklar da dahil olmak üzere yeni haklar ve uluslararası belgeler gözden uzak tutulmamand ır.
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Ancak yeni anayasada, temel haklar say ılmadan, genel bölümde Amerikan Anayasas ımn 1791 tarihli Haklar Bildirisinin 9. maddesindeki anlayışın ve temel kuralın bulunması zorunludur: "Bazı haklann bu anayasada sa ılmamış bulunması, halkın muhafaza ettiği diğer haklann
kaldırıldığı kısıtlandığı anlamına gelmez."
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Il- Doğ al olarak, temel hak ve özgürlülderin anayasa metinlerinde bulunması, bu alanda karşı karşıya olduğumuz sorunları çözmeye yetmemekteör.
itim yapı lanmamn iki önemli itici gücü ve alt yap ısı olEkonomi ve eğ
makla birlikte; sosyal ve ekonomik geli şmeyi beklemek, ki şi hak ve özgürlüklerinin böyle bir şartın oluşmasına kadar ertelemek, kişi hak ve
özgürlükleri sorununu bilinmez bir zamana itmek ve bask ıcı düşünceye
bilinmez bir süre boyun e ğmek anlaımna gelecektir.
Bu durumda elimizde ekonomi ve eğitim ile birlikte, ancak öncelikle
kullanılabilecek tek bir araç kalmaktad ır ki, o da hukuk'tur. Hukuk, ülkemizde en az Roma (1) ve İngiltere (2) kadar üretim ilişkilerinden bağımsız bir gelişme çizgisi izlemiştir ve geliştirilmeye de uygun görünmektedir.
Samrı m, en olumsuz koşullar altı nda bile, yargı ile hukuktan kurtarıcılık beklenilmiş olması bu yeterliliğin kamtı sayılmandır.
11!- Buna karşı n, Anayasalarımız, 1961 Anayasası hariç, "güçlü yönetim"
amacmdan vazgeçememi ş tir. 1961 anayasasmı n yönetimi hukuk kurallaı da "güçlü yönetim" çığn ve hukuk denetimi ile smırlandı rma çabalar
tur.
"Güçlü
Yönetim"
nedir? Niçin bu kadar arlikları arasında boğlumuş
zu edilmiştir? Ya da "güçlü yönetimi" kimler arzu etmektedir?
"Güçlü yönetim" ya da "yürütmenin kuvvetlendirilmesi", yürütme
ının etkisinden uzak/azade
erkinin, yargı denetiminden ve bask ı gruplar
na
gelmektedir.
1980'Iere
geli şmizde, hatırlamaya
olarak çalışması anlamı
(1) Kral Marx, Alınan ideolojisi (MEW 111, 312) (Devlet ve Hukuk Üzerine, Derleyen
Rona Serozan, MayYay ınlan, İstanbul 1977'den naklen)
(2) Kral Marx, Ekonomi Poiti ğin Eleş tirisinin Ana Çizgileri, Berlin 1953, 29 i.s. (Ayn ı
yerden)
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lanmak isteyenler suçlanmış; Anayasanın, yurutmenin elini-kolunu bağladığından yakınılmıştır. (Elbette ki yargı ve sivil toplum örgütlerinin de kusunan bulunmaktadır vardığımız sonuçlarda. Ancak onların sorumluluğunun kaynağından başka faktörlerin rol oynadıklarını unutmamak, gözden uzak tutmamak gerekmektedir.)
1980'lere gelişimizde, yürütmenin kusuru/ihınali gözlerden saklanınıştır.
Oysa, 1961 Anayasasının yürürlükte olduğu dönemde kusur bölü şümünde, hatın sayılır pay yürütme erkinde olmal ıydı. Bunun nedeni araştırılmalı , yetkiler ona göre düzenlenmeli, hatta bu konuda 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinin girişindeki şu sözler akıldan çıkarılmamaliydı:
"...İnsan haklarının bilinmemesinin, unutulmasını n ya da hor ve
hakir görülmesinin, kamunun ba şına gelen felketlerin ve hükümetlerin bozulup baştan çıkması nm yegane sebepleri olduğu noktasından hareketle, doğal, devredilmez ve kutsal insan haklannı,
resmi ve aleni bir bildiri ile açıklamaya karar vernıişlerdir."
Bir kere yürütme erki, anayasadaki yetkilerini kullanmamış ; anayasanın
yürütmeyi görevlendirdi ği konularda ciddi çözümler için ciddi girişimlerde bulunmamış , hatta birçok anayasal görev sulandırılmıştır.
İkinci olarak, yetkiler yargı denetiminin gerektirdi ği sorumluluk anlayışı
içinde kullanılmamıştı r. Yetkiler sinirsiz zannedilmiştir ve zannedilmektedir. "Kötüye kullanı lmayan yetkilerin ne önemi var" özdeyişine
uygun davranılmıştır. Sürekli olarak, denetimden uzak yetki kullanmak
özlemi duyulmu ş ve bu amaca ulaşmak için her yola başvurulmuştur. Hukuk Devleti ilkesi gözardı edilmiş; hukuka aykırı işlerin yargıdan dönmesi yargıyı itham nedeni olarak kullanılmıştır.
Sıkça "hikmet-i hükümet" (3) kavramımn arkasına sığınılmıştır. "ilikmet-i hükümet"in ne olduğu konusunda bir siyaset ve devlet ada ınımn
(3) Hikmet-i hükümet: Adalet ve kanunlara aykırı tedbirler getiren hükümetin
dayanöğı Ve (Öncelikle ki şisel Hürriyetlerin lusıtlanması söz konusu olduğunda)
ileri sürdüğü 'yüksek menfaat' düşüncesi/Mustafa Erdoğan. 'Hikmet-i Hükümetten
Hukuk Devletine Yol Var Mı? Doğru Batı Düşünce Dergisi, Y ıl 4, s. ı s, sh. 45-58
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şu sözleri, bu gün karşı karşıya kaldığımız ve temizlenmesi için zorluk çektiğimiz ve çekeceğimiz anlaşı lan toplumsal kirliliğin baş
nedeni olarak ortaya ç ıkmıştır.
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"Hukuk, adalet, yargı hiçbir biçimde 'hikmet-i hükümet' denilen
nesne adı na kurban edilmemelidir. Uzun y ıllardan beri taşıdığım
siyasal sorumluluğun döneminde 'hikmet-i hükümet' diye tür nesneye hiç rastlamadı m. Ne zaman ondan söz edilmi şse bilınelisiniz ki
o bir başka şeyi gizlemek için uydurulmuş bahanedir" (4).
Her zaman Mitterand'ın konuşmasmdd i şaret ettiği gizli amaçlarla, "güçlü yönetim" istendiğini söylemek zordur ve haks ızlıktır. Bunda tarihten
gelen yönetim anlayışımızın, devlet-birey ili şkilerindeki önceli ğimizin,
eğiliinlerimizin, al ışkanlıklarımızı n etkileri olduğ u muhakkaktır. Ama Susurluktan bu yana ya şamakta oldu ğumuz şokun sebepleri arasında "hikmet-i hükümet" anlayışımn yattığını da görmezlikten gelemeyiz.
Yönetimler sürekli olarak yetkilerini kullanamamaktan ve yeni yetkilerin
verilmesi gerektiğinden söz etmişlerdir (5).
Başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerinin ardında da "daha güçlü yönetim" arzusunun yattığım gözden uzak tutmamalıyı z. Bu konudaki tartışmalann yoğun olduğu günlerde, TBMM 1 nin fesih yetkisi istenilerek, "daha güçlü yönetim" hedefi aç ıklıkla belirtilmekle beraber, yarg ı denetiminin etkinle ştirilmesinden hiç söz edilmemesi de kar şı karşıya bulunduğumuz paradoksal ç ıkmazı ve zorluklanınızı göstermektedir.

(4) François Mitterand 6 Ocak 1989
(5) "Türkiye'de demokrasinin temel sorunu güçlü ve merkezi bir yürütmenin eksikli ği
gibi gösterilmiştir. Bu aslı nda güçlü bir merkez gelene ğine sahip olan, daima yarı
otoriteryen bir yönetim yap ısını benimserni ş bir ülkenin daha farklı bir yönetime
alışamaması ndan kaynaklanan bir sorundur. Dolay ısıyla da bir yanılsamadan
ibarettir. 0 kadar öyledir ki, daha demokratik bir sistem öngören 1961 Anayasas ı'mn
yerine ikame edilen ve tam da bu amaçla haz ırlanmış 1982 Anayasası bile bugün
yetersiz kalmıştı r. (Hasan Bülent Kahraman, Birle ştirilmiş Seçim Vehameti ve Sol,
Radikal, 22.6.1998.)
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IV- Bu bağlamda varacağımız sonuç, yargı denetimi ve yargının denetimini "hukukun üstünlüğü" ilkeleri çerçevesinde yapabilme koşullannın
sağlanması gerekliliğidir. Anayasalar "bir ülkenin sefer/yol haritalandı r" (6). Bu bağlamda, yürürlükten kalkmış anayasalarla, yürürlükteki
anayasaımzm yargı erki düzenlemesinde amaca, temel hak ve özgürlüklerin korunması, geliştirilmesi ve bunlann hepsini kapsayan adil
yargılanma hakkımn (7) gerçekleştirilmesi amacına uygun olup olmachğım tartışmamız gerekmektedir.
Bu aşamada temel soruları sorabiiriz.
Acaba, anayasalarımızda "yargı erki"ne hak ettiği yer verilmiş; amacım
gerçekleştirebilecek yapı sağlanmış nudır?
Anayasalarmuzda "yargı erki" bütünlüğü içinde kavranmış, yargmın
unsurları arasında denge kurulmuş mudur?
Benim bu kısa konuşmada cevabını arayacağım sorular bunlardır. Karşı
karşıya bulunduğumuz "insan haklan" sonınlarımn çözümlenmesi de
bu sorulara doğru cevap vermemize bağlıclir.
1961 Anayasas ı, "yargı erki"ne görülmemiş ölçüde önem vermiştir. "1961
Anayasası nda, bütün sistemdeki hassas dengenin kilit noktas ı,
yargı organı ve özellikle Anayasa Mahkemesi" (8) kabul edilmi ştir.
Ancak, "yargı erki"nin, "teminat" sağlanacak lükimlerden ibaret olduğu, "teminat" sağlanmış lükimlerin, tek başlarına, Türkiye'de her zaman
"güçlü" olmuş yürütme ve yasamaya karşı, temel hak ve özgürlüklerin
korunması, kullamlmas ı ve geliştirilmesi ve adil yargılanma hakkım gerçekleştirebilmesi yamlgısına düşmüştür.

(6) Aijantin Anayasasmm entellektüel babas ı olan Juan Baustista Alberkli. (Carlos
Santiago Nino, The Constitution of Deliberative ve Democracy, Yak University Press,
1996, sh. 16)
(7) Ord. Prof. Dr. Sulbi Dönmezer'in dey
imiyle "dürüst yargılanma hakkı" da diyebiiriz.
(8) Prof Dr. Mümtaz Soysal, Dinamik Anayasa Anlay ışı, SÜF Yayım, Ankara 1969, sh.
89
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Bu hataya bir daha dü şülmemesi, yargının say-savunma ve hükümden KURULTAYI
oluşan bir bütün olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Elbette ki bu
üçlü içinde "hakim" ve "mahkeme" önemli bir yer tutmaktadır. Üçlünün
en önemli unsurudur. Ancak duru şma diyalektiğinin tam olarak i şlemediği bir "yargı " da, "güçlü yönetim" ve "hikmet-i hükümet" kavramlannın egemen anlayış olduğu "yürütme" ve "yönetim"de olduğu gibi,
aşınma ve kirlemne nedeni olmaktadır. En azından aşınmaya ve kirlenmeye müsait bir yapı oluşmaktadır.
İnsan onurunun, şeref ve haysiyetinin dokunulmazl ığım, insan hak ve özgürlüklerinin yaşamasım dağuıık, örgütsüz, ilkesiz bir yargı ve tek başına
hüimler sağlayamaz, sağlayamadığı da yaşadığımız ve karşı karşıya bulunduğumuz sorunlarla açıkça ortaya çıkmış bulunmaktadır. Belki de
1961 Anayasası, yargılama diyalektiğinin diğer iki öğesini, "say" ve "savunma"yı görmezlikten gelerek ve onlan geli ştirecek yapısal düzenlemeleri yapmadan, hüim güvencesi ile yargı sorununu çözmek kolaycılığım
ı boşuna geçirmi ş
tercih ettiği içindir ki ülkemiz kırk yılı aşkın bir zaman
ve demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda baş arısız olmuştur.
Ülkemizde bugün toplumsal açı dan sorunların kaynağını teşkil eden ceza
yargılaması nda uygulanan yöntem ça ğdaş, demokratik, çoğulcu ve katı lımcı değildir. (Bu nitelikler rast gele kullamlmam ıştır. Ancak açıklamalanırlarını aşacağı için değinilmekle yetinilmektedir.)
n bu toplantının sı
Tekçi düşüncelerin egemen olduğu günlerin yargılama yöntemidir. Engizisyon mahkemelerinde uygulanan sistemin geli ştirilmiş bir şeklidir.
Türkiye'nin ay
ıbı olduğu ve varlığı herkes tarafından kabul edilen işkence, kötüye kullan ıldığı herkes tarafindan kabul edilen tutuklama ve ona
bağli olarak gözaltı, soruşturmanın başı ndan beri gerçek anlamda savunmadan yararlanamama gibi sorunlar, ancak ça ğdaş ve demokratik öğeleri
içeren diyalektiği yaşama geçiren bir yargı lama sistemi içinde çözümlenebilecektir.
Yargılama "iddia" ile ba şlamaktadır. Savcılık kurumu bugünkü durumundan mutlaka başka türlü düşünülmelidir. Hareketli, ara ştıncı, tartışmacı bir kimlik verilmelidir. Kolluk ile güçlendiriln ıelidir. Kolluğun düzenlenmesi, savc ıliğa verilecek kimliğe uygun biçimde yapılmalıdır.
FORUM - AÇIK TARTI ŞMA

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI Yargılamanın ikinci ve vazgeçilmez öğesi

"savunma" anayasada somut

olarak düzenlenmelidir (9).
"H.kim" duruşmada dinleyici, izleyici, düzenleyici ve hüküm verici
bir konuma yükseltilmelidir. Bugün hakim, tartışan kişidir, araştıran kişidir. Bütün bunlar içinde asil fonksiyonu olan hüküm vermeğe pek az zaman ayırabilmektedir. Bu nedenle y ıpranmağa en yakın kişidir.
"Etkin" ve "adil" yargı erki, ancak özlük ve mali aç ılardan bağımsız olduğu takdirde işlevlerini yapabilecektir. Hakimler ve Savc ılar Yüsek Kurulu
demokratik yöntemlerle oluşturulmalı, çalışmaları şeffaf olmalı. (10).
Yargılama usulü açısından temel ilkeler açıkça konulmalıdır. Bu sistemin
yargılama diyalektiğinin yaşama geçirilmesini sağlayan tek sistem olan
"itham sistemi" olması gerekliliğini tartışmanın bir yararı yoktur.
Demokrasinin gereği olarak halkın yarg
ıya bir suretle katılmasın
ın sağlanması gerekmektedir (11). Halka bu yolda verilecek sorumluluk, devleti
yönetme, milletvekili seçme sorumlulu ğu ile eşdeğerdedir. Demokrasinin
gelişmesinde, zaman zaman doğrudan kendisini etkileyecek yargı görevlerinin büyük etkisi olacağı, tarihi örnekleriyle açıktır.
(9) Anayasa Konusunda Türkiye Barolar Birliğinin OĞrüş ve Düşünceleri, 1982, eh.
ııfrürkiye Barolar Birli ği Anayasa Konusunda Yapılan Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı Raporu, 1982 sh. 21
(10) Teoman Ergül, Avukatlık Mesleğinin Adil ve Etkin Yargının Gerçekleşmesine Katkı
Rolü, .Demolcatikle şme, İnsan Haklan ve Hukuk Devleti Ba ğlarında Avukatlık
Mesleği (Sorunlar Çözüm Perspektifleri) Istanbul Barosu Ba şkanlığı Yayın
ı , İstanbul
1996, eh 314
(11) Sami Selçuk, Halkın Yargilamaya Katılması, Yargıtay Dergisi 1991, s. 244-258.
halkın yargıya katılması yol ve yöntemleri konusunda Türkiye'de çok yaym yoktur.
Bunların birlusmını aş ağıda sıralıyorum: (1) Nasuhi Kurdo ğlu, Amerika Birleşik
Devletlerinde Jüri Yargılaması, Ankara Barosu Dergisi, 1978. sayı 3, eh. 446-458/ (2)
Benjamin Kaplan, Jüri ile Yargılama, Çev. ı. Hatay Börtüçene, Yasa Hukuk Dergisi.
1980, sayı 8 sh. 1096/ (3) Teoman Ergül, Jürili itham Sisteminin Tarihimiz ve
Hukukumuzdaki Kökleri Üzerine Bir İnceleme, Türkiye Barolar Birliği Dergisi,
1989, sayı 5, slı. 715-7441 (4) Andr4 Gide, Cinayet Mahkemeleri An ıları, Çev. Sami
Selçuk, Ankara 1983/ (5) Cem Eroğul, Çağdaş Devlet Düzenlen-Ingiltere, Amerika,
Fransa, Imaj Yayıncılık, Ankara 1996.
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Oturum Başkam

Teşekkür ediyorum Saym Ergül.
Bakın, hep yargı bağımsızliğmdan, yargı dan söz ediyoruz da Anayasamn
141. maddesinde enteresan bir hüküm var. Davalann en az gidene ve
mümkün olan süratle sonuçlandıniması...
....belki yapı lacak bir anayasada yasama için de böyle bir zarif formül ku!lamlırsa iyi olur.
Ben sözü meslekta şım Sayın Prof. Zafer Gören'e verece ğim; ama burada
"Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu Üyesi" diyor. Zafer hamm ın asıl Uğır. Onun
raş alanı Anayasa Hukukudur, bu alanda değerli yapıtları vard
için burada onun ası l kimliğini görme imknına tekrar kavuşacağız.
ın Gören.
Buyurun Say
Prot Dr. Zafer Gören
Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu Üyesi

ANAYASAL REFORM ÖNERİLERİ
Bugün Türkiye'de birey-toplum-devlet ili şkilerinin sağhkh bir zemine
oturması, siyasi yapımn demokratikle şmesi, toplumsal uzlaşmayı ve demokrasiyi esas alan bir anayasa yapma veya mevcut anayasayı, bu amaçlar doğrultusunda değiş tirmekle mümkün olacaktır. Şüphesiz bunu yaparken, ulkemizin içinde bulundu ğu süreçlerin yönelttiği hedefleri de gözden
kaçırmamak durumundayız.
Türkiye, daha çağdaş ve daha demokratik bir anayasaya sahip olma konusundaki ihtiyacım hep dile getirmesine kar şın, bu alandaki tartışmalarm
yoğunlaşması ve artık anayasa de ğişikliğinin bir zorunluluk olarak kendii'ne giriş sürecine denk gelmi ştir.
ni dayatmas ı, yaşadığınız Avrupa Birliğ
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pa Birliği normlar
ı ve bu normiara yaşam veren demokratik ve kültürel
iklim kapsamında düşünmek ve geliştirmek zorundayız.
Hareket halinde ve mevzuatı hızla büyüyen bir sürecin parças ı olmak, reform tartışmalarını ilke, kurum ve kurallar bazında geniş bir tabanda sürdürmek zorunluluğunu doğuruyor. Bu tartışma, demokrasinin güvence altına alındığı istikrarh bir kurumsal yapı, hukukun üstünlüğü, insan haklanna saygı ekseninde bir anayasal reform projesini de gündeme taşıınıştrn
1982 Anayasası hak ve özgürlükleri tanımlayışı , kısıtlama konusunda getirdiği kriterler ve yöntemlerle, demokratik bir Anayasa oldu ğu konusunda haklı itirazlarla karşılaşmıştır. En kapsamlısı 1995te olmak üzere zaman zaman yapılan düzeltmelerle Anayasamızda yer alan bazı yasaklar
kaldınimaya ve bir takım iyileştirmeler gerçekleştirilmeye çalışılmışsa da
Anayasamız insan özgürlüğüne ve evrensel hukuk anlay ışımn ulaştığı değerlere yabancı olmaktan kurtarılamadığı yolunda ele ştirilere uğramaktadır.
Acaba 1982 Anayasas ı'nın aşılması için tümden yeni bir Anayasa haz ırlanması isabetli olabilir mi önce bunu tart ışmamiz gerekir.

Anayasalar "üstün yürürlük gücü"ne sahiptirler ve sürekildirler. Ancak her anayasa tarihsel gelişimde belli toplumsal koşullar altında yaratıldığından zaman içinde toplumsal ko şulların değişmesi durumunda anayasanın bu yeni koşullara, uyumlu hale getirilmesi için değ
i ştirilmesi gerekir. Anayasanın değiştirilmesi kavramı altında anayasa metninin
anayasan
ın öngördüğü değiştirme yöntemlerine uyarak değ
i ştirilmesi ve
boşluklaruun doldurulması anlaşılmalıdır.
Ancak toplumun ve devletin hukuksal temel düzeni olmaks ızın salt özgürlükçü demokrasi toplumun ve devletin dağılinası demek olduğundan devletin ve toplumun hukuksal temel düzeni olarak anayasalar,
anayasa değişikliklerinin sın
ı rlanması yoluyla kendilerini korumaya çal ışırlar.
Anayasalarda bazı önemli temel ilkeler anayasa değişikliği dışında tutulabilir. Böylece anayasanın çekirdek varlığı (özgün anayasa) anayasa değiştiricilerin müdalıalelerine karşı korunmaktadır.
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Bu tür hükümlere Avrupa Birli ğine mensup ülke anayasalarında rastlamak mümkündür.
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Örneğin Belçika Anayasas ı md. 130'a göre: "Anayasan
ın tümünün ya da
bir kısmının ilgası mümkün değildir". Bunun dışında Fransız Anayasası
(md. 89), Yunan Anayasası (md.139), Portekiz Anayasas ı (md. 288), FAİman Anayasası (md. 79/3) ve T.C. Anayasas ı md. 4'te anayasanın bazı kurallarının değiştirilemiyece ği yolunda kurallar yer almaktadır.
Bu tür sınırlamaların gelecek kuşaklan kendilerine ait olmayan ve belki
de benimsemiyecekleri meşruluk düşüncelerine bağlamak anlamına geldii yolundaki itirazlara kat ılmak mümkün değildir.
ğ
Anayasanın 4. maddesine göre Anayasamn 1. maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2. maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesindeki hükümleri de ğiştirilemez ve
değiştirilmesi teklif edilemez.
Bu kural anayasanın özünü (özgün Anayasayı) ilgilendiren anayasa deim göstermektedir. Bu kuğişikliklerini anayasanın kendisinin yasakladığ
ral devletin şeklinin Cumhuriyet olduğunun ve Türkiye Cumhuriyetinin
insan hakları
na saygılı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere (Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlılık, Atatürk medeniyetçiliği, çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi, milli egemenlik, anayasamn ve hukukun üstünlüğü,
özgürlükçü demokrasi, erkler aynl ığı, Atatürk milliyetçiliği, Türk varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmezli ği, laiklik, sosyal adalet ve e şitlik, insan onurunun ve ki şinin maddi ve manevi varl ığımn korunması) dayanan
Atatürk milliyetçili ğine bağlı demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğinin, Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduı n ve Anayasanın 3. madu ilkesinin yani T.C. Devletinin imiter yapısın
ğ
desinde belirtilen diğer devlet niteliklerinin de ğiştirilemez olduğunu vurgulamakta ve bu temel devlet niteliklerini ortadan kald
ıran anayasa değişikliklerinin yasak olduğunu ortaya koymaktadır.
Anayasanın netliği onun toplumsal de ğ
i şimlere uyum sağlamasına yetmiyorsa anayasayı değiştiren organın yine anayasada öngörülen değşitirme
ın değiştirilmesi ve boşluklarımn doldurulkoşullarına uyarak anayasan
ması konusundaki yetkisi anayasanın sürekliliğiin sağlanmasına hizmet
FORUM . AÇIK TARTI ŞMA

981

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

eder. Ama ayni amaca, anayasanın kimliğinin ve onun kurduğu hukuksal temel düzenin süreklihiğinin ortadan kaldırılması yasağı da hizmet etmektedir.
Anayasamı z Cumhuriyetçilik ilkesinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin insan
haklarına saygılı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı , demokratik, laik ve üniter sosyal hukuk devleti niteliklerinin meşru yoldan ortadan kalchrılmasım yasaklayarak kendi sürekliliğini, kurduğu hukuksal temel düzenin süreklili ğini ve geçerliliğini güvence altına almaya çalışmaktadır.
Halk oylaması ile kabul edilmiş olan Anayasamız anayasayı değiştirme
yetkisine sahip yasama organına sadece de ğiştirme yetkisi vermiş onu ortadan kaldırma yetkisi vermemiştir.
Anayasamız sadece anayasayı bütünüyle ortadan kaldırma yasağım içermemekte Anayasamn kurduğu düzeninin kimli ğini ortadan kaldıran
her türlü anayasa değişikliğini de yasaklamış bulunmaktadır.
Anayasanın demokratik hukuk devletinin ögelerine temel haklar ve
erkler ayırımı ilkesi, çoğunluğun iradesi ile iktidarın kullanılmasım
meşru kılan, demokrasinin aç ık ve serbest sürecini garanti eden anayasanm demokratik düzeninin tüm maddi ve usule ili şkin koşullan ve seçim ilkeleri de dahildir.
Kamu oyunun oluşumuna siyasi partilerin katılimı, siyasi parti özgürlüğü, siyasi partilerin eşit şansa sahip olmaları, parlamenter sistem,
anayasanın sosyal hukuk devletinin varlık koşullan ve temel ilkeleri de
anayasa değişikliğ
i dışı
nda tutulmu ştur.

Ç ıkarilmalan halinde özgün anayasanın zedelenmesi sonucunu doğuran
münferit kurallann de ğiştirilmesi de yasaktır.
Anayasanın değişmezlik yasağını koyan 4. madde kuralı da değiştirilmezlik kapsamındadır.
Şu halde anayasanın tümden ortadan kaldırılması ve yeni bir anayasa yapılması yerine 1982 Anayasasımn;
1. Demokratik ve özgürlükçü bir anayasada bulunmaması gereken yasaklayıcı hükümlerinin çıkarılması,
1
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2. Değiş tirme ve düzeltme yoluyla anayasa metninin iyile ştirilmesi yolu- KURULTAYI
na başvurulabilir.
Anayasadan ayıklannıası gereken hükümlerin ortak özellikleri:
ı n ürünü olın hazırlandığı dönemin olağanüstü ko şulların
- Anayasan
maları;
- Hukuk devleti ve hukukun genel ilkelerine tamamen ters dü şmeleri;
- Anayasanın diğer hüküınleriyle çeli şmeleri;
- Kaldırılması durumunda anayasada herhangi bir bo şluk yaratmayacak olmaları;
- Kaldırılması konusunda geniş bir oydaş mamn bulunması olmalıdır.
1. Anayasadan Ayıklannıası Gereken Kurallar:
1) Ba şlangıçı n 3. paragrafmda yer alan "Bu Anayasada gösterilen hürrüçı d
yetçi demokrasi ve bunun icaplanyla belirlenmi ş hukuk düzeni ışına
ınm
çıkarılması
"
ibaresinden
"Bu
Anayasada
gösterilen"
kayd
kamıyacağı
gerekir.
13. maddenin gerekçesinde ve 2. maddede demokrasi evrensel boyutlanyın
la öngörülmüş tür. Oysa madde metninde demokrasi 1982 Anayasas ın
demokıkartılması,
dar çerçevesine indirgenmi ş tir. Söz konusu ibarenin ç
rasinin evrensel niteli ği ve Anayasa maddeleri arasmdaki uyum gere ğidir.
2)15. maddenin 2. fıkrasında yer alan "ölüm cezasm ın infazı" deyimi çıkartılmalıdır.
17, maddenin son fıkrası nda yer alan "mahkemelerce verilen ölüm cezalanmn yerine getirilmesi hali" ifadesi ç ıkanlmalıdır.
3) 24. maddenin 3. fikras ı mn "Din kültürü ve ahlak ö ğretimi ilk ve orta öğ retim kuruınlarmda okutulan zorunlu dersler aras ında yer alır. Bunun dışındaki eğitim ve ö ğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de
ır." şeklindeki 2. ve 3. cümleleri ç ıkakanuni temsilcisinin talebine ba ğlıd
rılmalıdır.
Zorunlu din dersleri laik devlet ilkesi ile din ve vicdan özgürlü ğü ile bağdaşmamaktadır. Anayasanın bu hükmü, Çocuk Haklar ı Sözleşmesinin 14.
maddesi ile de uyum sa ğlamak amacıyla kaldırılmalıdır.
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4) Dil yasağına ilişkin hükmü uygulamaya geçiren kanun 1991 yılında yürürlükten kaldırıldığından 26. maddenin 3. fikrası hükmü çıkarılmalıdır.
5.) 26. maddenin 3. fikras ımn kaldır
ı lmasının bir gereği ve sonucu olarak
28. maddenin 2.fıkrası da kaldırılmalıdır.
6) 34. maddenin son fıkrası çıkanlmalıchr.
Çünkü 1995 değişiklikleriyle adı geçen örgütler arasında "dayanışma yasakları" adı verilen "ortak hareket yasakları" yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu nedenle onlann geçici gruplar şeklinde bir araya gelmelerine ili şkin
yasağın da Anayasadan çıkarılması gerekmektedir.
7) Türkiye tarafindan onaylanan Avrupa sosyal şartmda yer almayan ve
devlet için sosyal haklar
ı yerine getirmeme bahanesi oluş turan 65. maddedeki "sosyal ve ekonomik haklar
ın sın
ı rı hükmü" kalclinlmal ıdır.
8)87. maddede TBMM'nin görev ve yetkileri aras ında yer alan "mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezaların
ı n yerine getirilınesine karar vermek" şeklindeki ifadenin çıkarılması gerekir.

9) 91. maddenin 1. fikrasında, sıkıyönetim ve ola ğanüstü hallerde temel
hak ve özgürlüklerin kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmesine
olanak tanımnaktadır. Olağ anüstü hal anayasal hukuk düzeninin bir parçasıd
ır. Anayasada öngörülen temel hak güvencelerine ayk ırı uygulamalarm meşrulaştırıcı nedenlerinin bizzat Anayasada yer almas ı anayasal devlet ilkesiyle bağdaşmaz.
10)Anayasanın 105. maddesindeki "Cumhurba şkanımn re'sen imzaladığı
kararlar ve emirler aleyhinde Anayasa Mahkemesi dahil yarg ı mercilerine başvurulamaz." hükmü ç ıkartılmalıdı r. Bir hukuk devletinde böyle bir
kural anayasada yer almamandır.
11)125. maddenin 2. fıkrası ndaki "Cumhurbaşkan
ın
ı n tek başına yapacağı işlemlerle Yüksek Askeri Şura kararları yargı denetimi dışrndadır."
hükmü ile aynı maddenin 5. fıkrası ndaki "Kanun olağanüstü hallerde s ıkıyönetim, seferberlik ve sava ş halinde ayrı ca milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesini
sınırlayabilir." hükmü ayn
ı maddenin 1. fikras ında yer alan idarenin her
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12) 129. maddenin 3. fıkrası ndaki "Uyarma ve k ınama cezalarıyla ilgili
ı yargı denetimi dışında bırakılamaz." hükolanlar hariç disiplin kararlar
münden "uyarma ve kı nama cezaları yla ilgili olanlar hariç" ibaresi ç ıkarılmandır.
Çünkü sözkonusu istisna Anayasan ı n 36. maddesine aykırı bir sımriamadır.
13)Anayasa madde 148, fikra 1, son cümlede yer alan: "Ancak ola ğanüstü
hallerde, s ıkıyönetim ve sava ş hallerinde çıkarı lan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya ayk ırılığı iddiasıyla
Anayasa Mahkemesine dava aç ı lamaz" hükmü hukuk devleti ilkesine aykırı olduğundan kaldınlmalıdır.
14) 152. maddenin son fikras ı, toplumsal evrim kar şısında yasaları kalıcı
kılma sonucunu do ğurduğundan ve Anayasa Yargısının iş levini zedelediğinden kaldırılmalıdır.
15) 159. maddenin 4. fıkrasında yer alan "Kurul kararlarına karşı yargı
mercilerine başvurulamaz" hükmü "idarenin her türlü eylem ve i şlemlerine karşı yargı yolu açıktı r." (125/1) ile çeliştiğinden ve hukuk devleti ilkeırılmalıdır.
sini de zedeledi ğinden kald
ılan ka16) Geçici 15. maddenin son fikrası ndaki: "Bu dönem içinde çıkar
nunlar, kanun hükmünde kararnameler ile 2324 say ılı Anayasa Düzeni
ınca alı nan karar ve tasarrufları n Anayasaya aykiHakkında Kanun uyar
rılığı iddia edilemez" hükmü ola ğanüstü dönemde çıkarı lan yüzlerce yasa
d bıraktığmdan Türkiye'de demokratikve düzenleyici işlemi denetim ışı
leş me ve liberalleş menin önündeki en önemli engeldir. Bu nedenle kald ınlmalıdır.
İİ. Anayasayı İyileştirmeye Yönelik Düzeltmeler:
ın
1) Anayasa madde. 10'da düzenlenmi ş olan genel e şitlik ilkesine: "Kad
tedbirler
almak
şitliği
sağlayıcı
ve erkek eş it haklara sahiptir. Devlet bu e
ve mağ duriyetleri önlemekle görevlidir." kural ı eklenmelidir.
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İsviçre ve diğer bazı demokratik ülke Anayasalar ında yer alan
bu ilke ile yasa koyucu tarafından hukukun bütün alanlarında erkeğin kadına oranla daha iyi bir duruma getirilmesi önlenmi ş olacaktır. Genel eşitlik ilkesi nisbi eşitliği amaçlarken, farklı cinslerin eşitliği mutlak eşitliği
amaçlamaktadır.

2)13. madde genel s ımrlama kuralı olmaktan çıkartılmalı ve sımrlamada
gözetilecek ilkeleri belirten bir güvence kural ı haline getirilmelidir.
Sözkonusu ilkeler şunlar olmalıdır:
- Sınırlamanı n yasa ile yapılması;
- Sınırlamanın hakkm özü kavram ını da içeren demokratik toplum düzeninin gerekleri ve insan onuruna ayk ırı düşmeyecek biçimde yapılması;
- Ölçülülük ilkesine uygun olması.
Anayasaca tan
ı nan hak ve özgürlüklere ili şkin maddelerin hemen hepsinde sııurlanıa nedenleri yer aldığı ndan 13. madde genel sınırlama hükmü
olmaktan çı kanlarak bir güvence maddesi olarak düzenlenmelidir.
3)Avrupa İnsan Hakları Sözle şmesinin 17. maddesi ve İnsan Haklar
ı Evrensel Bildirisinin 30. maddesi ışığında 14. madde aşağıdaki şekilde kaleme alınmalıdır:
"Anayasada yer alan hak ve özgürlüklerin hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı veya insan haklanna dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan eylemler biçiminde düşünülemez.
4)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 15. maddesine uygun şekilde Anayasa madde 15 fıkra 1 hükmü:
"Temel hak ve özgürlüklerin kullamlmas ı durumun gerektirdi ği ölçüde sınırlanabilir" şeklinde değiştirilmelidir.
5) Anayasa madde 83'te düzenlenen yasama dokunulmazh ğı, ağır cezalı
suçlar hariç, sadece milletvekillerinin göz altına alınmaması ve tutuklanmaması biçiminde olmalıdı r. Suçu takiben, soru şturma ve yargılama yapılabilmelidir.
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6)12. maddenin 1. fikras ı nda insan onurunun dokunulmaz oldu ğuna dair
bir kural yer almandır.
İnsan onurunun korundu ğu 12. maddenin 1. fıkrası Anayasamn 4. maddesindeki de ğiş tirilemez anayasa kurallanna dahil edilmelidir.
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Bütün devlet organlan, devlet ile insan onuru aras ında bir çatış ma halinde insan onun lehine hareket etmelidirler. Bu kural devletin egemenli ği
için önemli bir s ımrlama olu şturacaktır.
F.Alman Anayasası 1. maddesiyle insan onurunun dokunulmazl ığı kuralını getirmektedir. Temel hak ve özgürlükler bölümünün hemen ba şında bu
ilkeye yer vermek, ona kapsay ıcı ve yön verici bir ana ilke niteli ğini kazandırmak anlamı na gelmektedir.
7)Anayasa madde 159'daki Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kuruluna ili şkin
hüküm yeniden yaz ılmalıdır.
Adalet Bakanlığı Müsteşarı kuruldan çıkanlmah, Bakan ba şkanlık edebilmeli ama oylamalara kat ılmamalıdır.
Hakimler ve Savc ı lar Yüksek Kurulu tefti ş elemanlan ve sekreteryası ile
Adalet Bakanlığı dışı nda, idari ve adli yarg ı ayırımlı, mahkemelerin bağımsızlığı ve yargı ç güvencesi esaslar ına uygun bir yap ıya ve konuma getirilmelidir.
8) F.Alman Anayasas ında ve diğer bazı ülke Anayasalarrnda yer alan
"Anayasa Şikayet"; kuru ıı una Anayasamı zda da yer verilmesi temel hak
ve özgürlüklerin korunmas ını sağlayacak bir ba şka güvence olarak dü şünülebilir.
Anayasa şikayeti ile devlet taraf ından temel hakları mn zedelendiğini iddia eden herkes Anayasa Mahkemesine ba şvurabilmektedir. Anayasa şikayeti yasalann, türzüklerin, mahkeme kararlanmn ve idari tedbirlerin
kaldırılması m olanaklı kı lar ve yasa koyucunun hareketsiz kalmas ı durumunda da şikayet yoluna ba şvurulabilir. Anayasa ş ikayeti ancak tüm yasa yollarımn tükenmesi halinde ba ş vurulacak bir yoldur.
Anayasa şikayeti ile A İ HM'nin bireysel başvuru olanağmı kullanmadan
sorunlann ülkemiz içinde çözümlenmesi sa ğlanmış olacaktır. Böylece
uluslararası itibarımızı n korunması sağlanmış olacaktır.
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Teşekkür ederim.
Sözü, hemen son üç konu şmacı mn birincisi Ankara Barosu Önceki Ba şkaSayın Avukat Hakkı Suha Okay'a veriyorum; buyurun. Bu "önceki" teriıni güzel, tuttu. (Gülüş meler) Bunun mucidi zannediyorum zat ı aliniz;
onun için te ş ekkür ediyoruz.
Av. Hakkı Suha Okay
Ankara Barosu Önceki Ba şkanı

Sayın Baş kan ben de te ş ekkür ediyorum. Ankara Barosu ba şkanlarını çok
çabuk eskitmiyor; bu "önceki" terim ondand ı r. Çok önceki baş kam burada
vardı r "önceki, daha önceki" diye onu s ıraya koyarı z; ama "eski"yi demek
hiç güzel değ il. Bazen kurumu da eskitiyoruz "devlet eski bakan ı" diyeceğ imize "eski devlet" hangi devlet eski? 0 da anlams ız oluyor. 0 bakımdan
bu terim güzel "önceki ba şkan".
Oturum Başkam

Say
ın önceki baş kan buyurun efendim.
Av. Hakkı Suha Okay
Ankara Barosu Önceki Ba şkanı

Sayın Başkan te şekkür ediyorum. Urfa Baro Ba şkanımızın artık 2 dakikasmı ve toplantıya katılmayan değerli hocamı z Zeki Hafizoğullan'ndaıı
tasarruf edilen 15 dakikal ı k süreye de sarkmadan ve sizin süre k ısıtlaına988
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Türkiye Büyük Millet Meclisinde Partiler Aras ı Uzlaşma Komisyonunun
ı devam etmekte. Bir kısı m Yargıtay üyeleriAnayasaya ilişkin çalışmalar
nin bir Anayasa taslağı topluma sunuldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bir sipari ş Anayasası vardı, Türkiye Sanayici ve İş adamları Demeğinin bir Anayasa Tasla ğı vardı , Fazilet Partisinin bir Anayasa Taslağı
var; yani toplumda Anayasa çok yo ğun bir şekilde tartışılı yor. Bir yandan
da kabul edildiği 1982 yılından bu yana toplumun tüm kesimlerinde ve sürekli olarak tartışı lan bu Anayasa kimi zaman dayatmalarla, kimi zaman
pazarhklarla, kimi zaman ki ş iler için, kimi zaman konjonktürel nedenlerle değiştirildi veya değiştirilmeye kalkışıldı. Türkiye Barolar Birliğinin
böylesine bir tartışma içerisinde yer almas ı ve bu toplantı lar dizisini hazırlaması m çok önemsiyorum. Yeniden biçimlendirilmeye çal ışılan dünya
düzeninde sivil örgütlenmelerin bu tür etkinliklerde etkin ve aktif olarak
yer alması kaçmılmazdır ve bu, bunların da görevidir. Nitekim, yoksul
ulusları silahla iş gali öngören emperyalizm, yeni yüzyı lda "küreselleşme"
adı altı nda, ulusal hukukumuz dahil, her türlü ya şam alanımızı etkilemiştir.
Küreselle şmenin kaçımlmazlığı karşısmda üretim verimliliğinin artırılması, fırsat e şitliğinin sağlanması yanı sı ra, sivil örgütlerin etkin ve aktif
lma zorunluluğu nedeniyle böylesi bir
olarak karar mekanizmalarına katı
ve
bu ortamdan elde edilecek ürünlerin
ılması
çal
ışmanın bu ortamda yap
de bu Anayasa değiş ikliklerinde çaba gösteren Parlamentodaki komisyona
intikal ettirilmesini do ğru buluyorum. Bu çerçevede sunu şumu iki başlık
altı nda yapmak istiyorum. Anayasa Taslağı nasıl hazırlaımıalı ve Anayasa Taslağı neleri içermeli?
Yürürlükteki Anayasamızı n kabul edili ş tarihinden bu yana bir dayatma
ürünü olduğunu, toplumun tüm kesimleri tarafrndan bir tart ışma yaratıldığını biraz evvel de ifade ettim; bu bir gerçek. Öyleyse bu Anayasay ı yok
mu farz edelim, yırtıp atalim mı, sil baş tan yeni bir Anayasa yazalım mı?
y
ın söylemi çok kolay "evet, ırBunlar tartışılı yor. Bir taraftan da bunlar
tıp atalım" hatta bu. popülist bir yakla şımla alıcı olan bir söylem. Bir de
i içerisinde nasıl bir Anayasa yapmamız
i var. Bu ülke gerçeğ
ülke gerçeğ
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gerekiyor? Önemsediğim tarafi da burası. Mevcut Parlamento toplumumuzun aynası ve bu Parlamento, Türk toplumunun yüzde 80'inin oyuyla
seçilmiş bir parlamento; yüzde 20 civannda oy Parlamento d ışmda. 0 zaman bu Anayasa değişikliği, bundan sonraki Parlamento yap ısında da pek
bir farklılık olmayacağı düşüncesiyle, Anayasa de ğişikliği demek ki Parlamentoda yapılacak ve bu koşullardaki bir Parlamentoda yap ılma ihtimali
de güçlü olanıdır. 0 zaman, doğaldır ki sistemin kimi önerileri benimsemeyecektir, kimi önerilere tepkili olarak bakacakt ır. Ancak bu tür çahşmalar bu Parlamentoya önrilmeli; ama önerilmenin ötesinde, biraz önce
değerli hocam Aliefendioğlu daha farklı , daha frapan bir öneride bulundu;
bir kurucu meclis önerisinde bulundu.

Ben, bu Anayasa değişikliğinin hiçbir şekilde yapılmasım imldnsız kılan,
mümkün olmamasım getiren bir öneri diye bakıyorum. Kurucu meclis türünden bir baş ka önerinin doğru olduğunu düşünüyorum; çünkü 1961
Anayasası hatırlarsak, o günün ko şullarında, Milli Birlik Komitesinin ve
Siyasi parti temsilcilerinin -tabii, yasaklı, kısıtlı siyasi parti temsilcisi hariç- bunlann yanında üniversitelerin, barolar ın, yargı mensuplanmn, sendikalann, bas ın organlarımn katılımıyla oluşan bir kurucu meclisti. 0
kurucu meclis yeni bir Anayasa yapt ığı için de kurucu bir iktidard.ı. Bugün Türkiye'de böyle bir kurucu iktidar, yeni bir Anayasa yapacak kurucu
iktidar söz konusu olabilir mi? Hayı r. Ama hiç olmazsa o kurucu meclisin
oluşum koşulları da göz önüne alınarak, Parlamentodaki çah şmalann sadece siyasi yasak koyucu kıskançlığı içerisinde olmadan -çünkü böylesine
bir temel kanun, doğaldır ki sosyal uzlaşmayı ve bir toplum projeyi getiriyor- böyle bir yap ıyı, bir alt komisyon halinde çal ıştıracak bir yapıyla Anayasayı tartışarak topluma sunmas ım doğru buluyorum. Aksi takdirde yasa koyucu kıskançliğı, otoritenin yetkisinden özveride bulunmamas ı yine
Türkiye'de tartışmalı , toplumun değişik kesimleri tarafından kabul edilmeyen, benimseyen bir Anayasayı Türkiye'nin gündemine getirir.
Nitekim, Parlamentodaki bu Anayasa çal ışmalarmda bir ba şka sıkmtıyı
daha yaşıyoruz. 0 da, biraz önce ifade etti ğimiz gibi dayatma, pazarlık,
kişilere özgüAnayasa, bölük pörçük de ğişiklikler, palyetif ve acele arayışlar, hatta yasama organımn tartışmasmdan kaçırarak gerçekleştirilmeye
çalışılan, hatta toplumda tartışmadan kaçırarak gerçekleştirmeye çalışan
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Anayasa de ğişiklikleri... Bu ko şullarda bana göre yeni bir Anayasa; tamami, bir kısmı, ama bazı değiş tirilmez maddelerine rezerv konularak toplumun tüm kesimlerinin de sesinin duyulaca ğı, onların da değerlendirmelerinin, düşüncelerinin al ınacağı bilimsel ve evrensel de ğerleri içeren bir
Anayasa Türkiye Büyük Millet Meclisinde; ama Türkiye Büyük Millet
Meclisinde böylesine toplumun de ğişik kesimlerinin katkısıyla bir Anayasa değişikliği ve yeni taslak böyle haz ırlanmalıdır diye düşünüyorum.
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Peki yeni Anayasanın içeriği ne olmalıdı r? Herkesin çok çabuk benimsedii, söylediği önce insan. Gerçi Radikal Gazetesinde Süheyl Batum hocağ
dan dün akş am NTV'de Sayı n Kaboğlu'dan "önce ülke, sonra insan, sonra
devlet" diye bir baş ka söylem duydum, gördüm; galiba Türkiye'de bunlar ı
tartışacağı z "önce insan, önce birey" dedi ğimizde çağımız demokrasi ve insan hakları çağıdır. Hukukun ortak paydalan demokrasi ve Anayasa. Teığı, kanunlarm genelliğinin sağmel hak ve özgürlüklerin güvenceye al ınd
i, herkesin ve özellikle idaregösterildiğ
land
ığı , kazamlmış haklara saygı
nin hukukun kurum ve kurallar ım içine sindirdiği, hukukun üstünlüğünün benimsendiği devlet hukuk devletidir. Ulusal hukukun üzerine in şa
edildiğ i temel kanun Anayasadı r. Egemenliğin tek kişiden alınarak genel
iradeye verilmesi, genel iradenin bireylerin iradesinin toplam ı olması ve
herkesin iyiliği için olmas ı düşüncesi azlik, azınlı k korunmadığı için çağımızda kabul gören bir anlayış olmaktan çıkmıştı r. Ulusal egemenli ği hayata geçiren çoğulcu, katılımcı kurum ve kurallar düzeni, halk yönetimi.
Demokrasilerde çağdaş Anayasalar, evrensel de ğerleri içeren demokratik
hukuk devleti ko şullarım benimseyen toplum yap ısı, ulusal ve uluslararası yaş amla uyum içinde olmaljd ır.
i olan Anayasaları n hazırlanmasında, süreklilik isteyen ve
Dinamik özelliğ
imlere
göre
yeni ekleme ve uyumun gerektirdi ği düzenlemelere haz ır
iş
değ
ı r.
olması da düş ünülmelidir. Esasen her ülkenin bir Anayasas ı vard
Önemli olan, insan haklanmn güvenli ğe almdığı anayasal bir düzendir.
Burada şu sözü hatırlı yorum: Rahmetli Prof. Dr. Bahri Savc ı hocamızın
ı llar önce bir lafı vardı r "hukukun mercii de, ekseni de insandır" diyordu.
y
Anayasanın temel özelliğ i bu haliyle demokrasi, hukukun üstünlü ğü ve
insan hakları na dayalı olmalı ve bunlarla da yetinilmeyerek -buras ım da
çok önemsiyorum- ya ş ama geçirilmesi için etkin biçimde uygulanmas ı gaFORUM - AÇIK TARTI Ş MA 1991
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ranti altına almnıandır. Kurallarda kalması mn çok önemi yok; bunun kafalarda da benimsenmesi lazım.
Yeni Anayasa Taslağında hangi kriterler esas alı nacak? Avrupa Birliği
Kriterleri. Bunlar artık Türkiye içinde bir yol haritas ı oldu. Bunlar nedir
diye bakıyoruz; demokrasi kriterleri, insan haklan kriterleri. Demokrasi
kriterleri nedir? Hukuk devleti, özgür seçim, partiler demokrasisi, kuvvetler ayrımı, siyasi iktidarı n denetimi, aktif ve etkin sivil toplum örgütleri.
Insan hakları kriterlerine bak ıyoruz. İfade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, azınlık hakları , hukuk korumasmda eş itlik. Bunlar çağdaş bir Anayasamn vazgeçilmez ko şullandır. Bunlar hep söylendi, belki
değişik kelimelerle ifade edildi.

Somut öneriler, genelde tek tek madde üzerinde de ğil; ama somut öneriler.
Ozgürlüğün esas alındığı, sınırlama yerine koruma hükümlerinin getirildiğ
i, düşünenin değil eylemin smırlandığı , sivil örgütlenmenin aktif ve etkin olarak katılımın sağlandığı , seçim ve siyasal partilere ili şkin demokratik düzenlemelerin yer ald ığı, yargı bağımsızlığı mn tartışmadan çıkarıldığı, savunmanın yargı bütünlüğü içinde yer aldığı ve idarenin her türlü
eylem ve işleminin yargı denetimine tabi olduğu bu genel ilkeler do ğrultusunda bir Anayasa. Böyle bir Anayasa ile halk ı n sadece seçimlerle değil,
daha sık ve kapsamlı olarak demokratik yönetime kat ıhmm sağlandığı,
merkezden yönetim yerine yerinden yönetimin benimsendi ği bir Anayasa
modeli, bana göre Türkiye için kaç ını lmazchr "bana göre" lafi fazla; çünkü
burada birçok konuşmacıyla, belki birçoğunuzla daha çok ortak paydam
var.
Anayasalarda devletin ideolojisi olmaz; ancak ça ğdaşlaşma ve sürekli devrim olan Atatürk ilkesinden de Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ında ödün
verilemez diyor te şekkür ediyor, saygı lar sunuyorum. (Alkışlar)
Oturum Başkam
Konuşma süresine sadı k kaldımz. İçeriğiyle biçimiyle konuşmanı z için teşekkür ediyorum Sayı n Suha Okay. Önceki Ba şkan kavramının bundan
sonraki devaınlılığı da sağlayalım sayenizde.
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İki konuşmacı arkadaşımız kaldı. Akademik çevreden bir kamu yöneticisi. Zannediyorum kamu yönetimi alanı nda; siyaset bilimi ve kamu yönetimi. İkincisi de bir anayasacı, Necmi Yüzbaşıoğlu.
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Sayın Firuz Demir Yaşamış ; buyurun efendim.
Doç. Dr. Firuz Demir Ya şamış
Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Saygıdeğer konuklar, daha önce de söylendiği gibi anayasaların iki temel
işlevi vardı r. Bunlardan bir tanesi "bill of rights" dedi ğimiz Haklar ve Özgürlükler Bildirgesini ülke çap ında, ulusal sınırlar içinde ortaya koymak,
bunu betimlemek bunu smırlamak, bunu aç ıklamaktır. Anayasalarm
ikinci özelliği "devlet" dediğimiz aygıtı n ana unsurlarını, bileşenlerini bir
araya getiren, bunlar arasmdaki ili şkileri, süreçleri ve çalışmaları, çalışma biçimlerini ortaya koyan, tü constitude eden, ili şkileri belirleyen ikinci ana yapısıdır. Dolayısıyla, anayasalardan beklenen iki i şlevlerden birincisi bunları belirlemek, ikinci ana i şlevi de devlet organlarm, devlet ayın negıtının içinde yer alan organları n arasındaki ili şkileri ve bu organlar
ler olacağım ortaya koymaktır.
Böyle olunca, bu kurultayda ilk gün konu ş an Saygıdeğer Alman hukukçu
Prof. Stern büyük bir şaşkınhk içinde olmalı; çünkü Stern konuşmasına şu
hükümle başlamıştı, demişti ki "Türk Anayasası, içinde bulundu ğu koşullar çerçevesinde Avrupa anayasalar orkestras ı içinde yer alabilecek özelliktedir" bu, uluslararası anayasal normlar açısından Türk Anayasasımn
yeterli düzeyde bulunulduğunu gösteren bir ifade idi. Oysa Prof. Stern bu
toplantıda ve Türkiye'de yap ılan çahşmalan gördugunde, Türkiye'deki havarım bunun tam tersi olduğunu, Türkiye'de çok ciddi bir Anayasa de ğişimi, hatta yeni bir Anayasa konusunda çok ciddi bir oyda şlık olduğunu gördü "acaba bu ikisi arası nda ciddi bir sorun mu var, gerçekten burada bir
ikilem mi var?" sorunun yamt ını vermek zorundayız. Türkiye'de gerçekFORUM - AÇIK TARTI ŞMA 1993
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ten bir Anayasaya ihtiyaç var mı? 1982 Anayasas ı, içinde taşıdığı birçok
hüküınlere rağmen neden yetersiz bulunuyor?
Anayasayla ilgili istekler sadece söylemde de kalnuyor; görüntü kadar uygulamaya da geçiyor. Bunun çok çe şitli örneklerini gördüm. Cumhurba şkanlığından yanlışlıkla Doğru Yol Partisine fakslanan bir metinde bir
Anayasa metni vardı, ki bu Anayasa metni 82 Anayasasmın 7. Maddesini
değiştirerek "tam yan başkanlık" diyebileceğimiz başkanlık sistemine geçilmesini öneriyordu. Sonradan ilgisi olmadığı, yanlışlıkla gönderildiği
anlaşıldı. Bu arada Yargıtay devreye girerek bir Anayasa Taslağı hazırladı ve Türkiye Büyük Millet Meciisine gönderdi. Sonradan bunun Yargıtayın görüşlerini yansıtmadığı söylendi. Fazilet Partisinin ve diğer partilerin çoğunun yeni anayasa taslaklarına sahip olduğunu görüyoruz. Kısacası herkes yeni bir Anayasadan söz ediyor. Acaba gerçekten yeni bir Anayasaya gereksinim var mı, varsa bunun gerçek nedenleri neler? 0 nedenle, bu toplantımn başlığım "Türkiye Için Nasıl Bir Anayasa" de ğil de "nasıl" yerine "neden bir Anayasa"ya odaklanmak ve o şekilde ele almak belki çok daha doğru olacak.
rusu Türkiye'nin taBugün baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti, daha do ğ
rihine baktığımızda -ki diğer konuşmacılar da değindi- Türkiye'nin anayasal tarihi içinde çok ciddi a şamalar görüyoruz. Bunlar 1803, 1839, 1876,
1908, 1920, hatta 1921, 1924, 1961 ve 1982. Bu anayasalann genel çizgilerine baktığımızda bunlann hepsinin çok ciddi; ama yerinden birtak ım
değişiklikleri getirdiğini görüyoruz. Hepsi meydana gelen birtakım toplumsal, ekonomik ve siyasal de ğişikliklerin ana görünümünü me şrulaştırmü, ortaya koymak amacıyla dizayn edilmi ş ve ortaya konulmuşlardır.
Bu anayasaların hiçbirisi bir gerçek olmayan nedenden ortaya ç ıkmamıştır; hepsinin altında bir gerçek neden vardır. 1807 Senedi ittifakı, mutlak
iktidann sımrlanmasını belgeleyen yazılı iktidardır, 1876 sanayi devrimine geçmeye çalışan bir toplumun aradığı yeni bir rejimi ortaya koymuştur,
1920 Anadolu ihtilalinin Anayasas ıdır, 1924 çağdaş bir devlet arayışımn
Anayasasıdır, 1960 daha özgürlükçü yapı isteyen Türkiye'nin Anayasas ıdır, 1982 Anayasasın da kendi kabulleri vardır. Acaba bu kabuller doğru
muydu, geçerli miydi? Sorun burada ba şladı. Dolayısıyla, bugün Anayasa
için ortaya konulan gerekçelere bakt ığımızda bunları ikiye ayınyorum.
Bunların bir kısnu sanal gerekçeler; ama gerçek nedenler de var.
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Sanal gerekçeler, özellikle Türkiye için benim sanal olarak niteledi ğim gerekçe "cumhuriyetçilik mi, demokratikleşme mi?" sorusu aras ında ortaya
konulan konuları sorunsal olarak görüyorum. Cumhuriyeti mi korumahyız, yoksa daha çok demokratikle şmeli miyiz bağlamında ortaya çıkan ve
her ikisi de İran İslam Cumhuriyetini kendisine dayanak olarak gösteren;
ama ikisi de aym noktaya varan bir tartışmamn ve cumhuriyete sıra numaraları vererek gelen bir tartışmanın gerçekçi olduğunu sanmıyorum,
bunu tartışmanın bir faydası olacağına da inanmıyorum. Ama şuna inamyorum ki anayasalar; toplumsal ve siyasal ekonomik de ğişimleri izledikı getirebildikleri ölçüleri ölçüde başarılı olabilen ve buna uygun kurallar
ısızlığa mahde uzun ömürlü olabilen, eğer bunu yapamazlarsa da başar
baktığımızda,
Türkiye'de
gerçekten
küm olan anayasalardır. Bu açıdan
bir Anayasa gereksinimi olduğunu görüyoruz. Bunların ne olduğunu ortaya koymamız lazım. Cumhuriyetçilik mi, demokratikle şme mi ikileminin
zaman kaybmdan ba şka bir sonuç yaratmayacağını da bilmemiz gerekiyor. Oysa öbür tarafta gerçekten 1982 Anayasas ının değiştirilmesini gerektiren, Prof. Stern'in şaşmasım ortadan kaldıracak birtakım gerçekler,
çok ciddi nedenler var.
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Ben bunlara çok ana çizgileriyle de ğinmek istiyorum. Birincisi şu: 1982
Anayasamn bu kadar kısa zamanda tartışılır hale ğelmesinin en önemli
nedeni; 82 Anayasasımn sahip olduğu, dayandığı temel varsayımlarla temel kabullerin geçerliliklerini yitirmesidir. 1982 Anayasas ının temel varsayımlan, toplumsal anarşiyi ve ülkede kan dökülmesini önlemektir;
Anayasamn temel varsayınu budur. Temel kabulleri vardır; ana özgürlükı n önüne geçmek, dolayısıyla sınırlamak. Oysa
lerin kötüye kullanılmasın
82 Anayasası bu bağlamda başlangıçta yanlış olmayan birtakım hareketi,
mantığı olan; ama sonradan artık geçerliliği olmayan ve toplumun yeni
yerdiği dinamiklere de toplumsal ekosiyasik cevap veremeyen bir yap ıya
i şmelidir; çünkü artık
gelmiştir; birinci ana nedeni bu. Bunun için de ğ
bunlara gereksinim yok.
im nokta da şu: Türkiye'de
İkincisi ve benim çok üzerinde durmak istediğ
bir devlet reformuna gereksinim vard ır. Yürütmeden yargıya, yargıdan
yasamaya kadar devletin tüm ana organları, en ağır kelimeyle "yozlaşma"
demeyeceksem, daha hafif tabiriyle çok önemli darbo ğazlar içine girmi şFORUM - AÇIK TARTI ŞMA 1995
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lerdir. Başlangı çta da söyledim; anayasalar herhangi bir devletin bu organlarını biçimleyen, betimleyen, arasmdaki ilişkileri düzenleyen ve iyi
bir devlet yapısı ortaya koyan mekanizmalar, metinler olmalıdır. Bugün
yasama yasama olmaktan çıkımş trn Yasamaıun iki ana işlevi olan yasa
yapma ve yürütmeyi denetleme iş levini yerine getirememektedir. Parlamentoda bekleyen yasalarm sayısı 250'nin üzerindedir. Gece yarılarına
kadar çahşmalanna rağmen Parlamento yasa üretememektedir, çözüm
üretememektedir. Temel nedenlerinin neler olduğuna girecek değilim;
ama böyle. Yürütmeyi denetleyemiyor, soru şturma ve inceleme raporlan
genellikle rafta kalıyor, hatta bazı raporlarm Genel Kurul gündemine bile
gelmediğini biliyoruz.
Yargı aym şekilde; açıkça söylememiz gerekir ki yargının adaleti geç dağıttığı bugün toplumda herkes tarafmdaıı kabul edilmektedir. Adaleti dağıtmıyor, belki geç dağıtıyor; ama geç dağıtılan adaletin adalet olmadığım
herkes kabul ediyor. Yargı reformu, belki de bundan sonra Türkiye Barolar Birliğinin kurultayı için başka konu olmalıdır; ama yarg
ı içinde bulunduğu koşullarda nitelik sorunlanndan nicelik sonmlar ınğ kadar fiziksel
na kadar çok ciddi darboğazlar içerisindedir. Yargıtay
altyapı sorunları
başkanlanmn her adli yıl açıl ış konuşması artık birbirinin kopyası haline
gelmeye başlamıştır ve nitekim bu sorun, bizzat kendileri tarafından ortaya konulmaktadır.
Tabii, benim ana konum yürütmeye gelince çok şeyler söylemek laz ım.
Bugün Türkiye'ye baktığımda Türkiye'de yönetim bu çapta plütokratik ve
oklokratik bir özellik kazandığım görüyoruz. Varsıllara dayalı, zenginlere
dayalı, sermayeye dayalı bir yönetiın; bunun ötesinde bunların istedikleri
şekilde düzenlenen, gelişen olaylar ve yönetimi yürütmenin Aristo ve Jean Jacques Rousseau'ya kadar gelişen çeşitli filozoflarm kullandığı oklokratik özelliği; yani yönetimin, ayaktakmıımn veya suç örgütlerinin eline
düşmesi gerçeğiyle karşı karşıyayız. Böylesine bir yolsuzluklar ortamı içerisinde Susurluk sendromlarııırn giderek geli ştiği, plütokratik olayların
hızla genişlediği bir rejim ancak plütokrasi olarak adlandınimak durumunda olabilir. Bu kadar büyük sorunların olduğu bir yurutmede performans düşmüştür, kamu yönetimi çahşmamaktadır, çok aşırı; ama yetersiz
eleman istihdamı vardır, son derece pahalı çalışmaktadır, devlet örgütü,
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yürütme örgütü tam bir açmaz içine girmi ştir. Çok daha detaylarına girmek mümkün; ama bu üç noktayı bir araya getirdi ğimizde kar şımıza çok
ciddi bir devlet reformu sorunu ortaya ç ıkmaktadır. Devlet reformu sorunun bu kadar büyük bir gereksinim oldu ğu bir ülkede, yeni yap ılacak Anayasa bunun tercümam olmak zorundad ır. Bu nedenle yeni bir Anayasaya
ihtiyaç vardır.
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Üçüncü ana neden, global ve küresel ölçekte, bölgesel ölçekte, gerekse uluır. Küresel
sal ölçekte çok önemli nitelik, ekonomik de ğişiklikler olmaktad
bir
ekonomi
ortaya ç ıkekonomi de ğişmektedir "yeni ekonomi" dedi ğimiz
maktadır, bölge ekonomisi de ğişmektedir, ülkenin ekonomisi de ğişmektedir. Bugüne kadar sürdüregeldiğimiz devlet önderliğinde kalkınma ve gelişme modeli artık geçerliliğini sorgulanır duruma getirmi ştir. Özel sektörün bu kadar geliştiği bir toplum içerisinde, devletin kamu ekonomisi içerisinde bu kadar geni ş bir paya sahip olmamas ı gerektiğinde açıldıkla
hemfikir olmalıyı z, ortak bir paydaya sahip olmaliy ız. Bu kadar gelişmiş
bir toplumda devletin basma üretmesine, otomobil lasti ği üretmesine ve
ığım düşünüyorum. Dolayısıyla, bu merkasaplık yapmsma gerek olmad
k
merkezkaç kuvvetlere devredilmesi gereartı
an
yoğunluğun
kezde oluş
kir. Bunların başında da özelle ştirmeyi açıklı kla desteklemek gerekir. Tail; çünkü özelleştirmeden
bii, Türkiye'de ortaya çıkan şartlar altmda değ
ve birtakım şeytirme
giderlerine
harcadığımz
bütün parayı sadece özelleş
leri sadece satmaya çal ıştığın düzenin özelle ştirme olmayacağını açıklıkla
söylüyorum ve kabul ediyorum.
Bunun ötesinde bir tarafından özelle ştirme, diğer taraftan da yerinden yönetim kuruınlarrna ağırlı k vermek gerekir "tabii, yerinden yönetim konuları
na ağırlı k vermek" denince ortaya yerel yönetim ç ıkmaktadır. Açıklıkla söylemeyelim ki ş u anda Parlamentoda olan ya da sunulmak istenen Yeildir ve yerel
rel Mahalli İdareler Reform Tasarısı bir reform tasarısı değ
ısıyla
yönetimlerin sorunlar ına en ufak bir çözüm getirmeyecektir. Dolay
ve
nereye
l
bir
yerel
yönetim
reformu
yapilacaktır
"böyle bir ortamda nası
gidecektir?" sorusuna çok iyi cevap vermek laz ım.
Çok önemli bir noktaya daha değinmek istiyorum; bana göre çok önemli
bir nokta "neden bu Anayasa de ğiştirilmeli ya da neden yeni Anayasa gereksinimi vardı r?" sorusunun son cevaplanndan bir tanesi de şu: Bu mevYORUM AÇIK TARTI ŞMA 1997
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Anayasan
ın siyasal krizleri, bunalımları, buhranları çözme yetkinliği
çok sınırlıdir. Örneğin, Cumhurbaşkanın Parlamentoyu feshetmesi yetkisi vardır; ama bu yetki kullanılamayacak kadar çok ko şullara bağlanmıştır. Şu anda Cumhurbaşkanlığı statüsü Türkiye'de belli de ğildir. Bu Anayasada Cumhurbaşkanı nedir? Anayasa statüsü sorusunun cevab ım vermek mümkün değildir; şu anda Hükümetle Cumhurbaşkanlığı arasındaki
tartışmamn özü de budur. Yetkileri ne olmal ıdı r, hangi yetkileri verilmelidir, hangileri ortadan kaldınimandı r, süresi ne olmalıdır sorunu; hü
aradan geçen 80 yıl sonra bunu tartışıyoruz. Bir Cumhurba şkammn anayasal sorunlarını çözememiş bir toplumda diğer konulann kolaylıkla çözülebileceğini beklemek mümkün de ğildir. Dolayısı yla, burada şunun altın
ı
özellikle çizmek istiyorum: Bence mesele hiçbir zaman ba şkanlık veya yan başkanlık arayışlan olmamalıdır. Bunlan sadece vakit geçirme önerileri olarak görüyorum. Gerek başkanlı k girişiınlerinde, gerek yan başkanlı k giri şimlerinde, gerekse Parlamenter sistemde hepsinde sorunlar olabilir; ama onlann hiçbirisi bizatihi sistemin kendi sorunlar ı değildir. Sistemin kötüye kullanılması mn, sistemin işlememesinin sorunlarıdır.

