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ÖNSÖZ
TÜS‹AD, özel sektörü temsil eden sanayici ve iﬂadamlar›
taraf›ndan 1971 y›l›nda, Anayasam›z›n ve Dernekler Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuﬂ, kamu
yarar›na çal›ﬂan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür.
TÜS‹AD, demokrasi ve insan haklar› evrensel ilkelerine
ba¤l›, giriﬂim, inanç ve düﬂünce özgürlüklerine sayg›l›, yaln›zca asli görevlerine odaklanm›ﬂ etkin bir devletin varoldu¤u Türkiye’de, Atatürk’ün ça¤daﬂ uygarl›k hedefine ve ilkelerine sad›k toplumsal yap›n›n geliﬂmesine ve demokratik sivil
toplum ve laik hukuk devleti anlay›ﬂ›n›n yerleﬂmesine yard›mc› olur. TÜS‹AD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyap›s›n›n yerleﬂmesine ve iﬂ dünyas›n›n evrensel iﬂ
ahlak› ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmas›na
çal›ﬂ›r. TÜS‹AD, uluslararas› entegrasyon hedefi do¤rultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün art›r›larak, uluslararas› ekonomik sistemde belirgin ve kal›c›
bir yer edinmesi gerekti¤ine inan›r ve bu yönde çal›ﬂ›r. TÜS‹AD, Türkiye’de liberal ekonomi kurallar›n›n yerleﬂmesinin
yan›s›ra, ülkenin insan ve do¤al kaynaklar›n›n teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullan›m›n›; verimlilik ve kalite yükseliﬂini sürekli k›lacak ortam›n yarat›lmas›
yoluyla rekabet gücünün art›r›lmas›n› hedef alan politikalar› destekler.
TÜS‹AD, misyonu do¤rultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili görüﬂlerini bilimsel çal›ﬂmalarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu
görüﬂlerden hareketle kamuoyunda tart›ﬂma platformlar›n›n
oluﬂmas›n› sa¤lar.

“Türk Demokrasisi’nde 130 Y›l (1876-2006): Prof. Dr. Bülent Tanör’ün An›s›na Türkiye’de Demokratikleﬂme Perspektifleri 10. Y›l Güncellemesi” baﬂl›kl› bu rapor, TÜS‹AD Parlamento ‹ﬂleri Komisyonu’nun çal›ﬂmalar› çerçevesinde, Bo¤aziçi Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Zafer Üskül taraf›ndan yaz›lm›ﬂt›r.
Aral›k 2006

Prof. Dr. Bülent Tanör’ün An›s›na

Demokrasi ‹çin Yeniden
Bundan on y›l önce, 1997 y›l› baﬂ›nda, “Türkiye’de Demokratikleﬂme Perspektifleri” baﬂl›kl› çal›ﬂmay› kamuoyuna sunarken, TÜS‹AD’›n baﬂl›ca kayg›s›, bir sanayici
ve iﬂadam› örgütü olarak, böylesine karmaﬂ›k, derin ve tart›ﬂma yaratacak bir konuyu neden gündemine ald›¤›n› anlatabilmekti.
Prof. Dr. Bülent Tanör taraf›ndan kaleme al›nan “Türkiye’de Demokratikleﬂme
Perspektifleri” raporu, TÜS‹AD’›n demokrasi konusundaki ilk çal›ﬂmas› de¤ildi. TÜS‹AD, 1990 y›l›ndan beri, aral›klarla bireysel hak ve özgürlükler, anayasa, kamu yönetimi ve seçim sistemi gibi konular› ele alm›ﬂ, bu alanlarda raporlar haz›rlatm›ﬂt›.
Ancak rahmetli Tanör’ün çal›ﬂmas›, yaln›z TÜS‹AD için de¤il, Türkiye için de bir
ilkti: Rapor, demokrasinin evrensel ilkeleri ile Türkiye hukukunu karﬂ›laﬂt›ran kapsaml› bir tarama özelli¤i taﬂ›yor, bu tarama sonucunda evrensel demokratik ilkelere
uymayan hukuk metinlerinin de¤iﬂtirilmesi için öneride bulunuyordu.
Herhangi bir dönemsel kayg›, siyasal hesap ya da beklenti söz konusu olmad›¤›,
yaln›zca ve yaln›zca evrensel ilkelere dayand›r›ld›¤› için, siyaset sahnesindeki hiçbir
unsurun eleﬂtiri d›ﬂ› tutulmad›¤› son derece objektif bir rapor haz›rlanabilmiﬂti.
Bunun anlam›, rapor yay›nland›¤›nda, TÜS‹AD’›n her cepheden eleﬂtiriye maruz
kalabilece¤iydi. Ancak bu göze al›nm›ﬂt›.
Türkiye’nin geliﬂmiﬂ bat› ülkeleri aras›nda yerini almas› için gerekli ekonomik ve
sosyal altyap›n›n kurulmas› misyonu ile faaliyete geçen, ekonomide serbest piyasa
rejiminin benimsenmesinde öncü bir rol üstlenen TÜS‹AD’›n, siyaset alan›nda böylesine kapsaml› ve o dönem için riskli bir konuya el atmas›nda üç temel tespitin rol
oynam›ﬂ oldu¤u söylenebilir:
1) Türkiye’de serbest piyasa ekonomisinin kal›c›l›¤›n› sa¤lamak için, toplumsal
uzlaﬂma kanallar› aç›k, geniﬂ kat›l›ml›, ço¤ulcu demokratik bir siyasal yap›
zorunludur.

2) Ekonomik ve siyasi demokrasinin kurumlaﬂmas›, ülkenin ayd›nl›k gelece¤i
için demokrasinin tek ç›kar yol oldu¤unu düﬂünenlerin kesintisiz çabalar›yla mümkün olacakt›r.
3) Her gün yeni bir çarp›kl›¤›n gözler önüne serildi¤i, insanlar›n sistemin
kurumlar›na veya bütününe olan güvenini kaybetti¤i bir dönemde, sistem
kendini eleﬂtirebilmeli ve kendi çözümünü üretebilmelidir.
Gerçekten de raporun yay›na haz›rland›¤› dönemde gazete manﬂetlerini kaplayan, Susurluk Skandal› ile ilgili olarak 35 kiﬂinin yarg› önüne ç›kar›laca¤›na, birinci
y›l›n› doldurmas› nedeniyle hat›rlat›lan gazeteci Metin Göktepe’nin gözalt›nda ölümüne, Özdemir Sabanc›’y› haince katledenlerden birinin suçunu itiraf etmesine,
Vehbi Koç’un naaﬂ›n› çalanlar›n yakalanmas›na, bir genç k›z›n kendisini tarikat ﬂeyhi olarak sunan kiﬂilerce istismar›na iliﬂkin haberler, tabiri caizse “referans noktas›n› kaybetmiﬂ bir toplum” manzaras› sunuyordu.
‹ﬂte bu manzara karﬂ›s›nda, TÜS‹AD, “Bunlar› söylemenin zaman› m›, TÜS‹AD’›n
üstüne vazife mi” diye düﬂünenlere ﬂöyle sesleniyordu: “Biz de¤ilsek kim, ﬂimdi de¤ilse ne zaman?”

Türkiye’de tart›ﬂ›ld›, Türkiye’yi tart›ﬂt›rd›
“Türkiye’de Demokratikleﬂme Perspektifleri” 20 Ocak 1997’de kamuoyuna sunulduktan sonra yurt içinde ve d›ﬂ›nda büyük ilgi uyand›rd›. Yurt içinde hararetli tart›ﬂmalara, yüzlerce haber, yorum ve incelemeye konu olan, “Türkiye’de siyaset ve
demokrasi” ile ilgili tart›ﬂmalarda gönderme yap›lan baﬂl›ca kaynaklardan biri haline gelen rapor, yurt d›ﬂ›nda da büyük ilgi gördü. ‹ngilizce ve Almanca çevirileri adeta kap›ﬂ›ld›. Türk özel sektörünün evrensel standartlarda bir demokrasi aray›ﬂ›n›n ve
bu konuda öncülük iradesinin belgesi olarak kabul gördü.
TÜS‹AD, raporun yay›nlanmas›n›n ard›ndan 1997 ve 1998 y›llar› içinde, “Siyasal
Partiler Yasas›”, “Seçimler, TBMM ve Hükümet Sistemleri”, “Yerel Yönetimler”, “Hukuk Devleti ve Yarg›”, “‹nsan Haklar›” gibi raporun bölüm baﬂl›klar›ndan seçilen konularda paneller düzenledi. Bu panellere, milletvekilleri, akademisyenler, yarg›
mensuplar›, sivil toplum örgütleri temsilcileri kat›larak, bu konular› tart›ﬂt›lar.

Aral›k 1999’da, yine Prof. Dr. Bülent Tanör taraf›ndan haz›rlanan, “Türkiye’de Demokratik Standartlar›n Yükseltilmesi: Tart›ﬂmalar ve Son Geliﬂmeler” baﬂl›kl› bir takip raporu yay›nland›. Bu raporda, hem bir önceki raporla ilgili hukuki nitelikteki
eleﬂtiri ve görüﬂler ele al›nmakta, hem de Anayasa ve yasalarda yap›lan de¤iﬂikliklerle, de¤iﬂiklik giriﬂimleri çerçevesinde sunulan kanun tasar›lar›/teklifleri incelenmekteydi.

On y›l önce, on y›l sonra
TÜS‹AD çeﬂitli rapor çal›ﬂmalar›yla konunun takipçisi olmaya devam etti. Baﬂlang›çta düﬂük tempolu seyreden geliﬂmeler, zaman içinde ivme kazand›. Raporda de¤inilen konular› ülke olarak tümüyle gündemimizden ç›karamam›ﬂ olsak da, küçümsenmemesi gereken ilerlemeler kaydetmeyi baﬂard›k. Bu arada demokrasi gibi
bir konunun iﬂ dünyas›n› ilgilendirmedi¤ini düﬂünenlerin say›s›nda da dikkate de¤er bir azalma oldu.
Bugün Türkiye’nin, bulundu¤u co¤rafyada, gerek piyasa ekonomisiyle gerekse
demokrasisiyle parlayan bir y›ld›z oldu¤unu görmezden gelemeyiz. Ancak kendimizi, bulundu¤umuz yere göre de¤il, varmak istedi¤imiz hedefe göre de¤erlendirmek
zorunday›z. Bu yüzden de karﬂ›laﬂt›rmalar›m›z›, geliﬂmiﬂ bat› demokrasileriyle yapmal›y›z.
Daha geliﬂmiﬂ bir demokratik yap›n›n Türkiye’yi iç çat›ﬂmalardan uzaklaﬂt›rarak
gereksiz enerji ve kaynak kayb›n› önleyece¤ini, toplumsal uzlaﬂmay› tesis ederek siyasal ve ekonomik istikrar› kal›c› hale getirece¤ini görmeliyiz.
Sürecin düz bir ilerleme çizgisi izlemeyece¤ini art›k biliyoruz. Ülkenin daha ﬂeffaf, daha kat›l›mc› bir demokrasiye do¤ru geliﬂmesi, ister istemez mevcut statükoyu
de¤iﬂtirmek ve iktidar›n› paylaﬂmak istemeyen kesimler nezdinde bir direnç yaratacakt›r. Konjonktürel baz› geliﬂmeler, zaman zaman, bu direnci besleyip geliﬂtirebilecek ve etraf›nda bir taraftar kitlesi oluﬂmas›na yard›mc› olacakt›r.
Nitekim içinde yaﬂad›¤›m›z günlerde de benzeri bir dirençle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuzdan ve bu direnci besleyen d›ﬂ faktörlerin varl›¤›ndan söz edebiliriz. Bir kez
daha “d›ﬂ düﬂman” retori¤inin hortlat›ld›¤›na, asayiﬂ ve güvenlik konular›n›n masa-

ya sürüldü¤üne, ulusal birlik ihtiyac›n›n alt›n›n çizildi¤ine ﬂahit oluyoruz. ‹nsan bu
söylemlere kendini kapt›rd›¤›nda, demokrasinin güven ve huzurla birlikte var olamayan, birlik ve beraberli¤i tehdit eden, uzlaﬂma de¤il, bir “çat›ﬂma” rejimi oldu¤u
sonucuna varabilir.
Bu tehlikeli söylemin d›ﬂ›nda, bir de mevcut demokrasinin dar kal›plar içine s›k›ﬂt›r›lmas› çabas›na ﬂahit olabiliyoruz.
Bu çabalar›n, ülkeyi demokrasiden uzaklaﬂt›r›c› özelli¤i daha az dikkati çekmektedir. Burada söz konusu olan demokrasi karﬂ›t› tutumu yakalayabilmek için, yap›lar› de¤il iﬂleyiﬂleri ve zihniyeti, yasa metinlerini de¤il uygulamalar› izlemek gerekir.
Bu, yasalar› kendince yorumlayarak, de¤iﬂimi yavaﬂlatmaya veya engellemeye çal›ﬂmak olarak nitelendirilebilecek bir davran›ﬂ biçimidir. Bu davran›ﬂ biçimine sahip
olanlar, toplum içinde baz› kesimleri demokratik haklardan yararlanmaya ehil görür, di¤erlerini görmez. Seçenekler toplum yarar›na s›n›rlanm›ﬂt›r. Dikkat edin, e¤er
bir yerde sizi ak ile kara aras›nda bir seçim yapmaya zorlayanlar varsa, orada mutlaka demokrasi ad›na bir kay›p vard›r.

Daha yayg›n, daha kat›l›mc›
130 y›ll›k bir olgunlaﬂma sürecinden sonra, Türkiye, demokratikleﬂme tart›ﬂmalar›n› kal›c› olarak gündeminden ç›karabilecek mi? Hiç kuﬂkusuz evet. Bunu söylerken kendili¤inden geliﬂecek bir süreçten söz etmiyoruz. Elbette, bu do¤rultuda gösterilecek kararl› ve samimi çabalar olmaks›z›n bunun kendili¤inden gerçekleﬂmesini bekleyemeyiz. Ancak, Türkiye’nin bugün eriﬂmiﬂ oldu¤u geliﬂmiﬂlik düzeyinin
geri döndürülemeyece¤ini de görmek zorunday›z.
Toplumsal ilerleme refaha, refah küresel ekonominin kurallar›na uymaya, bu
uyum ise aç›k ve demokratik bir toplumsal yap›ya ba¤l›d›r. Bu yap›n›n kurulmas›
ülkedeki tüm sivil toplum kuruluﬂlar›n›n, siyasal partilerin, kurumlar›n ve bireylerin
ortak hedefi ve kültürü olmal›d›r.
Çünkü bireyler de kurumlar da, kendi farkl› ideallerini gerçekleﬂtirme konusunda eﬂit f›rsat sahibi olma imkân›n›, her türlü fikre ve geliﬂmeye aç›k, uzlaﬂma kültü-

rü olan bir toplumsal yap› içinde bulabilirler. Bu yap› ayn› zamanda, bugün bize çözümsüz gelen birçok sorunun da çözümünü beraberinde getirecektir. Bunu sa¤layabilmek için daha geliﬂmiﬂ, daha yayg›n, daha hoﬂgörülü ve daha kat›l›mc› bir demokratik siyasal yap› kurmaktan baﬂka seçene¤imiz yoktur.
TÜS‹AD Yönetim Kurulu
Aral›k 2006
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G‹R‹ﬁ
Bülent Tanör, TÜS‹AD’›n Ocak 1997’de yay›nlad›¤› “Türkiye’de Demoktratikleﬂme Perspektifleri” raporunda, Türkiye’nin, demokratikleﬂme perspektifleri aç›s›ndan
ayr›nt›l› bir foto¤raf›n› çekmiﬂ, foto¤raf çekmekle de yetinmeyip röntgen taramas›n›
yapm›ﬂt›. Hukuksal alanda, demokratikleﬂme aç›s›ndan sorunlar› saptay›p, bu sorunlar› çözümleyip, somut önerilerde bulunmuﬂtu. Bunu yaparken, o günkü mevcut hukuk metinlerini esas alarak, demokratikleﬂme sürecinin gelece¤ine, önerileriyle ›ﬂ›k tutmuﬂtu.
Bülent Tanör’ün 1997 raporu büyük ilgi çekti. Rapor, yurt içinde ve yurt d›ﬂ›nda
yank› uyand›rd›, olumlu ve olumsuz eleﬂtiriler ald›. Raporun tümünü olumlu bulanlar, bir bölümünü olumlu, bir bölümünü olumsuz bulanlar oldu. “Önerilenler do¤ru ama ﬂimdi zaman› m›?” sorusunu soranlar da vard›. “Türkiye’nin içinde bulundu¤u ﬂartlar”, baz›lar›n›n raporu de¤erlendirmesinde hareket noktas›n› oluﬂturdu.
Bülent Tanör’ün yapt›¤›, kendisinin de belirtti¤i gibi, demokrasinin evrensel ilkeleri karﬂ›s›nda, Türkiye hukukunun bir taramas›ndan, bu ilkelere ayk›r› düzenlemelerin saptanmas›ndan ve yerlerine demokrasinin evrensel ilkelerine uygun önerilerin sunulmas›ndan ibaretti. O önerilerin benimsenip benimsenmemesi, de¤iﬂiklik
gerekli görülüyorsa bunun zamanlamas›, k›sacas› önerilerin yaﬂama geçirilmesi siyasi iradenin iﬂiydi.
Bülent Tanör, yapt›¤› çal›ﬂmaya yöneltilen eleﬂtirileri, yanl›ﬂ alg›lamalar› ve baﬂka
kiﬂi ya da kurumlar›n ayn› konulardaki öneri ve de¤erlendirmelerini, yine TÜS‹AD
taraf›ndan, Aral›k 1999’da yay›nlanan, “Türkiye’de Demokratik Standartlar›n Yükseltilmesi-Tart›ﬂmalar ve Son Geliﬂmeler” adl› raporunda ele ald›, yan›tlad›, de¤erlendirdi, gerçekleﬂmeyen önerilerini yineledi. Böylece, “Türkiye’de Demokratikleﬂme
Perspektifleri” raporunu güncelleﬂtirmiﬂ oldu. Bu güncelleﬂtirme, ilk raporun yay›nlanmas›ndan sonra geçen yaklaﬂ›k üç y›lda, demokratikleﬂme yönünde pek de geliﬂme olmad›¤›n› ortaya koyuyordu.
Bülent Tanör, 1999 raporunda, ilk raporuyla ilgili yank›lar› ve tepkileri de¤erlendirirken, AB’nin eski Türkiye Temsilcisi Michael Lake’in, yazd›¤› bir raporda, “burada (ilk raporda) yaz›lanlar›n hayata geçip geçmedi¤inin takipçisi olacaklar›n› belirtti”¤ini yaz›yordu.
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Türkiye’nin demokratikleﬂme sürecinde ilerlemesinin izlenmesi, bu anlamda Tanör raporlar›nda yaz›lan önerilerin hayata geçirilip geçirilmedi¤inin takibi, herkesten önce bu ülkenin insanlar›n›n yapmas› gereken bir iﬂtir. Bülent Tanör raporlar›n›n yay›nlay›c›s› olarak TÜS‹AD, bu izleme görevini, Bülent Tanör’ün an›s›na arma¤an ederek, üstlenmiﬂtir.
TÜS‹AD, Bülent Tanör’ün 1997 raporunun yay›nlanmas›n›n onuncu y›l›nda, Türkiyenin demokratikleﬂmede nereden nereye geldi¤ini saptamay› kararlaﬂt›rm›ﬂ, bu
konuda haz›rlanacak raporun da, Bülent Tanör an›s›na yay›nlanmas›n› uygun bulmuﬂtur. Asl›nda, bu iﬂi yapabilecek en yetkili kiﬂi, Bülent Tanör’dü. Aram›zda olsayd›…
Bu raporun haz›rlanmas› istendi¤inde, Bülent Tanör ad›na böyle bir çal›ﬂmay›
yapmay› kabul etmemek mümkün de¤ildi. Bülent Tanör’ün de¤erli raporunu güncelleﬂtirmek onurlu bir çal›ﬂma olacakt›.
Bu çal›ﬂman›n yap›lmas›, demokratikleﬂme konusunda, Bülent Tanör’le benzer
düﬂüncelere sahip olmam›z nedeniyle, kolaylaﬂ›yordu. Bu düﬂünce benzerli¤i, Bülent Tanör’ün, güncellemede esas al›nan 1997 raporundan s›k s›k al›nt› yapmaya yol
açt›. Elbette, hayata geçirilmemiﬂ öneriler paylaﬂ›larak, bu raporda yinelendi.
Ancak, geçen on y›lda, Türkiye demokratikleﬂme do¤rultusunda çok önemli bir
yol ald›. Anayasada ve onlarca yasada de¤iﬂiklikler yap›ld›, baz› yasalar tümden yenilendi. Bu geliﬂmeleri saptamak, de¤erlendirmek ve Bülent Tanör’ün hayata geçirilen önerilerini vurgulamak da gerekti. Bülent Tanör’ün önerilerinin bir bölümünün
onun önerdi¤i gibi, bir bölümünün ise tam olarak onun önerdi¤i gibi olmasa da hayata geçirilmiﬂ oldu¤u raporda görülecek.
Bu arada, rapora yöneltilen, “evet ama ﬂimdi zaman› m›?” ya da “Türkiye’nin özel
ﬂartlar› henüz bu reformlar›n yap›lmas›na izin vermez” gibi eleﬂtirilerin çok da geçerli dayana¤a sahip olmad›¤› görülecek. “Henüz zaman› de¤il” denilen baz› öneriler bu on y›l içinde hayata geçirilmiﬂ ve eleﬂtiri sahiplerinin kayg›lar› hakl› ç›kmam›ﬂt›r.
Kuﬂkusuz, demokrasi bir süreçtir. Geride kalan on y›l içinde yaﬂananlar, baz› yeni önerilerin geliﬂtirilmesini de gerektirmiﬂtir. Yeri geldi¤inde, yeni ihtiyaçlar›n ge-
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rektirdi¤i düﬂünülen önerilere de yer verilmiﬂtir. Bu önerilerin bir bölümü somut
anayasa ya da yasa de¤iﬂikleri biçiminde, bir bölümü ise, konunun tart›ﬂmaya aç›lmas›n› sa¤lamak bak›m›ndan, genel öneri biçiminde sunulmuﬂtur.
Bülent Tanör’ün 1997 raporunu güncelleﬂtirmeye çal›ﬂ›rken, on y›l öncesine göre on y›l sonras›n› de¤erlendirebilmek için en uygun yol, çal›ﬂmay› Tanör’ün planlamas› çerçevesinde yürütmekti.
Bülent Tanör, Türkiye’nin Demokratikleﬂme Perspektifleri’ni, üç bölümde ele alm›ﬂt›: Siyasal boyut, insan haklar› ve hukuk devleti.
Bu rapor da, çal›ﬂmay› üç bölümde ele alm›ﬂt›r. Her bölüm içinde yer alan alt bölümler de, baz› küçük de¤iﬂiklikler d›ﬂ›nda, ayn›d›r.
Yap›lan bir ek, on y›lda yaﬂanan geliﬂmeleri saptamaya çal›ﬂ›rken, Türkiye’nin
“Anayasal›” sisteme geçmesinden bu yana, demokratikleﬂme alan›nda yaﬂanan geliﬂmeleri, çok k›saca da olsa, özetlemek oldu. Böylece, “demokratikleﬂmede nereden nereye” sorusuna yan›t ararken, süreci bir bütün olarak görebilmeye yard›mc›
olmaya çal›ﬂ›ld›. Tarihsel geliﬂmenin özetine, 1. bölümde alt baﬂl›klar alt›nda, 2. ve
3. bölümlerde ise, bölümlerin baﬂ›nda yer verildi. Tanör raporlar›ndan sonra yaﬂanan geliﬂmeler ise, ilgili baﬂl›klar alt›nda, daha ayr›nt›l› biçimde de¤erlendirilmeye
çal›ﬂ›ld›.
Demokrasi, ayn› zamanda “sorunlar› çözme yöntemi”dir. Türkiye yönetiminin demokratikleﬂmesi, Türkiye’nin yaﬂad›¤› canal›c› sorunlar›n çözülebilmesinin yollar›n›n bulunmas›na olanak sa¤layacakt›r. Demokratik biçimde yönetilen Türkiye’de,
farkl› etnik gruplar›n, farkl› dini inançlara sahip olanlar›n, sosyal s›n›flar›n bar›ﬂ içinde bir arada yaﬂamas›n›n yollar› çok daha kolay bulunabilecektir.
Kuﬂkusuz, hukuk kurallar›n›n demokrasi ilkelerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi, sorunlar›n çözümü için tek baﬂ›na yeterli olmayacakt›r. Kurallar›n de¤iﬂtirilmesinin, bunlar›n hemen uygulama alan›na aktar›lmas› anlam›na gelmeyece¤ini
de deneyimlerimizle biliyoruz. Yeni kurallar›n uygulanmas›na direnç olacakt›r, bu
direnç zihniyetlerin de¤iﬂmesi ölçüsünde ortadan kalkacakt›r.
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Kald› ki, hukuk alan›nda yap›lan yenilenme, sorunlar›n çözümünü ekonomik,
sosyal, psikolojik önlemlerle de sa¤lama zorunlulu¤unu ortadan kald›rmayacakt›r.
Sorunlar çok yönlüdür, çözülmeleri için çok yönlü çal›ﬂmalar gerekir. Hukuksal
alanda yap›lacaklar bu yönlerden yaln›zca bir tanesinde duyulan ihtiyaca cevap verecektir.
Bu nedenle, bu raporda ortaya konulan önerilerin, tek baﬂ›na Türkiye’nin sorunlar›n› çözecek öneriler olarak alg›lanmas› yanl›ﬂ›na düﬂülmemelidir. Bu önerilerin
hayata geçirilmesi, sorunlar›n çözümü için gerekli hukuksal ortam›n yarat›lmas› olarak alg›lanabilir.
Bu raporda yer alan önerilerin benimsenmesi ve hayata geçirilmesi, elbette siyasal irade gerektirmektedir. Öneriler anayasa de¤iﬂiklikleri, yasa, yönetmelik de¤iﬂiklikleri oldu¤una göre, bunu yapacak olan en baﬂta TBMM’dir, yürütme organ›d›r.
TBMM’nin bu yönde harekete geçirilmesinde, kamuoyunun, sivil toplumun, STK’lar›n elbette önemli bir katk›s› olabilir. Bu nedenle, bu raporda yer alan önerilerin hayata geçirilmesi, bu önerileri benimseyenlerin “önerilerin takipçisi olma”, siyasal iradeyi yönlendirme, gerekti¤inde cesaretlendirme kararl›l›¤›na da ba¤l› olacakt›r.
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S‹YASAL BOYUT
Bülent Tanör, “demokratikleﬂmenin siyasal boyutu deyiminden, millet iradesinin
beliriﬂi ve iktidar›n yap›lan›ﬂ›”n› kastediyor ve bu baﬂl›k alt›nda siyasal partileri, seçimi, TBMM’yi, hükümet sistemini, sivilleﬂme sorununu ve kamu yönetimini ele al›yordu.
Biz de, demokratik sistemin vazgeçilmez aktörleri olan siyasal partileri, demokratik temsilin arac› olan seçimleri demokratik ilkeler aç›s›ndan inceledikten sonra, iktidar›n demokratik örgütlenmesini yasama organ›, yürütme organ›, sivilleﬂme sorunu ve kamu yönetimi baﬂl›klar› alt›nda ele alaca¤›z.