1970'lerin ortalannda Birle ş ik Amerika'da Water Gate skandali ortaya
çıktığında, kongre tarafindan olu ş turulan bir panelde ortaya konulan önerilerden bir tanesi şu olmuş tur: "Acaba Water Gate gibi skandallerin ortadan kaldınlması için Amerika Birleş ik Devletleri parlamenter sisteme mi
geçmelidir?" sorusu ciddi olarak tart ışılmıştır. Açıklı kla görülüyor ki böyle ani, büyük rejim de ğişikliği sorunu çözücü nitelikte de ğildir, bunlarla
sorunu çözebilmek mümkün de ğildir. Önemli olan sistemin dinamikleri
içinde doğru oluşturmak ve bunlann doğru çalışmasını sağlamaktır. Her
sistem içinde sorunlar vard ır, her sistem içerisinde iyilikler vardır. Dolaı sıyla, sorunu sadece sistem baz ında ele almak değil, sistemin süreçleri
y
ve ilişkileri bazı nda ele almak gerekmektedir.
Ben söylemek istediğ
im pek çok hususu atlı yorum. Genel nitelikte Anayasanın neden değ
i ştirilmesi gerektiğ
i konusunda söyleyece ğim ana çizgiler; çok çok ana, çok genel çizgiler bunlar. Ama e ğer izin verirseniz, konuşmama son vermeden önce önemli gördü ğüm iki somut konuda görü şlerimi
açıklamak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Anayasan ın çevre hakkıyla ilgili maddesidir; bu konuda, çok kı sa olmak kayd
ıyla birkaç şey söylemek
998
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istiyorum. Bir de son olarak; ama söylemek istedi ğim pek çok hususu da
söyleyemeyerek yerel yönetinılerle ilgili bazı birkaç ifadeyi kullanmak istiyorum.
Çevre hakkı ile ilgili olarak Anayasanın 56. Maddesinde yer alan"sağlık
hakkı" başlığı altı nda düzenlenen bir düzenleme var "herkes, dengeli ve
na sahiptir" diye ba şlayan bir düzenlesağlıklı bir çevrede ya şamak hakkı
ın sımrları
nda, ekonomik ve sosyal haklar
me. Ama 65. Madde ba ğlamı
m
içermeyen
bir maduydu:
Herhangi
bir
yaptırı
ında ş
bağlamlan zaman
deye sahibiz. Oysa size hiç anlatmama gerek yok ki, Çevre Bakanl ığı önı hem küreceki Müste şarı olarak anlatmama gerek yok ki çevre sorunlar
içerisinde
çok
ciddi
sorunlara
ula şımrlan
sel bağlamda, hem de ülkemiz s
katastroflardan
ım
mıştır. Çok daha çevresel günler bizi bekliyor. Birtak
ı çisöz etmemi bir uzman olmam ı yadırgamayını z. Bunu bilerek ve altın
zerek söylüyorum. Türkiye, çevresini yönetemeyen ve giderek çevre katliamlanna daha fazla olas ı konu olmaya baş layan bir yapı içerisindedir. Bu
kadar büyük çevre sorunlanmn oldu ğu bir ortamda, ne yaz ık ki, biz çevremizi korumuyoruz; ama buna kar şılık Anayasanın 56. Maddesi böyle bir
haktan söz ediyor. Hemen belirtmeliyim ki yeni yap ılacak düzenlemede
bu madde mutlaka yeniden ele alınmalıdır; çünkü bu madde sağlıklı ve
dengeli bir çevreden söz ediyor ve bunun korunmas ını n vatandaşların ve
devletin ödevi olduğunu söylüyor; ama buradan sonra 65. Maddede "devını gerçekleş tirirken ekonomik istikrarı gözetir"
let bu bölümdeki haklar
mamn
önünde ekonomik geli şmenin, istihdam ı artırdiyerek çevresel konı
mamn; yani kirletmenin dikkate al ınması gerektiğini söylüyor. Bu ikisi
çok büyük bir çeli ş kidir, bu ikisinin birlikte olabilmesi mümkün de ğildir.
Dolayısıyla, yeni Anayasa ta ııımlanı rken mutlaka çevre hakkı mn yeniden
ı n bu
tanımlanması ; ama bu tamm yap ılırken de bu hakkı n ana unsurların
maddeye yazılması lazım.
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Benim 4 tane önerim var:
1. Çevre konusunda bilgiye ula şma hakkı bu tamm içinde yer almal ıdır.
2. Çevreyle ilgili olarak dava açma hakk ı bu maddede yer almalıdır.
ının aldığı kararlara katılmak hakkı bu3. Çevreyle ilgili kamu organlar
rada yer almalıdır.
4. Son olarak çevresel etki değerlendirmesi yükümlülü ğüne uymak zorunluluğu yine Anayasada yer almal ıdır.
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Danıştayın bu konuda verdiği bir karar son derece dikkat çekicidir. Damş tay 6. Dairesinin Euro Gold (Bergama Davas ı) ile ilgili olarak
verdiği karar, Türkiye'ye çok ilginç bir hukuksal yap ılanma getirmiştir.
Danıştay, Euro Gold ile verdiği bu kararda, insan sa ğliğı ile ilgili olarak sıfır risk nazariyesini benimsemi ş tir; yani hiçbir sanayi, hiçbir endüstriyel
çalışma bundan böyle insan sa ğlığı m riske edecek durumda olmayacakt ır,
yapılamayacaktır.

Yerel yönetimler konusunda da birkaç husus söylemek istiyorum; çünkü
çok önemli burada hiç de ğinilmedi. Ben ayni zamanda yerel yönetimler
uzman olduğumu düş ünüyorum. 0 konuda birkaç hususu söylememe
izin veriniz. Biraz önce söyledi ğim gibi mevcut tasanmn yerel yönetimler
reformuyla hiç ilgisi yoktur. Yerel yönetimler son derece kötü yönetilmektedir. Türkiye'de yerel yönetimlere ba ğıml
ı olarak bir demokratik geli şme
şu an için düş ünülemez; ama bunun yanı nda yerel yönetimler çok ciddi gelir yetersizliğ
i içindedirler ve bir özerk kuruluş olarak da çalışamamaktadı rlar. Bunun ana nedeni, yeterli gelir kaynaklar ı
na sahip olmamalandır
ve bunun ana nedeni 1982 Anayasas ıdır; çünkü 1982 Anayasas ı vergi koymak yetkisini sadece Parlamentoya vernıiş tir, dolayısıyla sadece merkezi
hükümetin vergi koymaya yetkisi vardir. Yerel yönetimlerin kendi s ınırları içerisinde vergi koymak yetkisi yoktur. Oysa yerel vergi baz ımn oluşturulabilmesi için Türkiye'de mutlaka yerel vergi sistemine geçmeye gereksinim vardı r. Belediyeler veya il özel idareleri kendi yerel vergilerini
koyabilmelidirler. En azı ndan ek vergi ya da "munzam vergi" dedi ğimiz
yeni sistemin, Anayasa yeniden yap ılırken yerel yönetimlere getirilebilecek en büyük katk ı lardan biri olarak ele al ınması gerektiğini düşünüyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı

Teşekkür ederim Saym Ya şamış. Konuşma, deneyimlerinden getirdi]deriizle de bayağı canlı bir içerik kazandi.
Son söz Sayın Prof. Necmi Yüzbaşıoğlu'nun.
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Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ın zamanda Kurultaym da son konu şmacısıBen sadece günün de ğil, ay
dan
sonra "ben ne konu şacağım" diye önümde
yım. 17 değerli konuşmacı
durmadan tasfıye yaptım; ama her şeye rağmen h5ü konu şacağı m çok konu var, artı klar var; onları toplama gerekiyor, baz ı hususları sorgulamamı z gerekiyor. Ben süratle bunlar ı yapmaya çalışacağım.
En son meslektaşım "Anayasanı n iki işlevi vardır" dedi. Gerçekten biz
ır: 1. Teanayasacı lar derslere hep öyle gireriz. Anayasan ın iki işlevi vard
na
almak;
yani
özgürlükler
rejimini
mel hak ve özgürlükleri güvence alt ı
belirlemek -ki as ıl öncelikli i şlevi budur- anayasacılı k hareketleri bu nedenle çıkmıştı r. Ikinci iş levi de devletin temel organlar ı mn kuruluşunu,
işleyiş inidüzenlemek, devletin statüsünü belirlemek. Bunlar ın hangisi
önceliklidir? Ku ş kusuz özgürlükleri güvence alt ına almak önceliklidir;
çünkü devlet ötelerden beri var, ama anayasal son 200 y ıldır var. 0 halde
Anayasaların as ı l misyonu, bireyin temel hak ve özgürlüklerini güvence
altına almak olmalıdır. Anayasalar yap ılırken, Anayasa mühendisli ğinde
bu iki konuda temel bir tercih yapmak laz ım, ondan sonrası kolay. Neyi
yapacağı z? Özgürlükler rejimini düzenleyece ğiz. Buradaki kriter, ölçü
otorite özgürlük ili şkisidir. Hangisine öncelik verece ğiz? Ondan sonra
Anayasa metnini haz ı rlamak tamamen bir mühendislik i şi. Diyorum ki
"anayasacılık hareketleri özgürlükler için vard ır. Bir Anayasa bireyi temel almalıdır" çok ş ükür burada bu konuda bir uzla şma sağlandı . Gerek
siyasetçilerimiz, gerekse meslekta şlarımı z birey-toplum-devlet ili şkisinde
artık bireyin ön plana al ınması gerektiğini söylediler; bu konuda uzla ştık.
82 Anayasasının olumsuz yönü, Anayasa yap ılırken i şe tersten başlanmasıdır. 82 Anayasası ,, 12 Eylül öncesine tepki olarak devleti ön planda tutan
bir tercihle hazırlanmış bir Anayasadır. Dolayısıyla, özgürlükler rejimi
baştan aşağı önce devlet, sonra toplum, en sonra birey; olabildi ğince, ne
kalı rsa felsefesi hakimdir. Böyle bir felsefeye hakim Anayasay ı düzeltmek
kolay de ğildir. Kuş kusuz ideal olan, do ğru olan bu Anayasay ı yeniden
yapmaktı r; ama bu gerçek gibidir. 0 noktada anayasalar ne zaman yap ıFORUM - AÇIK TART ıŞMA 11001
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lir? Dünyaya baktığımı z zaman, gönül istiyor ki tepki ortam ı olmayan,
toplumsal banşm sağlandığı, soğukkanlı, serinkanlı bir ortamda Anayasa
yaparsak bu dediğimizi yaparız; ama bu Anayasa nerede yapılıyor? Bırakın onu hangi hukuk kuralı böyle bir ortamda yap ılıyor? Yani hukuk kuralımn do ğası gereği ihtiyaç olduğu zaman yapılı r. Hukuk bir üstyapı kurumudur, aşağı dan zorlanır, o sizi bir norm koymaya zorlar. Bu kanun için
de böyledir, Anayasa için de böyledir. Af Kanununu ne zaman ç ıkardık?
Hapishaneler dolduğu zaman, hakim olamadığmıı z zaman çıkardık. Siyasi partiler çıkartmayı ne zaman zorla ştırıyoruz? Fazilet Partisi yarg ılanırken zorluyoruz; üstelik Anayasanı n 138. Maddesini çi ğneyerek. Böyle
olunca hukuk kuralI ar ınm, Anayasan
ın doğası gereği bunlar olağan koşullarda pek yapı lmaz. Dünyadaki bütün anayasalar da krizler sonras ı yeniden yapılmıştı r. 0 halde şu Anayasayı yeniden yapmak i şinden vazgeçelim.

Mevcut Anayasayı nasıl düzeltiriz? Bunun zorlu ğunu söyledim; ama olmaz da değildir. Bakı mz, dayatma olmas ı da özgürlükler bak ımından aşılamaz değildir. 1958 Fransa Anayasas ı da dayatma, De Gaulle'ün Anayasasırnn bizimkinden çok fark ı var mı, Fransızları n özgürlük sorunu var
mı? Üstelik Fransa'nı n Anayasası nda özgürlükler hiç yok. Anayasan ın
başlangıcı ndan 1789 Bildirisine yollama yap ıyor, Üçüncü Cumhuriyet Dönemi temel ilkeleriyle bir özgürlükler rejimi düzenlenmi ş . 0 halde "bu
Anayasanı n arkasında halk desteği yoktur, özgürlükçü olamaz" yakla şımı
yanhştı r. Bizde örnek 61 Anayasanın yapılış koşullanyla 82 arasında kuşkusuz fark vard
ır; ama 61 İ htilalini yapan askerler, o günkü dünya konjonktürüne de paralel olarak özgürlükçü bir tercih ortaya koymu ştur. 61
Anayasası yüzyılın belki en özgürlükça anayasalar ından biridir. 82'yi yapan ayn
ı güç, benzer yaklaşı mda bu Anayasa ortaya ç ıkmıştı r. 0 halde,
önemli olan dayatmadan çok bu dayatmac ıların tercihidir. Bu Anayasayı
yapanlar neyi tercih etmi ştir noktası na dikkat etmek gerekir diye dü şünüyorum.
Bu noktada Anayasa metnini olu ştururken ayrıntılı Anayasa, çerçeve
Anayasası üzerinde durmamı z gerekiyor. Bütün konu şmacılar "ayrıntılı
anayasa" diyorlar; ama bir taraftan da herkesin öncelik verdi ğ i konular
var. Say
ı n meslektaşımı z bir çevre hakkı söyledi, iki sayfa tuttu. Dün
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Uğur Alacakaptan hocamı z "Cumhurbaşkanı yla ilgili bir şeyler Anayasa
konulmalıdı r" dedi; bir-iki sayfa da o tuttu. Ekonomik haklarla ilgili konulmalıdı r; Anayasa 500 madde oldu "bunlar önemsizdir" demiyorum. 0
ıntılı yaparhalde her şeyi Anayasa koyamayı z. Anayasayı ne kadar ayr
sak -82 Anayasası da aynntıhdı r- tartışmaya o kadar önce ba şlarız; çünkü
yoruma elveri şli değildir. 0 halde araya baş ka hususlar koymamı z gerekir. Niye Anayasaya koyuyoruz? Demek ki biz Parlamentoya güvenmiyonı z; temel nedeni bu. 0 halde Parlamentoda yasalar basit ço ğunlukla yapılıyor, Anayasa daha zor yap ılıyor. Yasalarla Anayasa arasına Fransızlann "organik kanunlar" dediği bir kategori koysak - İtalyanlar da bu modele geçti- birtakım temel yasaları Siyasal Partiler Seçim Yasas ı, Temel Organların Kuruluş Yasası gibi yasaları daha farklı şekilde, farklı çoğunlukla yapsak daha kolay olmaz m ı diye düş ünüyorum. Bu tercih, Türkiye'de
de dikkate alınmalıdı r; çünkü her konuyu Anayasaya koyarsak o Anayasanın ayrıntılı olması kaçımlmazdı r. Bu tercihi yaptığımızda iş imiz kolay.

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAY!

Özgürlükçü bir Anayasa, elimizde tarihimizden 61 Anayasas ı var. Kaldı
ki Türkiye Avrupa Insan Haklar ı Sözleşmesine imza atmış . 0 sözle şme
hükümleri belli, oradaki demokrasi standartlar ı belli, oradaki özgürlükler
rejimi belli, onu kendi iç hukukuna geçirme yükümlülü ğü altına girmiş;
bunu koyarsını z. Bunu yapmak tamamen teknik bir i ştir. Anayasamn 13.
Maddesini, diğ er maddesini Sayı n Zafer Gören meslekta şım saydı, ben
tekrarlanuyorum; buna uygun olarak yapars ımz. Bu tamamen bir Anayasa mühendisli ği, bir teknik i ş idir. Yalmz bu noktada bence sosyal haklar bak ımından biraz daha duyarl ı olmak gerekiyor; çünkü 1990'dan sonra, bu Kurultay boyunca söylenen globalle ş me ekseni çerçevesinde sanki
sosyal haklar biraz arka planda kal ıyor gibi geliyor. Böyle bir düzenlemede sosyal haklar bakımı ndan biraz daha duyarlı olmak lazım. 0 halde yaı m değişiklikpılması gereken, Anayasadaki kısmi değişiklikler, adım ad
n
Anayasası
öyle
çıkar.
ler. Ancak halkı
1995 değiş ikliklerini küçümsemeyelim; sivil toplum örgütleri canlandı ,
katılımcılığı artırdı "yeterli" demiyorum, buna ek şeyler koyabiliriz. Ne
koyabiliriz? Bağımsı z idari otoriteler var. Bir ara knunu ç ıkacak gibi oldu, geri kaldı "ombudsman, medyatör, kamu avukatl ığı" denilen kurum
Türkiye için dü şünülebilir. Yolsuzlukları n önlenmesi bakımı ndan, bireyin
temel hak ve özgürlüklerinin korunmas ı bakımından bu tür ba ğımsız idari otoritelerle sivil toplum canlılığı daha da artınlabilir.
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ilgili Anayasada özgürlükçülük ekseninde yap ılması gereken hususları tek tek sayımyorum. Gören arkadaşım hepsini saydı. Yaltuz ona bir-iki konuyu ekleyeceğim. Birincisi bizde yasama yetkisinin devredilmezliği kuralı var; bu kural aşıldı. Niye aşıldı? Avrupa Hakları Mahkemesi ne yapıyor? Birtakım kararlar alıyor, o kararlarla biraz egemenlik
kullamyor. Yarın Avrupa Birliğine gireceğiz, daha fazlasım kullanacak. 0
bakı mdan buraya bir hüküm koymak gerekiyor "ulusalüstu örgütlere üyelerin gerektirdiği yükümlülükler sakl ı kalmak üzere" diye bir istisna hüküm getirmek gerekiyor.

Değinilmeyen 42. Madde var. Bakm, şöyle diyor: "eğ
itim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kald ırmaz" burada buna hiç
değinilmedi. Milletvekilinin, Cumhurba şkanının, Alman Anayasasında
olduğu gibi memurlann Anayasaya sadakati olabilir, olmal ıdır; ama eğitim, öğretim hürriyeti Anayasaya sadakatle s ımrianamaz. S ınırlansaydı
dünya hâlâ krallıkla yönetilirdi. Bilimin, teknolojinin geli şmesi bakıınından eğitim, öğretim hürriyeti bir şeye sadık kalmaz. 0 sadece teknolojiye,
bilSe sadık kalır; bu hükmün değiştirilmesi gerekir.
Yine üzerinde durulmayan milletvekili seçimleri 4 y ıla bir insin; dünyada
4 yı l. Türkiye'de bakı n, geçtiğ
imiz dönemde Parlamento hiç 5 yıl devam
edemedi. Hep erkene al ınd
ı, 4 yılda bir yapıldı . Ne güzel bir teamül oluştu. Bunu yazılı Anayasa hukuku kuralı haline getirelim Halkı n Anayasası ; yani demek ki milletvekili de, seçmen de 5 y ıl dayanmıyor. Bu iradeyi Anayasa kural ı haline dönüştürelim; halkı n Anayasası böyle olur.
Yine yasama dok ımulmazlığı yla ilgili Zafer Gören arkadaşı m söyledi. Kisa Anayasa yazmak bakımı ndan bir örnek vereyim; kısa Anayasa nasıl yazılır? Hep "dokunulmazhk kapsam ı geniş" deniliyor; doğru geniş, daraltılmali. Ama bunun için bir kısmı kapsaımna giren suçları yazıyor, bir kısmı girmeyenleri yazıyor. 0 zaman destan gibi bir madde ç ıkıyor; buna hiç
gerek yok. Ş öyle bir hüküm: "Seçimden önce veya sonra bir suç i şlediği ileri sürülen bir milletvekili, ağı r cezay
ı gerektiren suçüstü hali ışında
d
Meclis karar
ı olmad
ıkça gözaltına alı namaz, tutuklanamaz, hapseclilemez"
kuralım koyarsmı z, 83. Maddedeki 4 fikrayı atarsınız. Bunları tek tek
saymaya hiç gerek yok; çünkü dokunulmazl ığı n amacı milletvekilinin Parlamentodaki fiziki varl ığını sağlamaktı r. Bunu engellemek nedir? Gözal10041 FORUM - AÇIK TARTIŞMA
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tma almak, tutuklamak ve hapsedilmektir. Bu korumalar devam eder,
sorgulaıuna, yargılanmayı açık tutarsımz. Milletvekili hem sorgulan ır,
hem yargılanır, hem Meclisteki görevini yapar. Hükmün sonucunda beraat ederse sorun yoktur, mahküm olursa 1 y ıldan azsa zaten milletvekili seçilmeye dahi engel de ğil, 1 yı ldan fazlaysa üyeliğin dü şme nedeni; olay son
derece basittir. Öyle tek tek suçlar yazmaya gerek yoktur.

KURULTAYI

Özgürlüklerle ilgili a şağı -yqkan söylemek istedikleriıni belirttim. Diğer
ndan temel kriter hüın
ı n kuruluşu, i şleyişi bakımı
tarafı; devleti organlar
kümet sistemi tercihinizdir; bu önemli. Parlamenter sistem mi istiyorsunuz, yan başkanlı k sistemi mi istiyorsunuz; bu tercihinizi ba şta koymanız
gerekir. Çünkü bütün yasama-yürütme ili ş kileri buna göre düzenlenir.
Gördüğüm kadanyla yan ba şkanlık, zaten bir-iki uç istisna d ışında Türkiye'de başkanlı k sistemini isteyen yok. Yarı başkanlı k sistemi taleplerinde de tansiyon bir hayli dü şmüş görünüyor, siyasilerde de öyle gördüm.
Parlamenter sistemin eksikleri bak ımından -ben perş embe günkü konuş mamda da söyledim- Cumhurba ş kamn yetkilerine netlik kazand ırmak lazım. Bundaki temel neden, Anayasa yap ılırken Danışma Meclisi metnindeki iki ayrı metnin iyi birle ştirilmemesinden kaynaklanı yor. Bu madde,
kenar başlığı dahil yanlıştı r; çünkü orada "Cumhurba şkanımn sorumluluğu ve sorumsuzluk hali" diyor. Buradan ne ç ıkıyor? Sanki Cumhurbaşkaı sorumlu, istisna sorumsuz. Oysa bunun tersidir; o madde, 104-105.
n
n yetkileri mütevazı haını
Madde yeniden ele al ınmalıdı r. Cumhurbaşkan
le getirilmelidir, art ı tek başı na kullanacağı yetkiler tek tek sayılmalıdır.
0 zaman 'Cumhurbaşkamn tek baş ma yaptığı i şleınlerde yargı yolu kapalidır" sorunu da kendili ğinden ortadan kalkmış olur.
Son olarak yargıya değinmek istiyorum Sayın Baş kan. Bu oturumda benim gördüğüm ş u var; Türkiye'de genelde "kuvvet ayr ılığı" denildiğinde
yasama, yürütme, yargı bir potada tutuluyor. Efendim yarg ı farklı bir konudur. Kuvvetler ayrılığı yasama, yürütme arasında ayrılı k olarak anlaşılması gerekir ve demokratik me ş ruiyet, siyasi demokrasi bunlarda aramr. Yasama organının seçimle işbaşı na gelmesi, yürütme organ ımn seçimle ya da yasama tarafı ndan getirilmesi. Oteden beri, Aristo'dan beri
yarg
ı için önemli olan ayrı bir bağımsızlıktır. Yargı siyasi demokrasinin bir
ürünü de ğildir, yargı liberal demokrasinin bir urunüdür. Dolay ısıyla, yarFORUM - AÇIK TARTI ŞMA 11005
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gımn meşruiyeti seçilmeye, seçilmi ş olmaya, seçilmi şler tarafından atanmağa clayanmaz. Yargımn meşruiyeti, özgürlükleri korumaya dayamr.
Onu yerine getirebiliyor ise yargı o ölçüde meşrudur, iş levini yerine getirebiliyordur.
Bakı mz, Anayasa Mahkemesi ne i ş yapıyor? Yargının bizatihi fonksiyonu
0; siyasileri denetliyor. Nereye göre? Anayasaya göre. İdare mahkemeleri ne iş yapıyor? Yurutmeyi, idareyi denetliyor. Ne adına? Bireyin özgürlüğünü korumak adına. Meclis çıkard
ığı kanunlarla özgürlükleri gere ğinden fazla sımrlı yor mu? İ dare yürütme özgürlükleri ihlal ediyor mu? Dolayısıyla, yargı meş ruiyetini liberal, demokratik felsefeden al ır, siyasi demokrasiden değil. Onun meş ruluk ölçütü özgürlükleri koruma i şlevini yerine getirebilmesidir. Bunun için, yarg ı için asıl olan bağımsız olmaktır.
Onun için, HMcimler Savc ı lar Yüksek Kurulunun -söylendi, ben burada
tekrarlaınıyorum- ba ğımsızlığı son derce önemlidir.

Sayın Baş kan, son olarak Anayasa Mahkemesiyle ilgili k ısa bir şeyler söylemek istiyorum; çünkü Anayasa Mahkemesiyle ilgili konu burada hiç söylenmedi. Anayasa Mahkemesinin önünde bana göre çok önemli sorunlar
var. Zafer Gören arkadaşınun dediği Anayasa ş ikayeti yolu Türkiye'ye de
gelmelidir. Anayasa ş ihyeti nedir? Bir temel hak ve özgürlükleri kamu
otoritelerince ihlal edilen bir kimsenin, iç hukuk yollar ın
ı tükettikten sonra son çare olarak Anayasa Mahkemesine de ba şvurabilmesidir. Bunun
kaynağı Avusturya ve Almanya; ama yeni demokrasiye geçen ülkelerin
birçoğu da bunu kabul etti. Bizde de Anayasa ş ikAyeti yolu kabul edilmelidir. Edildiğ i zaman ne olur biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesinin
mevcut yükü dörde katlanır. Şu anda bile Anayasa Mahkemesi, baz ı kararlanmn gerekçelerini 2 sene sonra yayınlıyor. 0 zaman o yükün alt ından hiç kalkamaz. 0 bak ımdan, Anayasa Mahkemesi bak ımından Alman
Anayasası , modeli iki daireli bir yap ı düş ünülmelidir. Bu çerçevede bir görev bölümü yapı labilir. Cezai hükümler içeren kanunlar ın Anayasa uygunluğ u denetimi, siyasi partileri kapatma davas ı, Yüce Divan görev bakımından, ceza yarg
ılaması ağırlıklı olarak belli bir daireye verilebilir. Diğer denetim yargılaması ağırlıklı olarak bir ba şka daireye verilebiir. Bu
oluşumda da Yargıtay, Dan
ış tay, Barolar; yani yargın
ı n üçüncü ayağı Anayasa yargısına girmelidir. Şimdi de hAlA Cumhurba şkan
ının Barolardan
10061 FORUM - AÇIK TARTI ŞMA
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atama yetkisi var; ama bu daha kesin hale getirilmelidir. Çünkü yargılamamn üçüncü ayağı savunmadır. Savunma da Anayasa Mahkemesinde
olmalıdır, üniversiteden ö ğretim üyeleri olmal ıdır. Avusturya, Almanya
Anayasa Mahkemesine göre Anayasa Mahkemesi üyelerinin hukukçu olması zorunlu, hatta deneyimli hukukçu olmak zorunlu.

HUKUKU
KURULTAYI

Bir de Anayasa Mahkemesine ba şvuru biraz daha geni şletilmeli. Sadece
iktidar ve ana muhalefet partisi Meclis gruplar ına değil, bütün siyasi parti Meclis grupları na bu hak tamnmandır, 1/5 değil, 1/10 milletvekillerine
tanınmalı . Ön denetim Türk Anayasası na da girmelidir. Özellikle demin
söylediğim organik yasalar Türk hukuk sistemine de girecekse seçim kanunları , siyasi partiler kanunlan, baz ı temel organların kuruluş kanunlan; bunlar öndenetimden geçmelidir. Bu ş ey için daha zorunludur. Bir kere uygulanmakla ömrünü tüketen yasalar Af Yasas ı. Af Yasasının Anayasa uygunluk denetiminin hiçbir manas ı yok. !dam cezası tabii kaldırılacak; onu katmı yorum. Bu tür bir kere uygulanmakla hükmünü icra eden
yasalar için öndenetim bir zorunluluktur; çünkü bu yasay ı uyguladığımz
zaman ilerici denetimin manası kalmıyor.
Hakimler Savcı lar Yüksek Kurulunu söyledim. Son olarak kanun hakmünde kararnameler -arkada ş lar, bu benim profesörlük takdim tezinTürkiye'de tam bir felaket; çünkü hâlâ 61 Anayasas ı döneminden kanun
hükmünde kararnameler var. Bu konuda 65'e kadar Anayasada hüküm
yoktu falan. Hüküm konuldu; ama yine de Meclis büyük bir ihmalk5rl ık
halinde. 20 yıldı r kanunlaş mayan kanun hükmünde kararnameler var.
Bu konuda "Anayasaya belli bir süre, 3 ay Meclise sunulduktan sonra kanunlaş mayan kanun hükmünde kararnameler reddedilmi ş sayılır" diye
bir hüküm koymakta yarar var diye dü şünüyorum.
Sabrı mz için hepinize te şekkür ediyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı
Sayın dinleyenler, konular konu ş uldukça tükenmeze benziyor, hani yedikçe çoğalı r. Ben de müsaade ederseniz bir 50 dakika konu şmayacağım. BaFORUM - AÇIK TARTI ŞMA 11007

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

zı noktalar var. Bende de heyecan uyandırdı; ama onlar
ı burada dile getirecek imkan kalmadı, güç de kalmadı.
Ben burada yazıli sorulan aldım. Arkadaşlarımdan bunlan cevaplamak
için vekftlet istiyorum. Ben burada kalacağım. Soru soranlann uhdesinde, içinde kalmasın. Onlan hiç zamana bağlı olmaksızın cevaplamaya çalışacağım; ancak konuşmacılar, Kurultayın başından bugüne değin tek tek
Anayasa hukukunun konularım kucaklayacak bir yolda yürüyerek dile
getirdiler. Bütün bunların üzerinde bugün siyasiler, akademisyenler, anıkatlar, siyaset bilimcileri konulan deştiler; deşilmesi önemliydi. Ortak
noktalar çıktı; bu ortak noktalardan Parlamentoda Anayasa de ğişikliği
için kapılar açılabilir. Bakın, yakın bir zamanda dao de ğişiklikler bir başlarsa şöyle bir durum var: Bir-iki değişiklik yapılsa duramaz. Arkadan
ötekiler de çorap söküğü gibi gelir. Onun için bir kez yola ç ıkmaz lazım.
Yola çıkman
ın psikolojik ortamı var. Bir kamuoyu desteği de bulacaktır.
Parlamenterler ad
ımı atabilmeli, ürkek olmamal ı, cesaretle yola çıkılmalı. Ancak hazırlıklar yapılmıştır; 1990'dan beri pek çok taslak vardır. Neyin yapılması gerektiği konusunda bir düşünce belirmiştir. Bu Kurultay
son derece başardı bir biçimde Türkiye'de ilk kez kucaklayıcı olmuştur. 0
bak
ımdan, ben Türkiye Barolar Birli ğine burada, bir anayasacı olarak, bir
meslek mensubu olarak, bu alanın mesleğinin uğraş alanı temsilcisi olarak kendilerine te şekkürlerimi sunmak istiyorum.

Asil önemli olan mutfağın arkası, hiç ortaklıkta görünmeyeıiler var. Burada hizmet veren sevimli, güler yüzlü, her gün bizlerin ihtiyac ını karşılayan personel var, harap olan tercümanlar var. Yorulduklanm buradan hep
izledim, gördüm; onlara nas ıl teşekkür borçlu olduğumuzu bilemiyorum,
kelime de bulamıyorum. Ama as ıl büyük teşekkür siz dinleyenlere. Burada konuşanları sabırla yüreklendirdiniz, varliğınız çok önemliydi. Onların
konuşma heyecam ancak sizlerin dinlemesiyle gerçekle şebilirdi; bunu başardımz. Onun için, bizleri bu s ıcak ortamda kucaklayan Türkiye Barolar
Birliğine, onun Saym Ba şkan
ın şahsmda bütün meslektaşlara buradan
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere de kat ıldığın
ı z için, sabırla dinı da aynca büyük te şekkürleri sunarak
lediğiniz için, hoşgörünüzden dolay
bu oturumu kapatıyorum; ama sorulann sahipleri istiyorlarsa burada kalsınlar. Ben onların sorulanmn cevaplarını vereceğim. (Alkışlar)
1008
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Salondan
Parti temsilcilerimiz de ayrılmazsa, müsaadenizle onlara yönelik bir sorum olacak.

Oturum Başkam
Olabilir; hukuki planda eğer formüle ederesiniz ben de cevap venrım..bana vekület verdiler. Kalan varsa kals ın, burada kalacak olanlara sorulanmzı yöneltirsiniz.

Av- Eralp Özgen
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Yaptığımz Başkanlı k da hakikaten mükemmeldi, sağ olun, çok teşekkür
ederim. Efendim, Saym Prof. Dr. Erdoğ an 'l'ziç'e hem katkilan, hem de
burada yaptığı Başkanlık görevini mükemmel şekilde sona erdirmesi nedeniyle teş ekkürlerimizi sunuyoruz. (Alk ışlar)

Oturum Başkam
Size yönelik soru yok, sanmıyorum.
Şöyle bir soru var; Avukat Hac ı Ali Özhan kendisi burada m ı? Soru sahibi. Peki, kapatmıyorum, sorunuzu sorarsımz.
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Evet.
"Fransa'da siyasi partilerin kapat ılması gibi bir yaptırı mları var mı ? Varsa kapsamı nedir?" Fransa'da devletin temel düzenine aykırı hareket

eden, demokratik olmayan siyasi partilerin kapatılması imkm vardır,
partileri de hükümet kapatır, Anayasa Mahkemesi ya da ba şka bir mahıyla bu şekilde
keme değil ve hükümet kararıyla, Bakanlar Kurulu karar
kapatılmış partiler vardır. Demokratik ülkelerden biri; ama tabii, çok enderdir. Tek partili düzeni kendinden ba şka partiyi tammak istemeyen,
kuruluş tanımayan, teröre yönelik şiddet hareketleri kullanan kuruluşlan Bakanlar Kurulu kapat ıyor. 68 olaylarından sonra pek çok kurulu ş parti niLeliğindekiler böyle kapatılda.
"Bir partinin kapatılmasıyla korunmak istenilen temel dengeler korunmu ş
oluyor mu?" Bakın, korunur mu, korunmaz mı sorunun üzerinde partinin

de demokratik düzenin verilerine uygun davranması esastır. Her ülkenin
ı vardır. Bugün Amedeğiştirilemeyen, değiştirilemeyecek temel kurallar
rika Birleş ik Devletlerinde imiter devleti savunan parti ayakta b ırakılmaz, kapatılır; hiç şakası yoktur. Bizde nası l federasyonu önerecek bir
parti hayat hakkı bulamazsa federal yapılı bir devlette de •• •ter yapıh
ır. Anayaparti kapatıhr. Demokrasinin kendini koruma özellikleri vard
ğu
sürece
bir kasayı beğenmeyebilirsiniz; ama o Anayasa yürürlükte oldu
patma mekanizması öngörmüşse, bugün Türkiye'de Anayasa Mahkemesi
gibi bir belli makamı da belirlemi ş se o Anayasa Mahkemesinin verdi ği karar hukuksal gerçe ği saptama kararıdır. Şunu söyleyeyim: Hukuksal gerçeği saptama hukuksal doğruluk anlamı na gelmez. Kesin hüküm "kaziyei ne ise onu beyi muhkene" dediğimiz belli bir dönemdeki hukuk gerçe ğ
lirler. 0, o tarih için, o dönem için kesin hükftmdür; ama bir mahkeme karar
ı 30-40 sene sonra koşullann değişmesiyle, içtihatların değişmesi olguı olgulara, aysu karşısında tekrar başka bir biçimde içtihat da de ğişir, ayn
bir zamanlar
ılmayabilir
de.
Örneğin,
verilere
dayamlarak
parti
kapat
ı
n
Diyanet İşlerinin Anayasada yer almas ına karşı çıkan parti kapatılmıştır;
ama bugün Anayasa Mahkemesi, bu konuda bir görüş ileri süren partilerin kapatılması gibi yaptırımı uygulamıyor.
1010 FORUM - AÇIK TARTIŞMA

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU

1965'te 141, 142; daha do ğrusu 141'e dayal ı görüşler ileri süren Marksist
partiler kapatı labiliyordu. Anayasa Mahkemesi 1980'de verdiği içtilıatla
bunu aştı ve "adı komünist parti olmas ı; ama Marksist doktrine dayal ı
partiler de kurulabilir" dedi. Zaman her şeyi değiş tiriyor. Mecellenin kuralı vardı r "mani zail olunca memnu avdet eder" der. Anayasa Mahkememiz daha veciz bir ifade kullamyor "ko şullar değiştikçe kararlar da değiş ir" diyor. Saym Anayasa üyeleri burada var m ı bilmiyorum; ama onların
ırı da aşmamız olabilir.
adına da konuşuyorum. İnşallah sın

KURULTAYI

Hacettepe Üniversitesinden bir arkada şımızın "önemli olan Anayasanın
değiş mesi; ama bu Parlamento nas ı l bir Parlamento olacak, neyin temsil-

cisi olacak?" sorusu var. Tabii bu soru her ülke için sorulan sorudur. ille
Parlamentoda bir Anayasan ın yapılması meşruiyetin ölçüsü de ğildir. 1958
Fransız Anayasası, General De Gaulle'nin Ba şkanlığında 15 kişilik bir heyet tarafından kaleme alındı ve bu Anayasa ondan sonra halk oylamasma
sunuldu. Anayasan ın halk oylamasıyla kabulüyle bir meşruiyet kılifi kazanmış oluyor. Hatta Fransa'da şu söylendi: "Anayasa hiç demokratik koşullarda oylanmadı , plebisiter bir oylama oldu" denildi; çünkü General De
Gaulle Anayasanın tanıtılmasım kendi inhisarında tuttu; tıpkı 1982'de olduğ u gibi. Ama sonraki dönemde bir an önce anayasal ı bir düzene kavuşi de, Anayasanın halk oylaması tarafından benimsenmesine de
ma isteğ
ın ille benimyol açabiliyor. Dikkat ederseniz yüzde 92 kabul, Anayasan
senmesi anlamında değildir. Bir an önce sivil yönetime geçme arzusudur.
Biraz da bu yönüyle bakmak lazım. Onun için, halkın katılımıyla Anayasa yazilmaz. Dünyanın hiçbir yerinde halk yığınlarını n katılmasıyla Anayasa yapılmamıştır; yap ılamaz da zaten. Teknik bir kaleme alma i şidir;
ama istekler ne, eğilimler ne? Kamuoyundan, sivil kurulu şlardan gelir,
akar, akar. Toplumun bir tercihi vard ır; o, 10 yıldı r tartışıla tartışıla bugün Türkiye'de gün ışığına çıkmıştı r. Bu toplantı da onun bir ürünüdür.
Bakın, burada meslekta şlarını n, siyasi parti temsilcilerinin dile getirdi ği
görüşlerin hepsi hep tartışılip, tartışılmış gelenlerdir. Onlar da bir içtenlikle buraya sunmaya çal ıştılar. Gerçekleşir veya gerçekleşmez ayrı bir
konudur; ama sonunda bütün Anayasa metinleri gibi Türkiye'de herhalde
kabul edilecek bir metin, Parlamentoda mutlaka halk oylamas ına sunulacaktır, sunulması da gerekecektir.
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Bana gelen sorulardan yanıtlayabileceğim bunlar. Siyasi parti temsilcilerine yöneltecek sorularımz varsa... Evet, onlar da haz ır bekliyorlar; buyurun.
Aliefendioğlu'na bir soru var.
Doç. Dr. Yılmaz Aliefendio ğlu
Efendim, bana gelen soru "kurucu meclis nasıl kurulacaktır, nasıl i-şleyecektir ve Hakk ı Suha beyin önerdiğiyle sizin önerdiğiniz arasındaki fark
nedir?" diye sorulmaktad.ır.
Benim önerim, biraz önce Erdo ğan bey dedi; Anayasalar halk tarafından
kaleme alinmaz, ama halkın iradesiyle oluşur ve mümkün olduğunca oluşmandır. Bu bakışla kurucu mecislerin iki bölümlü olması önerisini getirdim. Bu birinci meclis halk tarafından seçilen meclis olacaktır, ikinci meclis sivil toplum örgütlerinin yerel yönetimlerin, üniyersitelerin temsilcilerinden oluşacaktır, onlar tarafından seçilecektir. Böylece bu kurucu meclise dinamik kazandırılması düşünülmektedir. Burada Parlamento faaliyeti, bu süre içinde normal Parlamento yasama faaliyeti, yine bu meclis tarafından görülebilecektir.
Hakkı Suha beyle görü şiimüzün farklı yanı, eğer yanlış anlamadıysam,
Hakkı Suha, bu korporatif nitelikli meclisin bir damşma meclisi olması
fikrini ileri sürdü. Ben, ise bunu yasama faaliyeti içinde bir Meclis olarak
düşündüm; sanıyorum farkhlık burada.
Teşekkür Merim.
Oturum Başkam
Sayın Avukat Davut Arıkan'm bir sorusu var.
Sayın Yüzbaşıoğlu "egemenliğin Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olması, uluslararası sözle şmelere aykırıdır" dedi.
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Öyle demedi; bu sözleşmelerin iç hukuk bünyemizde yer almasını sağlaya- KURULTAYI
cak bir istisna hükmü konulabilir "uluslararas ı antlaşmalara katılma bunun dışındadır" diyerek hem egemenlik yine ulusal devlet olarak egemenliğimize sahibiz; Fransa'da, Almanya'da olduğu gibi hem de uluslararas ı
anlaşmalara üstünlük tanınmış yoluna da geçilebilir.
Salondan
"Avrupa Birliği süreci içinde Avrupa Anayasası kabul edildiği takdirde biz
de bu süreç içinde bunu kabul etmek zorunlulu ğunda bulunduğumuz takdirde bizim Anayasam ızı n ve de ulusal egemenlik sorunlarımızın sınırları
ne olacaktı r? Üniter devlet sistemimiz bundan zarar görecek midir? Annlık hakları ne olacaktır? Bunların sınırları nedir? Bunlar önemli mevzulardır.»

Oturum Başkanı
Tabii, hemen ş unu söyleyeyim: Ulus devlet kimliği, Avrupa Birliğinin yaı.
pısında erimiyor. 1992 Maastricht Anla şmasıyla Fransa buna katıld
Ama katılırken de Anayasasında bir değişiklik yaptı; ilk kez "cumhuriyetin dili Fransızca'dır" dedi. 0 güne de ğin resmi dil olduğuna ilişkin Anayasada bir ibare yoktu. Ulusal kimli ğini vurgulayan bir ifadeyi de Anayasasına geçirdi. İster istemez bu tür uluslararas ı kuruluşlara katıldığmız
zaman, egemenlik haklarımzda bir devir yapmış oluyorsunuz. Aslinda bakın, Birinci Dünya Savaşından başlayarak milletlerarası hukukun gelişmesi, Milletler Cemiyeti, sonra Birle şmiş Milletler, sonra yöresel anla şmalar, ittifaklar devletlerin mutlak egemenli ğini ortadan kaldırmıştır. Bugün hiçbir devlet "ben mutlak egemenli ğime sahibim, kimse benim içi şlerime karışamaz" görüşünü ileri süremez. Devletler zaten anla şmalarla
bağlidırlar.
Surulen, ortaya konulan birtakun istekler ister istemez hayli zaman alacaktır. Avrupa mevzuatına uyum sağlamak için iç mevzuatımızda çok büFORUM - AÇIK TARTI ŞMA 1013
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yük değişikliklere gerek var. Tabii burada dü şüncenin dışına çıkarak bunu söylüyorum. Bizim ille Avrupa'ya girece ğiz diye büyük gayret içine girmemiz gerekmez. Biz kendi insamm ız için hak edilenleri kanun koyuculardan, Anayasa koyucularından aldığımız zaman zaten pek çok mesele de
kendiliğinden çözülecek meselelerdir. Onun için "girersek Avrupa'da kimliğimiz kaybolur, azınlıklar sorunu ortaya çıkar" gibi söylemlerin de fazla
bir geçerliliği olmayacaktır. Bugün Güneydoğuda bazı taleplerde bulunan
gruplarm Avrupa'ya girmiş bir Türkiye'den ayrılmak isteği, ne kadar gerçekçi olacaktır? sormak lazım. Avrupa vatandaşı olarak mı dünyamn her
tarafinda dolaşma imknına kavuşulur, yoksa Türkiye'den ayrılıp bağımsız bir devlet çatısı altmda; ama dünyaya kapalı yaşayarak mı? Ekonomik
seviye yükseldikçe bu sorunlar da kendiliğinden çözülür gider.

Bakı n sayın dinleyenlerim, tartıştığınuz siyasi rejimler var; Ba şkanlık,
Parlamenter, Meclis hükümeti gibi. Bu hükümet biçimlerinin hepsi tarihin belli bir döneminde ortaya ç ıknuştır, bunlar siyasi seçkinlerin yaratt ığı hükümet biçimleridir. 0 siyasi seçkinler de, Amerika'da önce Anavatana karşı ekonomik bağımsızlığını kazanmış 13 koloninin ileri gelenleri,
evet, 1777de bir konfederasyon çatısı altında, sonra da 1787'de bağımsız
devlet olurlarken ekonomik güç ellerindeydi. Son derece varl ıklı bir Amerika ortaya çıkmıştı; Anavatandan bağımsız, ekonomik açıdan ayaklar
ı
üzerinde durabilecek bir yapı, o yapıda da başkanl
ık hükümeti sistemi.
Başkanlık hükümeti sistemi de hiçbir yerde uygulanacak sistem de ğildir;
çünkü Amerika'daki kolonilerin bağımsızlık savaşına girdiklerinde 3 organa da güvensizlik vardı. Yasama organına hiç güvenmiyorlardı ; çünkü
Anavatan Ingiltere, kolonideki ço ğunluğu kendi vatanda şları olanlara acımasız yasalar çıkardı , Çay Kanunu, Tuz Kanunu vesaire gibi vergi almaya başladı. Ondan sonra sömürge valileri bu ac ımasız kanunları uygulayan kimselerdi; yürütme orgam. Kolonideki insanlar yurutme orgamna
da güvenmediler. Yargıya da güvensizdiler; çünkü Anavatana isyan edenler için olağanüstü mahkemeler kurulmu ştu. Amerikan ba şkanlık sistemi
yasama, yürütme, yargıya güvensizlik üzerine kurulmu ş bir rejimdir.
Onun içindir ki -içinizde Washington'a gidenler vard
ı r- Kongre binas ı; yani Parlamento binas ı Beyaz Saray, yürütme, Federal Yüksek Mahkeme
ayni coğrafi düzlüktedir. Biri Çankaya'da, biri kiral ık binada -Anayasa
Mahkememiz yakın ı
y la kadar, 20 yıla kadar kiralık binadaydı- ondan
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FORUM -AÇIK TARTI Ş MA

ULUSLARARASI

ANAYASA

sonra a şağı da, biri yüksek rakımda; hayır. 0 semboliktir; her 3 organ ın
birbirine e şit olduğu varsayımı ndan yola çıkı larak sistem Amerika'ya özgü kurulmuş tur. Ama altta ba ğlantıyı sağlayan, i şbirliğini sağlayan başka özellik vardır.
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il -seçim şirketi- disiplinsiz partilerdir. GüSiyasi partileri bizimki gibi de ğ
neyli bir demokratla kuzeyli bir sanayici ayni yönde oy kullamr. Amerika'da "vay sen bize kar şı tavır aldı n" diye partiden atı lma olgusu yoktur;
orada sistem öyle çal ışabiliyor. Ba ş kan ya kuzeyliye, ya güneyliye yaslanarak bir kararın, bir kanunun; daha do ğrusu onları n aracılığıyla önerilmesini sağlayabild.iği gibi -kendisi öneremez- o ş ekilde Parlamentodaki çoğuııluklar da olu ş ur. Ondan sonra yürütme organ ı komitelerde denetlenir;
çünkü yürütme orgam üyeleri Parlamentoya giremezler, orada sorgulanamazlar, güvensizlik oyuyla görevden uzakla ştınlamazlar. 0 bak ımdan
Amerikan başkanlı k sistemi çok kendine özgü bir sistemdir; o tarihi ko şullardan doğmuştur.
İngiliz Parlamentarizmi de zaman içinde geli ş en varlıklı sınıf, avam kamarası "avam" sözüne tam uymuyor. Bir kent burjuvazisinin geli şmesiyle soylulardan ayrı toplanmaya ba şlanmıştı r; lortlar kamarası , avam kainden ç ıktıkça yetkiler avam kamarası. Sonra partile ş me olgusu kendiliğ
marası na, giderek de partilerin elinde toplanm ıştır. İngiltere'de kuvvetler
ayrılığma dayanan Parlamenter sistem yoktur, iktidar-muhalefet dengesiır.
ne dayanan bir rejim vard
Daha somutlaştı rmak için özet bir konuyu söyleyece ğim. Kamu hukukçulannın, bizlerin kullandığı bir deyim vardır "eğ er partilere dayalı bir yönetim, iktidar-muhalefet aras ındaki iliş kiye dayali yönetim kendili ğinden
çalışıyorsa, k ı saca Parlamenter sistem iyi çal ışıyorsa bir Anayasaya gerek
yoktur" denir. İngiltere örne ğinde; Ingiltere'nin bugün yaz ıh birAnayasası yok. Gelenekler var, tea ınüller var, birtakı m konvansiyonlar var, zaman
içinde oluşmuş ilkeler var; bunlara uyulur. Baz ıları da uygıılanı p uygulamp kurallara geçirilir. Onun için, Ingiliz Parlamentosu da belli bir dönemde ortaya çıkmış yönetim biçimidir. İngiltere kopyası kı ta Avrupa'sına geldiğinde de aklile ştirilmiş tir. Aklile ştirildikçe de ak ıl dışı sonuç verı r "rasyonalist Parlamentarizm" dimiştir; sistemin böyle bir özelli ği vard
yoruz, Parlamentarist sistemi Türkiye'de oldu ğu gibi birtakı m kurallara
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ayni sonuçları vermiyor. Bütün bu rejimlerin hepsinin temelinde, kaynağmda belli bir ekonomik a şamada ortaya çıkış vardı. 18. yüzyılın sonu, 19. yüzyıl kemikleşmeleri.

Türkiye'de anayasacılığı taşıyan bir kesim yoktur. Anayasac ılık bizim
halk tabakalanndan gelen ve onlarm isteklerinin siyasi iktidarda pay almaya doğru yönelen bir talebi yok. En zinde güç kimse hep kurallara ba ğlama, iktidar
ı sınırlama oradan geliyor. Tanzimat Fermanı 1839'a, yine
Osmanlı genç aydınlarıüdan, bugünkü söyleyişle bürokratlarından gelir.
1876 Anayasas ı
nın taşıyıcısı kimdir? Mithat Paşa ve çevresindeki ayd
ın
insanlardır. İkinci meşrutiyet biraz daha geni ş; ama yaygın bir halk hareketi yoktur. Abdülhamid, 30 yıl saltanatım sürerken hep suçland
ı "kızıl
sultan" denildi "despot" denildi; ama onun öyle olmasuu hazırlayan şartlar vardı. 1789da Fransa'da olduğu gibi bir halk hareketi, direnme olsayı acaba tahtmda kalabilir miydi? 30 sene sonra 1908'de Anayasay ı tekrar
d
yürürlüğe koyduğ
u zaman şartlar öyleydi; çünkü Rumeli'de kalk ışılmıştı.
Ama Türk siyasi partileri, hiçbir zaman bir sermaye s ınıfi ya da bir s ı
nıf
hareketi olarak gözükmüyor. Gözükmeyince de anayasacılık hareketleri
hep belli, zinde kesimlerden geliyor; sivil, bürokrat, aydın, asker kökenli
bir hareket olarak kar şımıza çıkıyor. 1961 Anayasas ı bütün özgürlükçülüğünün gerisinde bir sivil, asker, bürokrat kesimin öncülü ğündeki Anayasadır, 1982 Anayasası da öyle.
1971 değişikliklerinin talebi kimden geldi? Yine askerin saray darbesiyle,
askeri müdahaleyle geldi. Onun için, bizim aııayasacılığımızla Batıdaki
anayasacılık arasmda çok; ama çok büyük farklar var. 1961 Anayasas ının
başındaki romantik ifade boşuna değildir, bu Anayasanı
n uygulanmasımn
ya da geleceğinin adalete, fazilte aşık evlatların bekçiliğine bırakılması
"yok" diyor sahibi, o satırları yazan hiç olmazsa bu Anayasa uygulanclikça
binleri sahip çıkar. Geniş özgürlük ortamında örgütlenmeler olur, vesaire
olur, sivil toplum kurulur. 0 sivil toplum, demin söyledi ğim gibi açı
k toplumu sağlam zemine oturtur. Türkiye, bugün de sivil toplum yap ısına ulaşamadığı için her türlü uluslararas ı müdahaleye de, iç müdahalelerede
açıktı
r; çünkü onlar
ı sorgulayacak, hesap soracak bir parti taban ı da yoktur. 1960'da bir parti operasyonu olmuş tur, eksik siyasi hayatla 1961 Anayasası yürürlüğe girıniştir. Onun hesabı hep sorulmuştur "bu Anayasayla ülke yönetilmez" derken onun gerisinde dışta bırakılmanı
n birtakım hesaplaşma dürtüleri vardı. 1982 Anayasası yürürlüğe girdiği zaman ortada
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parti yoktu. Bu partilerin tabanlar ı nedir? Bugün de soruyoruz değil mi? KURULTAYI
Biri ötekinden ne kadar ayrı? Bunu tespit etmek çok zor. 0 bakımdan, liderler de bu ortamda daha büyük güç sahibi olabiliyorlar ve ü daha da bir
süre devam edecek.
Bakı n, Türkiye'de çok büyük bir s ıkıntı daha var. Seçim çok pahalila ştı;
seçimin pahalılaştığı ortamda kirlik olaylar da birbiri ard ına gelişir. Toplum, adalet mekanizmalar ı belki bir kısmı m henüz sorgulayabiliyor. Büyük bir kısmı da belki çok uzun bir süre sorgula ııaınayacaldar. Bu tablo
böyle; ama ben bir anayasac ı olarak bundan kötümserlik ç ıkarmıyorum.
Türkiye kendi layı k olduğu çizgiyi bulacak; çünkü dinamik bir kamuoyu
da oluşmaya başladı . Bu toplantı onlardan bir baş ka örnektir.
Buyurun efendim.
Av. İsmet Güneş
Van Barosu Başkam

Biz Türkiye Barolar Birliği çatısı altında çok güzel bir Uluslararas ı Anayasa Hukuku Kurultayı düzenledik ve kapamş tümcelerimizle noktaladık.
Ancak, bu 5 gün içinde hep şu kanıya yardı m: Biz burada çok güzel bildiriler sunabiliriz, uluslararas ı tebliğler sunabiliriz ki sunuldu da.
Bu sorumu Sayın Batum'a da sormuş, ancak cevap alamam ıştım. Şunu
öneriyorum ve o konuda siyasal parti temsilcilerinin de görü şlerini almak
istiyorum: Türk Silahl ı Kuvvetlerinin Iç Hizmet Yönetmeli ğinde yer alan
"cumhuriyetin korunması ve koflanması" görevi bir yasa de ğişikliğiyle
Türkiye Büyük Millet Meclisine verildi. Acaba, Anamuhalefet Partimizin,
iktidar ortağı ve de demokrasiyi önemseyen bir iktidar orta ğı partiınizin
bu konuda bir haz ırhğı var mı?
Bunları neden sorduğumu da bir saptamayla belirtece ğim, aksi halde buradaki tartışmaların hiçbiri değeri kalmayacaktır; zira çağdaş demokrasilerde olduğu gibi ordunun siyasal otoritenin mutlak surette kontrolüne
alınması gereği vardır. Buna nedense kimse de ğinmiyor veya değinmek
istemiyor.
FORUM - AÇIK TARTIŞMA 1017
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hani edeceğim: Son enerji operasyonunda da görüldü ve ondan önce de bir
dönem Başbakanımızı -o Başbakanı sevmeyebiliriz, oy vermemiş olabiliriz; o siyasal düşünceye tamamen uzak bir dü şüncede de olabiliriz- general rütbeli bir subay bir aşağıladı. Dolayısıyla, siyasal otoriteyi, halkı
aşağıladı. Bu general rütbeli subay tümgeneral olarak terfi ettirildi. Bunlarm da önüne geçmek için son enerji yolsuzlu ğunda da siyasal otorite kammca aşağılanmıştır. Bunun önüne geçmek için, birinci teklifimin yanında ve onunla birlikte şimdi soracağım soruya yönelik bir hazırlıkları var
mı acaba? Jandarma Genel Komutanının, emniyet genel müdürü atamasında olduğu gibi üçlü kararnameyle atanmasmı öngören -zira idarenin
bir parçasıdır; jandarma iç güvenlik birimidir- Jandarma Genel Komutanımn askeri şüralar kanal ıyla -gerçi Cunıhurbaşkammn onay
ı var; ama o
onay hiçbir zaman, bugüne de ğin aksine kullamlmadı- Jandarma Genel
Komutanımn üçlü kararnameyle (İçişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı) onay
ıyla atanmasını öngören bir düzenlemeleri, çal ışmaları var
mı? Çünkü ben; bir hukukçu olmaktan da öte, s ıradan bir yurttaş olarak
Türkiye'de ordu, siyasal otoritenin mutlak denetimine alınmadıkça ve halın temsilcisi olan Parlamento yücele ştirilmedikçe demokrasinin gelece ğik
ne inanmadığım gibi, bu Kurultayın da faydalı olacağına inanmıyorum.
Sorularımın yamtım bekliyorum, size de te şekkür ediyorum.
Oturum Başkanı
Buyurun efendim.
Bahri Zengin
FP Genel Başkan Yardımcısı

Say
ın katılımcıya teş ekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir noktaya temas ettiler. Ben aslında konuşmamda bir noktaya de ğinmiştim. 0 da şuy10181 FORUM -AÇIK TARTI ŞMA
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du: Türkiye'de Parlamentonun seçilmi ş lerin, hükümet dahil, yetkileri s ımrlandırılmıştır ve büyük yetkiler, ne yaz ı k ki bürokratik güçlere verilmiş tir; bu demokrasiye ayk ırıdır, demokratik anlay ışa aykırıdır "Bu oligarşik yapı değiş meden bu Anayasadaki diğer de ğişikliklerin fazla bir anlamı yoktur" diye ifade etmi ş idim. Aslı nda hep Yüksek Askeri Şüranın
kararlarının yargı denetimine aç ılması ndan söz edilir; halbuki bu yanl ıştır. Doğ ru olan nedir? Yüksek Askeri Ş üra; yani Türkiye'de Türk Silahl ı
Kuvvetlerinin üzerinde atama, görevlendirme, görevden alma, azletme ve
cezalandırma yetkilerine sahip olan tek otorite Yüksek Askeri Şüradır ve
Yüksek Askeri Şüra, hepinizin bildi ği gibi 20-25 tane orgeneral ve oranıiralinden oluşmaktadı r. Sembolik olarak da Ba şbakan ve Milli Savunma
Bakanı Yüksek Askeri Şüranın üyesidir. Kanuna göre de kararlar ço ğunlukla alı mr. Bunun anlam ı Genel Kurmay Ba şkanının dediği olur.

HUKUKU
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Yüksek Askeri Ş üra mutlaka bir teknik kurul haline dönü ş turulmelidir.
Bütün askeri atamalarda da son sözü hükümet söylemeliclir, onay makaini hükümet olmalıdı r. Bu yapı 1961'de sa ğlanmıştı r. Dolayısıyla, burada
bir oligarşik yapı vardır. Seçilmişler, aç ıkça söylüyorum, hükümetlerin siz de biliyorsunuz- bir onba şıyı görevden alma yetkileri yoktur, terfi ettirme yetkisi de yoktur, hatta mahkemeye verme yetkisi yoktur. Hükümetin, böyle bir yap ı orada demokrasi kavram ı m; yani Anayasamn 2. maddenı sorgulamalıyız. Bir
sinde yer alan halk iradesi ve demokrasi kavram ı
arkadaşımı z gayet haklı olarak ifade ettiler, "sadece bu kavram de ğil,
Amerikan Anayasas ı nda demokrasi kavram ı mn ifadesine bile rastlam ıı hayata geçirecek mekanizmalar ın
yorsunuz" dediler; ama bu kavramlar
kurulması lazım. Siz anayasamn 100 yerinde demokrasiden bahsedin "demokratik devlet" deyin böyle bir yap ı getiriyorsanı z orada demokrasi yoktur.
Sorulannıza geliyorum; dedi ğim gibi bizim hazırlığını yaptığımız -fakat
il- o uzlaş ma tasarısı; henüz bunu aç ıklamadık.
kamuoyuna sunulan de ğ
Başından beri sonuna kadar yepyeni bir anayasad ır. Bakın, orada sizin
dediğiniz maddeyle ilgili bir husus var; anayasal düzeni koruma hakk ı.
İsterseniz okuyayım "milli egemenliği yok etmeye yönelik iş gal ve darbelere karşı anayasal düzeni korumak ve kollamak her vatanda şın vatandaşlık hakkı ve görevidir" bu do ğaldır. Doğal; ama siz bunu anayasaya
yazmadığını z zaman binleri "Anayasayı ve anayasal düzeni koruma hakFORUM AÇIK TARTI ŞMA
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bana aittir" diyebiliyor ve bunu kanunla düzenleyebiliyor. Onun için bu
en önemli vatanda şlık hakkıdır. Dolayısıyla, bu konuda hazırlığunı z vardı r; anamuhalefet partisi olarak onu ifade etmek istiyorum.

Sormuş olduğunuz ikinci husus, bizim Kuvvetler Ayr ılığı ilkesi. Burada
belki uzun uzun üzerinde durmak laz ım; ama burada hukukçularm ço ğunlukta olması nedeniyle üzüntüyle ve esefle görüyorum ki Kuvvetler Ayr ılığı ilkesini güya savunurken, yargı ç diktatörlüğüne giden bir anlayışı ve
bir sistemi önermek istiyorlar. Halbuki siyasal alan ve yarg ısal alan ayrıdır. Siyasal alanda siyasal birtak ı m mekanizmalar işler, yargı sal alanda
da yargısal mekanizmalar i ş ler. Ona değineceğim; ama sizin dediğiniz, tabii bizim önerdi ğimiz sistemde "Kuvvetle Ayr ılığı " diyoruz. İsterseniz siz
buna "Baş kanlık Sistemi"deyin; ama as ı l itibariyle kuvvetler ayrıdır, yani
yürütmenin, yasamanın ve diğer organlann ayrılmasıdır. Oyle olunca da
Silahlı Kuvvetler de diğer birimler gibi yürütmenin alt birimini olu şturur.
Dolayısıyla, do ğrudan do ğruya seçilen başkanı n emrindeclirler ve ba şkanı n tayin, terfi gibi yetkisi burada geçerlidir. Burada onunla ilgili düzenlemeler de var.
Tabiatıyla yarg
ı meselesine gelince, ba ş ka bir zaman onun üzerinde uzun
uzun görüş mek mümkün zannediyorum. Türk anayasalar ı nda bir boşluk
var; o da denetleme bo şluğudur. Mutlaka yetkisini halktan alan ayr ı bir
meclisin, sadece görevi denetleme olan bir organı n mutlaka olu şturulması lazı m. Bu organ, bir arkada şımızı n da ifade ettiği gibi aynı zamanda
belki Mkemlik yapacak, di ğer organlar aras ı
ndaki uzla şmazlıklan, uyu şmazhkları da giderebilecek bir organ olmal ıdı r. Halihazı rda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde denetim ve yasama görevi, ayn ı meclis tarafindan
yapılmaktad
ı r; fakat yasama organ
ı , geliş melere uygun olarak sistemin,
statünün veya yasalann, kanunlar ın değiştirilmesiyle me şguldür. Denetleme meselesi de mevcuda uygun olarak yürütmenin yap ılıp yapılmamasıyla ilgilidir. İşlevleri, alanlar
ı birbirlerinden tamamen farkl ıdır. 0 bakı mdan, denetlemenin mutlaka ayr
ılması lazı m ve üst düzey tüm görevlilerin, halk adına görevlerini yerine getirip getirmedi ğini denetleyen böyle
bir otoriteye ihtiyaç vard
ı r ve halk adına onları görevden alma yetkisinin
de bunlara verilmesi laz ım. Bakı n, Amerika'da bu görevi Senato yapıyor.
Başkan atı yor; ama Senato yargıçları bile görevden alabiliyor. Türkiye'de
1020 1 FORUM - AÇIK TARTIŞMA
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Oturum Başkam
ın hiçbirisi doğru değil; lütfen.
Bahri bey bunlar
Bahri Zengin
Hayır efendim, doğru. Müsaade edin Sayın Başkan siz demin...
Oturum Başkam
Ben bırakmak zorundayım. Sizin sorduğunuz sorunun da -affedersinizbir anlamı yok. Ondan sonra hukuk yoktur... Siz belli bazda konu şmak zorundasımz.
Bahri Zengin
Say
ın Başkan, müsaade edin.
Oturum Başkanı
Yok ben Baş kanhktan vazgeçtim. Baş ka sorular varsa onlara cevap isterim.
Bahri Zengin
Anayasa hocası olarak bu kadar tolerans göstermezseniz, konu şmalarımı zı yanda keserseniz o zaman biz kendi kendimizi ifade edemeyiz. Zat ı aliFORUM . AÇIK TARTI ŞMA 11021
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lunan arkadaşlanmız başka şekilde; yani...
Oturum Başkam
Sayın dinleyenler, toplantı bitti. Ben burada sorularınız varsa onlara cevap verecektim; ama siyasilere sorular ınız varsa...
Bahri Zengin
Peki, sorularımzı cevaplamış oldum. Teş ekkür ediyorum.
Buyurun Eraip bey. (Alkışlar)
Avukat Eraip Özgen
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Saym izleyiciler 5 günlük Anayasa Kurultayı Seminerimizin sonuna gelıyorum oldukça tatmin edici bir çal ışma yaptık. Ben gerek yurtidik. San
çinden, gerek yurtdışmdan katılıp burada bizleri aydınlatan tüm katılımcılara teşekkür yanında, özellikle bu salonu 5 gün dolduran siz dinleyicilerimize teş ekkür etmek istiyorum, sağ olun, var olun. (Alkışlar)

LIFLUISILS
---0-----
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AU COURS DES TROIS DERN İtRES DCENN1ES,
DE GRANDS CHANGEMENTS SONT INTERVENUS
DANS LES CONSTITUTIONS
POLITIQUS DE PLUSIEURS PAYS DE I'AMRIQUE DU SU).
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Prof. Dr. Paulo Affonso Leme MACHADO
(tat Paulista Universitesi - UNESP Brezilya)

286.751.000 personnes habitent ce continent (1). Les quatres pays, dans
lesquels nous allons examiner les changements constitutionnels ont une
population de 214.295.000. Le Brsil a fait sa Constitution en 1988, la
Colombie en 1991, le Paraguay en 1992 et la Constitution de l'Argentine
de 1853 a subi une importante rforme en 1994.
Dans l'immense variété des sujets abords par les textes constitutionnels,
j'ai sélectionné neuf aspects pour les traiter: le droit à la vie et le droit
une saine qualité de vie; du droit à 1' ducation comn ıe un droit individuel
au droit à 1' éducation sociale; le droit ğ l'information - clef de • la
citoyennet; la libert de moyens de communication - 6kment essentiel
pour l'information; le droit de proprit, la fonction sociale de la proprit
et la fonction environnementale de la propriötö; le droit d'accs à la
justice; le ministre public ind4pendant et vouö aux intrts dim ıs et
collectifs; la justice et la constitution; les relations internationales.
L LE DROIT k LAVIE ET LE DROIT k UNE SAİNE QUALITt DE
ylE.
L' inviolabilité du droit à la vie a été introdulte dans la Constitution
Brsilienne de 1946, dans 1' article 141 et reste dans la Constitution de
1998, en vigueur, dans l'article 50 caput. La Constitution de la Colombie
prvoit la m€me rgle dans son article 11.
La Constitution du Paraguay dit «Le droit à la vic est inti ınement lié ğ la
personne humaine. Le droit à la vie est protégé depuis sa conception»
(artiole 4).
(1) Dictionnaire Universel de Poche. Hachette. 1993,
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de ce principe fondamental n'a pas empêché les
gouvernements autocratiques d'agresser le droit constitutionnel à la vie.
Ibute fois, l'existence mme du principe a constitu6 un objectif à conquörir
pour les mouvements de retour ğ la dmocratie.
Les mouvements qui ont pouss
l'instauration de nouvelies
Constitutions ne se dont pas arrts au seul objectif de la dfense du droit
la vie. fls ont prôné la dclaration d'un droit à la qualit4 de vie saine.
C'est un nouveau droit, liö au bon usage de l'environnement, c'est à dire,
la promotion de la santé à travers l'eau pure, l'air de bonne qualits, la tere
non empoisonne par des pesticides, la faune et la fiore protges.
La Constitution du BrSII dit que « Chacun a droit à un environnement
öcologiquement équilibré, bien à l'usage commun du peuple et essentiel
une saine qualito de vie» (article 225 «caput"»). «Tous les personnes ont
droit de jouir d'un environnement sain» prvoit la Constitution de
Colombie (article 79). La röforme constitutionnelle en Argentine, est alMe
dans le meme sens «tous les habjtants ont le droit à un environnement
sahi, öquilibr, apte au dveloppement humain ... » (art. 41).
Chili (1980) et Équateur (1983) ont amendé leurs Constitutions pour
introdııire la notion d'un droit de vivre dans un environnement libre de
contamination.

Les nouvelles tendances de protection constitutionnelle de la sanM de la
population vont conduire l'Argentine (article 41) et à la Colombie (article
81) ğ interdire I'introduction dans leurs territoires nationaux de dchets
dangereux et de dchets radioactifs.
2. DU•DROIT k L'tDUcATION COMME UN DROIT INDIVIDUEL
AU DROIT k L' tDUCATION SOCLALE
«L' kucatioh est un drojt de tous et un devoir de 1' tat et de la fainille
elle est promue et encourage en liaison avec la socito, en recherchant le
plein dveloppement de la personne, sa prparation à l'exercice de la
souveraineté et sa qualification pour le travail» (article 205 de la
Constitution du Br6sil).
«L'öducation a la fınalit de former le colombien dans le respect aux droits
humains, à la paix et à la dmocratie, à la pratique du travail et h celle du
loisir, pour l'amlioration culturelle, scientifique, technologiçue et pour la
protection de 1' environnement» (art. 67 de la Constitution de la Colombie).
Dans le m6me sens Partide 73 de la Constitution du Paraguay.
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La Constitution brsiIienne a une pr6vision budgtaire, qui a été
introduite, quelques annes auparavant, par le biais d'amendement aux
anciennes constitutions et qui a bien russi la fixation prSlable d'un
1' éducation. «L Union altecte chaque
pourcentage du budget destin
anne au moins 18% de la recette des impöts aux döpenses relatives ğ 1'
enseignement; les Etats, le District FMral et les Communes y consacrent
au moins 25% de ces recettes, y compris celles provenant des transferts de
l'Union» (article 212).
Les Constitutions sud-aınricaines vont se proccuper par le biais de
I'kucation au domaine de droits diffus: la Constitution du Brösil (article
225, Ş 1°, VI) et de l'Argentine (Rforme de 1994, article 41) obligent le
Pouvoir Public à promouvoir l'kucation écologique et la Constitution du
Paraguay indique comme un des fondements de la rforme agraire, 1'
ducation de l'agriculteur et de sa famille, pour leur donner la capacite
d'€tre agent du d6veloppement national.
3. LE DROIT D'INFORMATION - CLEF DE LA C İTOYENNEfl
Le refus d'information ferme la porte à la participation des citoyens à la
vie politique des pays. Heureusement, les Constitutions sud-amricaines
modernes ont compris l'importance d'assurer l'information du public.
«Chacun a le droit de recevoir des organismess publics les informations le
concernant ou des informations d'intört collectif ou gnral; ces
informations sont transmises dans les dölais fixös par la bi (2), sous peine
de responsabilite, à l'exception de celles dont le secret est indispensable
la sürete de la socite et de 1' Etat» (article 5°, XXXIİİ de la Constitution
du Brösil).
La Constitution du Paraguay prvoit qu' «est reconnu le droit des
personnes à recevoir une information vöritable, responsable et équitable.
Les sources publiques de 1' information sont accessibles ğ tous» (article 28).
A cote du droit à l'information, il y a aussi le devoir d'informer avant une
quelconque demande de la part des citoyens. C'est pourguoi la
Constitution Brsillenne a prvu l'obligation de publier des actes de
l'Administration directes ou indirectes (art. 37) et a ordonné là publicite de
l'4tude pr6alable d'impact environnementale (art. 225, Ş 1°, IV), en évitant
le secret de l'valuation des dommages sur la pollution ou sur les
agressions à la nature.

HUKUKU
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(2) La bi 9.051 du 18 mai 1995 a prövu le d6lai de 15 jours, sans pouvoir être ajournö.
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4. M LIBERTÉ DE MOYENS DE COMMUNICATİ ON - LEMENT
ESSENTIEL P011K L'INFORMATION
La Constitution de l'Argentine dit que tous les habitants de la Nation ont
le droit, conformment aux bis, de «publier leurs ides, par la presse, sans
censure pra1able» (art. 14). La norme constitutionnelle n' autorise pas le
Congrs FMral à octroyer des bis qui em$cheraient la liberté de presse
(art. 32).
En Colombi; la libert et l'ind6pendance du journalisme est garantie
(art.73) et 1' Etat doit intervenir, à travers la bi, pour éviter le monopole
dans l'usage de moyens de conımunication lectro-magntique (art. 75).
L'action publique sera assurer par un organisme de droit public, ayant
l'autonomie administrative, technique et patrimonial (art. 76).
Au Paraguay, en garantissant la libert de l'activitĞ de journaliste, la
Constitution affirme qu' il n'est pas oblig d'agir contre sa conscience, ni de
rvler ses sources d'information. La direction du journal pourra éviter
d'engager sa responsabilit, en écrivant son dsaccord.(art. 29).
Au Brsil, la Constitution stipule: aucune bi ne peut contenir de
disposition pouvant faire obstacle à la pleine libert de l'information
journalistique par çuelque moyen de co ınınunication sociale çue ce soit
(art. 220 Ş 30)
Il faut rappeler que les mouvements pour la liberte de presse, au Brsil,
sont anciens. Dans l'Empire et dans la Rpublique, la nation a connu des
phases sombres d'activites gouvernementales de censure à la presse. Dans
la $riode de 1964 à 1985, il était facile de constater les parties censurs
dans un journal, parce que dans cette partie les journalistes faisaient
publier des recettes de gteaux.
La Constitution br6silienne hıterdit ğ l'Union, aux États, au District
Fk6ral etaux Communes d'instituer des impöts sur les livres, journaux,
priocliques et le papier destin6s à leur impression (art. 150, Vi «d'>)
Il sappartient à la bi fdrale 1- de rglementer les divertissements et les
spectacles publics; İİ - d'tablir les moyens l6gaux qui garantissent à la
personne et à la famille la possibilite de se dfendre dos émissions
radiophoniques et töMvises en contradiction avec les dispositions de
l'article 221.
La publicit6 comınerciale du tabac, des boissons alcoliques, des pesticides,
de mdicaments et des th6rapies est soumise à des restrictions lögales
dans les termes du paragraphe 3'.
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Les concessions, permissions et autorisations concernant les services de
radiodifl'usion et de t6Mvision seront octroyS et renouveMs par le Pouvoir
Excutif (article 223). Le CongrS National porte une apprciation sur ces
actes (le non renouveliement de la concession ou permission est soumis
l'approbation par un vote par appel nominal).
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5. LE DROIT DE PRoPRItF, LA FONCTION SOCIALE DE LA
PROPRIÉTÉ ET LA FONCTION ENVIRONNEMENTALJE DE VA
PROPRIIT
Les trois nouvelles Constitutions du Brsi1 (art. 5°, XXII et XXIII),
Colombie (art.58) et Paraguay (art.109) assurent la propriöte prive, mais
ğ la condition que la propriM accomplisse sa fonction sociale.
La proprite urbaine remplit sa fonction sociale lorsqu'elle rpond aux
exigences fondamentales d' am6nagement de la ville, telles qu' exprimes
dans le plan directeur. (article 182, Ş 2°). «La fonction sociale est remplie
lorsque la propriété rurale rempiit simultanöment, selon les criteres et
degrs établis par la bi, les conditions suivantes: la mise en valeur
rationnelle et adquate, l'utilisation adquate des ressources naturelles
disponibles et la prservation de l'environnement, le respect des
dispositions qui rglementent les relations du travail; l'exploitation
favorisant le bien-6tre des propritaires et des travailleurs. (Constitution
du Brsil, art. 182 et 186).
Au Brsil, l'ide que la proprite ne pourra être exercS contre l'intert
social ou collectif date de la Constitution de 1934. Elle était utmse par la
Cour Supr€me Fdrale pour empcher l'existence des plages privSs (3).
La Constitution de Colombie non seulement affirme que «la proprite est
une fonction sociale impliquant des obligations. Une des obligations, est la
fonction écologique de la propritö." (article 58)
6. LE DROIT D'ACCtS A LA JUSTICE
Les Constitutions analysöes ont beaucoup modifi le droit d'accs en
justice.
La bi rgle los act.ions populaires pour la protection des droits et intr€ts
collectifs concernant le patrimoine, l'espace, la scurite et la salubrite
(3) Recours Extraordinaire n° 94.253 —Praia Vila Formosa Ltda versus Prefeitura
Municipal de Ubatuba. Itapp. Ministre Oscar Correa. Jugement: 12.11.1982.
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la morale administrative, l'environnement, la libre concurrence
conomique et d'autres points de nature sembiable, selim l'article 88 de la
Constitution de Colombie.

Le Paraguay a octroyé le droit a une action d' « a ınparo » pour éviter le
dommage aux droits consacrös dans la Çonstitution. Cette action sera
brve et gratuite (article 135).
L'Argentine a prövu que toute personne pourra utiliser I'action d' «amparo»
contre les actes ou omissions des autoritS publiques ou des particuliers,
çui sont en train de menacer, de par leur forme illgale ou arbitraire, les
droits et les garanties reconnus par la Constitution. Le juge peut aussi
dklarer l'inconstitutionnalité de la norme qui donne appui à l'acte
adnıinistratif.
Pourront aussi utiliser de l'action d' «amparo» pour d4fendre les droits de
protection de I'environnement, de la concurrence, des usagers et des
consommateurs, et aussi de droits d'inlluence collective, l'afflig, le
dfensew' du peuple et les associations, enregistres conform4ment à la
bi. (art. 43 de la Constitution).
Au Brsil, tout citoyen peut intenter une action populaire aux fins
d'annulation d'un acte Msant le patrimoine public, celul d'entite à laquelle
1' Etat participe, la morale administrative, I'environnement ou le
patrimoine bistoriçue ou culturel. L'auteur de l'action est, sauf mauvaise
foi avrS, clispens6 des frais judiciaires et dpens du procs. (article 50,
LXXIII de la Constitution).
Sont fonctions institutionnelles du Miriistere Public: «ordonner l'enqute
civile et Opromouvoir 1' action civile publique pour la protection du
patrimoine public et social, de l'environnement et d'autres inter€ts diffus
et collectifs» (article 129, ili de la Constitution).
Il faut remarquer que l'ouverture des Tribunaux aux associations et au
Ministere Public pour dfendre les interts diffus et collectifs constitue un
norme changement dans la procödure au cours du XX ème sic1e.
7. LE MINISİİRE PUBLIC IND1PENDANT ET VOUE AUX
INTERETS DIFFUS ET COLLECTIFS.
Les nouvelles Constitutions sud-amricaines ont créé un nouveau
Ministere Public. Cette institution prend sa liberte du Pouvoir Excutif et
laisse son ancienne position de «procureur du Roi».
En Colombie, le Ministere Public a les fonctions de "garde et de promotion
des droits humains, de protection de l'int6r€t public et de surveillance "du
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comportement ofliciel des personnes qui assurent des fonetions publiques,
selon l'article 118.
En Argentine, le Ministre Public est un organisme indpendant, avec
autonomie fonctionnelle et financiöre, qui a pour fonction de promouvoir
l'action de la justice dans la df'ense de la Mgalit, des int6rts g6nöraux
de la socit. Ses membres ont des immunit Ğ s fonctionnelles et
l'intangibiliM des traitements (article 120).
Le Paraguay et Brsil ont spar Ğ la fonction de d6fense de l'tat et la
fonction de dfense de la kgalit4.
Au Paraguay, la Constitution a créé la «Procuradoria General de la
Republica'> et le Ministre Public. La «Procuradoria General de la
Republica» a les fonctions de repr6senter et ckfendre les inMrts du
patrimoine de la Republique et donner des avis juridiçues ü
l'Administration Publique (art. 246). Le Ministre Public, par ıni ses
devoirs, a la fonction de veiller au respect des droits et des garanties
constitutionnelles (art. 268).
Au Brsil, le Ministre Public est une institution permanente, essentielle
ü la fonctionjuridictionnelle de 1' tat; il lui appartient de cMfendre l'ordre
juriclique, le rgime dmocratique et les int6r6ts sociaux et individuels
intangibles. Ses membres ont les garanties suivantes les fonctions sont
ü vie ( jusqu'ü soixante-dix ans); 1'inamovibilit, saM pour des raisons
d'intört public et sur döcision de l'organe colMgial comptent du
Ministre Public, prise par le vote dos deux tiers de ses membres et
l'i-rductibi1ite des traitements (art. 127 et 128).
8. LA JUSTICE ET LA CONSTITUTION
L'organisation des tribunaux comptents pour juger les questions
constitutionnelles sont diffrents selon les pays examins.
En Colombie il y a une Cour Constitutionnelle et une Cour Supr€me de
Justice (article 239 et article 234).
En Argentine, au Brösil et au Paraguay la Cour SuprSe a aussi la
compt>ence sur questions constitutionnelles.
Le choix de noıns pour la Cour Constitutionnelle, en Colombie, est fait par
le Snat, pour un mandat de huit ans, sans la possibilit6 de rlection. Les
juges sont indiqus, par le biais de liste triple, par le Prösident de la
Republique, par la Cour Suprme de Justice et par le Conseil d'Etat. (art.
239). C'est int6ressant de souligner que ne peuvent pas être nommsjuges
de la Cour Constitutionnelle les personnes, qui l'annöe prckente ont
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les fonctions de Ministres du Pouvoir Excutif, de Magistrats de la
Cour Suprme de Justice ou du Conseil d'Etat. (article 240).
Dans le Paraguay, les noms pour la Cor Supr€me de Justice sont dsigns
par le Snat, en accord avec le Pouvoir Excuti£ C'est le Conseil de la
Magistrature qu'indique les noms dejuges, lIs pourront conserver ce poste
J. usqu'à soixante-quinze ans (art. 261 et 264). Dans la Cour Suprme de
Justice il ya une chaınbre spciaJise pour les mati Ğres lies à la
Constitution.
Au Brösil et en Argentine ce sont les Prsidents de la Rpublique qui
dsignent, avec l'accord prSlable du Snat, les juges de la Cour Suprme,
compötents aussi dans los questions constitutionnelles. Au Br6sil il faut
la majorite qualifie de votes du Snat (article 101) et enArgentine, il faut
le vote de deux tiers des membres prsents du Sönat (article 99. 4).

Deux Constitutions - Colombie (article 241) et Br6sil (art. 102) proclament avec solennite que la Cour Suprme est gardienne de la
Constitution. A mon avis, le systeme qui permet la nomination
discr4tionnaire des juges de la Cour directement par le Chef du Pouvoir
Exöcutif, Sme avec l'accord du Snat, ne mrite pas des éloges. Il faut
agrandir le nombre dos institutions qui participent à la nomination dos
juges, pom' leur donner des vraies conditions d'indpendance et
d'impartihlite.
9. LES RELATİONS İNTERNATİONALES
L'Argentine a introduit plusieurs Conventions Internationales dans sa
Constitution (article 75. 22). La rforme de 1994 a instaur la « Mrarchie
constitutionnelle», entre outre, à la Dclaration Anı ricaine des Droits et
Devoirs de l'Hoınme, la Döclaration Universelle des Droits Humains, le
Pacte İ nternational de Droits Économiques, Sociales et Culturels, Le Pacte
İ nternational de Droits Civils et Politiques et son Protocole Facultatif.
Les Constitutions du Br6sil (article 40) et du Paraguay (article 143) ont cilt
expressment que ces pays se conforment dans les relations
internationales aux principes de l'ind Ğpendance nationale, l'autodtermination des peuples, la non-intervention, l'gallte entre les Etats et
la protection et la primaute des droits humains.
Le Brsil (article 4°) et la Colombie (article 227) ont affirm6 clairement,
dans leurs Constitutions, leur volonte de promouvoir l'integration
conomique, politique, sociale et culturelle des peuples d'Amörique latine
en vue de la formation d'une collectivite latino-amricaine dos nations.
1032 YABANCI KONUIUJARIN ORIJINAL KONU ŞMA METINLER!
1

ULUS LA HA HA 5 t

CONSTITUTIONALISM MOVEMENTS AND NEW
CONSTITUTIONS

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI
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(İ nstitüt Für RundfunkrechtAn Der Universtüt Zu Köln)

Nation states as ve know thern today, having evolved since the end of the
sixteenth century from various religious wars and revolutions, began
wondering about the development of a rational body pohtic and especialiy
about the introduction of fundamental principles and rules on which ta
base the exercise of state authority. They mulled over the Aristotelian
notion of ""politea" and the Roman "constitutio". The term adopted was
"constitution", meaning a system of basic national laws, a writter ı
constitution legitimised by a constitutional authority.
Such modern normative constitutions are quite different from all previous
constitutional relationships as established in treaties, legal guarantees
and covenants on the delimitation of powers. Early models were adopted
in Engiand under Oliver Cromwell, then came the modern system in the
New England states of what was ta becorne the United States of America,
Pennsylvania (1776), Massachusetts (1780) and New Harnpshire (1783),
culminating in the Union Constitution of 1787, with the very significant
addition of fundamental rights in 1789.
This development continued in Europe with adoption of constitutions in
Poland in May 1791, France in Septernber 1791, the Heivetian Repubhc
and the Netherlands in 1798. These were followed in the 19 century by
those of Spain, Sweden, Nonvay, various German states, Portugal,
Belgium, Sardinia, Austria . Hungary the German Empire, Turkey, Japan
and others. In the course of the 20th century national constitutions were
established ali over the world.
Töday, oniy a few mernbers of the United Nations do not have a written
constitution, and they include such important countries as Great Britain,
Israei and Saudi Arabia. Sa the constitutional idea really is universal. It
become global long befare industry did. The German philosopher
Immanuci Kant said it had become an "irresistible idea".
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There several questions 1 wish to examine on this connection:
1. On what historical, political and legal foundations is the constitutional
movement based?
Il. What principles must a constitution uphold to be considered ideal?
II. What ftmctions must a modem constitution perform to make the
country concerned a constitutional state?
1 shall than suni up my comments in section IV

Constitutional movements also took place in the ancient world, but the
motives were always pbilosophical or theocratic and oniy acquired real
substance among the Hebrews, Greeks and Romans for brief spells at the
height of their republican periods. The study of modem constitutionalism,
which is what we are mostly concerned with here today, begins with the
puritanical revolution in England. That epoch is marked by such
significant historical documents as the Agreement of the People (1639), the
İ nstrument of Government (1653), the Habeus Corpus Act (1679), the Bill
of Rights (1689), and the Act of Settlement (1701). Yet it was not in the
mother country England that really came to fruition but in the American
Colonies, the New England states 1 n ıentioned earlier.
The constitutional idea was developed by many European philosophers
such as Aristotle, Budin, Locke, Hobbes, Montesquieu, Pufendorf Kant,
Tocqueville, the authors of the American Federalist Papers, and many

others. The common feature of their political, scientific and constitutional
deliberations was the search for principles and norrns which would provide
the state with a rational, permanent system of rules and safeguard civil
liberties. The first definition of a modern constitution, which in essence
remains valid to this day, was supplied by the Swiss Emer de Vattel, who
taught in Geneva and wrote in his "Droit des Gen? published in 1758:
"The constitution is the fundamental system which determines the maner
in which public authority should be exercised. It shows the form in which
the nation acts as a political body, how and by whom a nation should be
governed, and states the rights and responsibilities of those who govern.
Basically, the constitution is no more than the framework within which a
nation undertakes to pursue the aims and benefits of the political
community."
10341 YABANcI KONUKLARIN OR İJİNAL KONU Ş MA METINLER!

ULUSLARARASI

Thus the constitution should outline the course to be followed by the state.
It should provide the legal structure. This includes not oniy the general
organisation of public authority but also the citizens fundamental rights
in relation to the state. In France at the time of The Great Revolution the
declaration of those rights even had precedence over the rules of state
organisation. The constitutional movement in the United States of
America was much the same. The Virginia Bill of Rights and the
fundamental rihts enshrined in the American Deciaration of
İ ndependence, each of which was adopted in 1776, predated the
organisational structure of the constitutions.
Later, in the 191 century, these two parts of the constitution, the basic
rights and the legal regime, were inseparably linked since they had the
same spiritual, political and legal background.
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A constitution confined to the organisation of the state would have been a
remnant of the ancien rdgime, of a state that would not have shed its
absolutist character despite having here and there accepted restrictions on
its authority. The "true" and complete constitution does not exist until it
establishes the fundamental status of the individual within the state, until
in particular it contains the citizen's basic subjective rights in relation to
the state, the basic rights of personel and political freedom.
For to have a set of rules and a system of fundamental freedoms within the
one constitutional framework is not contradictory. Rather they are bonded
together. In content they are indivisible. Their combination within a
normativ constitutional document was the great achievement of the late
18 century. The old constitutional idea, which focused solely on the
organizational aspects of state authority, was infused with basic rights to
form the modern notion of constitution. That synthesis has been the
formative essence of the moden constitutional state and is beginning to
gain worldwide acceptance.
From the beginning of the 19 centur34 therefore, a country 1 s organizational
structure and the rights of the individual ceased to exists side by side but
were integral parts of the new constitutions. In terms of political evelution
and constitutional theory, that realiy was a new departure. The old
concept was widened to include elements of substantive law. The French
Declaration of the Rights of Man and of the Citi2en of 26 August 1789
rightly stated in article 16 that "Toute sociM, dans laquelle la garantie
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des droits nest pas assure, ni la separation des pouvoirs determine, na
point de constitution".
Whereas the old system of state authority and the status of the citizen
were two separate domains of Iaw, they are now one entity and conditional
upon one another. The fundamental rights have become part of the basic
structure of the state. The exercise of state authority is controlled by those
basic rights, rights which are at the same time the basis and foundation of
government and thus of the nation's overail statehood. Only thus can we
peak of a constitutional state in the ture sense, that is to say, a state which
may oniy exercise authority in accordance with and within the limits of the
constitution.
It is not the constitut.ionality of the state as such that was the epochal
accomplishment but the adoption of the constitution including fundametal
rights. In this act we perceive the profound step in the state's
transformation, from an exclusively political state into a state determined
entireiy by the constitution.

This modern constitution's intellectual and political roots lie in the concept
of the sovereignty of the people, which has a long history as weil as in the
concept of freedom, which likewise can be traced far back. The sovereignty
of the people led to devolvement of the peoples constitutional power, the
concept of freedom to the cataloguing of basic and human rights. A third
concept stemmed from the conviction that state rule should be an "empire
of law and not of men". By virtue of this principle, the constitution
acçuired a special status in that it was to be no ordinary law subject to
change but the "Iow of laws". Because it stems from the people direct it
should be the supreme norm. Ali manifestations of state authority,
including the laws of the land, must be compatible with it. This is the
underiying principle of the rule of Iaw, which culminated, principally in
the second half of the 20 century, in constitutional jurisdiction, which 1
shali come back to later.
İİ
1 have described in broad outline the evolution of the modern constitution.
Today, its underiying principles are expressed by such key terms as
constitutional, power of the people, democratic rule, basic rihts which
ensure people can enjoy their freedom, receive equal treatment and be
politicaliy active, aH with judicial guarantees, as weli as rule of law and
primacy of the constitution, including its judicial protection. These
10361 YABANCI KONUKLARIN ORIJINAL KONU ŞMA METINLERI

ULUSLARARASI

ANAYASA
HUKUKU

principles together from the modern constitution. This kind of structure KURULTAYI
creates the true constitutional state whose powers are limited and
legitimised by the people.
Ta these funda ınental essentials have been added further elements, the
reason being that since it is very difficult to bring about changes to the
constitution such important matters could in this way be kept beyond the
reach of simple majority decisions in parliament. They include provisions
governing the relationship between state and church. In Germany, for
instance, they stipulate that there shall be no state ehureh, in Turkey the
support secularism, whilst others concern nationality, the civil service,
parties and associations, local self-government, the protection of certain
institutions, and so on. Of late, attention has focused mainiy on the states
social and sometimes its cultural obligations, as weil as on the
requiremnts of environnı ental protection and the duty to perform certain
tasks on behaif of the community. These are "national objectives" which
impose obligations on the government, and especialiy the legislature,
without granting the citizen any rights as in the case of the basis right.
The explanation for such additions lies in the supreme nature of the
constitution which İ mentioned earlier. 1 means that constitutional law
may oniy be modifled on the strength of a qualified majority in parliament,
which in most cases is a two thids majority of the lawfully elected
members. This is expressed in article 79, paragraph 2, of the Basic Law of
the Federal Republic of Germany, for instance, or in article 175, paragraph
1, of the Turkish Constitution. This obstacle to change is the distinctive
feature of the constitution which gives it he quality of a special law, a basic
law.
However, in view of the growing internationality and supranationality of
nation states, we must acknowledge that this supremacy of the
constitution is not as solidiy based as it was. We already have the situation
in the Buropean Union that European law has precedence over national
law, including constitutional law. The German Federal Constitutional
Court, too, had to accept this fact. Nevertheless, it doenst want that
precedence to be upheid where inalienable basic rights, above all the
principles gover ııing the fundamental structure of the state enshrined in
article 79, paragraph 3, of the Basic Law, are disregarded. (This position
was stated in a Constitutional Court decision - BverftIE 89, 155 (p174 seq.,
188)).
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Similar to article 4 of.the Turkish Constitution, article 79, paragraph 3, of
the German Basic Law aliows no one, not even the institution .with the
authority to arnend the constitution, that is to say parliament, to alter
these fundamental principles. If parliament is not permitted tü do so, then
neither may a supranational organisation be allowed to do 80. in other
words, such powers can not be transferred to the community. This is made
unmistakabiy clear in article 23, paragraph 1, third sentence, of the Basic
Law.

The intergration of Europe's constitutional states within the European
Union has created soıne diffı cült problems in this respect. One of thern is
the relationship between the national guardian of the constitution, which
in Germany is the Federal Constitutional Court, and the Court of Justice
of the European Comınunities. The ternı which the German Federal
Constitutional Court chose to describe it, "corporative relationship"
(BverfOE 89, 155 (175)), is open to various interpretations. And if'we also
include the jurisdiction of the European Court tü protect human rights and
fundamental freedoms within the scope of the European Convention, then
obviously we can no longer speak of an exclusively national jurisdiction in
this fıeld.
Of course, Europe's supranationality doesnt detract from the great
achievements of those who have fashioned national constitutions in the
last 300 years, but the signs of today point to constitutional homogeneity,
if not giobaliy then at least in man>' parts of the world, a tendency which
has already becorne wideiy established in Europe. This applies not oniy to
western, central and southern Europe but, since the political
transformation of 1989-90, to the eastern and south-eastern parts of the
continent as weli, where nations have without exception either adopted
new constitutions or thoroughly revised their old "people's democratic"
constitutions.
The constitutions of all of these countries, who are rnembers of the Coundil
of Europe, are based on the principle of parliamentary democracy without
presidential and plebiscitary elements, on the rule of law tempered by
social justice, the separation of powers, extensive codifıcation of basic
rights, the independence of the judiciary and constitutional guarantees
protected by a constitutional court. 1 include among these the Turkish
Republic's Constitution of 7 November 1982. it possesses all the attributes
which uphold the ciassical constitutional principles 1 described earlier.
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By and large, therefore, ali agree on the importance, the standing and the
essence of the modem constitution. What we stili have to do is determine
its functions and responsibilities. Of considerable significance in this
context is the question as to the constitutions effectiveness. İf
constitutions are to sene their purpose they must be able to wield their
authority. They must not be mere decoration, a pretext, whiie the real
power is exercised elsewhere. From this point of view, a constitution has to
perform certain functions:
First, a regulatory one. It performs this function with the body of law as a
whole, the purpose of which is tü prevent anarchy. The constitution must
aiso create the framework for the state's politicai action. It must ensure
government by constitution and be the foundation, the crux, of the entire
legal regime. No sovereign act may be at variance with it.
On the other hand, the constitution mustnever be a ciosed system. It is
characterised by the openness and the broad scope of its language. It has
to use general ciauses which then have to be gi yen substance. In this sense
it directs and instructs the bodies exercising pohtical power, particularly
the legislature, to shape in particular the life of the community.
The more recent constitutions contains many such guidelines on, for
instance, the country's economic order, environmental protection, sport
and other matters that are realiy fields of activity for the inclividual and
the community. But modem states cannot and have no wish to give up the
task of shaping the social life of the nation. They no longer want ta be
"night-watchman states". Hence the modern constitution has made itseifa
"pouvoir actif" charting the general course. This it does without always
giving precise instructions, for instance where the Basic Law for the
Federal Republic of Gerınany, and similarly the Turkish Constitution,
deciare the country to be a social state.
Second, the constitution should be a source of stability, establishing the
basic, unshakable structure for the life of the community. The democratic
constitution too, precisely because of its democratic nature, can not be
altered at the whim of the current majority but, as James Bryce put it, an
expression of the established and lasting will of the people which has been
YABANCI KONUKLARIN OR İJİNAL KONUŞMA METINLERI 1039

ULUSLARARASI
ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI formed

after extensive deliberation. Thus constitutions are intended ta be
permanent and steadfast. İndeed, in order to enhance this stability some
constitutions have incorporated certain inalienability or eternity clauses,
for instance in article 79, paragraph 3, of Germany's Basic Law or article
4 of the Turkish Constitution.

Usualiy the main purpose of such clauses is to protect the essential
elements of the state, such as its republican structure, the democratic
system and the rule of law, and in Germany also the division ito federal
states, the foundations of human rights, al] of which are ironciad
constitutional principles. However, making such values sacrosarıct in this
way may prove risky in that they may, over time, tie the hands e a
legislature wishing ta amend the constitution. They should therefore be
confined to generaliy recognised "eternal values", as it were.
And there is another poind: a constitutions stability must not be mistaken
for rigidity. The constitution must satis5' not oniy present-day but alsa
future requirements. It must be possible ta amend it if it has become
alienated from the wishes of the nation at large and is perceived merely as
an inflexible set of rules We are thus confronted with the difficult problems
of constitutional development. Countries with a robust system of
constitutional jurisdiction are in a better position to solve thern because a
constitutional court can more easilyfind interpretative answers without it
being necessary for parliament to embark on politicaliy complex reform
processes that are often viewed with scepticism.
Third, the constitution should have uniI'ing qualities. This should be
understood not only in the sense of natianal unity, which has provided
rnuch of the stimulus for constitutionalism in most countries, but alsa in a
wider sense. The decisions enshrined in the constitution should be part of
the nations political consensus. It was this conviction that led the Garman
constitutional law scholar Rudolf Smend to conclude that one üf the
constitution's tasks is to "integrate." the nation. This integratian is
mirrored, for instance, in political ceremonies of the kind performed on
national days or other state occasions, and in flags, commemorative
speeches, elections, mawor parliamentary debates and sa on.
The constitution must therefore alsa bring together the country's political
and social groups, and most of all safeguard domestic peace. In order ta
perform this function, more recent canstitutians have incorporated specif ıc
notional objectives, some of them of a general nature, such as the integrity
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of the state, the promotion of social weifare or social justice, some quite
specific, such as the restoration of German unity in freedom, which up ta
1990 was anchored in teh Basic Law for the Federal Republic of Germany.
Those norms in a constitution which protect fundamental rights and
estabiish basic responsibilities promote in large measure not oniy national
standards but also integration. They embrace basic value-concepts for the
relationship between citizen and state, in other words the nations social
and cultural values.
Fourth, in addition ta these three functions there is aiso that of piacing
legal restrictions on the authority of the state and ensuring that authority
remains controliable. This ftmction was essential during the early phase of
constitutionalism and is of crucial importance today stili. It transformed
the state based on the exercise of power ito a state based on law, that is to
say, a constitutional state. This is the purpose of the basic rights, which
guarantee freedom and legal certainty. It is the purpose the separation of
powers and, since the Second World War, the establishment of
constitutional jurisdiction. Within this trilaterai constitutional syste ın,
the basic rights and the balance of power are the older part. They can be
traced weli back into the history of political and constitutionai theory. İ do
not have time to dwell on this historical aspect but need oniy recali, as İ
did earher, article 16 of the French Deciaration of the Rights of Man and
the Citizen of 26 August 1789.
Already in the 19" century it became apparent that these safeguards were
not enough to guarantee the constitution's status as the fundamental legal
structure of the state. In order to ensure the predominance of the
constitution it had to have a special "guardian". It was necessary ta have
cast-iron rules which gave "legitimit6 juridigue" primacy over
"souverainetee politique".
In his famous Federalist Paper No. 78, Alexander Hami iton explained why
courts of law had to be guardians of the constitution. To him it was part of
the "nature and reason of the thing". Even before Mm the English judge
Sir Edmund Cohe had been thinking along the same lines but was unable
to assert his views in Great Britain. The situation became dierent in the
United States of A ınerica where, in 1803, the Supreme Court, in the
fanıous case of Marbury versus Madison, emphasised the supremacy of the
constitution and drew the conciusion that ail acts of the state, including
those of the legislature, had ta be compatible with the constitution. If not
tey were invalid.
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later this view had been adopted by ali constitutional courts. The
time taken varied from country tü country, bu nowadays this conviction is
common to thern al!. Thus, constitutional jurisdiction is the consummation
of the dernocratic state based on the rule of law, Constitutional courts have
become the true guardians of the constitution. In the centuries-long
dispute between the legal and the political establishment the pendulum
has swung in favour of the law. This means that the constitutional courts,
thanks to their role as protector of the constitution, have become a factor
in the prornotion of national integration. It was W. Kügi who said: "Tell me
what you think of constitutional jurisdiction and İ wili tell yo what kind of
constitution you favour".
İV

Allow me to sum up. Modern constitutionalisrn has over the past 250 years
formed most countries step by step into constitutional states. It is a global
movement which, as we see everywhere, the cornmunity of nations can no
longer avoid. Wherever dictatorships or totalitarian regirnes have been
overthorwn, the people have demanded a democratic constitution. This
was particulariy apparent in what were formally called the Eastern bbc
states. Their new constitutions embody the principles 1 have just
described. Their authors were able to take as their model rnany of the
constitutions adopted in the west since 1945. They did not have to invent
new principles but were able tü rely on traditional concepts. In this context
we can speak of a growing European constitutional homogeneity.
But the modern constitution has also established itself outside Europe and
the ainircan continent. İ would mention the Republic of South Africa,
which adopten a new constitution in 1996, many of whose features
resemble parts of the German Basic Law. The latest mernber of the new
constitutional movement is the constitution of the Swiss Confederation,
which entered into force on 1 January 2000. Many wiil say, therefore, that,
in the words of P Höberle, the "hour of the constitutional state" has
arrived. But let us be honest: much remains to be done before the
constitution can be said to have triuınphed everywhere.
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Prof. Dr. Jean MARCOU
(Grenoble Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, Kahire Üniversitesi)

Cette intervention doit être d'abord situöe car bin d'tre une analyse
habituelle de la culture constitutionnelle et du constitutionnalisme turcs,
il s'agit d'un bilan un peu particulier réalisé par un observateur étranger.
Un tel exercice n'est cependant pas nouveau. Il peut être rattaché à la
longue tradition d'observation rciproque des mondes occidental et
oriental et plus particulirement au mouvement d'change de principes ou
de mkanismes entre des socits dissembiables. Mais cette tüdition est
en train d'övoluer en ce qui concerne la Turquie. En effet, le
rapprochement que ce pays conduit en direction de l'Europe depuis
plusieurs ckcennies, son statut de candidat à l'UE offlciellement reconnu
dsormais, en font un membre potentiel de cet ensemble europ4en en cours
de structuration. L'observation du systme constitutionnel et politique
turc qui pouvait apparaitre encore au cours des dernires dcennies aux
Eıro$ens comme un exercice assez inhabituel risque sinsi de devenir une
pratique beaucoup plus naturelle pour eux à l'avenir.
Pour ce qui nous concerne, elle l'est depuis quelques annSs djh (1). Cette
exprience ne nous donne pas pour autant une autorite particulire pour
övoquer une 4volution constitutionnelle turque que beaucoup de
participants à ce congrs connaissent sans doute aussi bien que nous.
Nous essaierons simplement de faire partager les principaux
enseignements que nous avons pu tirer de nos investigations.

(1) Of. Jean Marcou, L'exp Ğ rience constitutionnelle turque, Revue de droit nublic, Paris
1996, p. 425 à 462.
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En ralit, deux phnomnes nous paraissent marquer la culture
constitutionnelle et le constitutionnalisme turcs. Il s'agit:
- d'une part, de l'antriorit de l'ex$rience constitutionnelle de ce pays
qui a été marque par la fm de l'Empire ottoman et la priode
kmaliste
- d'autre part, de la volonto jamais dmentie dans la ı%riode
contemporaine de parvenir à la constitutionnalisation du pouvoir et h
la dmocratie repr6sentative
L L'antöriorit de I'expörience constitutionnelle turque et ses
hritages ottoman et kmaliste
L'histoire politique de la Turquie depuis la fm de l'Empire ottoman est
complexe et mouvementöe. Elle rvle en particulier l'existence d'une
rel1e exp4rience constitutionnelle qui depuis plus d'un sicle alimente un
dbat intellectuellement riche sur la forme de l'Etat, l'expression de la
souverainet4, le sens des modernisations techniçues et culturels op6res,
la garantie des droits, les équilibres institutionnels et partisans. Mais
cette exprience constitutionnelle turque est originale. Le
constitutionnalisme türe assume, en effet, aujourd'hui deux hritages
fondateurs: celui de İ'Empire ottoman et celui de la p4riode k6maliste.
Longtemps refouk par le second, le premier est à nouveau trs prsent
dans le d6bat politique contemporain.
1.1 La dichotomie entre ittat et la société civile dans l'Empire
ottoman
La connaissance de l'histoire administrative et politique ottomane est sans
doute trs importante pour mieux comprendre les spcificites du systeme
constitutionnel türe et certains d6bats contemporains. Si l'Empire
ottoman, comme la France de l'Ancien rgime ou les autres grands Pats
d'Europe oceidentale d'ailleurs, ne possödait pas de constitution au sens
moderne et libral du mot, il disposait n6anmoins d'une organisation
politique éprouvée qui allait faire sa force à son apoge. Cette organisation
rigoureuse et notamment sa structuration sur le territoire frappera
Machiavel au X\lkme sicle et l'amnera ğ se livı-er dans le Chapitre 6 du
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Macbiavel est notanı ment impressionné par le bon enchainement des
rouages politiques et administratifs ottomans, par leur efficacité qui
contribue à uıı e forte centralisation de la dcision politique, par la
sophistication des dcoupages administratifs. Mais, s'il insiste sur
l'efilcience de cette organisation politiçue, il souligne aussi sa mauvaise
impiantation dans la sociM civile. Dans cet Empire bien organis, le lien
entre le pouvoir politique et le peuple est trs distant. Au niveau local en
particulier, les fonctionnaires du Sultan se proccupent peu de la loyaute
de Ieurs administrs à l'6gard du systeme en vigueur. Seule compte la
loyaute de ces fonctionnaires à l'gard du Sultan et leur capacite à faire
appliquer des dcisions qui n'obtiennent pas forcment l'adhSion de
populations qui clisposent par ailleurs souvent d'une forte capacite d'autoorganisation sociale. Il n'est pas possible ici d'exposer de façon exhaustive
tout ce que la connaissance de la gouvernance ottomane peut apporter à la
meileure comprhension du constitutionnalisme turc contemporain. Ce
rappel de l'analyse de Macbiavel peut n4anmoins permettre de rappeler
que la pSiode ottomane s'est c racterise par une forte dichotomie entre
İ'Etat et la soci6t6 civile şii a probablement laissé des traces dans la
Turquie contemporaine.
12 Modernisation, rMormisme et constitutionnalisation dans
l'Empire ottoman en dclin
Le question de la constitutionnalisation du pouvoir n'est apparue qu'au
cours des dernires dcennies de l'Empire ottoman. A la difTrence de ce
qui s'est passé dans les socites occidentales, ce processus n'a pas
engendré par des mouvements politiques et sociaux de contestation du
pouvoir en place et de la socite telle qu'elle fonctionnait alors mais
essentiellement par un phnomne de modernisation impuls6 par des
lites. En efl'et, les Lumires et les ides des grandes rvolutions libörales
n'ont touché que tardivement la Mditerran4e orientale. L'int6rt que les
(2) Sur cette question, d'. N. Machiavel,

Le Prince, chapitre 6.
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ont porte à ces mutations a d'abord été surtout motivö par la
volonte d'enrayer leur propre dclin en perçant les secrets de la puissance
politique et militaire de l'Occident. Il a done 6manö au d4part d'une 6lite
gouvernante diplomatico-militaire et a commencé à se manifester sous le
rgne des suitans rformateurs Selim 111 et Mahmut II, despotes 6clairS
qui entreprirent des rformes techniques et militaires au dbut du
XIXĞme sicle en s'inspirant de l'Occident. Mais ce phnomne a pris bien
sür une toute autre ampleur au milieu du XİXme sicle lorsque s'est
ouvert la $riode des" Tanzimat".

On sait que cette priode consista essentiellement en un mouvement
d'occidentalisation à outrance. En dpit des deux ckbres édits (HattiSerif de Gülhane, en 1839 et Hatt-i-humayun en 1856) qui sont parfois
abusivement assimiks à des chartes constitutionnelles fondatrices, cette
priode n'a nen de vritablement constitutionnaliste dans la mesure oü
elle a surtout consist4 en une suite de rMormes techniques
modernisatrices (militaires, fiscales, juridiques, administratives ou
Mucatives) ralises en l'absence de changements politigues et sociaux
profonds. En ralite, ces mesures de modernisation ayant aifaibli les forces
traditionnelles (religieuses notamment) de la sociöt6 ottomane, ce
mouvement dboucha Sme sur ıme concentration du pouvoir politique au
profit du Sultan jamais égalée jusqu'alors.
Ce n'est qu'au terme de ce cycle de modernisation que survint enfin la
promulgation de la premire et de la seule constitution ottomane. Ce texte,
la Constitution de 1876, intervint nöanmoins dans un contexte interieur et
international confus et apparut m€me ğ l'poque comme une manceuvre de
la Porte pour s'pargner de nouvelles ingrences occidentales. Fortement
inspire par la Constitution belge de 1831, parce que celle-ci organisait
une monarchie et qu'elle 4tait 6crite dans une langue (le français) bien
maitrise par les élites ottomanes, cette Constitution ne prtendait pas
maner de la souverainete du peuple mais de la volont4 du Sultan et
n'instaurait que formellement une sparation des pouvoirs. Elle
comportait, nanmoins, une dclaration de droits, ébauchait des
mcanismes parlementaires et permit mme le droulement d'une
ex$rience ölectorale et reprösentative. Mais cette premire pöriode
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1.3 L'approfondissemeflt de l'exprience constitutionnelle
ottomane h la fm de l'Empire
Si les Tanzimat ne furent pas conçus comme un mouvement de
transformation politique et sociale, üs provoqurent indiscutablement des
mutations profondes en dsorganisant la socit6 ottomane traditionnelle.
Lorsqu'enfin le premier texte constitutionnel entra en vigueur, ce
ph4nomne de modernisation remontait déjà à plusieurs dcennies, les
rMormes avaient transform l'Etat, marqué les elasses dirigeantes et
touché la population des grandes villes. Des mesures plutt techniques au
dpart avaient ainsi provoquö une rflexion politique plus intense dont
temoiğnrent bien le mouvement des «Jeunes Ottomans» et plus tard celui
des « Jeunes Tures ». C'est au sein de ces formations politiques ottoma ııes
que devaient s'ölaborer certains des éléments de la culture politique
turque contemporaine.
De ce point de vue, le mrite des « Jeunes Ottomans » est d'avoir introduit
une rülexion sur la compatibilite de l'idal constitutionnaliste oceidental
avec le maintien de l'identite islamique de la soci6te ottomane, rflexion
qui est priodiquement r6apparue dans le dbat politique et
constitutionnel türe au )O(me sicle. Quant aux «Jeunes Turcs», leur
apport est multiple. Ils sont, d'une part, à l'origine d'une idologie
modernisatrice, nationaliste et laicisante qui a largement ouvert la voie au
kmalisme. Mais, d'autre part, leurs conilits internes et en particuller leur
seission du Congrs de Paris en 1902 ont induit des döbats et des ciivages
qui sont à I'origine de la strueturation des forces politiques
contemporaines.
La r6volution «Jeunes Turcs» de 1908 fut pr6cd6e par la montee en force
d'un mouvement d'opposition à l'absolutisme hamidien oü la
eonstitutiomı alisation du pouvoir par le rtablissement de la Constitution
de 1876 fut la revendication principale. Toutefois, l'ampleur sociale de
cette revendication est à nuancer. Certes, la r6volution de 1908 fut le
thtre de mouvements populaires de fraternisation entre les dif1'rentes
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communauts de l'Empire dans les grandes villes mais les actions
dterminantes fiırent condultes par le "Comite Union et ProgrS" et par
des officiers turcs qui voulaient avant tout substituer au Sultan un
systeme constitutionnalisé moderne apte à leurs yeux à garantir l'int6grite
de l'Empire en lui donnant un gouvernement moderne.

Le rötablissement de la Constitution de 1876 et la rvision
constitutionnelle de 1909 cons4cutive à l'crasement des mouvements de
raction et à la dposition du Sultan Abdul Hamid d Ğbouchrent
nanınoins sur la trs intdressante $riode constitutionnelle ottomane
(1909-1913). Ce fut en efl'et le seul rSl moment constitutionnaliste de
l'Empire qui, entre la Rvolution «Jeunes Turcs» et les Guerres
baLkaniques, amena la sociöte ottomane à d6couvrir la dmocratie
parlementaire, les joutes ölectorales, la libertö de la presse, la pratique
courante des runions politiques, les grĞ ves et mme les revendications
fministes. Surtout, cette priode mit les intellectuels sur le devant de la
scne. Un dbat politique d'une trs grande richesse put alors se
dövelopper entre des courants dont on allait retrouver les ides par la
suite islanıistes de Mehmet Akif, occidentalistes d'Abdüllah Cevdet ou
nationalistes turcs de Ziya Gökalp (3). Mais la situation internationale
empcha cet öpanouissement de porter ses fruits et prcipita l'Empire
dans la guerre.
1.4 Les apports de la priode kömaliste au constitutionnallsme
ture
"Le dp1oiement incantatoire de la Constitution, du Parlement, du Parti et
des ölections ne saurait cacher le fait essentiel que la Rdpublique fut
tablie par un soldat de mtier à la t6te d'une arm ğe victorieuse qui se
maintint au pouvoir, au cMbut tout au moins, par un mlange d'autorite
paternelle et de puissance militaire." Cette remarque de Bernard Lewis
montre bien que l'popöe kma1iste fut plus ötatiste à proprement parler

(3) Sur cette pĞüe et ces mouvements cf. P.Dumont et F. Georgeon, "La mort d'un
Empire (1908 - 1923) in R. Mantran (diri, Histoire de PEmDire Ottoman, Paris,
Fayard, 1989, p. 584 et s.
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En premier lieu, cette importance concerne la souverainete. Certes, la
$riode kmaliste ne fut pas ute $riode dmocratique mais, en faisant du
peuple ou de sa reprösentation, le titulaire de la souverainet4 elle a eu le
mrite de consacrer une ide qui s'4tait déjà manifestee à la fm de
l'Empire lors de la rvision constitutionnelle de 1909. fl faut dire qu'entre
temps, la guerre d'indpendance et la revenclication d'un Etat-nation
avaient facilit6 les choses. A cet 6gard, la Constitution provisoire de 1921,
qui subit d'ailleurs dans l'humeur anti-impria1iste du temps des
influences <csovitisantes», marque un tournant dans l'histoire
constitutionnelle turque car elle proclame le principe de souverainet4
nationale et prcise que "le systeme d'administration repose sur le
principe que le peuple dirige personnellement et effectivement sa propre
destine." La caracteristique de cette souverainete est nanmoins de
n'€tre pas divise, elle appartient exclusivement à une grande assemble
qui th4oriquement dtient tous les pouvoirs. Cette unicite dans l'exercice
de la souverainete se retrouve dans la Premire Constitution r6publicaine
de 1924 qui formellement instaure un rgime d'assemblöe. Dans les faits
pourtant ce rgime constitutionnel d'assembMe fıt place à un systĞme
dominé par ute 6lite rformatrice et structur4e par un parti unique. Si
l'essence d'un tel syst Ğ me peut paraitre a priori peu constitutionnaliste,
les textes kma1istes ont permis toutefois l'av Ğnement dfınitif d'une
conception nouvelle de la souverainete laicisante et non-autocratique.
En second lieu, en dpit de l'absence de dömocratie, le kömalisme a permis
d'ancrer dans la société politique turque des formes institutionnelles qui
seront par la suite à la base d'une constitutionnalisation plus relle du
pouvoir: le prsident de la Rpublique, la Grande Assemble Nationale, le
1 ministre et son gouvernement, le pouvoir judiciaire... Ces formes
permettront une parlementarisation du systeme kmaliste et le
d6veloppement d'une premire exprience dmocratique dans les annes
cinquante.
En dernier lieu, le priode k6maliste et ses rfor ınes ont permis
d'inaugurer et d'exprimenter des concepts qui, m€me s'ils n'ont pas
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surv6cus en 1'tat à leur fondateur par la sulte, ont na ıınıoins
durabiement marqus les structures politiques et constitutionnelles
turques. Au premier rang de ces concepts, on trouve bien sür la laicit6 qui
en d6pit des évolutions post6rieures s'est maintenue et reste l'une des
originalits profondes de la Turquie contemporaine qui est l'un des tr Ğs
rares Etats avec la France à avoir inscrit ce principe dans son texte
constitutionnel (4). L'ide de Rpublique est 6galement à prendre en
compte y compris dans ce qu'elle a d'ambigu puisqu'elle évoque autant le
projet d'instauration progressive d'une d6mocratie librale gue la
ncessaire autorit de l'tat national face aux traditions religieuses et à la
diversité de la société civile (5). Le nationalisme, enfin, qui a étépratiqu
avec constance pour lgitimer l'uniM et l'indivisibi1it de l'Etat turc
contemporaine face aux revendications identitaires de toutes sortes.

C'est donc bien au cours des dernires dcennies de l'Empire et de la
$riode k6maliste que s'üabore los dbats de fond de la culture politique
et constitutionnelle turque: röle de l'arme et des Mites dans les
entreprises de rüorme, dilemme entre le retour aux valeurs
traditionnelles et l'occidentalisation à tout y a, clifficultö ü faire naitre une
reprsentation politique reconnue pour Mgitimer l'exercice du pouvoir.
Dans le constat de cette anteriorite de l'exprience constitutionnelle
turque, le constitutionnaliste occidental peut regretter le sentiment
ambigu qui s'installe progressivement et qui tient au fait que cette
premire histoire laisse peu de place ü des priodes rellement
constitutionnalistes. Il faut pourtant se souvenir que dans de nombreuses
sociMs occidentales, l'avnement du constitutionnalisme a
particulirement diflicile, que les ex$riences ont été multiples et souvent
sans lendemain. Personnellement ce qui nous frappe le plus dans cette
prernire exp6rience est qu'elle a 6t6 ınoins provoque par une
revendication sociale de limitation et de contröle de I'exercice du pouvoir

(4) Cf. CEMOTI N0 19. l er semestre 1995, consacrö à la laicitö en France et en 'Iürquie,
cf. aussi Jean Marcou. La laicit4 en ftrquie, une vieille id Ğe moderne » in
Confluences Möditerranöe, N »33, Priııtemps 2000, p. 59 à 71.
(5) Cf. Jean Marcou, Ftlstin Üstel Deniz Vardar, La Röpublique en France et en
Türquie, artide à paraitre in Revue internationale de Politique comparöe.
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que soutenue par la volont4 d'acc6der à une sorte de modernité politique
pour des raisons qui d'ailleurs ont pu évoluer (volont d'assurer la survie
d'un Empire, vellits de fonder un nouvel État nation ... ). Plus que du
dsir d'encadrer le pouvoir, la premire histoire du constitutionnalisme
turc tmoigne de la volont d'inventer un nouveau pays capable de
s'insrer dans le concert des grandes nations. Mais cette adhsion à la
forme moderne de 1'tat s'est o$re sans que l'on soit toujours capable de
mesurer les consquences politiques d'un tel choix dveloppement du
contröle des gouvernants, encadrements des comp6tences et à terme
instauration de la dmocratie.
2. La ön des illusions: vers un constitutionnalisme röel
permettant l'accs à la dmocratie et à l'Etat de droit

KURULTAYI

bien des égards, jusqu'au milieu du )O(me sicle, les exp6riences
politiques ottomanes et turques peuvent paraitre un peu timides quant
leur caractĞ re constitutionnaliste. Pourtant, elles tmoignent
indiscutablement de cette volonto turque jamais ckmentie jusqu% nos
jours de garantir l'avnement d'un systome politique modernisé ayant
certes son originalité mais appartenant à la meme famille que ceux des
pays occidentaux. Dans un pays oü il y avait une telle dichotomie entre la
société politique et la socite civile, ces expriences ont reposé longtemps
sur la volonto dtermine d'une 6lite gouvernante. Mais à terme, une telle
entreprise ne pouvait pas n'€tre qu'un dploiement constitutionnel
incantatoire. Par la force des choses les velkitös constitutiannalistes
conduisent la socitö politique à rencontrer la société civile, En Turquie,
cette preSre grande rencontre allait se produire au milieu du )O(me
sicle au moment du passage à la d6mocratie.
A

2.1 L'ex$rience de la dmocratie parlementaire dans le cadre de
la Constitution kmaliste
En Turquie, le passage à la d6mocratie n'est pas au dpart la consquence
d'un mouvement social de fond ou d'une rupture politique importante.
Dans la tradition de ce que nous avons pu observer jusqu% prsent, cette
transformation est le rsu1tat d'une mutation du rgime initie par l'ölite
gouvernante au pouvoir. En efl'et, aprS la Seconde Guerre mondiale, les
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h6ritiers d'Atatürk dcidrent ü la fois d'autorjser la cröation d'un parti
d'opposition et d'instaurer des Mections au suffrage universel direct pour
l'lection de la Grande Assemble Nationale. Loin d'tre motivé par un
choix purement idaliste, cette dcision oböissait ü des mobiles trs
pragmatiques de politique internationale (faciliter l'insertion de la
Turquie dans le bbc occidental face ü la menace sovitique) et de politique
interieure (do ımer un nouveau souffle au rgime). Elle ne se traduisit en
fait par aucune rforme constitutionnelle mais döboucha, en 1950, sur la
victoire du Parti dmocrate qui se maintint au pouvoir pendant une
dizaine d'ann6es. On salt quelles furent les tendances principales de cette
dcennie dmocrate: remise en cause des aspects les plus saillants et les
plus militants de la lakite kmaliste, assouplissement de l'tatisme
öconomique, ouverture internationale mais aussi diffıcultes ü faire
fonctionner une vraie dömocratie parkmentaire, atteintes ü la liberte
d'expression et aux droits de l'opposition.