Siyasal Partiler
Siyasal partiler, temsili demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlar›ndand›r. Günümüzde siyasal partisiz bir demokrasi düﬂünülemez. Demokratik bir sistemde, toplumdaki çeﬂitlilik, siyasal alana çok partili bir düzen olarak yans›r.
Sivil toplumla siyasal toplum aras›nda arac› kurumlar olan siyasal partileri öbür
sivil toplum kuruluﬂlar›ndan ay›ran özellikler, sürekli ve istikrarl› bir yap›ya sahip
olmalar›, yayg›n bir yerel örgütlenmeyi gerçekleﬂtirmeleri, iktidar› ele geçirmeyi hedef almalar› ve amaçlar›na seçimlerde halk› etkileyerek ulaﬂmaya çal›ﬂmalar›d›r.
Temsili demokratik sistemde bu denli önemli olan siyasal partilerin, hukuk alan›nda, anayasa ve yasayla düzenlenmesi ve baz› güvencelerle donat›lmas› gerekir.
Ancak, bu düzenlemenin, siyasal partilerin kendilerini düzenleme olana¤›n› tümüyle ortadan kald›racak bir ayr›nt›da olmamas› da gerekir.
Avrupa’da siyasal partiler, hukukun d›ﬂ›nda do¤muﬂ ve geliﬂmiﬂlerdir. Zorunlu olmad›kça, siyasal partileri yasal düzenlemelere konu etmeme e¤ilimi kabul görmüﬂtür. Elbette zaman içinde, siyasal partileri düzenleyen hükümler, çeﬂitli yasalara da¤›lm›ﬂ olarak, hukuk dünyas›na girmiﬂtir. Ancak, birçok ülkede, halen, siyasal partileri bütün olarak düzenleyen bir siyasal partiler yasas› bulunmamaktad›r (Fransa,
‹talya gibi). Siyasal partiler yasas›n› yürürlü¤e koyan ülkeler ise, siyasal parti özgür-
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lü¤ünü öne al›p güvenceleri yasalaﬂt›rma ve ayr›nt›l› olmayan, k›sa siyasal partiler
yasas› yapma yolunu ye¤lemiﬂlerdir (Almanya, Portekiz gibi).
Demokratik bir sistemde, siyasal ço¤ulculu¤un güvence alt›na al›nmas› yani siyasal parti kurma özgürlü¤ünün sa¤lanm›ﬂ olmas›, siyasal parti yasa¤›n›n demokratik
ölçütlere uygun biçimde dar tutulmas›, siyasal partilerin kurumsallaﬂmas›n›n sa¤lanmas›, siyasal partilere üye olma ve üyelikten ayr›lma hakk›n›n güvence alt›na al›nmas›, siyasal partilerin propaganda yapma özgürlü¤ünün sa¤lanmas›, siyasal parti
faaliyetlerinin ölçüsüz bir biçimde s›n›rlanmamas› gerekir. Siyasal partilerin iç örgütlenmeleri ve faaliyetleri konusunda da ayr›nt›l› yasal düzenlemelerden kaç›n›lmas›
beklenir. Siyasal partilerin hangi yan örgütleri -kad›n kolu, gençlik kolu, iﬂyeri kolu, meslek kollar›, vb.- kuracaklar›, delege sistemini nas›l oluﬂturacaklar›, aday belirlemede ölçütler geliﬂtirmeleri gibi konular, partilerin kendi hukuklar›n› yaratma
alan› içinde say›lmal›d›r.
Demokratik bir sistemde, k›saca ifade etmek gerekirse, siyasal parti özgürlü¤ünün temel de¤er olarak kabul edilmesi, parti yasaklar›n›n bu temel de¤ere hizmet
etti¤i ölçüde öngörülmesi gerekir. Bu dengeyi sa¤lamayan bir sistemi “demokratik”
olarak nitelemek mümkün de¤ildir.
Siyasal tarihimize bakt›¤›m›zda, bunun hep böyle olmad›¤›n› görürüz.

Siyasal Partiler Mevzuat›na Tarihsel Bak›ﬂ
Osmanl›-Türk anayasal tarihinde ilk anayasa olan 1876 Kanun-› Esasisi, siyasal
partilere iliﬂkin hüküm taﬂ›maz. “Siyasal parti” olgusu, henüz sisteme yabanc›d›r.
1876 Kanun-› Esasisi’nin uyguland›¤› 1. ve 2. Meﬂrutiyet dönemlerinde, siyasal partileri düzenleyen bir yasa da yürürlü¤e konulmam›ﬂt›r.
Bu dönemde kurulan siyasal örgütler, f›rka ya da cemiyet ad›n› taﬂ›m›ﬂlard›r ama
modern anlamda siyasal parti olmaktan büyük ölçüde uzakt›rlar. Bu örgütlerin, 2.
Meﬂrutiyet döneminde partileﬂmeye do¤ru yol ald›klar› ama bunu tam olarak baﬂaramad›klar› söylenebilir. Bu dönemde, siyasal partiler, Cemiyetler Kanunu’na tabi
olmuﬂlard›r.