En ralit, les avatars de la dcennle dömocrate relancrent le dbat
constitutionnel. En eWet, ils mirent en lumire l'illusion constitutionnelle
dans laquelle vivait la Tıırqule d'alors en rv1ant, d'une part, que la
Constitution de 1924, rest6e en vigueur, s'avrait incapable d'assurer le
fonctionnement du rgime reprsentatif ou de garantir efficacement les
droits fondamentau.x et, d'autre part, que les acteurs politiques étaient
bin d'tre convertis au constitutionnalisme et d'accepter le consensus
minimum nöcessaire au fonctionnement d'un systeme politique reposant
sur l'alternance. Les Rpublicains avaient tout fait pour empcher les
Dmocrates d'accder au pouvoir, les Dmocrates appIiqurent ü
l'opposition et ü la presse le r6gime qu'ils avaient eux-m€mes subi avant
1950. Dans un tel contexte, la revendication constitutionnaliste allait
retrouver l'aspect symbolique et militant qu'elle avait d6jü pu avoir au
cours de l'blstoire turgue (notamment dans la priode qul avait précédé la
Rvolution "Jeunes Turcs") auprs de certains intellectuels, unlversitaires
et ofiiciers. Ces gens se mirent ü penser en efl'et que si la d6mocratie
parlementaire fonctionnait mal en Turquie, c'ötait parce que la
Constitution, inadaptoe, prServait mal l'existence libre des partis
politiques, la liberte de la presse, l'autonomie des universitös ou
l'ind6pendance de la magistrature et que par ailleurs la dövolution
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Au cours du premier semestre 1960, la situation politique allait se
dtriorer sous l'efl'et conjugu d'une agitation dans les universiMs et
d'une crise due à u ıı e politique économique peu coh6rente. De façon
signifı cative, les manifestations étudiantes qui devaient pröcMer
l'intervention militaire du 27 mai 1960 commencrent aprs qu'un
professeur de droit constitutionnel de 1'Universit d'Istanbul ait dcidö de
refuser de faire son cours, une telle matire ayant cess, selon lui, d'exister
en Turquie.
2.2 Les contradletions du processus de constitutionnalisation
dans la Turquie contemporaine
Le coup d'tat du 27 mai 1960 a indiscutablement contribué à mettre
jour les contradictions fondamentales du processus constitutionnel et
dmocratique en Turquie. On salt, en effet, que cette intervention militaire
s'afficha à l'poque comme un coup d'tat progressiste voire meme comme
une rvolution. Il est vrai qu'elle devait dboucher sur l'un des rgimes
politiques les plus lib6raux que la Turquie ait jamais connu. Une
eltervescence intellectuelle rformatrice, qui marqua en Turquie toute une
gn6ration de professeurs de droit constitutionnel, accompagna
l'laboration de la nouvelle constitution. On procda à une analyse
encyclopdique des constitutions du monde pour donner aux rMacteurs du
nouveau texte la meilieure actualité constitutionnelle, on n'hsita pas
innover dans de nombreux domaines, notamment dans celul de l'Etat de
droit en crant une cour constitutionnelle et en instaurant un contröle de
constitutionnaliM, à une 6poque oü de tels mkanismes n'4taient pas aussi
courants qu'aujourd'hui. Par la Constitution de 1961, la Turquie du dbut
des annSs soixante se donnait ainsi l'aspect d'une rpublique moderne
qui, aprs le demi öchec de son ouverture des annes cinquante était enlin
en train d'atteindre une maturité politique en constitutionnalisant
vritablement sa dmocratie parlementaire. Mais cette euphorie
apparente ne doit pas faire oublier que, pour la premire fois dans
l'histoire de la Rpublique, l'arme 6tait sortie de ses casernes et qu'elle
ÜBANCI KONUKLARIN OR İJİNAL KONU ŞMA METINLER! 1
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pris par là meme conscience du röle qu'elle pouvait jouer dans le
systme politique turc. En outre, le coup d'Etat devait donner lieu à une
rpression spectaculaire dbouchant notamment sur le procs des
dirigeants dmoerates et l'ex4cution de certains d'entre eux dont le
premier ministre dchu, Adnan Menderes.

Le coup d'ğtat du27 mai et la priode d'instabilit6 qui l'avait prcMöe
confirmait en fait le d6calage entre les projets d'une élite rformatrice et
l'aptitude de la société civile à assimiler des rformes inities de façon
volontariste mais surtout ils montraient la complexité que rev€tait
dsormais un processus de modernisation qui avait plus d'un sicle
d'existence en Turquie. Car d Ğsormais ce processus devait être
constitutionnel et dmocratique, recevoir l'aval de la société civile. Ds
lors, le coup d'tat de 1960 fiit le point de dpart d'une srie de mutations
qui allaient confirmer la difficulté à impianter une dmocratie
reprsentative constitutionnalise en Turquie.
Pourtant, ğ l'chec de la dmocratisation des ann4es cinquante, les
constituants de 1961, attribuant cet échec aux insuftisances de la
Constitution de 1924, ragirent par un texte aınbitieux. La Constitution de
1961 chercha non seulement ğ instaurer des garanties contre les risques
d'exSs des gouvernants en crSnt des contre-pouvoirs mais aussi
manciper la société civile par la reconnaissance de nouveaux droits et de
nouvelles liberts. Elle se caractrisa ainsi par la mise en place d'un
pariement bicamral, la cr4ation d'une cour constitutionnelle, la
reconnaissance solennelle de liberts et de droits individuels et sociaux. Il
s'agissait en fait de franchir une nouvelle étape modernisatrice en
construisant un rgime dmocratique qui engendrerait une socit
nouvelle. lbutefois, cette tentative aınbitieuse se solda par de nouvelles
p6riodes d'instabilit4 et par de nouvelles interventions militaires (coup de
palais de 1971 et coup d'tat de 1980). Ces interventions vinrent clore des
cycles d'ouverture et d'instabilit4 en aınenant l'arme à agir non pour
"casser " la dmocratie mais paradoxalement pour la restaurer au la
sauvegarder. Mais ce processus cyclique mme s'il a toujours pr6tendu
vouloir garantir un r ğime dmocratique constitutionnalisé pose problme
car, outre le fait çue les interventions militaires en question aient mis en
cause le fonctionnement normal des pouvoirs publics et gnrö la
röpression, elles ont abouti à une implantation inkite de l'arme dans un
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systme constitutionnalis. Cette impiantation s'est op6r6e KURLT
essentiellement par l'instauration au sein m6me de l'ordre eonstitutionnel 1
ture d'un Conseil National de S6curiM (CNS) oü la plupart des instances
militaires importantes sont prSentes. En dehors du röle que joue cette
institution dans le domaine de la dfense nationale, l'article 118 de la
Constitution de 1982 prcise que ses d6cisions "relatives aux mesures qu'il
estime indispensables en vue de sauvegarder l'existence et l'indpendanee
de l'ğtat, l'integritö et l'indivisibilite du territoire ainsi que la paix et la
söcurite de la sociöte sont prises en consid Ğration par le Conseil des
ministres de façon prioritaire." La r6daction de cet article reste floue
malgré tout quant aux limites des com$tences de cet organe peu
constitutionnaliste dans son esprit. Pourtant, on a bien vii l'influence
dĞ terminante que pouvait avoir le CNS pendant le gouvernement Erbakan
en 1996/97, lorsqu'il a fait des remontrances extr€mement vives au leader
islamiste sur les orientations de sa politique.

2.3 L'tat du constitutionnalisme ture contemporain
La place institutionnalisS de l'armde dans l'ordre constitutionnel et
politique türe est la cible prineipale des eritiques qui s'interrogent sur la
nature constitutionnelle et dmocratique du systeme pditique turc. On
peut avoir deux approches de ce phnomne qui parait anachronique ğ
l'poque contemporaine.
La premire et la plus immdiate consiste à dSoncer cette prSenee
militaire politique eomme contraire aux principes constitutionnels les plus
Mmentaires en observant qu'eu égard à ses ambitions des ann6es
soixante, le constitutionnalisme turc a connu un certain d6clin au cours
des dernires dcennies. Ce dklin est bien incarné par de nombreux
aspeets de la Constitution de 1982 qui est trs critique, comme l'on sait
en Turquie meme. Il faut se souvenir que ce texte à la diffrence de celui
de 1961 a öte trs largement ölaborö par des instances dont la composition
et les döcisions ont öte fortement influencöes par le CNS qui a eu le dernier
mot sur la plupart des points litigieux (6). Bien que le texte de 1982

(6) Tömoignage h l'auteur dun membre de la comnüssion constitutionnelle, döcembre
1994.
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souvent celui de 1961, la philosophie du premier est
profonddment difidrente de celle du second (7). La lecture des deux
pr4ambules est à cet égard éclairante. Tandis que celui de 1961 parle
d'4tablir un systeme de bis dmocratiques " et de confier la garde de
l'ordre constitutionnel à la vigilance des enfants de la Nation" qui aiment
la liberte, lajustice et l'intögrite ", celui de 1982 dans sa rkaction initiale
annonçait d'embMe la volonte d ıı nouveau rgime d'em$cher le
dc1enchement d'une " guerre civile sanglante pour garantir l'existence
sacr6e de l'Etat turc" (8). Mais plus g6n Ğralement, sur le plan des droits
et libertes, on peut dire que la Constitution de 1982 est en rupture avec la
volonte 6mancipatrice gui avait pr4sidö à la rddaction de la Constitution
de 1961 et l'on comprend pourquoi elle s'abstient de faire rfrence à une
conception universelle des droits de l'homme en prtendant chercher
promouvoir une conception nationale de ces droits. Pour les constituants
de 1982, cette "nationalisation" ne tourne pas le dos à la conception
universelle gui reste l'objectif à atteindre, mais elle margue une pause
dans la recherche de cet objectif, le temps que la socite turgue ait atteint
la maturjte ncessaij-e (9). Certains constitutionnaljstes turcs estiment
pourtant aujourd'hui gue ce phnomne place la bi fondamentale turque
en porte--faux vis- ğ -vis de la notion meme de Constitution et gu'il
encourage la majorite parlementaire à porter atteinte aux droits de
l'opposition en liınitant en outre largement la portöe des contröles de
lögalite et de constitutionnalite gue peuvent oprer les organes
juridictionnels.
Toutefois, on peut döpasser cette premire approche pour avoir une
analyse plus globale de 1'4tat du constitutionnalisme turc contemporain.
Dans une large mesure, l'6tude gue nous avons ckveloppe prckemment
montre quel'institutioımalisation politigue du röle de 1'arme par le texte
constitutionnel actuel consacre en guelgue sorte cette pratique
modernisatrice d6veloppS depuis l'Empire, gui a yu une élite militaro-

(7) Sur l'anaiyse comparative des deux Constitutions, eL Muzaffer Sencer, "From the
constitution of 1961 tü the constitution of 1982", in Turkish yearbook of human rights,
vol. 7 et 8, Ankara, 1985-86, pp. 15-72.
(8) La rvision constitutionnelle du 23 juiliet 1995 a supprimö ce passage du pr6ambule.
(9) Tmoignage ğ l'auteur du Pr4sident de la Commission constitutionnelle (Orhan
Aldikaçti), Istanbul, d Ğcembre 1994.
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diplomatique confı squer souvent la dğ cision politique pour insuffler au
pays sa propre conception des rformes et sa propre vision du changement.
Mais tout en ötant re1le, la prösence de cette 6lite est plus discrte
aujourd'hui qu% d'autres 6poques, elle doit compter avec l'avnement
d'une opinion publique de plus en plus influente. Lors du gouvernement
Erbakan, touten faisant pression sur ce dernier par l'intermdiaire du
Conseil National de Scurit, elle n'a pas recouru au coup d'tat.
Paralllement, au cours de la dernire dcennie, sulte à son
rapprochement avec l'Europe communautaire, la Turquie a consenti des
avances dans le domaine des droits et liberts. En1987, d'abord, elle a
accepté le droit de requte individuelle à la comnıission europSnne des
droits de l'homme (art. 25 de la Convention de sauvegarde) ainsi que la
juridiction obligatoire de la Cour de Strasbourg. En 1993, ensuite, une
rvision constitutionnelle a supprim6 le monopole d'Etat sur la radio et la
t6lövision (10). EMin, en 1995, dans le contexte de la ratif ıcation de
l'accord d'Union douanire avec l'Union europenne, le gouvernement a
réalisé une rMorme constitutionnelle comportant des mesures
inMressantes (relecture du prambu1e, abaissement de la majorit
Mectorale à 18 ans, possibilitö de voter pour les Türcs rsidant à l'tranger,
amlioration du statut des syndicats et des partis) (11). Mais au-delà des
rformes constitutionnelles, tout un travail concret d'amlioration du
fonctionnement de l'tat de droit est à raliser dans l'administration, la
police et lajustice. On doit aussi évaluer l'aptitude de la sociöM civile ğ aller
plus bin dans l'achvement de la dmocratie.Les röformes institutionnelles
rS1ises par la Constitution (retour au monocamralisme, rformes de
l'investiture des gouvernements, renforcement des pouvoirs du Prsident
de la Rpublique) ne sont pas parvenues à assurer une stabilit
gouvernementale suflisante. Faut-il pour autant souhaiter que la Turquie
s'oriente vers la mise en place d'un r6gime prsidentiel? Rien n'est moins
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(10) Cette r6vision a pris acte du döveloppement spectaculaire en 'Ibrguie des radios
privöes sur bande FM et de la difl'usion töl Ğvise par satellite. Elle a r4alisö par la bi
n° 3913, 8 juillet 1993, JO 10 juliet 1993, n 21633.
(11) Cf. Loi n° 4121 du 23 juilet 1995. On doit en outre faire observer que peu aprös cette
röforme constitutionnelle, le gouvernement de Madame Çiller a susciteà une rforme
de l'art. 8 de la bi anti-terreur qui röprime les atteintes h l'indivisibiite de la
Rpublique.
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D'une part, un tel rögime n'est pas dans ses traditions
constitutionnelles, dautre part, l'atomisation de ses forces politiques se
prterait sans doute mal à une telle option. Enfin, en posant et en
maintenant sa candidature à İ'UE, la Turquie a montrö qu'elle aspirait
s'integrer dans une communaute otı la tradition parlementaire prvaut.
La solution aux problmes de stabiliM du systeme politique turc est sans
doute en l'occurrenc.e moins constitutionnelle que lögislative (r ğforme du
mode de serutin), politique (volution des forces politiques vers plus de
cohrence, accroissement de la fiabilite des coalitions gouvernementales)
ou sociale (poursulte des mutations de la socit6 civile).
Conclusion

En tout ötat de cause, les incertitudes du systĞme politique turc
contemporain continuent à alimenter un d6bat sur des questions de fond
auxquelles les gouvernants seront confrontes dans les prochaines annes:
fonctionnement de la d4mocratie, amlioration de la garantie des droits,
avenir de la laıcit6, r4forme de l'tat. Au dbut de ce nouveau mill4naire,
ce pays veut rompre avec le cercle vicieux qui, au cours des demires
dcennies, Ya conduit de coups d'tat en r4formes constitutionnelles en
passant par des priodes incertaines d'ouverture dbouchant sur
l'instabilite et la mont4e des forces religieuses (12). Profondment
transformöe au cours des deux dernires dcennies par la libralisation de
son konomie et par les mutations de sa socit4 civile, la Türquie est à la
recherche d'une dmocratie reprsentative plus consenşuelle et plus
amrm6e. Il ne s'agit pas d'abandonner l'tat-nation laique auquel les
Turcs restent attach6s dans leur majorite mais de retrouver aussi une
identite trop souvent ngligöe par une soW de rforme et de modernisation.
Plus que jamais ainsi, cette Rpub1ique entre Orient et Occident, doit
inventer un systeme politique qui lui soit propre et qui lui permette
d'affronter les mutations nationales et internationales en cours. Son
exprience et sa culture constitutionnelles éprouvées sont sans doute les
meilleurs gages de sa capacite à y parvenir.

(12) Of. Aydin Ugur, gt5t, religion et socit civile en Tıırquie : la laicit4 face ğ un projet
communautariste islamiste, CEMOTI, N° 19; ler semestre 1995 ef. Semih Vaner et
autres, La ftrquie en mouvement, Ed. Complexe, Bruxelles, 1995.
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LES NOUVEAIJX DEVELOPPEMENTS EN MATIERE DE

KURULTAYI

DROITS DE L'HOMME

Silvio MARCUS-HELMONS
(Louvain Katolik Üniversitesi İnsan Haldan Merkezi Müdürü-Belçika)

I. L'ğvolution
La gense des droits de l'homme fut un processus lent et s'tendit sur
plusieurs sic1es (1). Quant à l'expression elle-mme, elle remonte
natureliement à la Rövolution française et à la fameuse prociamation des
droits de l'homıne et du citoyen de 1789.
Tous ces droits qui ont ainsi été dgags et consacrds se rapportent à la
catgorie des droits civiis et politiques, catgorie qui par la suite fut
baptisöe «droits de la premire gnration».
Avec l'ömergence de l're industrielle à la fm du XIXe sicle, il devint
vident que l'tre humain ne pouvait pas s'panouir compktement s'il ne
disposait que des droits civils et politiques: le droit à la vie et à la libert,
les droits judiciaires, la libert d'expression et de religion, ek... tous ces
droits sont insuffisants si l'individu croupit dans la misre, si un certain
niveau de bien4tre ne lui est pas garanti. Ainsi apparurent les droits
conomigues et sociau.x, encore appeMs «droits de la 2e gnration».
Les atrocits de la Seconde Guerre mondiale eurent pour consquence
d'attirer l'attention de l'univers tout entier sur l'importance du respect des
droits fondamentaux. Le rsu1tat en fut la Dc1aration universelle des
droits de l'homme, adopte par l'Assemble gnrale des Nations unies, le
(1) On peut remonter au Code d'Hammourabi pour en trouver une premire trace: voir
S. Marais-Helmons, «L'Ğ mergence des droits de l'homme dans la culture occidentale»
dans Calıier de droit et d'dthique de la santd, Lyonjuillet/aoüt 1990, vol. 1, n° 2.
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dkembre 1948. S'il est vrai que cette dclaration n'a qu'une porMe
symbolique, puisque aucu.n möcanisme de protection contre d'ventuelles
violations n'est prvıı , il n'en dmeure pas moins que ce texte se prösente
avec un double mrite: d'une part, il élève le respect des droits de l'homme
au niveau international et, d'autre part, il amalgame les deux gnrations
de droits de l'homme.
La Dclaratjon universelle des drojts de l'homme a donn4 naissance à de
nombreux traitS de mme nature (2) et, pour les droits fondamentaux,
un v6ritable engouement qui se manifeste encore aujourd'hui.

Cependant, cks qu'il a été question d'un approfondissement des droits
fondamentaux et de l'instauration d'un contröle eflicace, on s'est limit4
aux droits civiis et politiques. Ainsi, au sein du Conseil de l'Europe
(Strasbourg), la Convention europ6enne des droits de l'homme de 1950 ne
protege que les droits de la 1e1e gnration. Pour disposer d'un texte
consacrant les droits économiques et sociaux, il faudra attendre 1961, lors
de l'adoption de la Charte sociale de Turin par cette meme organisation
internationale.
Si la protection des droits civils et politiques est trös efflcace à Strasbourg,
on ne peut pas en dire autant de la Charte sociale. Certes, cette dernire
a été rvisS et compMt6e par la sulte (3), mais elle demeure plus faible
que la Convention euro$enne.
Quels ont donc ces rsultats de la Convention ? D'abord, elle fait partie du
droit interne des Etats qui l'ont ratifie. Cela signifie qu'elle est
directement applicable par toutes les juridiction nationales et peut €tre
invoque devaııt un juge intenıe par toute victime. Ensuite, en cas
d'insuccs devant les juridictions nationales, elle prvoit un dernier
(2) Voir notamment, au niveau de l'ONIJ, le Pacte international relatif aux droits
conomiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif am droits civils et
politiques; au niveau rögional, la Convention europenne des droits de l'homn ıe, la
Convention amricaine des droits de l'}ıomme, la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, etc.
(3) Charte sociale rvisöe, Strasbourg le 3 mal 1996.
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reeours devant une Cour internationale, dont les arrts sont dfinitifs et
obligatoires (4). Enfin, on peut ajouter que beaucoup d'Etats n'aiment pas
voir leur l6gislation condanı nöe trop souvent par cette Cour internationale
et, en consquence, lorsque une bi est juge en violation avec un des
articles de la Convention, ces Etats prfrent modifler la lgislation pour
viter la r$tition de sembiables condamnations.
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Rien de tel cependant avec les droits konomiques et sociaux. Bien sür, il
ya aussi une prockure de contröle et, le cas échéant, le vote de rsolutions
ngatives mais, pour ces droits de la 2e gnration, on retombe vite dans
une situation plus conforme au droit international classique, at ı la
souverainete des Etats reste le facteur dominant.
Comment expliguer cette difl'rence de traitement entre les droits de ces
deux gnrations?
En ralite, il y a plusieurs justifications. La premiöre röside dans la
maturation. S'il a fallu plusieurs sicles pour dgager les droits civils et
politiques, uıı e centaine d'annöes pour dfmir les droits dconomiques et
sociaux semble un d1ai bien court. Mais il existe une explication plus
importante encore: alors que les droits de la lere gnöration obligent
surtout les Etats à un devoir d'abstention (5), les droits économiques et
sociaux sont appelĞs «droits de cr4ance» et exigent de l'Etat un devoir
d'intervention, ce qui signifı e des consquences budgtaires parfois assez
lourdes.
M€me si les droits de la deuxiĞ me gnration sont protegs de manire
moins contraignante pour I'Etat, ils font actuellement partie de ces droits
fondamentaux sans lesquels il n'y a pas de respect de la dignite humaine.
D'ailleurs de plus en plus de textes internationaux se rüerent aux droits
conomiques et sociaux: aprs la Charte de Turin déjà mentionne, il y a
(4) Article 46 de la Convention europenııe.
(5) Devoir de ne pas interförer avec la 1ibert d'expression, de religion, d'association, etc.
Nöanmoins, la Cour europöenne de Strasbourg a estimö gu'il n'y a yak pas de
v4ritable cloison ötanche entre ces deux catgories de droits ( ArrM Airey du 9 octobre
1979).
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le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
cultureis, la Charte des travailleurs de la Communaute euro$enne, la
Charte sociale rövise de 1996 et maintenant cette Charte des droits
fondamentaux de l'Union europSnne.

Petit à petit, les Etats devront bien trouver les budgets ncessaires à la
ra1isation de ces droits öconomiques et sociaux, et accepter un contröle
international dans cette matire.
Il. Les nouueaux duelovvements
A. üs nouveaux droits
S'il est évident que les droits de l'homme doivent rester limites et se
restreindre aux seuls droits fondamentaux, il est tout aussi vrai qu'avec
l'6volution du temps et des modes de vie, d'autres dangers peuvent
menacer la dİgnite humaine et, en consquence, de nouveaux droits
fondanıentaux naissent.
Une infiation en matire de droits de l'homme 'risque de les d4sacraliser;
en eftet, si tout est essentiel, on a vite tendance à conclure çue plus nen
ne l'est Il faut cependant se garder de croire que toutes les conventions
internationales contribuent à allonger la liste des droits consacrös.
Beaucoup de trait4s ne sont que l'explicitation dtaillöe de certains droits
contenus dans des conventions ant4rieures (6). Malgré cela, le
changement des circonstances oblige parfois à dgagen de nouveaux droits
pour proteger la personne contre certaines formes d'abus.
Ainsi sont ns les droits de la 3e gSı ration que d'aucuns d4signent par
«les droits de solidarite» (7): droit à la paix, droit à un environnement sam,
(6) Par exemple, la Convention internationale sur l'ölimination et la röpression du erime
d'apartheid de 1973, la Convention sur l'limination de toutes les formes de
diserimination à l'ögard des femmes de 1979 la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dgradants de 1984, la Convention
relative aux droits de l'enfant de 1989, etc.
(7) K Vasak, « Les problmes spöcifiques de la ınise en œuvre internationale des droits
öconomiques et sociaux », dans Vers une protection efflcace des droits dconomiqucs et
sociaux ?, Bruylant-Bruxelles et Vander-Louvain, 1073, p.12.
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droit au dveloppement. Serait-il concevable que les peuples puissent
connaitre l'panouissement si on ne met pas un terme aux guerres
incessantes qui ensanglantent les nations? L'humanite pourra-t-elle
survivre au XXIIe sicle, si elle ne parvient pas à rsoudre les graves
questions qui se posent en matire d'environnement (8)? Et enfin est-il
acceptable qu'un quart de l'humanitö monopolise les trois quarts des
richesses du monde? D'oü le probkme du droit au dveloppement (9).
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En önonçant cette 3e gnration, nous entrons immdiatement dans une
«querelle des Anciens et des Modernes». Outre l'argument de l'inflation dj
voqu, les positivistes diront qu'il ne peut pas s'agir là de v6ritables droits
de l'homme. En effet, ces juristes partent du postulat que tous les droits de
l'homme sont des droits subjectifs. Or, les criteres d'un droit subjectif ont
été dtermins une fois pour toutes au cours des deux derniers sicles,
estiment ces conservateurs. Et quatre conditions sont nkessaires pour
tre en pr6sence d'un droit subjectif:
1. il faut que le droit soit clairement d4fini;
2. il faut que les bnMiciaires de ce droit soient connus;
3. l'organe ou le pouvoir qui doit assurer le respect de ce droit, doit €tre
prcis4;
4. l'instance juridictionnelle devant laquelle on peut intenter un recours
en cas de contestation au sujet de ce droit, doit être dtermine.
En prenant par exemple «le droit au dveloppement », on s'aperçoit que si
certains des quatre criteres existent, tous ne sont pas ralisS (10). Mais
un tel argument permet-il de rejeter 1'ide que le droit au dveloppement
soit un droit de l'homme? Quand les trois quarts de l'humanite röclament
(8) 11 sufüt de songer aux difficiles nögociations en cours à la Conförence de La Haye de
la mi-novembre 2000.
11 ne faut pas confondre ce droit avec le droit du döveloppement, qui est l'ensemble
(9)
des institutions et des mesures pour aider les pays en voie de dve1oppement.
(10) K M'Baye, « Le droit au dveloppement est-il un droit de l'hom ıne ? » dans Droits de
l'homme et droit au döeloppement, Academia-Louvain la Neuve et BruylantBruxelles. 1989, pp. 31-71.
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acharnement un tel droit fo ııdameııtal, nous estituans ne pas pouvoir
1'6carter au prtexte qu'il ne röpond pas aux criteres d'un v6ritable droit
subjectif (11). Nous sommes d'avis que, dans de telles circonstances, il
faudrait öventuellement revoir la liste des criteres d'un droit subjectif.

Les événements internationaux rcents que nous connaissons montrent
bien que la Charte de San Francisco crant FONU, n'a russi à bannir la
guerre que d'une manire assez limitee. Certes, il n'y a plus de guerre
mondiale, mais les guerres locales et surtout les conilits internes n'ont pas
cessé depuis un demi-sicle. Le droit à la paix est évidemment un droit
fondaınental pour toute personne.
Enfin, le droit A un environnement sahi devient crucial si l'humanite veut
survivre au cours des prochains siöcles. La couche d'ozone diminue et
risque de ne plus proteger efficacement contre les rayons nocifs du soleil.
L'air devient pol1u. Il en ya de mme pour l'eau des mers et des rivires.
Certaines nourritures sont devenues dangereuses pour l'tre hu ınain. Et
si le monde industriel pollue l'environnement par sa production, les pays
en voie de d6veloppement - dans une moindre ınesure - participent hölas
cette dögradation en ngIigeant de respecter la nature.
Malheureusement, la confrence de La Haye de novembre 2000 a montrö
les limites des concessions actuelles de certains Etats.
Alors comment proteger ces trois categories de droits? Leur d6flnition
serait assez aisöe. Les bSı4ficiaires en sont l'humanit6 entiĞ re; il en ya
d'ailleurs de meme quand il s'agit de dterminer les döbiteurs de ces
droits. C'est pourquoi, on parle à juste titre de «drc>its de solidaritğ». Pour
complter les critres de ces nouveaux droits subjectifs, il faudrait
simplement une Mgislation internationale contraignante, une force de
surveillance (car il n'y a pas de droit sans gendarme) et éventuellement un
ou des organes juridictionnels en cas de contestation. La Cour europSnne
des droits de l'homme a fait un efTort remarquable dans ce sens et, pour
(11) S. Marcus-Helmons, « La contribution de la consöcration internationale des Droits de
İ'Homme au döveloppement du droit » dans M1anges offerts i Georges Levassear,
Gazette du Palais et Litec-Paris, 1992, pp 227-237.
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d6gager un droit à un environnement sain dans une aifaire porte devant
elle, ses juges n'ont pas hésité à d6clarer çue la vie pflve et familiale de
l'article 8 avait été vioke (12).
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Nous venons d'voquer les droits de la 3e g6nöration, mais n'est-il pas
temps de mentionner 6galement les droits de la 4e gnration: la
protection de la dignité hu ınaine contre d'ventuels abus de la science ou
des nouvelles technologies (13)?
La science se dveloppe dans tous les domaines et, d'une mani Ğre gnrale,
contribue au bien-€tre de l'hu ınanit. Mais ce serait une erreur de croire
que toute évolution est ncessairement synonyme de progrs. Certains
dveloppements peuvent menacer l'acquis dee droits de l'homme ou, pire
encore, mconnaitre la dignité humaine.
Prenons l'exemple de l'ordinateur: c'est une des grandes amliorations de
notre vie quotidienne des dernires ddcennies. Mais d'abord, l'ordinateur
contribue ğ rendre notre vie plus vulnrable. En effet, si cet appareil
tombe en panne, il devient impossible d'encore retirer de l'argent de sa
banque ou de rserver une place dans un avion et le mdecin ne peut plus
acc6der au dossier mkical de son patient. Et puis, il ya pire: avec l'norme
quantit d'informations que l'ordinateur engrange, avec la difficulté pour
chaque individu de connaitre tous lee renseignements que l'ordinateur
possde sur son compte, on risque de relles atteintes à la vie prive.
Prenons un autre exemple, l'extraordinaire puissance dee chercheurs dans
le domaine biomkical. L ğ aussi, c'est un progrS inddniable pour la sant6
des êtres, mais des drapages sont possibles. Au nom de la liberte
scientifique, certains chercheurs se refusent à admettre dee limites: ils
sont gagns par «l'iuresse de la connaissa ıwe». Une seule illustration
suffira à ddmontrer la pertinence de ce propos.
Lorsque la brebis Dolly fut clone, des d6clarations solennelles et dee
r6solutions furent imm4diatement adoptes pour se rjouir de cette
(12) Mfaire Lopez Ostra e. Espagne, arrt du 9 d6cembre 1994.
Les
(13) S . Marcus-Ilelmons « La guatrime gönöration des droits de I'homme » dans
Bruylant-Bruxelles,
2000,
pp
549.
millğaire,
ğme
droUs de l'homme au senit du troisi
559.
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technique, mais aussi pour interdire à toutja ınais et avec force le cionage
humain. Deux ou trois ans plus tard, cet interdit est écarté, d'abord sous
prdtexte d'une distinction admettant les «effets bdndfiques» du seul cionage
thrapeutique, mais plus rcemment en avouant que Sme le cionage
reproductif peut susciter un intrt. Par ailleurs, au cours de ce mois de
novembre 2000, l'Office europ4en des brevets a mme admis un dossier
demandant la protection juridiçue pour des ex$riences consistant
ajouter des cellules humaines à un embryon d'animal, crant ainsi les
premiers «animaux chimdriques>'.

Nous ne voulons certes pas provoquer un nouveaux procös de Galil6e, mais
il nous semble dangereux de jouer à l'apprenti sorcier. Si demain on cre
un individu ğ deux ttes, l'humanitd en sera-t-elle plus heureuse? Il
devient urgent de savoirjusqu'oü on accepte d'avancer dans ce domaine. Il
y a certaines liinites à fixer pour sauvegarder le respect de la dignİt
humaine. De plus, il ne faut jamais oublier que la science n'est pas un ün
en soi: elle doit toujours rester au service de la sociöt.
Le Conseil de l'Europe en est conscient puisqu'il a adoptö à Oviedo en 1997
une Convention sur le respect des droits de l'homme et de la biomdecine.
Il devient temps en efl'et, de songer à respecter les droits de la 4e
g6nration, c'est--dire la protection de la dignit6 humaine contre
d'öventuels abus de la science!
B. Le droit d'intervention (14)

L'univers se rtröcit en raison de l'extraordinaire dveloppement des
moyens de transport et des sciences de communication. Le monde est
devenu un vaste village et le concept d'intert gnral traduit une röalit.
La ncessiM de respecter les droits humains fondamentaux devient une
rgle imp6rative d'ordre public international pour éviter les tensions et les
troubles au sein de la communaute des nations. C'est une autre
consquence du phnomSe de la mondialisation.
(14) S. Marcus-Helmons, «Le droit d'intervention, un corollaire des droits de I'homme?»
dans Reuue trimestrielle des droits de l'homme, 1992, pp. 471-481.
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Il en dkoule une vritable limitation de la souverainete des Etats.
Lorsque dans une meme localite, une naison trouble l'ordre public de
manire grave et systematique , le propri6taire ne pourrait pas s'abriter
derrire le principe du respect de la vie privS pour emp€cher
l'intervention de la force publique chargöe du maintien de l'ordre. Il en ya
de mme dans les relations internationales.
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A partir du moment oLi l'univers est devenu un vaste village, tous les Etats
se doivent de respecter les droits de l'homme universeliement consacrs et,
si cette rg1e est gravement viole, la souverainet4 ne peut plus servir
d'argument pour empcher une intervention de la communaute
internationale. Cette intervention peut prendre des aspects juridiques,
diplomatiques ou économiques. Elle peut m€me revtir la forme d'une
action militaire dans les cas les plus graves.
Ce droit d'intervention a öte lögitimö à de nombreux niveaux. La doctrine
a övidemnı ent öte la premi Ğ re a en justifter le principe (15). Malgrö son
souci de grande rigueur juridique peu favorable aux innovations
hasardeuses, la plus haute juridiction internationale l'a adınis (16). Des
personnalitö politiques l'ont approuvö et feu le Prösident Mitterrand a
Sme öte jusqu% souligner qu'en cas de violation grave des droits de
l'homme, la non-intervention de la communautö internationale pourrait
s'interpröter comme non-assistance à personne en danger, ce qui est un
dölit dans la majoritö des pays dömocratiques (17).
Enfin, Sme la pratique internationale a confı rmö cette övolution.
Songeons notamment à 1'Opration Restore Hope ou à l'Optration
turquoise.

Pour öviter l'objection d'une intervention purement politique, le respect de
certains criteres s'iınpose övidemnı ent. fls sont au nombre de quatre,
notre avis. Ces interventions doivent:
(15) M. Bettati, «Un droit d'ingörence? » dans R.GD.I.P. t.95, 1991/3, pp.639-668.
arrt du 27 juin 1986,
(16) Aftaire des Activitis militaires et paramititaires au Nicaragua,
C.I.J. Recucil 1986, par. 220.
(17) Discours d'ouverture d'une session de la CSCE à Paris, le 30 mai 1989.
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• être autorises par une organisation internationale reprSentant
l'intrt gnral, (de prfrence l'O.N.Uj;
• être 1imites dans le temps;
• être strictement proportionn6es au but recherch;
• rögler de maniöre döfmitive le problme pour lequel elles ont
prvues.
De nos jours, ce droit d'intervention ne connait plus le succs antrieur.
Selon nous, l'explication r4side, non dans le fait que ce principe serait
rejet - nous estimons au contraire que sa justification demeure
entirement valable -, mais dans l'chec concret des quelques expriences
qui ont été tentes. Cet öchec s'explique essentiellement en raison de
l'incapacité de ces o$rations, jusqu'à ce jour, de rsoudre de manire
dfı nitive le problme qu'elles 6taient suppos4es rgIer. Il s'agit donc de
trouver une r4ponse adöquate à cet aspect particulier du problme. Mais
nous consid6rons que cette dsaffection passagre ne porte nullement
atteinte à la lgitimit6 du principe.

Voilğ en quelques paragraphes, les principaux döveloppements rcents en
matire de droits de l'homme, en ce tournant de sic1e et meme de
milknaire!
Qu'il nous soit permis, en guise de conclusion, de rappeler l'importance de
ce critere du respect des droits humains fondamentaux dans leurs
diffrents prolongements. A notre avis, les deux grands dfis du XXIe
sicle sont les problmes des droits de l'hom ıne et de l'environnement. Si
l'humanit6 ne parvient pas à les rSoudre, il se pourrait qu'il n'y ait plus
de XXIIe sicle!
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LA CONFECTION D'UNE CHARTE DES DROITS
FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPEENNE

KURULTAYI

Prof. Dr. Jean ROSSEUO
(François Rabelais üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan ı Tours-Fransa)

AVANT-PROPOS
Cette communication a öM rödige dans les semaines qui ont prcd4 le
sommet europöen de Nice de dcembre 2000; elle porte sur les conditions
dans lesquelles, à la süite de l'initiative prise au sommet euro$en de
Cologne en juin 1999 (1), a été préparé un projet de Charte des droits
fondamentaux dans le cadre de İ'Union euro$enne.
Les rsultats du so ınmet de Nice sont d6sormais connus. Ils se traduisent,
comıne cela était tout à fait prvisible, par la proclamation du projet de
Charte arrêté lors du sommet informel des Quinze à Biarritz en octobre
2000 (2), sans intgration de celui-ci dans les traiMs euro$ens; les
Quinze ont nSnınoins décidé que l'ventualit6 de cette intgration, dans
une hypothtique future Constitution europ6enne, sous la forme par
exemple d'un PrSmbule, fera l'objet d'une nouvelle rflexion à ouvrir sous
la p$sidence suödoise à partir de janvier 2001.
Il n'entre pas dans notre intention de spculer ici sur les chances de succs
d'une pareille entreprise qui, selon les conclusions du sommet de Nice,
devrait aboutir à l'horizon 2004. On voudrait simplement s'employer à
rappeler ici les raisons pour lesquelles la rdaction d'un telle Charte est
apparue comme une ncessiM, tout en soulignant ensuite les difficultes
juridiques qui ont été rencontres, eu égard nota ınment à la portoe gu'il
convient de reconnaitre à ce document. Ce sont donc ces deux points qui
retiendront successivement notre attention.
(1)

(2)

11 a en particulier öte indiquö ğ ce moment là qu'll "conviendrait de röunir les droits
fondamentaux en vigueur au nivean de I'Union dans une Charte de maniöv d Ieur
donner une plus grande visibilitt'.

Voir "Le Monde", 17-10-2000.
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. LA NECESSITE D'UNE CHARTE

De nombreuses raisons militent en faveur d'une reconnaissarı ce solennelle
des droits fondamentaux au sein de l'Union europ6enne. Depuis plusieurs
annöes déjà, elles ont été mises en avant par certaines institutions
europennes e11es-mmes. C'est ainsi çue, ds le 5 avni 1977, une
Dklaration commune proclame que "le Pariement europ4en, le Conseil et
la Commission soulignent l'importance primordiale qu'ils attachent au
respect des droits fonda ınentaux tele qu'ils rdsultent notarnment des
Constitutions dee .1tats ainsi que de la Convention euro$enne de
sauvegarde dee droits de l'homme et dee libertds fondamentales". Quant

lui, le Pariement europöen a expnimö son attachement au respect des
droits fondamentaux, aussi Men dans sa Dclaration des droits et Iibert6s
du 12 avnil 1989, que dans sa R6solution du 18 janvier 1984. Les
prSccupations manifest6es dans certains États membres (on songe en
particulier aux arröts Sa lange rendus en Allemagne par la Cour de
Karisruhe) vont 6galement dans le sens d'une meilleure garantie
europenne dans le domaine des droits fondamentaux. Plusieurs comit6s
d'experts (3) runis à l'initiative de la Commission euro$enne ont d'autre
part exposé les raisons pour tesquelles il Ieur semblait dsormais
ind.ispensable que l'Union se dote d'une sorte de "Bill of right? inscnivant
dans les trait6s un socle de droits fondamentaux. De ces multiples pnises
de position, il ressort çue la ncessit6 de rdiger une Charte euro$enne
ob4it autant à des consid6rations juridiques gue politiques.
A - Considrations juridiques
1- C'est incontestablement dans les lacunes et insuffisances que
comportent les traitös communautaires en matire de droits
fondaınentaux qu'il faut rechercher la principale raison juridique
justifiant la mise au point d'un document original et sp4cifique en ce
domaine. Pour sa part, le trait6 de Rome se limite en effet à envisager, sur
un terrain essentiellement économique, la Iibentö de circulation ainsi que

(3) Rapport du Comitö des Sages, "Pour une Europe des droit.s ciuiques et sociaux",
Publications ofticielles des Comrnunauts europöennes; Luxembourg, 1996. Rapport
du groupe d'experts en mati Ğre de droits fondamentaux, «A/firmation dee droit.s
fonda,nentaux dans I'Union europJenne, it est temps d'agir", ib. , Luxembourg, 1999.
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les principes de non-discrimination sur la base de la nationalité et
d'égalité de traitement entre hommes et femmes; c'est pourquoi il incomba
la Cour de Luxembourg de dövelopper à partir de la dcennie 70 une
jurisprudence (4) fonde sur la rception en droit communautaire d'un
certain nombre de droits fondamentaux directement inspirs de la
Convention europenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertes fondamentales sign6e à Rüme en 1950 (ci-aprs CEDH).

ULUSLARARASI
ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

Par la suite, le Prambule de İ 'Acte Unique Europen ralise une bien
timide avancS en dclarant que les chefs d'Etat de la CEE sont "ddcidds
promouvoir ensemble la ddmocratie en se fondant sur les droits
fondamentaux reconnus dans les Constitutions et les bis des Etats
ınembres, dans la Convention eumpenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertd.s fondamentales et la Charte sociale europtenne..".
En raison des critiques alors formul6es à !'gard de la pusillani ınit4
communautaire en la matire, le Traite de Maastricht prcise
ulterieurement en son article 6 (ex F Ş2) que "l'Union respecte les droits
fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention europenne de
sauvegarde des droits de l'homme et dee libertds fondamentales, sign4e ü
Rome le 4 noventbre 1950, et tele qu'ils r6sultent des traditions
constitutitonnelles communes ata Ltats m,embres, en tant que principes
gdniraux diz droit communautaire".
Cette formulation n'apporte cependant pas d'Mments nouveaux dans la
mesure oü elle revient en v4rite à enteriner les acquis jurisprudentiels dus
la Cour de <Justice. C'est pourquoi il faut attendre le Traite d'Amsterdam
pour enregistrer une 6volution plus positive. A partir des dispositions
combines de son Prambu1e (5) et de ses articles 6 et 7 (6), on peut en effet
soutenir que se dgage une 4bauche de Bill of rights ayant vocation ğ

(4)
(5)

(6)

Voir particuliörement, "Internationale HandelsgesellschafC, du 17-12-1970, 11170,
Rec., p.1125. « Nold" du 14-05-1974, 4/73, Rec., p491.
Lequel expriıne en ses 30 et 4° considrants "l'attachement aux pr ıncipes de la libert,
de la dğ mocratie et du respect des droits de t/zomme et des liberti.s fondamentales"
ainsi gue "l'attachement aux droit.s sociaux fond.amentaux".
le premier affirme que "l'Union est fondee sur les principes de la liberM, de la
democratie, du respect des droits de l'homme et des liberMs fondamentales, ainsi que
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premire fois, rfrence est faite à des droits sociaux fondamentaux.
Quoi qu'il en soit, le Traite de 1997 ne consacre nullement l'existence d'un
catalogue de droits fondamentaux propres à l'Union que celle-ci et ses
tats membres s'engageraient à respecter. Telle était pourtant la
principale recommandation que les experts de la Commission appelaient
de leurs voeux (8). S'agissant par ailleurs des droits sociaux
fondanıentaux, la prudence reste de mise puisque le Pröambule ne
prociame qu'un "attachement" ğ ceux qui sont ckfinis dans la Charte
sociale euro$enne signde à Turin en 1961 et dans la Charte
communautaire des droits sociaux fonda.mentaux des travailleurs de 1989,
tandis que l'article 136 du Trait6 CE indique seulement que les Etats
membres en sont "conscients".
C'est dire que, en dpit de l'entrS en vigueur du Traite d'A ınsterdam, une
relle difficulte subsiste quant à la possibilite de contröler efficacement le
droit communautaire dérivé qui mconnaitrait certains droits
fondamentaux dans la sphre europSnne. Sans doute convient-il de ne
pas trop surestimer ce probk ıne dans la mesure oü la jurisprudence de la
Cour de Luxembourg a tissö un rseau
serré de garanties, principalement
il
sur la base de la CEDH (9). Mais se trouve que, à dfaut d'une adh6sion
püre et simple à cette convention, écartée par la Cour de Luxembourg en
1996 (10), il n'existe toujours pas de normes de r4frences clairement
identifi4es permettant d'oprer un contröle rigoureux dans le cadre
communautaire. On peut de plus kgitimement considrer que l'inspiration
de t'Etat de droit, principes qui sent communs auı États membres"; le second met en

(7)

place une procdure de sanction h 1'garcl d'un État membre şii violerait ces
principes de façon grave et persistante.
En ce sens, Voir Nemi LABAYLE, "Droits fondamentaux et droits europüns? , MDA,
1998, n° spcial sur les droits fondamentawc, p84. Fröd6ric SUDRE, "La
Communauté europenne et tes droits fondamentaux. Vers un nouveau systdme de

protection". JCP, 1998, P. 110.
(8) Voir supra, note3.
(9) On ajoutera que la Cour europöenne des Droits de l'homme de Strasbourg renforce ce
dispositif en admettant aujourd'hui de contröler la conventionnalitö du droit
coınınunautaıre. Voir, par exemple, sa döcision Matthews ciRoyaume-Uni da 18
[öne>- 1999, Requte n°24833/94).
(10) Avis W94 du 28-03-1996, Rec., p.I-1579.
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tire de la CEDH s'avre insumsante au moment oü l'Union euro$enne
largit notabiement ses comp4tences juridiques.
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2 - De fait, l'extension des comp6tences de l'Union telle qu'elle rsu1te des
Traits de Maastricht et d'Amsterdam implique la cktermination d'un
corpus de rgles suprieures et diversifies susceptible d'encadrer
l'exercice de ces comptences nouvelies.
Cette exigence est déjà patente dans le cas du pilier communautaire
propos par exemple des questions relatives à l'environnement au à la
protection des donn6es personnelles; sur ce dernier point, il serait sans
doute opportun d'integrer dans la future Charte certaines des dispositions
de principe figurant dans la Convention du Conseil de l'Europe pour la
protection des personnes à l'gard du traitement automatisé des donnes
caractere personnel (11): lars de l'adoption de la directive du 24 octobre
1995 sur le sujet (12), le Parlement euro$en, le Conseil et la Commission
ont unanimement insiste sur le lien direct entre cette directive et la
protection des droits fondamentaux.
Mais l'impact croissant des deuxime et troisime pilier sur la vie des
citoyens europSns (alors que la comptence de la Cour de eJustice est en
la circonstance plus rkuite malgré les progrs röaliss dans le Traite
d'Amsterdam) justifle que les droits fondamentau ı soient également
proteg6s dans ce secteur. On en vout pour preuve signiflcative la mise en
place de la coo$ration policire ainsi que la convention Eurool. Tout ğ
fait souhaitables, ces activit6s sont clairement de nature à porter atteinte
certains droits fondamentaux (prsomption d'innocence, droit d'asile,
eto ... ), et l'on doit ds lors se f6liciter que le projet de Charte mentionne au
moins ces deux exemples ( art. 48 et 18 ), m6me s'il faudrait à l'4vidence
se montrer plus ambitieux (13).

(11) Dite Convention de Strasbourg du 28 janvier 1981.
(12) JOCE, n° L 281 du 23-11-1995, pp.3l-SO.
(13) En s'inspirant de la Recommandation nt (87) 15 du Conseil de l'Europe de 1987,
concernant la röglementation de l'utilisation des donMes à caractre personnel dans
le secteur de la police.
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İ'Union, il convient aussi de
se rjouir de la reconnaissance d'un certain nombre de droits nouveaux
dans le projet de Charte. Cette modernisation confirme que les rkacteurs
du texte ont su aller au delü d'une simple rcriture de la CEDH. Ceci se
traduit notamment par des dispositions touchant ü la bioöthique puisque
le projet se prononce contre le clonage reproductifdes êtres humains, sans
voquer cependant le clonage thrapeutique (art. 3).

B - Considrations politiques
Non d4pourvues de liens avec les arguments juridiques évoqués ü
l'instant, les considörations politiques motivant la confection d'une Charte
europ4enne des droits fondamentaux prtendent contribuer pour leur part
ü la ralisation d'un grand dessein. Au travers de ce texte, il s'agit en eft'et
de forger une vritable identiM europ6enne mettant en exergue une srie
de valeurs et de principes dmocratiques cominuns. Dans cette
perspective, il est dair que la Charte constitue "un indispensable
instrument de Mgitimitpolitique et morale". (14)
1 - Cette entreprise comporte incontestablement une dimension externe.
Aflirnier des droits fondamentaux dans un texte solennel ü la veille d'un
large processus d'6largissement signifie, pour les pays candidats, que
l'Europe ü laquelle ils souhaitent adh6rer sera vigilante sur les questions
relatives aux droits de l'homme; pour ces pays, la Charte doit être perçue
comme une exigence, et finalement comme une garantie d6mocratique.
Plus gnralement, une "Union qui se dit lige et guid4e dans ses politiques
internes par le respect des droits fondamentaux doit, si elle veut rester
crddible, considğrer ces ınnws droits comme un principe directeur de ses
relation,s ext6rieures" (15) Deux éléments vont d'ores et djü dans ce sens.

L'art 177 Ş2 du traitö CE dispose ainsi que la politique de la Communaut
dans le domaine de la coopration au d4veloppement contribue ü la
"consolidation de la ddmocratie et de l'Etat de droit, ainsi qu'ö l'objectifdu
respect des droits de l'homme et des libertds fondamentales". Par ailleurs,

les accords externes conclus par la Communauté avec les pays tiers
(14) Antonio Vitorino. Comnıissaire europöen chargö de la justice et des afTaires
int4rieures. "Le Monde", 14-09-2000.
(15) Rapport pröc., noteS, Luxembourg, 1999.
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contiennent fr6queımnent une clause de sauvegarde des droits de
l'homme. Dans ce contexte, il est par cons6quent souhaitable que l'Union,
attentive au respect des droits fondamentaux à l'exMrieur, fasse
ga1ement la preuve de cette Sme pr4occupation au plan interne sous la
forme d'un texte solennel.
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2 - La dimension interne de l'entreprise comporte des enjeux tout aussi
dcisifs. Le premier d'entre eux a öte soulignö à maintes reprises, à la fois
par les groupes d'experts et par le sommet euro$en de Cologne: il s'agit
de domıer aux droits fondamentaux une plus grande visibilitö (16). En
partant du constat que les droits en cause sont dispersös, donc peu
identifiables et döpourvus de transparence, l'objectif consiste ğ les
regrouper dans un texte unigue parfaitement aceessible pour les citoyens
et les ressortissants des Etats tiers instalMs sur le territoire de İ'Union qui
dösirent en obtenir l'application. Il importe en l'occurrence de rpondre
un "problme d'affichage" et de contribuer par là möme ğ röduire le döficit
dömocratique çui aifecte l'Europe des citoyens.
On admettra volontiers que l'ambition ainsi proclamöe imposait que
l'organe de travail pröparant la Charte soit conçu en consöquence; à cet
ögard, il est heureux que le sommet de Cologne ait optö pour la cröation
d'une "enceinte" ( devenue "convention"), qui a permis la tenue d'auditions
et de döbats publics övitant la confidentialitö d'une CIG (17). Sur un plan
plus technique, on conçoit d'autre part aisöment que l'exercice condulsait
logiquement à puiser dans le fonds commun du patrimoine europöen en
matire de droits de l'homme pour aboutir à mı catalogue pröcis. Sur ce
point aussi, le Sommet de Cologne avait ouvert la voie en övoquant un
certain nombre de textes que le Pröambule du projet de Charte s'applique
pröciser: il s'agit des traditions constitutionnelles et obligations
internationales conm ıunes aux États membres, du traitö sur l'Union
(16) Voirnotel.
(17) Elle est formĞ e d'un reprsentant de chaque chef d'Etat ou de gouvernement, un
reprösentant de la Commission, seize reprsenta ııts du Parlement europöen, trente
membres des Parlementsnationaux, deux reprösentants de la Cour de Justice, deux
reprösentants du Conseil de l'Europe, dont un de la Cour europöenne des droits de
l'homme.
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et des traitS communautaires, de la CEDH, ainsi que des
Chartes sociales adoptes par la Communaut et par le Conseil de
l'Europe, y compris les jurispudences des Cours de Luxembourg et de
Strasbourg (18).

Au sein de cet ensemble, la çuestion des droits économiques et sociaux
ötait de bin la plus problmatique. Le sommet de Cologne s'tait en effet
montrö particuli Ğrement prudent à Ieur propos en invitant simplement
"prendre en considdration des droits dconomlgues et sociaux teis qu'dnoncds
dans la Charte sociale europdenne et dans la Charte communautaire des
droit,s sociaux des travailleurs (article 136 TCE) dans la mesure oli li g ne
justifient pas uniquement des objectifs pour l'action de l'Unicrn". Reflet

direct des vives rticences manifestes par certains États ( en particulier
le Royaume-Uni ), cette formule restrictive tend en effet ğ ne retenir que
certains droits, à condition qu'ils n'aient pas seulement vocation
Mgitimer des politiques communautaires. Il n'est pas question, autrement
dit, de prendre le pr6texte d'une rfrence à certains droits ( à l'öducation,
ğ la famille, au travail, à la sécurité sociale ... ) pour cr6er et d6velopper des
politiques de l'Union en la matire. 11 s'agit tout au contraire de les
appröhender essentiellement comme des dclarations de principe non
crateurs en tant que tels de droits subjectifs sans intervention
subsguente du droit communautaire.
Cette vision fait évidemment bon march6 de la mise en place d'un vritable
modMe social europen souhaité par de nombreuses ONG et organisations
syndicales euro$ennes (19). Pour ces dernires en effet, les mutations
structurelles du march6 du travail et ses consquences sur l'emploi, de
meme que la mondialisation de l'conomie devraient normalement
conduire l'Union à prendre des mesures de protection sociale pouvant aller
jusqu' l'institution d'un revenu minimum europen. 1hlles ne sont pas les
perspectives traces à Cologne ni les vues exprim6es durant la n4gociation
(19) Voir, par exemple, "Propositions du Mouvement europen international, Objectifs
2002: Construisons ensemble l'Europe du XXI° sikle", p12.

(18) La formule retenue dans le Pramb ııle est plus large que celle proposöe à Cologne qui
n'övoquait ni les obligations internationales communes, ni la jurisprudence des Cours
de Luxembourg et de Strasbourg, ni spcifiquement le fraİtö d'Union et les traites
communautaires.
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par certains États membres: Le Royaume Uni et l'Irlande n'ont levö leur
opposition de principe à l'inclusion dans le projet de Charte de certains
droits sociaux (il s'agit du chapitre IV du projet concernant "la solidarit?)
que fort tardivement (20); manifestement, ils ne s'y sont r6solus qu'
partir du moment oLi ils ont acquis la conviction que la Charte ne serait
pas dot4e d'une relle porte juridique.

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

Dans ces conditions, si l'on considre par ailleurs qu'il était dös le dpart
entendu que la Charte serait röalisöe à "droit constant" sur la base du
corpus juridique évoqué plus haut, on pouvait à juste titre estiiner que sa
valeur ajoute serait sans doute bien faible, mis à part peut-tre un
meilleur "affichage" de l'existant. Lui reconnaitre abra un simple
caractre dclaratoire sans lui confrer une porte juridique contraignante
pourrait incontestablement être "source de dğsillusions et d'interrogations
quant à l'int4rt de l'exercice" (21)
İİ - LA PORTEE DE LA CIIARTE
L'interrogation sur l'efibt juridique qu'il convient de donner à la Charte
europSnne des droits fondamentaux est trs vite apparue comme une
question centrale. Les positions divergentes des États membres sur le
sujet explique qu'il n'a pas d'embl6e été rgM dans les conclusions du
somnıet de Cologne, lesquelles incliquent seulement qu'il "faudra examiner
ü et, le cas ğcMant, la manire dont la Charte pourrait être intdgre dans
les trait.ds". Mais avant d'en y enir pr6cisment à cet aspect dlicat, il n'est
pas inutile de dire quelques mots du champ d'application de la Charte
pour 6clairer le dbat.
A - Chanı p d'application
1- S'agissant tout d'abord des personnes vises par les droits
fondamentaux, une rdaction quelque peu maladroite des conclusions du
sommet de Cologne laissait imaginer que les dispositions de la Charte
seraient en vérité destines aux setis citoyens de l'Union. Aprs övocation

(20) Tıts pr6cisment en septembre 2000, au moment de conelure le projet de Charte
prösentöà Biarritz. Voir, "Le Monde" du 14-09-2000.
(21) Rapport d'information dposö par la D6l Ğgation de I'Assemble Nationale pour
l'Union europSnne sur la Charte des droits fondamentaux de I'Union europöem ıe,
23-03-2000, n°2275.
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la CEDH en tant qu'löment d'inspiration, on y lisait en effet que "la
Charte doit en outre contenir tes droits fondamentaux rdsen'6s ata citoyen.s
de l'Union". Or, s'il est vrai que la proclamation des droits fondamentaux

s'inscrit indubitabiement dans le cadre de la citoyenneté europenne, une
limitation à cette dernkre est incompatible avec l'universalite d'un
nombre considrable de droits fondamentaux. Sont en effet alors exclus du
bnfice de ces droits les travailleurs étrangers à l'Union rgulirement
installs ou bien encore les ressortissants des pays tiers demandeurs
d'asile.
Cette ambigıfite a heureusement öte levöe dans le projet de Charte
puisque ses rödacteurs ont le plus souvent utilisö des expressions comme
"tonte personne" lorsgu'il s'agit des droits relatifs aux libertös
fondamentales, ou "tout travailleur" lorsque sont en cause les droits
öconomiques et sociaux. On peut toutefois regretter que si le droit d'asile
est effectivement reconnu comme un droit fondamental, il n'est pas fait
mention du droit au regroupement familial ( qui en est le corollaire ), et
qui figure pourtant dans la Charte sociale europöenne, tandis que le traitö
CE invoque lui m€me cette notion (22). En bonne logique, seuls les articles
du projet touchant au "noyau dur" de la citoyennetö europöenne, tels que
le droit de vote et d'öligibilitö aux ölections au Parlement europöen et aux
ölections municipales, ainsi gue la protection diplomatique et consulaire,
s'adressent exclusivement aux citoyens de l'Union europöenne.
2 - Concernant ensuite le champ d'application juridique proprement cilt de
la Charte, plusieurs pröcautions sont prises dans le projet (article 51) pour
le circonscrire le plus nettement possible, afin d'une part de ne pas saisir
l'occasion d'ötendre les compötences comrnunautaires, et de protöger
d'autre part les compötences nationales des Etats membres.
Sur le premier point, le projet indique clairement que "la prüente charte
ne cr4e aucune com$tence ni aucune tdche nouvelles pour la Communaut
et pour l'Union et ne modifle pas les comp6teıwes et tüches d6fınics par tes
traitğs". Destinöe à rassurer ceux des États membres qui redoutaient un
texte gönörateur de compötences nouvelles, la formule n'est sans doute pas
inutile; mais le danger ötait-il bien röel ds lors qu'on lögiförait à "droit
constant"? De plus, prociamer de la part de l'Union ım droit fondamental
(22) A l'article 62 Ş3-a, à propos des normes relatives ğ la politique dimmigration.
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n'implique pas automatiquement la naissance d'une compötence
communautaire dans son chef; la liberté religieuse en fournit un exemple
vident.
Autrement plus d Ğ licate était la possible mise en cause par la Charte des
comptences nationales. Sur ce second point, le projet pröcise sans
ambages que ses dispositions s'adressent aux institutions et organes de
l'Union, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en
oeuvre le droit de l'Union. Par consquçnt, la com$tence de l'Union ne
pourra normalement pas s'exercer lorsqu'un Etat agira sur la base de son
droit interne ğ propos d'un droit fondamental. Il est nanmoins
vraisemblable que ce partage thöorique sera parfois source de di1ficu1ts.
Des interfrences sont en effet invitables entre les comptences
communautaire et nationale, ne serait-ce que parce que la mise en
application de certains droits fondasnentaux prvus dans la Charte ne
pourra s'effectuer que par le biais de mesures nationales; on pense ici au
droit à l'Mucation dont le prolongement op,6rationnel rekve de la
comptence nationale ou du droit à une vie fa ıniliale alors que la notion de
famille diWere selon les kgislations nationales...
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Les rMacteurs de la Charte n'ont certes pas ignoré ce problme. Soucieux
d'offrir des garanties aux États membres, ils ont ainsi pris soin de faire
deux reprises appel au principe de subsidiarite (23). lis ont de surcroit
plusieurs fois précisé que la mise en oeuvre dos droits fondamentaux
reconnus dans la Charte se ra1isera conformment au droit
communautaire et aux kgislations et pratiques nationales. Au risque
d'une éclatement ou d'une neutralisation des dlispositions de la Charte, ce
renvoi au droit national maintiendra donc au bnfı ce des Etats membres
unchasnp de comptence non nögligeable, paralIle à celui créé par la
Charte.
Il n'en demeure pas moins qu'une coordination permanente et minutieuse
s'imposera obligatoirement. Elle devra s'exprimer par un renforcement du
dialogue de juge à juge (qui requiert sans doute une modification des
trait6s (24)) et dans la rförence à des normes communes tir6es de la

(23) Dans le Pröaınbule, ainsi gu% l'article 51.
(24) Par un amnagement dos questions pröjudicielles pos6es aujuge communautaire par
le juge national; mais le problöme dpasse cette seule question. Voir infra, note 27,
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A cet égard, il est de bonne augure que les auteurs du projet de Charte se
soient mis en devoir de rechercher une cohSence entre ses prescriptions
et celles de la CEDE. Nen seulement son Prambu1e aflirme, comme on Ya
'nı , que les jurisprudences des Cours de Luxembourg et de Strasbourg sont
elles aussi une source d'inspiration, mais surtout son article 52 dispose
que "dans la mesure oü la pr4sente Charte contient des droits
correspondant d des droits garanti.s par la Convention europ4enne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libert4s fondamentales, leur sens
et leur portde sont les mmes que ceux que leur confe re ladite convention".