26

Cumhuriyetin kurulmas›ndan sonra da, uzun süre, siyasal partiler hukuksal olarak düzenlenmemiﬂtir. 1924 Anayasas›’nda siyasal partilerle ilgili bir hüküm bulunmad›¤› gibi, bir siyasal partiler kanunu da yürürlü¤e konulmam›ﬂt›r.
Baﬂta Cumhuriyet Halk Partisi (Halk F›rkas› (1923), Cumhuriyet Halk F›rkas›
(1924), Cumhuriyet Halk Partisi (1935) olmak üzere siyasal partiler (Terakkiperver
Cumhuriyet F›rkas›/TpCF, Serbest F›rka/SF, Ahali Cumhuriyet F›rkas›), Cemiyetler
Kanunu ve Medeni Kanun hükümlerine tabi olmuﬂlard›r.
1926’da Medeni Kanun’un yürürlü¤e giriﬂine kadar, cemiyetler gibi siyasi partiler
de 1909 tarihli Cemiyetler Kanunu hükümlerine tabi olmuﬂlard›r. 1926’da yürürlü¤e
giren Medeni Kanun, cemiyetlerle ilgili hükümleriyle Cemiyetler Kanunu’nun hükümlerinin yerini alm›ﬂt›r.
Bu dönemde, cemiyetler gibi siyasal partilerin kurulmas› hukuken “serbest”ti. Ancak, uygulamada, fiili bir “izin sistemi” geçerli olmuﬂtur. 1938 Cemiyetler Kanunu
izin sistemini hukukileﬂtirmiﬂ, ‹dareden izin alma zorunlulu¤unu getirmiﬂtir. Öte
yandan, Türk Ceza Kanunu ve Cemiyetler Kanunu ise, Cumhuriyet ve laiklik karﬂ›t›, ›rkç›, bölücü, ulusal bütünlü¤ü bozucu ve Anayasaya 1937 y›l›nda eklenen alt› ilkeye (CHP’nin alt› oku) ayk›r› örgütlenmeleri yasakl›yordu. Takrir-i Sükun Kanunu
Bakanlar Kuruluna siyasal partileri kapatma yetkisi veriyordu.
TpCF, SF ve Ahali Cumhuriyet F›rkas› denemeleri d›ﬂ›nda, 1923-1946 döneminin
tek parti dönemi oldu¤unu da an›msayal›m. 17 Kas›m 1924 tarihinde kurulan TpCF,
3 Haziran 1925 tarihinde, 29 Eylül 1930’da kurulan Ahali Cumhuriyet F›rkas› 21
Ocak 1931 tarihinde Bakanlar Kurulu karar›yla kapat›lm›ﬂt›r. 12 A¤ustos 1930 tarihinde kurulan SF ise, 17 Kas›m 1930 tarihinde kendisini feshetmiﬂtir.
1946’da çok partili döneme, siyasal partilerle de ilgili Cemiyetler Kanunu’nda herhangi bir de¤iﬂiklik yap›lmadan geçilmiﬂtir. Bu yasa 1946 Haziran›nda de¤iﬂtirilmiﬂ
ve partilerin kuruluﬂunda serbestlik sistemine geçilmiﬂtir. Bu de¤iﬂikli¤in yan›nda,
‹darenin derneklerin (partilerin) faaliyetlerini yasaklama yetkisi ve s›n›f esas›na dayal› dernek (parti) kurma yasa¤› kald›r›lm›ﬂt›r. Ancak, TCK’n›n 141. maddesine dayan›larak, sosyalist partilerin kurulmas› da yasaklanm›ﬂt›r. Laiklik karﬂ›t› partilerin
kurulmas› yasa¤› da TCK’n›n 163. maddesine dayal› olarak sürmekteydi.
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1950-1960 döneminde, siyasal parti faaliyetlerine ek k›s›tlamalar getirilmiﬂtir.
1954’te yap›lan bir yasa de¤iﬂikli¤iyle seçimlerde karma liste yap›lmas› usulüne son
verilmiﬂ, partileraras› seçim anlaﬂmalar› yap›lmas› yasaklanm›ﬂt›r. Siyasal partilerin
radyodan seçim propagandas› yapmalar› yasaklanm›ﬂt›r. 1957 y›l›nda yap›lan bir yasa de¤iﬂikli¤iyle, siyasal partilerin seçimlerde “güç birli¤i” yapmalar› yasaklanm›ﬂt›r.
Bu dönemde, anayasa yarg›s›n›n öngörülmemiﬂ olmas› nedeniyle, siyasal partiler,
yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n ve yarg›ç teminat›n›n tam olarak sa¤lanmad›¤› bir ortamda, adli mahkemeler taraf›ndan kapat›labilmiﬂ, Anayasa Mahkemesi güvencesine sahip
olamam›ﬂlard›r. 1923-1960 döneminde 4 siyasal parti idari otoritelerce, 10 siyasal
parti de adliye mahkemelerince kapat›lm›ﬂt›r.
Türkiye’de siyasal partiler, ilk kez, 1961 Anayasas› ile kurumsal olarak düzenlenmiﬂ, anayasal güvenceye kavuﬂturulmuﬂtur. Bu bak›mdan, Türkiye Avrupa’da ilkler
aras›nda yer alm›ﬂt›r. Örne¤in Almanya’da Siyasal Partiler Yasas›, 1967 y›l›nda yürürlü¤e konulabilmiﬂtir.
1961 Anayasas›, 56. maddesinde, siyasal partileri “ister iktidarda ister muhalefette olsunlar, demokratik siyasi hayat›n vazgeçilmez unsurlar›” saym›ﬂt›r. Ayn› madde,
yurttaﬂlar›n “siyasi parti kurma”, “partilere girme ve ç›kma” bireysel temel haklar›n›
güvence alt›na alm›ﬂ, “siyasi partiler, önceden izin almadan kurulur ve serbestçe faaliyette bulunurlar” diyerek siyasal partilere kurumsal güvence kazand›rm›ﬂt›r. 1971
Anayasa de¤iﬂikli¤iyle siyasal partilere devlet yard›m›n›n anayasal dayana¤› yarat›lmakla kurumsal güvence güçlendirilmiﬂtir.
Anayasa’n›n siyasal partilerin uyacaklar› esaslar› düzenleyen 57. maddesi, siyasal
partilerin kapat›lma nedenlerini düzenlemiﬂtir: “Siyasi partilerin tüzükleri, programlar› ve faaliyetleri, insan hak ve hürriyetlerine dayanan demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezli¤i temel hükmüne uygun
olmak zorundad›r. Bunlara uymayan partiler temelli kapat›l›r”. Bu nedenlere ek olarak, Anayasa’n›n 19/son. maddesi de, devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya hukuki temel düzenini, k›smen de olsa, din kurallar›na dayand›rma veya siyasi veya ﬂahsi ç›kar veya nüfuz sa¤lama amac›yla, her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygular›n› yahut dince kutsal say›lan ﬂeyleri istismar eden ve kötüye kullanan siyasi partilerin Anayasa Mahkemesince temelli kapat›laca¤›n› öngörmektedir. Siyasal partilerin mali denetimleri de Anayasa Mahkemesi’ne b›rak›lm›ﬂt›r.
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Siyasal parti yasaklar›n›n Anayasa’da öngörülmesi ve parti kapatma davalar›n›n
Anayasa Mahkemesi’nce görülece¤inin belirtilmesi siyasal partiler için 1961 Anayasas›’n›n sa¤lad›¤› güvencelerdir.
1961 Anayasas›’n›n gere¤i olarak ilk Siyasi Partiler Kanunu (SPK) ise 1965 y›l›nda yürürlü¤e konulmuﬂtur.
1965 tarihli ve 648 say›l› SPK, 137 maddeden oluﬂan ayr›nt›l› bir kanundur. Anayasada öngörülen özgürlükçü yaklaﬂ›mla yasaklar aras›nda denge kurma konusunda, 1980 sonras› düzenlemelere göre daha baﬂar›l› olsa da, yapt›¤› “aﬂ›r›” düzenlemeyle, siyasal partileri kendi örgütlenmelerine egemen olmada “çok s›n›rlanm›ﬂ” bir
konuma getirmiﬂtir. Öte yandan, yine 1980 sonras› partiler hukukundan daha liberal de olsa, 1961 Anayasas›’nda yer alan yasaklay›c› hükümleri “düzenlemekle” s›n›rl› kalmam›ﬂ, ek s›n›rlamalar getiren bir yasa konumuna düﬂmüﬂtür. Anayasa, 57.
maddesinde, siyasi partilerin temelli kapat›lma nedenlerini saymakta, ancak SPK bu
nedenleri geniﬂletmektedir. “Temelli kapatma” ile “kapatma” aras›nda, do¤uraca¤›
hukuki sonuçlar aras›nda bir fark olmamas›na karﬂ›n, SPK, siyasal partilerin, parti
yasaklar›n›n herhangi birisine uymama nedeniyle, kapat›lmas›n› mümkün k›lm›ﬂt›r.
Özetlemek gerekirse, siyasal partilerle ilgili olarak, bireysel ve kurumsal güvenceler ilk kez 1961 Anayasas›’yla tan›nm›ﬂ, 1965 y›l›na kadar siyasal partilerle ilgili bir
genel yasa ç›kart›lmam›ﬂ, 1965 tarihli SPK ise parti özgürlü¤ü ile parti yasaklar› aras›nda demokrasi anlay›ﬂ›n›n gerektirdi¤i dengeyi tam olarak kuramam›ﬂt›r.
1982 Anayasas›, bireysel temel hak güvenceleriyle kurumsal güvencelerin sa¤lanmas› bak›m›ndan 1961 Anayasas›’nda yer alan düzenlemeye benzer bir düzenleme
yapm›ﬂ görünse de, asl›nda siyasal parti özgürlü¤üyle parti yasaklar› aras›ndaki dengeyi yasaklar yarar›na bozmuﬂtur.
1961 Anayasas›’nda parti üyeli¤i için yaﬂ s›n›r› konulmam›ﬂken, 1982 Anayasas›,
parti üyesi olabilmek için 21 yaﬂ s›n›r›n› getirmiﬂtir. 1961 Anayasas› partilerin serbestçe faaliyette bulunaca¤›n› belirmiﬂken, 1982 Anayasas›, partilerin “Anayasa ve
kanun hükümleri içerisinde” faaliyette bulunabileceklerini öngörmüﬂtür. 1971 Anayasa de¤iﬂikli¤inden sonra 1961 Anayasas› siyasal partilere devlet yard›m›n› düzenlemiﬂken, 1982 Anayasas›’n›n ilk metninde bu düzenlemeye yer verilmemiﬂti.
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Öte yandan, 1982 Anayasas›, siyasi parti faaliyetlerini, toplumun önemli bir kesimi için -sendikalar, ö¤retim üyeleri, üniversite ö¤rencileri, vb.- yasaklam›ﬂ, siyasi
partilerin yurt d›ﬂ›nda örgütlenmelerine, kad›n kolu, gençlik kolu gibi yan örgütler
kurmalar›na, çeﬂitli kurumlarla dernekler, sendikalar, meslek kuruluﬂlar› gibi dayan›ﬂma içine girmelerine yasak getirmiﬂ, siyasi partilerin kapat›lma nedenlerini geniﬂ
tutmuﬂtur.
1995 anayasa de¤iﬂiklikleri, bu yasakç› anlay›ﬂ› önemli ölçüde törpülemiﬂtir. Bu
anayasa de¤iﬂikli¤iyle, derneklere, sendikalara, kooperatiflere, kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂuna getirilmiﬂ bulunan siyaset yapma ve dayan›ﬂma yasaklar› kald›r›lm›ﬂ, seçme ve halk oylamas›na kat›lma yaﬂ› 18’e indirilmiﬂ, yurt d›ﬂ›nda bulunan Türk vatandaﬂlar›na, tutuklulara oy hakk› tan›nm›ﬂ, yüksekö¤retim elemanlar›na siyasi parti üyesi olabilme olana¤› sa¤lanm›ﬂt›r. Siyasi partilerin kad›n kolu,
gençlik kolu, vb. örgütleri kurma yasa¤›; dernekler, sendikalar, vak›flar, kooperatifler ve kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›yla iﬂbirli¤i yapma ve dayan›ﬂma yasa¤› kald›r›lm›ﬂt›r. Siyasi partilerin kapat›lmas›, tüzük ve programlar›n›n Anayasan›n 68. maddesinde öngörülen yasaklara ayk›r› olmas›, eylemleriyle de ayn›
maddede öngörülen yasaklara ayk›r› faaliyetlerin oda¤› haline gelmesi koﬂullar›na
ba¤lanm›ﬂt›r.
Bülent Tanör, SPK’n›n, siyasal partilerle ilgili yukar›da an›lan 1995 anayasa de¤iﬂikliklerine uyumunun sa¤lanabilmesi ve demokratikleﬂtirilmesi aç›s›ndan gerekli
gördü¤ü de¤iﬂiklik önerilerini 1997 raporunda belirtmiﬂti.
SPK’n›n 1995 anayasa de¤iﬂikli¤ine uyumland›r›lmas› için gerekli yasal düzenleme, ancak 1999 y›l›nda 4445 say›l› Kanun ile yap›labilmiﬂtir. Bu kanunun hükümleri, Bülent Tanör’ün 1999 raporunda de¤erlendirilmiﬂtir. Bu uyum çal›ﬂmalar›n›n sonucunda, SPK md. 2’nin de¤iﬂtirilmesiyle, siyasi partilerin mal edinmeleri de kanun
kapsam›na al›nm›ﬂ; md. 7/1 de¤iﬂtirilerek, siyasi partilerin kad›n kolu, gençlik kolu,
vb. kurmalar›, yurt d›ﬂ›nda örgütlenmeleri olanakl› k›l›nm›ﬂ; Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›n›n partilerin kuruluﬂunu denetlemesine iliﬂkin SPK md. 9 yürürlükten kald›r›lm›ﬂ;
ö¤retim üyelerinin siyasi parti üyesi olabilmeleri ve seçme yaﬂ›n›n 18 olmas›na iliﬂkin anayasa de¤iﬂiklikleri kanuna aktar›lm›ﬂ; parti yasaklar› ve parti kapatmayla ilgili anayasa de¤iﬂiklikleri, SPK’n›n ilgili maddelerine yans›t›lm›ﬂt›r.
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Tanör Raporlar› Sonras› Geliﬂmeler
1999 y›l›ndan sonra, siyasal partiler hukukunu ilgilendiren bir anayasa de¤iﬂikli¤i, 3.10.2001 tarihli ve 4709 say›l› Kanun ile gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu de¤iﬂiklikle, siyasal partilerin uyacaklar› esaslar› düzenleyen Anayasa’n›n 69. maddesinin 6. f›kras›na bir cümle eklenmiﬂ, 6. f›kradan sonra yer almak üzere bir yeni f›kra eklenmiﬂ
ve maddenin son f›kras› de¤iﬂtirilmiﬂtir.
6. f›kraya eklenen cümle ile, bir siyasi partinin, Anayasa’n›n 68. maddesinin 4. f›kras›nda öngörülen yasaklara ayk›r› fiillerin iﬂlendi¤i bir odak haline hangi durumlarda gelece¤i tarif edilmektedir. Buna göre, “Bir siyasi parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yo¤un bir ﬂekilde iﬂlendi¤i ve bu durum o partinin büyük kongre
veya genel baﬂkan veya merkez karar veya yönetim organlar› veya Türkiye Büyük
Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca z›mnen veya
aç›kça benimsendi¤i yahut bu fiiller do¤rudan do¤ruya an›lan parti organlar›nca kararl›l›k içinde iﬂlendi¤i takdirde, söz konusu fiillerin oda¤› haline gelmiﬂ say›l›r”.
Anayasa’n›n 69. maddesine bu cümlenin eklenmesiyle, bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesince temelli kapat›labilmesi için, bir siyasi partinin 68/4. maddeye ayk›r› eylemlerin oda¤› haline ne zaman gelebilece¤i de tan›mlanm›ﬂ olmakta, bu konuda Anayasa Mahkemesi’nin yorum alan› daralt›lm›ﬂ bulunmaktad›r.
Anayasa de¤iﬂikli¤iyle 69. maddeye konulan ek f›kra, siyasal partilerin temelli kapat›lmas› d›ﬂ›nda bir baﬂka yapt›r›ma daha yer vermiﬂtir: Devlet yard›m›ndan k›smen
veya tamamen yoksun b›rakma yapt›r›m›. Ek f›kra ﬂöyledir: “Anayasa Mahkemesi,
yukar›daki f›kralara göre temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin a¤›rl›¤›na göre ilgili siyasi partinin Devlet yard›m›ndan k›smen veya tamamen yoksun b›rak›lmas›na karar verebilir.”
Son olarak, son f›krada yap›lan de¤iﬂiklikle, bu f›kraya, yukar›da an›lan ek f›kraya paralel olarak, “devlet yard›m›ndan k›smen veya tamamen yoksun b›rak›lmalar›”
ibaresi eklenmiﬂtir.
Bu anayasa de¤iﬂikli¤i, siyasal partilerle ilgili olarak, temelli kapatma konusunda
ek bir güvence sa¤lamakta, kapatmay› gerektirmeyen yasaya ayk›r› durumlar karﬂ›-
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s›nda da, siyasal partilere devlet yard›m›ndan yoksun b›rakma yapt›r›m› öngörerek,
yasaya ayk›r› eylemleri yapt›r›ms›z kalmaktan ç›karmaktad›r. Siyasal parti özgürlü¤ünün bir de¤er olarak öne ç›kar›lmas› bak›m›ndan, bu anayasa de¤iﬂikli¤i olumlu
de¤erlendirilmektedir.
1999 y›l›ndan sonra, SPK üç kez, 2002, 2003 ve 2005 y›llar›nda, s›ras›yla 4748,
4778 ve 5341 say›l› Kanunlar ile de¤iﬂtirilmiﬂtir.
4748 say›l› Kanun ile gerçekleﬂtirilen ilk de¤iﬂiklik, 2001 y›l›nda Anayasa’n›n 69.
maddesinde gerçekleﬂtirilen de¤iﬂikli¤e paralel olarak, SPK md. 101’de, Anayasa
Mahkemesince siyasi partilerin temelli kapat›lmas› yerine devlet yard›m›ndan yoksun b›rak›labilece¤ine iliﬂkin düzenlemedir: “Anayasa Mahkemesi, yukar›daki f›kran›n (a) ve (b) bentlerinde say›lan hallerde temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin a¤›rl›¤›na göre ilgili siyasi partinin almakta oldu¤u son y›ll›k Devlet yard›m›
miktar›n›n yar›s›ndan az olmamak kayd›yla, bu yard›mdan k›smen veya tamamen
yoksun b›rak›lmas›na, yard›m›n tamam› ödenmiﬂse ayn› miktar›n hazineye iadesine
karar verebilir.”
Anayasa Mahkemesi, “2820 say›l› Kanun’un 101. maddesine 4748 say›l› Kanun ile
eklenen f›krada ise, ilgili siyasi partilerin almakta oldu¤u son y›ll›k devlet yard›m›
miktar›n›n ‘yar›s›ndan az olmamak kayd›yla’ ibaresi kullan›lmak suretiyle, Anayasa
Mahkemesi’ne Anayasa ile verilen yapt›r›m uygulama yetkisi s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.” deyip, bu s›n›rland›rmay› Anayasaya ayk›r› bularak iptal etmiﬂtir (A.M., 16.07.2003 gün
ve E. 2002/104, K. 2003/72 say›l› karar›, R.G., 06.12.2005, S. 26015).
Böylece, SPK md. 101’in anayasa de¤iﬂikli¤ine uyumu sa¤lanm›ﬂt›r.
4748 say›l› Kanun ile gerçekleﬂtirilen ikinci de¤iﬂiklik SPK md. 102 ile ilgilidir.
102. madde, Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›n›n istedi¤i bilgi ve belgeleri zaman›nda vermeyen siyasi partilerin kapat›lmas› için Anayasa Mahkemesi’ne dava aç›lmas›n› düzenlemekteydi.
Bu maddede yer alan ilk de¤iﬂiklik, “Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›” ibarelerinin “Yarg›tay Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›” olarak de¤iﬂtirilmesiyle ilgilidir.
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‹kinci de¤iﬂiklik ise, “kapat›lmas›” ibaresine “ya da Devlet yard›m›ndan k›smen ya
da tamamen yoksun b›rak›lmas›” ibarelerinin eklenmesiyle ilgilidir.
102. madde, bu haliyle, Anayasa’n›n yeni 69. maddesine karﬂ›n, “kapatma” tehdidini içermeyi sürdürmektedir. Bu konuda anayasa de¤iﬂikli¤ine uyum, ancak SPK’da
2003 y›l›nda 4778 say›l› Kanun ile yap›lan de¤iﬂiklikle sa¤lanacak, “kapat›lmas› ya
da” ibareleri madde metninden ç›kar›lacakt›r.
4748 say›l› Kanun ile gerçekleﬂtirilen üçüncü de¤iﬂiklik, “odak haline gelmiﬂ olma” ile ilgili anayasa hükmünün SPK md. 103’e bir f›kra halinde eklenmesinden
ibarettir. Asl›nda bu f›kra, 1999 tarihli ve 4445 say›l› Kanun ile 103. maddeye eklenmiﬂti. Ancak, Anayasa Mahkemesi, bu f›kran›n, bir siyasi partinin temelli kapat›lmas›na neden olacak eylemlerin oda¤› olup olmad›¤›na karar verme yetkisinin kendisinde oldu¤u gerekçesiyle iptal etmiﬂti (A.M., 12.12.2000 gün ve E. 2000/86, K.
2000/50 say›l› karar›, RG, 22.12.2000, S. 24268). 2001 anayasa de¤iﬂikli¤iyle “odak
olma”n›n tan›m› Anayasa’n›n 69. maddesinde yap›ld›¤›ndan, uyumu sa¤lamak üzere, söz konusu f›kran›n SPK’n›n 103. maddesine eklenmesi gerekmiﬂtir.
2003 tarihli ve 4778 say›l› Kanun, SPK’n›n sekiz maddesini de¤iﬂtirmiﬂtir.
Bu de¤iﬂikliklerden ilki, SPK md. 8’de düzenlenen partilerin kurulmas› ile ilgilidir. Bu maddenin 1. f›kras›na göre, siyasi partiler “milletvekili seçilme yeterlili¤ine
sahip” en az otuz Türk vatandaﬂ› taraf›ndan kurulabilirken, gerçekleﬂtirilen de¤iﬂiklikten sonra “partiye üye olma yeterlili¤ine sahip” en az otuz Türk vatandaﬂ› taraf›ndan kurulabilecektir. Bu de¤iﬂiklik, siyasal parti kurma hakk›n›, milletvekili seçilme
yeterlili¤ine sahip olanlardan partiye üye olma yeterlili¤ine sahip olanlara geniﬂletmektedir. Demokratikleﬂme aç›s›ndan olumlu bir de¤iﬂiklik olarak de¤erlendirilmektedir.
Bu de¤iﬂikliklerden ikincisi, parti üyesi olma s›n›rlar›n› geniﬂletici yönde olumlu
bir de¤iﬂikliktir. SPK md. 11’in ilk halinde “Herhangi bir suçtan dolay› a¤›r hapis veya taksirli suçlar hariç üç y›l veya daha fazla hapis cezas›na mahkum olanlar” parti
üyesi olamazken, de¤iﬂiklikten sonra, yaln›zca, “taksirli suçlar hariç beﬂ y›l a¤›r hapis veya beﬂ y›l ve daha fazla hapis cezas›na mahkum olanlar” parti üyesi olamayacakt›r. Öte yandan, de¤iﬂiklikten önce, “Türk Ceza Kanunu’nun 312’nci maddesinin
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ikinci f›kras›nda yaz›l› halk› s›n›f, ›rk, din, mezhep veya bölge farkl›l›¤›n› gözeterek
kin ve düﬂmanl›¤a aç›kça tahrik etme suçlar›ndan mahkum olanlar” parti üyesi olamazken, de¤iﬂiklikten sonra “terör eylemlerinden mahkum olanlar” parti üyesi olamayacaklard›r.
Bu de¤iﬂikliklerden üçüncüsü, SPK’n›n 66. maddesinin 2. f›kras›na bir ibare ekleyerek, siyasi partilere ba¤›ﬂ yapabilecek gerçek ve tüzel kiﬂilerin “yay›nlar› kulland›rmas›”n› yasaklamaktad›r. “Yay›nlar›n kulland›r›lmas› yasa¤›”’ndan anlaﬂ›lmas› gereken, maddede ve maddenin gerekçesinde belirtilmemiﬂtir. Ancak, söz konusu
olan, yay›n organ› sahibi olan gerçek ve tüzel kiﬂilerin, sahibi olduklar› yay›n organlar›n› (gazete, radyo, TV gibi), siyasal partilerin kullan›m›na açmas›n›n yasaklanmas› olsa gerektir.
Bu de¤iﬂikliklerden dördüncüsü, siyasal partilerin kapat›lmas›n› zorlaﬂt›rmaya,
dolay›s›yla kurumsal güvenceyi güçlendirmeye yöneliktir. 4778 say›l› Kanun, 98/1.
maddeye, “Siyasi partilerin kapat›lmas› davalar›nda kapatmaya karar verilebilmesi
için beﬂte üç oy çoklu¤u ﬂartt›r” cümlesini eklemiﬂtir. Böylece, Anayasa Mahkemesi, siyasal partilerin kapat›lmas›na, art›k salt ço¤unlukla de¤il beﬂte üç ço¤unlukla
karar verebilecektir. Ancak, bu hüküm, 2949 say›l› Anayasa Mahkemesinin Kuruluﬂu ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun’un 42. maddesine henüz yans›t›lmam›ﬂt›r.
Bu de¤iﬂikliklerden beﬂincisi de siyasal partilerin kurumsal güvencesini güçlendirmeye yöneliktir. De¤iﬂiklikten önce siyasal parti kapatma davas› SPK’n›n dördüncü k›sm›nda yer alan hükümlerin ihlal edilmesi nedeniyle aç›labilirken, de¤iﬂiklikten sonra ancak anayasada yaz›l› nedenlerle kapatma davas› aç›labilecektir.
Bu de¤iﬂikliklerden alt›nc›s›, SPK’n›n 102. maddesinde yer alan “kapat›lmas› ya
da” ibarelerinin madde metninden ç›kar›lmas›yla ilgilidir ve yukar›da de¤erlendirilmiﬂtir.
Bu de¤iﬂikliklerden yedincisi, SPK’n›n 104. maddesinde yer alan nedenlerle “kapat›lma” davas› aç›lmas› yerine “Devlet yard›m›ndan k›smen veya tamamen yoksun
b›rak›lmas›” davas›n›n aç›lmas›n› öngörmektedir. Bu de¤iﬂiklik de, parti kurumsal
güvencesini güçlendirmektedir.
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Bu de¤iﬂikliklerden sonuncusu, SPK’n›n 104. maddesi gere¤ince, Anayasa Mahkemesi’nin verdi¤i “ihtar karar›n›n gere¤ini yerine getirmeyerek partiyi Devlet yard›m›ndan k›smen veya tamamen yoksun b›rakan sorumlular ile Devlet yard›m›ndan
faydalanmayan siyasi partilerin sorumlular› hakk›nda üç aydan alt› aya kadar hafif
hapis cezas›” verilmesini öngörmektedir.
2005 tarihli ve 5341 say›l› Kanun ile, TBMM’de 10 ve daha fazla üyesi bulunup
devlet yard›m›ndan yararlanamayan siyasi partilerle 3-9 aras›nda milletvekiline sahip siyasi partilere verilecek devlet yard›m›n› düzenleyen SPK’n›n geçici 16. maddesi yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
Bu arada, Anayasa Mahkemesi, SPK’n›n seçimlere kat›lmama nedeniyle parti kapatma davas›n› düzenleyen 105. maddesini Anayasa’n›n 68. ve 69. maddelerine ayk›r› bularak iptal etmiﬂtir (A.M., 01.04.2003, E. 2003/21, K. 2003/13, RG, 22.07.2003,
S. 25176).
Siyasal partilerin kapat›lmas› konusunda gerçekleﬂtirilen de¤iﬂiklikler ise, Anayasa’n›n 69. maddesine uygun bir biçimde yasaya aktar›lm›ﬂ, SPK’n›n ek kapatma nedenleri öngörmesine son verilmiﬂtir.
Bütün bu de¤iﬂikliklerden sonra, Bülent Tanör taraf›ndan 1999 raporunda yer
alan, SPK’n›n 3., 4., 6., 10. maddeleri, parti içi demokrasinin sa¤lanmas›na iliﬂkin
maddeleri ve 78-97. maddelerinde yer alan yasaklarla ilgili önerilerin bir bölümü
TBMM’de yank› bulmam›ﬂt›r.

Öneriler
Bülent Tanör’ün gerçekleﬂmeyen önerilerini biz de aynen benimsiyoruz. Tanör’ün önerileri ﬂunlard›:
•

3. maddede yer alan “ça¤daﬂ medeniyet seviyesine ulaﬂma amac› gütmek”
ibaresinin madde metninden ç›kart›lmas› ve maddeye “toplum ve devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini yönetme, denetleme ve etkileme” ibaresinin eklenmesi;
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•

4. maddede yer alan “Atatürk ilke ve ink›laplar›na ba¤l› olarak çal›ﬂ›rlar” ibaresinin madde metninden ç›kart›lmas›;

•

6. maddenin 2. f›kras›n›n son bölümünün “aksi halde son kay›t tarihinden önce yap›lm›ﬂ olan üyelik kay›tlar› geçersiz olur” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmesi;

•

10. maddede, parti sicillerinin Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› taraf›ndan de¤il Anayasa
Mahkemesi taraf›ndan tutulmas›n› sa¤layacak bir de¤iﬂikli¤in gerçekleﬂtirilmesi;

•

78. maddenin a bendinde yer alan, “Anayasan›n baﬂlang›ç k›sm›nda belirtilen
esaslar›n› de¤iﬂtirmek amac›n› güdemezler” ibaresinin metinden ç›kart›lmas›;

•

5. maddenin 3. f›kras›nda yer alan “Anayasan›n baﬂlang›ç k›sm›nda belirtilen
temel ilkelere ayk›r› olarak ve” ﬂeklindeki ibarenin yürürlükten kald›r›lmas›;

•

Anayasa ve SPK’da ülke bütünlü¤ünü koruyucu hükümler yeterince varoldu¤undan, dil ve kültür alan›na antidemokratik bir müdahale niteli¤i gösteren
SPK md. 81 hükmünün tümüyle kald›r›lmas›;

•

SPK’n›n, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n genel idare içinde yer almas›na siyasi partilerin karﬂ› ç›kmas›n› yasaklayan 89. maddesi hükmünün, hem demokrasiye
hem laikli¤e ayk›r›l›¤› nedeniyle, tümüyle kald›r›lmas›;

•

Siyasi partilerin tüzük ve program d›ﬂ› faaliyetlerini ve seçimlerde baﬂka bir partiyi desteklemelerini yasaklayan 90/2. madde hükmünün kald›r›lmas›.

Tanör’ün önerilerine ek olarak, 2949 say›l› Anayasa Mahkemesinin Kuruluﬂu ve
Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun’un 42. maddesinin 1. f›kras›na, “Siyasi partilerin kapat›lmas› davalar›nda kapatmaya karar verilebilmesi için beﬂte üç oy çoklu¤u
ﬂartt›r” cümlesinin eklenmesini öneriyoruz.
Görüldü¤ü gibi, SPK, demokratikleﬂme yönünde önemli de¤iﬂikliklere u¤ram›ﬂ
olmakla birlikte, yeniden düzenlenmeyi bekleyen daha birçok maddeyi içermektedir.
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SPK, yürürlü¤e girdi¤inden bu yana ondokuz kez de¤iﬂtirilmiﬂ, Anayasa Mahkemesi de, verdi¤i dört kararda, bu yasan›n baz› hüküm ya da ibarelerini iptal etmiﬂtir. 124 madde, 6 ek madde ve 23 geçici maddeden oluﬂan, iptal edildi¤i ya da yürürlükten kald›r›ld›¤› için baz› maddeleri tamamen ya da k›smen boﬂalm›ﬂ olan SPK,
yamal› bohçaya dönmüﬂtür. Kendi iç tutarl›l›¤›n› ve kendisi d›ﬂ›ndaki mevzuatla
ba¤lant›lar›n› yitirmiﬂtir. SPK’n›n gönderme yapt›¤› Türk Ceza Kanunu, Medeni Kanun, Dernekler Kanunu gibi birçok yasa yenilenmiﬂtir ama SPK, hala bu yasalar›n
eski metinlerinde yer alan maddelere gönderme yapmaktad›r.
Bu durum karﬂ›s›nda, siyasal parti özgürlü¤üyle parti yasaklar› aras›nda demokratik bir denge kuran ve bunu siyasal partilerin kendilerini düzenleme alan›na çok
fazla müdahalede bulunmadan gerçekleﬂtiren ama parti üyelerinin haklar›n› güvence alt›na alan, parti üye kütü¤ünün sa¤l›kl› ve güvenilir olmas›n› sa¤layan, aday belirlemede parti üyelerinin rolünü güçlendiren, partilere devlet yard›m›n› ald›klar› oy
ve toplad›klar› üye aidatlar› ile ba¤lant›land›ran, seçim harcamalar›na tavan ve denetim getiren, yukar›da aktar›lan önerileri dikkate alan bir siyasal partiler kanununa ihtiyaç duyuldu¤u aç›kça ortadad›r.

Seçimler
Temsili demokratik bir sistemde seçim kaç›n›lmazd›r. Temsil deyince seçim akla
gelir. Milletin temsilcilerini belirlemesinin arac›, demokratik seçimdir.
Seçimin demokratik olabilmesi için, demokrasi anlay›ﬂ›n›n ulaﬂt›¤› günümüz dünyas›nda, baz› ilkelerin uygulan›yor olmas› gerekir. Bunlar, genel oy ilkesi, eﬂit oy ilkesi, tek dereceli seçim, seçimlerin dönemselli¤i, gizli oy aç›k say›m ilkesi, serbest
ve eﬂit yar›ﬂabilme ilkesi ve ülkemizde kabul görüp uygulanan seçimlerin yarg› organ›n›n gözetim ve denetiminde yap›lmas› ilkesidir.
Önce, tarihsel olarak bu ilkelere ne ölçüde uyuldu¤una bakal›m.