En cherchant à garantir de la sorte une unit d'interprüation du corpus
juridique commun au plan euro$en (25), on ne peut que faciliter
l'articulation entre les comptences de l'Union et celles de ses États
membres, au moins pour les droits fondamentaux mentionnds à la fois
dans la CEDH et dans la Charte. Les comp4tences nationales se sentiront
en effet d'autant moins menaces par le droit de la Charte que celui-cisera
comparable à un droit déjà intégré dans l'ordre interne des Etats
membres. Susceptible de donner encore plus de ralite à la notion de
patrimoine europen commun dans le domaine des droits fondamentaux,
cet aındnagement des corpus juridiçues semble ds lors logiquement
supposer que la Charte emporte elle meme des efl'ets juridiques...
B - Effets juridiques
Comme il a été cilt plus haut, le point de savoir si la Charte doit ou non
avoir une portee contraignante est demeurö en suspens au sommet de
Cologne. C'est donc au Conseil europen de Nice d'en dcider, en
l'intögrant ou pas dans les traites europöens. A ddfaut de cette integration,
elle prendrait la forme d'une simple dclaration solennelle à la manire de
la DcIaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 avant
sa r6ception dans le bbc de constitutionnalite.
(25) Cette initiative siniposait pour surmonter les possibles divergences dejurisprudence
partir du moment oü la CEDII devait directement inspirer la Charte dans plusieurs
de ses articles; elle a bien sür ses limites tenant à la souveraine appröciation des
normes par les deux juridictions en cause; il faut donc souhaiter que se poursuive la
coopSation informelle döj dveloppöes entre elles.
1080 YABANCI KONUKLARIN ORIJINAL KONU ŞMA METINLERI

1 - Plusieurs arguments plaident en faveur d'une intftration de la Charte
dans les traits. Outre la Mcheuse impression que I'Union se montre
d6cidment incapable d'aller au bout de ses ambitions sur un sujet capital
et hautement symbolique, la solution contraire rendrait l'exercice quelque
peu thorique et vain. A quoi bon s'attacher à la visibilité des droits
fondamentaux à destination des citoyens si ceux-ci ne peuvent pas
efl'ectivement s'en prvaloir? La situation confinerait meme au ridicule
puisque le projet prvoit un droit à un recours efi'ectif inspir de l'article
13 de la CEDH (26) et ne donnerait pas dans le meme temps aux
intress4s les moyens de l'exercer en l'es$ce. Bref, on l'aura compris, il
importe d'assurer la justiciabilite des droits fondamentaux 4noncös dans
la future Charte, et cela n6cessite de lui attribuer une valeur
contraignante.
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Cette justiciabilite se conçoit d'ailleurs de deux façons difl'rentes. Il est
possible d'imaginer d'abord une justiciabilitö normative qui obligerait
seulement l'Union à protger un droit donné sans en faire un droit
subjectif en tant que tel. Par exemple, la proclamation du droit au
logement, sans impliquer pour autant un droit à un logement, signifierait
que les rgIementations communautaire ou nationales ne sauraient
supprimer les aides au logement. A son niveau le plus bas, cette
justiciabilite normative pourrait m€me se limiter à une obligation passive
de non-violation sans être cröatrice d'obligations particu1ires à la charge
de İ'Union; il en est ainsi ğ l'article 34 du projet qui indique que "l'Union
reconnait et respecte le droit d'accs aza prestations de sdcurit ğ sociale et
aza services sociaux a.ssurant une protection dans les ca.s tels que la
maternitğ, la ,naladie, les accidents du travail, la ddpendance ou la
vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi ... ".

On conviendra qu'une forınulation de ce type n'est gure satisfaisante en
raison du faible engagement qu'elle exprime. C'est pourquoi la justiciabilite
juridictionnelle est à juste titre consid6re con ıme bien plus favorable ğ la
garantie des droits fondamentaux. Avec elle en etfet, les destinataires se
(26) Art. 47 dıı projet.
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vritab1ement en mesure de d6fendre les droits subjectifs qui leur
sont reconnus devant les tribunaux, et la Charte entre alors de plain - pied
dans la sphre juridique. L'embarras vient cependant du fait que le droit
positif ne comprend pas l'arsenal juridique adquat. Les recours existants
dans le trait6 CE ne sont norinalement pas ouverts aux particuliers ou sont
inadapts au cas particulier, sauf à considrer l'hypothöse du recours en
annulation prvu à l'article 230 du trait4 CE; mais, ainsi que l'a soulign6 la

Cor de Justice, "il n'est ouvert auxparticuliers qu'?z l'dgard des actes qui les
concernent directement et individuellement" et s'avre insuffisant < pour kur
garantir une protection juridictionnelle e/fective cemre les atteintes à leurs
droits fondamentaux" (27).

Autant dire que l'integration de la Charte dans les traites ne permettrait
pas de faire 1'conomie d'une rforme des recours juridictionnels; il
s'agirait non seulement de fournir aux individus des moyens eflicaces pour
faire valoir leurs droits, mais aussi de röflchir plus globalement à la
complexité des systemes de recours, aux com$tences contrastes de la
Cour de Justice dans les trois piliers... Indispensable à tenne, l'ouverture
d'un tel chantier montre bien que l'int6gration de la Charte dans le droit
communautaire emporterait des consquences juridiques majeures.
2 - Sachant toutefois que la probabilite d'une integration de la Charte dans
les trait6s est trs limitee lors du sommet de Nice, doit-on en conclure que
l'entreprise a tourné court et qu'elle ne prösente qu'un mdiocre intert?
Ce point de v-ue est soutenable, car on peut en effet estimer que la frilosite
des États, conjugue aux insuflisances du texte dnonc6es ici ou l ğ (28),
cMbouche en fm de compte sur une vague proclamation solennelle
dpourvue d'inMrt pratique qui dcevra l'attente de l'opinion publique.
Une fois encore, une occasion de rduire le dficit dmocratique n'aura pas
été saisie. Plus gravement, l'exercice s'analyserait comme une rgression
puisque les droits proclanı s sont gn6ralement de droit positif dans les
(28) Voir, par exemple, "le Monde", 3/4-12-2000.
(27) Rapport pröc. de la D4l Ğgation de l'Assemblöe nationale pour İ'Union europĞenne.
p.27.
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textes dont ils sont extraits; Enfin, l'Union, qui s'drige volontiers en
modle, se d4considrerait vis à vis de l'extdrieur.
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Il est en revanche loisible de prtendre que le texte 6labord au cours de
l'aıınöe 2000 "parait revtir, de par ses termes mmes, un caractre
contraignant" (29). Les droits fondamentaux y sont dnoncs, "ü la manire
française, au prdsent i ınpdratif "(30). Cela rsu1te tout simple ınent de la
dcision prise d'embMe par la "Convention" de faire "comme si" le texte en
prparation devait au final se voir confrer un caractre contraignant.
Dans cette perspective, peu importerait que la Charte ne f ıgure pas dans
les traits; porteuse de dispositions formulSs de façon impdrative tirSs
de textes en vigueur eux mmes doMs d'une incontestable portee
juridique, expression d'uıı consensus sur des valeurs communes approuv
par la Commission et le Pariement europens, elle disposerait d'une
autorité telle que les Quinze seraient amen4s à en tirer les consquences.
Autrement cilt, la dynamique lance par la rdaction de la Charte devrait
naturellement conduire à son inMgration formelle dans le droit
communautaire à brve échéance. De là à considrer que le processus ainsi
amorcé comporte une dimension prö-constituante, c'est sans doute aller un
peu trop vite en besogne. Malgré son nom, "la Convention", n'avait pas
pour tftche - les gouvernements n'y sont pas prts - d'üaborer un texte de
nature constitutionnelle. Admettons tout de meme que le document issu de
ses travaux pourrait bien avoir rapidement valeur supraldgislative.

(29) Laurent COHEN-TANUGI, "Un succs pour I'Europe", "Le Monde", 8/9-10-2000.
(30) Ibid.
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DROITS ET LİBERftS DANS LES CONST İTUTİONS

KURULTAYI

D'ASİE DU SUD-EST FRANCOPHONE

Prof. Dr. Michel Louis MARTİN
('Ibulouse Üniversitesi Siyasal Bilimler Enstitüsü)

L'un des aspects majeurs de la recomposition de l'ordre international
contemporain est la dislocation des systmes politiques marxisteskninistes presque partout dans le monde. Apiis des remises en cause
id6ologiques et institutionnelles fondamentales, ces États en sont venus h
se doter de formes de gouvernement participant des normes librales
dominantes. Le mouvement est plus particu1irement sensible dans les
pays d'Europe centrale et de l'est ainsi que d'Afrique subsaharienne, que
ces transformations les fassent se soustraire à des autoritarismes
connotation monopartiste pour les premiers ou prtorienne pour les
seconds, la plupart empreints de nationalisme. Ce qui marque leur
övolution au plan institutionnel, c'est l'introduction dans des constitutions
trs classiques, g6nralement de type parlementaire avec quelques
Mments de pr4sidentialisme, de mesures apparaissant d'autant plus
progressistes qu'elles visent à une mise en phase avec les exigences
imposes par des normes dörives d' ım modMe dömocratique parvenu au
degré ultime de son élaboration, tel qu'il fonctionne dans les pays les plus
dvelop$s, tant du point de vue du contenu des droits que de celui de
leurs destinataires. Les dclarations de droits introduites dans ces
nouvelles bis fondanıentales, domaine oü naturellement il est sans doute
plus facile de sacrifler à la modernite sana que cela ne porte trop
cons6quence, temoignent nettement de ces övolutions.
En Extı4me-Orient pourtant, le Cambodge est actuellement le seul État
qui ait vcu une telle transformation. Tous les autres rögimes
communistes ont subsiste la Chine populaire, la Coröe du nord, le Laos
et le Vi€t-nam. En revanche, aussi $renne que prtende être le cadre
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qui les structure, ces systmes ont été eontraints
d'voluer. En raison des ex$riences soviötiques du dbut de la dcennie
1990 d'ıme part, et des mutations intervenues dans les rapports de forces
et les 6quilibres rgionaux d'autre part, ils ont été conduits à faire une
certaine place à des valeurs et à des mcanismes qu'ils considraient, il y
a peu de temps encore, comme relevant plutöt du capitalisme et de la
dmocratie bourgeoise. Ceci est perceptible dans la reconnaissance du
secteur privé de l'activité économique, comme dans l'affirmation de
diverses liberts participant de normes en honneur à la fm du XIXe sikle.

C'est dans cette perspective, celle du constat d'un certain isomorphisme en
matire de droit et de liberte, dont sont porteurs tant les systemes
demeurs communistes mais souserivant quelque peu aux valeurs
bourgeoises, que ceux qui ont accd6 à la dmocratie librale tout en
manifestant leur caractre progressiste, qu'il apparait interessant de
comparer les trois nouvelles constitutions de l'Asie francophone
promulgu6es au döbut des ann6es quatre-vingt-dix, celles de la Rpublique
d6mocratique populaire lao, de la Rpublique socialiste du VMt-nam et
celle du Royaume du Cambodge.
D'autres facteurs, par ailleurs, militent en faveur de ce choix. Ils sont
historiques et politiques tant le destin respectif de ces trois pays est
troitement lié pour des motifs qui ne tiennent pas seulement à la
gographie le Cambodge et le Laos ont jou6 un röle d'appoint mais non
ngligeable dans la guerre du Vit-nam en servant de point de passage
pour les troupes venues du nord ; c'est le Cambodge, plac6 en un site plus
strategique, qui a subi les contraintes les plus lourdes liöes à cette aide en
grande partie impose, du fait d'abord de l'intervention am6ricaine puis de
l'invasion vietnamienne, conduisant les Cambodgiens à craindre
durabiement les rSctions de leur puissant voisin vietna ınien pour sa
part le Laos, meme s'il n'a pas fait l'objet d'invasion conıparable a
entraîné dans le grand mouvement de com ınunisation qui a submerg
toute l'ancienne Indochine aprs la ehute de Saigon.
Il est également des raisons id6ologiques de regrouper ces trois pays
puisque les mmes valeurs dominantes s'y sent successivement imposes,
encore que de façon non parall Ğ le tandis que le Vit-nam et le Ca ınbodge
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connaissaient des évolutions en quelque sorte croises, le Laas se
transformait progressivement selon des n ıodaliMs correspondant à son
gSie propre, c'est- ğ-dire de façon moins dramatise que chez ses voisins
et selon un rythme de flux et de reflux. Pour sa part, le Vi€t-nam du nord
fit d'abord figııre d'iot communiste dans une pSiinsule indochinoise oü le
Cambodge s'aflirmait au contraire comme un lieu privilégié de neutralite,
épargné par la guerre aftectant ses voisins avant de devenir, avec les
Khmers rouges, le berceau de la plus extrme radicalit Ğ . Par la suite,
tandis que le Kampucha sacriflait à son utopie meurtrire, le Vit-nam
dösormais réunifié venait ğ être considr comme l'Möment stable de la
rgion avec un rgime indiscute, fort de ses victoires successives contre la
colonisation française puis contre l'impörialisme a ınricain. Lancé dans un
processus de modernisation apparemment efficace, le gouvernement
d'Eanoi s'estimait Mgitimement investi d'un röle de police sur ces voisins.
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Rcemment encore, la situation s'est de nouveau invers6e, le Vit-nam
demeurant communiste tandis que le Cambodge ressuscitait u ııe
monarchie que son titulaire lui-m€me, le prince Sihanouk, avait
"rpublicanise" dS les annes cinquante. Le Laos pour sa part a presque
continuellement subi les consquences des combats menS au Vi€t-nam
que ce soit contre les Français puis contre les Amricains: ayant acquis sa
pleine indpendance avec la fm de la colonisation aprs Din Bin Phu, il
fait figure de lieu de combat beaucoup moins dterminant donc moins
sanglant que le Vit-nam. L'aptitude de la famille royale à placer des
reprsentants dans chacun des camps symbolise la capacite des Laotiens
a grer la crise majeure qui était à leur porte en évitant les convulsions les
plus dangereuses. Ce souci s'est retrouv6 lors de l'installation du rftime
communiste qui ne s'est pas accompagné des exSs constates ailleurs.
Enlin le dernier élément conduisant à rapprocher ces trois chartes
fondamentales est la quasi simultanite de leur apparition, à gure plus
de deux ans d'intervalle, la pre ınire chronologiquement adoptee
l'unanimite par İ 'Assembke populaire supr€me de la Rpublique
dmocratique populaire lao le 14 aoüt 1991, la deuüme également
l'unanimite par l'Assembl6e nationale de la fMpublique socialiste du Vitnam le 15 avni 1992, la troisime par 113 voix, contre cinq et deux
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abstentions, par l'Assembke constituante du Cambodge le 21 septembre
1993. VotS presque simultanment, ces trois textes au surplus sont de
taille ingale: 147 et 139 articles respectivement pour les documents
vietnamien et cambodgien et 80 seulement pour le laotien.

Du point de vue de la tonalité g6n6rale, la constitution vietnaınienne
marçue, selon la logique communiste, une ötape dans l'övolution du pays
afin de s'adapter aux "nouvelles conditions historiques". C'est ainsi que la
prösentent, tant la note introductive de l'dition oflicielle en langue
6trangöre, que le pröambule qui l'intgre dans la ligne de ses
prckcesseurs de 1946, 1958 et 1980. A l'oppos, le texte cambodgien,
comme il se doit dans les r4gimes constitutiom ıels proc6dant plus ou moins
de la tradition librale du XVJIIe sicle, se place par son prambule dans
la continuitö d'une histoire millnaire dont il se veut un point
d'aboutissement stable aprs des soubresauts qui font simplement figures
de parenthses, tout en entendant engager l'avenir en proportion de ce
qu'il intgre le pass. Le docu ınent lao, quant à lui, semble occuper une
place mdiane: comme au Vit-nam, il se veut fid1e au systme des
dmocraties populaires dans sa pr6sentation, mais l'ordre des chapitres
voque davantage une constitution correspondant aux canons de la
d4mocratie lib6rale; comme au Vit-nam encore, il fait allusion dans le
pr6ambule à l'arrive d'une "tape nouveile [quij requiert que notre État
possde une Constitution", mais comme au Cambodge, il se situe dans une
longue tradition historique, de plus de six siöcles.
".11 vaut de noter que ce prambule, faisant allusion aux guerres
de libration menöes contre la France puis contre les ttats- İjnis,
se rMre non seulement au Parti populaire r6volutionnaire lao
mais également au parti communiste indochinois dont les
rdacteurs ont éprouvé le besoin de prciser que sa direction
avait été "correcte".
S'agissant de l'aspect plus rvlateuz des droits et libertes, qui est l'objet
de la prsente étude, les chapitres des dklarations qui y sont consacrs et
auxquels il faut d'ailleuı-s ajouter quelques dispositions 4parses sur le
meme thme mais situöes ailleurs, sont également assez comparables par
leur taille articles 21 à 38 pour le Laos, 49 à 82 pour le Vi€t-nam et 31
1
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donner des garanties ou en tout cas des apparences de garantie d'une part
aux mouvements qui, notamment à l'interieur, röclament l'installation
d'un rgime plus dmocratique çue dans le pass (1), d'autre part, aux
forces qui, entre autres au plan international, se font les avocats d'un
systeme économique donnant plus ou moins d'i ınportance au libre march
et ğ la concurrence (II).
1. Les droits garantissant un nouveau liböralisme politique
Ces droits forment en quelque sorte les radicaux de la citoyennete
dmocratique et, comme teis, les pr6alables à litat de droit. lIs incluent
les süretes personnelles, le droit de proprite, les libertes d'opinion et de
circulation ainsi que le droit de vote. A cet égard, la marge de mancuvre
des constituants d'Asie francophone ötait limitee par diverses exigences
internationales. Il s'agit par exemple pour le Cambodge des stipulations
de l'annexe 5 des Accords de Paris dont l'article 2 indique gue "la tragdie
que le Cambodge a vcu r6cemment exige que des mesures spöciales soient
prises pour assurer la protection des droits de l'homme". Parmi ces
protections sont 6numrs le droit de vie, la liberté personnelle, la
söcurite, ete. Un peu plus bin l'article 5 de la meme annexe s'efl'orce de
faire en sorte que ces droits ne demeurent pas thoriques en prvoyant
qu'il sera établi "un pouvoir judiciaire indpendant, habiite ğ faire
respecter les droits garantis par la constitution". Pour le Laos et le Vitnam, la pression internationale a revtu une forme plus diffuse par le biais
notamment des valeurs dsormais prconi6es par les États industriels et
les grands organismes financiers, conditionnant leur assistance avec la
mise en ceuvre d'un minimuın de röforme politique en vue de la ralisation
d'un État de droit. Mme si personne ne se mprend sur la philanthrope
des bailleurs de fonds étrangers, le fait gue ces pays, le Vit-nam surtout,
constituent uııe composante 6conomiquement prometteuse du souscontinent asiatique, est un atout dont les clirigeants pourraient considrer
qu'il serait aberrant d'en compromettre le bönöfıce par un döfıcit
dmocratique trop marqu.
Pour en yenir à l'analyse proprement dite des dispositions
constitutionnelles, on observe tout d'abord que dans les trois cas, la
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ljbeflğ d'opinion est évidemment admise et procianıS. Dans les trois cas
galement, elle s'acconıpagne de la liberté de parole, de presse, de
publication et de runion. Dans les trois cas enfin, une place importante
est faite à la liberté religieuse (art. 30 lao, 69 et 70 vietnamien et 41 à 43
cambodgien). S'agissant de diffrences, qui sont quelquefois un peu plus
que des nuances, le texte cambodgien, de façon trs rSliste, renvoie à la
bi pour fixer le rgime de la presse (art. 41-2); par ailleurs, il fait la part
belle à la religion en pr4sentant le Bouddhisme comme la religion de
l'Etat, ce qui n'interdit pas d'admettre d'autres croyances (art. 43). A
l'inverse, les articles laos et vietnamiens, tout en se rfrant pour
l'ensemble de ces libert6s aux dispositions de la bi, font preuve de
quelques rticences à 1'6gard de la religion en soulignant également la
possibiit de "n'en pratiquer aucune" (Laos), ou "de ne pas embrasser une
confession quelconque" (Vi6t-nam), en interdisant d'utiliser les divers
aspects de la libert6 d'opinion "en contradiction avec les normes de la bi"
(art. 31 lao) ou de profiter de la liberté de croyance "pour agir
contrairement ( ... ) aux politiques de l'tat", tout en affirmant que "les
religions sont égales devant la bi" (art. 70-1 vietnamien). Le constituant
laotien adopte à l'4gard du Bouddhisme une formule à la fois protectrice et
menaçante dans la mesure oü il est annonc que l'tat "respecte et protge
les activitks lga1es des pratiquants" de cette religion comme des autres,
"mobilise et encourage les membres du clerg" de cette religion comme des
autres, " participer aux activits servant les int6r€ts de la patrie et du
peuple", et en revanche interdit tout ce qui peut diviser "les religions et (...)
le peuple" (art. 9).

Autre liberte classique, h6ritee du XVIHe sicle au point de faire figure
chez certains $res fondateurs de quasi-critre du libralisme d'un rgime:
la sùreté dont chacun doit pouvoir jouir sous la garantie des tribunaux.
Les textes vietnamien et cambodgien sont de ce point de vue les plus
dvelop$s. Ils interdisent "toute forme de pers6cution, de torture,
d'atteinte à l'honneur et à la dignite humaine" (art. 71-3 vietnamien) ou
"toute violation corporelle d'un individu", tandis qu'il est ajoute que "la bi
protege la vie et l'honneur des citoyens" (art. 38 can ıbodgien) ; dans les
deux es$ces aussi, la prsomption d'innocence est amrm6e tant qu'il n'y
a pas eu de jugement d6finitif prononc6 par un tribunal en respectant des
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rgles de proc6dure protectrices de l'accus6 (art. 71-2 et 72-1 vietnamien et
38 cambodgien). La constitution lao pour sa part se borne à reconnaitre ğ
ses citoyens la jouissance "du droit à l'inviolabilite de leur personne et de
leur domicile", prcision apportee qu'il ne peut y avoir d'arrestation ou de
perquisition que sur dcision "de l'autorite comptente" ou dans les "cas
dtermiıı 6s par la bi", ce qui est mdiocrement protecteur (art. 29).
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En des termes trs proches, il est recoımu aux citoyens des trois pays le
droit de dnoncer et de dposer plainte contre les activites i11gales des
organismes d'Pat ou des structures collectives (art 28 lao, 74 vietnamien
et 39 cambodgien). Il vaut de noter que, tandis qu'au Cambodge qui par
ailleurs édicte que la peine de mort ne doit pas exister (art. 32-2), le
jugement et la rparation sont de la comptence des tribunaux, au Vitnam la question est tranch4e "par l'organisme d'tat comptent" ; l'on peut
s'interroger sur les garanties qu?un particulier est en droit d'attendre de
cette dernire disposition. Pour ce qui est du Laos, il tient ici encore cette
position intermkiaire déjà souligne si le texte accepte de consacrer un
chapitre entier aux "organes judiciaires", comme dans une constitution
libS-ale classique, les garanties qui y figurent sont fort limitees, étant
notamment entendu que lesjuges sont "nomms ou rvoqus par le Comite
permanent de l'Assemble nationale" (art. 67).
Il en y a un peu de meme pour ce qui est de la libert d'aller et yenir.
Les trois bis fondamentales, en eftet, reconnaissent à leurs ressortissants
la possibilite de se d6placer et de choisir librement leur rsidence (art. 27
lao, 68 vietnamien et 40 cambodgien). Toutes trois 6galement terminent en
soulignant, selon des formules varies, que ces activites doivent s'ex Ğrcer
dans le cadre de la bi. A remarquer que pour une fois proches, les textes
vietnaınien et cambodgien prvoient explicitement la possibilite de quitter
le pays et d'y revenir. A ce dernier Ğgard, on peut se demander quelle
interprdation priviMgier, si l'omission de ce droit d'expatriation ou de
retour au pays au profit des Laotiens est le signe d'une moindre protection,
ou en tout cas d'un plus grand laconisme de la bi fondainentale, ou si
l'inverse, le droit d'expatriation et de retour au pays des Cambodgiens et
des Vietnamiens traduit dans ces pays une situation plus diflicile, Mritage
de guerres civiles plus rudes.
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le droit de vote, à peu piis la meme diffrence qu% propos de la
liberk de circulation se donne à constater. La constitution kbmre est trs
classique avec un droit de vote reconnu à partir de 18 ans et celui d'€tre
candidat fix6 à 25 ans, ainsi que le renvoi ğ la bi 4ectorale pour ce qui est
des modalites pratiques (art. 34). Celle du Vit-nam se montre plus
embarrasse, donc plus longue, avec un article 53 reconnaissant au citoyen
le droit de "participer à la gestion de 1'tat et de la socite", sous forme de
dbats, de propositions ou par le biais de röförendum, tandis gue l'article
suivant place le droit de vote à 18 ans et de candidature à 21 ans en
accumulant les d6veloppements sur tous les ö1ments "d'appartenance
ethnique, de sexe, d'ertraction sociale, de croyance, de religion...", qui ne
doivent pas entrer en ligne de compte en matire de choix politique, mais
en terminant par une allusion renvoyant ici encore "aux dispositions de la
bi". La constitution Iao est de la meme yeme : droit de vote à 18 ans et de
candidature à 21 ans avec un dveloppement sur les éléments à ne pas
pröjuger sur le plan politique, tels le sexe, la condition sociale, le niveau
d'instruction, les croyances on l'appartenance ethnique (art. 21 à 23). A
noter de ce dernier point de yne, une singu1ire et rcurrente allusion au
caractĞre "pluriethnique" du pays (art. 1, 2, 7, 8, 13, ek.).

Les mmes nuances que pour les Iibertös politiques et de circulation se
retrouvent pour la propritJ. Les trois bis fondamentales la
reconnaissent, mais la version cambodgienne est natureliement marqu4e
de moins d'arrire-pense. C'est au point çue s'y retrouvent des termes
visiblement empruntes à la d6claration française de 1789, surtout h propos
de l'expropriation qui "n'est possible que pour des raisons d'utilite
publique autorisSs par la bi, sons r6serve d'une juste et pröalable
compensation" (art. 44 cambodgien). Il est vrai que le m€me
dveloppement r4serve la propriöte foncire aux personnes physiques ou
morales de "nationalit6 khmre". Encore cette disposition est-elle
ambiguö, empreiııte de conceptions remontant au XIXe sicle, c'est- ğ-dire
impliquant que c'est la proprite de la tere çui est la plus importante elle
ne correspond donc que trs m6diocrement à la hiörarchie contemporaine
des priorites en matiĞre d'investissements économiques. Par ailleurs, le
fait de parler de personnes morales de nationalit4 k1ımre pose la question
des soci6tes possd6es par les étrangers mais de statut national. Il
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Les constitutions vietnamienne et lao, quant à elles, font preuve d'une
certaine dose d'h6sitation tout en demeurant visiblement soucieuses
d'accroitre la part du secteur priv. L'article 17 vietnamien énumère de
façon trs dtail16e, l'ensemble de ce qui rekve de la proprit "de tout le
peuple": les terres, les for€ts, les montagnes, les fleuves, les lacs, ete.
L'article 15 lao s'tend sur les diverses formes de proprites : droit de
possession, droit d'usage, droit de cession, droit de succession. Concernant
les terres qui paraissent être considres ainsi qu'au Cambodge, comme
un enjeu trĞ s important, c'est İ 'Etat au Vit-nam qui en assure la gestion
en les confiant à des organisations 011 à des particuliers (art. 18), c'est la
communaute nationale au Laas qui en est propritaire mais il revient
l'tat d'en garantir "les droit d'usage, dé succession et de cession" (art. 15).
Au reste, les particuliers peuvent, au Vit-nam, bn6ficier d'une
"utilisation stable à long terme", avec possibilite meme de c Ğder ce droit
d'usage, susceptible par voie de consquence de faire progressivement
naitre ıme sorte de proprite prive. Ces articles sont suflisamment
importants pour que le texte y revienne un peu plus bin, au moment de
düinir le droit de proprite reconnu aux citoyens sur ses revenus Mgaux,
ses 6pargnes, ses habitations, ses moyens de consommation et de
production... (art. 58). Comme dans la constitution cambodgienne mais
avec une formulation plus élégante, il est prcis que "l'Etat prot Ğge le
droit de proprite kgale". Finalement, si ces prcisions proc Ğdent de toute
6vidence du souhait de reconnaitre une part plus grande à l'initiative
prive, c'est surtout dans les articles consacrs aux droits socioconomiques modernes, ouverts sur le libre marché et la concurrence, tout
en protegeant contre les inga1ites et les dviances qui peuvent en
rsulter, qu'elle se ralise.
Il. Les nouveaııx droits socio-Sonomiques
Il s'agit ici des composants les plus rcents constitutifs de la citoyennete
dmocratique au stade actuel de son évolution. Les premiers parmi ceuxci relövent de la libert6 économique dont la lögitimite a été do$e par
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l'6chec des économies socialistes et les succs concomitants du capitalisme;
tel point d'ailleurs que son principe se rvMe aujourd'hui l'une des
exigences impos6es par les grands bailleurs de fonds, ğ la coopration et
au coınmerce international.
La prsentation des droits diz et au travail dans chacune des chartes est
somme toute moins divergente qu'il pourrait l'tre suppos. Le texte
cambodgien les expose d'une façon en fait classique, c'est- ğ-dire avec une
terminologie qui correspond aux valeurs reconnues par la socite
occidentale: "Les citayens khıners des deux sexes ont le droit de choisir un
m6tier selon leur capacite et selon les besoins de la sociM" (art. 36). La
constitution vietnamienne, elle, reste fidle à une certaine fonne de
rigidite: "Le travail est à la fois un droit et un devoir du citoyen" (art. 55).
Quant au Laos, il est encore une fois intermdiaire entre les deux. autres,
la fois plus libral que le Vit-nam et moins favorable à l'6conomie de
march6 que le Cambodge : 'tes citoyens lao ont le droit au travail et
l'exercice des professions qui ne sont pas interdites par la bi" (art. 26). Les
döveloppements suivants sont en revanche assez semblables d'un pays
l'autre. Au Cambodge, ils imposent une rmun6ration identique pour un
m€me travail quels que soient le sexe et le lieu de travail, ainsi que, pour
tous, le bönfice des assurances sociales, de l'appartenance à un syndicat
et du droit de grve et d'organisation de manifestations pacifiçues "dans le
cadre de la bi" (art. 36 et 37). Au Laos "les travailleurs ont le droit au
repos, le droit de recevoir des soins mdicaux en cas de maladie et le droit
ğ l'assistance en cas d'incapacit6 de travail, d'invalidite, de vieillesse et
d'autres cas d4termin6s par la bi" (art. 26). Au Vit-nam, il est requis de
l'ğtat de fixer "la dure de travail, le rgime des salaires, le rgime de
repos et le rgime d'assurances sociales pour les fonctionnaires de l'Etat et
les salari6s", ainsi que d'encourager, comme si cela ne suffisait pas, "le
d6veloppement d'autres formes d'assurances sociales au profit des
travailleurs" (art. 56). Ces considrations ainsi que d'autres articles
portant sur les responsabilites publiques en matire de croissance
conomique (l'article 112-4, par exemple, énumère parmi les üches du
gouvernement, "la gestion unifie de l'difıcation, da dveloppement de
l'conomie nationale...") pourraient laisser croire au maintien d'un
systeme largement collectiviste.
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En ce qui concerne le systme économique, la charte vietna ınienne üablit KURULTAYI
une distinction intressante entre trois types de structures de production
et de commerce: 1'conomie d'Etat à laquelle est reco ımu un röle directeur
au plan national mais qui est cantonS "surtout dans les branches et
domaines clefs" (art. 19); l'conomie colleetive organisS "suivant les
priıı cipes de libre consentement, de dmocratie et d'avantage mutuel" (art.
20) ; enfın l'conoınie individuelle puisgue le capitalisme privé est autoris
ğ crer des entreprises "sa ıı s restriction sur l'envergure de leurs activitos",
mais "dans les branches des mtiers utiles à la nation et à la vie du peuple"
(art. 21). A noter que si la constitution autorise 1'6conomie priv6e, en
revanche elle encourage l'conomie familiale. Sans doute ces dispositions
ne parurent-elles pas sufiisantes au constituant vietnamien, puisqu'il y
revient à l'article 57 qui stipule que "le citoyen joult da droit de libre
entreprise" suivant, il est vrai, les dispositions de la bi. Un peu plus bin,
le citoyen se voit reconnaitre, outre le droit "d'effectuer des recherches
scientifiques et techniques [et] de faire des dcouvertes", ce qui parait une
mince concession, mais 6galement la faculte "de crSr de nouveaux
produits, d'avoir des initiatives pour amliorer les techniques, rationaliser
la production" (art. 60). La constitution lao est encore plus ambiguö.
Comme la vietnamienne, elle distingue ute proprite étatique, une
proprite collective et ute propriM individuelle (art. 14). Elle n'hsite pas
ü encourager l'arrive de capitaux étrangers en annonçant que "l'Etat
protege et dveloppe ( ... ) la propri6te des étrangers investissant en
Rpublique dmocratique populaire lao". Le elin d'ceil est eneore plus
appuyé dans le paragraphe suivant, lorsqu'il est prcis que "l'Etat
encourage tous les secteurs économiques ü se concurrencer et ü cooprer
entre eux dans le dve1oppement des activitös de production et des
affaires" (art. 14). L'article 16 couronne tout cela par ute formule
amphibologique: "La gestion économique est pratique selon le mcanisme
da marché dont İ 'Etat assure la rgu1ation et selon le principe de la gestion
sectorielle centralis6e et uniforme, combine de façon rationnelle avec la
d6l6gation ( ... ) de responsabilite aux autoritS locales".
Parmi les droits sociaux, tes obligations ü lMgard de la famille
forment une composante assez conventionnelle du moins pour ce qui est du
Vit-nam et da Cambodge alors que la constitution du Laos den parle
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pas, si l'on met à part deux lignes en fm du chapitre İİ:
"l'tat veille ğ l'application de la politique en faveur de la möre et des
enfants" (art. 20). La constitution cambodgienne est relativement
laconique, autant que le lui permette le souci de prserver l'essentiel, avec
une mention aux droits égaux de l'homme et de la femme, "spcialement
dans le domaine du mariage et de la famille", tout en imposant, comme
conditions au mariage, le principe du "consentement mutuel et de la
monogamie" (art. 45). Les dveloppements subsquents sont surtout
r6digös en faveur des enfants. Entre autres, il est exig6 des parents de les
ölever et les éduquer pour qu'ils deviennent de bons citoyens (art. 47) et de
l'Etat qu'il leur garantisse "le droit à la vie, le droit à une kucation
scolaire, le droit à une protection pendant les situations de guerre et à la
protection öconomique ou sexuelle" (art. 48). A ce dernier égard, l'exemple
de la Thaylande, voire celui des Philippines, n'a sans doute pas été sans
influence l'image que certains quartiers de Bangkok mı de Manille ont
valu à ces pays est connue - ce dont les Thailandais et les Philippins ne
manquent pas de souligner le caractre trs abusivement g6nralisateur et les constituants khmers ont certainement puis6 dans ces situations la
dtermination d'en öviter l'extension dans leur pays. İl y est d'ailleurs fait
allusion avec un paragraphe particulirement dair: "le commerce des 6tres
humains, l'exploitation de la prostitution et des obscniMs portant atteinte
la dignité de la femme sont interdits" (art. 46).

".A constater que seules les atteintes à la dignitö de la femmes sont
stignıatisöes; l'on ne Sait s'il faut l'imputer à la conviction que

l'autre sexe est moins menacö ou au souci de ne consacrer cet
article qu'à la protection des femmes.
Au Vit-nam, la constitution est sur ce point beaucoup plus 6labore
comme il se doit dans une socit oü l'Etat entend prserver les acquis et
prmuııir contre les risques les plus srieux qu'encourent les membres de
la sociM et notamment ses éléments les plus faibles. S'agissant des
femmes, l'article 63 prend toutes les pröcautions possibles pour garantir
l'ögalite des sexes: meme salaire pour Sme travail, équipement en
maternites, cliniques p6diatriques et garderies d'enfants afin de leur
permettre « de se livrer h la production, au travail ou aux 4tudes"; il fait
cho notamment aux responsabilitös de la collectivite en vue de secourir et
de soigner la mre et l'enfant (art. 40). Dans la mme ligne, la fan ıille est
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galement protge avec un mariage fondé sur le principe du libre
consentement, de la monogamie et, de façon plus surprenante, "du
progrs", assorti du devoir pour les parents d'lever leurs enfant "pour en
faire de bons citoyens" (art. 64). Parmi les prrogatives que la fan ıiile,
l'Etat et la société doivent assurer aux jeunes, certaines sont fort
classiques, ainsi "d'tudier, de travailler, de se distraire, de dvelopper la
force physique et l'intelligence", d'autres sont plus connotoes, ainsi du
droit "de s'enrichir en traditions nationales, en conscience civique et en
idal socialiste, de marcher en tte dans l'ceuvre de travail crateur et
dfense de la patrie" (art. 66).
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Il est ögalement des dispositions qui se situent dans le prolongement des
luttes menes pour 1'indpendance et qui tendent à garantir à ceux qui s'y
sont sacrifis, que l'Etat s'acguittera d'une indispensable obligation de
solidarite et de reconnaissance. Ainsi un article complet est-il consacré aux
soldats blesss et malades, aux familles des morts pour la patrie, ainsi
qu'aux personnes et aux familles ayant des mrites envers le pays: en leur
faveur, il est prvu le bnfice de "politiques pfl ilgies de l'Etat", et
meme des emplois rservs (art. 67). Le Laos ayant connu le m€me type de
situation, sa constitution prescrit à l'Etat de prendre soin "des
combattants invalides, des familles des personnes qui ont sacrifié leur vie,
des familles des personnes mritantes vis--vis de la patrie" (art. 20).
Matires émergentes dans l'arsena.l des nouveaux droits dmocratiques,
l'Mucation, la culture et l'environnement sont abords dans les nouvelies
chartes fondamentales d'Asie francophone, les deux premiers aspects
tant priviMgis par rapport à la troisime. Pour ce qui est de l'üiucation
et de la culture, la constitution du Cambodge y consacre la quasi-totalite
d'un chapitre Vi qui clöt d'ailleurs les dveloppements sur les droits des
Khmers. Plusieurs dispositions visent d'abord l'kucation et la formation
h 1'gard desquelles İ 'Etat se voit confier une responsabilite primordiale.
Les dtails ne nı anquent pas, qui ne sont gnralement pas ailleurs jugös
dignes d'une telle constitutionnalisation: effort en faveur de l'kucation
physique et sportive; inclusion de l'enseignement de la technologie et des
langues arangres; scolarit6 obligatoire pendaz ıt neuf ans; soutien aux
coles de Pali et aux études bouddhiques (art. 65 à 68); dispositions
auxquelles est ajoutee la protection de la culture nationale et de la langue
khmre ainsi que des sites bistoriques (art. 69).
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articles des textes lao et vietnamien traitent ces thmes dans une
autre perspective oü transparait le souci des dirigeants de garder le
contröle de la situation et de limiter l'ouverture au pluralisme politique.
Au Laos, les activites éducatives, culturelles et scientifiques n'ont pas
seulement pour objectif d'lever le niveau des connaissances mais
ga1ement de "dvelopper l'attachement au rgime de dmocratie
populaire" (art. 19). A noter qu'ici encore l'allusion à la protection des
minoritS ethniques est frquente. La volonte de garder le contröle de la
situation se retrouve à propos de la culture puisqu'il est soulignö qu'il
revient à I'Etat d'6linıiner "les manifestations rtrogrades dans le domaine
idologique et culturel" (art. 19). Au Vit-nam, ces questions sont l'objet
d'un chapitre sp6cial intituM "Culture, éducation, science et technologie",
le titre de la constitution vietnamienne consacré aux droits et devoirs
fondamentaux du citoyen étant assez succinct à ce sujet puisqu'il se borne
faire allusion aux "droits de l'homme en matire de politique, aftaires
civiles, 6conomie, culture et socit? (art. 50).

Il est rvlateur que sur les vingt-huit alin6as gue compte le chapitre
spcial, huit seulement ne commencent pas par les mots "l'Etat", ce qui
marque bien que, conformment à la logique d'un rgime socialiste, ici
soigneusement prserve, et öloigne du systeme des libertesclassiques,
tout ce qui touche à la culture et l'ducation est confi6 ğ I'Etat et non
protégé contre son intervention. L'ampleur des obligations mises ğ la
charge de l'Etat est impressionnante, souhaitant par exemple qu'avec la
socite, il assimile (sic) "la quintessence de la culture de l'humanite".
Rekvent de sa com$tence en efl'et la gestion unifie du systeme de
l'6ducation nationale (objectif, prograımnes, contenu, plan d'kucation,
"criteres des enseignants", statuts des examens, syst Ğme des diplömes:
article 36), l'laboration de la politique scientifıque et technologique
nationale (dfinition des lignes, des politiques et des bis, r6novation des
technologies, dveloppements des forces de production, ete.: article 37),
ainsi que le d6veloppement des échanges et de la coo$ration
iııternationau.x (culture, information, litterature, arts, sciences,
technologies, eto.: article 43).
Cette volonte de contröle des clirigeants propre aux rgimes de dmocratie
populaire se retrouve dans l'vocation rcurrente de "la gestion unifi6e"
confi6e à I'Etat ici comme dans nombre d'autres domaines. Mais, sans pour
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cela dire qu'il s'agit d'une quelconque attnuation, les allusions à la
recherche d'autres sources de financement, compkmentaires à ceux de
l'tat expriment visibiement le sentiment que les pouvoirs publics ne sont
pas en mesure de tout prendre en charge et qu'il leur appartient de
s'appuyer sur d'autres formes d'initiative; c'est sans doute la raison pour
laquelle il est fait mention au dveloppement de "formes d'cole pflve"
(art. 36-2). L'idologie affleure toujours au Vit-nam avec une phrasologie
distinctement hroique. Les rfrences à "la pense, la morale et le style
de vie de Ho Chi Minh" ou aux "hautes valeurs du peuple vietnamien" ou
encore à la "noble âme des Vietnamiens" par exemple (art. 30 et 32)
participent des canons du discours socialistes, trahissant encore un culte
rsiduel de la personna1it, mais se veulent également un hon ımage aux
victoires qu'ont couronnes deux longues guerres de Iibration.
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S'agissant de l'environnement enfin, il n'apparait nulle part comme un
secteur privilgi6, à la diffrence de nombre de constitutions rcentes.
Sans être exclu, ce domaine est plutöt abordé de façon dispers, voire
adventice. Le texte vietnamien en fait mention ğ propos du rgime
öconomique avec l'utilisation rationnelle des ressources naturelles (art.
29), dans l'numration des attributions du gouvernement (art. 112-5),
ainsi qu'à propos de la conservation, la valorisation et la dfense du
patrimoine culturel et historique, dont font également partie les sites
rvolutionnaires dont İ 'Etat et la société sont responsables (art. 34). La bi
fondamentale lao est là encore assez brve, prescrivant cependant à toutes
les organisations et à tous les citoyens de "proteger l'environnement,
pr6server les ressources ıı aturelles: le sol, le sous-sol, les forfts, la faune,
les ressources hydraulique et 1'atmosphre" (art. 17). Un peu plus bin, il
est également prvu que " İ 'Etat protege les antiquites et les sites vnr6s
de la nation" (art. 19). Au Cambodge, la dfense de l'environnement se
ramSe surtout à des considörations sur le patrimoine culturel, comme
l'indique l'article 69. A ce propos deux mesures plus spkifiques visent les
deux pratiques qui furent à l'origine de la plupart des destructions
commises à l'encontre des monuments historiques, au premler rang
desquels ceux d'Angkhor; il s'agit d'une part des infractions contre le
patrimoine qui doivent €tre svrement condamnes (art. 70), d'autre part
des activites militaires çui sont prohibSs, les sites étant érigés en zone
neutre (art. 71)
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Au terme de cette étude se confirme I'hypothse initiale d'une certaine
convergence dans 1'6nuınration des droits et liberts par les trois
nouvelies constitutions d'Asie francophone malgré la diversiM des rgimes
politiques. Le Laos et le Vit-nam, pays qui continuent de se rclamer du
communisme, font une place aux libertS classiques ainsi qu!à la
concurrence et à l'initiative priv6e en matiĞ re 4conomique, le Cambodge
qui se veut plus ouvert sur l'conomie de march, met nanmoins à la
charge de l'tat un certain nombre d'obligations concernant la protection
sociale des citoyens. La difl'örence essentielle, hors toute considration
d'organisation politique, tient à la persistance au Laos et au Vit-nam de
mentions plutöt menaçantes à l'endroit de ceux qui pourraient être tenMs
de remettre en cause les bases socialistes du rgime. Il faat y voir le souci
trs comprhensible des dirigeants, apr Ğs l'exprience sovitique, de
russir l'inövitable r4forme 6conomique tout en escamotant autant que
faire se peut une transformation politique pouvant dboucher sur leur
viction. En Asie, le modle semble bien être la Chine populaire malgr4
d'anciennes inimitiös tandis gu' l'inverse la Core du nord donne
l'exemple d'un r6gime crispö sur la vieille orthodoxie, ce que mme la mort
du fondateur n'a pu ébranler.
Par rapport aux autres pays lancös sur la voie de la transition
dömocratique, les trois pays composant l'ancienne Indochine française
semblent marqus par un certain ralisme dans l'6numration des droits
et libertes. Meme s'il n'est pas question de nier que certaines obligations
mises par le texte constitutionnel à la charge de l'tat au prof ıt du citoyen,
exigeront de ce dernier un effort irnportant, les constituants ont su se
garder d'tab1ir une döclaration de droit relevant d' ıme dmarche trop
exclusivement programmative mais ont tendu à donner aux citoyens des
armes eflicaces contre toute les formes d'oppression dans la liniite du
raisonnable. A cet ögard, les difl'rences avec certaines constitutions
africaines rcemment promulgues sont 6videntes et ğ l'honneur dos
juristes de cette partie de l'Asie.
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LE REGIME SEMİ PRESIDENTIEL
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Prof. Dr. Alain BOCKEL
(Galatasaray Üniversitesi-Oriğ ans Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Le rgime semi-prsidentiel n'est, sans doute, pas le rgime idal. Si l'on
exelut le rve de la dmocratie pure, d'un peuple de citoyens conscients,
responsables, se gouvernant eux-m€mes directement, le rgime
parlementaire apparait co ınme le meilleur modle à la portee des peuples
d'aujourd'hui. On y trouve, en eftet, d' ı.me part, un Parlement choisi
directement par les citoyens, reprsentant la diversito de leurs
aspirations, charg6 de d6battre publiquement et librement des grands
probkmes auxquels le payz est confronto, et de prendre les dcisions
fondamentales qui concernent chacun, et, d'autre part, un Gouvernement,
désigné par les reprsentants du peuple, en charge des alTaires communes
qu'il gre sous le contröle et avec la confiance du Parlement. Le Peuple
souverain, quant à lui, est à la base de tout l'kifice, puisqu'il dispose du
pouvoir de dcider priodiquement qui le repr6sentera, et de sanctionner
ceux qui ont trahi sa confiance. Cette vision quelque peu idylique de la
dmocratie consensuelle ne se rencontre gue rarement, et sous une forme
sans doute moins romantique, dans certaines dmocraties de l'Europe du
nord. C'est, le plus souvent, la forme plus rkuuctrice de la dömocratie
majoritaire qui s'impose. Pourtant, quoiqu'on en ait, que ce soit sous sa
traduction britannique, allemande, espagnole ou autre, il s'agit M da
rgime le plus dmocratique auquel l'on puisse aspirer de nos jours.
Le problöme est que ce rgime ne "se dkrte pas". L'histoire, la culture
politique, l'tat des forces sociales et politiques amnent bien souvent le
r6gime parlementaire à sa perversion ou sa drision, c'est--dire à son
impuissance et à la perte du caractere dmocratique qui est sa raison
d'tre; les drives des 3eme et 4eme Rpubliques françaises l'illustrent
suffisamment, et l'Italie cherche, en vain pour le moment, ğ en sortir,
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montrant par lğ 6galement que ce rgime est souvent incapable de se
rformer de 1ui-mme.
Le rgime prSidentiel n'tant, selon l'avis gnral, pas exportable sans de
grands risques, reste le Rögime semi-prsidentiel, objet de cette
intervention. Est-ce la solution, au moins à titre transitoire, et sans perdre
de vue 1' "idSl" du rgime parlementaire, la recette à proposer aux pays
en mal de gouvernement (1)? Mais rappelons brivement, avant de tenter
de rpondre h cette question, ce qu'est ce rgime.
LA "VRAIE NATURE" DU REGIME SEMI-PRESIDENTIEL
Deux évènements de l'actualite rcente constituent une bonne
introduction à cette rf1exion. Le premier nous est oftert par la Serbie, il
est encore prSent à notre esprit. L'automne dernier, les decteurs serbes,
invites à élire leur Pr6sident au suffrage universel, ont eu l'impression que
l'on tentait de fausser leur choix. Le peuple s'est rebell6, et ce fut la
rvolution. Bien sür, de nombreux autres facteurs expliquent ces
vSements, et l'on pourrait invoquer d'autres exemples analogues
concernant des élections l4gislatives, on de trop nombreux cas d'Mections
prsidentielles truqu6es. Mais, et l'exemple plus rcent encore de la Cote
d'ivoire le confirme, lorsque le peuple a l'impression qu'il peut rellement
choisir son Prsident, et gue ce choix peut avoir des consquences sur le
sort de son pays, ne serait-ce qu'au niveau des principes, il tient à ce que
son choix soit respectö. Le second 6vnement, qui s'est produit cette fois en
Turquie, 6galement l'automne dernier, vient confirmer, sons un autre
aspect, cette premire röflexion un peu sommaire. Le nouveau Chef de
l'Etat n'y a certes pas été ölü au sufl'rage universel, et beaucoup pensaient
qu'il n'aurait, de ce fait, aucune influence röelle. Mais la Constitution lui
accorde des pouvoirs non nögligeables. Il a döcidö d'en faire usage, au nom
du respect du droit et des principes, en s'opposant à certaines döcisions
prises par le Gouvernement notamment. Cela a provoquö un tollö chez les
(1) Voin sur cette interrogation, los Actes du Colloque qui sest tenu à İ'Universit4
Galatasaray en mal 1999, sur le thöme «Un Prösident 41u par le Peuple, une bonne
solution?», publiö par Galatasaray Üniversitesi Yay ınları et les Presses de
l'Universitö de Sciences sociales de 'Ibulouse, septembre 2000.
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L'6lection au suffrage universel direct du Chef de l'Etat, disposant de
pouvoirs propres non ngligeables, tel est, justement, le premier trait qui
caractrise le rgime semi-prSidentiel, et les exemples qui viennent d'tre
cits montrent qu'il ne s'agit pas là d'un critre purement formel. Comme
on le sait, la dfinition de ce type de rgime se compkte par un deuxime
öMment, d'importance égale, l'existence d'un Gouvernement responsable
devant le Parlement. C'est ce dualisme, cette coexistence d'un Prsident
lu d.irectement par le Peuple, et d'un Premier ministre tenant sa
légitimité de la confiance du Parlement, Lui aussi reprsentant le Peuple,
qui caractSise le rgime semi-prösidentiel. DS lors, toute la
problmatique de ce type de rgime tient aux rapports qui existent entre
le chef de l'Etat et le chef du Gouvernement, ou, en d'autres termes, ğ la
nature et à 1'tendue des pouvoirs du premier. Cette question est souvent
occultee par la doctrine française, qui, sous l'influence de Maurice
Duverger, le "Pre" de la tMorie du rgime semi-prsidentiel, priviMgie
l'tude de la pratique politique de ce type de r6gime, au dötriment de sa
nature juridique, et s'en tient essentiellement à l'exemple français. Or, je
pense que, si la Constitution de la 5eme R4publique française est une
bonne illustration de ce type de rgime, son application, qui a ses vertus et
ses dfauts, n'en est qu'une version trS dforme, et d'ailleurs tout à fait
unique dans son genre, et ne saurait servir de base ğ une rflexion
gnrale.
Comment, en ralit Ğ , analyser la nature des pouvoirs de ce Prsident, pour
le distinguer de ses homologues des rgimes prsidentiel ou
parlementaire?
D'abord, en rappelant qu'il ne gouverne pas. Le pouvoir gouvernemental
appartient au gouvernement qui l'exerce sous la direction du premier
ministre, comme le prcise d'ailleurs la Constitution française. C'est celuici qui, sous le contröle et avec la confiance du parlement, "dtermine et
conduit la politique de la Nation". Le Prsident dispose d'un pouvoir d'une
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nature, que l'on peut nommer, aprs Georges Burdeau et Jean-Louis
Quermonne, le "Pouvoir d'Etat". Le Prösident a en charge les intrts
su$rieurs de l'Etat, il est, à ce titre, un «gardien", le protecteur de la
Constitution et des valeurs suprieures de la Nation, un "arbitre", chargö
d'assurer le fonctionnenıent rgu1ier des pouvoirs publics et la continuit
de l'Etat, et un "garant" des intr€ts fondamentaux du pays, de son
indöpendance et de l'intégrité de son territoire, et du respect de ses
- engagements internationaux. On retrouve là la dfinition de sa mission
selon la Constitution française (article 5), mais la Constitution portugaise
propose une formule peu difförente (article 120), et l'on pourrait dgager,
en ra1iM, dans la plupart des rgimes semi-pr4sidentiels, une conception
analogue, si l'on rassemblait les difirentes attributions qui sont confies
au Chef de l'Etat.
C'est là une mission importante, qui l'a ınne à intervenir dans la vie
politique courante, vis-ğ-vis du gouvernement, qu'il dsigne et peut parfois
rvoquer, et à qui il indique les grandes orientations ğ suivre pour la
d4fense du pays ou dans les relations internationales, aussi bien que visğ -vis du Parlement, dont il peut contester les dcisions pour
inconstitutionnalitğ , ou plus parfois, et qu'il peut, à l'occasion, dissoudre.
Une mission qui peut aussi, parfois, l'autoriser à des interventions plus
graves lorsque les inMrts essentiels da pays sont menacs, la stabiite de
l'Etat ou du rögime étant en cause. Les interventions du clief de l'Etat ne
sont certes pas quotidiennes, et l'on pourrait dire paradoxalement que, si
tout ya bien, il n'aurait pas h agir. Mais lorsqu'il se manifeste, c'est qu'un
probkıne qui peut être grave survient, il doit avoir alors toute 1' autorite,
et toute la Mgitiınitö nkessaires pour s'imposer. D'oü l'int4rt de son
lection directe par le peuple, qui peut également lui donner
l'indispenable recul par rapport aux acteurs politiques engag4s et aux
partis politiques. C'est donc, au total, à ce niveau, dans cette conception
tout à fait particulire du chef de l'Etat, de sa mission, et de sa place dans
l'quilibre politique, que se caracterise, me semble-t-il, le rgime semiprsidentiel, d'un point de vue thöorique h tout le moins. Mais, qu'en estil dans les faits?
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De nombreux pays ont opté pour ce type de rgime. Aux six pays que l'on
cite habituellement (la Finlande, İ'Irlande, l'Islande, İ'Autriche, la France
et le Portugal, à quoi il convient d'ajouter l'exemple historique de la
RpubIique allemande de Weimar), sont venus s'ajouter, si l'on reste en
Europe, de nombreuses nouvelles dmoeraties de l'Europe centrale et
orientale, si bien que l'on peut maintenant soutenir que le rgime semiprsidentiel est devenu le rgime dominant des Rpubliques europennes.
Cela vaut, je pense, que Fon commence à s'interesser!
La doctrine française dominante est pourtant d'un avis contraire. Les
rgimes politiques ğ Constitution semi-prsidentiel1e, selon elle, n'ont
aucune homogSüte ni spciflciM. 'Ibus, au fond, seraient ou de vritables
rgimes parlementaires (Irlande, Islande, Autriche), ou pourraient être
assimiks à cette categorie, sauf la France. Donc, toujours selon cette
doctrine, un "ModMe", ou une categorie, de rgime semi-pr Ğsidentiel
n'existe pas: seni le rgime politique français vaut que l'on s'y interesse
comme type de rgime difl'rent des autres.
Mais c'est un rögime tout à fait particulier. Les sceptiques soutiennent que
c'est lğ un rgime instable: il octroie à son chef de l'Etat un pouvoir trop
pröpond4rant lorsque celui-ci peut s'appuyer sur une majorit4
parlementaire qui lui est favorable; on parle alors de "prsidentialisme
majoritaire". En revanohe, lorsque la majorite parlementaire lui est
hostile, comme actuellement, on retrouve un vritable gouvernement
parlementaire dirigé par le premier ministre. Le pr4sident, le rel chef de
l'opposition, est alors tente d'utiliser les pouvoirs rduits, mais non
ng1igeables, qui lui restent pour entraver l'action du premier ministre,
chef de la majorite; le confiit entre les deux hommes à la tte de l'Etat ne
peut d'ailleurs que s'accentuer à mesure que s'approche la date de
l'alection prSidentielle, qui les verra s'afironter devant les Mecteurs,
comme on le voit aujourd'hui. Les analystei, quant à eux, se livrent à des
tudes approfondies pour en expliquer le fontionnement complexe (on
pourra en trouver quelques exemples dans l'ouvrage cite, issu du rcent
colloque de l'Universit6 Galatasaray). Il est vrai qu'il s'agit là d'un rgime
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sğ duisant, qui a r4ussi à doter la France de la stabilit
gouvernemeatale et de l'autorit de l'Etat, et qui, au fond, est trs
dmocratique, car c'est le peuple qui d6cide, en dernire analyse, à qui le
pouvoir sera attribu. Le peuple peut meme, comble de la sophistication,
faire varier l'importance du pouvoir qu'il attribue au prsident qu'il élit, en
lui accordant ou pas une majorit6 parlementaire favorable. A ce titre, ce
rögime peut servir de modĞle. 11 faut savoir, cependant, qu'il est largeme ııt
le produit du contexte politique dans lequel il est n. Mais il ne s'agit plus,
proprement parler, d'un rgime semi-prsidentiel, tel que nous avons
tenté de le dfinir plus haut. Car, dans sa "version normale", le prsident
cumule le "pouvoir d'Etat" et la direction du pouvoir gouvernemental.

Car, ce que je voüdrais soutenir ici, c'est que le rgime semi-prsidentiel
existe, pas seulement en tant que catgorie juridique, mais en tant que
forme de gouvernement particu1ire, et, par suite, qu'il peut constituer un
modMe de rf6rence pour les pays à la recherche de recettes nouvelles.
Affirmation peut-tre encore prmature, car le nombre de ses
manifestationsest encore limit. Il est, en effet, sans doute trop tM pour y
comprendre les pays de I'Europe centrale et orientale (Pologne, Roumanie,
Bulgarie, Serbie depuis peu, eto ... ), oü les rgimes et les forces politiçues
ne sont pas encore vraiment stabilisös. Mais l'tude des exemples de pays
comme le Portugal, la Finlande, l'Allemagne de Weimar aussi, et bien sür
la France de la "cohabitation", pourrait déjà permettre un certain nombre
d'observations sur les particularitos, et, pourquoi pas, sur les vertus
s$cifiques, du mode de gouvernement semi-pr6sidentiel (pour les raisons
indiquöes ci-dessus, et au risque de faire froncer les sourcils des
thoriciens du rögime semi-prsidentiel, il ne convient pas d'y inclure le
rgime français, dans • son application "orthodoxe", sinon comme un
variante trs particu1ire).
Quelles sont donc les "vertus" de ce rgime senıi-pr6sidentiel?
Ou, plutot, quelles pourraient-elles être? Car, à notre connaissance, peu
de recherches ont été effectues dans cette direction pr4cise, et nos
remarçues sont davantage des thmes de rflexion que le rsultat d'une
tude approfondie. En ra1it, ces "vertus" dcoulent tout naturellement
des caractoristiques de ce rögime, qui ont été exposes plus haut. La
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premiĞre tient à la stabiliM çue le modMe semi-prösidentiel peut apporter,
qui est une des conditions du d4veloppement et de la d4mocratie. La
pr4sence d'un chef d'Etat 61u, au dessus de la "m€l6e" politique, en charge
des intörts sup4rieurs de l'Etat, est 6videmment un 6l4ment fort pour la
stabilit4 de l'Etat lui-meme, les exemples dMs le prouvent, à commencer
par la France, prise, lors de la fondation de la 5eme R6publique dans les
tounnentes des guerres de d4colonisation qui ont fait chavirer la 4eme• La
stabilit4 gouvernementale, elle, tient à d'autres facteurs, on le salt, mais
lğ -aussi, les exp4riences française et portugaise t6moignent de
l'6tablissement progressif de d6mocraties majoritaires là oü rgnait
l'instabilit4 (4eme R6publique française et d4buts de la d6mocratie
portugaise). I24lection prösidentielle, cela a souvent 6M relev4, contribua
la structuration des forces politiques, et, pourrait-on ajouter, à la
d6mocratisation plus directe gu'elle induit, qui est une des conditions,
nous le pensons, de la stabilite.
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La seconde vertu tient en la s4curiM, r6sultat du röle de garant et de
dernier recours qui fait partie des missions du chef de l'Etat. Aprs tout,
on peut le rappeler ici, la "d6bacle" de 1940 et la disparition de toute
autorit6 prenant en charge les int4r6ts fondamentaux du pays qui s'en est
suivie, ont 4M l'un des 6l4ments qui ont conduit le g6n4ral de Gaulle
proposer, pour la France, un nouveau r6gime. La Finlande, qui a su
r4sister pendant la guerre froide aux dures pressions de son redoutable
voisin sovi6tique grce à l'opiniatret6 de son Pr4sident Kekkoken, voire les
d4buts tourment4s de la R6publique de Weimar, sont à prendre en
consid4ration à cet 4gard.
Enfin, et c'est peut-tre la cons6quences des deux remarques pr4c6dentes,
le r4gime semi-pr4sidentiel parait de nature à faciliter le passage, la
transition, vers un rögime dömocraitique. Le Portugal l'a montr4. Mais ici
une 6tude compar6e, men6e en Europe centrale et orientale, portant sur
les modalit6s de la transition dömocratique selon les formes de
gouvernemet choisies pourrait amener à des conclusions int4ressantes.
Car peut4tre est-ce M, justement, la vertu profonde de ce type de r6gime:
permettre le passage d'une d6mocratie inexistante, ou que ne marche pas
correctement, à une d6mocrütie satisfaisante, quitte, à ce moment,
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perdre sa spkificit, et rejoindre le peloton des rögimes parlementaire. A
moins que, comme l'a fait la France, Von ne s'engage vers une forme plus
originale.
Resterait, pour être complet, et si notre argument a öt6 convainquant, k
"passer k l'acte": entrer dans le dtail de l'ingnirie constitutiomıelle, et
examiner par le menu les mesures k choisir pour mettre en place le rgime
semi-prsidentiel le plus adaptö. . . Le constitutionnaliste se doit cependant
de rester modeste: car, s'il est certaines prcautions k prendre, la pratique
politique montre que ce sont les faits, le contexte, le rapport des forces, la
personnalitö des acteurs, gui donneront les couleurs kla trame gu'est
simplement, au fond, le texte constitutionnel.
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Massimo VILLONE
(İtalya Cumhuriyet Senatosu Anayasa Komisyonu Başkanı)

Thanj< you Mr. President and let me first thank the Turkish Bar and ali
my Turkish friends for this invitation to the congress, to this important
location of discussing constitutional problems.
1 think the İ talian experience maybe have some interest tü you. We have
been discussing in this last years, the possibility of a major change in our
constitutional system. We have now traditional parliament system and we
have been discussing, for at least seventeen years, the possibility of
changing of our form of government. 1 think the best 1 can do is to tell you
what has been happening lateiy.
We have been trying in this legislature, the one which is now coming to an
end, which started back in 1996. To push strongly on a constitutional
reform, we have had a special constitutional comnıission, made out of
seventy members of parliament was one of them in the beginning of the
legislation. It started working in 1997 and it worked for about a year and
we had a draft of about eighty articles for a new constitution which is as
you can it is a very deep and very widespread reform, our constitution is
made out 139, that 80 articles were considered in this new draft.
The two possibilities we discussed in the special commission, as tü the
form of government, where one semi-presidential system and two, the
Westminster model, last say; the English system. There was almost a
consensus tü each one of these two solutions. Actually we came tü
conclusive vote in wbich the semi-presidential solution, the French style
solution one by one. So the one tü say that, it was the fınal outcome.
Generally speaking, the consensus was, whichever solution would win, the
loosing side would accept it and go on that solution. The reason why we
were looking at these two possibilities was the prevailing opinion that the
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parliament system, at least in this moment, proves to be not as eWective
as it should be. Essentialiy, because the party system is going deeper, stili
in act crises. And the parliament system can work efictively oniy is it does
have a strong party system which makes it work. So the weakness of the
party system puts the question of without of the iegisiacy in the
foundation of political power, especialiy as far as the executive powers
concerned. And ifthere is a weakness in the party system without the one
and only real possibility of a strong foundation was in a way of the other
in the popular consensus, in the popular vote. That's why the two models,
the French model and the English model, both in difl'erent ways gave
answers in this direction to have popular consensus as a foundation for
diminishing strength of the party system.
That was, 1 think the nearest we caıne to the possibility of an important
constitutional reform. The commission worked for a year and approved
that draft which went to The House of Representatives, The Camorra, The
Deputy, The Labor Chamber, which started the discussion and
unfortunately the political cimate was getting worse and worse, this was
in 1996. And fınaliy the whole process came to a stop, and we could not
frnally approve the reform of the constitution. 1 think this was an
unfortunate result. We came very near to a substantial change in our
constitutional system. 1 don't know whether we wiil have in this coming
legislation conditions as favorable as we had in the beginning of this
legislature but that's way the politics go and when things don't work, there
is no way to put thern said sometimes. 1 think as a constitutional of
professor which J am, that politics is something much more difficult than
having a lesson in constitution law.