Seçimlere Tarihsel Bak›ﬂ
1876 Kanun-› Esasisi, seçme ve seçilme hakk›n›, genel ve eﬂit oy ilkelerini, tek
dereceli seçimi, gizli oy aç›k say›m ilkesini, serbest ve eﬂit yar›ﬂabilme ilkesini ve se-
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çimlerin yarg› organ›n›n gözetim ve denetimi alt›nda yap›lmas› ilkesini aç›kça düzenlemiﬂ de¤ildir. Anayasa, elli bin erkek nüfus için bir vekil seçilmesini, milletvekillerinin 4 y›l için seçilmesini, milletvekili seçilebilme yaﬂ›n›n en az 30 oldu¤unu ve
seçimlerin gizli oya dayal› oldu¤unu belirtmekle yetiniyor, bunlar›n d›ﬂ›nda kalan
konular›n yasayla düzenlenmesini öngörüyordu.
1876 Kanun-› Esasisi’nin yürürlü¤e giriﬂinden sonra yap›lan ilk seçim, bir Geçici
Talimat’a göre, ‹stanbul’da ise bir hükümet beyannamesine dayal› olarak yap›lm›ﬂt›r. Yap›lan seçimlerde kad›nlara oy hakk› verilmemiﬂ, birinci seçmen olabilmek için
erkeklere vergi verme ﬂart› (‹stanbul ve çevresinde emlak sahibi olma ﬂart›) konulmuﬂ, seçim iki dereceli yap›lm›ﬂt›r. Seçimlerde genel oy ilkesi de¤il, s›n›rl› oy ilkesi
uygulanm›ﬂt›r.
1908 y›l›nda yürürlü¤e konulan Milletvekili Seçimi Geçici Kanunu da (bu kanun,
baz› küçük de¤iﬂiklik ve eklerle 1942 y›l›na kadar uygulanm›ﬂt›r), demokratik seçim
ilkelerinin uygulanmas›n› sa¤layacak düzenlemelere yer vermemiﬂ, iki dereceli seçim, s›n›rl› oy ilkesi, kad›nlara oy hakk›n›n verilmemesi uygulamas›n› sürdürmüﬂtür.
Bu dönemde genel oy ilkesine uyulmasa da eﬂit oy ilkesine uyulmuﬂ, her seçmenin oyu bir oy say›lm›ﬂt›r.
Oy kullanabilmek için, 1876-1923 y›llar› aras›nda 25 yaﬂ›n› bitirmiﬂ olma koﬂulu
getirilmiﬂtir. Seçilebilmek için ise, 1876 Kanun-› Esasisi’ne göre, 30 yaﬂ›n› bitirmiﬂ olmak gerekir. Ancak, 1877 seçimlerinde uygulanan Geçici Talimat, seçilme yaﬂ›n› 25
olarak belirlemiﬂti.
1876 Kanun-› Esasisi’nin uyguland›¤› dönemde, seçim sistemi olarak ço¤unluk
sistemi kullan›lm›ﬂt›r.
Sonuç olarak, 1876 Kanun-› Esasisi’nin uyguland›¤› dönemde, seçim hukuku ve
seçim uygulamalar›n›n demokratik seçim ilkelerine uygun oldu¤u söylenemez.
1921 Anayasas›, savaﬂ döneminin geçici anayasas›d›r. Milletvekillerinin iki y›l için
il halk›nca seçilece¤ini belirtmekle yetinmiﬂtir. 1920’de toplanan ilk meclis, illerden
seçilenler ile ‹stanbul Meclis-i Mebusan› üyelerinin, toplanacak meclise kat›lanlar›ndan oluﬂmuﬂtur.
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Milletvekili Seçimi Kanunu’nda 3 Nisan 1339’da (1923) yap›lan bir de¤iﬂiklikle, birinci ve ikinci seçmen olabilmek için servet ve vergi verme ﬂart› kald›r›lm›ﬂ, böylece en az›ndan erkekler için genel oy ilkesi kabul edilmiﬂtir.
1924 Anayasas›, seçimlerle ilgili olarak, seçme ve seçilme haklar›yla milletvekili
seçilme yeterlili¤ini düzenlemekle yetinmiﬂtir. Buna göre, 18 yaﬂ›n› bitiren her erkek Türk’e (1934 Anayasa de¤iﬂikli¤iyle kad›n-erkek her Türk’e) seçme hakk›, 30
yaﬂ›n› dolduran her erkek Türk’e (1934 Anayasa de¤iﬂikli¤iyle kad›n-erkek her
Türk’e) seçilme hakk› tan›nm›ﬂ ve Anayasa’n›n 12. maddesinde de milletvekili seçilmeye engel durumlar say›lm›ﬂt›r. Böylece, genel oy ilkesi anayasal olarak kabul
edilmiﬂ, ancak demokratik seçimin öbür ilkelerine Anayasa’da yer verilmemiﬂtir.
Kad›nlara seçme ve seçilme hakk›, 1930 y›l›nda belediye meclisi üyesi, 1933 y›l›nda da muhtar ve ihtiyar heyeti üyesi olma bak›m›ndan, yasayla tan›nm›ﬂt›r.
1924 Anayasas›’n›n yürürlü¤e giriﬂinin ard›ndan hemen yeni bir seçim kanunu yap›lmam›ﬂt›r. Cumhuriyet döneminin ilk seçim kanunu 1942 tarihli ve 4320 say›l› Kanun’dur. Ancak, bu yasa da, demokratik seçim ilkelerinin yürürlü¤e konulmas› bak›m›ndan önceki düzenlemelerden farkl› de¤ildir.
1943 y›l›na kadar yap›lan seçimler iki dereceli seçimlerdir.
1946 y›l›nda kabul edilen 4918 say›l› Milletvekili Seçimi Kanunu, tek dereceli seçim sistemini kabul etmiﬂ ve böylece iki dereceli seçim uygulamas›na son vermiﬂtir.
Demokratik seçim ilkelerine aç›kça yer veren ilk kanun, 1950 y›l›nda yürürlü¤e
konulan 5545 say›l› Kanun’dur.
Bu kanuna göre seçimler, tek dereceli, liste usulü ço¤unluk sistemine göre, eﬂit,
gizli oy, aç›k say›m ilkesine göre ve yarg› organ›n›n denetimi alt›nda yap›lacakt›r.
Bu kanunda daha sonra yap›lacak de¤iﬂiklikler, muhalefet partilerinin seçim ittifaklar›n›, karma liste haz›rlamalar›n› önlemeye yönelik de¤iﬂiklikler olacakt›r.
1924 Anayasas›’n›n uyguland›¤› dönemde, eﬂit oy ilkesinin, 1930 y›l›ndan itibaren
genel oy ilkesinin, 1946’dan itibaren tek dereceli seçim sisteminin, 1950’den itiba-
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ren gizli oy-aç›k say›m ilkesinin ve seçimlerde yarg› denetiminin uyguland›¤›n›, seçme yaﬂ›n›n 18-22 aras›nda de¤iﬂti¤ini, seçilme yaﬂ›n›n 30 olarak belirlendi¤ini, seçim sistemi olarak ço¤unluk sisteminin benimsendi¤ini, seçimlerin dört y›lda bir yap›laca¤›n›n Anayasa’da öngörülmüﬂ oldu¤unu özet olarak belirtelim.
1961 Anayasas›, 55. maddesinin 1. f›kras›nda “Vatandaﬂlar, kanunda gösterilen
ﬂartlara uygun olarak, seçme ve seçilme hakk›na sahiptir” diyerek seçme ve seçilme
hakk›n›; 2. f›kras›nda da “Seçimler, serbest, eﬂit, gizli, tek dereceli, genel oy, aç›k say›m ve döküm esaslar›na göre yap›l›r” diyerek genel oy, eﬂit oy, gizli oy-aç›k say›m,
tek dereceli seçim, serbest ve eﬂit seçim ilkelerini anayasal olarak öngörmüﬂtür.
Seçimlerin yarg› organ›n›n genel yönetim ve denetimi alt›nda yap›laca¤› ise 1961
Anayasas›’n›n 75. maddesinde öngörülmüﬂtür.
1961 Anayasas›’n›n uyguland›¤› dönemde, seçme hakk› 21 yaﬂ›n› bitirenlere, seçilme hakk› ise milletvekili olabilmek için 30, senatör olabilmek için 40 yaﬂ›n› bitirenlere tan›nm›ﬂt›r.
Seçimlerin dönemselli¤i konusunda, 1961 Anayasas›, Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu için farkl› dönemler belirlemiﬂtir. Anayasaya göre Millet Meclisi’nin seçim dönemi 4 y›l, Cumhuriyet Senatosu’nun ise, seçilmiﬂ üyeler için, 6 y›ld›r. Ancak,
üyelerin üçte biri için 2 y›lda bir seçim yap›l›r.
Böylece, 1961 Anayasas›, demokratik seçim ilkelerinin tümüne metninde yer vermiﬂtir.
Bu dönemde, 1954-1960 aras›nda oldu¤u gibi, siyasal partilerin seçimlerde ortak
liste yaparak aday göstermeleri yani seçim ittifak› 1961 tarihli ve 306 say›l› Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 14. maddesiyle yasaklanm›ﬂt›r.
1961 Anayasas›’n›n uyguland›¤› dönemde, ço¤unluk sisteminden vazgeçilerek
nisbi temsil uygulamas›na geçilmiﬂtir. Seçim sistemi yasalarla düzenlenmiﬂtir. Bu dönemde, 1961 Senato seçimleri d›ﬂ›nda (bu seçimde ço¤unluk sistemi uyguland›) nisbi temsilin üç de¤iﬂik biçimi uygulanm›ﬂt›r: 1961 seçimlerinde çevre barajl› d’Hondt,
1965 seçimlerinde Milli Bakiye, sonraki seçimlerde ise barajs›z d’hondt sistemi.
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Bu dönemde, yönetimde istikrar ve temsilde adalet ilkelerinin gerçekleﬂmesi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda dikkati çeken, temsilde adaletin en fazla sa¤land›¤› milli bakiye ve barajs›z d’Hondt sistemlerinin uyguland›¤› 1965 ve 1969 seçimlerinde bir partinin Millet Meclisinde ço¤unlu¤u tek baﬂ›na sa¤lamay› baﬂarabilmesi ve böylece
yönetimde istikrar›n da sa¤lanm›ﬂ olmas›d›r.
1982 Anayasas›, seçimlerle ilgili temel ilkelere yer vermiﬂtir: “Seçimler ve halkoylamas› serbest, eﬂit, gizli, tek dereceli, genel oy, aç›k say›m ve döküm esaslar›na göre, yarg› gözetim ve denetimi alt›nda yap›l›r” (Md. 67/2).
Genel oy ilkesi, yaﬂ, akli ehliyet, suç iﬂlemiﬂ olmamak gibi kabul edilebilir k›s›tlamalar d›ﬂ›nda herkesin oy hakk›na sahip olmas›n› anlat›r. Oy hakk›, 1961 Anayasas›’n›n yürürlü¤e girdi¤i tarihten bu yana, anayasa ve kanun de¤iﬂiklikleriyle, geniﬂletilmiﬂtir.
Önce, 298 say›l› Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakk›nda Kanun’da yap›lan bir de¤iﬂiklikle, yurt d›ﬂ›nda bulunan Türkler’e gümrük kap›lar›nda
oy kullanma hakk› tan›nm›ﬂ, daha sonra, 1995 anayasa de¤iﬂikli¤iyle, bu hak, yurt
d›ﬂ›nda bulunan Türk vatandaﬂlar›na geniﬂletilmiﬂtir. 1995 anayasa de¤iﬂikli¤i ile tutuklulara oy hakk› tan›nm›ﬂt›r.
1982 Anayasas›, ilk halinde seçmen yaﬂ›n› 21 olarak belirlemiﬂken, seçmen yaﬂ›
1987 y›l›nda 19’a, 1995 anayasa de¤iﬂikli¤i ile 18’e indirilmiﬂtir. Böylece, seçmen yaﬂ› konusunda, Avrupa ülkelerinde uygulanan standarda uyulmuﬂtur.
Bülent Tanör’ün 1997 ve 1999 raporlar›nda belirtti¤i gibi, genel oy ilkesi aç›s›ndan bugün sorun bulunmamaktad›r.
Yasama organ›, 27 Ekim 1995 tarihli ve 4125 say›l› Kanun’un geçici 2. maddesiyle yurt d›ﬂ›nda ikamet edenlerin oy kullanmas›n› düzenlemiﬂ, ancak bu maddenin
son f›kras›nda yer alan “Bu seçimlerin yurt d›ﬂ›nda gerçekleﬂtirilmesi konusunda fiili veya hukuki bir engelin veya sair zorunlu hallerin görülmesi durumunda
26.4.1961 tarih ve 298 say›l› Kanun ile gümrük kap›lar›nda oy vermeye iliﬂkin 94.
maddesi hükmü uygulan›r” ifadesine dayan›larak, yurt d›ﬂ›nda yaﬂayan yurttaﬂlar›n
bulunduklar› ülkede oy kullanmalar› halen sa¤lanamam›ﬂt›r.
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Oy hakk›n› kullanabilmek için seçmen kütü¤üne kay›tl› olmak gerekir. Seçmen
kütüklerinin güncelleﬂtirilmesinde yaﬂanan sorunlar, baz› yurttaﬂlar›n oylar›n› kullanamamalar› sonucunu do¤urabilmektedir. ‹darenin bu alandaki sorunlar› giderme
ve güncellemeleri bilgisayar ortam›nda gerçekleﬂtirme konusundaki eksikliklerini en
k›sa zamanda gidermesi beklenir.
Eﬂit oy ilkesi, tüm seçmenlerin oyunun eﬂit ve bir say›lmas›n› gerektirir. Bu bak›mdan Türkiye uygulamas›nda, hiçbir dönemde sorun yaﬂanmam›ﬂt›r.
Tek dereceli oy usulü, Türkiye’de 1946 tarihli ve 4918 say›l› Milletvekili Seçimi
Kanunu ile kabul edilmiﬂ ve 1961 ve 1982 Anayasalar› ile de anayasal bir ilke düzeyine ç›kart›lm›ﬂt›r. Bu aç›dan da bir demokrasi sorunu yoktur.
Seçimlerin dönemselli¤i ilkesi, ülkede belli aral›klarla seçim yap›lmas›n› gerektirir. Türkiye’de seçimler düzenli olarak yap›lmaktad›r. Bu aç›dan sorun yaﬂand›¤›
söylenemez. Ancak, 1982 Anayasas›, 1924 ve 1961 Anayasalar›ndan ayr›larak, TBMM
ve yerel yönetimler için seçim dönemini 5 y›l olarak belirlemiﬂtir. Bununla birlikte,
1982 Anayasas› döneminde, seçimler hep 4 y›l civar›nda yap›lm›ﬂt›r. ‹çinde bulundu¤umuz dönemde ilk kez milletvekili seçimi zaman›nda yap›lacak gibi görünmektedir. Buna ra¤men, 1982 Anayasas›’nda yap›lacak bir de¤iﬂiklikle hem yasama hem
de yerel yönetim seçimlerinin 4 y›lda bir yap›lmas› taleplerinin gerekçeleri ortadan
kalkm›ﬂ görünmemektedir. Bu nedenle, Bülent Tanör’ün “Anayasa md. 77 ile md.
127’deki süreler ‘beﬂ y›lda bir’ olmaktan ç›kar›l›p ‘dört y›lda bir’ ﬂeklinde düzenlenmeli, ilgili yasa hükümleri bu yönde de¤iﬂtirilmelidir” önerisinin geçerlili¤ini korudu¤u düﬂünülmektedir.
Gizli oy, aç›k say›m ilkesi, 1950 tarihli ve 5545 say›l› Kanun’un yürürlü¤e girmesiyle kabul edilmiﬂ ve 1961 ve 1982 Anayasalar›yla anayasal ilke konumuna yükselmiﬂtir. Bu aç›dan da bir demokrasi sorunu yaﬂanmamaktad›r.
Serbest ve eﬂit yar›ﬂma ilkesi bak›m›ndan sorunlar varl›¤›n› sürdürmektedir. Radyo/TV konuﬂmalar›nda, TBMM’de temsil edilen partilere ve iktidar partisine ya da
partilerine ve ana muhalefet partisine tan›nan ayr›cal›k korunmaktad›r (298 say›l›
Kanun’un 4125 say›l› Kanun ile de¤iﬂik 52/c ve d. maddesi: c) ‹ktidar partisine veya iktidar partilerinden büyük olan›na 20 dakikal›k, iktidar partilerinden di¤erlerine
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15'er dakikal›k ilave propaganda. d) Ana muhalefet partisine ilaveten 10 dakikal›k
propaganda hakk› verilir.)
298 say›l› Kanun’un c ve d bentlerinin yürürlükten kald›r›lmas› suretiyle bu ayr›cal›klara son verilmelidir.
Seçimlerin yarg›n›n denetim ve gözetimi alt›nda yap›lmas› ilkesi, 1961 ve 1982
Anayasalar›nda güvence alt›na al›nm›ﬂt›r. Bu bak›mdan bir sorunla karﬂ›laﬂ›lmamaktad›r.

Seçim Sistemi
Türkiye’de seçim sistemi istikrar kazanamam›ﬂt›r. Seçim sisteminde, neredeyse
her seçimden önce, az ya da çok de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r. TBMM’de ço¤unlu¤a sahip
olan parti ya da partiler, seçim sisteminde, bir sonraki seçimde partileri yarar›na olaca¤›n› düﬂündükleri de¤iﬂiklikleri yapmakta tereddüt etmemiﬂlerdir.
Oysa, seçim sisteminin adaletli sonuç vermedi¤i konusunda genel bir kabul vard›r. Bu adaletsizlikten yararlanan siyasal partiler d›ﬂ›nda herkes bu seçim sisteminden rahats›zd›r.
Bu nedenle, yeni seçim sistemi aray›ﬂ› son derece yayg›nd›r. Ancak bu aray›ﬂ, siyasal partilerden çok sivil toplumda, uzmanlarda görülmekte, onlar›n geliﬂtirdikleri
öneriler ise siyasal partilerin ilgisini çekmemektedir.
Bu öneriler aras›nda, Murat Sertel ve Ersin Kalayc›o¤lu’nun önerdikleri “ço¤unlukçu uzlaﬂ› sistemi” (Türkiye ‹çin Yeni Bir Seçim Sistemi Tasar›m›na Do¤ru, TÜS‹AD, 1995), Seyfettin Gürsel’in önerdi¤i iki turlu, dar bölgeli ve nisbi temsil takviyeli sistemi (Seçim Sistemi Tart›ﬂmas› ve ‹ki Turlu Sistem, TÜS‹AD, 1996; Siyasal ‹stikrar ve ‹ki Turlu Dar Bölge Seçim Sistemi Simülasyon Modeli, TÜS‹AD, 1998; Karma
Seçim Sistemi ve Siyasal ‹stikrar, TÜS‹AD, 2002), Hikmet Sami Türk’ün önerdi¤i
d’Hondt sistemine yönelik alternatif yaklaﬂ›mlar› (bkz: Emine Yavaﬂgel, Temsilde
Adalet ve Siyasal ‹stikrar Aç›s›ndan Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki Durum, Nobel,
‹stanbul, 2004) ve Ersin Kalayc›o¤lu ile Tosun Terzio¤lu’nun TESEV için haz›rlad›klar› Türkiye ‹çin Bir Seçim Sistemi (2006) say›labilir.
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1995 anayasa de¤iﬂikli¤iyle 1982 Anayasas›’na giren temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini birlikte gerçekleﬂtirecek bir seçim sistemine ulaﬂman›n zorlu¤u,
ortaya konulan önerilerden de anlaﬂ›lmaktad›r. Özellikle yönetimde istikrara yaln›zca seçim sisteminde yap›lacak düzenlemelerle ulaﬂ›labilece¤ini varsaymak do¤ru
görünmemektedir. Seçim sistemi bunu kolaylaﬂt›rabilir ama tek baﬂ›na gerçekleﬂtiremez. Tersine, baz› durumlarda, yönetimde istikrar› tümüyle bozucu sonuçlar do¤urabilir. Yönetimde istikrar ad›na bugün korunmakta olan % 10 ülke baraj›n›n,
temsilde adaleti tümüyle ortadan kald›rmaya ve böylece seçilenin meﬂruiyetini tart›ﬂmal› hale getirerek yönetimde istikrar› yok etmeye aday oldu¤u unutulmamal›d›r.
2002 seçimlerinde kullan›lan oylar›n % 46’s›n›n TBMM’de temsil edilmedi¤i hat›rlanmal›d›r.
Seçim sisteminin temsilde adalet ilkesine uygun hale getirilmesini sa¤lamak üzere, siyasal iktidar›n, seçilecek 550 milletvekilinden 100’ünün ülke seçim çevresinden
seçilmesi ve bu milletvekillerinin siyasal partilere, ald›klar› oy oran›nda da¤›t›m›n›
öngören bir de¤iﬂiklik yapma iste¤i bas›na yans›maktad›r. Benzeri bir de¤iﬂiklik
1995 y›l›nda gerçekleﬂtirilmiﬂti. Ancak, Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 3. maddesinde ve di¤er baz› maddelerinde bu amaca yönelik olarak gerçekleﬂtirilen de¤iﬂiklikler, Anayasa Mahkemesi’nin 18.11.1995 tarihli ve E. 1995/54, K. 1995/59 say›l› karar›yla iptal edilmiﬂtir. Anayasa Mahkemesi’nin bu iptal karar› karﬂ›s›nda, “Türkiye milletvekilli¤i”nin nas›l gerçekleﬂtirilebilece¤i merak konusudur. “Türkiye milletvekilli¤i”, % 10 olan seçim baraj›n›n düﬂürülmesinin istenmemesinin yaratt›¤› yapay bir çözümdür. Baraj›n düﬂürülmesi, bu yapay çözüme duyulan ihtiyac› ortadan kald›racakt›r.
Temsilde adaletin sa¤lanmas› konusunda karﬂ›laﬂ›lan bir baﬂka sorun, küçük illerin aﬂ›r› temsili ile karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. ‹llerin ç›karaca¤› milletvekili say›s›n›n tespitinde, her ile öncelikle bir milletvekili verilmesi, geri kalan milletvekillerinin nüfusa oranl› olarak da¤›t›lmas›, az nüfuslu illerin aﬂ›r› temsiline yol açmaktad›r. Bunu
önlemek için, 2839 say›l› Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4. maddesinin “‹llerin ç›karaca¤› milletvekili say›s›n›n tespitinde toplam milletvekili say›s›ndan her il'e önce
bir milletvekili verilir.” diyen 1. f›kras›n›n de¤iﬂtirilmesi gerekir.
Öte yandan, seçim çevrelerinin büyüklü¤ü de sorun yaratacak niteliktedir. Büyük
seçim çevrelerinde, seçmenin adaylarla iliﬂkisi tümüyle kopmakta, adaylar› tan›ma
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olana¤› yok olmaktad›r. Seçim çevresi büyüdükçe, çevrenin temsili azalmakta, merkezde yer alan büyük kent daha fazla temsil edilebilir olmaktad›r. Bu nedenle, 4.
maddenin 5. f›kras› de¤iﬂtirilerek seçim çevreleri daralt›lmal›d›r.
Bu nedenlerle, seçim sistemi konusunda, Bülent Tanör’ün gerekçelerine (1997 ve
1999 raporlar›) dayanarak ayn› öneriyi benimsiyoruz: Seçim sistemini koruyarak ülke baraj›n› % 4 ya da 5 düzeyine indirmek. Seçim sistemini korumay› önermekle birlikte, seçimleri düzenleyen yasalarda yap›lmas› gereken de¤iﬂiklikleri de aﬂa¤›da s›ral›yoruz.