What happen then was, this is the one final point 1 want make in the
beginning of my intervention here; even though we do not have a reform
of the constitution, we do have a substantial change, not in the written
constitutional course, not a formal change, but a substantial ehange in the
way our constitutional works. What has been happening in last years is
that, since a major erisis back in 1991-1992, the party system, because of
the widespread corruption and the lack of internal democrac3 collapsed.
And so the judiciaries that been in heavily and so the experience of
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What happens was that in 1993, we passed a new electoral law. We change
from a totaliy proportional electoral system to a single ballot majority
system. And that has a strong difference in the actual functioning of the
constitutional form of goven ını ent. How does it work? Weil, happily was
that the single ballot majority system pushes political parties tü get
together and for coalitions in order to win. It is the first past opposed
system. So you get one vote more than the other guy, you win. So you have
to make coalitions. And you have a leader of the coalition, and actually
although there is no direct popular vote for the chief of the government in
presidential type model solution, although there is nothing like this, when
the vote goes to ballot, he knows somehow is voting for, so in so to become
prirne minister. That actually was the case back in 1994 and again back in
1996 when we had Mr. Prody running on one side, the fellow now leading
the European Commission, and we had Mr. Bellusconi on the other side.
So actually this is sornething, which has nothing to do with the parlianıent
system in which, you assume, you are going to elect your members of
parliament and then go to parliament and then somebody, let's say the
President of the Republic, appoints someone to be Prirne Minister, and
then you have a vote of confidence. That's a general model of a parliament
system. Now you have, that the people, votes for somebody and how can
you imagine that somebody else is going tü be the Prime Minister. Now
this has nothing to do with the formal workings of the constitution, but has
rnuch to do witli the substantial way the constitution works. And that
happened back in 1996 and this is going to happen again now in this year
when we are going to vote in April for the new political elections. Where,
again we are going to have Mr. Bellusconi on one side and Mr. Rutelli on
the other side, running for the prerniership and they so. They say, ' İ'ın
branding to becorne the Prirne Minister." And $0 either one of thern wins,
that fellow wili have tü be appointed and this is going to, in sorne ways,
interfere with the power of the presidential republic to appoint the Prime
Minister, which you has 92 article of our constitution and of course, Mr.
Charnpei, The President of the Republic, will have tü appoint the one of
thern, wining of the popular vote. And then it wili interfere again with the
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power of the parliament tü vote in the confidence vote to the government.
Because one member of the parliament, in Ap ı-il this year, wiil present
myself tü be elected, 1 wii, let's say, say ' 11'm going to vote for Mı-. so in so
if you elect me." So I'm going to take a moral obligation, not a judicial, a
moral and political obligation that 1 wiil vote for a certain fellow. Ali of this
of course as 1 say has nothing to do with the parliament system. But that
is the way our constitutional system is been working in the last five or six
years, since 1994.

Andso this is one thing 1 want tü say tü point out, than when we talk about
constitutions, we should not look at the formal definition oniy, but we
should look also to the substantial conditions in which constitutions work.
Especially pointing at two difl'erent elements, which are one the party
system and two the electoral law. We have been discussing in this fınal
part of the legislatııre also of the possibility of changing our electoral law.
One of the reasons why 1 almost did not make it to this congress was that
I'm the speaker for the majority for a new proposal and the electoral law.
I'm not sure whether we are going to approve it or not, it could be again a
partial drawback from the majority system tü a proportional system with
some corrections but maybe 1 would have a chance to taik about this later
in the workings this morning. Thank you Mr. President.

11121 YABANCI KONUaARIN OR İJİNAL KONUŞ MA METINLERI

CONTRÖLE DEMOCEATİQIJE ET PARTİCIPATİON

ULUSLARARASI
ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

Elisenda MALARET GARC İA
(Barselona Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

1. Jntroduction
Constitution et contröle deux notions çue l'on ne peut pas scinder si l'on
veut que la Constitution se "röalise", pour reprendre une expression chre
HESSE.
Contröle parlementaire, contröle de constitutionnalit. Contröle politique,
contröle juridique. Des contr6les inscrits dans la Constitution.
Constitution et limite du pouvoir. Contröle du pouvoir de l'tat par la
sparation et pas la construction des «cheks and balances». Donc,
constitution et partage du pouvoir. Distribution ü pouvoir fonde sur le
droit, sur la primaute de la constitution qui distribue les pouvoirs, les
domaines de ces pouvoirs. Partage du pouvoir établi pas la constitution et
dont la Corn- constitutionnelle est garante, ainsi la suprmatie de la
constitution est assur.
Ce texte est constrııit sur une id6e essentielle, la constitution est conçue
comnıe un instrument de limitation et de contröle du pouvoir ce qui
suppose la suprmatie de la Constitution et sa garantie. Limites et
contröles qui trouvent dans la spasation -ou l'quilibre des pouvoirs- et la
garantie des droits les pices essentielles et communes mais qui
s'ensembleüt de maniöre distincte dans les diferentes traditions
constitutionnelles. En bref, la constitution est l'instrunıent pour la
limitation du pouvoir et la garantie des droits des citoyens.
A partir de cette id4e et du constat dans le constitutionnalisme
contemporain de l'existence d'une dualitö de contröles porteuse de
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complexit, l'on examinera l'enrichissement progressif des contröles dans
les constitutions, certaines conditions pour leur effectiviM pour finalement
se consacrer au dernier volet, 1'mergence constitutionnelle de la
participation et les difl'erents registres que celle-ci acquiert.
Ce texte ne discutera pas les rapports entre le contröle j ııridictionnel des
bis (de 1egalit) et le contröle dmocratique (politique ou d'opportu ııiM).
En efl'et, actuellement le dbat sur le caractre non dĞmocratique du
judicial review ou contröle de constitutionnalité des bis, et en general des
actes da pouvoir, est presque teint ; ou en tout cas le «gouvernement des
juges» n'est plus situé au centre du dbat politico-constitutionnel. Bien que
les arguments contraires au contröle soient sörieux et ils ne peuvent pas
tre oublis, ils exigent une interprtation discipline et retenue de la part
du juge constitutionnel. Ce qui permet de comprendre comment la thorie
de 1'interprtation est devenue le noyau dur de la thöorie de la
constitution.
Ainsi l'un et l'autre type de contröles doivent €tre considers non comme
opposs mais compMmentaires.
La notion d'Etat social et dömocratique de droit que nous trouvons inscrite
dans la Constitution espagnole de 1978 exprime en termes trs
synthtiques les dcisions poitiques de base et surtout les rapports
actuels entre l'Etat de droit et la dmocratie.
La fonction du constitutionnalisme classique, la garantie de la liberte
individuelle et la limitation du pouvoir se voit renouvele par une
comprehension de la Constitution comme le processus de rğalisation de
l'objectif juridique fondamental d'int Ğgration de la communaute
(SMEND). Ce qui a des consquences du point de vue Mgitimite İcontröle
dmocratique et surtout participation.

L'exigence de lögitimation democratique efl'ective pour l'exercice du
pouvoir de l'tat et ses diferentes formes est source de nouveaux dfis.
L'exigence d'une lögitimitation dmocratique de toutes les dcisions
suppose çue celles-ci puissent se reförer à la liberté de participation
dmocratique qui correspond aux citoyens en tants que membres d'une
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L'eftectivit4 des canaux de transmission de Mgitimation suppose deux
1ments. Un, la reconduite, c'est à dire que les dcisions des organes
chargS d'exercer le pouvoir puissent €tre ramenes à la volonte du peuple.
fleux, la responsabi1it, c'est à dire que les organes chargs d'exercer le
pouvoir étatique soient responsables de ses dcisions face au peuple. Cette
conception renouv6lMe de la ckmocratie oblige à repenser le contröle.
Mais l'expression « contröle » a des portees diverses, elle n'est pas prcise.
C'est une notion polysmique şii en fonction des usages, des contextes a
des acceptions diverses. D'une part une signifıcation plus simple,
vrification, inspection, pointage et d'autre part et ğ cause de l'infuence de
l'anglais (comme le dictionnaire de la langue française Robert consigne
explicitement), direction, commande, maitrise, rgulation. C'est évident
que dans ce dernier cas il y a un rapport de subordination qui n'est pas
pr6sent dans la premire acception. En fait, les deux notions sont
prsentes dans la Constitution espagnole de 1978.
Comme RUBIO LLORENTE a remarqu, ces deux acceptions ont des
Mments en commun. D'abord la dualit6 de sujets et ensuite, m€me si de
façon un peu impröcise, l'existence d'une rgle d'action qui permet
d'tablir un contraste avec l'activite soumise à contröle. Du fait que cette
op6ration semble orientöe vers la correctio ıı de l'activite v6rifi6e, il parait
qu'une certaine consquence devrait €tre tire, mais aucun indice sur la
nature et la pofte de celle-ci est fournie directement par la notion de
contröle. Ce qui remet directement à la discipline positive des diWerents
rapports intersubjectifs considers de manire concrte.
Les deux grands types de contröle, politique et juridique permettent de
comprendre les éléments communs et les éléments de diversite dans la
signification de la notion de contröle. Notion po1ysmique qui nous pennet
de mieux aprhender le caractere compl6mentaire des deux formes de
contröle, les differents registres sur lesquels ils op Ğrent respectivement.
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I. La division du pouvoir, un instrument pour accroitre la
participation des citoyens: une distribution verticale du
pouvoir politique dans la Constitution espagnole de 1978
1) Un pouvoir contrök, un pouvoir partagö.
La constitution limite le pouvoir et dans cette o$ration elle le distribue
elle le s6pare et cherche les 6guilibres. Des partages et des équilibres gui
rpondent a des traditions mais qui aussi sent le rsu1tat d'innovation.
Tradition et innovation pour faire face aux transformations politigues et
socio-konomigues de la periode oü elle a été conçue (dernier guart du XX
5.),

A l'issue de la dictature franquiste la volontö d' homologation avec l'Europe
est largement paftage par les citoyens et surtout elle constitue un objectif
commun ğ tous les partis politiques prsents au Parlement à partir des
premires ölections dmocratigues (15 juin 1977). L'aspiration
d'integration h la Communauté europene, communaut d'4tats
d6mocratigues r6gi par le droit, c'est traduit non seulement par l'adoption
de certaines normes permettant le tranfert de pouvoirs deriv6s de la
constitution (art. 93 CE) mais aussi par la röception des differentes
institutions permettant un contröle majeur da pouvoir (Cour
constitutionnellle et Defenseur du peuple). Et, surtout par l'ouverture à la
Dclaration universelle des droits de l'homme et à d'autres sources
internationales pour inteşrter les droits fondamentaux et les libefts
gue la constitution reconnait (art. 10. 2 CE).
La Constitution du 1978 dans l'operation de limitation du pouvoir propre
toute norme fondamentale a opre une distribution. Elle a ainsi établi,
cöt6 de la clistribution horizontale da pouvoir - Mgislatif, excutif,
judiciaire, enrichi par l'tablissement de la cour constitutionnelle- gui
caract4rise les 6tats de droit dmocratiques, une distribution verticale.
Un partage du pouvoir politigue conçu, comme ds le premier
constitutionnalisme amö'icain, mme si il n'est pas prSentee avec cette
radicalite, comme un systeme d'öquilibres, de contrepoids. La division du
pouvoir contribue de manire dcisive à sa limitation. En effet,
l'instauration de la dmocratie et du nouveau ordre constitutionnel a
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acompagn6 de la redistribution du pouvoir politico-administratif. Il fallait
rempiacer le vieux modMe centralisateur que la dictature franquiste avait
puise jusqu'à la liniite. Comme auparavant, pendant la İİ Röpublique,
dcentralisation et dmocratie se pr6sentent comme deux notions
insöparables.
La d4centralisation politique apparait comme une forme d'organisation
adöquate pour afl'ronter efficacement la complexit de 1'6tat et la socit
actuelle, les tches et les fonctions que celle ci demande. La distribution
du pouvoir permet l'ex$rimentation dnas la recherche des solutions, la
diversification et adaptation des politiques aux exigences de chaque
communauM et de chaque territoire elle octroie au pouvoir de l'tat une
grande flexibilité et ductilité pour assimiler et intgrer les conllits qui se
produisent au sein de la soci4t (ALBERT İ).
La nouvelle organisarion politique devait permettre de donner une
rponse aux probkmes pos4s par l'inefficaciM traditionnelle d'un état
fortement centra1is comme l'Espagne. İl fallait mettre en place un
systme permettant une gestion des aifaires publiques plus proche des
citoyens, plus participative et surtout plus eflicace.
2)Une dcentraIisation à g6ometrie variable
La Constitution de 1978 permet une distributio ıı verticale du pouvoir
politique souınise à la rgle juridique, soumise au droit. Et dont la cour
constitutionnelle est la gardienne. En efl'et, les conflits entre état et
communautü autonomes (comme pour les autres pouvoirs de l'tat) sont
r6gkes par la cour constitutionnelle. Par sa jurisprudence, la cour
constitutionnelle a rationnalis4 et encadré fortement le döbat, le confiit;
elle a eu un röle constructif dans la premire phase d'dification de 1' »6tat
des autonomies»
La constitution limite le pouvoir, la constitution garante des droits et des
libertes. Mais la constitution a une autre fonction, l'integration de la
communaute.
L'integration, objectif clé en Espagne. La fortune de la transition
dmocratique aait indissociablement lie à l'autonomie basque et
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(TOMAS Y VALIENTE, ancien pr6sident de la cour
constitutiormelle). Accomoder les diffrents peuples d'Espagne dans
l'organisation politique de l'ğtat constituait une guestion fondamentale et
surtout non r6solue dans le pass6.

Il faut remarquer, puisque c'est une donn6e essentielle pour comprendre le
contenu et la pofte du modMe constitutio ıınel de dcentra1isation
espagnol, que la réalité était trs diverse. Les difl'erents territoires et la
façon m€me dont ils s'identifiaient était trs h4trogne ; la volont d'autogouvernement des commuıı auts respectives ötait trS varie.
La volonté de consensus a permis un accord. Un accord gui ne satisfait pas
de manire intgra1e les dtffrentes psositions, mais un accord sur un
modMe singulier, avec des caracteristigues particuJires, un modle qui ne
rpond pas aux d4finitions classiques mais qui a permis d'agir sur une
réalité aussi complxe et htrogne que l'espagnole.
Un consensus gui a consenti la cr6ation de 17 communauts autonomes.
Un « état des autonomies » que si I'on se tient à ce gue les citoyens des
difl'rents territoires en pensent guand ils se pronnoncent moyennant les
Iections, ou moye ımant les enqutes $riodiquement r4a1ises fonctionne
de manire satisfaisante. Il est un succs, bien que, évidemment, des
probkmes, mme graves comme le terrorisme basgue met en 6vidence,
subsistent. L'Espagne connait depuis 1977 (date des premires ölections
ckmocratigues) la $riode la plus longue de dömocratie de l'histoire
contemporaine.
Une $riode de dmocratie et de fort dveIoppement économique et social.
D6veloppement qui puise ses racines dans les pactes clöbrs au moment
de la transition, les « Accords de La Moncloa>'. A un moment oü pour faire
face à une trs forte orise économique il a fallu faire «appel à la politique»
(FUENTES QUINTANA, vice-prsident aux aflaires 6conomigues avec le
gouvernement issu des premires élections d6mocratigues). Des Accords
qui avaient un vokt politique —institutions ckmocratiques, rögime des
libertS, röforme du code pnal, liberalisation de la pillule,
d4centralisation poitique...- et un volet öconomique —politigue monötaire,
rforme fiscale, politigue sur les revenus...-. Des accords, entre tous les
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Un accord qui a été ensuite developpé sur le plan constitutionnel sur le
modale d'aat. Su une organisation de l'ötat fondö sur l'unit et
l'autonomie. Un accord qui pose des nouvelles bases pour aborder un
contentieux historigue.
Meme avec des formules rhtoriquement complexes, « la constitution
trouve son fondement sur l'indissoluble unité de la nation espagnole,
patrie commune et indivisible de tous les espagnols et reconnait le drolt
l'autonomie des nationalits et des rgions qui l'intgrent et la solidarit
entre elies» (art. 2 CE). Auparavant le pr6ambule reconnait l'existence de
difl'erents peuples, cultures, traditions, langues et institutions.
Ce qui se traduit par ıme dclaration d'officialité portant sur los « autres
langues espagnoles », diffrentes du castillan (art. 3 CE) et sur d'autres
drapeux (art. 4 CE). Et par l'attribution de valeur politico-juriclique aux
referendums ceMbrs dans le pass -II Röpublique- (dispositions
transitoires CE).
Les élements cls de ce modMe prsentü de manire trs syııthtique sont
les suivants a) combinaison de l'unit de l'6tat acompagne d'une
reconnaissance de la ralit6 plurinationale de l'Espagne, de la diversité de
peuples qui l'intkgrent, l'unite se base sur le pluralisme et le respect à la
diversit4; b) un systme de distribution des compötences ouvert et fiexible,
dont les éléments de base sont inscrits dans la constitution —le niveau
minimum de pouvoir qui doit rester dans les mains de l'tat- mais qui
renvoient pour leur concrtion finale à d'autres normes posMrieures,
notamment les statuts d'autonomie; c) un modle susceptible de se
gön4raliser, valable pour tous les territorires, pour toutes les
communauts qui veuillent se constituer. En efi'et, il ne s'agit plus de
rsoudre le «problme catalan ou basque», mais de moderniser l'tat
(PADROS).
La constitution de 1978 n'6tablit pas de carte territoriale. Elle ne cre pas
les communauMs autonomes. La gneralisation de l'autonomie est
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possible mais non ncessaire. Et surtout elle permet l'existence de
structures institutionnelles diversifies et des niveaux difl'erents de
compötences. La constitution sanetionne la diversité et dessine une
dcentralisation à gomtrie variable (MALARET).
Une distribution du pouvoir qui consent un meilleur contröle
dmocratique, une plus large participation, une responsabilité plus forte
des gouvernants; la proximite est un atout. Et surtout, et ce n'est pas un
objectifsecondaire vue l'histoire de l'Espagne, la r6organisation du pouvoir
politique, la döcentralisation a été et est un vecteur puissant d'integration,
de cohsion. Integration int6rieure ncessaire pour faire face
I'intögration croissante et acce1öre au sein de l'Union EuropSnne et à la
mondialisation des échanges,
La döcentralisation politique renforce le sentimment d'appartenance. Id4e
ne pas mpriser et qui dans le contexte de la globalisation explique
sürement la pouss6e en force de la dcentralisation ; comme la
«devolution» en Grande-Bretagne et les rformes röcentes en Itaiie et la
Prance visant le renforcement des pouvoirs et des responsabilites des
organisations sub-6tatiques montrent bien.
Il. Contröle dmoeratique et forınation de l'opinion publique: les
conditions pour l'effectivit6 de la formation dmoeratique de la
volonté politique
1) Contröle dmocratique et contröle parlementaire: un contröle
traditionnel, mais un contröle toujours important

L'instauration de l'tat constitutionnel implique non seulement
l'assujetissement du pouvoir au droit mais aussi le transfert de ce pouvoir
au peuple. La souverainöte populaire exige l'eMction populaire des
membres qui composent les organes dans lesquels rside le pouvoir mais
elle ne se ralise pas seulement moyennant cette procdure
Edifler la dmocratie comme forme de pouvoir de l'tat et du
gouvernement suppose une certaine orga ııisation du pouvoir. Elle suppose
que l'exercice du pouvoir se constitue, se lgitSe et se contröle par le
peuple, par l'ensemble des citoyens. Par tous les citoyens participant dans
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des conditions d'ga1it. D'oü le röle des droits fondamentaux qui
permettent et garantissent cette participation, le droit de suffrage et le
droit d'accS aux postes publics, mais aussi et surtout les droits relatifs
la communication —libeft d'opinion, libeft d'information et de presse,
liberte de runion et d'association-. Des droits constitutifs pour la
dmocratie puisqu'ils constituent le fondement d'un processus ouvert de
formation de l'opinion et de la volonté politique. On y reviendra par la
suite.
Dans ce texte, on n'examinera pas les diWerentes formes de l6gitimation
dmocratique lies aux dift'erentes tğches de l'tat ni les differents types
de l6gitimation que la diversitA d'organisations publiques et de formes
d'action de celles-ci exigent. On se limitera à poser certaines questions que
l'effectivite du contrMe dĞmocratique suggre.
Dans ce cadre, par contröle dömocratique nous entendons le contröle du
pouvoir par le peuple moyennant les élections pöriodiques libres et
concurrentielles —dans des conditions garantes de l'ögalit6 des
participants-, mais aussi le contröle parlementaire et le contröle par des
institutions cres par le pariement et visant un contröle plus sp6cialis.
Evidemment nous ne reprendrons pas maintenant tout le debat sur le
contröle moyennant l'appel priodique à l'Mectorat qui rSout les
controverses et les contrastes entre les diiferentes positions.
Mais meme si nous ne l'examinons pas maintenant, nons ne pouvons
moins que le rappelller à cause de sa centralite en fait c'est ce contröle
qui est la raison d'tre du contröle parlementaire et de tous ceux qui
directe ou indirectement en dörivent. En effet, le parlement, representant
du peuple qui detient la souverain4te et duquel pröcisement émanent les
difl'rents pouvoirs (par ex. arts. 1.2 et 66.1 CE) contröle l'action de
gouvernement (par ex. art. 66.2 CE).
Mais avant il faudrait avancer quelques remarques sur la portee et la
signification du contröle parlementaire. Un genre de contröle qui tend
prösent à être sous-évalué à cause du doute qui plane sur son utilite relle
tant donn6e le nombre liniite de motions de censure qui vont en avant.
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coınme plusieurs auteurs ont remarqué il faut établir une dif1'rence
entre le contrle et l'adoption de la mesure qui d6rive du contröle pr6alable
et surtout celle-ci n'adopte pas nöcessarement la forme d'une sanction ou
censure de n'importe quel mesure qui suppose l'invalidité de la conduite
contröle.

KURULTAYI Mais

Si comme nous avons vii, la justifı cation du contröle parlementaire se
trouve dans le caractre reprsentatif da pariement et si celul-ci a comme
mission constitutionnelle inhrente à la garantie dmocratique celle d'tre
le forum de d ğ bat et de publicit (c'est à dire de rendre public) de l'action
des pouvoirs publics de façon que le peuple puisse connaitre, moyennant
les möcanismes de contröle parlementaire, les activiMs de l'executif et les
opinions que celles-ci mritent aux rprsentants populaires, abra la
Uche de contröle acquiert une importance par elle-m€me.
Indpendamment de la possible prsentation d'une motion de censure et
de l'effectivité inmödiate de celle-ci.
Ainsi la sanction peut consister en une critique formule de ma ııire
publique et qui s'exprime comme contraste à la position, au critere du
gouvernement. Ce contraste public peut conduire m€ ıne, dans certains cas,
que le kgislatif adopte des mesures qui lui permettent d'imposer sa
volonte, adoption d'une bi, un amendement da buget.... Bref comme
SARTORI avait déjà signaM il y a quelque temps, le Parlement par le fait
meme d'exister conditionne le pouvoir.
Comme RUBIO LLORENTE a signalé en definitive l'instrument essentiel
c'est la critique publique au sein du pariement, appel au peuple dont la
volonte souveraine devra rSoudre à faveur de l'un ou de l'autre le
contraste de criteres. Ainsi mieux que se rferer aux processus
parlementaires de contröle il faudrait changer d'angle de vision et
concevoir toute l'activite parlementaire sous cette optique. Le parlement
n'est pas seulement l'organe responsable da pouvoir Mgislatit Il est aussi
expression du pluralisme politique de la soci6te et donc l'institution oü les
diftrentes forces politiques organises se confrontent pour d6batre en
public et de manire continue l'action gouvernamentale. Et quand de
contraste avec l'action gouvernementale il s'agit, la grande protagoniste du
contröle parlementaire est la minorite parlementaire, son appretiation
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Et si la fonction principale du contröle parlementaire (mais non exclusive)
est celle de permettre le ckbat public qui permette au peuple, à l'lectorat
de disposer sur l'ordre politigue et juridigue, alors il faudra examiner les
conditions pour qu'effectivement la formation ckmocratigue de la volont
politigue puisse se former. Et plus concrtement on ya se concentrer sur
deux guestions gui nous permettent de mettre en évidence certains
•poroblmes et le besoin de chercher des solutiotis adguates.

2) Les conditions pour la formation dömocratique de la volont
politique: liberté de conımımication et droit à l'information
Comme nous avons signalé auparavant les droits fondamentaux relatifs
la communication (droit de communiguer et de recevoir l'information
moyennant n'importe guel moyen de diffusion, commme la constitution
espagnole sanctioııne explicitement, art. 20.1.d) ont un caractre
constitutif pour la dmocratie. lis permettent la formation de l'opinion et
de la volonté politique ce gui rend possible la participation de tous. Et c'est
dans ce sens gue l'on a pu aflirmer gu'ils dploient leur elTet dans une
double direction, protection de libefts individuelles face aux
intrommissions des pouvoirs publics et paraliMement en tant qu'ils
constituent des valeurs objectives d'une communauté ils obligent le
kgislateur à adopter des mesures permettant la mise en place d'un
processus ouvert de formation de l'opinion publigue, un processus garant
de l'accs de tous à l'information et l'accös de toutes les opinions à l'espace
public de communication.
Il est peut-€tre interessant de rappeller que les libertes d'expression et
d'information ont un contenu diftrent puisqu'elles protegent des biens
distincts. Bien gue souvent on les confond. La libertö d'expression l'est de
la pense, l'on. expresse ce gue l'on pense. C'est à dire elle permet
d'exprimer des opinions et en tant gue telles subjectives. Par contre,
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l'information agit sur les faits. Et les faits sont objectifs. Ce çul arrive c'est
que les faks peuvent €tre jugs au estims de manire trs distincte, et
alors nous rentrons dans le terrain de l'expression. Cette pratique parfois
simultanöe des deux libertes, bien qu'elles alent deux domaines distincts
oblige à introduire des mcanismes pour les prsener mais surtout pour
les rendre efl'ectives. Pour leur permettre d'accomplir leur fonction d'tre
vecteur et condjtion de dmocratie ğ la fois. Pour garantir un dbat public.
Ainsi le legislateur doit garantir l'existence d'une information ouverte sur
les faits, les propos, les progranunes, un échange de perspectives et
d'opinions, bref une discussion publique qui permette aux citoyens
d'exercer effectivement le droit de participation politique que la
d6mocratie leur attribue. Sans opinion publique ou avec une information
escamote ou partielle la dmocratie n'existe pas.
Cette question acquiert une nouvelle centralite face aux nouvelies formes
de pouvair m4diatique et quand l'on assiste à des processus de
concentration de mkias. Des processus d'un niveau non connu
auparavant puisqu'ils ont été accelrs sinon mme induits par les
nouvelles technologies de l'information et la communication et la
convergence que celles-ci propicient.
Ainsi de nouvelles structures doivent être mises en place, la
garantie du pluralisme inhrent a la dmocratie exige la cröation
d'institutions aptes à la pr6server.
Depuis les annes quatre-vingt l'on assite à l'emergence de
nouvelles autorits qui ont comme mission la garantie du
pluralisme interne dans le moyens de comınunication publics et
du pluralisme externe dans les moyens de communications privs.
Il s'agit de prserver les moyens de communication publics du pouvoir
politique, les placer dans une situation d'incMpendence vis à vis du
gouvernement, les situer hors de la hiSarchie, hors du pouvoir de
direction au de disposition que traditionnellement les constitutions
attribuent aux gouvernements par rapport à leurs administrations.
Et parallĞment la concentration du pouvoir mödiatique dans certains
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grands groupes privS, « producteurs de contenus » pose non seulement un
probiĞme de liberM d'entreprise, étant donne que la concentration peut
empcher l'entre de nouveux operateurs et le dveloppement de la
concurrence, mais surtout pose un probi Ğme de libertö politique, de
dğmocratie. La reduction du nombre de voix participant au d6bat suppose
en fait la disparition du dbat mĞme.
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Les mesures traditionnelles de ckfense de la concurrence dans le march
s'avĞrent insuflisantes, la concentration des difl'erents types de m6dias
pose des problĞmes de «voix» qui sont des problĞmes de kmocratie.
L'existence d'une position de domaine, de contröle, d'inlluence dans le
«march '> de la communication doit être contempk d'une mani Ğre
difl'rente que la situation dans le march de l'acier, par ex. Le pluralisme
informationnel est une valeur en soi-m€me. Et le pluralisme suppose la
possibilit6 du pubhc d'accder à des difl'erents moyens de coıumunication
autonomes et indöpendants et à des contenus difl'rents.
Ainsi il existe une diversite de rgimes juridiques et de crit Ğres
permettant d'examiner les concentrations dans le do ınaine de la
communication par rapport aux concentrations dans les autres secteurs.
La dcision d'autoriser une opration de concentration ne depend pas de
la position que l'entreprise rSultante occupera sur le marchö, mais de
l'influence sur l'opinion publique que l'entreprise pourrait acqurir si
l'opration se r6alisait. D'accord avec ces propos dans le domaine de la
communication aucune position dominante serait admise, m€me si celle-ci
est le rösultat d'un procssus de croissance interne.
Diversite de rgimes juridiques qui souvent suppose ou induit ı.me
diversite d'autoritos de contröle des concentrations.
Dans ce contexte, les moyens de radiodiflüsion publique acqui Ğrent un
nouveau dfi. Ils ne sont pas condamns à disparaitre, mais pour rpondre
de maniĞre adquate ils doivent €tre puissament restructurs,
ramnags. Ils doivent sortir de l'orbite du gouvernement pour se placer
dans une position kur permettant d'accomplir leur mission
institutionnelle, expression du pluralisme politique, social et culturel
(comme l'art. 20.3 CE sanctionne).
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Et avec HIRSCHMAN il faut rappeller que quand les co11ectivits, les
individus se voient privs de la «voix», quand ils ne disposent pas de
mcanismes leur permettant de se faire sentir et de se faire écouter, il ne
leur reste que la «sortie».
111. Multiplication et diversifıcation des contröles:
certaine spciallsation, Ombudsman et cour de comptes
1) Un enrichissement des institutions de contröle: « el Tribunal
de cuentas » et ses homologues des communauts autonomes
L'un des aspects les plus importants du contröle des pouvoirs publics est
celul relatif au contröle des ressources publiques. Pour raliser cette
üche la constitution espagnole prvoit une institution spcifıque, «le
tribunal des comptes'>.
Une institution à caractere mixte ou plustöt hybride.
Elle dpend du pariement, exerce ces fonctions par dMgation de celul-ci
(art. 136 CE). Elle a comme mission le contröle palementaire sur 1'
exkution du budget ; elle ra1ise un contröle dopportunit6.
Mais en tant que cour, elle à aussi une composition -juristes de solide
reputation-, un statut —indpendance- et une tche de contröle strictement
juridigue sur la gestion budgtaire (elle 6tablit les infractions et impose
des sanetions).
L'instrument central du rapport entre tribunal de comptes, pariement et
opinion publique et le rapport annuel qui est publié dans le journal
officiel et discut6 au Parlement. Mais pour qu'il paisse €tre
effectivement un moyen puissant de contröle par le peuple il faudra que
son langage devienne compr6hensible, intelligible par les citoyens. Le
contenu de ce rapport qui doit explique ı le destin effectivement attribuö
aux ressources publiques doit passer du domaine des techniciens au
domaine des citoyens. La publicitö sans le langage adquat se
transforme en un rite dpourvu de signification et surtout elle ne
sert pas au dbat dömocratique. Elle n'accomplit pas sa mission
d'instrument de contröle dmocratique.
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2) Un élargissement de la protectionjuridique des citoyens et un
contröle non j uridictionnel de 1 'administration: le ccDefensor
del Pueblo» et ses homologues des communautös autonomes
Le contröle parlementaire du fonctionnement de l'administration est une
institution ncessaire, mais en crise permenente.
Nous ne reprendrons pas maintenant les difi'erents causes qui sont
l'origine de cette situation, ils nous interesse seulement de retenir
l'intensification du protagonisme de l'administration dans la vie
conomique et sociale. Dve1oppement de l'administration qui
progressivement se doublera d'une multiplication d'organisations
adıninistratives et d'une diversification de celles-ci. Et paralklement la
technification et la complexit6 des problmes et de la prise de dcision.s protection de l'environnement, de la sante, biotechnologie"- introd4ront
des nouveuax dfi pour l'effectivite du contröle dmocratique.
Ainsi, depuis les annes soixantedix l'on assiste à l'mergence de nouvelles
institutions de contröle de l'administration. Des institutions surgies sur la
trace de l'ombudsman sudois à un moment oü celui-ci montre bien son
efilcacite et son caractere complementaire du contröle parlementaire. Et
surtout l'ombudsman est un vecteur puissant de transparence, de
publicit. Des conditions qui pas elles-mmes sont déjà des dments de
contröle, comnı e BOBBIO a insist6 röcemment.
Des causes plus inmdiates de l'mergence de cette nouvelle institution.
L'irruption des droits qui confrent des prestations. Des droits cres pas le
lgis1ateur mais des droits inscrits dans la protection de la liberte et la
dignit6 humaine, valeur prsente dans les constitutions d'aprs- guerre en
Europe. Des droits avec un faible contenu économique si individuellement
consideröns mais une grande signification pour la dignite humaine
personnelle. Mais aussi des sujets avec des droits qui n'accMent pas
normalement au juge (prisonniers, malades mentaux, enfants et femmes
maltraitees).
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Paralklement, un contröle de maladministration. Du mangue d'administration. D'une adnıinistration gui ne rpond pas, non seulement aux
attentes des citoyens, mais aussi aux demandes des administrs.
La Constitution consacre l'institution du «Dfenseur du peuple», haut
commissionnaire du Pariement, désigné par celui-ci pour la dfense des
droits et dans ce but il pourra contröler l'administration (art. 54CE). A son
image, les statuts d'autonomie des diffrentes Communauts Autonomes
ont cre des institutions paral1les. L'instrument priviMgi6 du rapport
entre DĞfenseur du peuple, parlement et opinion publique est le rapport
annuel, sa prsentation publique et le dbat parlementaire
consguent.
İİ!. L'irruption de la participation (par rapport ğ l'exercice des
fonctions administratives) dans le constitutionnalisme rcent:
Contröle de l'administration ? Support à la prise de dcisions?
Aujourd'hui la participation apparait comme un nouveau consensus
(KLISKSBERG). En partant de cette affirmation röcente nous voulons
remarguer comme les positions autour de la participation et la
dmocratisation » de l'administration ont pris un itin6raire éclectique,
voie gui explique ce consensus.

La participation des citoyens, des associations et des organisations
conomigues, syndicales et professionnelles à la prise de dcisions
administratives, bref une administration participative et non
bureaucratigue n'est plus considröe comme contraire à la dmocratie
(thse soutenue par KELSEN).
Paralklement, la participation a perdu son aur4ole, elle n'est plus le
vaccin pour rmeöer les dfauts, les manques de la dmocratie
reprsentative. Mais il est quand m€me vrai gue la participation cr6e un
climat de confiance gui contribue à amliorer l'intgration des citoyens
dans la communauté et aussi, d'un point de vue dilTerent elle augme ııte le
rendement des politigues publiques.
La constitution espagnole de 1978, fruit de son 6pogue n'a pas
6trangre ı cette perception. Ainsi MARTIN RETORTILLO a pu
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remarçuer que son texte est riche en registres participatifs. Ainsi dans
plusieurs dispositions elle prvoit la participation des parents, des
professeurs et des élèves dans le contr6le et la gestion des centres
d'enseignement soutenus avec des ressources publiques (art. 27.5), des
associations de consommateurs aux ckcisions administratives (art 51.2),
des associations et organisations aux procMures regl4mentaires et des
ccinteresss» à la gestion de la securite sociale (art.129).La portee et la
nature —participation à la proc6dure ou participation dans des organes-de
cette participation doit être d6finie par la bi.

KURULTAY]

Mais, et c'est une question fondamentale, cette participation apparait
comme compl6mentaire de la participation des citoyens aux affaires
publiques directement ou
travers des rpresentants librement élus au suffrage univesel et
moyennant des élections $riodiques (art.23). Participation politique qui
est protege par le statut constitutionnel de droit fondamental c'est ğ
dire qui nest pas disponible par le Mgislateur. Participation politique qui
a le compl6ment d'autres institutions sanctionnes dans la constitution, le
referendum —seulement consultatif- (art.92) et l'initiative populaire pour
prsenter des projets de bi (art.87). Referendum au sujet duquel nous ne
pouvons pas oublier qu'il s'agit d' ım mcanisıne exceptionnel pour une
situation exceptionnellle.
La participation politique destinn6e ğ former la volonté populaire
pose des limites ğ l'autre participation. A la participation
administrative.
A une participation vue comme moyen de combler les lacunes de
la bi, de rempiir les espaces de discretionnalitö que le Mgislateur
a confié h 1' adnıinistration.
L'hterognite des interts en prsence, les diffıcultes d'obtention
d'information de la part de l'administration renforcent l'exigence d'couter,
de tenir compte des opinions et des besoins des destinataires de la
ckcision. Les difficultes que suppose appliquer une dcision non comprise,
ou meme de mauvaise qualite et les cöuts —surtout en termes de temps-que
ce-ci suppose sont à l'origine dune extension de la participation.
YABANCI KONUKLARIN ORIJINAL KONU ŞMA METINLER!
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Mais il faut aussi ajouter que ces ccprvisions» constitutionnelles, cette
volonte d'augmenter la participation qui par la suite a été ölargie par le
kgislateur, sont restees souvent vides de contenu, simple rhtorique.
Faute d'une culture de dialogue et surtout quand manque la tradition de
recherhe du consensus, la participation peut devenir un alibi ou pire alors,
elle peut Mgitimer un transfert de responsabilite à certains acteurs privS
disposant des moyens et des ressources suMsants pour se faire entendre.
Ainsi dans certains domaines nous pouvons retrouver la situation
suivante Yadministration <cfait semblant de», elle faint d'couter sans
tenir compte des apports, ces suggestions des participants divers et ceci
renforcé par le fait que la jurisprudence administrative ne considöre pas
ce vice comme suflisant pour annuller la dcision. La participation reste
alors comme une disponibilite et non une obligation de l'administration.
Et surtout lee acteurs sociaux se voient dcourags et peu enciins à faire
l'effort d'apporter leurs id6es, leurs points de vue.
Les recherches sur la pratique de la participation montrent souvent qu'il
y a un écart entre la volonte de participer et la ralite de la participation.
A man avis les caracteristiques de la participation dnas le cadre du
systeme juridique espagnol montrent comme celle-ci est un vecteur de
d6mocratisation de la prise de dcisions. C'est vrai que ceci suppose un
facteur de contröle puissant, mais cette facette apparait souvent plus
nbuleuse. En tout la participation suppose et impose une
transparence, sert de garde-fou contre toute ckviation et permet de
dkeler à temps une situation indösirable qui pourra ds lors être
redressöe.

Des nouveux espaces, des domaines occupps auparavant par des formules
d'organisation buraucratique au hirarcMque sont maintenant
transforms, bien que encore de manire limitöe. Mais la semence est
posöe.
A cote de la participation administrative la constitution espagnole pr6voit
la participation aux fonctions juridictionelles moyennant la cration des
Jury (art.125).
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Considrations fınales
La constitutior cadre et mesure du poivoir établit les contröles, mais
l'effectivit de ceux-ci est directement lie à l'existence d'une culture
pölitique dmocratique, ğ une certaine homogéneité sociale, économique et
culturelle. Et st c'est vrai conune avait signak STUART
MILL que la
il
participation politique est source de formation, est aussi vrai que la
diusion et la mixtion du pouvoir, ses nouvelies formes sont aussi source
d'une demande renouvelle de formation et d'Mucation.
La dkentralisation, la rdistribution du pouvoir politique est un vecteur
puissant de participation politque le partage du pouvoir contribue de
manire dcisive à sa limitation, mais surtout à son contrle. La
d6centralisation du pouvoir permet non seulement d'augmenter la
dmocratie, mais aussi de mieux g6rer les services publics et de contribuer
au dveloppement économique et social. L'chelonnement du pouvoir
politique, la cration de nouveles instances permettant de gouverner les
propres afihires de la communauté constituent des atouts capables de faire
face de manire flexible aux circonstances mutables de nos socits. De
socits chaque jour plus multiculturelles et oü la diversité apparait
comme un facteur de richesse.
Le rapport entre institutions rpresentatives, moyens de cormnunication
et formation de l'opinion publique a ëte toujours un sujet pokmique
cause de sa ccntralit6 sur le fonctionnement dmocratique du pouvoir.
Certainemeıı t « l'ingnierie constitutionnelle » peut y apporter des
remMes limites, mais si c'est ainsi alors la conscience sur la pofte de ce
problme et la vigilance sur ces rapports, devient une question essentielle.
Bien cerner les obstacles qui s'opposent à la construction ou au
dveloppement de l'opinion publique devient une tche essentielle pour
ölaborer los politiques permettant de les surmonter.
A nouveau, l'kucation pour la citoyemıete est la grand dfi à l'aube de ce
nouveau millnaire.
L'exigence de contröles, sa multiplication en difl'erentes composantes, son
approfondissement et enrichissement sont à la source de nouvelles
institutions. Diversite d'institutions et de techniques de contröle qui
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fois se superposent co ınme si des terres d'alluvion il s'agissait,.
Döpat alluvial qui a un risque, un efTet pervers, la nentralisation des effets
ou exigences respectives. La recherche des eçullibres s'avre essentielle.
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Prof. Dr. Jean DUFFAR
(Paris Val De Marne Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

1. Il faut d'abord remercier İ 'Union des Barreaui de Turquie d'avoir inscrit
dans le programme de ce congrs un thme de rf1exion aussi actuel et de
l'avoir formuM d'une manire ouverte. Aussi ai-usé de la liberté qui était
ofTerte pour en articuler l'exposé autour des deux points suivants:
1- Giobalisation et Valeurs Universelles
Il- Giobalisation et Souveraineté Nationale
les volumes une fois r6partis, comment en dfinir les éléments
2. Dabord la globalisation est le facteur commun aux deux parties de cet
expos. Le terme est synonyme de mondialisation. Cest un processus par
lequel la p1ante se transforme rapidement en une seule entit
conomip ue intezröe, fusion des marchs économiques qui d6passe les
Etats Nations (1). Les éléments moteurs de la mondialisation seraient le
capitalisme, la concurrence sur .le marché libre, la privatisation, la
drg1ementation, ainsi que la maximisation des bnf1ces (2).
(1) Pour l'enseınble voir: M. DEMİRALP et Mme VERSPAGET, Rappbrt sur
lorganisation mondiale du commerce et l'application des rgles de l'Uruguay
Round, Assemblöe Parlementaire du Conseil de l'Europe 12 Juillet 1996
DOC. 7618 25 p. et M.J.OLO}CA-ONYANGO La mondialisation en
considration de l'augmentation des incidents de racisn ıe, de discrimination
raciale et de xönophobie. E/CN. 4JSub.2/ 1999/8 22 juir ı 1999.
(2) Rounion consultative sur la conförence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la x4nophobie et l'intol Ğrance qui y est associde tenue ğ
BELLAGIO du 24 au 28 janvier 2000 A/CONR 189/PC 1110, 8 mars 2000.
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sociale et politique. Ne pourrait on convenir qu 1 elles se trouvent rsum6es

dans la Dclaration Universelle des Droits de I'Homme du 10 dcembre
1948? Mme si lors dün prckent colloque organisé à Istanbul en
dcembre 1998 par le Professeur KABOGLU, nous avions
malheureusement constat quel Fambitieux programme de la Dclaration
n'ötait pas encore ralis, celle-ci cependant demeure "Pidal commun
atteindre par tous les peuples et toutes les nations". Cette universa]itö du
contenu est encore fortifiee par l'universalité des bnficiaires: chancun
peut se pr6valoir de tous lesdroits et de toutes les libert6s qu'elle prociame
"sans distinction aucune" (article 2) tous étant égaux devant la bi (article
7) en dignito et en droits (article 1).
4. La "Souverainetö Nationale" est bien connue des juristes surtout de
droit public. Elle comporte un double critere, dune part la gn6ralite de la
compötence recoiı nue à lEtat d'autre part sa döpendance immdiate
b'gard des rgles internationales. La com$tence g4nörale de lEtat
implique son exercice dans tous les domaines: constituant, moral,
religieux, et mĞ me économique son exercice dans tous les domaines:
constituant, moral, religieux, et meme économique. Traditionnellement,
lEtat souverain se dfinit par l'autonomie constitutionnelle et la
comptence des com$tences (3). Ces formules sont-elles encore exactes?
1- GLOBALISATION et VALEURS UNIVERSELLES

5. Ne devrait-on pas constater une convergence entre la globalisation,
processus universel qui se prsente comme un ida1 économique commun,
et les valeurs 4galement universelle g de la Dclaration de 1948? La
rponse pourrait être moduke selon que la globalisation afl'ecte ou non les
droits civibs et politiques ( Ş 1) et les droits sociaux et économiques ( Ş2) sans
ignorer les valeurs konomiques universeles apport6es par la Giobalisation
elle-mĞme ( Ş3).
(3) CARRE de MALBERG, Contribution ğ la thöorie g6nrale de lEtat, 1929, 1,
88-91, G.SCELLE, Manuel de Droit international public, 1943, 73-81; J.
DABIN, Doctrine gön4rale de lEtat 1939, 111-125. Ch. ROUSSEAU,
L'indöpendance de lEtat dans l'orde international, Rec. Ac. Dt international,
1948-111.
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6. En principe, la globalisation, processus économique devrait être
indiftrente à laifirmation et à la reconnaissance des droits civiis et
politiques. Encore que ceux-ci ont ncessairement des incidences
konomiques dans leur mise en oeuvre. Mais en quoi la ncessairement des
incidences économiques dans leur mise en oeuvre. Mais en quoi la
globalisation pourrait-elle interf6rer avec les droits suivants:
a) 1'intgritt de la personne: Personnalité juridique, (article 6), Droit ğ la
vie (article 3), interdiction de la torture et des traitements cruels,
inhumains ou dgradants (article 5), interdiction de l'esclavege et de la
servitude (article 4).
b) ou encore le droit à la libertd et à la süreM:
interdiction des privations arbitraires de libert (article 9), Droit au procs
quitable et prsomption d'innocence (article 10), Libertö daller et yenir
(article 13),
c) Nen ira-t-il pas de meme avec les libertds de l'esprit: la liberté de
pense, de conscience et de religion (article 18). Qui plus est lors de la
runion de BELLAGIO des 24-28 Janvier 2000 à propos de la liberM
dopinion et dexpression, il a 6tö souligné que la propagation des
techniques de l'information çui est un élément central de la
mondialisation peut otTrir de grandes d'acquisition de connaissances aux
groupes et aux peuples marginalis6s (4);
d) et mme les droits politiques ne devraient pas €tre affectös par la
mondialisation et en particulier le droit de toute personne de prendre part
la direction des affaires publiques et d'accder aux fonctions publiques
de son pays (article 2-1).
7. Et pourtant mme dans cette catgoHe de droits ici étudiée, la
globalisation aurait des efl'ets singu1irement sur les principe de non
discrimination et d'galiM qui est le socle universel de tous les droits de
(4) A/CONF 189/PC 1110, 8 mars 2000, n° 19.
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Un thme rcurrent dans les doc ımıents prparatioires de la
Confrence mondiale contre le racisme, la discrin ıination raciale, la
xnophobie et l'intol4rance est: "les effets de la mondialisation dans le
contexte de la recrudescence de manifestations du racime et les
fondements économiques du racisme" (5). Le Comité pour l'limination de
la discrimination raciale a suggéré que soit inscrit à 1 1ordre du jour
provisoire de la confrence: "Incidences de la mondialisation de l'konomic
et égalité raciale (6).
L'emprise de la Giobalisation est à lvidence plus sensible sur les droits
sociaux et konomiques.
*2 GLOBALİSATION ET DROITS SOCIAİJX ET ECONOMTQUES
•A- Droits sociaux

8. La concurrence qui est le fondement de l'implantation sur un march
aboutit ğ ce que le produit ou le servce oltert au prix le plus bas trouve plus
facilement preneur. Une telle logique implique par la globalisation peutelle se concilier avec des valeurs universelles qui exigent de la part des
Etats des prestations positives qui n6cessairement surench4rissent le prix
des produits et des services?
9. Ces valeurs sont inscrites dans la Dc1aration et procödent toutes de la
Dianite de la nersonne humaine: Droit au travail, ğ une r4munration
6quitable et satisfaisante assurant au travailleur et à sa famille une
existence conforme à la dignite hu ınaine "article 23", droit à une
"limitation raisonnable de la dure du travail et à des cong6s pay4s
6riodiques" (article 24), Droit à un niveau de vie suflisant pour assurer sa
sante, son bien-tre et ceux de sa famille et droit à la söcurite en cas de
perte d'emplio (article 25).
10. Au nombre des droits sociaux qui entraineat des dpenses publiques,

(5) Contribution de la sous-commission de la promotion et de la protection dos
droits de lhomme A/CONF 189/PC 1J13/Add. 16 mars 2000.
(6) Ordre dujour provisaire de la conförence, Projet de Rg1ement intörieur (...)
A. CONF 189/PC 1/2, 13 Avril 2000, p 4.
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11. Plus gnra1ement Partide 22 de la Döclaration établit une synthse
des droits sociaux auxquels tout citoyen dune "socite dmocratique"
devrait pouvoir prtendre: "toute personne en tant que membre de la
soci6te a droit ğ la scuritö sociale; elle est fond4e à ohtenir la satisfaction
des droits économiques, sociaux et culturels indisensables à sa dignite et
au libre dveloppement de sa personnalite, grce à leifort national et à la
coopration internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources
de chaque pays (7). Sans doute la confrence de BELLAGIO a-t-elle
marqué que l'ouverture des ınarchös peut offrir des possibilites dans le
domaine de lconomie et du travail et encourager le döveloppement mais
il ne faut pas mconnaitre le risque quune globalisation non contr6le
pourrait faire peser sur les droits sociaux (ef infra).
-B- Droits Economiques

12. Dans les droits économiques un dveloppement particulier doit 6tre
consacré au droit de nroDrite. "Toute personne ausi bien seule quen
collectivite a droit à la proprite" et à son prolongement au paragraphe 2
de l'article 27: "chancun a droit à la protection des interts moraux et
materiels dcoulant de toute production" scientifıgue litteraire ou
artistique dont il et 1 1auteur". Le paragraphe 1 c de l'article 15 du Pacte
international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du
16.12.1966 (PIDESC) ratifié par 143 pays a repris la formulation de la
Dclaration qui a été p±olonge et dvelopp6e dans l'accord de

(7)

Le conseil Constitutionnel Français a amrmö quel la "sauvegarde de la dignit4 de la persoıme humaine contre toute fonne dasservissement et de
dögradtion est un principe ğ valcur constitutionneile "(343-344 DC
BIOTHIQUE, 27-7-1984). Pour la röduction 6ventuelle des budgets sociaux, (droit à lalimentation, droit à l'ducation, droit au logoment, droit à la
sant) M.FANTU CHERU, Eft'ets des plofiques des politiques d'ajustement
structurel sur la jouissance eflbctie ve droits de l'ho ımne, coııunission des
droits de Ihomme E/CN.411999/50, 24 Fövrier 1999, p 23, 24.
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yropnöte intellectuelle g ui touchent au commerce (ABPIC de 1994) (8).
13. Sans doute dans son pröaınbule, l'accord reconnait-il quel les "D.P.I
sont des droits priv6s"; l'article 8 Ş 2 prcise-t-il que" des mesures
appropries (.....) pourront être ncessaires afin d6viter lusage abusif des
D.P.I par le dtenteur des droits". Les membres sont aussi autoriss
exelure les vgtaux et les animaux de la brevetabilit6 (article 27 3 b),
ainsi que les inventions dont il est nkessaire dem$cher l'exploitation
conunerciale sur leur territoire pour proteger l'ordre public ou la moralit
y compris pour proteger la sante et la vie des personnes et des animaux ou
prserver les vgtaux ou pour éviter de graves atteintes
l'environnement (9).
14. Ces dispositions qui se veulent rassurantes n' ont pas dsarm ğ toutes
les prventions qu'a suscit İ'A.D.P.I.C. Celles-ci se fondent en particulier
sur l'important arrt de la Cour Suprme des Etats Unis DIMOND
c/CHAKRABARTY (10) qui a dcid qu'une souche bacterienne
g6ntiquement modifie, capable de casser les mokcules de ptrole brut
tait brevetable et rpondait aux criteres de nouveaute et d'utilite. Ainsi
est-il apparu à la sous commission de la promotion et de la protection des
droits de l'homme: "qu'tant donn6 que 1'A.D.P. İ .C. ne rend pas compte
comme il convient de la nature fondamentale et de l'indivisibilite de tous
le droits de l'homme, notamment le droit de chacun de jouir des bien faits
des progrs scientifiques et de leurs applications, le droit
il h la sant6, le
droit à la nourriture et le droit à l'autodtermination, y a des conflits
apparents entre le rögime relatif aux droits de propriöto intellectuelle
contenu dans l'Accord d'une part et le droit international relatif aux droits
de l'homme de l'autre" (11). La dure de la protection offerte par un brevet
(8) 107 des 137 Etats membres de lO.M.0 ont ratifed le P.I.D.E.S.0
(9) Comitö des Droits öconomiques sociaux et cluturcis, la propriĞt intellectuelle en tant que droit de l'homıne obligations d4coulant de l'article 15 1)
c e/C. 12/2000/12 3 October 2000 p 14-15.
(10) 477 U.S 30(1980)
(11) Rsolution adoptee le 17 Aoüt 2000 E/CN 4/Sub 2/2000/7 rapportöe in E/C.
1212000/12, 3 Octobre 2000, p 4.
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a 6t6 fixS ğ 20 ans (article 33) et celle des marques à 7 ans renouvelable
sans limitation (article 18). On a relevé que la prolongation dans le temps
de cette proprit6 diflre la date à laquelle des connaissances tombent
dans le domaine public et afl'aeterait par voie de consquence des droits de
l'homme aussi fondamentaux que le droit à la santé et à une alimentation
suflisante (12).
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15.Pourtant I'ADPIC se borne à tirer toutes les consquences possibles
d'une "valeur universelle" de droit positif: le droit de toute personne de
bnficier de la protection des interts moraux et materiels dcoulant de
toute production scientifique, litt6raire ou artistique dont il est lauteur
(PIDESC art 15 Ş 1 e). Ainsi ladh6sion de l'OMC aux consquences ultimes
de la protection du droit de propriM apparait cependant à certaines
intitutions internationales et organisations non gouvernementales de
protection des clroits de l'homme comme cliulicilement compatibles avec
d'autres "valeurs universelles" dimportance égale (13). Il faut, pour
terminer ce dveloppement, rappeler que si la globalisation afi'ectait de
manire n6gative Iajouissance des droits affirms dans la Dclaration, elle
entrerait en confit avec l'article 28 qui assure que" toute personne a droit
ce que rgne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel
que les droits et libertes énoncés dans la prsente Döclaration puissent y
trouver un plein efl'et".
*3 LES "VALEURS UNWERSELLES "ECONOMIQUES DE LA
GLOBALISATION
16. Comment nexisteraient-ils pas des convergences entre les "valeurs
universelles" énoncées dans la Dclaration universelle et celles qui
rsu1tent des principes et de la mise en oeuvre de la globalisation? Ne sontelles pas les unes et les autres ımiverselles et ne peuventelles être perçues
(12) Commission des Droits de l'homme, Expos Ğ de l'Association amSicairıe des
juristes, E/CN, 4 2000 N.GO/90, 11 fövrier 2000, p. 4.
(13) Commission des Droits de lhomme, Expos öcrit prsente par la coalition
internationale 1-labitat et la Födöration luth6rienne mondiale E/CN. 4/Su.
2620001NG0İ14 28 JulIlet 2000 et exposö écrit "le Droit au dtvolopperment
par Human rights advocates, Inc E/CN.4/2000/NGO 139, 13 mars 2000.
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compl6tant au plan öconomique les droits aflir ıns par la
Dklaration? Dans leur formulation la constatation est exacte puisque
toutes les "valeurs universelles" économiques procMent schmatic ıuement
de la liberte qui est aussi le centre de la Dc1aration: favoriser
du libre öchange 6conomique international.
11 instauration gSöralis6e
il
Pour y parvenir, faut que les droits de douane s'abaissent g4nralement
et progressivement, que les restrictions quantitatives soient proMbes,
que la clause de la nation la plus fovorise s 1ötende avec le traitement
national qui n'est Sn d'autre que l'expression juridique da la non
discrimination en matire öconomique: egalité de traitement entre
produits importös et produits nationaux similaires (14).
17. A l'inUrieur de la Communaute Euro$enne des principes similaires
sappliquent marqu6s par une intogration avancöe mais limitöe aux
territoire de lUnion. La police de la libre concurrence est assure au
niveau coınmunautaire et son application concrte repose sur les auatre
grandes liberts de circulation: marchandises, personnes, services et
capitaux. Ces nouvelles valeurs universelles ne manquent pas d'attrait
notamment pour les personnes dans l'Union Europenne. Le "citoyen de
l'Union" travailleur, étudiant, sans profession peut entrer sur le territoire
de tout Etat membre, sy d4placer et y sjourner librement sans limitation
de duröe. Dans leur principe et m€me dans leur concrtisation pour ceux
qui sont en mesure d'en b4n4ficier, les valeurs économiques de la
globalisaiton universelles ou Europennes ne manquent pas de sduction.
Les rserves qui ont été exprim6s par certaines organisations (ef supra)
tendent à voir diminuer le nombre de "victimes" de la globalisation et en
revanche augmenter le nombre de ceux çui en bnficient.
İİ . GLOBALISATION ET SOUVERAINETt NATIONALE

18. Les deux termes de cet intitul4 parraissent antinomiques paraissent
antinomiques. La globalisation, la mondialisation s'applique à la plante
(14) Th. FLORY, L'organuisation mondiale du commerce Droit institutio ımel et
substantie!, Bruylant, 1999 p 33-42 et D. CARREAU, Th. FLORY, E JUILLARD, Droit international öconomique, L.G.D.J, 3 eme ödition 1990 p 106120.
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luniversel au contraire la Nation, lEtat sont comıne des provinces, es
parties de ce vaste ensemble (15). les conflist sont invitables: la
giobalisation tend à la fusion des marchös économiques nationaux qui
chappent au moins partiellement à Yautorit, à la fusion des marchS
conomiques nationaux qui échappent au moins partiellement à l'autoriM,
ğ la souveraineté économique de lEtat ( Ş 2).
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19.En revanche, de meme qu'il été observé dans la premire partie de cet
exposé que la mondialisation était en principe indifTrente à lexercice des
droits civils et politiques, de meme la souveraineté juridique de fEtat n'est
pas en principe ou en apperence aftecte par la globalisation (* 1). Ce
seront les divisions de cette secende partie.
Ş 1. LA GLOBALISATION N'A PAS SUPRIME LA SOUVERAINEft
JURIDIQUE DES ETATS
20. Dabord, il entre toujours dans la com$tence des Etats de conclure
trait6s (jus tractuum) sauf dans le domaine oi ı par un acte souverain üs
auralent délégué cette comp6tence.
a) Au titre de 1article 133 (ancien article 113) du 'I'raite CE, la
Communaute dtient la com$tence exelusive en matire de politique
commerciale commune et la Comırnmaute est seul comptente au titre de
l'ancien article 113 pour conelure les accords multilateraux relatifs au
commerce des marchandises (avis 1194 du 15 novembre 1994 de la Cour de
Justice des Communautes Europennes).
b) La bi constitutionnelle française n° 92554 du 25.6.1992 insre dans la
Constitution de 1958 l'article 88-2 suivant: "sous röserve de rciprocit6, et
selon les modalites prvues par le tarit6 de l'Union Europöenne signé le 7
fvrier 1992, la France consent aix transferts de comptence ncessaires
l'tablissement de lUnion Economique et montafre Europenne.

(15) J. OLOKA-ONYANGO et DEEPIKA UDAGAMA, la mondialisation et ses
effets sur la pleine jouissance de tou.s 'es droits de Ihomme, con ımission des
Droits de İ'homme E/CN. 4/Sub. 2/2000/13, lSjuin 2000,44 p.
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21. Une fois à fintrieur des "systmes" crS par certains traits, les Etats
conservent la possibilit4 de demander des d4rogations à leur application.
C1 est ainsi que les exceptions, ckrogations, et clauses de sauvegarde
constituent un Mment du systme GATT-OMC. Les exceptions de Partide
XX (Exceptions gnra1 soit en vue de proMger certaines valeurs pul se
rattachent ğ la souverainetö nationale et aux c pnceptions de l'thlQue
propres ğ chanaue Etat (ordre public, moralité et santé publique, vie des
personnes et des animaux, prsenation des vgtaux, des ressources
naturelles, röpartition en cad de pnurie soit dassurer la scurit
internationale et interne de l'Etat. La souverainete jurdlque de l'Etat
s'exerce aussi par le recours éventuel à l'article XIX, cest à dire à des
mesures durgence, de protection contre des importations causant un
prjudice grave à ses producteurs nationaux (16).
22. De mme le traite instituant la Communaute Euro$enne contient des
dispositions qui permenttent aux Etats pour des motifs tirs de l'ordre
public, de la scurite, de la sante et de la moralitö publiques ou de la
protection des trsors nationaux, de restreindre la liberte de circulation
des marchandises (article 30), des travailleurs (article 39), des services
(article 46), et des capitaux (article 58). Le traite lul-mme (article 39 * 4
et 45) excente des libefts de circulation des personnes les emplois dans
l'administration publique (17).
23. Enfin la globalisation na pas supprimé les fonctions irröductibles de
11Etat qul consistent d'abord à exercer sur un territoire donııö et à 1gard
d'une population majoritairement nationale l'ensemble des fonctions
adminlstratives: dfense, police,justice, finances avec un personnel propre
qui est uni à lEtat par le lien de nationalite (ef supra). Par del ğ ces
fonctions adıninistratives au sens large, le maintien de la cohsion sociale
et nationale en toutes circonstances et notamment dalis des circonstances
exceptionnelles relve de la com$tence de I'Etat.
op., cit, p 133 et s; Th. FLORY, op,
cin n° 119 et s.
(17)Conımentaire article par article de 'fraitö UE et CE sous la direction de Ph.
(16)D.CARREAU, Th.FLORY, P.JULLIARD,
LEGER, 2060 p.
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"SOUVERAINETt' POLITIQUE ET ECONOMIQUE DES ETATS
24. Les rapports évoqués dans cet intitulé sont le plus souvent dcHts sous
unjour politique voire pMmique, rarementjuridique. Les critiques les plus
juridiques procdend du paragraphe 1 de l'article du PIDESC "tous les
peuples ont le droit de disporser d'eux-mmes En vertu de ce droit, ils
dveloppement économique, social et culturel". Selon ces critiques cette
"souverainet? économique se trouverait entravS dune part par les
institutions fmancires internationales, d'autre part par les socits
transnationales.
-A- les institutions fı nancires internationales
251es institutions financires internationales continueraient à considrer
le dveloppement sous l'angle du produit notional brut, approche qui
exelurait les facteurs de la sante, de la protection sociale et de
l'environnement. Le mme reproche est fait à 1'OMC qui ne tiendrait pas
compte de l'effet du libre échange sur les droits de ihomme
l'enviroımemnt (19). L'obligation de reconnaitre les brevets relatifs aux
espces vivantes irait à lencontre du principe d'autodtermination dans la
mesure oü se trouve linıitee la feculté des peuples de maitriser leurs
ressources g6ntiques et naturelles (20) et pourrait entrer en confiit avec
les valeurs culturelles et religieuses selon lesquelles la vie a un caractere
sacrö.

(18) Ch. LEROY, Les rapports contemporains entre lEtat et le march: Essai
d'interprötation, revue administrative, sept., Oct. 1996, p 515.
(19) Hunan rights advocate Inc, Le droit au döveloppement, Commission des
droits de ihomme. E/CN. 412000/NGO/139 13 mars 2000.
(20) L'article 3 de la Convention sur la diversité biologique adopt6e le 5.6.1992
clispose:
"les Etats ont le droit souverain d'ex ploiter leurs nrores ressources selon
leur Dolitioue d'environnement et ils ont le de yoir de faire en sorte aue les
activites exercSs dans les limites de leurs iuridictions ou sons leur contr6le
ne causent p as de dommae à l'environnement dans d'autres Etats ou dans
des r6eions ne relevant d'aucune iuridiction nationale" E/CN. 4. /2000
NGO/99 ıl fövrier 2000
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ailleurs, les critiques contre les institutions internationales sont
principalement dirig6es contre les prozrames dalustement structurel
(P.A.S) dont l'adoption constituait la condition pour obtenir le
rchelonnement de la dette. En 1990, 187 RA.S environ avaient öte mis en
oeuvre, adnıiniströs par le F.M.I en Afrique et en Am6rique Latine. Selon
ces critiques, il en serait rösultö un condominium FMI-Banque Mondiale
sur ces pays dot la röduction da röle de lEtat, la döröglementation, la
privatisation des entreprises publiques, et le döveloppement du libre
öchange;

Dans un document ititulö "la bonne Eestion yublipue" publiö en 1997, le
F.M.I. öte inspirö par le fait qu'un öventail de röformes d1ordre
institutionnel s'impose au pays qui soubaitent susciter et pröserver la
confiance du secteur privö et par là jeter les bases dune croissance
soutenue. Au nombre de celles-ci le docu ınent mentionne les rüormes
institutioıınelles concenant le Trösor, le budget, le Le, comptabilitö et
vörification des comptes, lutte contre la corruption et nöcessitö de la
transparence (21).
-B . Les socits transnationales
26. les m€mes critiques s'adressent aux sociötös transnationales
suspect6es de porter atteinte à la souverainete öconomique de certains
Etats. Ces entreprises sont à la mesure du marché mondial et dans
certains cas financirement plus riches çue les Etats avec lesquelles elles
nögocient. (22) Ainsi des sociötös transnationales auraient pröparö un
projet de bi amöricaine de 1997 destinöe ğ yenir en aide aux Etats de
l'Afrique subsaharienne qui n'a pas öte adoptöe, mais qui aurait exigö de
tout gouvernement demandeur qu'il applique les mesures suivantes:
"programme d 1ajustement structurel, candidature auprs de İ'OMC et

(21) citö par J.OKA - ONYANGO et Deepika Udagama Op.cit, p 12.
(22) M.El-HAJJJI GUISSE, la röalisation des droits öconomiques, sociaux et cultureis. La question des soeiötes transnationales E/CN.4/Sub 2/2000: 12, 28
Aoüt 2000.
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respect de ses eriteres, octroi aux sociötS transnationales du traitement
notional, rduction des dpenses domestiques (sant4, 6ducation,
environnment) et des impöts sur les entreprises étrangères et nationales,
privatisation et ouverture de l'konamie et des ressources naturelles aux
socites transnationales (23).
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Point est besoin dinsister sur le poids que ces entreprises peuvent exercer
pour obtenir certains avantages dont la "zone franche" fornit un exemle. Elle
constitue souvent une drogation à la Mgistlation fiscale, sociale et bnficie
de subventions publiques: prix des terrains, de 1'lectricite et des sevices
(24). Enfin le suet nest quvoqu "in fine", les entreprises multinationales
sont devenues dans des conditions sans doute à prciser des suets actifs de
clroit international public. Elles concurrencent directement lEtat souverain,
l'inverstisseur privé pouvant invoquer directement le traite conclu entre
lEtat dont il est le ressortissant et le pays d'accueil dans un arbitrage rendu
en aplication de la clause CIRDI (25).
27. Pour terminer - un sujet dune telle ampleur ne se prte pas
conelusion aprs une analyse aussi som ınaire - sera reproduit l'extrait
suivant du rapport de la Confrence de BELLAGIO des 2428 janvier 2000
"La mondialisation est le monopole du "secteur priv" dont les objectifs
essentiels, les profits" et l'accumulation de richesses, sont souvent
contraires aux objectifs de la bonne gestion des affaires publiques dans la
justice sociale et lquite. En faisant une large place au secteur priv, la
mandialisation rMuite le röle de lEtat ou plut6t les Etats aba ııdonnent
leurs responsabilite de l'Etat est 6vidente, considrant que la
mondialisation s'instaure de façwon concrte à la suite de bis et de

(23)CETIM, Le droit au dve1oppement, commission des droits de l'homme
E/CN.4/2000 NG0199 11 %vrier 2000.
(24) M.FANTU CHERU, op. citp 25.
(25) PM. DUPUY Droit international Public, Dailoz, 1998 n°2, 25-1 et surtout n°
600-1 p 590-991 . L'auteur ajoute: "la tendance lourde du droit international
des investissements röside dans l'affranchissement de l'entreprise à 1gard
de 11Et.at hAöte de I'investissement" p. 591.
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adoptes au niveau national. 11 sagit dun point important face
au phnomne de la "conurse vers le bas" dans laquelle les pays pauvres
seworcent d'attirer les investisseurs privs en abaissant leurs norınes,
notamment en matire de r6glementation concernant l'environnement et
la protection sociale, par rapport aux normes que les investisseurs
seraient tenus de respecter dans leur propre pays (26).

(26) AJCONF. 189/1110, 8 mars 2000.
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REVELEES PAR LA PRESS İ ON DE L'ENVIRONNEMENT
İNTERNATİONAL
La dğnwcratie constitutionnelle prise d contre temps
entre les urgences politiques et les rdcurrences culturelles.

Prof. Dr. Slobodan MILAC]IC
(Balkan Ara ştırmaları Enstitüsü Müdürü, Montesquieu Bordeaux-TV)

Une fois l'euphorie hypothtique des premires annSs du
postcommunisme passe, puis, l're cons6cutive des "dsenchantements de
la 1ibert" (G. HERMET), le moment des bilans plus froids, à partir
d'öchantillons plus diversifis, semble venu. Aprs l'mancipation ("la
dcolonisation", d'aprs M. FERRO) des Etats (2), sortis des "camps", des
"fausses fdS-ations" on des "emprises" partisanes, c'est la $riode de la
mise en place d'un systme repr4sentatif 1ibral, base de la construction
dmocratique, plus ou moins bien ou "mal partie" (R. DUMONT), solon les
pays et les sous-ensembles (3). L'heure de la consolidation dmocratique
semble sonne pour les trois Etats du groupe de VISEGRAD, notamment
(1) Jusqu% un certain seuil. l'ambigu1t ost, paradoxalement, utie, voire fonctionnelle
en dmocratie, puisqu'elle facilite los compromis, toujours potentiellement
flomötrie variable chacun es$rant faire valoir le sens qui lui ost plus favorable, in
fine. A forte dose, cependant, l'ambiguite apparait comıne l'antonyme de la
la fois
transparence, exigence primordiale du bon fonctionnement dömocratique
lögitime et eflicace.
(2) üs sent presque une trentaine, aujourd'hui.
(3) Mais, les situations apparemment diverses ne doivent pas em$cher la recherche
lögitime de la typicalite com ınune, ne serait- ce que du fait d'une bonne partie de vie
commune, trös conformisante. dans le pass, quinquagönaire ou presque sculaire,
pour los Etats de l'ex URSS.
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Centrale, chers à H. CARRERE C1'ENCAUSSE ("L'empire 4claM") n'en
sont pas encore à l'tape du "take oli" (ROSTOW) - 1ibral. Partout,
cependant, l'Etat de Droit tient la place d'une röfrence 1gitimante
majeure. Alors m€me çue dans l'aire du "postcommunisme proche" on
constate une stagnation dans l'affirmation r4elle de l'Etat de Droit,
lgitiınement consid4r comme l'autre profil - juridique - de la dmocratie
politique (4).
Or, la transition est "par nature" ou "par vocation" un processus fragile qui
se soumet difficilement à l'exigence juridique. Tbut d'abord parce qu'il
s'agit d'un processus de rekve de Mgitimits qui est sous-tendu par un
consensus nıou. Mais au-del ğ de cette donne fondamentale il y a des
contraintes plus sp4cifiques du point de vue de l'Etat de Droit. Nota ınınent
en ce qui concerne l'im$ratif de stabilité des normes ; meme si elle n'est
que relative, celle-ci est le principal paramtre de la fa ıneuse "scurite
juridique", indispensable au nouveau "com ınerce politique". Il y a - aussi la transparence, c'est- ğ-dire la lisibilitö du systme grce à sa cohrence
giobale, qui laisse encore beaucoup à dsirer. Non seulement parce que
l'Etat de Droit n'est pas encore une röalite juridique suffisamment
compacte dans la sphre du public et du priv; mais aussi, parce que les
incohĞrences que l'on a pu constater dans le domaine du Droit
constitutionnel, avec le phnomöne dit des "petites constitutions" nouvelles, incrust4es dans les "grandes constitutions" - anciennes se
retrouve au niveau du Droit, en gnral.
Notre point de vue sera plutöt critique, comme en contre - point d'un
certain optimiste c'est- ğ-dire volontarisme juriclique ambiant. Il essaiera
de mettre en exergue, en amont, le poids idöologique c'est- ğ-dire,
symbolique qui se fait sentir sur les strategies de dveloppement
juridique; et, en ayad, les rcurrences culturelles comme freins ğ une
(4) Notre "grille de lecture" implique le postulat de la dömocratie comme "un ordre
essentiellement politique, juridiquement encadrö". La mödiation par le politique et le
juridique y étant fondamentale. Par consöquent. si , 6ventuellement, lEtat de Droit
pourrait être envisagö comme "a - dmocratique" (M. TROPPER), la dömocratie est,
aujourd'hui, nöcessairement un Etat de Droit.
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Droit. Car, dans notre hypothse, légitimité et efficacité du Droit ou de la
norme sont trs interactives elles agissent en synergie, en quelque sorte.

ULUSLARARASI
ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

Plus le Droit reflte le rapport des forces et des kgitimits à travers ses
compromis normatifs, plus son efficacité opörationnelle est grande. Et, du
coup, il en rsu1te ce que nous appellerions une 1gitimation rSliste, par
rapport à la Mgitimation id4aliste; celle qui se ressource aux valeurs
rfrentie1les fondamentales, au-delà du Droit, dans leur contenu - meme.
1
LA PESANTEIJR DES RECURRENCES CULTURELLES,

toujours vivaces
Le droit comme nouvelle valeur fondatrice - annoncS fait encore resurgir
les rflexes de l'ancien habitus idologique. Cela donne lieu à des leotures
«orthodoxes» et des stratgies «positivistes» d'autant plus pifteantes que
le nouveau droit constitutionnel est trs souvent ambitieux, c'est--dire
trs exigent par rapport aux possibiiltes r6elles du terrain: d'oü les contre
temps entre los attentes et los ra1isations avec des retours pervers.
Il en y a de m€me pour l'autre profil du legs dogmatique de l'ancienne
culture, à savoir I'approche instrumentale voire manipulatrice du droit.
Il s'agit, ici, des rminiscences d'un pass6 complexe, fait d'apports
"traditionneis" (paternalisme et "communautarisme"; a ou anti juridisme, slaves surtout, selon J.C. COLLIGNON et A. KOVLER) et
d'apports marxistes (culture idologique, par opposition à la culture
politique etjuridique des dmocraties). Le sens de l'orthodoxie idologique
et "l'esprit du parti" rentrent en contradiction avec le sens du compromis
politique et "l'esprit des bis" d6mocratiques. Sans allerjusqu' à opposer "la
ligne - traditionnelle du parti" à "la ligne jurisprudentielle" actuelle et un
nouveau et 6ventuel "gouvernement des juges"?

A. L'habitus idologique: la lecture dogmatique du droit polit!que.
Le droit pohtique est d'abord le droit étatique, ce qui nous ramne au
problme de l'Etat, avant le prob1me du droit.
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L'image, en partie hrite, de l'Etat est telle de son identification au Parti
(systme dit "Parti-Etat"), ou de sa soumission au Parti (L'Etat comme
"courroie de transmission" vers la SocMt£.. pour reprendre une
terminologie löninienne) ce qui induit, aujourd'hui, une certaine "ide"
(reprsentation collective, inögalement partage) et une certaine "ra1iM"
de l'Etat qu'il faut soumettre au mod1e - idel de l'Etat de Droit
dmocratique, pour en évaluer la crdibi1it.
• Or, de façon ingale mais gnra1e, "L'Etat est perçu dans tous les pays
postcommunistes, non pas comme le vecteur d'une logique publique,
mais, en premier lieu, com ıne une force de coercition, aujourd'hui relai
d'int6rts étrangers et source d'un pouvoir rentier." (Y RIZOPOULOS,
in Revue d'Etudes Comparatives Est - Ouest, 11030, 1999, p.7).
La rhabihtation dmocratigue de l'Etat, institution arbitrale, neutre
c'est--dire laı que, lato censu et surtout a - partisane, n'est pas encore
acheve. Le phönomne de corruption de la ciasse politigue, de surcroit
largement reconduite de l'ancien rgime, n'aide pas à la construction de la
nouvelle légitimité étatique.
• En fait, on constate trĞs gSra1ement un döficit de "l'autorit
tatique", qui se manifeste à travers la tendance au rel
dmembrement des Etats. Des "flefs" s'y installent au profit des partis
(plus ou moins implicitement reconstitus), des "complexes militaro industriels", des rgions - c'est- ğ-dire des "sujets" insoumis (5). Sans
parler des maflias, parfois improprement quaiifiöes de "contre pouvoirs" (au moins konomiques), voire de "contre - Etats", dont on a
voulu voir la structuration " 1'6tatique"; c'est- ğ-dire "la
d6partementalisation" faite comme selon les criteres des politiques
publiques... selon les diiT6rentes maffias s$cialises.

(5) D'oü les efl'orts actuels du prösident POUTINE, en Russie, à mieux contröier la
pöriphörie".
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La transition exige un Etat suflisamment eflicace, capable d'imposer
parfois des r6formes iınpopulaires. Or, l'autorit4 de l'Etat (6), en tant que
garant de l'ordre public de droit commun, contre la criminalitd et le droit
fiscal, contre la fraude, laisse encore beaucoup à dsirer.
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"Les experts rputs les plus crdibles estiment que 40% d'activits
conomiques échappent totalement aux statistiques, donc au fisc", nous
rWle J.B. NAUDET, confirm6 en cela par S. ALMAZOV et M. ALEXEIEV,
dans son article "Faute de rentr6es fiscales, l'Etat est trang]f, en Russie
(Le Monde, 10-VIII-1995). Le Droit flscal russe connait, à l'heure actuelle,
plus de 900 textes difl'rents et parfois contradictoires (M. ALEXETEV).
"tes violations du droit fiscal ont atteint un tel niveau çu'elles peuvent
menacer l'existence de l'Etat lui-mme" (S. ALMAZOV).
Par ailleurs, on constate souvent une vritable "obsession skuritaire",
m€me en Tch4quie, comme le souligne Petr PITEART, prsident du Snat,
dans ute interview au "Monde", en 1998, confırmant par l, toute ute
s4rie de sondages. Dans les cas les plus drastiques, ce d6ficit ötatique est
"compensö" par des milices prives l'Etat n'a meme pas le monopole r6el
de la force arme!
Ce constat nous rvMe un contre - temps dans la construction de l'Etat qui,
ici, pour les besoins de la cause dmocratique etjuridique ne peut pas être
un Etat faible ou "mou", mais tout au moins un Etat "moddrd". Peut-tre
plus fort, face aux besoins de la transition, que dans le cas des d6mocraties
avances, dans leur rythme de croisire ? La nouvelle devise du prsident
POUTINE semble impliquer ce besoin d'un Etat "plus fort" au sens de plus
efflcace, lorsqu'il promet "la dictature de la bi". Les connotations
complexes et certainement ambiguös du mot "dictature" ne sont pas sans
exclure la promesse d'un Etat plus fort comıne logistique de l'ordre Mgal nouveau.
Or, sur la base d'un malentendu originaire, la rupture systomique du
postcommunisme était accompagne d'un discours sur le dmantMement
(6) A ne pas percevoir avec les caimotations de lEtat auteritaire. mais au sens de la
respectabilite et du respect effectifs de ses organes et dsisions.
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de l'Etat totalitaire sana pröcautions quant aux exigences de l'Etat
dmocratique à yenir. Ce qui a permis aux diflrents groupes d'interts,
anciens ou nouveaux, de s'accaparer des parcelles / fragments du pouvoir
tatique souvent substantiels.
Ce phnomne est parfois aggravö par la mise sous iniluence, voire sous
tutelle, au profit des instances internationales (7), de certains Etats.
Les politiques dites du "rajustement structurel" des instances
fınancires, empitent, dans leur objet nouveau et élargi, sur les politiques
publiques et mme sur les ihstitutions juridiques des Etats destinataires.
On estime dsormais que la rSssite des strategies fmanci Ğres ne passe
pas, seulement, par l'conomie, en gnral, mais implique une certaine
orientatiun politique et, par consquent et à terıne, un certain contröle du
juridique. La dmocratie iınpliquant une certaine qualite (capitalisme de
marchö) et un certain niveau de döveloppement ; elle se marie mal avec le
chömage massif et la pauvrete comıne phnomne social.
Mais, de ce fait, le gönie propre de la dömocratie qui s'exprime, à la fois,
dans l'autonomie et la limitation du pohtique se voit transgress. La vision
totalisante, c'est- ğ-dire idöologique, se superpose à la pMagogie
primordialement poitique qui est, habituellement, celle de la dmocratie.
Il est difficile alors, d'voquer "le principe de l'autonomie
constitutionnelle" que le Droit international consacre, encore, à la faveur
des Etats à proteger, lorsqu'il s'agit du choix des modalites de leur systeme
politique, öconomique, social et culturel.
Le Drolt
Parfois, dans nos pays transitionnels posteommunistes, l'on a tendance
lire le Droit positif comme on lisait autrefois le Capital ou la Bible t D'oü
une certaine d4fıcience fonctionnelle du jeune Etat de Droit
postcommuniste qui a, pourtant, besoin de l'efllcacitö pour construire sa
kgitimite; les deux paradigmes étant interactifs, comme évoqué.

(7) Telles que, sur le plan öeonomique, U.E., F.M.I., B.I.R.D., B.E.R.D. ; sur le plan
juridique et éwnoinique, le Consil de l'Europe, etc
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C'est le "Droit positif' qui devient, à la limite, la nouvelle rf6rence
idologique. Or, ceci est d'autant plus pigeant que le nouveau Droit
politique (C. EMERI, aprs L. DUGUIT) est trs ambitieux: dans son
6nonc6, du moins, il correspond davantage au stade "avanc4" des
d6mocraties constitutionnelles qu'au stade "transitionnel", postul6 co ınme
"pr6d6mocratique" ou non encore "consolid6", en g6n6ral.
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Tout comnıe l'Etat 1ui-mme, le Droit connait encore ses d6s6quilibres en
tant que systeme juridique en construction. Son d6veloppement est plus
marqu6 en Droit publicque pour ce qui concerne le Droit priv, dont le
handicap date de l%re socialiste. Le Droit constitutionnel est plus soign6
que les autres branches du Droit public. Le discours normatif sur les
principes c'est-ğ-dire les valeurs fondatrices est plus afırm6 que les
normes op6rationnelles. D'une façon g6n6rale, le Droit formel - 6nonc6, est
souvent d6cal6 du droit r6el - appliqu6; ce qui nous fait retrouver le constat
sur le "surdosage" du sens symbolique par rapport au sens normatif,
op6rationnel et r6gulateur.
• D'oü la tendance à lire le lib6ralisme constitutionnel affich6 comme la
d6mocratie r6alis6e. Les "d6senchantements" de la liberte sont ainsi
v6cus comme des espoirs d6mocratiques d6çus.
• D'oü, aussi, la tendance à la lecture univoque ("monopoliste") des
constitutions par les acteurs en confiit. Par exemple, "le guerre des bis"
et "les deux Etats russes", en 1993. "L'Etat pr6sidentiel" des oukazes
(ELTSINE) et "I'Etat parlementaire" des bis (ROUTSKO İ et
KHAZBOULATOV) se font la guerre au nom du mme texte. L'un, par
la l6gitimitö 6lectorale, du "premier prösident 61u au suffrage universel
depuis la cröation - mibl6naire - de l'Etat russe" les autres, par la
l6gitimit6 strictement constitutionnelle, au nom de la s6paration des
pouvoirs et la d6fense du Pariement, alias pouvoir b6gislatif.
Mais les deux types de rĞf6rences sont encore trop ambiguös pour 6tre
pertinentes, à la fois comme critere d'arbitrage entre les l6gitimit6s en
conilit et mme comme criMres sp6cifıques, politique ou juriclique, se
suflisant à eux-m6mes t L'6lection pr6sidentielle n'a pas 6M parfaitement
comp6titive du point de vue de l'exigence d6mocratique qui la ressource
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n'a pu atteindre que 13% des voix.
La constitution stricto sensu, ressource des adversaires d'Eltsine, était un
texte trop complexe et incohrent, pour ne pas €tre contradictoire, et pour
fonder, en tant que tel et de façon indiscutable, "la contre-lgitimit"
juridique de ROUTSKO İ et KIIAZBOULATOV.
La m€me tendance pourra être illustre dans le domaine de la
Constitution fdrale, russe, oLi les "sujets" $üphSiques font une
interprtation maximaliste de leur "autonomie". L'Etat fédéré du
MonMn6gro se comporte, essentiellement comme un Etat indöpendant,
c'est-ğ-dire souverain, par rapport à la FkrationYougoslave. Tout comme
les "fı efs", plus ou moins claniques, ont tendance à s'riger en de vHtables
"Etats dans I'Etat": le fameux "complexe militaro - industriel", "le parti
prsidentiel" ou "le parti du pouvoir", l'ex - K.G.B., en Russie, devenu
F.S.B. (Ministere de la Scurite), l'arm6e ou meme les minorits
"enkystes". Parfois l'Etat postcommuniste ne contröle pas efficacement
tout son territoire, ni tous ses ressortissants.
B. L'habitus pervers: Les comportements cyniques des acteurs
face au Droit (8).
A la place d'une certaine croyance "libre et sincre" (M. DUVERGER) au
Droit, en tant que valeur, c'est la rminiscence d'une vision instrumentale
voire manipulatrice qui resurgit. Sous le "socialisme rdel", "1'ide du Droit"
(G. BURDEAU) inculque, relevait d'une vision instrumentale : c'tait "le
bras juridique de l'administration d'Etat", lequel Etat n'tait qu'une
"courroie de transmission" du Parti vers la Soci6tö civile. - L'Etat et le
Droit relevaient d'un statut secondaire par rapport au parti et à l'idologie.
C'est pourquoi dans le postcommunisme il s'agit autant de construire un

(8)

"Quand les circonstances changent, la tactique change" enseignait Löine. Transpos6
au Drait, ladage signifierait La rgle au İ'interprĞtation de la norme d4pendent de
l'opportunisme tactique Le cynisme nest pas ici, une rförence d'ordre moral, mais
psychologique et intellectuel, qui intresse, à ce Litre, les comportements
sociologiques.
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"vrai" Etat que le "nouveau" Droit. L'Etat dmocratique - type est "mod4r"
(MONTESQUIEU), mais pas "mon" (MYRDAL), faut-il le rappeler? Mais
il faut surtout é viter le laxisme qui consisterait à confondre faiblesse et
libralisme!
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D'oü un certain exhibitionnisme juridique, aux fins de propagande, devant
la communaute internationale (le Conseil de l'Europe, par exemple) et,
corrüativement, un certain mpris du Droit dans le champ interne de
l'Etat (maflias, corruption, dsobissances civiles de toutes sortes ... ) avec
souvent, cependant, une "couverture juridique" circonstancie... à usage
symbolique.
L'attitude des grands acteur ş internationaux, étatiques et meme
institutionnels, contribue à ce glissement de sens vers l'idöologique, en
favorisant parfois la lgitimite contre la 1galit6 "en vigueur", sans
toucher, pour autant, au Droit, pour l'adapter aux nouvelles exigences de
l6gitimitö. C'est le cas, par exemple, du fameux "droit", voire "devoir"
d'ingrence humanitaire. La guerre du KOSOVO, aussi, ötait mene par
l'O.T.A.N. contre la Serbie (que le L)roit international n'est pas sensö
connaitre, car seule la Yougoslavie a une personnalite juridique
internationale) au nom d'un idal de justice ("guerre juste" - humanitaire),
mais sans égard au Droit international "positif', ses principes gnöraux, la
Charte de l'O.N.U. et le Traite de l'O.T.A.N. lui-meme.
Le Conseil de l'Europe 4tait plus exigeant quant à l'abolition de la peine
de mort en Russie, que pour la cessation de l'action militaire en
Tchtchnie.
La Rpublique fdre de Montengro est traitee comme si elle disposait
de "l'immöatete international?, pour des raisons id6ologiques (le
rformisme affirm6) et politiques (l'opposition à Milosevic), mais contre
toutes rgles juridiques fdrales yougoslaves et meme universelles.
Dans le monde dSormais "monopolaire", en terme de puissance et de
lögitimit4 affiche, la pression de l'environnement international est
devenue, pour ainsi dire, dfreinöe. Les pays postcommunistes la
subissent notamment çuant aux rythmes de leurs constructionsjuridiques
et politiques. Or, sur la 1ance d'une dynamique d'acc16ration, les
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döcideurs internationaux, eux-mmes (9), n'offrent pas toujours le
meilleur exemple quant à l'exigence juridique. La rigueur du ""rapport au
droit" est parfeis oubIie au profit de la surenchre id Ğologique ou du
"ralisme" gopolitique. Le droit des Etats ou le droit des peuples sont
ainsi interprt4es de façons diffĞrentes selon qu'il s'agit de "bons" ou de
"mauvais 1 Ğves" de la transition dmocratique des pays puissants
(comme la Russie) ou des petits pays (comme la Serbie). Les mouvements
scessionnistes, dans les Etats föd6raux ou militaires, sent interprts
selon des logiques gopolitiques ou "goid6ologiques" plutöt que selon "les
standards juridiques".
La construction d'une mentalit, c'est- ğ-dire d'une culture qui prend le
droit au s4rieux, en est d'autant rendue plus dlicate.
İİ
LA PRESSİON DES POLİTIQUES SYMBOLİQUES,
toujours trS pesantes.
Les nouveaux systmes transitionneis subissent la bi voire « la
tyrannie de l'urgence» la fois du côté de l'environnement international
et du côté de la sociM civile. İl y a une v6ritable pression par « la preuve
dujour» des progiis d6mocratiçues à travers les aspects les plus formels,
c'est--dire juridiques. D'oü un processus parfois «schizophrne» qui
dissocie le ınode de fonctionnement rel et le discours symbolique sur
l'Etat de droit. Ainsi s'expliquent les "effets d'annonce" sur les droits
fondamentaux proclam6s et leurs garanties contentieuses, formellement
assur6es. Mais la mise en exergue se fait à travers les quelques «grands
arrts de la jurisprudence constitutionnelle» et l'exg Ğse prometteuse des
textes sur les libert4s publiques sans que, pour autant, on puisse en
soutenir la typicalit, c'est--dire l'opérationnalité massive et
systmatique.
La transition dmocratique a été mise au dfi de l'4preuve du temps, c'estğ-clire du rythme. Les postulats no-libraux, trs volontaristes - done
(9) Pour la plupart des "dömocraties avancSs".
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optimistes - ont imp ııls6 le besoin des preuves rapides, pour ainsi dire
continues, des russites prodömocratiques de "l'Autre Europe" (J.
RUPNIK). Cette exigence se situe au sein d'un phnomne gönöral de la
postmoderniM: "le gouvernement d'opinion". Celui-ci fonctionne au rythme
des "vnements du jour" et indult, pour ce qui nous concerne, une sorte
de probation permanente de la crédibilité juridique de la transition
dmocratique. "Dömocratie continue" (D. ROUSSEAU) à İ'Ouest et la
"Transition continue" ğ l'Est, en quelque sorte.
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T-s töt une complicité ambiguë des acteurs, pouvoirs locaux et 6trangers/
internationaux se met en place pour faire valoir aux socits civiles internes, et à l'opinion publique - internationale, les promesses, tenues
pour r6alisations, des nouveaux Etats de Droit proclams. Or, l'histoire
tmoigne autrement du modMe de la construction de l'Etat de Droit
dmocratique. Celle-1 s'avre comme un long et complexe processus, alors
qu'il faut d6sormais se soumettre aux exigences de l'urgence, c'est- ğ-dire
"dujour" impliqu6 par le "gouvernement d'opinion". Cette tension entre les
attentes ambitieuses et fbriles et les possibilits modestes du terrain
culturel et politique induit un glissement vers le discours idologique,
transféré dsormais sur l'Etat de Droit, dans le domaine juridique comme
sur la gestuelle 6lectorale, dans le domaine politique.
Lejuridique, tout conune le politique, d'ailleurs, ont alors largement donn
dans le symbolique, c'est-ü-dire dans "l'effet d'annonce". Des constitutions,
parfois hyperboliques (10), des "grands arrts" du contentieux à impact ou
des messes doctrinales peuvent en t6moigner. L'Etat de droit a tendance ğ
dvier, ainsi, vers une langue de bois, au dtrimerıt de la röalitö arbitrale
- opöratoire.
A. La döviation symbolique de l'Etat de Droit, sous l'emprise du
rythme d'urgence.
Des lenteurs, c'est--clire des "retards" dans la ralisation induisent des
strat6gies rhtoriques d'nonciation voire de compensation: le discours
comme substitut à l'attente insatisfaite. L'Etat de Droit est souınis, lui
aussi, à "la tyrannie de l'urgence" (Z. LAİDI, S. HALIMI, I. RAMONET).
(10) La constitution russe est consacröe pour un tiers aux Droits fondamentaux de
Ihomme et du citoyen, avec teur statut de "droits acquis".
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rvlatrice d'une certaine approche naive ou cynique, venue parfois de la
part des autoriMs trs inattendues... V. HAVEL, par exemple, demande
aux dput4s de fabriquer rapidenı ent un Etat de Droit pour la
Tchcos1ovaquie, pendant los vacances quitte à se cotiser pour leur
permettre de se librer de toute obligation de travail (11)
D'oü, aussi, les "novations constitutionnelles" dans les pays à transition
plus besogneuse (ROUMANLE, BULGARIE), alors que "les meilleurs
6kves" de la construction - empirique - de la dmocratie se contentent
pendant longtemps des "petites constitutions" - nouvelies, incrustes dans
los anciennes - plus ou moins expurgSs (POLOGNE, HONGRIE). La
"cohabitation" des deux constitutions, accompagne des r6formes
continues voire inflatiomıistes (12), s'avre prjudiciable à la cohrence du
rgime qui est öMment de sa crédibilité voire de son eWıcacit.
D'oü, enfin, los ambitions maximalistes et cumulatives des constitutions
sur l'Etat de Droit, l'Etat social, et l'Etat providence.. au d4triment de son
ad6quation au terrain. Toutes les enqutes touchant aux divers aspects de
I'Etat providence temoignent dos motivations économiques de la Soci4te
civile et de l'espoir du nouvel "Estorado", güce à l'adhsion à l'Union
Euro$enne, substitut du "paradis socialiste".
Dans ces conditions, les acteurs ont eu tendance au "chacun pour soi"; ils
ont puisö dans le nouveau Droit des arguments pour faire valoir des
Mgitimites autoproclam4es, successives et contradictoires. Reproduisant
par là los vieux rflexes monistes, monopolistes, monologuants...
dmu1tipliös dsormais par la tendance au chaos libertaire plus ou moins
implicitement Mgitim6. L'exemple de l'pisode dit des deux Etats russes
n'en est que l'ilustration la plus drastique. La röfrence des acteurs à "la

(11) Mc ne comprends absolument pas pourquoi notre Pariement ne peut siger en
permanence afin d'arriver à Ğcrire des tas de bis envisagSs et tes approuver
rapidement. On diL que c'est parce que los döputös vont au travail. Ne pourrions-nous
pas nous cotiser pour bur otirir un congö convenablement payö?" Discours de VieiIe
ville, 25-02-1990, doc. ORBIS, 02/08/0990, p12
(12) 200 à 350 amendements aux constitutions BREJNEV de 197 à 1978 (URSS et
RUSS[E), pendant la priode gorbatchovienne (M. LESAGE, A. KOVLER).
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A la place d'une technologie d6mocratique dans la production des normes
juridiques, on constate, souvent, des proc6ds unilat6raux
d'autoproclaınations, autointerprtations, voire autosanctions, quelque
part reproductions de l'autocritique de jadis. Ainsi, donc, le procédé parfois
univoque de cration, mais
- surtout - d'interprtation et d'application des nouvelies normes abontit
la consolidation perverse du nouvel ordre chaotique (13). Alors que, nous
l'avons déjà constat, la coMrence globale du systme juridique est
primordiale pour son efficacité comme pour sa lögitimit. Or, par contre, la
base ldgitimante du Droit dmocratique est du type plutöt contractuel:
consensuel ou compromissoire. La fonction normative du Droit
dmocratique est d'abord r6gulative; aprös et, éventuellement,
idologique. Le meilleur équilibre entre les deux fonctions n'est pas encore
atteint, dans les pays en transition.
La tendance au glissement idologique de la norme juridique est reMorce
par les exigences fréquentes des instances internationales, quant aux
respect des "standards intenı ationaux", codifi6s à partir des dömocraties
occidentales les plus avancdes. Ainsi, un "processus d'alignement" des pays
d'Europe centrale et orientale est dMini à partir des anMes quatre-vingt
dix, par le Conseil de l'Europe, " un niveau d'exigence plus élevé que celui
imposé jusqu'alors aux pays candidats", comme le note Ph. CLARET (in
"Dmocraties constitutionnelles en Europe centrale et orientale bilan et
perspectives", Bruylant, 1998, p59). Or, devant les diflicultes à satisfaire,
la compensation symbolique s'impose comme strat6gie politique voire
systemique de substitution qui rejoint, ainsi, un vieil habitus.
(13) Les exemples des Etats nouveaux autoproclam Ğ s, au sein des Etats de G4orgie,
Armğ nie, Merbafdjan, Moldavie, Serbie, Russie... sont trös connus. Mais il ya. aussi,
la cröation des instances nouvelles par acte unilateral des autoritös co ııstıtuös Boris
Eltsine invente un "Co ııseil de ta Föd Ğ ration" pour contourner le "Parlement rebelle"
(tout co ınme il suspend ta Cour Constitutionnelle parce qu'elIe s' Ğtait opposö sur le
fond, à son döcret de dissolution de la Douma. en 1993). Mais, en mme temps, les
repr4sentants de 64 rgions crent. cornıne une parade, un "Conseil des sujets de la
Fdration", destin6à éviter ELTSINE.
YABANCI KONUKLARIN OR İJİNAL KONUŞ MA METINLERI 11159

ULUSLARARASI
ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

B. Le pige d'une dynamique dstabiIisante: la banalisation de la
"logique de compensation" entre le discours et les faks.
Dans le systme d4mocratique, l'Etat de Droit est sous-tendu par une
"logique de r66quilibrage" (14), lorsque la promesse normative et sa
r4alisation effective se courent aprs... dans la cadre gndral du systme
politique, en r6ajustement permanent. La Mgitimit6 s'y apprkie par le
moindre dcalage entre la promesse et la raIisation.
Dans le systme idocratique ancien . le discours devait davantage
masquer qu'exprimer la réalité dfaillante des faits ; en se superposant
elle, en quelque sorte. En s'imposant lui-meme comme un fait majear.
"Bire, c'est faire" n'a jamais été aussi vrai que sous la belle öpoque du
rgne ido1ogique. Avant que l'idologie ne connaisse une certaine usure,
voire un d6p6rissement, en ne laissant au pouvoir socialiste que les
moyens d'un rögime autoritaire . "simple".
Tout cela s'avre être le cas pour la plupart des pays viss et les principaux
de leıırs discours doıninants ou aınbiants sur l'Etat de Droit lui-m€me et
ses principaux thömes: le respect des standards internationaux, les Droits
fondamentaux, le contröle de constitutionnallto ou la s6paration des
pouvoirs.

La conjonction ambiguë des attentes des soci6tds postcommunistes
(Liberto et Bien-tre) et des besoins des protagonistes de leur
environnement international (la preuve, au jour le jour, de la cr4dlibilito
dmocratique universelle, mais surtout postcommuniste) risquent
d'induire une tentation du gouvernement plus idologique que politique.
Sur la base d'un terreau culturel encore apte à faire éclore les pulsions du
confort ido1ogique au lieu et place des diificiles co ınpromis politiques.
L'Etat de Droit ne peut €tre, à la fois, l'expression et la logistique efilcaces
de la dmocratie que s'ils repr6sentent une ambition politique raisonnable,
globalement synchronis6e avec les possibilites d'övolution da terrain
culturel. La culture change, elle aussi, mais pas par cMcret.
(14) Dynamliue de rqui1ibrage.

1160 YABANCI KONUKLARIN ORIJINAL KONU Ş MA METINLERI

ULUSLARARASI

VORRANG DES RECHTS UND DER RECHTSSTAAT

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

(SUPERİORİTY OF MW AND GOVERNMENT BEİNG IN
ACCORDANCE WİTH THE MW)

Prof. Dr. Michael SACHS
(Heinrich Neme Universitesi-Düseldorf)
M

İ. DIe Rechtsstaatlichkeit im Grundgesetz
Der Rechtsstaat gehört zu den zentralen Verfassungsstrukturprinzipien
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland von 1949. Als
Postulat der Aufk1rung wurde Rechtsstaatlichkeit in Deutschland seit
dem Ende des 18. Jahrhunderts allm ğ hlich verwirklicht.
Dabei ging es zunğchst um den formellen Rechtsstaat: Wührend zuvor der
absolute Fürst ("legisbus solutus" - ohne Bindung an Gesetze) geherrscht
hatte, solite Staatsgewalt im formellen Rechtsstaat des ausgehenden 19.
Jahrhunderst nach rechtlichen Regein und noter gerichtlicher Kontrolle
ausgeübt werden.
Nach den Erfahrungen des NS-Staates trat die Vorstellung eines
materlellen Rechtsstaates hinzu: Dieser begnügt sich nicht damit, daJ3 die
Staatsgewalt an gesetzlich festgelegte Regein gebunden ist, ist vielmehr
der İdee der Grı.mderechte und der Wahrung individueller Rechte, der
Menschenwürde sowie Freiheit und Gleichheit, verpflichtet.
Eline abschliefiende Definition von Rechtsstaat gibt es nicht. Gemeint ist
ein Staat, der durch eine Vielzal ıl historisch gewachsener Einzelgarantien
gekennzeichnet ist, die mit dem Wort "Rechtsstaat" verknüpft sind.
Kemelemente des Rechtsstaatsprinzips sind: dIe Gewaltenteilung, d ıe
Verfassungsal3igkeit der Gesetzgebung, einschliel3lich der Bindung an
Grundrechte, sowie ı
d e Bindung der voflziehenden Gewalt und der
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Rechtsprechung an Gesetz und Recht, ferner die Rechtssicherheit, der
Grundsatz der VerhMtnismBigkeit, der Grundasatz des Ausgleichs
staatlichen Unrechts sowie Anforderungen an Organisation und
Verfahren der Staatsgewalt. Die Einze1grundstze des Rechtsstaats sind
miteinander in vielfaltiger Weise verbunden, kön ııen daher we isoliert in
ihrem Bedeutungsgehalt kaum agemessen erfaBt werden.
İİ . DIe RechtmöBigkeit des Staatshandelns 1m Grundgesetz
İ m Zentrum des Konzepts der Rechtsstaatlichkeit steht die
RechtmaBigkeit des Staatshandelns, seine Unterordnung unter das Recht,
die der anglo-amerikanischen Vorstell ı.mg vom «rule of law" nahekomınen
dürfte. Mein Vortraf soll darlegen, wie clieses zentrale Element der
Rechtsstaatlichkeit in der deutschen Verfassungsordnung heute
vestanden wird. Andere Teilelemente des Rechtsstaatsprinzips werde ich,
soweit zum Verstndnis erfoderlich, in die Überlegungen einbeziehen; eine
eigenstndige Würdinung scheidet in diesem Rahınen aus.
1. DIe Bestimmungen des Art. 20 Abs. 3 GO
Die für unser Thema ma/igebliche Bestimmung des Grundgesetzes ist Art.

20 Abs. 3 Grundgesetz; dieser lautet: "Die Gesetzgebung ist an dIe
verfassungsmI3ige Ordnung, dIe vollziehende Gewalt und die
Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden." Diese
Formulierungen kommen dem nahe, was Art. 8 und 11 der Türkischen
Verfassung für die Exekutivgewalt einerseits, für die gesamte
Staatsgewalt einschuiel3lich der Legislative andererseits vorsehen.
Darüber hinaus sprechen sie dIe in Art. 9 der Türkishen Verfassung nicht
ausdrücklich erwahnte Unterwerfung der unabhngigen Richter unter
Gesetz und Recht an, die wohi sehon aus dem Begriff der Rechtsprechung
folgt; hierauf werde ich nicht nher eingehen, zunıal die Judikative ja im
weiteren Ver!auf des Nachmittangs im Mlttelpunkt steht.
Verglichen mit dem Text der Türkischen Verfassung enthalt die
Formulierung des Grundgesetzes einige Schwöchen, die das Verstndnis
erschweren:
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So wird in Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz die vollziehende Gewalt à war an KURULTAYI
"Gesetz und Recht" gebunden; eine Bindung an die Verfassung ist (anders
ais in Art. 8 Türkische Verfassung) nicht erw ğhnt. Dennoch besteht im
Ergebnis kein Zweifel, daL auch und y or ailem die Verfassung tür die
Exekutivfunktion wie für dIe gesamte Staatsgewait verbindiich ist;
bezogen auf dIe Grundrechte wird das in Art. 1 Abs. 3 des Grundgesetzes
auch ausdrücklich betont.
Auf der anderen Seite wird dIe Gesetzgebung, also dIe Legislativfunktion,
nach dem Text des Art. 20 Abs. 3 nur an dIe verfassungsmBige Ordnung
gebı.mden; demgegenüber ist auch hier im Ergebnls klar, daL der den
Organen der Exekutive tibertragene EriaL von Rechtsnormen, dIe 1m
Rang unterhalb des formellen, regelmaLig vom Parlament beschlossenen
Gesetzes stehen (wie Rechtsverordnungen oder Satzungen), -obwohl
Wahrnehmung gesetzgebender Gewalt - nicht nur an das Grundgesetz,
sondern auch an die formellen gesetze gebunden ist, weii sie 1m Rahmen
der. Normenhierarchie der deutschen Rechtsordnung ibnen gegenüber
den höheren Rang besitzen.
Die Gesetzgebung durch die Parlamente ist demgegenüber natürlich frei,
dIe ja selbstgeschaffenen Gesetze wieder zu ndern; doch wird auch sie
neben der verfassungsbindung einer Bindung an das Recht unterworfen,
wobei "Recht" hür überpositives Recht bedeutet. Solches überpositives
Recht wird vom Bundesverfassungsgericht in Reaktion auf d ıe NS-Zeit
anerkannt, in der dIe Formen des Gesetzes mil3braucht wurden, um
krassestes Unrecht zu tun; es nimmt daher an, daL auch
Parlamentsgesetze nicht in unertrg1ichen Winderspruch zu eiementaren
Geboten der Gerchtigkeit treten dürfen. Praktisch ist dleser MaLstab
bislang nur Gesetzgenbung aul3erhalb des rumhchen order zeitlichen
Geltungsbereichs des Grundgesetzes geworden: Dies betraf yor ailem dIe
(Un-) Rechtsnonnen des NS-Staates zur Ausbürgerung von Juden, dIe
deshaih ak von Arfang an, also unabhngig vom und zeitlich yor dem
Grundgesetz, unwirksam eingestuft wurden (BVerIUE 54, 53 [68 f.]);
auflerdem wurde yor wenigen Jarren jede Rechtfertigung der
Todesschüsse an der innerdeutschen Grenze ausgeschiossen, von der die
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Staatspaxis der DDR bis zur deutschen Einheit ausgeschlossen, von der
die Staatspraxis der DIJR bis zur deutschen Einheit ausgegangen war
(BVerfGE 95, 96 [133 ff1). Für die in der Bundesrepublik erlassenen
Gesetze ist die Rechtsbindung allerdings eine bioB theoretische
Denkmöglichkeit ohne praktisehe Bedeutung, weil das Grundgesetze
selbst dIe fundamentalen Gerechtigkeitsanforderungen beinhaltet, so dal3
sie dureh die Bindung an die Verfassmg abgedeckt sind. 1m Falle eines
Widerspruchs würde sich das überpositive Recht allerdings sogar
gegenüber der Verfassung durchsetzen.
Sieht man von diesen Sonderfragen ah, geht es um die Frage, welche
Bedeutung die in Deutschları d gültigen Rechtsnarmen für das
Staatshandeln von Gnmdgesetzes wegen haben. Die Antwort ergibt skh
aus dem Zusammenspiel der beiden Halbs ğtzen des schon zitierten Art. 20
Abs. 3 GG. der VerfassungsmBigkeit der Gesetzgebung einerseits, der
Bindung des sonstigen Verwaltungshandelns an Gesetz und Recht
anderersejts.

2. Die Verfassungsmiifligkeit des Gesetzebung
Nach Art. 20 Abs. 3 HS 1 GG ist die Gesetzgenbung an die
verfassungsmJ3ige Ordnung gebunden, Diese Bindung bedeutet zunchst
die Verpflichtung, die verfassungsmi3ige Ordnung, ihre Gebote und
Verbote zıt beachten.

Die Gesetzgenbung ist damit nicht darauf beschr ğnkt,
verfassungsrechtliche Vorgaben auszuführen; soweit keine
verpflichtenden Festlegungen der verfassungsmBigen Ordnung
bestehen, kanü dIe Gesetzgebung vielmehr frei gestalten. Dazu sind die
zustndigen Organe demokratisch legitimiert, var ailem das volksgewaite
Parlament oder bei p1ebiszitrer Gesetzgebung das Volk selbst; diese
sachliche Legitimation kann bei der Delegation von
Rechtsetzungsbefugnissen an Organe der Exekutive nur in den
verfassungsmM3igen Grenzen weitergegeben werden, d ıe sich aus dem
Grundsatz der Gewaltenteilung sowie den Anforderungen des
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Demokratieprinzips un speziellen Bestimmungen des Grundgesetzes
ergeben. Insoweit ist y or ailem zu arw.hnen, dal) Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG
gesetziiche Ermchtigungen an Regierun.gen und Minister nur zu1i3t,
wenn sie nach Inhait, Zweck und Ausmal3 hinreichend bestimmte
Vorgaben machen.
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Wird die • verfassungsmJ3ge Ordnung pf1ichtgemJ3 beachtet, werden
Widersprüche zwischen Akten der Gesetzgenbung und der
verfassungsmABigen Ordnung vermieden. Allerdings ist es eine
aHgemeine Erfahrung im Recht, dal) Verpflichtungen nicht immer
volikommen beachtet werden, dal) es zu Pflichtverietzungen kommt. 1m
Hinblick darauf wird dem Art. 20 Abs. 3 GG ais Sanktion zusğtzhch clie
Kollisionsregel vom Vorrang der Verfassung entnommen: Danach sind
Rechtsnormen, die gegen die verfassungsmi3ige Ordnung verstol3en,
jedenfalis grundsatzlich nichtig, und zwar ipso iure und ex tunc.
Ausnahmsweise, etwa bei Verstöl3en gegen den Gieichheitssatz oder wenn
die Nichtigkeit den Verfassungsverstofl noch vertiefen würde, wird blol3e
Verfassungswidrigkeit angeommen. Auch diese hat die Unanwendbarkeit
der Norm zur Folge; iaufende Verfahren müssen ausgesetzt werden, bis
eine gesetzliche Neuregelung erfoigt, dIe den Erfordernissen der
verfassungsmai3igen Ordnung gerecht wird.
Wird eine vedfazzurgzdecnümicne Hfmicnü vernachlAssigt, Gesetze zu
eriassen, kommt eine derartige Sanktion nicht in Betracht. Der
Verfassungsversto/3 durch Unterlassen kann grundstz1ich lediglich
festgestellt werden, gegebenenfalls durch das Bundesverfassungsgericht.
Es bleibt dann grundstzhch den zustendigen Gesetzgebungsorganen
überiassen, ihrer verfassungsmJ3gen Pflicht nachzukommen. In
Ausnabınefalien dauerhafter Untetigkeit der Gesetzgebungsorgane hat es
das Bundesverfassungsgericht allerdings für zu1ssig gehaiten, dal) die
Gerichte 1m rahmen ihrer rechtsprechenden Ttigkeit iückenfüllend
einspringen.
Die Bindung an die verfassungsmBge Ordnung trifft - wie schon erwahnt
- dIe Gesetzgebung ais Staatsfunktion, also jede Form der Normsetzung
durch die öffentliche Gewalt, also der Erial3 formeiler Parlamentsgesetze
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ebenso wie der von Rechtsverordnungen und Satzungen ais nur
materiellen Gesetze.
Adressaten der Bindung sind dementsprechend alie an der Rechtsetzung

beteiligten Staatsorgane. Dies sind dem Grundsatz der Gewaltenteilung
entsprechend in erster Linie die Parlainente, denen dIe gesetzgebende
Gewalt von Verfassungs wegen ıusteht, sowie gegebenenfalis das Volk,
soweit Volksgesetzgebung verfassungsmal3ig vorgesehen ist;
Exekutivorgane, namentlich Regierungen, Minister, aber auc
verse1bstndigte Körperschaften des öffentilehen Rechts, wie Gemeinden,
Universitten oder auch Rechtsanw.altskammern, sind angesprochen,
soweit ibnen durch formelles Gesetz zulssigerweise Rechtsetzungsmacht
übertragen worden ist. Atıf die dafür bestehenden Bedingiingen
insbesondere der Bestimmtheit habe ich schon hingewiesen; ğhnliche
Grundsğtze, wie sie hierfür der Art. 80 GG enthalt, werden aus
allgemeinen Erwgungen der Demokratie und der Rechtsstaatllchkeit
auch für Satzungen und sonstige Formen der Rechtsetzung ais
mai3geblich angesehen.
Bezugspunkt der Bindung an die verfassungsmI3ige Ordnung ist

uımıittelbar dIe Verfassung, also auf Bundesebene das Grundgesetz mit
ail seinen Regelungen, af Landesebene entsprechend die
Landesverfassungen. Besonders wichtig ist dabei dIe Bindung an dIe
Grundrechte. Sie zielt zuıüchst atıf die Achtung der durch die
Grundrechte abgegrenzten IndIvidua1sphre, wirkt somit primr
abwehrend gegenüber Ubergriffen der Gesetzgenbung; die
Grundrechtsbindung wird inzwischen aber auch als Grundiage staatlicher
Schutzplichten gegenüber anderweitigen Geführdungen der
Grundrechtsgüter, insbesondere durch Dritte, verstanden.
Mittelbar bewirkt die Birıdung an dIe verfassungsmi3ige Ordnung auch
eine Bindung an alie anderen Rechtsnormen, dIe im Rahmen der
grundgesetzlichen Normenhierarchie gegenüber dem jeweils gebundenen
Akt materielier Gesetzgebung vorrangig sind. Hierher gehört damlt auch
Bindung exekutivischer Rechtsetzung durch Verordnungen oder
Satzungen an das vorrangige Parlamentsgesetz; dlese wird von der
bindung an Gesetz und Recht gem. Art. 20 Abs. 3 HS 2 GG bei
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Gesetzgenbung darstellt.
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Die Verfassungsmöi3gkeit der Gesetzgebung wirkt über den bereich der
Normsetzı.mg hinaus auch auf die Rechtsanwendung, weil im Rechts- und
Verfassungsstaat grundstz1ich nur gültige Rechtsnormen Anwendung
finden können. Daher hat grundstzlich nur gültige Rechtsnormen
Anwendung fı nden können. Daher hat grundstz1ich jede
rechtsanwendende Stelle zu prttfen, o die auf die Rechtssache
anzuwendende Rechtsnorm nicht wegen Verstol3es gegen die Verfassung
oder gegen eine andere Norm höheren Ranges nichtig oder doch
unanwendbar ist.
Die Gerichte lassen ungültige Rechtsnormen bei ihrer Entscheildung
unbeachtet, aufier bei formellen Gesetzen, die nach der Verfassung
erlassen sind. Hier verpflichtet sie das Grundgesetz in Art. 100 Abs. 2 GO,
de Frage der Verfassungswidrigkeit im Verfahren der sog. konkreten
Normenkontrolle dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen, das in
desen Föllan allein befugt ist, das Gesetz für verfassungswidrig zu
arkğren (sog. Verwerftmgsmonopol des Bundesverfassungsgerichts).
Nicht abschliefiend gek1rt ist für das deutsche Verfassungsrecht, wie sich
Verwaltungsbehörden zu verhalten haben, wean Rechtsnormen gegen
höherrangige Normen verstofien. Insbesondere gelten diese Zweifel bei
den Parlamentsgesetzen, für die im Verh ğltniz zu den anderen Gerichten
das Verwerfungsmonopol des Bundesverfassungsgericht eingreift,
wğ hrend für Verwaltungsbehörden eine solehe Regelung feit.
Richtigerweise wird man diese FM İ e in erster Linie dadurch lösen, da]3
über die jeweils verantwortlichen Regierungen eine K.rung dureh das
Verfassungsgericht herbeigeführt wird; dafür steht in der Regel die
Möglichkeit des sog. abstrakten Normenkontrollverfahrens (Art. 93 Abs. 1
Nr. 2 GO) zur Verfügung. Soweit dies nicht möglich ist, darf und mufl die
Verwaltungsbehörde nach meiner Auffassung das verfassungswidrige
Gesetz aui3er Anwendung lassen; da stets eine gerichtliche Kontrolle
möglich ist, scheint das Risiko tragbar.
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im Folgenden die Bindung an das Gesetz untersucht wird, sind
danach immer nur guitige Rechtsnormen gemeint, aiso sokhe, dIe nicht
gegen dIe Verfassung verstol3en oder sonstigem höherrangigen Recht
widersprechen. Damit prgt der Grundsatz der Verfassungsmi3gkeit der
Gesetzgebung dıe Bindung der Exekutive an die Gesetze im Siıme der
übergeordneten Stellung der Verfassung mal3geblich yor.
3. Die Bindung der vollziehenden Gewalt an Gesetz und Recht
a) Die Bindung an das "Recht"

1m Rahmen der doppeiten Bindımg der vollziehenden Gewait an "Gesetz
und Recht" nach Art. 20 Abs. 3 00 weist dIe Rechtsbindung - wie bereits
erwğhnt - auf die Gefahr des Unrechts-Gesetzes bei Versto3 gegen
überpositives Recht, dIe im matericilen Rechtsstaat des Grundgesetzes
neben der Bindung an die Verfassung alierdlngs keine praktische
Bedeutımg hat. Kömfte es ein Unrechts-Gesetz geben, das nicht schon
gegen die Verfassung verstöBt, w ğre es wegen der Verletzung der
überpositiven Gerechtigkeitsgrundstze ungültig und htte deshaib - wie
im Falle der Verfassungswidrigkeit . keine bindende Kraft.
Die Bindung an das "Recht" bieibt daneben in mebrfacher Hinsicht von

Bedeutugn: Sie verdeuthcht var ailem, daB jede Ausiegung und
Anwendung von Gesetzen auf das Ziei der Gerechtigkeit auszurichten ist,
und iegitimiert dazu, Regelungsiücken der Gesetze anhand aligemeiner
Rechtsprinzipien zu schheflen. Sie verweist auf dIe Existenz von
Gewohnheitsrecht, das zumindest bei Entstehung yor dem Grundgesetz
fortgeiten kann und fm Sonderfail der aligemeinen Regein dos
Vöikerrechts kraf besonderer Verfassungsbestimmung des Art. 25 GG
unmitteibare Geltung beansprucht; sa weit es ausnalı msweise güitiges
Gewahnheitsrecht gibt, geiten dieseiben Regein, wie für dIe Bindung an
das Gesetz.
Alierdlngs legitimiert dIe Bindung an das Recht nlcht zur Abweichung von
güitigen Gesetzen unter Berufung auf Gerechtigkeitsideale. 1m Rahmen
der Gewaitenteiiung ist des dem Gesetz vorbehaiten, dlese in konkrete
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des überpositiven R.echts nicht verletzt werden, hat der Rechtsanwender
dies hinzunehmen und kann nicht seine subjektiven
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b) DIe Bindung an das Gesetz
Für die vollizehende Gewalt bringt Art. 20 Abs. 3 GG den traditionellen
rechtsstaatlichen Grundsatz der GesetzJ3igkeit der Verwaltung zum
Ausdruck, der zugleich seit Ende des 19. Jahrhunderts dIe Fnmdlage des
deustchen Verwaltungsrechts bildet. In der klassischen Formulierung
Otto Mayers unıfal3t die GesetzmBgkeit der Verwaltung drei Elemente,
namlich clie Verpfllchtung, das Gesetz zu beachten, den Vorrang des
Gesetzes und den Vorbehait des Gesetzes.
aa) Die Verpflichtung, das Gesetz zu beachten
Die Bindung an das Gesetz verpflichtet dIe Staatsorgane, bei der
Ausübung vollziehender Gewalt dIe Anordnungen des Gesetzes, seine
Gebote und Verbote, zu befolgen. Dies ist für Verwaltungsbehörden wie für
andere Normandressaten dIe geradezu selbstverst ğndliche
Wirkungsweise von Rechtsnormen, die ais So11ensstze wesensmJ3ig
darauf angelegt sind, Verpfllchtungen zu erzeugen, dIe auch befolgt
werden. Wohi daher wird dieses erste Element der Gesetzmi3igkeit der
Verwaltung in der deutschen Diskussion hufig gar nicht ausdrücklich
angesprochen; der Sache nach ist es aber völlig unbestritten.
bb) Der Vorrang des Gesetzes
Der Vorrang des Gesetzes ist - wie der Vorrang der Verfassung eine
Kollisionsnorm: Das Gesetz bircht jeden Akt vollizehender Gewalt, der
gegen die Gesetzesbindung verstöl3t. Akte vollziehender Gewalt, dIe gegen
irgendeine gültige Reehtsnor versto]3en, sind grundstzlich ungültig. Was
bei verfassungswidrigen Gesetzen vergleichsweise volistandlg
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ist, erahrt allerdings für das Verwaltungshandeln wie
übrigens auch für Fehlentscheidungen der Geriohte praktiseh wesentliche
Modfıkationen.
Nach deutschem Verwaltungsrecht ist die Nichtigkeit von
Verwaltungsakten ein nur ausnahınsweise gegebener Sonderfal4 er tritt
y or ailem dann ein, wenn ein Verwaltungsakt dureh einen schweren ı.md
offenkundigen GösetzesverstoB gekennzeichnet ist. RegelmJ3ig sind Akte
voilziehender Gewalt hingegen tortz Rechtswidrigkeit wirksam, ja sie
können sogar trotz ihrer Gesetzjidrigkeit dauerhaft bestandskröftig
werden und dann auch in weiteren Zusammenhngen Verbindlichkeit
beanspruchen. Diese verwaltungsrechtliche Ausgestaltung der Folgen der
Rechtswidrigkeit von Verwaltungsakten mufi allerdings gegenüber dem
verfassungsrechtlichen Vorrang des Gesetzes gerechtfertigt werden, was
nur in Grenzen möglich ist.
Die Legitimation f'ür die ursprüngliche Wirksarnkeit Verwaitungsahte ist
sus dem verfassungsrechtlichen Ziel abzuieiten, daR die Staatsorgane die
ihnen übertragenen Aufgaben eftektiv wahrnehmen können. Dies macht
es erforderlich, daR - aui3er in FMlen offensichtlicher Rechtswidrigkeit ihre Anordnungen jedenfalis zunchst einmal wirksam simi w ıd beachtet
werden müssen. Dies ist ais Grundsatz deswegen akzeptabel, weil in
einem funktionierenden Rechtsstaat davon auszugehen ist, daR die
Verwaitung sich im Regeifail an das Gesetz halt und die Verwaltungsakte
deswegen meistens rechtmaRig sein werden.
Zu den Voraussetzungen dieser Annahme gehört, daR das Handein aller
öffentlichen Stellen der Exekutive steta von Amts wegen aufr seine
RechtmaRikeit kontrolliert wird; in diesem Sirme ist eine funktionierende
Rechtsaufsicht eine unabdingbare organisatorische Folgerung aus dem
Grundsatz der GesetzmRigkeit der Verwaltung. AuRerdem mufi
sichergestellt sein, daR sich die einzelnen Beamten gesetzestreu
verhalten; dazu gehören entsprechende Verpflichtungen durdh die
Beamtengesetze mit ausreichenden Sanktionen und eine fu ııktionierende
Dienstaufsicht, Damit diese Mecha ıilsmen nicht von der Spitze her
miRbraucht werden, ist dIe parlamentarische Kontroile der Regierung
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Es kann freilich nicht übersehen werden, daI3 es, auch wenn ale
genannten Bedingungen erfült sind, immer wieder rechtswidrige
Verwaltungsakte geben wird, bei denen es bei der ursprünglichen
Wirksamkeit nicht bleiben kanıt 1m hinblick auf diese F.11e ist es
notwendig, daR, den Verwaltungsakten im Falle ihrer Rechtswidrigkeit
ibre Gültigkeit genommen werden kant. Dafür müssen dem in seinen
Rechten betroffenen Bürger adquate Rechtsmittel zur Verfüngund
stehen, die ibm eine umfassende Kontrolle der Rechtmi3igkeit aller
Verwaltungsakte garantieren. Nach geltendem deutschen
Verwaltungsrecht stehen dem Bürger solche Rechtsbehelfe zun ğchst
innerhalb der Verwaltung, dann bei den Gerichten zur Verfügung; diese
Rechtsbehelfe sind mit dem sog. Suspensiveffekt ausgestattet, das heii3t;
Sobaid der rechtsbehelf eingeiegt ist, wird dIe Wirksanıkeit des
Verwaltungsaktes suspendiert, bis zur Entscheidung über den
Rechtsbehelfhinausgeschoben. Der Bürger kann also grundstz1icb ailem
dadurch, daL er Widerspruch einlegt, die dem Verwaltungsakt
zukommende Wirksamkeit bis zur K1rung der Rechtslange
hinausschieben. Dies bedeutet für den Fail des recbtswirdrigen
Verwaltungsaktes, dal) dieser gegnüber dem Betroftenen seine Wirkungen
nlcht mebr entfalten kann.
Dıe Legitimation für dIe dauerbafte Gültigkeit rechtswidriger
Verwaltungsakte wird daraus abgeleitet, dal) dem Vorrang des Gesetzes
der Gruııdsatz der Rechtssicher heit ais weiterer, prizipiell gleicbwertiger
Teilgehait des Rechtsstaatsprinzips gegenübergestelit wird. Dieser
Grwıdsatz zielt darauf, dal) das Verbalten der Staatsorgane wie der
Bürger eine verlm3liche Grun
ıllage braucht. Aus der Sicht des Bürgers
spricht man namentlich von Vertrauensschutz, we ım es um den
Fortbestand von tür jim günstigen Regelugen geht; bei ftir den Bürger
belastenden Regelungen ist es das Interesse der Allgemeinheit an der
HandIımgsfhigkeit der Staatsorgane, dIe sieb angesichts neuerAufgaben
nicht immer wieder mlt Mngst erledlgten Failen befassen können und eine
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Bassi für ihre weiteren Dispositionen brauchen. Hinzu
kommen entsrechende Interessen Dritter, die heute zunehmend von
regelungen der Verwaltungsbehörrden mitbetroffen sind.
Dem Betroenen ist der Verzicht auf die Durchsetzung des Vorrangs des
Gesetzes nur zuzumuten, wenn er hinreichend Gelegenheit hatte, den
Gesetzesverstoi3 vorher feststellen und den rechtswidrigen
Verwaltungsakt aus der Welt schaWen zu lassen. Diese möglichkeit ist mit
den schon erwğ hnten Rechtsbehelfen, die innerhalb eines Monats
eingelegt werden müssen, u ıı d flakierenden Regelungen für Probleme im
einzelnen in hinreichenden Mal3e gegeben. Aui3erdem sind die Behörden
berechtigt und mangeis entgegenstehender beachtlicher Belange
verpilichtet, von sich aus oder auf Antrag des Betroffenen einen
rechtswidrigen Verwaltungsakt auch dann nach auf'zuheben, wenn er
1ngst bestandskrftig geworden ist.
Auf diese Weise sind im Ergebnis die Anforderungen des Vorrangs des
Gesetzes im deutschen Verwaltungsrecht gegenwrtig gewahrt, ohne daJ3
Efl'ektivitt des Staatshandelns oder Belange der Rechtssicherheit zu sehr
zürckgezetzt werden.
cc) Der Vorbehait des Gesetzes