Tanör Raporlar› Sonras› Geliﬂmeler
Siyasi partilere hazine yard›m› yap›lmas›nda partilerin ald›klar› oyun de¤il de kazand›klar› milletvekili say›s›n›n temel al›nmas› Bülent Tanör taraf›ndan eleﬂtirilmiﬂti.
Yine Bülent Tanör’ün saptad›¤› gibi (1999 Raporu) bu eleﬂtiri konusu SPK’n›n Ek 1.
maddesinde yap›lan de¤iﬂiklikle (1999 tarih ve 4445 say›l› Kanun) ortadan kalkt›.
Ancak, siyasal partilere ald›klar› oy oran›nda hazine yard›m› yap›lmas›n›n siyasal
partileri kendi tabanlar›ndan koparmada etkili oldu¤u görülmektedir. Finansman sorununu büyük ölçüde hazine yard›m›yla çözen kitle partilerinin üyeleriyle ba¤lar›n›n gevﬂedi¤i, üye aidatlar›n›n çok küçük tutulmas› nedeniyle ve “ba¤l›” delege say›s›n› art›rmak amac›yla baz› partililerin çok say›da üye “kaydettirdi¤i” gözlenmektedir. Bunu önleyebilmek ve parti-üye iliﬂkisinin daha sa¤lam temeller üzerine kurulmas›n› sa¤lamak üzere, siyasal partilere yap›lacak hazine yard›m›n›n siyasal partinin elde etti¤i toplam aidatla iliﬂkilendirilmesinde (Örnek: Ancak, hazine yard›m›,
siyasal partilerin aidat gelirleri toplam›ndan daha fazla olamaz) yarar bulundu¤u düﬂünülmektedir.
Bülent Tanör’ün, seçim harcamalar›n›n s›n›rlanmas› ve denetlenmesi önerisiyle ilgili bir geliﬂme olmam›ﬂt›r.
2839 say›l› Milletvekili Seçimi Kanunu’nun Bülent Tanör taraf›ndan eleﬂtirilen
16/1. maddesi, seçim ittifak›n› yasaklamay› sürdürmektedir. Bu yasa¤›n kald›r›lmas›
do¤rultusunda ortaya konulan bütün görüﬂ ve taleplere karﬂ›n, seçimlerin serbestli¤ini bozucu nitelikteki bu hüküm, yasadaki yerini korumaktad›r.
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Seçimler öncesinde kamuoyu araﬂt›rmas› sonuçlar›n›n yay›nlanmas› konusundaki
s›n›rlama da varl›¤›n› sürdürmektedir. Yasadaki bu s›n›rlama, Bülent Tanör’ün saptad›¤› gibi (1999 Raporu), Yüksek Seçim Kurulu kararlar›yla geniﬂletilmiﬂ bulunuyor.
Bu durumda, Bülent Tanör’ün önerdi¤i gibi, 298 say›l› Kanun’un 68. maddesinin de¤iﬂtirilmesi ve böylece s›n›rlaman›n makul bir düzeye çekilmesi ve yasayla düzenlenmesi gere¤i güncelli¤ini sürdürmektedir.
2001 anayasa de¤iﬂikli¤i ile taksirli suçlardan hükümlü olanlara oy hakk› tan›nm›ﬂt›r. Böylece, oy kullanma hakk› daha da geniﬂletilmiﬂtir. Ancak, 2001 anayasa de¤iﬂikli¤i halen yasaya yans›t›lmam›ﬂt›r. 298 say›l› Kanun 7/3. maddesinin, anayasa
de¤iﬂikli¤i do¤rultusunda de¤iﬂtirilmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte, 2001 anayasa de¤iﬂikli¤iyle taksirli suçlardan hüküm giyenlere
de oy hakk› tan›nmas› üzerine, Yüksek Seçim Kurulu, 2.8.2002 tarihli ve 412 say›l›
karar›yla, 298 say›l› Kanun anayasa de¤iﬂikli¤iyle uyumlu hale getirilmese de, Kanun
hükmü yerine anayasa hükmünü dikkate alarak, taksirli suçlardan hükümlülerin
2002 seçimlerinde oy kullanmalar›n› kabul etmiﬂtir.

Öneriler
2001 anayasa de¤iﬂikli¤ine uyumu sa¤lamak üzere, 298 say›l› Kanun md. 7/3’ün,
taksirli suçlardan hükümlülere oy hakk› tan›yacak ﬂekilde de¤iﬂtirilmesi gerekmektedir.
Yurt d›ﬂ›nda yaﬂayan yurttaﬂlar›n, bulunduklar› yerde oy kullanmalar›n› sa¤layacak düzenlemeler yap›lmal›d›r.
Milletvekili ve yerel yönetimler seçimlerinin dört y›lda bir yap›lmas›n› sa¤lamak
üzere anayasa ve yasa de¤iﬂikliklerini yapmakta yarar bulunmaktad›r.
298 say›l› Kanun’un 4125 say›l› Kanun ile de¤iﬂik 52/c ve d. maddesi yürürlükten
kald›r›lmal›d›r. SPK’n›n Ek 1. maddesi, siyasal partilere yap›lacak hazine yard›m›n›
siyasal partilerin aidat gelirleriyle iliﬂkilendirilecek ﬂekilde de¤iﬂtirilmelidir.
Seçim harcamalar›n›n s›n›rlanmas› ve denetlenmesini sa¤layacak kanun de¤iﬂikli¤i yap›lmal›d›r.
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2839 say›l› Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4/1. maddesi yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
2839 say›l› Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4/5. maddesi, “Milletvekili say›s› alt›dan fazla olan illerde, iller, ç›kartaca¤› milletvekili say›s› üçten az ve alt›dan fazla
olmamak üzere seçim çevrelerine bölünür” biçiminde de¤iﬂtirilmelidir. Benzeri bir
düzenlemenin kanunda daha önce yer ald›¤› ancak de¤iﬂtirildi¤i hat›rlanmal›d›r.
2839 say›l› Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 16/1. maddesi yürürlükten kald›r›lmal› ve seçim ittifak› yap›labilmesi sa¤lanmal›d›r.
298 say›l› Kanun’un 68. maddesi de¤iﬂtirilmeli, kamuoyu araﬂt›rmalar›n›n yap›lmas› ve seçimlerden makul bir süre öncesine kadar yay›nlanmas› kanun güvencesi alt›na al›nmal›d›r.
Seçim sistemi ile ilgili olarak, seçim sistemine dokunmadan, ülke baraj›n›n % 4-5
düzeyine çekilmesinin yeterli olaca¤› düﬂünülmektedir.

Yasama Organ›
Yasama organ› (meclis ya da meclisler-parlamento), temsili demokratik bir sistemde, halk›n seçti¤i temsilcilerden oluﬂur. Parlamento tek meclisten oluﬂabilece¤i
gibi iki meclisten de oluﬂabilir. Önemli olan, bu meclis(ler)in üyelerinin, demokratik seçim koﬂullar›nda seçilerek belirlenmeleridir.
Halk›n oylar›yla belirlenen meclis(ler)in, millete ya da halka ait olan egemenli¤i,
en az›ndan anayasada belirlenen bölümünü, kullanma yetkisine sahip olmas› da demokratik bir yönetim sisteminin gereklerindendir.
Yasama organ›n›n demokratik bir yap›da olabilmesinin bir baﬂka koﬂulu, meclis(ler)in kendi iç örgütlenmelerine, iç iﬂleyiﬂlerine, çal›ﬂmalar›na, muhalefet partilerinin de haklar›n› gözeterek, hakim olabilmesi, yetkilerini kendi alaca¤› kararlarla
kullanabilmesi, görevlerini baﬂka bir organ›n müdahalesi olmadan görebilmesidir.
Meclis(ler)in üyelerinin, görevlerini hiçbir bask› alt›nda kalmadan kullanabilmelerini sa¤lamak üzere, sorumsuzluk ve dokunulmazl›k kurumlar›ndan yararlanmalar› da demokrasinin gereklerindendir.
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Türkiye’de parlamentolar›n demokratik kriterlere ne ölçüde uygun yap›land›klar›n› görebilmek için, 1876’dan bugüne, tarihe k›sa bir yolculuk yapmakta yarar bulunmaktad›r.

Tarihsel Geliﬂim
1876 Kanun-› Esasisi, iki meclisli bir Parlamento kurmuﬂtur: Meclis-i Umumi ad›n› taﬂ›yan parlamento, Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusan’dan oluﬂmuﬂtur.
Bu meclislerden birincisinin, Heyet-i Ayan’›n üyeleri, ömür boyu görev yapmak
üzere, padiﬂah taraf›ndan seçilir ve atan›rlard›.
Heyet-i Mebusan üyeleri ise, dört y›l için, iki dereceli seçimle seçilerek göreve gelirlerdi. Mebus seçilebilmek için 30 yaﬂ›n› bitirmek ve vergi veriyor olmak gerekiyordu.
1876 Kanun-› Esasisi, demokratik bir sistemde meclislerin sahip oldu¤u yetkilerin
çok önemli bir bölümünü padiﬂahta b›rakm›ﬂt›r. Bu nedenle, meclislerin egemenlik
hakk›n› s›n›rl› da olsa kullanabildiklerini söylemek zordur.
Meclislerin çal›ﬂma süreleri padiﬂah›n takdirine b›rak›lm›ﬂt›r. Meclis-i Umumi’nin
toplanmas›, tatili, feshi kararlar›n›n verilmesi padiﬂah›n yetki alan› içinde kalm›ﬂt›r.
Meclislerin baﬂkanlar› ve baﬂkan yard›mc›lar› ya do¤rudan (Heyet-i Ayan için) ya
da önerilen adaylar aras›ndan (Heyet-i Mebusan için) padiﬂah taraf›ndan belirlenir.
Meclislerin üyeleri padiﬂaha sadakat yemini etmek zorundad›rlar.
Kanun teklifi verilebilmesi ancak “belirli” bir alanda ve padiﬂah›n izniyle mümkündür. Tasar›lar ﬁura-y› Devlet’in denetiminden geçer. Meclislerin kabul etti¤i tasar›lar ancak padiﬂah›n onay› üzerine yürürlü¤e girer. Görüldü¤ü gibi, meclislerin
yasama iﬂlevini tek baﬂlar›na yerine getirebilmeleri de mümkün de¤ildir.
Meclislerin toplant› halinde olmad›klar› dönemde ise, hükümetin (Heyet-i Vükela) padiﬂah›n iradesiyle yürürlü¤e koydu¤u metinler kanun hükmünde say›lacak,
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meclisler topland›¤›nda bu “geçici kanun”larla ilgili olarak karar vereceklerdir.
Meclislerin hükümeti (Heyet-i Vükela’y›) denetleme yetkisi de yoktur. Sadrazam
ve vekiller padiﬂah›n memurlar› konumundad›rlar ve ona karﬂ› sorumludurlar. Padiﬂah ise sorumsuz ve kutsald›r.
Ancak yine de, mutlak monarﬂiden farkl› olarak, meclisler kendi iradelerini padiﬂaha kabul ettiremeseler de, meclislerin kabul etmedi¤i yasalar›n padiﬂah taraf›ndan
yürürlü¤e konulmas› da engellenmiﬂ bulunmaktad›r.
Ancak, sonuç olarak 1876 Kanun-› Esasisi’nin demokratik bir yasama organ› oluﬂturdu¤u söylenemez. Zaten, Heyet-i Mebusan ve Heyet-i Ayan, 14 ﬁubat 1878 tarihinde, padiﬂah taraf›ndan tatile sokulup bir daha da toplant›ya ça¤›r›lmay›nca, Kanun-› Esasisi, 30 y›ll›k bir süre için, ask›ya al›nm›ﬂ oldu.
1876 Kanun-› Esasisi’nde 1909 y›l›nda yap›lan de¤iﬂiklikler, monarﬂinin s›n›rlanmas› do¤rultusunda önemli bir mesafe kaydetmiﬂtir.
Padiﬂah, art›k anayasaya ba¤l›l›k and› içmek zorundad›r.
Hükümetin kuruluﬂunda, padiﬂah›n yetkileri azalt›lm›ﬂ, ﬂeyhülislam ile sadrazam›
atamakla s›n›rlanm›ﬂt›r.
Hükümet art›k padiﬂaha karﬂ› de¤il, Meclis-i Mebusan’a karﬂ› sorumludur, meclisin güvenoyunu almak zorundad›r.
Heyet-i Mebusan, baﬂkan›n› ve baﬂkan yard›mc›s›n› art›k do¤rudan kendisi seçmektedir.
Yasama faaliyeti alan›nda, Meclislerin yetkileri art›r›lm›ﬂt›r. Padiﬂah›n imzalad›¤›
uluslararas› andlaﬂmalar›n, baz› istisnalar d›ﬂ›nda, art›k Meclis-i Umumi taraf›ndan
onaylanmas› gerekmektedir. Meclislerin üyeleri, izin almadan yasa önerme yetkisine kavuﬂmuﬂtur. Kanun önerilerinin ﬁura-y› Devlet taraf›ndan görüﬂülüp tart›ﬂ›lmas› usulüne son verilmiﬂtir. Padiﬂah›n mutlak veto yetkisi geciktirici veto yetkisine dönüﬂtürülmüﬂtür.
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Hükümet ve bakanlar›n Meclis-i Mebusan’a karﬂ› siyasal sorumlulu¤u kabul edilmiﬂtir. Yürütmenin Heyet-i Mebusan’› fesih hakk› önemli ölçüde s›n›rlanm›ﬂt›r.
Bütün bu de¤iﬂikliklerle, ulusal egemenlik ilkesinin, kuvvetler ayr›l›¤›n›n, parlamenter rejimin anayasal olarak düzenlendi¤i görülmektedir. Bu düzenlemeler, yasama organ›n›n demokratik bir organ olma yoluna girdi¤ini göstermektedir.
1921 Anayasas›, bir devrim anayasas› olarak çok önemli dönüﬂümleri sa¤lam›ﬂt›r.
Bu Anayasa’ya göre, egemenlik, anayasal olarak Meclis’e aktar›lm›ﬂ, güçler birli¤i ilkesi benimsenmiﬂ ve yasama, yürütme, hatta yarg› yetkisi Meclis’te toplanm›ﬂt›r.
Daha 1921 Anayasas›’n›n yürürlü¤e giriﬂinden önce toplanm›ﬂ olan birinci Büyük
Millet Meclisi, çok farkl› görüﬂteki milletvekillerini içinde toplayan demokratik ve
ço¤ulcu bir meclis niteli¤ine sahip olmuﬂtur.
Milletvekili seçilebilmek için vergi verme ﬂart›, 1922 y›l›nda kald›r›lm›ﬂt›r.
1924 Anayasas›, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk anayasas›d›r. Bu Anayasa,
yasama organ›n› tek meclisli olarak düzenlemiﬂtir. Anayasa, TBMM’yi, milletin tek
ve gerçek temsilcisi olarak millet ad›na egemenlik hakk›n› tek baﬂ›na kullanacak
meclis olarak öngörmektedir (md. 4). Bu esasa dayal› olarak, yasama ve yürütme
yetkisi TBMM’de toplanm›ﬂ (md. 5), Meclis’in yasama yetkisini bizzat (md. 6), yürütme yetkisini ise kendi içinden seçti¤i Cumhurbaﬂkan› ve onun tayin edece¤i bakanlar kurulu eliyle kullanaca¤› (md. 7) öngörülmüﬂtür.
TBMM’nin, özel kanununa göre millet taraf›ndan seçilmiﬂ üyelerden kurulaca¤›
Anayasa’n›n 9. maddesinde öngörülmüﬂtür. TBMM’nin görev süresi dört y›ld›r.
TBMM, çal›ﬂmalar›n› içtüzük hükümlerine göre yürütür. TBMM çal›ﬂmalar›na, herhangi bir organ ya da kiﬂinin d›ﬂar›dan müdahalesi söz konusu olamaz. Yasa teklif
etme hakk› milletvekillerine ve bakanlar kuruluna tan›nm›ﬂt›r. Milletvekillerinin sorumsuzluk ve dokunulmazl›klar› anayasal güvence alt›na al›nm›ﬂt›r.
1924 Anayasas›, demokratik bir yasama organ› oluﬂturma düﬂüncesiyle haz›rlanm›ﬂt›r. Demokratik bir meclisin kurulmas› ise ço¤ulcu bir siyasal yap› içinde seçim-
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lerin yap›lmas›n› gerektirir. Oysa, çok partili sisteme ancak 1945 y›l›nda CHP d›ﬂ›nda partilerin kurulmas› ve 1946 seçimlerinde birden fazla siyasal partinin seçime kat›lmas›yla geçilebilmiﬂ, 1924 ve 1930 y›llar›nda giriﬂilen çok partili sisteme geçiﬂ denemeleri baﬂar›s›z olmuﬂtur. Bu nedenle, 1924 Anayasas›’n›n uyguland›¤› dönemin
tek partili bölümünde, TBMM’nin demokratik bir yap›ya sahip olmas› tam olarak
gerçekleﬂememiﬂtir.
Çok partili sisteme geçiﬂle birlikte TBMM’nin demokratik yap›lanma eksikli¤inin
giderildi¤i, ancak 1950-1960 aras›ndaki uygulamada, sistemin “ço¤ulcu” olmaktan
çok “ço¤unlukçu” bir yap› içinde iﬂledi¤i belirtilmelidir. Bu dönemde, iktidardaki
parti, TBMM’de sahip oldu¤u ço¤unlu¤a dayanarak, muhalefet partilerinin haklar›n› ortadan kald›racak hukuksal düzenlemelere gitme yetkisini de kendisinde görebilmiﬂtir. Örne¤in, Demokrat Parti ço¤unlu¤u, 18 Nisan 1960’ta, “CHP’nin y›k›c›,
gayrimeﬂru ve kanun d›ﬂ› faaliyetlerini” araﬂt›rmakla görevli bir Tahkikat Komisyonu kurabilmiﬂ ve bu komisyona, yarg› yetkisi dahil birçok yetki verebilmiﬂtir.
Cumhuriyet döneminde seçilmiﬂ bir parlamento olmadan ülkenin yönetildi¤i ilk
dönem, 27 May›s 1960 darbesiyle baﬂlad›. Türkiye, 27 May›s 1960 tarihinden 1961
Anayasas›’n›n referandumla kabulünün ard›ndan yap›lan seçimlerin sonucunda
TBMM’nin topland›¤› 25 Ekim 1961 tarihine kadar, seçilmiﬂ bir meclisten yoksun
kald›.
1961 Anayasas›’na göre, yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir.
TBMM, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’ndan oluﬂur. Böylece iki meclisli sisteme geçilmiﬂtir.
Millet Meclisi’nin bütün üyeleri, Cumhuriyet Senatosu’nun 150 üyesi demokratik
seçimlerle belirlenir. Cumhuriyet Senatosu’nun 15 üyesi Cumhurbaﬂkan›nca belirlenir (kontenjan senatörleri), Milli Birlik Komitesi üyeleriyle eski cumhurbaﬂkanlar›
Cumhuriyet Senatosu’nun do¤al üyeleridir. Kontenjan senatörleri ile do¤al üyelerin
Cumhuriyet Senatosu’nda yer almalar›, meclislerin demokratik olma gereklili¤ine
uymad›¤› için eleﬂtirilmiﬂtir.
TBMM, ulusal egemenli¤i kullanan organlardan birisi olarak düzenlenmiﬂtir. Yasama yetkisi TBMM’ye aittir ve devredilemez.
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TBMM’nin çal›ﬂmalar›na, iç örgütlenmesine d›ﬂar›dan müdahale edilmesi hukuksal olarak söz konusu de¤ildir. Meclisler, kendi belirledikleri içtüzüklerine göre çal›ﬂmalar›n› yürütürler, üyeleri sorumsuzluk ve dokunulmazl›k kurumlar›ndan yararlan›rlar, iç örgütlenmelerinde muhalefetin haklar› anayasal güvenceye kavuﬂturulmuﬂtur, siyasal parti gruplar› anayasal olarak düzenlenmiﬂtir.
TBMM’ye d›ﬂar›dan müdahale, 12 Mart 1971 tarihinde Türk Silahl› Kuvvetleri taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. TBMM kapat›lmamakla birlikte, hükümet istifa etmek zorunda
kalm›ﬂ, partiler üstü hükümetler kurulmuﬂ ve TBMM, 26.03.1971’den 26.01.1974’e
kadar, Silahl› Kuvvetler’in gölgesindeki bu hükümetlerin yönlendirmesiyle çal›ﬂmalar›n› sürdürmek zorunda kalm›ﬂt›r.
1961 Anayasas›’n›n uyguland›¤› dönemde, “12 Mart Dönemi” d›ﬂ›nda, yasama organ›n›n demokratik bir yap›ya sahip oldu¤u söylenebilir.
12 Eylül 1980 günü, Türk Silahl› Kuvvetleri’nin bir darbe yaparak iktidara el koymas›ndan sonra, 6 Kas›m 1983’te yap›lan seçimlerin ard›ndan TBMM’nin çal›ﬂmaya
baﬂlamas›na kadar, Türkiye bir kez daha demokratik bir yasama organ›ndan yoksun
kalm›ﬂt›r.
1982 Anayasas›, 1961 Anayasas›’n›n iki meclisli sisteminden ayr›larak tek meclis
sistemine dönmüﬂtür: Türkiye Büyük Millet Meclisi. 1961 Anayasas› döneminde,
Cumhuriyet Senatosu’nun beklentilere cevap verememesi, Millet Meclisi’nin “aﬂ›r›l›klar›n›” dizginlemede baﬂar›l› olamamas›, yasama sürecini yavaﬂlatmas›, ikinci meclisten vazgeçilmesi sonucunu do¤urmuﬂtur. Yasama organ›n›n tek meclisli olarak
öngörülmesi, 1982 Anayasas› döneminde, sorun yaratmam›ﬂt›r.
1982 Anayasas›’na göre, TBMM, millete ait olan egemenli¤i, yasama bak›m›ndan
kullanma yetkisine sahip organ olarak öngörmüﬂtür. Yasama yetkisi devredilemez.
TBMM, genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluﬂur. Milletvekili say›s›, Anayasa’n›n ilk halinde 400 olarak öngörülmüﬂken, Anayasa’n›n 75. maddesinin iki kez
de¤iﬂtirilmesi suretiyle, 1987 y›l›nda 450’ye, 1995 y›l›nda da 550’ye ç›kar›lm›ﬂt›r. 73
milyon nüfuslu, seçmen say›s› 45 milyon dolay›nda olan bir ülkede, 550 milletvekili çok say›lmaz.
TBMM seçimleri beﬂ y›lda bir yap›l›r.
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Tanör Raporlar› Sonras› Geliﬂmeler
Anayasa’da, Bülent Tanör’ün 1999 raporundan sonra yap›lan de¤iﬂikliklerle, yasama organ›n›n demokratikleﬂmesi ve teknik aç›dan daha etkili iﬂlemesinin sa¤lanmas› bak›mlar›ndan baz› iyileﬂtirmeler de gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bunlar aﬂa¤›daki gibi
özetlenebilir:
Milletvekili seçilme yaﬂ›, 1982 Anayasas›’nda 30 olarak öngörülmüﬂtü. Seçilme yaﬂ›, 4841 say›l› ve 04.04.2003 tarihli Kanun ile 25’e indirilmiﬂ, ancak bu kanun Cumhurbaﬂkan›nca bir kez daha görüﬂülmek üzere TBMM’ye geri gönderilmiﬂti. TBMM,
bu kanunu tekrar görüﬂmemiﬂti.
Bülent Tanör’ün de önerdi¤i bu de¤iﬂiklik, 13.10.2006 tarihli ve 5551 say›l› Kanun ile gerçekleﬂtirildi. Böylece, Türkiye’de seçilme yaﬂ›, birçok Avrupa ülkesinde
oldu¤u gibi 18’e indirilmese de, art›k 25 olarak kabul edilmiﬂtir.
Seçilme hakk›yla ilgili s›n›rlamalar daralt›lm›ﬂt›r.
Milletvekili seçilme yeterlili¤inin düzenlendi¤i Anayasa’n›n 76. maddesinin ilk hali, kabul edilebilir s›n›rlamalar›n yan›nda demokrasi ilkeleriyle ba¤daﬂmayacak s›n›rlamalar da getirmiﬂti.
“Toplam bir y›l veya daha fazla hapis ile a¤›r hapis cezas›na hüküm giymiﬂ olanlar” içinde “toplam bir y›l” hapis cezas›na hüküm giymiﬂ olanlara seçilme hakk›n›n
tan›nmamas›, Bülent Tanör taraf›ndan eleﬂtirilmiﬂ ve “toplam” sözcü¤ünün metinden
ç›kar›lmas›, “bir y›l” yerine de “iki y›l” ölçüsünün konulmas› önerilmiﬂti. Bu öneriler geçerlili¤ini sürdürmektedir.
“Zimmet, ihtilas, irtikap, rüﬂvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahtecilik, inanc› kötüye
kullanma, dolanl› iflas gibi yüz k›zart›c› suçlarla, kaçakç›l›k, resmi ihale ve al›m sat›mlara fesat kar›ﬂt›rma” suçlar›ndan hüküm giymiﬂ olanlar›n, “affa u¤ram›ﬂ bile olsalar” milletvekili seçilememeleri anlaﬂ›l›r bir s›n›rlamad›r. Ancak, siyasal suçlar aras›nda kabul edilmesi gereken ve aç›k bir suç tan›m›ndan yoksun bulunan “Devlet
s›rlar›n› aç›¤a vurma, ideolojik ve anarﬂik eylemlere kat›lma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teﬂvik suçlar›ndan biriyle hüküm giymiﬂ olanlar›n, affa u¤ram›ﬂ olsalar bile”
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seçilmelerinin yasaklanmas›, “son derece a¤›r ve antidemokratik” bir s›n›rlama olarak görülmüﬂtür. Bülent Tanör, “Devlet s›rlar›n› aç›¤a vurma, ideolojik ve anarﬂik eylemlere kat›lma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teﬂvik suçlar›ndan biriyle hüküm giymiﬂ olanlar” ifadesinin 76. madde metninden ç›kar›lmas›n› önermiﬂti.
Bülent Tanör’ün önerisi tümüyle yerine getirilmediyse de, Anayasa’n›n 76/2. maddesini de¤iﬂtiren 4777 say›l› Kanun ile, “ideolojik ve anarﬂik eylemlere” ifadesi yerine “terör eylemlerine” ifadesinin getirilmesi suretiyle, milletvekili seçilme yeterlili¤i
bir ölçüde geniﬂletilmiﬂtir.
2003 tarihli 4778 say›l› Kanun, 15. maddesiyle, Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 11.
maddesini Anayasa de¤iﬂikli¤i do¤rultusunda de¤iﬂtirmiﬂ, “Türk Ceza Kanununun
312’nci maddesinin ikinci f›kras›nda yaz›l› halk› s›n›f, ›rk, din, mezhep veya bölge
farkl›l›¤›n› gözeterek kin ve düﬂmanl›¤a aç›kça tahrik etme suçlar›ndan mahkum
olanlar” yerine “Terör eylemlerinden mahkum olanlar”a seçilme yasa¤› getirmiﬂtir.
Milletvekillerinin tümü boﬂalan seçim çevrelerinde, doksan gün sonra ara seçim
yap›lmas› öngörülmüﬂtür.
1982 Anayasas›’n›n 78. maddesine 31 Aral›k 2002 tarihli ve 4777 say›l› Kanun ile
eklenen bir f›krayla, araseçimlerin yap›lma koﬂullar›na bir yenilik getirilmiﬂtir. Bu
f›kraya göre, “Yukar›da yaz›l› hallerden ayr› olarak, bir ilin veya seçim çevresinin,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde üyesinin kalmamas› halinde, boﬂalmay› takip eden
doksan günden sonraki ilk Pazar günü ara seçim yap›l›r.” Bu ek, de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› dönemde somut bir “ihtiyac›” karﬂ›lamak üzere gerçekleﬂtirilmiﬂ olmakla birlikte, bir seçim çevresinin milletvekilsiz kalmas›n› önlemek bak›m›ndan, olumlu bir de¤iﬂiklik olarak de¤erlendirilmelidir. Anayasada gerçekleﬂtirilen bu de¤iﬂiklik, 2003
tarihli ve 4778 say›l› Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanunu’na da yans›t›lm›ﬂt›r.
TBMM’nin af yetkisi geniﬂletilmiﬂ ancak af yasas›n›n kabulü için nitelikleri ço¤unluk öngörülmüﬂtür.
TBMM’nin görev ve yetkilerini düzenleyen Anayasa’n›n 87. maddesiyle ilgili olarak, Bülent Tanör, TBMM’nin af yetkisine istisna tan›yan “Anayasa’n›n 14’ncü maddesindeki fiillerden dolay› hüküm giyenler hariç olmak üzere” ibaresinin madde
metninden ç›kart›lmas›n› önermiﬂti.
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TBMM, 03.10.2001 tarihli ve 4709 say›l› Kanun ile gerçekleﬂtirdi¤i anayasa de¤iﬂikli¤iyle bu istisnay› kald›rd›¤› gibi, af yetkisinin çok s›k kullan›lmas›n›n toplumda
yaratt›¤› rahats›zl›¤› gidermek üzere, bu yetkinin TBMM üye tam say›s›n›n beﬂte üçünün oyuyla kullan›labilece¤ini de hükme ba¤lam›ﬂt›r. Ayr›ca, “mahkemelerce verilip kesinleﬂen ölüm cezalar›n›n yerine getirilmesine” ibaresi de madde metninden
ç›kart›lm›ﬂt›r. Anayasa’n›n 87. maddesinde gerçekleﬂtirilen bu de¤iﬂiklik, olumlu de¤erlendirilmektedir.
Cumhurbaﬂkan›’na, yasalar› k›smen geri gönderme olana¤› tan›nm›ﬂt›r.
3.10.2001 tarihli ve 4709 say›l› Kanun ile yap›lan de¤iﬂiklikle, Cumhurbaﬂkan›’na,
yasalar› bir kez daha görüﬂülmek üzere “k›smen” geri gönderme olana¤› tan›nm›ﬂ,
bu durumda TBMM’nin, yasan›n yaln›zca Cumhurbaﬂkan›’nca uygun bulunmayan
maddelerini görüﬂmesine olanak sa¤lanm›ﬂt›r. Anayasa’n›n 89. maddesinde gerçekleﬂtirilen bu de¤iﬂiklik, yasama faaliyetlerini h›zland›rma bak›m›ndan yararl› ve
olumlu bir de¤iﬂiklik olmuﬂtur.
TBMM Baﬂkan›’n›n seçimi süreci k›salt›lm›ﬂt›r.
Meclis Baﬂkan›’n›n seçimi için Anayasa’n›n 94. maddesinde öngörülen on günlük
aday belirleme ve on günlük seçimi tamamlama süreleri, 3.10.2001 tarihli ve 4709
say›l› Kanun ile beﬂer günde indirilmiﬂtir. Bu de¤iﬂiklik, TBMM Baﬂkan›’n›n seçim
sürecini h›zland›rarak, TBMM’nin zaman kayb›n›n önlenmesi bak›m›ndan olumludur.
Meclis soruﬂturma komisyonu raporuyla ilgili süreler netleﬂtirilmiﬂtir.
Meclis soruﬂturmas›yla ilgili olarak, Bülent Tanör, soruﬂturma komisyonu raporunun genel kurulda karara ba¤lanmas› konusunda süre aç›s›nda bir aç›kl›¤›n›n bulunmamas›n› eleﬂtiriyordu (1997, s.76). 3.10.2001 tarihli ve 4709 tarihli Kanun ile
Anayasa’n›n 100. maddesinde yap›lan de¤iﬂiklik, bu soruna çözüm getirmiﬂtir. Gerçekleﬂtirilen de¤iﬂiklikle, soruﬂturma komisyonuna gerekti¤inde iki ayl›k ek süre
verilebilece¤ini öngören cümlenin ard›na eklenen “Bu süre içinde raporun Türkiye
Büyük Millet Meclisi Baﬂkanl›¤›’na teslimi zorunludur” ibaresi, komisyonun, raporunu, en geç dört ay içinde vermesi zorunlulu¤unu getirmektedir. Ayn› de¤iﬂiklikle,
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100. maddenin son f›kras›n›n “Meclis, raporu öncelikle görüﬂür…” ibaresi yerine
“Rapor Baﬂkanl›¤a verildi¤i tarihten itibaren on gün içinde da¤›t›l›r, da¤›t›mdan itibaren on gün içinde görüﬂülür…” ibaresi konularak, soruﬂturma raporunun TBMM
Genel Kurulu’nda k›sa süre içinde görüﬂülmesi ve karara ba¤lanmas› öngörülmüﬂ
bulunmaktad›r. Bu de¤iﬂiklik, soruﬂturma raporunun haz›rlanmas› ve görüﬂülmesi
ile ilgili süreleri aç›kl›¤a kavuﬂturmuﬂ bulunmaktad›r.
Ancak, meclis soruﬂturmas›yla ilgili olarak, parlamenter sistemin yap›s›ndan kaynaklanan bir sorun varl›¤›n› sürdürmektedir: Meclis ço¤unlu¤una dayanan hükümetin üyelerinden birisi hakk›nda verilen soruﬂturma önergesi, ayn› ço¤unlu¤un oyuyla reddedilmeye mahkumdur. Bu durum, meclisin hükümet üzerindeki denetim yetkisini etkili biçimde kullanamamas› sonucunu do¤urmaktad›r. Denetimi etkili k›labilmek için, meclis soruﬂturmas› önergesi verilmesi halinde, ilk soruﬂturmay› Yarg›tay’›n bir dairesinin yapmas›, Yarg›tay’›n raporu üzerine TBMM’nin Yüce Divan’a
sevk karar›n› verip vermeyece¤ini görüﬂüp bir karara varmas› de¤iﬂik çevrelerce
önerilmektedir. Bu öneri, tart›ﬂmaya de¤er bulunmaktad›r.
Yap›lan de¤iﬂiklikler olumlu olmakla birlikte, Bülent Tanör taraf›ndan önerilen
aﬂa¤›daki konularda bir geliﬂme sa¤lanamam›ﬂt›r. Bu nedenle aﬂa¤›da “Öneriler” bölümünde bu konulara tekrar yer verilmiﬂtir.