1m Gegensatz zur VerfassungsmöBigkeit der Gesetzgenbung kennt dIe
Gesetz13igkeit der Verwaltımg nach deutschem Verfassungsrecht ein aus
der Tradition begründetes drittes Element von gröBter Bedeutung, den
sogenannten Vorbehait des Gesetzes. Der Vorbehalt des Gesetzes besagt für
seinen Anwendungsbereich, dass staatliche Anordnungen nur im Wege
der Gesetzgenbung oder auf der Grundiage von Gesetzen erfolgen können.
Für die Wahrnehmung vollziehender Gewalt wirkt der Vorbehalt des
Gesetzes damit als Verbotsnorm, dIe ein Handein ohne gesetzliche
Grundiage verbietet.
Der Vorbehait des Gesetzes gilt nach deutschem VersMdnis nlcht fürjedes
Handeln der vollziehenden Gewalt schlechthin. unstrittig gilt er
allerdlngs für aile Eingriffe in Freiheit und Eigentum des Einzelnen. mit
dieser klassisehen Formel ist jede Anordnung eines rechtlich erheblichen
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vollziehender Gewalt eine gesetzliche Ermchtigung.
1m übrigen ist dIe Reichweite des Vorbehalts des Gesetzes bi heute
ungekliirt. Es bestelıt weitgehend Übereinstimınung darüber, daL er über
den traditioneli anerkannten Bereich der Eigriffsverwaltung hinaus
auszudehnen ist. Welehe Bereiche davon erfai3t sein sollen, ist indes
ungewifl.
Bas Bundesverfassungsgericht hat eine zun ğchst umfassend angelegte
sog. Wesentlichkeitstheorie formuliert. Danach solite in allen
wessentlichen Fragen ein Gesetz nötig sein; auf dieser Gnmdlage wurde
z.B. angenommen, daL Sexualkundeunterricht in Schulen nur auf
gesetzlicher Grundiage erteilt werden konnte (vgl. BVerB3E 47, 46). Doch
wurde baid erkannt, daL im Rahmen der Gewaltenteilung auch aııdere
Verfassungsorgane, namentlich dIe Regierung, berufen sein können,
selbstndIg wichtig Punkte zu entscheiden, so clie Zustimmung zur
Aufstellung von Mittelraketen im Rahmen des NATO-Vertrages (BVerR3E
68, 1). In±wischen wird dIe notwendigkeit einer gesetzlichen Grundiage
des Verwaltungshandelns am ehesten für F ğlle besonderer
Grundrechtsrelevanz anerkannt, die freilich zumeist schon vom
klassischen Anwendungsbereich des Vorbehalts abgedeckt sind.
In der Staatspraxis erfolgen bis heute z.B. subventionen auch in
erheblicher Höhe vielfach ohne dlesbezügliche geseztliche Regelung; die
Verwaltungsgerichte begnügen sich mit entsprechenden Anstzen im
Haushaltsplan, dem das Parlament mit (nicht au]3enwirksamem)
Haushaltsgesetz zustimmt, ud nach Mai3gabe des Gleich heitssatzes
angewandten internen Vergaberichtlinien der Verwaltımg.
Die Gesetzgebung kann allerdlngs selbst weitergehende
Vorbehaltsbereiche schaffen, indem sie für bestimmte Frangen ein
Ttigwerden ohne geetzliche Grundiage gesetzlich verbietet; dies ist z.B.
tür aile Sozialleistuııgen nach * 31 SGB AT geschehen. Doch liegt dies
bereits auflerhalb der Wirkungen des Verfassungsgrundsatzes vom
Vorbehalt des Gesetzes.
Der Vorbehait des Gesetzes schlleLt es tür den klassisehen berich der
Eingriffsverwaltung nicht sus, daL den dazu ermchtigten behörden
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oder auch Beurtei1ungsermchtigungen
eingerunı t werden, in denen dIe zu treffenden Entscheidungen nicht
abschlieflend vom Gesetz cleterminlert werder.
dd) Das bindende "Gesetz"

F'ür alie drei Wirkungen der Gesetzmöi3igkeit der Verwaltung (für die
Verpflichutungswirkung, den Vorrang und den Vorbehait des Gesetzes) ist
nach dem hier vorgetragenen Modeil das Geseiz jede Rechtsnorm, also
nicht nur das Parlamentsgesetz, vieimehr genügen auch
Rechtsverordnungen und Satzungen, dIe von Stellen der Exekutive
erlassen sind.
Für dıe verpflichtungswirkung des Gesetzes mterliegt dies keinem
Zweifel: Die rechtsanwendenden Behörden und die Gerichte sind - wie clie
Normadressate - an jede gültige Rechtsnorm gieich weichen Ranges
gebunden.
Nichts anderes giit für dIe Vorrangwirkung des Gesetzes: Jeder
rechtsversto]3, gleich gegen welche Rechtsnorm, macht den
Verwaltungsakt fehierhaft und ist kann deswegen grundstz1ich keine
Geltung beanspruchen; für die Konsequenzen im einzelnen gelten
aHerdings dIe geschiiderten Modifikationen.
Problematiseh wird es beim Vorbehait des Gesetzes. Hier wird teilweise
gefordert, dIe gesetzhche Grundiage für das Verwaitungshandeln müsse
ein formelles Gesetz sein. Auch das bundesverfassungsgericht hat in
seiner Judikatur zum Wesenthchkeitsvorbehalt von der Notwendigkeit
pariamentarischer Gesetzgebung gesprochen und damit Mil3verst ğndnisse
rund um einen sog. Pariamentsvorbehalt ausgelöst. Nach meiner
Auffassung genügt dem Vorbehait des Gesetzes ais solchem stets jede
gültige Rechtsnorm gleich welehen Ranges, aber eben auch nur eine
gültige rechtsnorm. Untergesetzliche Rechtsnormen sind - wie erwhnd nur aufgrund ausreichender formell-gesetzhcher Ermchtigung zulssig;
dabei können dIe Anforderungen an ı
d e bestimmtheit der Ennchtigungje
nach Gegenstand der Degelung unterschiedlich und gerade bei
Wesentlichlkeit für die Grundrechte besonders ausgeprgt sein. İm
Grenzfall kann dies jede untergesetzhche Regelung ausschliei3en und eine
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111. SchluBbemerkııng
Damit bin ich anı Ende meiner tJberlegungen zum Vorrang des Gesetzes
und der GesetzmaBigkeit der Verwaltung. Ais deutscher Verfassungs- und
Verwaltııngsrechtler konnte ich nur dIe Gestaltungsformen
zugrundelegen, dı e das deutsche Recht für eEc einsch1gigen Probleme
gefunden hat, und mul) hoffen, dal) dies zumindest exemplarisch
aufgezeigt werden konnten. die bindung der Exekutive an das Gesetz ist,
wie sich wohi gezeigt hat, in vielf'altiger Weise mit den Ausgestaltungen
der einzelnen Verfassungs- und Rechtsordnung verknüpft und mul) daher
ibre jeweils angemessene Ausdrucksform finden. Nuancen im Detail
scheinen dabei von nachrangigem Gewicht; entscheidend sind die
grundsatzlichen Elemente:
- dı e Verpflichtung des Verwaltungshandelns, das Gesetz zu beachten,
- wirksame Vorkehrungen, um Verletzungen dieser Pflicht zu
verhindern, und Sanktionen tür den Fali, dal) es doch zu Verletzungen
kommt,
- und dIe Anerkennung eines geschützten Bereichs des einzelnen, in dem
seine Grundrechte, wenn überhaupt, so doch jedenfalis nur at ıl
gesetzlicher Grundiage eingeschrnkt werden können.
Nicht zuletzt gibt es Anforderungen, die das Gesetz erfüllen mul),
damit es seiner zentralen Rolle auch gerecht wird,
- die inhaltliche Übereinstimmung mit der Verfassung und mit
tiberpositiven Gerechtigkeitserfordernissen - darauf wurde schon
hingewiesen-,
- und - dies wurde nur angedeutet - seine Entstehung nach den
Mafistğben des demokratieprinzips.
Last, not least, im Gegenteil: Die Gesetzmal)igkeit der Verwaltung
bedeutet nichts, wenn nicht eine umfassende und efl'ektive Möglichkeit
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Kontrolle sichergestellt ist, um den einzelnen yor staatlichen
Rechtsverletzungen zu sichem.
Selbst wenn eine Verfassung dies alles garantiert: Entscheidend ist, dal3
dIe Gesetzmal3igkeit des Staatshandelns in einem Staat auch wirklich
gelebt wird.
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LE TEMPS des MENACES.

Prof. Dr. Henry ROUSSILLON
(Touloıise Sosyal Bilimler Universitesi Hukuk Fakültesi Dekan ı-Fransa)

Contrairement à ce que laisse entendre le titre de cet article, le Conseil
constitutionnel français parait se porter fort bien. Fruit du "hasard et de
la nkessite" (1), comme nous lavons écrit, triomphe de I'abb6 SIEYES,
juriste marquant de la Rğvolution, autant que de H. KELSEN, pour nous
Français insuflisa.nıment fiers de nos grands hommes et accueillants pour
tout ce qui vient du monde germanique, l'Institution de la rue
Montpensier, sige du Conseil, semble atteindre une maturite pleine de
promesses et vouloir commencer le mill6naire dans la s6rnite que domıe
la russite (2).
Le Conseil ya bien!
Il y a bien puisqu'il a survcu aux bouleversements ns des alternances et
des cohabitations qui s'installent durablement dans notre paysage
politique pour le plus grand bnfice, semble-t-il, de ce fameux "tat de
droit" en passe de devenir, plus qu'un encadrement, une sorte de substitut
du politique; il a meme survcu h ce qu'il est convenu d'appeler "l'alfaire
DUMAS.
Le Conseil ya bien puisqu'il rend tout au long de Vanne, son lot de
dcisions sur des sujets trs importants provoquant des commentaires
attendus des grands maitres de la doctrine et des media souvent
confondus: celles relatives au PACS, h la responsabilite pönale du Chef de

(1)

'L'avenir du Conseil constitutionnel: la banalisation" in "Administration, oct. dc..

(2)

1997, p. 41.
Voir notre cuvrage: "Le Conseil constitutionnel" Dalloz, 2000. 4 Ğ ddition.
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İ'Etat, aux trente cinq heures, à la parite hon ımes -femmes, au mode
d'lection des snateurs pour nen citer que quelques une parmi les plus
rcerıtes; sont là pour le prouver avec leur infiation proccupante de
"rserves d'interprtation", la d6couverte de nouveaux objectifs de valeur
constitutionnelle M pas toujours 6vidents, comme celui "d'accessibilite et
dintel1igibilit de la bi' dans la döcision du 16 dcembre 1999 relative ğ
la codifıcation de notre droit par voie dordonnances, et non de bis, et une
augmentation de la longueur des döcisions qui tranche avec le laconisme
des dbuts sans que l'on trouve toujours une argumentation incontestable
comme on la fort remarqué ğ propos de la dcision sur le "PACS" (3).
Le Conseil ya bien puisquil a seni, sert et servira encore de modMe, avec
une liherte d'adaptation invitable, pour de jeunes dömocraties, nes de
l'effondrement du bbc soviötique et de ses satellites du Tiers monde,
soucieuses d'viter le systeme am6ricain qui exige la mise en place d'un
ensemble de tribunaux et de magistrats nombreux et bien form Ğs, ce qui
demande du temps, et, aussi, le modMe allemand jugé trop complexe et
trop marqué par l'histoire de ce peuple. Le Prsident R. BADINTER (198695), devenu S6nateur (4), a beaucoup oeuvr6 pour que cette influence
internationale saftirme et se dveloppe. La cr6ation d'une Association
regroupant les Conseils et Cours constitutioımelles francophones, dont la
dernire runion a en lieu au Gabon en octobre 2000, ost venue couronner
cette entreprise.
Le Conseil ya bien, enfin, puisqu'il a su au cours des annes et grce ğ la
lucidite et à la persvrance de ses Prsidents successifs, on songe à D.
MAYER (nommé en 1983) et, bien sür et surtout, à R. BADINTER, raliser
sans bruit des rformes d6cisives en ce qui concerne sa prockure, au sens
large, qui rgit son mode de fonctionnement; la transparence des
conditions de sa saisine et en particulier, la publication des lettres de
saisine et des argumentaires qui los accompagnent, due en grande partie
(3)
(4)

Th. Revet, RTDC, 2000, 1101.
Une façon, sans doute, de rendre hommage à cette institution. chre à I'abbö Si$s.
anc6re du Sönat actuel, le "Snat conservateur de la constitution" de la Constitution
de lan VIlI!
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Fiuence du professeur J. GICQUEL, ansi que lajurictoaiisation
croissante des dbats avec une ouverture aux interventions "extörieures"
(il n'est pas possible pour un particulier de saisir directement le Conseil)
et le dveloppement d'une procdure de plus en plus contradictoire dans
les faits temoignent des progrs accomplis et justifıent le fait que plus
personne de srieux aujourd'hui ne songe à contester le titre de "cour
constitutionnelleM à notre Conseil. Certes, des progrs peuvent être
accomplis encore: une publicite plus grande ou un caractöre contradictoire
accru avec lintervention d'avocats ğ "l'audience", par exemple; la
publication éventuelle dopinions dissidentes, souhait,ğ e par le professeur
D. ROUSSEAU (5), mais considre par le doyen G. VEDEL et le
Prsident 1'. LUCRAİ RE, tous deux anciens membres du Conseil ,comme
le meilleur moyen de "tuer" t institution; l'instauration, sous une forme ou
sous une autre , d'un contröle de constitutionnalite par voie d'exception
avec question prjudicie1le, mme si un tel projet semble en voie d'tre
dpass, comme arı le verra, avec le dveloppement du contröle de
conventionnalit4; quant à modifler le mode dsignation des membres du
Conseil, il ne s'agit pas dune priorit6.
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Comment, dans de telles conditions, oser aifırmer au m€me simplement
insinuer que des "menaces" planeraient sur le Conseil constitutionnel?
Bien sür, certains auteurs, iconoclastes sans aucun doute et nous en
faisons partie, se sont aventurs à dcrire la "banalisation" (6), le
"contournement", le "dc1in amı onc' (7) du Conseil; d'autres ont parlé de
sa "renaissance" (8), ce qui suppose, pour le moins, une "mart" pr6alable,
et permettrait de parler d' ım nouveau "Lazare", ce qui serait trs exag6r
m€me si les juristes affectionnent cette "parabole" ; d'autres, encore, sans
utiliser des farmules aussi tranchantes, mais cannaisseurs avertis de
l'Institution pour en avoir été membres, nous lavons via, et n'avoirjamais

(5)
(6)
(7)
(8)

Vali sur ce döbat les "Cahiers du Conseil constitut.io ıınel", 2000, n°8, p80.
revue "Administration", ap clt, p.41.
"Mais qui contröe la bi française? Le dclin du Conseil constitutionnel," Gazette du
Palais, mars 1999.
Guy Carcassonne;"Faut-il maintenir la jurisprudence issue de la döcision n° 74-54
DC du 15 janvier 1975? in Cahiers du Conseil constitutionnel, 1999, n° 7, p. 100.
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temp6rer leur enthousiasme des dbuts et à se demander si l'on peut
srieusement affirmer que le rgne de ce fameux "tat de droit" ne date
que de 1971; on en vient à se demander si des "fidMes" pourtant assidus,
comme le doyen G. VEDEL ou le Pr6sident F. LUCHAIRE (9), par
exemple, sans perdre la "foi" de leur jeunesse ne seraient pas devenus des
"pratiquants saisonniers" qui finiraient par douter un peu; le Prsident J.
ROBERT n'chapperait pas à ce dsenchantement si on en juge par son
dernier ouvrage ("La garde de la Rpub1ique" Plon, 2000). Il n'est pour s'en
convaincre que de lire le doyen VEDEL: "le droit français est n6 et a vdcu
avec ı.me belle sante avant la constitution de 1958; celle-ci a mis au jour
une source trop longtemps cach6e; elle na pas englouti nos vieux fleuves
dans un oc6an sans rivages" (10). Cela ne signifie pas que la cat6gorie des
"ckvots" aurait disparu; et le "grand Prtre", Louis FAVOREU, est toujours
M entour "d'acolytes" talentueux, recevant parfois, co ıımıe on le verra,
des renforts inattendus et paradoxaux du cöte de certai ııes "g1ises"
voisines, ainsi des adeptes de la thorie raliste et de l'interprtation
"runies", utilisant sotivent un langage un peu hermtique. On pourrait y
ajouter, couronnant tout cela, un sentiment diffus mais profond de
"lassitude" (sic) fort bien exprimö par D. ROUSSEAU lors du colloque
organisé par D. CHAGNOLLAUD les 22-23/6/2000 à Paris II.
Ces remarques pr4liminaires faites, il nous reste à justifler nos
inquitudes. Si le Conseil constitutionnel est menac, et on a compris que
selon nous c'tait le cas, ce ne peut être que parce que des ph6nomnes
majeurs sent apparus on se sont rvl6s plus graves que ce que l'on
pensait. Nous en retiendrons deux, mme s'ils sont certainement plus
nombreux: d'une part une évolution inquitante de la notion mme de
(9) "Voir sa conclusion tr Ğs "prudente" à son article paru ğ la RDI', 1999 n°5: "Deux
dcisions du Conseil constitutionnel appeles à faire juı-isprudence?"
(10) Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 1. 1996, p. 57. ou encore "Ce n'est pas dans la
consfitution que les notions fondanıentales du drait puisent leur existence; c'est la
constitution qui s'enracine dans des not.ions fondamentales pröexistantes" in , "La
constitutionnalisation des branches du droit", sa direction B. Mathieu et M. Verpeaux
PUANI, 1998, p. 14.
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constitution, fondement indispensable de tout contröle, (1) dans ute partie
de la doctrine et, d'autre part, la place dujuge constitutionnel dans 1ordre
politico-juridique(II) qui y a jusqu'à affecter la conception möme du juge
constitutionnel dans ute sociM dmocratique.
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1- UNE ÉVOLUTION INQUITANTE DE LA CONCEPT İON DE LA
CONSTITUTION.
Le fondement logique de l'existence d'un contröle de constitutionnaliM, et
done d'un organe chargé de ce contröle, en loccurrence le Conseil
constitutionnel, est, bien entendu, et on voudra bien nous excuser de cette
vidence, 1existence d'une constitution; ceci d6coule dans notre systme
politico-juridique de l'article 16 de la Dclaration des droits de l'homme et
du citoyen du 26 aout 1789:"Toute socit6, dans laquelle la garantie des
droits nest pas assure ni la sparation des pouvoirs dtermine, na point
de constitution". Öet article est trop connu pour qu'il rnrite ici un long
commentaire. Nous nous contenterons deri souligner les cons6quences
videntes quant au concept möme de constitution: celle-ci doit se prsenter
sous la forme dün "x3(;e'1 comme la Dc1aration elle-möme, c'est ğ dire
d1 un écrit pouvant servir de rfrence, c'est un des grands apports de la
Rvolution française; dut texte "rigide', sinon pourquoi utiliser un terme
spcifique, "constitution", difförent du mot 'bi"; enfin, dun texte 'dair",
puisqu'il s'agit d'une charte fondamentale que "tout Homme et tout
citoyen" doit pouvoir lire et comprendre facilement.
Or, il apparait, aussi bien dans les faits que dans ute partie de la doctrine,
que ces trois caractres fondamentaux de la constitution, "crit, rigide,
dair", sont plus ou moins gravement remis en cause ce qui justifıe que l'on
puisse ds lors s'inquiter et parler de "menaces" pesant sur le Conseil
constitutiomı el comme nous ailons tenter de le montrer:
A La "dconstruction" de la constitution: la nıise en question de
l'crit.
B Une rigiditö constitutionnelle conteste et exacerhe.
C Un texte de moins en moins dair.
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A La "dconstruction" de la conştitution: la mise en question de
1'crit.
Il n'est pas besoin de mettre en place un contröle de constitutionnalite et
donc de maintenir un Conseil constitutionnel, au toute autre Cour
constitutionnelle, s'il n'existe pas un texte de röfrence, la constitution.
Actuellement, aprs quelques hsitations le ter ıne mme de constitution"
parait , nouveau, en France, s'imposer sous la plume des spcialistes du
contentieux constitutionnel qui un moment lavaient 6cart4 au profit
d'expressions plus floues comme "bbc de constitutionnalite". On en veut
pour preuve le fait que le doyen L. FAVOREU, "pre putatif' (11) de
l'expression "bbc de constitutionnalit€' souhaite aujourd'hui qu'on
l'abandonne pour revenir au le terme "constitution" (12). Mais cela ne
signifie pas, pour autant, que nous n'assistions pas, du fait de tout un
mouvement doctrinal qui a l'ambition de repenser le droit et dont le but
n'est sans doute pas de remettre directement en question l'objet mme de
son étude, nous lui en faisons crMit, au dveloppement dün phnomne
que nous dsignerons, improprement peut-tre, par les termes de
"dconstruction de la constitution". Il s'agit ki dun phönomSe global et
international, essentiellement d'origine anglo-saxonne (13); nous avons
toujours eu en France de bons "traducteurs"...
Ce mouvement de "öconstruction" de la constitution ne saurait être
ötudi6 en dtail dans une commuııication de cette dimension; nous allons
donc en d6crire, de façon forcment simplificatrice mais, esp6rons-le, non
caricaturale et dans un langage qui se voudrait accessible au plus grand
nombre, les conclusions utiles à notre propos.
Fond6e sur l'pistömologie et sur l'hermneutique, en particulier
allemande (co.le biblique protestante), la thorie dite de "l'interprtation"
rejoint, dune certaine manire, la th6orie italienne du "droit vivant" (par
opposition à un hypothtique "droit mart"?) . Elle dbouche sur l'ide que
(11) Claude Emeri prtend également à la paternitö. Voir notre ouvrage, ap. cit..
(12) Prcis de drait constitutionnel, collectif. Dalloz, 2000, 3è édition.
(13) On cormait l'inlluence sur la doctrine ftançaise de l'auteur a ınöricain Ronald
Dworldn, par exemple.
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le texte constitutionnel, mais c'est vrai de tout texte, juridique ou non, et
mme de ce qui n'est pas vritablement texte comme la musique, n'a aucun
sens objectif par lui-meme!
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C'est, en tout cas, ce qui semble ressortir d'un article du professeur 0.
CAYLA, spcialiste reconnu et auteur de nombreux travaux, publi6
rcemment (14):"Une normejuridique, si l'on accepte de sen remettre à la
dfiııition introduite par H. KELSEN est un phnomne de signification"
dun type trs particulier que, dans le vocabulaire de la philosophie
contemporaine du langage, on appelle une signification "pragmatique": il
s'agit de la force-illocutoire", comme le dit le philosophe du langage- de
commandement, que Fon comprend être la signification de "l'acte
d'nonciation meme auquel procde un Ğmetteur lorsque, prenant la
"parole" en direction d'un adressataire, il exprime à ce dernier sa
pr6tention à le lier par ute obligation, c'est ü dire ü l'enjoindre de se
conformer ü un modMe de comportement obligatoire. Mais ce qui est ü
noter avant tout est que cette "norme" ou, si l'on prfre cette signification
normative, de "force injonctive", d'un acte de discours (et qui dans une
perspective kelsnienne s'apparente ü la '5uridicite" m€me de celui-ci
dfınie en teı-mes de signification), n'est pas ute "sigrıiflcation textuelle":
un texte écrit, quel qu'il soit, na jamais en lui m6me de signification
normative (sic) car tout texte écrit, quel qu'il soit, est "pragmatiquement
muet"
On voudrabien nous pardonner d'avoir prsente une citation aussi longue,
et un peu herm Ğtique, mais il s'agit de ne pas trahir la pense de l'a ııteur.
Nous ne cacherons pas une certaine perplexite, que nous savons partage
par bien d'autres, devant un raisonııement çui conduit l'auteur cite ü
affirmer, par exemple, que "BEETHOVEN n'est pas l'auteur de la 9
Symphonie..."; ü quoi bon celui-ci la-t-il crite? La-t-il meme Ğcrite? Si ü
travers ce genre d'affirmation on veut seulement indiquer que chaque chef
d'orchestre, chaque orchestre, interprte , ü sa manire, ute oeuvre

(14) "Cahiers du Conseil constitutionnel", op cit, p, 78 La Constitutiorı. le trait et la
bi: contribution au dbat sur la hirarchie des normes".
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et ceci serait vrai du juge, il s'agit d'une banaliM reconnue par
tous et, alors, ne peut-on pas le dire plus simplement et, finalement,
Mappeler un chat un chat" comme le suggre 0. CAYLA lui-m€me (15)?

Mais les tenants de ces raisonnements vont plus bin; pour eux, la
classique opposition entre le "Sein"(l'tre) et le "Sollen"(le devoir tre),
chre à E. KANT, na pas de sens; en dfinitive, à la suite de M. TROPER,
en particulier, la constitution n 'a pas de sens tant que le juge n'a pas dit ce
quil tait. Ceci est faire bon march du "drait au dernier mot' dont joult
le pouvoir politique agissant dans la forme constituante et quil exerce,
comme en 1993 suite à la dcision du 13 aoüt relative ğ la "bi Pasqua" sur
le droit d'asile fonde sur les accords de "Schengen". Pröcisons que
lintervention du pouvoir constituant peut se concevoir aussi bien
"activement", comme dans l'exemple cite, que "passivement": lorsqu'il ne
r6agit pas cest, évidemment, qu'il approuve la dcision du Conseil, en tout
cas il y aurait une forte pr6somption dans ce sens.
De façon paradoxale, ces analyses aboutissent à une survalorisation du
röle dujuge constitutionnel et, accessoirement, des "interprtes" politiques
chargös d'appliquer la constitution comme cela ressort de cette phrase de
J. HABERMAS: "Toute constitution est un projet (sic) qui n'acquiert de
persistance que sur le mode d'une interprtation permanente
continuellement mene ğ tous les niveaux de l'instauration (resic) du
droit" (16); mais de telles analyses aboutissent, en mme temps, ğ une
dstabilisation complte de ce meme juge, car sur quoi peut bien se fonder
la Mgitimite de ce dernier si, en dfinitive, la constitution, qu'il est charg6
de faire respecter, n'existe pas ou n'existe que dans sa propre subjectivite,
dans son "ego" hypertrophié et insaisissable "a priori"?
Non seulement paradoxales en elles m6mes, ces analyses sont, aussi,
dangereuses, 6videınment, pom' la dmocrat; ceci mriterait d'assez longs
dveloppements. On se contentera d'indiquer ici que l'histoire de la lente
affirmation de la dmocratie, depuis les origines les plus lointaines, a
consiste, d'une part, h assurer aux citoyens, on à leurs reprsentants
(15) Dp. <it. ,p. 80.
(16) 'Droit et dmocratie", Gailimard, 1997, p. 147.
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lgitimes, et non au juge , la maitrise de la "fabrication" du droit et,
d'autre part, à rendre le droit connaissable avant l'aetion; c'est là sans
doute le premier droit fondamental de tout homme; la dmocratisation a
consisté à faire sortir le droit du secret dans lequel l'ont enferm
successivement, et de plus ou moins bonne foi, le sorcier, le prtre, le Roi
et aujourdhui le juge considr, dans ces thories, comme le 'grand
interprte" infaillible, pour le placer aux yeux de tous sur lAgora . Un
retour aux mystores d'un culte ésotérique dans lequel, parmi les
"servants" on retrouverait, à côté du juge , 'La" Doctrine (17), comme sil
existait "une' doctrine unanime, n'est donc pas admissible. Nous
reviendrons sur la prtention du juge à se considrer comme
"reprösentant" au meme titre que les autres acteurs politiques dans la
deuxime partie.
On perçoit toutes les consquences pernicieuses de ce genre danaiyse; on
entend bien quil serait peu scientifique de juger seulement de la validite
d'une th6orie en fonction de ses consquences pratiques; cependant, on
serait incomplet si on ne les mentionnait pas, et ne juge-t-on pas un arbre
ses fruits?
En dfinitive, la nı ort annonce de la constitution conçue comme un texte
crit et intelligible, donnerait finalenıent raison à G. BURDEAU. La
constitution ne serait bien çuun "temple a11gorique habite par des
ombres" suivant sa belle formule. Si ces thĞ ories l'emportaient, le Conseil
constitutionnel et, plus g6nralement, le juge constitutionnel, seraient
bien "menacs" dans leur fondement mme: plus de conatitution = plus de
juge constitutionnel!
B Une rigidité constitutionnelle conteste et exacerbe.
La remise en question de la rigidite constitutionnelle constitue, elle aussi,
une menace pour le Conseil constitutionnel. Les dveloppements que nous
allons consacrer à cette question seront plus brefs car la matire est mieux
connue et que nous avons expos l'essentiel de nos ides dans un article
rcent (18).
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(17) D. Rousseau, "Droit ü contentieux constitutiom ıel", Montchrestien, 1999, p.467.
(18) 'Rigidité des constitutions et justice constitutionneile: röflexions sur un paradoxe"
in "M1anges Ph. Ardant" LGDJ, 199?, p. 251.
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De mme que lexistence dune constitution relle, et non ' 1vfruelle" livrS
au hon vouloir du juge, est une condition de l'existence d'une justice
constitutionnelle, de meme en est-il de la rigidité relle de cette
constitution. Or dans ce domaine , aussi, la menace plane car, et de façon
paradoxale, la constitution devient de moins en moins rigide en meme
temps qu'on assiste à la revendication dune supra-constitutionnaliM
ayant pour effet, au contraire, une rigidification absolue de cette Sme
constitution au, en tout cas, de ses principales dispositions.
1) Une rigidité conteste.
Au sens juridique du terme, cest à öte lexistence dune procdure
exceptionnelle et solennelle de rfrvision de la constitution diff6rente de
celle dadoption de la bi, la rigidité constitutionnelle existe dans la
constitution de 1958; il s'agit m€me dune rigidito inıportante et renforce
par rapport à la IIIè ou la rVè Röpublique.
Par contre, si nous nous plaçons sur le terrain de la sociologie et de la
science politiques, nous pouvons facilement constater une remise en cause
de la rigidité constitutionnelle. En elTet, sans quil soit question de
confondre rigidito et immutabiliM de la norme constitutionnelle, force est
de constater que celle-ci se trouve considrablement fragilisöe depuis une
dizaine dann6es en particulier. Ceci ressort de la multiplication du
nombre de rvisions (neuf en dix ans): rares sont les a ımes oü il ny a pas
une voire deux rvisions (19). Une typologie sommaire permet de
distinguer les rvisians "spontanes" comme celle relative au champ
rfrendaire du 4 aoüt 1995 et les r ı isions 'provoqu6es'; celles-ci sont
intervenues soit à la demande expresse du Conseil, ainsi celle du 18 juin
1976 concernant lMection prsidentielle (mort, empchement dun
candidat) sait par la nécessité de ratifler un traité international (20) et
donc, dune certaine manire aussi, à la demande du Conseil
constitutionnel soit, enfin, au contraire, pour briser' une dcision de ce
meme Conseil coıiıme dans l'affaire du droit d'asile , déjà citoe, avec la
(19) Comme en 1993, les 27 juillet et 25 novembre ou, en 1999, les 25 janvier et 28juin.
(20) 'h-ait4s de Maastricht, d'Aınsterdam au de Rome( relatift la crĞation de la Cour
psıale internationale).
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rövision du 25 novembre 1993 ou celle du 8 juillet 1999 ü propos de la
parité hommes-femmes ou, enfin, la rvision "ajournS" du 24 janvier 2000
en raction ü la dcision du Conseil du 15 mars 1999 sur la d€fınition du
corps Ğlectoral n6o cakdonien.
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Mme si le doyen L. FAVOREU note que le nombre de rvisions est plus
important en Allemagne qu'en France sans çue pour autant on y parle de
fragilit6 de la constitution, ce que retient la majoritö des citoyens c'est que
la norme constitutionnelle cde pratiquement toujours devant le Traité ou
devant la ki, avouant ainsi sa faible rigidit6.
2) Une rigidité exacerbe.
Au moment m€me oü nous constatons une instabiliM et une fragilisation
de la norme constitutionnelle, nous assistons ü un phĞnomne ü la fois
logique et surprenant, voire paradoxal, Faffirmation ou la revendication de
l'existence d'un "noyau dur' constitutionnel insusceptible de toute
rğvision.
Si on en avait le temps, on pourrait étudier les difl'örents aspects de ce
phnomne de rigidification. Ainsi, pourrait-on anaiyser l'aflirmation
d'auteurs, comme 0. BEAUD, suivant laquelle les abandons de
souveraineto au profıt d'une institution supranationale cornme l'Union
Euro$enne ne peuvent s'eftectuer que par une rvision r4fS'endaire,
aflirmation cont.estable selon nous; il faut y voir avant tout une
manifestation de la demande dune plus grande rigidito fonde sur une
rhabiIitation, sinon une redcouverte, du pouvoir constituant
"originaire", meme si l'expression est discutoe, et derrire cela dun droit
naturel intangible.
Un autre aspect de ce mouvement en faveur de la rigidification consiste
dans la tentation pour certains et ü partir de l'interprtation dune
d6cision il est vrai ambigu, celle de "Maastricht İİ" du 2/9/1992, de
demander au Conseil constitutionnel de contröler la constitutionnalit6 des
rvisions constitutionnelles! Il s'agit lü du ckbat né de linterrogation sur
la nature juridique des dispositions de l'article 89, alina 5, de la
Constitution interdisant de modifıer "la forme rpublicaine du
gouvernement", formüle sans grande signifıcation juridique il faut en
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Qu'une telle dmarche ne sait pas inconcevable dans certains
tats comme l'Espagne qui ont mis en place des prockures de rövision
difförentes suivant la nature des dispositions r6visöes ne saurait suffire
en faire un principe gnral et surtout à vouloir l'imposer en France oü
cette diversite des procödures n'existe en aucune manire. Il est évident,
au pays de Descartes ( mais y sommes-nous toujours?), que contröler la
constitutionnalite d'une rvision constitutionnelle, rS1ise par le pouvoir
constituant, est une contradiction dans les termes. Heureusement qu'il y a
encore de grands juristes, comme le doyen G. VEDEL, pour le dire avec
force. L'habillage adroit qu'en prsente le doyen L. FAVOREU qui, sensible
l'objection, pr£ere parler du "contrMe d'un droit constitutionnel simple
par rapport au droit constitutionnel fondan ıental" (21) ne saurait tromper
personhle.
Pour terıniner sur ce point, il faudrait aborder la question à la mode, et qui
se trouve, en r6alite, en filigrane derrire tout ce qui prcde et qui est
celle de l'existence, ou non, dune supra-constitutionnalite. Les partisans
dune rigidification accrue ne peuvent que soutenir l'ide qu'une telle
norme suprieure à la constitution existe. Peu importe que cette norme
soit une sorte de "droit commun" dömocratique, europen ou mondial,
re$rable dans la plupart des constitutions modernes et parfois repris par
certains traites comme la Convention europenne des droits de l'homme au
la future Charte des droits fondamentaux de l'Union europöenne
europenne adoptee par le Conseil europSn de Biarritz en octobre 2000
(in "Le Monde" 17/10/2000). Ce qui est essentiel ici, et qu'il faut souligner,
c'est que faute d'organe reconnu pouvant proclamer cette norme
supraconstitutionnelle ou seulement attester officiellement de son
existence, il est dair que cette fonction d'identification d'un "droit naturel"
implicite ne peut être le fait que du juge constitutionnel national lui
meme, en l'occurrence le Conseil constitutionnel. On pourrait s'empresser,
alors, de dire, trop imprudemment bien sür, qu'il n'y aurait là aucune
menace venant de ce pouvoir souverain auto-proclam6 du juge
constitutionnel, au contraire; à ceci prs qu'une telle prtention, et en tout
(21) Op. clt. p. 137.
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cas une telle consquence, ne peut que discrkiter ce juge constitutionnel,
dtenteur d'un pouvoir absolu contre lequel viendrait se briser le pouvoir
constituant lui-meme.

ANAYASA
HUKUKU
KURULTAYI

C Un texte de moins en moins dair.
Le droit pour être efllcient et correspondre aux exigences dun État
dmocratique a besoin d'€tre dair. Le Conseil constitutionnel la luimeme reconnu et proclam6 sous forme dobjectif de valeur
constitutionnelle" (OVC) dans une d6cision du mois dkembre 1999
relative à la "codification par voie d'ordonnances'; notre droit foisonnant
ne devient-il pas inaccessible au com ınun des mortels? On veut bien croire
quaids par les brillants Maitres de requ€tes du Conseil d'fttat, "auteurs",
trs souvent, des textes incriminös, les Conseillers constitutionnels
finissent par sy retrouver dans une constitution qui, modifie si souvent
et au moindre frais, ressemble, de plus en plus, à une sorte "mille feuilles",
la saveur en moins, ou encore à un manteau d'arlequin indüiniment
rapik.
Dirnciı ement lisible, la constitution voit son contenu devenir de plus en
plus incertain sinon incohrent.
1) Un texte peu lisible.
Sans vouloir accabler nos 'r6viseurs" constitutionnels
şii, depuis plus de quarante ans, viennent modifler, pour l'amliorer sans
relche, notre charte fondamentale, il faut bien reconnaitre que les
rsuJtats ne sont pas à la mesure de leurs ambitions. Aucune refonte
globale na été eWectu6e qui aurait introduit plus de cohrence. Malgr6
quelques toilettages r6cents et non ngligeables, comme en aoüt 1995,
mais partiels, le constituant pr£ere se limiter à "dcliner" les articles:
articles 47, 47-1; 53, 53-1, 53-2; 88, 88-1, 88-2, 88-3, 88-4. On ne fera gue
mentionner, dans ce sens, les rvisions, discutables dans la forme,
concernant le nouveau statut de la Nouvelle CaMdonie, en particulier celle
du 20/7/1998, et les incohrences quelles provoquent en attendant le futur
statut constitutionnel de la Corse. De mme que nous avons en nous
plusieurs cerveaux (cortex), nous aurions plusieurs constitutions à la fois
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constitution "reptilienne", celle des origines; no-eonstitution,
rvise dans les conditions que Fon sait et sans oublier les "conventions de
la constitution", h ne pas confondre avec les variations du rgime politique,
eonstitution virtuelle', peut-tre, qui permet de rcuprer sans vergogne
toutes les violations inavoues de notre eonstitution con ıme le fait
remarquer depuis longtemps le professeur Marie-Anne COHENDET...
2) Un contenu incertain.
contient notre constitution aujourdhui, en ce d6but du troisime
milMnaire? Il est diflicile de rpondre avec prkision et pas seulement pour
le jeune étudiant de premire anne.
Que

On avait eni comprendre que les traits internationaux et tout le droit
dérivé qui sy rattache ne faisaient pas partie du fameux "bbc de
constitutionnalit", en vertu de la jurisprudence "IVG" de 1975.
Aujourd'hui on en est moins sür. Les mentions et rfrences faites par
notre constitution, article 88-2, aux traits de Maastricht (22) et
d'Amsterdam (23), par exemple, ne suffisent-elles pas pour les
"constitutionnaliser"? Le d6bat est largement engagé et les Cabiers du
Conseil constitutionnel, déjà cits, abordent largement le sujet en publiant
les rponses de deux éminents sp6cialistes du Conseil ayant des pratiques
et des points de vue divergents, Guy CARCASSONNE et Bruno
GENE VOIS à la question :"Faut-il maintenir la jurisprudence issue de la
dcision n° 74-54 du 15/1/ 1975? Cela annonce-t-il un revirement de
jurisprudence du Conseil? Cela nest pas sür car il y en a eu peu à ce jour,
et l'abandon par le Conseil de son argument-clef, à savoir la trs grande
diWı cu1t qu'il y a à connaitre le "corpus" du droit international sous ses
difl'rents aspects, n'est pas 4vident. Si cette jurisprudence "IVG" devait
tre abandonne, la constitution française ne serait-elle pas menace

(21bis) Jean-Claude Douence et Bertrand Faure "Y a-t-il deux constitutions?", RFDA,
2000, p. 746.
(22) 7 fövrier 1992.
(23) 2 octobre 1997.
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dobsit? Une menace de plus qui, ajoute aux prcdentes, contribue à
entretenir ce sentiment dune menace giobale dcou1ant, en quelque sorte,
du "statut meme de la constitution; reste ğ exposer les menaces plus
directes concernant la place du Conseil en tant que tel.
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İİ - UN JUGE CONSTITUTIONNEL CONTESTE.
Le Conseil constitutionnel se trouve, 6galement, menacé parce que
confronte à un double phnomne; le premier prend la forme d ıme critique
que Von peut considrer comme exagre, voire non fonde, mais qui ne
cesse de prendre de I'anıpleur et qui vise à dSoncer ce que Von peut
appeler de façon un peu dramatique le spectre du "gouvernement des
,juges" (A); le deuxime phSomöne, beaucoup plus grave à nos yeux car
plus direct, et déjà largement entr6 dans les faits, consiste dans le
contournement" du Conseil par d'autres juges ce qui, saufraction rapide,
mais difficile à imaginer, devrait conduire à sa marginalisation (B).
ti

A Le spectre du 'gouvernement des juges".
Il ne sagit pas de traiter ici tous les problmes qui se cachent derrire
cette expression qui dpasse, et de bin, le seul cas dujuge constitutionnel.
Il est vrai qu'il existe en France, mais aussi dans d'autres pays voisins, un
malaise concernant les rapports entre lajustice pnale et tes responsables
politiques qui donne lieu à de nombreux dbats, colloques et ouvrages
sans dboucher pour autant sur des solutions claires. Cette situation
explique, pour partie, les avatars da projet ajourn" de rforme de ta
justice au dbut de lan 2000. Nous nous limiterons ici au Conseil
constitutionnel dans son activite de contröle de constitutionnalite, mais sa
situation ne peut pas totalement 6chapper au climat gnral, concernant
l'ensemble des juges, que nous venons dvoquer.
Le Conseil est susceptible de faire l'objet de critiques dbouchant sur la
formule citee deux points de vue: tout dabord on peut lui reprocher une
constitutionnalisation du droit qui de rampante serait devenue
envahissante; ensuite, on peut stonner de la prsentation du Conseil
faite par certains auteurs lui attribuant un statut de "repr6sentant'1.
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Une constitutionnalisat!on du droit envahissante.
Vaste sujet que celui de la constitutionnalisation ' 1grandissante" (24) du
droit qui a donné lieu à plusieurs colloques et de nombreuses thöses (25).
On ne retiendra ici que quelques id6es.

La constitutionnalisation de notre droit, plus tardive que ehez nos voisins,
a été de ce fait plus rapide et d 1une certaine manire plus brutale ou, en
tout caz, ressentie comnı e telle par de nombreux auteurs, privatistes en
particulier bien reprsentes par le Professeur E TERRE. Dans la doctrine
du droit public, tous ne se r Ğjouissent pas avec autant d'enthousiasme que
le doyen L. FAVOREU, et signe des temps des auteurs Sinents qui ont
pressenti, dcrit et accompagné le phnomne dit des "bases
constitutionnelles de telle ou telle matire font plus que s'interroger, on
la dit, sinon sur sa justification logique, du moins sur une valorisation
exagre et faiblement o$rationnelle dun tel phnomne. Ce nTest un
secret pour personne que le doyen G. VEDEL, peu suspect d'€tre hostile au
Conseil, est de moins en moins convaincu de la ncessit6 et de lint4rt
d'une constitutionnalisation totale des diftrentes branches du droit, cela
ressort de la plupart de ses articles rcents. Cest là plus qu'un signe
d'autant plus que le Prsident E LUCHAIRE dans Partide de la RDP de
1999, déjà cite, adopte un point de vue identique :1 Le droit constitutionnel
progresse dans les domaines du droit administratif et du droit $nal (on
peut ajouter du droit privé dans son ensemble) faut-il sen fdiciter...? Fautille regretter...Une certaine prudence (sic) apparalt n6cessaire: il ne
faudrait pas que la jurisprudence du Conseil constitutionnel pntre dans
trop de ddtails.... On ne saurait être plus dair.
Bien entendu, on fera valoir çue cette constitutionnalisation sest
effectuS, et sefi'ectue encore, de façon prudente et que le Conseil a
toujours refusö de s'4riger officiellement en organe normatif, "n'ayant pas
un pouvoir gön4ral d'appröciation comparable à celui du kgislateur.
Prudent, il lest pour reconnaitre de nouveaux Principes Fondamentaux
(24) Expression de D. Rousseau, op. clt.
(25) Comme celles de N. Molfessis ü Conseil constitutionne} et le droit prlvö" Paris 2,
1994 ou St. Mouton "La constitutionnalisation du droit", 'Ibulouse, 1998.
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Reconnus par les Lois de la Rpub1ique et plus prudent encore pour "crer"
des principes de valeur constitutionnelle quitte à se faire "doubler 1' par le
Conseil d'tat, comme on le verra, et à se livrer à de subtiles contorsions
comme dans sa dcision "Biothique" du 27/7/1994. Rticent tr Ğs souvent,
aussi, à dclarer une inconstitutionnalit, meme partielie. Modeste, enfin,
jusqu' s'autolimiter, comme on la vii avec lajurisprudence IWGU de 1975.
Tout ceci est vrai, il n'en demeure pas moins çue quelquun daussi modr
que le doyen E PACTET (26) ıı 'Msite pas à trouver le Conseil "audacieux'.
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"Audacjeux", en effet pour ne pas dire plus, car le Conseil n'hsite pas
faire un usage, à nos yeux abusif (27), des "rserves dinterprtation"
allant jusqu pratiquement r6krire la bi comme ce fut le cas tout
r6cemment avec la dcision sur le "PACS 1 qui ne comporte pas moins d'une
dizaine de telles rserves . Audacieux ne l'est-il pas, encore, avec la
reconnaissance d1 un "Objectif de Valeur Constitutionnelle" extrmement
large sur "laccessibilite" aux textes juridiques par le plus grand nombre,
propos de la bi sur la prockure de codification, du 16/12/1999? Et çue
penser de ces fameux "obiter dictum" par lesquels, au d6tour d'une
argumentation, il glisse un principe ou une rgle de grande porte comme
il la fait rcemment dans sa dcision, sur le Traite de Rome cröant la Cour
pna1e internationale, du 22-1-1999, à propos de la responsabilit4 $nale
du Prsident de la R6publique qui ne pourrait ötre mise en jeu qu'en
dehors de la p6riode du mandat et seulement pour les crimes de haute
trahison devant la haute cour de justice? Le 'spectre" rode...
2) L' ıı surpation du titre de "reprsentant"

Los auteurs sensibles aux critiques mettant en cause la lgitinıite d'une
institution comme le Conseil à qui ils reconnaissent, trop facilement selon
nous, un pouvoir de cr4ation du droit, d6placent le probkme en tentant de
prouver que le Conseil est l4gitime dans ce röle normatif puisqu'il est lui(26) Institutions politiques et droit constitutionnel, A. Colin, 2000.
(27) Dans un contröle "a priori", à la diitörence d'un contröle par voie d'exception comme
aux USA, il serait beaucoup plus İ ogique de ne pas pratiquer un "acharnement
thörapeutique" pour sauver à tout prix une ki qui n'a pas encore commencö d'exister
juridiquement puisque non promulgu6e..
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un reprsentanV du peuple au mme titre que le parlement au le
pouvoir excutif.

Cest, nous semble-t-il, le point de vue de D. ROUSSEAU (28) qui écriVIe
Conseil inaugure ainsi un nouveau mode de "fonetionnement"
dmocratique: avant lui, la volonte des reprsentants prvalait sur celle
du peuple ... avec lui, la souveraineté populaire est en "position" de
prva1oir car elle dispose d'un moyen, le Conseil prcisment, lui
permettant d'exprimer, contre la reprsentation des reprSentants, sa
volonW. Cette citation montre bien que le Conseil exprime la souverainet
populaire, ce qui est une autre manire de dire qu'il la reprsente , mais,
videmment, mieux que les reprSentants classiques; c'est donc
reconnaitre au Conseil la qualitö d'une sorte de "super-reprsentant".
Certes , il est admis que la qualite de reprsentant peut €tre reconnue
un organe non désigné dmocratiquement, et l'on cite toujours l'article 2
de la constitution française du 3/9İ171 "...La Constitution française est
reprsentative: les reprösentants sont le Corps lgislatif et le Rai (sic)".
Mais on nous concdera que ce texte a été adapte dans des circonstances
un peu particu1ires qui en rendent toute extrapalation pour le moins
hasardeuse et dangereuse.
Dans ces conditions vouloir faire du Conseil constitutionnel un
reprsentaııt du peuple français ne nous parait pas trs convenable.
Pr6tendre faire jouer à ce soit clisant organe reprsentatif' un röle
normatif suprme, entre deux élections certes, au travers d'une
jurisprudence libre de tout contröle nest pas admissible. Mieux vaut
encore une "dömocratie discontinue"...
C Concurrence des autres juges.

La menace venant des autres juges , nationaux ou euro$ens pour l'instant
en attendant un juge international, habilites, ğ un titre ou à un autre
contröler la bi qui demeure, malgré tout, l'acte normatif par excellence,
est extrmement grave pour l'avenir du Conseil; non seulement elle risque
de le dessaisir de pans entiers de •ce qui constitue son activite, mais
(28) Voir son manuel, p. 449, et son ouvrage sur "La d6mocratie continue".
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galement par la marginalisation ainsi indulte de rendre sans int6rt des
rformes éventuelles déjà envisagöes par le passé comme ce que l'on a
improprement appel lexceptiori d'inconstitutionnalite" puisque celle-ci
existerait sous une autre forme et avec un rsultat quasiment identique.
1) La concurrence

des juges
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nationaux.

La dcision "LV.G." de 1975 a eu des consquences sinon totalement
inattendues, du moins terriblement importantes pour lavenir mme du
Conseil. En refiısant d1 inclure dans le 'Bbc de constitutionnalite le droit
international issu des trait6s y compris les traites fondateurs de ce qui est
devenu "lUnion europenne", le Conseil acceptait de se voir dessaisi un
outil trs efilcace de contröle de lactivite normative nationale (29).
Sans ötat d' ıne, le juge judiciaire par la d6cision de la Cour de cassation
de 1975, "café Jacques VABRE" et le Conseil d'Etat aprs beaucoup
d'hsitations dues à sa nature et à son histoire maisparce çue c'tait la
condition de sa survie, avec la d6cision "NICOLO" de 1989, se sont engags
dans la voie royale du contröle de la conventionnalite des bis ouverte par
le Conseil lui-meme.
Tout en restant fidMes au refus de contröler la constitutionnalite de ces
mmes bis , ainsi que cela ressort de la dcision du Conseil d'tat
"ROUQUETTE" du 5/3/1999 (30), les juridictions nationales n'hdsitent
plus à dclarer des bis inapplicables pour cause de contrarite avec ı.me
norme euro$enne, fut-elle anterieure à la bi, y compris une norıne
d6rivöe ce qui, il faut bien le reconnaitre, cre un sentiment de malaise
puisqu'une simple "directive" qui pour un Français a toutes les apparences
d'un "acte administratif' (on connait sa d6finition et les conditions de son
adoption) l'emporte sur la bi! C'est dans ces conditions que tribunaux de
grande instance et tribunaux ad ıninistratifs ont acquis ıme "popularite'
tout à fait inhabituelle en faisant prvaIoir une directive "oiseaux" du
(29) Voir G. Drago "Contentieux constitutionnel français", PUF, 1998, p. 330.
(30) Conci. Christine Maugüe, RFDA, 1999, p. 357.
B. Genevois: "Le Conseil d'Etat r ı'est pas le censeur de la lui au regard de la
constitution". RFDA, 2000, p. 715.
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sur une bi de 1998 relative aux dates de fermeture de la chasse
pour les oiseaux migrateurs.

Par ailleurs, mais toujours avec le mme efl'et de marginalisation du
Conseil constitutionnel, deux d4cisions du Conseil dEtat extrmement
importantes, et relativement proches dans le temps, sont venues rvler
l'extraordinaire capacité de raction de ce dernier; il s'agit de la dcision
"Kon6" du 3/7/1996, et de la dcision "Sarran", du 30/10/1998; Dans le
premier arrt, 'Kon, le Conseil d1tat interprte un traité conformment
un "principe constitutionnel", PFRLR, cr4 ou, pour le moins, "dgagC
par lui, qu'on le veuille ou non, selon lequel l'extradition est impossible si
elle est demand6e pour des motifs politiçues; ceci aboutit implicitement
conf4rer au Conseil un statut d'organe 'constitutionnel' puisque la
fonction "cr4e' lorgane. Dans la deuxime d4cision cite, "Sarran", les
choses sont pliis complexes encore mais aussi plus lourdes de
consquences pour le Conseil constitutionnel; en effet, pour les
commentateurs les plus audacieux, L. DUBOUIS ou J.F. FLAUSSE (31),
le Conseil d'Etat, "sous couvert d'interprtation, 4tablit une r6serve de
constitutionnalilA. Il exerce un contröle de constitutionna1it au fond";
pour les professeurs B. MATHIEU et M. VERPEAUX (32), plus rservs
sur l'aspect rvolutioımaire de cette dcision, le Conseil se serait content6
de faire prvaloir la constitutionnaliM du dcret sur son
inconventionnalit; quant à Christine MAUGÜE, Maitre des requtes au
Conseil dtat et auteur des conclusions , elle s'efl'orce de relativiser les
choses (33) "..,Rien n'indique que le Conseil d'fttat ait entendu se faire
juge de la conformité du traite à la constitution ... il s'est borné à constater
que dans le cas d'es$ce, la Constitution formait un écran entre l'acte
administratif et les traites...". Bien qu'en conclusion de son commentaire,
elle prö£ere simplement 4voquer "un dialogue fructueux", elle est bien
oblige de convenir qu'on ya yu, également, "]esprit de comp6tition qui
animerait le Conseil d'Etat dans ses rapports avec le Conseil
constitutionnel"; nous penchons pour cette seconde interprtation qui met
(31) RDP, 1999, p. 919.
(32) RFIJA, 1999, p. 67.
(33) Cahiers du Conseil constitutionnel, op. cit. p. 89.
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l'accent sur des tensions connues de tous et qui permet de mieux saisir les
menaces trs re1les qui psent sur ce dernier à 1occasion de querelles de
pouvoirs et daflirmation de leadership..
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2) Concurrence des juges europens.

La concurrence des juges euro$ens était prvisible. Elle se manifeste de
façon plus rapide que prvue et devrait avoir des consquences
considrables sur l'avenir des cours constitutionnelles nationales, en
gnral, et du Conseil constitutionnel, en particulier, qui a bnfıci, dans
le pass6, plus que dautres cours du caractre centralis de ltat français
et en subit, aujourd'hui, de plein fouet les eftets ngatifs.
Au moınent oü notre droit est de plus en plus dorigine, directement ou
indirectement, europe ıme , certains vont jusqu'à considrer que le droit
'national" ne repr6sente plus que le 113, sinon m€me seulement le 114, du
droit appliqué en France, il était pr6visible que nous assisterions
E4mergence et au dveloppement dune juridiction europenne surtout
avec la döcision du Conseil de plus en plus controverse, on la dit, de 1975
("IVG'); en fait, ce sont deux juridictions qui occupent le devant de la
scne, la Cour europenne des droits de ihomme, surtout depuis la
reconnaissance de la possibilitö de saisine directe par les particuliers et la
Cour de justice des communautS europSnnes; ces deux juridictions
seront vraissemblablement appekes à fusionner unjour ou l'autre cks lors
que les membres du Conseil de l'Europe et de lUnion euro$enne seront
un jour vraisemblablement les mmes; cette fusion, ne nous y trompons
pas, sera un facteur de puissance pour la nouvelle institution; elle sera,
sans doute, prc6dS, ou suivie, par la rdaction et l'adoption dune
vritable Tlconstitutionl europenne qui prexiste déjà dans les faits ainsi
que font montré des auteurs comme le PrSident J.ROBERT (34) ou D.
ROUSSEAU. Ajoutons que les progrs, encore lents, de la prise de
conscience par les professionnels du droit, les avocats en particulier, de la
dimension euro$enne des probl Ğ mes juridiques qu'ils sont appels
(34) Lars d'un colloque tenu à 'D.mis les 3 et 4 döcembre 1999 à l'occasion des quaraııte
mis de la constitution tunisienne. Rapports en cours de publication à ünis.
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traiter acc6Mrera le processus d'euro$anisation du contentieux des droits
fondamentaux mais aussi de celul des autres branches du droit avec les
consquences que cela aura sur la nature des contentieux.
Reste à prciser ce que nous entendons par uconcurrence En effet, il peut
s'agir dune concurrence pacifigue dans la compMmentarit, une sorte de
"cohabitation" juridictionnelle, si le terme n'ötait pas devenu si ambigu. Le
Conseil constitutionnel ne serait pas dans ce cas "menac" puisque le
ph6nomne contentieux europen des droits fondamentaux, par exemple,
se dvelopperait avec son libre consentement et dans un domaine
essentiellement compl4mentaire ( comme le montre la dcision rcente de
la "Cour de Strasbourg", du 9/11/1999, "aWaire Chalibi et Debboub"
propos du "dlai raisonnable" dans un procs); ainsi, il peut y avoir,
seulement une saine 6mulation ne mettant pas directement en cause la
d6cision de l'autre juridiction.
il
Mais peut s'agir, aussi, dune concurrence beaucoup moins pacifique due,
non pas à une quelconque volonte dlibre d'agression ou dimprialisme
des "juges europens", mais du fait de l'enchainement logique et
invitable, autant que prövisible, rSultant des diflicults darticulation
des deux jurisprudences , nationale et europ4ennes. Des degr6s de
contradiction et d'incompatibilitö de ces jurisprudences peuvent être
hnagins correspondant à des degrs variables de protection des droits
fondamentaux.; ainsi, un pas de plus vient d'tre francbi par ute ckcision
de la Cour eıiro$enne des droits de l'homme qui relance les dbats, peuttre les inquitudes, et sürement accroit les menaces qui $sent d6sormais
sur le Conseil. En efl'et, par la dcision du 28/10/1999 "Zielinski, Pradal,
Gonzalez et autres contre France", la Cour europenne a considr qu'une
bi qui avait été juge constitutionnelle par le Conseil constitutionnel (et
cest l ğ qu'est la nouveaute) n'en était pas moins contraire à la Convention
euro$enne des droits de lhomme dans la mesure oü elle privait le citoyen
français de son droit à un "procs quitable la suite d'une proc6dure
contestee de validation d'un d6cret. Certes, le Conseil n'a pas à juger, on le
sait, la bi française par rapport à la Convention, donc il ny a pas
formellement contradletion entre les deux dcisions; certes, on pourra,
aussi, faire valoir qu'il sagit dune affaire de peu de portee concernant un
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statut dSogatoire relatif à l'Alsace; mais on ne doit pas oublier que la
plupart des "grandes dkisions" contentieuses ont été rendues sur des
afTaires "secondaires TM voire sans intrt pratique (35). Il serait , donc,
dangereux de se röfugier derrire ce genre d'arguties pour refuser de voir
que nous sommes lğ en prsence d'une dcision "rvolutionnaire"
rvlatrice d'une situation qui ne peut que "discrM.iter" le Conseil
constitutionnel à moyen et long terme. Cela le conduira, peut-tre,
adopter une jurisprudence plus rigoureuse et d'une certaine manire
integrer, fut-ce implicitement, les sources écrites euro$ennes et la
jurisprudence des Cours qui les appliquent dans un 1bloc de
constitutionnalitğ largi". La menace est relle et trs prsente; il serait
dangereux pour le Conseil de ne pas vouloir en prendre conscience comme
la remarqué le Professeur tl CARCASSONNE (36).
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Le temps n'est pas encore venu oü le Conseil constitutionnel se
transformera, vraisemblablement, en simple Cour dun Etat fédéré plac4e
sous la d6pendance d'une Cour constitutionnelle europSnne. Mais le
temps est venu pour lui de röagir à cette menace "europenne qui vient
s'ajouter à celle dcrite dans la premire partie et çui concerne son
fondement rM6rentiel, la constitution française; tout cela fınit par
constituer un ensemble inqui6tant pour sa légitimité et donc son avenir.
Doit-il changer de jurisprudence ou bien partir à la conqute de nouveaux
territoires, comme un contröle plus 6tendu de l'activitö du Pouvoir
excutif, voire du peuple souverain lui-meme agissant par la voie
rfrendaire (37)?Autant de strategies possibles, et d'autres encore, parmi
lesquelles il lui faudra choisir pour 6chapper aux menaces qui se
prcisent..

(35) Ce fut döj le cas pour la faıııeuse dcision de la Cour suprme amĞricaine
"Marbury V. Madison" dont l'intr6t pratique Ğtait nul.
(36)"Le Point", 12 novembre 1999.
(37)Voir les propositions de la "Commission Vedel" en 1993.
Voir, ögalement: Frödrique Rueda " Le Contröle de l'activitk du Pouvoir exöcutif
par le juge constitutionnel en Ailemagne, en Espagne et en Fraı ce", LGDJ, 2000,
Prğface H. Roussillon.
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