Öneriler
Anayasan›n 76/2. maddesinde yer alan “…toplam bir y›l veya daha fazla hapis ile
a¤›r hapis cezas›na hüküm giymiﬂ olanlar” ibaresinden “toplam” sözcü¤ü metinden
ç›kart›lmal›, “bir y›l” yerine de “iki y›l” sözcükleri konulmal›d›r.
TBMM’nin seçim dönemi dört y›la indirilememiﬂtir.
1982 Anayasas›, TBMM’nin seçimlerinin beﬂ y›lda bir yap›lmas›n› öngörmüﬂtür.
Seçimlerin beﬂ y›lda bir yerine dört y›lda bir yap›lmas› de¤iﬂik çevrelerce ve Bülent
Tanör taraf›ndan önerilmiﬂti. Bugüne kadar bu yönde bir anayasa de¤iﬂikli¤i giriﬂimi olmam›ﬂt›r. Ancak, seçimlerin dört y›lda bir yap›lmas› talebinin gerekçeleri ortadan kalkm›ﬂ de¤ildir. Seçmenin tercihlerini dört y›lda bir yapmas›n›n, siyasal yaﬂam›m›z›n daha istikrarl› sürdürülebilmesine katk› sa¤layaca¤› aç›k görünmektedir.
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2002 y›l›nda yap›lan seçimlerden sonra, bir tek parti yönetiminin varl›¤›n› sürdürmesi nedeniyle, erken seçim yapma zorunlulu¤unun do¤muﬂ görünmemesi, seçimlerin dört y›lda bir yap›lmas› önerisini haks›z k›lmaz.
Bu nedenlerle, Bülent Tanör’ün önerdi¤i gibi, Anayasa’n›n 77. maddesinin 1. f›kras›nda yer alan “beﬂ y›lda bir” ifadesi, “dört y›lda bir” olarak de¤iﬂtirilmelidir.
Seçimlerin geriye b›rak›lmas›n›n TBMM karar›yla de¤il, kanunla yap›lmas›n› sa¤layacak bir Anayasa de¤iﬂikli¤i gerçekleﬂmemiﬂtir.
Bülent Tanör, seçme ve seçilme haklar› bak›m›ndan bir s›n›rlama olmas› nedeniyle seçimlerin geriye b›rak›lmas›n›n TBMM karar›yla de¤il kanunla yap›lmas› gerekti¤ini, Anayasa’n›n 78/1. maddesinin bu yönde de¤iﬂtirilmesi gerekti¤ini önermiﬂti.
Böyle bir de¤iﬂiklik gerçekleﬂmedi. Bu öneri, gerekçeleriyle birlikte, geçerlili¤ini
sürdürmektedir: “Savaﬂ sebebiyle yeni seçimlerin yap›lmas›na imkan görülmezse, seçimler kanunla bir y›l geriye b›rak›labilir”.
Milletvekili and› de¤iﬂtirilmemiﬂtir.
Milletvekili and› metninin de¤iﬂtirilmesi için Bülent Tanör taraf›ndan ortaya konulan gerekçelerin ve madde metni önerisinin gerçekleﬂtirilmesi yönünde bir geliﬂme olmam›ﬂt›r. Öneriyi, aynen tekrarl›yoruz:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri göreve baﬂlarken aﬂa¤›daki ﬂekilde
andiçerler:
‘Devletin ve ülkenin ba¤›ms›zl›¤›na ve bütünlü¤üne, insan haklar›na dayal› demokratik hukuk devleti ve laik cumhuriyet ilkelerine ba¤l› kalaca¤›ma namus ve ﬂerefim üzerine andiçerim.’
Usulüne göre andiçmiﬂ say›lmayan üye, milletvekili görevine baﬂlayamaz.”
Baﬂkanl›k Divan›’n›n bir yasama dönemi için seçilmesi önerisi gerçekleﬂmemiﬂtir.
Baﬂkanl›k Divan›’n›n oluﬂturulmas› konusunda, Bülent Tanör “Baﬂkanl›k Diva-
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n›’n›n bir yasama dönemi için” seçilmesini öneriyordu. Bu öneriyi benimsiyoruz ve
tekrarl›yoruz.
Üyelikle ba¤daﬂmayan iﬂler konusunda bir de¤iﬂiklik gerçekleﬂmemiﬂtir.
Anayasa’n›n üyelikle ba¤daﬂmayan iﬂleri düzenleyen 82. maddesiyle ilgili olarak
Bülent Tanör taraf›ndan önerilen de¤iﬂiklik konusunda herhangi bir geliﬂme olmam›ﬂt›r. Bu öneriyi de aynen tekrarl›yoruz:
Anayasa’n›n 82/1. maddesinde yer alan “…kamu kurumu niteli¤indeki meslek
kuruluﬂlar› ile sendikalar ve bunlar›n üst kuruluﬂlar›n›n ve kat›ld›klar› teﬂebbüs ve
ortakl›klar›n…” ifadesi madde metninden ç›kart›lmal›d›r.
Yasama dokunulmazl›¤›na dokunulamam›ﬂt›r.
Yasama sorumsuzlu¤u ve dokunulmazl›¤› yeniden düzenlenmemiﬂtir. Toplumun
en çok tart›ﬂt›¤› konulardan birisi olan “milletvekili dokunulmazl›¤›” konusu, Bülent
Tanör’ün raporlar›nda da ele al›nm›ﬂ ve de¤iﬂiklik önerileri ortaya konulmuﬂtu.
TBMM bu konuyu 1999 y›l›nda ele alm›ﬂsa da, de¤iﬂiklik için yeterli oy bulunamam›ﬂt›.
‹çinde bulundu¤umuz yasama döneminde, anamuhalefet partisi, iktidar partisinden gelecek anayasa de¤iﬂikli¤i önerilerini görüﬂmek için yasama dokunulmazl›¤›
ile ilgili anayasa de¤iﬂikli¤inin iktidar taraf›ndan kabul edilmesini önkoﬂul olarak ortaya koymuﬂ, iktidar partisi ise kamu görevlilerinin “dokunulmazl›klar›” ile birlikte
ele al›n›rsa milletvekili dokunulmazl›¤›n›n s›n›rlanmas›n› kabul edece¤ini belirtmiﬂtir. Bu durumda, yasama sorumsuzlu¤u ve dokunulmazl›¤› ile ilgili Anayasa’n›n 83.
maddesinde, toplumun neredeyse bütününün yap›lmas›n› istedi¤i de¤iﬂiklik gerçekleﬂtirilememiﬂtir.
Bülent Tanör’ün önerisi geçerlili¤ini sürdürmektedir:
“Yasama sorumsuzlu¤u ve dokunulmazl›¤›
Madde 83- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Meclis çal›ﬂmalar›ndaki oy ve sözlerinden, aç›klad›klar› düﬂüncelerden ve bunlar› Meclis d›ﬂ›nda tekrarlamaktan dolay› hiçbir ﬂekilde sorumlu tutulamazlar.
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Seçimden önce veya sonra bir suç iﬂledi¤i ileri sürülen milletvekili, Meclis taraf›ndan dokunulmazl›¤› kald›r›lmad›kça, yakalanamaz, gözalt›na al›namaz ve tutuklanamaz.
Milletvekili seçilmeye engel suçlar bunun d›ﬂ›ndad›r. Bu gibi durumlarda haz›rl›k soruﬂturmas›n› Yarg›tay Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› yapar ve bunu hemen Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne bildirir; yarg›lama yeri Yarg›tay ceza dairesidir.
Seçimden önce veya sonra verilmiﬂ ve kesinleﬂmiﬂ ceza hükümlerinin yerine getirilmesi, üyelik s›fat›n›n sona ermesine b›rak›l›r. Üyelik süresince zamanaﬂ›m› iﬂlemez. Seçilmeye engel bir suçtan kesin hüküm giyen üyenin cezas› derhal yerine getirilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki siyasi parti gruplar›nda ve partinin öbür organlar›nda, yasama dokunulmazl›¤› ile ilgili görüﬂme yap›lamaz ve karar al›namaz.”
Üyeli¤in düﬂmesi konusundaki de¤iﬂiklik önerisi gerçekleﬂmemiﬂtir.
Bülent Tanör’ün, üyeli¤in düﬂmesiyle ilgili 84. maddeye iliﬂkin de¤iﬂiklik önerisi
konusunda herhangi bir geliﬂme olmam›ﬂt›r. Öneri geçerlili¤ini korumaktad›r: Anayasa’n›n 84. maddesinin, milletvekilinin istifas›n› TBMM’nin kabulüne ba¤layan 1.
f›kras› ile partisinin kapat›lmas›na yol açan milletvekilinin üyeli¤inin sona ermesini öngören 5. f›kras› yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
Kanun hükmünde kararname (KHK) ç›karma yetkisinin yeniden düzenlenmesi
önerisi dikkate al›nmam›ﬂt›r.
TBMM’nin KHK ç›karma yetkisi birkaç bilim insan› d›ﬂ›nda, tart›ﬂma konusu olmam›ﬂt›r. Oysa, bu alanda, Bülent Tanör’ün 1997 raporunda saptad›¤› sorunlar varl›¤›n› sürdürmektedir. Anayasa’n›n “Temel Haklar ve Ödevler” k›sm›n›n “Sosyal ve
Ekonomik Haklar ve Ödevler” ile ilgili üçüncü bölümünde yer alan haklar›n tümünün KHK’larla düzenlenebilece¤i izlenimini veren 91. madde metninin düzeltilmesi
gerekir. Bu haklar aras›nda, sendika kurma hakk› gibi, toplu iﬂ sözleﬂme ve grev
hakk› gibi temel haklar da düzenlenmektedir ve bu haklar›n kanun ile düzenlenmesi anayasan›n mant›¤› gere¤idir.
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Öte yandan, KHK’lar›n TBMM’de görüﬂülmesinde ortaya ç›kan gecikmelerin önlenmesi bak›m›ndan da bir düzenleme ihtiyac› vard›r.
Bu nedenlerle, Bülent Tanör’ün önerilerini, burada da tekrarlamak gerekmektedir:
Anayasa’n›n 91/1. maddesinin ikinci cümlesi ﬂöyle düzenlenmelidir: “Ancak, s›k›yönetim ve ola¤anüstü haller sakl› kalmak üzere, ‹kinci K›s›mda yer alan temel
haklar ve ödevler, bu k›sm›n üçüncü bölümünde belirtilen devlet ödevleriyle ilgili
hükümler d›ﬂ›nda, kanun hükmünde kararnameyle düzenlenemez”.
Öte yandan, KHK’lar›n TBMM’de görüﬂülememesinin yaratt›¤› sorunlar› ortadan
kald›rabilmek amac›yla, ayn› maddenin son f›kras›n›n birinci cümlesine, “TBMM’ye
sunulmas›ndan itibaren alt› ay içinde görüﬂülüp karara ba¤lanmayan kararnameler alt› ayl›k sürenin doldu¤u tarihte” (yürürlükten kalkar) ibaresi eklenmelidir.
Ayr›ca, Bülent Tanör’ün belirtti¤i gibi, “Anayasa Mahkemesi içtihad›ndan ç›kan ve
“istisnai düzenleme” kavram›n›n s›n›rlar›n› çizen “önemli, ivedi ve zorunlu durumlarda” ölçütünün de Anayasa’ya aktar›lmas›nda yarar olabilir”.
Bülent Tanör’ün önerilerine ek olarak, meclis araﬂt›rmas› ile ilgili 98. maddede
aﬂa¤›daki de¤iﬂiklik yap›lmal›d›r.
Meclis araﬂt›rmas› yap›lmas›na karar verilmesi halinde, araﬂt›rma komisyonunun,
gerekli gördü¤ü ve ‹çtüzük’te belirtilen kiﬂi ve uzmanlardan bilgi isteme yetkisi bulunmaktad›r. Ancak, uygulamada, baz› kiﬂilerin komisyona bilgi vermeyi reddedebildikleri, baz›lar›n›n ise, çeﬂitli kayg›larla sahip olduklar› tüm bilgileri vermekten
çekinebildikleri görülmektedir.
Araﬂt›rma komisyonu çal›ﬂmalar›n›n amac›na ulaﬂabilmesi için, komisyonca bilgisine baﬂvurulan kiﬂilerin bu ça¤r›ya uyma zorunlulu¤u ile komisyonda bilgisine baﬂvurulan kiﬂilerin, sahip olduklar› bilgileri özgürce ve herhangi bir endiﬂeye kap›lmadan verebilmelerini sa¤lamak üzere, sözlerinin yasama sorumsuzlu¤undan yararlanmalar›, Anayasa’n›n 98. maddesinde düzenlenmelidir.
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Bu nedenle, Anayasa’n›n 98. maddesinin 3. f›kras›na, ﬂu iki cümle eklenmelidir:
“Araﬂt›rma komisyonunun bilgisine baﬂvurdu¤u kiﬂiler, komisyona bilgi vermek zorundad›r. Bu kiﬂilerin komisyonda söyleyecekleri sözlerden sorumlu tutulamazlar”.
Bülent Tanör’ün, ‹çtüzü¤ün md. 105/son f›kras›nda yer alan “Devlet s›rlar› ile ticari s›rlar, meclis araﬂt›rmas› kapsam› d›ﬂ›nda kal›r” hükmündeki “Devlet s›rlar›” ibaresinin kald›r›lmas› ya da dar bir biçimde s›n›rland›r›lmas› önerisi geçerlili¤ini korumaktad›r.
Bülent Tanör’ün 1999 raporunda yer verdi¤i, anayasa de¤iﬂikliklerinin aç›k oyla
yap›lmas› yönündeki ek önerisi dikkate gerçekleﬂmemiﬂtir. Bu öneriyi de burada
tekrarl›yoruz.

Yürütme Organ›
Demokratik bir sistemde, yürütme iktidar› ve görevi, parlamentoya (meclis hükümeti sistemi), parlamentodan tamamen ayr› bir seçilmiﬂ baﬂkana (baﬂkanl›k sistemi)
ya da parlamento içinden oluﬂturulan bir hükümete (parlamenter sistem) ait olabilir.
1982 Anayasas›, Türkiye’de bir parlamenter hükümet sistemi kurmuﬂtur. Bu nedenle, yürütme organ›na iliﬂkin geliﬂmeler ve düzenlemeler incelenirken, bu raporda, parlamenter sistem çerçevesi içinde kal›nacakt›r.
Parlamenter hükümet sisteminde, iki baﬂl› bir yürütme söz konusudur: Devlet
baﬂkan› ve bakanlar kurulu.
Devlet baﬂkan›, meﬂruti monarﬂilerde monark, cumhuriyet yönetimini benimseyen devletlerde ise seçilmiﬂ cumhurbaﬂkan›d›r.
Demokratik bir sistemde, bakanlar kurulunun, üyeleri demokratik seçimlerle belirlenmiﬂ parlamentoya dayanmas›, siyasal bak›mdan parlamentoya karﬂ› sorumlu
olmas›, siyasal sorumlulu¤u karﬂ›s›nda parlamentoya karﬂ› fesih silah›yla donat›lm›ﬂ
olmas›, bu iki kuvvet aras›nda iﬂbirli¤i esas›na göre örgütlenmesi ve yetkilendirilmesi gerekir.
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Demokratik parlamenter hükümet sisteminde, devlet baﬂkan›n›n sorumsuzlu¤u
(vatana ihanet d›ﬂ›nda) ilkesi geçerli oldu¤undan, yürütme faaliyetlerinin sorumlulu¤unu üstlenen bakanlar kurulunun yürütme yetkilerinin de gerçek sahibi oldu¤u
kabul edilir.
1876’dan bu yana yürürlü¤e giren anayasalarda kurulan sistemler, bu çerçevede
gözden geçirilecektir.

Tarihsel Geliﬂme
1876 Kanun-› Esasisi, ilk bak›ﬂta, parlamenter hükümet sistemine benzer bir yap›
kurmuﬂtur. ‹ki meclisli bir parlamento, devlet baﬂkan›n›n (padiﬂah) atad›¤› bir Vekiller Heyeti kuran 1876 Kanun-› Esasisi, s›n›rlanm›ﬂ bir monarﬂi kurdu¤u görüntüsünü vermektedir. Ancak, padiﬂaha yasama ve yürütme alan›nda tan›d›¤› yetkiler
dikkate al›nd›¤›nda, anayasal sistemin demokratik bir yasama ve yürütme organ›
yaratamad›¤›, monarﬂiyi s›n›rland›rmay› baﬂaramad›¤›, sistemi parlamenter bir yap›ya kavuﬂturamad›¤› görülür.
1876 Kanun-› Esasisi’nde 1909 y›l›nda gerçekleﬂtirilen de¤iﬂikliklerle, seçilmiﬂ
meclisin daha demokratik bir yap›ya kavuﬂtu¤u, padiﬂah›n yetkileri ka¤›t üzerinde
sakl› tutulsa da bunlar›n gerçekte bakanlar kurulunca kullan›labilir duruma getirildi¤i, bakanlar kurulunun seçilmiﬂ meclise karﬂ› siyasal aç›dan sorumlu k›l›nd›¤›, yürütmeye k›s›tl› da olsa fesih hakk›n›n tan›nd›¤› görülmektedir. Bu ve benzeri düzenlemeleriyle, 1909 sistemi, demokratik yasama ve yürütme organlar› yaratma, yumuﬂak kuvvetler ayr›m›na dayal› bir parlamenter hükümet kurma yolunda çok önemli
bir mesafe kaydetmiﬂtir.
1921 Anayasas›’n›n yürürlü¤e giriﬂinden önce, 2 May›s 1920 tarihli ve 3 say›l› Büyük Millet Meclisi ‹cra Vekillerinin Suret-i ‹ntihab›na Dair Kanun, parlamenter sistemden ayr›larak, kuvvetler birli¤i ilkesine dayal› meclis hükümeti sistemini kurmuﬂtur:
Vekiller (bakanlar) tek tek Meclis üyeleri aras›ndan seçilecek, yürütme görevini Meclis ad›na yerine getirecekler, Meclis taraf›ndan denetlenip görevden al›nabileceklerdir. Büyük Millet Meclisi, yasama ve yürütme iktidar›n› kendisinde toplam›ﬂt›r.
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1921 Anayasas›, vekillerin kendi içinden bir reis seçmeleri esas›n› getirerek bir
“baﬂvekil” yaratma yolunda ad›m att›. 1922 tarihli ve 244 say›l› Kanun, icra vekilleri reisi ile vekillerin ayr› ayr› meclis taraf›ndan seçilmesini öngördü. Meclis’in 1923
tarihli ve 384 say›l› karar›, reisin vekillerle beraber sorumlulu¤u (ortak sorumluluk)
esas›n› kabul etti. Bütün bu geliﬂmeler, bir meclise karﬂ› sorumlu bir bakanlar kurulunun oluﬂumu, yani meclis hükümeti sisteminden parlamenter sisteme geçiﬂ yönünde ortaya ç›kan geliﬂmelerdir. Bununla birlikte, meclis baﬂkan›n›n vekiller heyetinin do¤al baﬂkan› olmas›, reis ve vekillerin ayr› ayr› meclis taraf›ndan seçilmesi
esas›n›n devam etmesi, sistemin parlamenter hükümet sistemine dönüﬂtü¤ünü söylemeye engeldir.
Teﬂkilat› Esasiye Kanunu’nda de¤iﬂiklik yaparak Cumhuriyeti ilan eden 364 say›l› Kanun, baﬂbakan›n cumhurbaﬂkan› taraf›ndan atanmas›n›, bakanlar›n baﬂbakan
taraf›ndan seçilerek cumhurbaﬂkan›na sunulmas›n› ve cumhurbaﬂkan›n›n bakanlar
kurulu listesini meclisin onay›na sunmas›n› öngörmüﬂtür.
Bu düzenleme, 1921 Anayasas›’n›n kurdu¤u saf meclis hükümeti sisteminden
1924 Anayasas› sistemine geçiﬂi sa¤layan bir düzenlemedir.
1924 Anayasas›’na göre, TBMM yürütme iktidar›n›n da sahibidir (md. 5). Ancak,
TBMM, bu iktidar› bizzat kullanmaz. “Meclis, yürütme yetkisini kendi seçti¤i Cumhurbaﬂkan› ve onun tayin edece¤i Bakanlar Kurulu eliyle kullan›r” (md. 7/1). Anayasa’n›n 31.-43. maddelerinde düzenledi¤i Cumhurbaﬂkanl›¤›, parlamenter sistemin
devlet baﬂkan›ndan farkl› de¤ildir. Yürütme görevini yerine getiren cumhurbaﬂkan›
de¤il, bakanlar kuruludur. Cumhurbaﬂkan›n›n bütün iﬂlemleri, baﬂbakan ile ilgili bakan taraf›ndan imzalanmak zorundad›r. Bakanlar kurulu, parlamenter sistemin bakanlar kurulu gibi kurulmaktad›r. Cumhurbaﬂkan› baﬂbakan› atar, baﬂbakan bakanlar kurulu listesini cumhurbaﬂkan›na sunar, cumhurbaﬂkan›n›n onay› ile hükümet
kurulmuﬂ olur.
Hükümet, kuruluﬂta, meclisin güvenoyuna baﬂvurmak zorundad›r. Güvenoyu
alan hükümet üzerinde, meclisin denetim yetkisi vard›r. Meclis, bu yetkisini, soru,
meclis araﬂt›rmas›, meclis soruﬂturmas› ve gensoru mekanizmalar›n› iﬂleterek kullan›r. Meclis, gensoru önergesi üzerine, hükümetin sorumlulu¤unu gündeme getirip
onu düﬂürme yetkisine sahiptir.
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Buna karﬂ›l›k, bakanlar kurulunun eline, meclisi etkileyecek silahlar yeterli olarak verilmiﬂ de¤ildir. Bakanlar kurulu, yasa tasar›lar› haz›rlay›p meclise sunabilir,
mecliste konuﬂma yaparak tasar›lar›n› savunup meclisi yönlendirebilir. Ancak, yürütmenin elinde, yasalar›n veto edilmesi ve meclisi fesih yetkisi yoktur.
Bu eksiklik nedeniyle, 1924 Anayasas›’n›n kurdu¤u hükümet sistemi, meclis hükümeti sistemi ile parlamenter sistem aras›nda “karma” bir sistemdir.
Ancak, birçok yazar, sistemin, uygulamada, parlamenter sistem gibi iﬂledi¤ini kabul etmektedir.
1961 Anayasas›, “meclisin üstünlü¤ü” anlay›ﬂ›ndan vazgeçmiﬂ, “Millet, egemenli¤ini, Anayasan›n koydu¤u esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullan›r” (md. 4) diyerek, kuvvetler ayr›l›¤› ilkesini kabul etmiﬂtir.
Ancak, 1961 Anayasas›’n›n kabul etti¤i kuvvetler ayr›l›¤›, “sert” kuvvetler ayr›l›¤›
de¤il, “yumuﬂak kuvvetler ayr›l›¤›”, bir baﬂka deyiﬂle, “kuvvetleraras› iﬂbirli¤i” sistemidir.
Anayasa, yürütme için “yetki” de¤il “görev” deyimini kullanmaktad›r. “Yürütme
görevi, kanunlar çerçevesinde, Cumhurbaﬂkan› ve Bakanlar Kurulu taraf›ndan yerine
getirilir” (md. 6). Cumhurbaﬂkan›, klasik parlamenter sistemin devlet baﬂkan› gibi düzenlenmiﬂtir. Bir cumhurbaﬂkan›n›n sahip olmas› gereken klasik yetkilerle donat›lm›ﬂt›r. Bu yetkileri de, Anayasa’ya göre (md. 98), baﬂbakan ve ilgili bakanlar›n imzas›yla kullan›r. Anayasa, cumhurbaﬂkan›n›n tek baﬂ›na yapabilece¤i iﬂlemleri saymam›ﬂ, ancak uygulamada, cumhurbaﬂkan›, baz› yetkilerini tek baﬂ›na kullanm›ﬂt›r.
Hükümetin kuruluﬂu, hükümet üzerindeki parlamento denetimi, yürütmeye -belirli koﬂullar alt›nda da olsa- seçimlerin yenilenmesine karar verme yetkisi, k›saca
yasama-yürütme iliﬂkileri, parlamenter sistemin esaslar›na göre düzenlenmiﬂtir. Ancak, belirtmek gerekir ki, Anayasa, yürütme organ›n›n, yetkilerini askeri bürokrasiyle paylaﬂmas› sonucunu do¤uran düzenlemelere de yer vermiﬂtir. Siyasal otoriteye
tabi olmas› gereken askeri bürokrasi, neredeyse özerk bir yap›ya kavuﬂturulmuﬂ ve
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) arac›l›¤›yla, hükümetin politikalar›n›n belirlenmesinde
etkili olma olana¤›na sahip olmuﬂtur.
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Sonuç olarak, 1961 Anayasas›, parlamentoya, yürütme organ›na göre bir miktar
üstünlük sa¤lasa da, bir parlamenter hükümet sistemi kurmuﬂtur. Ayr›ca, 1971 anayasa de¤iﬂiklikleriyle, yürütme daha güçlü bir hale getirilmiﬂtir.
Özetlemek gerekirse, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n özel koﬂullar›nda oluﬂturulan meclis hükümeti sistemi d›ﬂ›nda, 1876 Kanun-› Esasisi’nin yürürlü¤e giriﬂinden bu yana iﬂletilmeye çal›ﬂ›lan hükümet sistemi, parlamenter hükümet sistemidir. 1982 Anayasas›,
parlamenter hükümet sistemini daha da aç›k bir biçimde kurmuﬂtur.
1982 Anayasas›, 1961 Anayasas› gibi, yumuﬂak kuvvetler ayr›l›¤› ilkesini benimsemiﬂtir. Anayasan›n “Baﬂlang›ç” bölümüne göre, kuvvetler ayr›m› devlet organlar›
aras›nda üstünlük s›ralamas› anlam›na gelmez, yetki ve görevlerin kullan›lmas›ndan
ibaret ve bununla s›n›rl› bir iﬂbölümü ve iﬂbirli¤i anlam›na gelir.
Yasama yetkisi TBMM taraf›ndan kullan›l›r ve devredilemez (md. 7). Yürütme ise
hem yetki hem görev olarak nitelenmiﬂtir ve kullan›lmas› Cumhurbaﬂkan› ve Bakanlar Kurulu’na b›rak›lm›ﬂt›r (md. 8).
Anayasa’n›n 8. maddesinde iki baﬂl› olarak düzenlenen yürütme organ›n›n, Genelkurmay baﬂkan› ve MGK’ya iliﬂkin anayasa maddeleriyle neredeyse üç baﬂl› hale getirildi¤ine bu raporun “Sivilleﬂme Sorunu” baﬂl›¤› alt›nda de¤inilecektir.
1982 Anayasas›’n›n kurdu¤u hükümet sistemi de parlamenter sistemdir. 1961
Anayasas›’ndan farkl›laﬂan yön, 1982 Anayasas›’n›n, Cumhurbaﬂkan›’n›n yetkilerini
çok geniﬂletmiﬂ ve tek baﬂ›na yapabilece¤i iﬂlemleri büyük ölçüde art›rm›ﬂ olmas›d›r.
1982 Anayasas›’n›n yürütmeye iliﬂkin düzenlemelerinde sorun yaratanlar›n›n ve
de¤iﬂtirilmesi gerekenlerin ele al›nmas›ndan önce, Bülent Tanör’ün 1999 Raporunun
yay›nlanmas›ndan sonra da gündeme gelen baﬂkanl›k sistemi ya da Cumhurbaﬂkan›n›n halk taraf›ndan seçilmesi tart›ﬂmalar› üzerinde bir kez daha durmakta yarar görülmektedir.
Ancak, bu konuda, Bülent Tanör’ün ortaya koydu¤u de¤erlendirme ve gerekçeler, geçerlili¤ini tamamen korumaktad›r. Bu nedenle, Tanör’ün de¤erlendirmesinin
aynen aktar›lmas› uygun görülmüﬂtür.
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“Baﬂkanl›k Rejimi Tart›ﬂmas›
Türkiye’de Turgut Özal’›n baﬂbakanl›¤› döneminden bu yana baﬂkanl›k (ya da
yar› baﬂkanl›k) rejiminin benimsenmesi yönünde öneriler artm›ﬂt›r. Baﬂkanl›k hükümeti sistemi, baﬂkan›n halk taraf›ndan seçilmesi, ilke olarak sorumsuzlu¤u, tek
baﬂl› yürütme, yasama ve yürütme aras›ndaki organik ve iﬂlevsel ayr›l›k, fesih ve düﬂürme gibi silahlar›n bulunmamas› ﬂeklinde özellikler gösterir. Bu sistem, ABD Kurucu Atalar›n›n tercihlerinden do¤muﬂ olup, bir federasyonda merkezi birli¤i sa¤lama ihtiyac›ndan da kaynaklanm›ﬂt›r. ABD’de partilerin gevﬂek disiplinli ve çok az
ideolojik karakterli olmalar› da dikkati çeken bir husustur.
Asl›nda ABD modeli baﬂkanl›k sistemi, demokrasi ile kiﬂisel yönetim sentezinin
bir ifadesidir. Burada ‘kiﬂisel yönetim’ kanad› ‹ngiltere monarﬂisinin Kuzey Amerika'daki karﬂ›l›¤› olarak Baﬂkan’›n ﬂahs›nda billurlaﬂ›r. Bir baﬂka deyiﬂle ‘Monark yerine seçilmiﬂ Baﬂkan’, sistemin karakteristi¤idir. Theodore Roosevelt bunu ﬂöyle dile
getirmiﬂti: ‘Bir kral ve bir baﬂbakan ayn› kiﬂide birleﬂiyor’.
Bu yanlar›yla baﬂkanl›k sisteminin, demokrasiye ters sonuçlar do¤urabilmesine
yetecek epey sak›ncay› bünyesinde taﬂ›d›¤› aç›kt›r. Zaten sistemin demokratik sonuçlar verdi¤i tek mekan ABD’dir. Hatta denir ki, ABD demokrasisi baﬂkanl›k sistemi
sayesinde de¤il, ona ra¤men demokrasidir.
Türkiye’de baﬂkanl›k rejimi savunusu ve önerisi demokratikleﬂmeyi geliﬂtirmek
için de¤il, yönetimde etkinlik ve istikrar› sa¤lamak için ileri sürülmüﬂtür. Kuﬂkusuz,
yönetimde istikrar ve etkinlik, sonuçta demokrasi için de lehte bir unsurdur. Ancak,
önerilen modelin sundu¤u tehlikelere de iﬂaret etmek gerekir.
Bunlar; genel oyla seçilen baﬂkanla parlamento aras›nda meﬂruluk krizleri do¤mas›, seçilen baﬂkan›n görev süresini tamamlayana kadar de¤iﬂtirilmesinin adeta
imkans›z olmas›, tarafs›z bir hakeme duyulabilecek ihtiyac› karﬂ›layamamas› ve nihayet kolayca kiﬂisel yönetim heveslerine savrulabilmesi gibi ciddi olas›l›klard›r.
Özellikle demokratik deneyim birikiminin zay›f oldu¤u ülkeler için bu tehlikeler fazlas›yla geçerlidir. Baﬂkanl›k modelini benimsedikten sonra, ‘baﬂkanc›’ sapmalara
u¤rayan ve oradan da askeri-bürokratik rejimlere yatay geçiﬂ yapan Latin Amerika
ülkelerinin serüvenleri, bu olas›l›klar›n hiç de yabana at›lmamas› gerekti¤ini ö¤reten derslerle doludur.
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Ayr›ca Türkiye federal yap›l› bir sisteme sahip olmad›¤› için, merkezi güçlendirecek baﬂkanl›k formüllerine de ihtiyaç duymamaktad›r. Hatta ülkenin sorunu merkezi de¤il, yerel yönetim güçlerini geliﬂtirmektir. Ülkedeki partilerin oldukça kat› disiplinli, lider hakimiyetli ve lidere tabi yap›lar› da baﬂkanl›k modelini demokrasiden
uzaklaﬂt›rabilecek unsurlar›d›r.
Baﬂkan ve meclis ayn› siyasal ço¤unluktan oldu¤unda, kiﬂisel yönetim ve ço¤unluk diktas› e¤ilimleri cesaret al›r. Bunlar ayr› siyasal cenahlardan olduklar›nda ise,
çat›ﬂmal› bir siyasal yap›n›n ek güçlükleri yaﬂan›r.
Ayr›ca bu sistemde yürütmenin yasa haz›rlamak ve önermek gibi bir yetkisi bulunmad›¤›ndan, kural koyma iﬂlevinde önemli s›k›nt›lar do¤abilir. Ortaya ç›kabilecek olas›l›klar›n hiçbiri cazip de¤ildir. ﬁöyle ki, ya meclisin hareketsizli¤i nedeniyle
yasama ve yasa boﬂluklar› do¤abilir ya da yürütme organ› bunlar› kendi olanaklar›n› zorlayarak kapatma yoluna gider ve sonuçta yasama yetkisinin gasp› burgac›na sürüklenir.
Baﬂkanl›k sisteminin avantajlar› aras›nda, tek insan›n birleﬂtirici rolüne, özellikle karmaﬂ›k nüfuslu toplumlarda bunun yararlar›na de¤inilmektedir. Türkiye’nin,
ABD ya da benzeri bir baﬂka ülke kadar büyük ve karmaﬂ›k nüfuslu olmay›ﬂ› gerçe¤i bir yana, tek insandan birleﬂtiricilik rolleri beklemek de pek sa¤l›kl› de¤ildir. Bu
tarz tekilleﬂtirmelerin birleﬂmeyi de¤il çat›ﬂmay› teﬂvik etti¤i daha çok görülmüﬂtür.
Güç merkezlerinin daralt›lmas› ve en aza indirilmesi uzlaﬂmay› de¤il, bu hayati
makam için k›yas›ya çat›ﬂmay› gündeme getirir. Çünkü hedef iyice küçülmüﬂtür;
kazanan çok ﬂey kazanacak, kaybeden de çok ﬂey kaybedecektir.
Öte yandan baﬂkanl›k sistemi çok farkl› ve güçlü bir siyasal-kültürel altyap›y› gerektirir. Sistemin yozlaﬂmamas› için bu ﬂartt›r. Parlamenter rejimin dengeleri kendini yenileme ve yeniden üretme konusunda da vaatkarken, ayn› ﬂey baﬂkanl›k modeli için sözkonusu de¤ildir. Türkiye’nin siyasal geçmiﬂi ve deneyimi ise, iyi ya da
kötü parlamenter rejim aran›ﬂlar› içinde geçmiﬂtir. Baﬂkanl›k sistemi kültürü, e¤er
monarﬂi dönemini örnek göstermek gibi bir hata iﬂlemezsek, son derece zay›ft›r.
Nitekim bu sistemi savunanlar›n sistem konusundaki bilgilerinde görülen zaaflar da kültürel haz›rl›ks›zl›¤› ortaya koymaktad›r. Örne¤in, baﬂkan›n parlamento-
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yu feshedebilmesinden ya da baﬂbakan› görevden alabilmesinden bahsetmek, bu
sistemi hiç bilmemekle eﬂanlaml›d›r. Çünkü baﬂkanl›k sisteminde baﬂbakan olmad›¤› gibi, baﬂkan›n parlamentoyu fesih yetkisi de olamaz. Sistemin temel dayanaklar›
en baﬂta bu ‘iki olmazlar’ üzerinde kuruludur. Ayn› ﬂekilde, ‘Cumhurbaﬂkan›’yla
baﬂbakan aras›ndaki sürtüﬂmeleri ortadan kald›rmak için halk taraf›ndan seçilmiﬂ
baﬂkanl›k sistemi getirilmelidir’ görüﬂü de, bu rejimin özünü bilmemek anlam›na
gelir.
Baﬂkanl›k rejimini savunmak için yak›n tarihten de örnekler getirilmekte ve Türkiye’nin hep ‘fiili baﬂkanl›k’ alt›nda yaﬂad›¤› ileri sürülmektedir (Atatürk, ‹nönü,
Bayar, Evren, Özal). Atatürk ve ‹nönü dönemlerinin tek partili rejimlerinin ço¤ulcu demokrasiye bu konuda örnek olmas› düﬂünülemez. DP döneminde ise ‘fiili baﬂkan’›n Bayar m›, yoksa baﬂbakan m› oldu¤u çok tart›ﬂmal› oldu¤u gibi, bu dönem
de ço¤unluk diktas›na sahne olmuﬂtur. Evren dönemi (1980-83) askeri rejim aral›¤›d›r, demokratik bir model olan baﬂkanl›k sistemiyle k›yaslanamaz. Nihayet Özal
dönemi bir lider baﬂbakan dönemi olup, baﬂkanl›k sistemiyle ba¤lant›l› de¤ildir.
‹ﬂte bu gibi nesnel sak›ncalar ve öznel zaaflard›r ki, baﬂkanl›k sistemi gibi bambaﬂka bir modelin denenmesini iyice sak›ncal› hale getirmektedir. Türkiye’ye önerilmesi makul olan, yepyeni ve s›nanmam›ﬂ modeller de¤il, içinde piﬂmeye baﬂlad›¤›
parlamenter rejimin hakk›n› verdirmeye çal›ﬂmakt›r.
Geçerken ve az sonra yeniden dönmek üzere belirtelim ki, baﬂkanl›k rejimi ile
parlamenter rejim aras› bir k›rma model olan yar› baﬂkanl›k sistemi de, bütün melez modeller gibi, uygulanmas› daha zor bir formüldür. Bunun hayata geçirildi¤i
Fransa’da, siyasal ve kültürel aç›dan varolan olgunlu¤a ra¤men çetrefil sorunlarla
karﬂ›laﬂ›ld›¤› meydandad›r. Tek baﬂ›na ‘cohabitation’ sorunu bile bunlar›n boyutlar›n› kavramaya yeterlidir.
O halde bugünkü sistemi daha iyi iﬂler hale getirebilmek için, s›rf yasama-yürütme iliﬂkileri düzeyinde yap›lmas› gereken yenilikler nelerdir?”

Sistemde Düzeltmeler/Öneriler
12 Eylül 1980 darbesinin ürünü olan 1982 Anayasas›, askeri dönemin devlet baﬂkan›n›n kulland›¤› yetkilerin önemli bir bölümünü Anayasa’da cumhurbaﬂkan›n›n
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görevleri aras›na aktarmakla, klasik parlamenter sistemin sembolik yetkilerle donat›lm›ﬂ devlet baﬂkan›ndan uzaklaﬂt›rm›ﬂ, cumhurbaﬂkan›n› gerçek yetkilerle donatm›ﬂt›r.
Öte yandan, parlamenter sistemin do¤as› gere¤i, cumhurbaﬂkan›, yapt›¤› iﬂlemlerden sorumlu tutulamaz. Karﬂ› imza kural›, cumhurbaﬂkan›n›n kararlar›n›n baﬂbakan ve ilgili bakanlar taraf›ndan imzalanmas›n› gerektirir böylece bu kararlar›n sorumlulu¤unu baﬂbakan ve ilgili bakanlar üstlenirler.
Sorumsuz cumhurbaﬂkan›n›n çok say›da iﬂlemi tek baﬂ›na yapabilmesi, sistemin
mant›¤›yla ba¤daﬂmaz.
Bu nedenle, Anayasa’n›n 104. maddesi ile cumhurbaﬂkan›na görev veren öbür
maddeleri gözden geçirilmeli, 104. maddede yer alan görevlerin ilgili olanlar› yasama, yürütme ya da yarg› organ›na aktar›lmal›, cumhurbaﬂkan›n›n tek baﬂ›na yapabilece¤i iﬂlemler tek tek say›ld›ktan sonra geri kalan iﬂlemlerin baﬂbakan ve ilgili bakanlar taraf›ndan imzalanmas› zorunlulu¤u getirilmelidir.
Bülent Tanör’ün, cumhurbaﬂkan›n›n göreve baﬂlarken andiçmesiyle ilgili düzenlemeyi yapan 103. maddede yer alan and metninin sadeleﬂtirilmesi do¤rultusundaki önerisini aynen benimsiyoruz: “Atatürk ilkelerine ba¤l›l›k” ve “tarafs›zl›k” kavramlar›n› koruyan, milletvekilleri için önerildi¤i gibi sade bir metin.
Bülent Tanör’ün önerilerine ek olarak, iki husus, üzerinde durulmaya de¤er görünmektedir.
‹lk olarak, 1982 Anayasas›, 107. maddesinde, Cumhurbaﬂkanl›¤› Genel Sekreterli¤i’nin kuruluﬂu, teﬂkilat ve çal›ﬂma esaslar›n›n, personel atama iﬂlemlerinin cumhurbaﬂkanl›¤› kararnamesi ile düzenlenece¤ini öngörmektedir. Oysa, 128. madde,
“Memurlar›n ve di¤er kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmalar›, görev ve yetkileri,
haklar› ve yükümlülükleri, ayl›k ve ödenekleri ve di¤er özlük iﬂleri kanunla düzenlenir” demektedir. Anayasa’n›n 107. maddesi, 128. maddeye, Cumhurbaﬂkanl›¤› Genel Sekreterli¤i’ne ba¤l› olarak çal›ﬂan memurlar bak›m›ndan bir istisna getirmektedir. Cumhurbaﬂkan›n›n iﬂlemlerinin yarg› denetimi d›ﬂ›nda tutuldu¤u da dikkate al›n›nca, bu istisnan›n yerinde oldu¤unu söyleme olana¤› bulunmamaktad›r.
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Bu nedenle, 1982 Anayasas›’n›n 107. maddesi yürürlükten kald›r›lmal›, Cumhurbaﬂkanl›¤› Genel Sekreterli¤i, önceden oldu¤u gibi, kanunla düzenlenmelidir.
‹kinci olarak, 1982 Anayasas›’n›n 108. maddesi, Devlet Denetleme Kurulu’nun kuruluﬂunu ve görevlerini düzenlemektedir.
Bu madde, Cumhurbaﬂkan›na, silahl› kuvvetler ve yarg› organ› d›ﬂ›nda, Devletin
tüm kurumlar›n›, hatta baz› özel hukuk tüzel kiﬂilerini denetlettirme olana¤› vermektedir. Tüm bu kurumlar›n denetimi, asl›nda, ilgili yasalar uyar›nca, de¤iﬂik biçimlerde yap›lmaktad›r. Bu denetimlerin sonucunda, olumsuzluklar›n ortaya ç›kmas› halinde, izlenecek usul ve yapt›r›mlar yasalarla öngörülmüﬂtür.
Cumhurbaﬂkan›n›n elinde, yapt›rd›¤› denetimler sonucunda ortaya ç›kabilecek
olumsuzluklar› giderme ya da cezaland›rma konusunda bir yetki ve yapt›r›m bulunmamaktad›r. Yapabilece¤i, durumu baﬂbakana ya da ilgili bakana iletmekten ibarettir.
Ancak, böylesi bir denetim yetkisi, etkili hukuki sonuç do¤urma olana¤›na sahip
olmasa da, cumhurbaﬂkan›na, yürütmenin siyasal kanad› üzerinde siyasal bir bask›
arac› yaratma potansiyeli taﬂ›r. Bu nedenle de, yürütmenin iki kanad› aras›nda
uyumlu çal›ﬂma yerine çat›ﬂma riski yarat›r.
Bu maddede cumhurbaﬂkan›na verilen yetkiyi, görevdeki cumhurbaﬂkan›n›n kiﬂili¤i ve bu yetkiyi yerinde kullan›p kullanmamas› aç›s›ndan de¤il, sistem içinde yarataca¤› “çat›ﬂma riski” ve sistemin böylesi bir riski taﬂ›mas›n›n sistemin mant›¤›na
uygun olup olmamas› aç›s›ndan de¤erlendirmek do¤ru olur.
Bu nedenle, 1982 Anayasas›’n›n 108. maddesi yürürlükten kald›r›lmal›d›r.

Sivilleﬂme Sorunu
Bülent Tanör, 1997 raporunda ﬂöyle yaz›yordu: “Konu, devlet ve iktidar kat›ndaki askeri otorite-sivil otorite iliﬂkisiyle ilgilidir. Baﬂtan itiraf edelim: Türkiye’de demokrasinin bir ‘sivilleﬂme sorunu’ da vard›r. Bu bak›mdan konu baﬂl›¤›n› bu yal›n
biçimiyle koymak gerekir.”
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Türkiye’de demokrasinin sivilleﬂmesi, askeri bürokrasinin, bürokrasinin öbür kesimleri gibi, siyasal otoriteye tabi olmas›n› ve kamu yönetimi içinde gerçekleﬂtirilen
iﬂbölümü gere¤i ulusal savunma görevini yerine getirmek üzere düzenlenmesini gerektiriyor. Demokratik bir yönetim biçiminde, asker-sivil iliﬂkilerinin baﬂka temeller
üzerine oturtulmas›, “Türkiye’nin özel koﬂullar›”na dayand›r›lmas› kabul edilebilir
olmad›¤› gibi demokratik de de¤ildir.
Asl›nda, 1961 tarihli ve 211 say›l› TSK ‹ç Hizmet Kanunu’nun 43. maddesine göre, “Türk Silâhl› Kuvvetleri her türlü siyasî tesir ve düﬂüncelerin d›ﬂ›nda ve üstündedir. Bundan ötürü Silâhl› Kuvvetler mensuplar›n›n siyasî parti veya derneklere girmeleri, bunlar›n siyasî faaliyetleri ile münasebette bulunmalar›, her türlü siyasî gösteri, toplant› iﬂlerine kar›ﬂmalar› ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yaz› yazmalar› yasakt›r”.
Ancak, asker ise, ayn› kanunun 35. maddesinde yer alan “Silâhl› Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tâyin edilmiﬂ olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumakt›r.” hükmüne dayanarak, de¤erlendirmelerinin “siyasal” say›lamayaca¤›n› ifade ediyor.
Son olarak, Eylül-Ekim 2006’da, kuvvet komutanlar›n›n ve Genel Kurmay Baﬂkan›’n›n “irtica” konusunda yapt›¤› aç›klamalar, Genelkurmay Baﬂkan›n›n bir siyasal
parti genel baﬂkan›yla girdi¤i polemik (Milliyet, 14.10.2006), Avrupa Birli¤i ile iliﬂkilerde Hükümetin K›br›s politikas›na yöneltilen eleﬂtiriler, asker-siyaset iliﬂkilerinin
yeniden tart›ﬂ›lmas›na neden olmuﬂtur.
TESEV’in haz›rlatt›¤› Almanak Türkiye 2005- Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim ad›n› taﬂ›yan rapor ve AB Türkiye temsilcisinin aç›klamalar› Genel Kurmay
Baﬂkan›’n›n tepkisini çekmiﬂ ve tart›ﬂma, TSK’ya eleﬂtiri yöneltenlerin suçlanmas›na
dönüﬂmüﬂtür.
Bütün bu tart›ﬂmalar bile, asker-sivil iliﬂkilerinin düzenlenmesinde Türkiye’de bir
sorunun varl›¤›n› göstermektedir.
Sorunun çözümü, hukuksal alanda, milli savunmadan milli güvenlik anlay›ﬂ›na
geçiﬂ, Genel Kurmay Baﬂkanl›¤›’n›n Türk kamu yönetimi içinde ald›¤› yer ve Milli
Güvenlik Kurulu’nun rejim içindeki yeri incelenerek bulunabilir.
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Milli Savunmadan Milli Güvenli¤e Geçiﬂ
1924 Anayasas›’n›n yürürlükte oldu¤u dönemde, silahl› kuvvetlerin görevi vatan›
savunmakt›r. Genelkurmay Baﬂkanl›¤› ve dan›ﬂma kurullar› (Yüksek Müdafaa Meclisi-1933, Milli Savunma Yüksek Kurulu-1949) milli savunma hizmetini yürütecek ﬂekilde görevler üstlenmiﬂlerdir.
Milli savunma anlay›ﬂ›nda milli güvenlik anlay›ﬂ›na geçiﬂ, 1961 Anayasas› ile gerçekleﬂmiﬂtir. Anayasa komisyonu, tasla¤›nda “milli savunma” anlay›ﬂ›na yer vermiﬂken, Kurucu Meclis’te yer alan Milli Birlik Komitesi üyeleri “milli güvenlik” anlay›ﬂ›nda ›srar etmiﬂler ve anayasada bu ibare yer alm›ﬂt›r (md. 110 ve 111). Ayr›ca, 110.
ve 111. maddeler, Anayasa’n›n “Yürütme” bölümünde “C) ‹dare” altbaﬂl›¤› alt›na de¤il, “B) Bakanlar Kurulu” altbaﬂl›¤› alt›na yerleﬂtirilmiﬂtir.
Ayn› anlay›ﬂ 1982 Anayasas›’nda da benimsenmiﬂtir (md. 117 ve 118) ve bu maddeler de, ayn› ﬂekilde, “Bakanlar Kurulu” baﬂl›¤› alt›nda yer almaktad›r.
Milli güvenlik politikas›n›n saptanmas› ve uygulanmas›, bakanlar kurulunun görev ve yetki alan› içinde olan bir konudur. Bakanlar kurulu, bu politikas› nedeniyle TBMM’ye karﬂ› sorumludur. Bakanlar kurulu, milli güvenlik politikas›n› oluﬂtururken, elbette, kamu yönetimi içinde yer alan de¤iﬂik birimlerden, bu arada silahl›
kuvvetlerden görüﬂ alabilir, hatta almal›d›r. Ancak, milli güvenlik, askeri konularla
s›n›rl› olmayan, örne¤in su, enerji, çevre, vb. konular›n› da kapsamas› gereken bir
kavramd›r. Bu nedenle, milli güvenlik politikas›n›, kamu yönetimi içinde ilgili birimlerin görüﬂlerini alarak, oluﬂturma ve uygulaman›n sorumlulu¤u bakanlar kuruluna
aittir.
Öte yandan, milli savunma ile iç güvenlik birbirinden ayr› hizmetlerdir ve bakanl›klar aras›nda gerçekleﬂtirilen iﬂbölümü gere¤i ayr› bakanl›klar taraf›ndan yürütülmeleri gerekir. Bu hizmetlerin yürütülmesinden ayr› ayr› ilgili bakanlar ile “ortak sorumluluk” gere¤i elbette bakanlar kurulu sorumlu olacakt›r.
Bu nedenle, savunma ve iç güvenlik hizmetlerinin ayr›lmas›, savunma görevinin
Milli Savunma Bakanl›¤›’na ve onun içinde silahl› kuvvetlere, iç güvenli¤i sa¤lama
görevinin ise ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na ve onun içinde güvenlik güçlerine (polis-jandarma) b›rak›lmas› demokratik yönetim anlay›ﬂ›n›n gere¤idir.
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Öneriler
Bu gereklili¤in sonucu olarak, 1982 Anayasas›’n›n 117/2. maddesinde yer alan
“milli güvenli¤in” ibaresi “milli savunman›n” olarak de¤iﬂtirilmeli, bu de¤iﬂikli¤e
paralel olarak, ilgili yasalardaki “milli güvenlik” ibaresi “milli savunma” olarak anayasaya uyumland›r›lmal›d›r (118. maddeye aﬂa¤›da de¤inilecektir).
Anayasa’n›n 117. maddesi, anayasa sistemati¤i içinde, “‹dare” baﬂl›¤› alt›na al›nmal›d›r.

Genelkurmay Baﬂkanl›¤›
Tarihsel Geliﬂim
Genel Kurmay Baﬂkanl›¤›’n›n rejim içindeki yerine tarihsel olarak bak›ld›¤›nda,
Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde, genel kurmay baﬂkan›n›n harbiye naz›r›na ba¤l› ve onun emrinde görev yapt›¤› görülür. Enver Paﬂa’n›n harbiye naz›rl›¤› döneminde, genel kurmay baﬂkanl›¤›n› da üstlendi¤i bilinmektedir.
23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aç›l›ﬂ›ndan hemen sonra, 25
Nisan günü, Meclis’in ilk hükümetinin kurulmas›na iliﬂkin karar al›n›nca, Genel Kurmay Baﬂkan› ‹smet Bey’in, bu s›fatla, bu geçici hükümette yer almas› kabul edildi.
2 May›s’ta kabul edilen Büyük Millet Meclisi ‹cra Vekillerinin Suret-i ‹ntihab›na
Dair Kanun, Erkan-› Harbiye-i Umumiye Reisi’nin Meclis taraf›ndan seçilmesini ve
hükümet içinde yer almas›n› öngörüyordu.
Ordunun siyasi ak›mlarla ilgili olmas›n›n sak›ncalar yarataca¤› gerekçesiyle, Erkan-› Harbiye-i Umumiye Vekaleti, 3 Mart 1924’te 429 say›l› Kanun ile kald›r›lm›ﬂ,
Genel Kurmay Baﬂkanl›¤› ba¤›ms›z bir kurum olarak düzenlenmiﬂtir. 1924 Anayasas›, 40. maddesinde, baﬂkomutanl›¤›n TBMM’den ayr›lamayaca¤›n› ve Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan temsil olunaca¤›n›, savaﬂ kuvvetlerinin komutas›n›n bar›ﬂta Genel Kurmay Baﬂkanl›¤›na, savaﬂta ise Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaﬂkan›nca atanacak kimseye verilece¤ini öngörmüﬂtür.
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1944 y›l›nda yürürlü¤e giren 4580 say›l› Kanun ile, Genel Kurmay Baﬂkan›, Baﬂbakana ba¤l› ve ona karﬂ› sorumlu konuma getirilmiﬂtir. Genelkurmay iﬂlerinden ve
savaﬂta savaﬂ kuvvetlerinin emir ve komutas› iﬂlerinden Meclis’e karﬂ› sorumlu olan
ise Baﬂbakand›r. Bu Kanun’a göre, Genel Kurmay Baﬂkan›, Baﬂbakan›n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca atan›r.
Bu düzenlemeyi demokratik ülkelerdeki düzenlemeye uygun bulmayan ve askerlikle ilgili hizmetlerin bir bölümünün Milli Savunma Bakanl›¤›nca, bir bölümünün
ise Baﬂbakanl›kça yürütülmesinin yaratt›¤› iki baﬂl›l›¤› sak›ncal› bulan TBMM,
1949’da 5398 say›l› Kanun’u kabul etmiﬂtir. Bu kanun, Genel Kurmay Baﬂkanl›¤›n›
Milli Savunma Bakanl›¤›na müsteﬂarl›k düzeyinde ba¤lam›ﬂ, savaﬂ kuvvetlerinin komutas›n› Genel Kurmay Baﬂkan›na yaln›zca bar›ﬂta vermiﬂ, Genel Kurmay Baﬂkan›n›n atanmas› ve de¤iﬂtirilmesinin Milli Savunma Bakan›n›n teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca yap›lmas›n› öngörmüﬂtür.
1961 Anayasas›, 110. maddesinde, Genel Kurmay Baﬂkan›n›n Silahl› Kuvvetlerin
komutan› oldu¤unu, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaﬂkan›nca atanaca¤›n›, görev ve yetkilerinin kanunla düzenlenece¤ini, bu görev ve yetkilerinden
dolay› Baﬂbakana karﬂ› sorumlu olaca¤›n› öngörmüﬂtür.
Ayn› madde, “Milli güvenli¤in sa¤lanmas›ndan ve Silahl› Kuvvetlerin savaﬂa haz›rlanmas›ndan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karﬂ›, Bakanlar Kurulu(nun) sorumlu” oldu¤unu belirtmektedir.
1949 tarihli ve 5398 say›l› Kanun’a göre Genel Kurmay Baﬂkan› Baﬂbakana “ba¤l›”yken; Anayasa, Genelkurmay Baﬂkan›n›n Baﬂbakana “ba¤l›” oldu¤unu belirtmemiﬂtir.
Anayasa’n›n 110. maddesinde sözü edilen Genelkurmay Baﬂkan›n›n Görev ve
Yetkilerine Ait Kanun ancak 1970 y›l›nda (1324 say›l› Kanun) yürürlü¤e konulabilmiﬂtir. 5398 say›l› ve 1949 tarihli Kanun, bu tarihe kadar yürürlükte kalm›ﬂt›r. Ancak, Anayasa Mahkemesi, aç›lan bir dava üzerine, bu kanunun 1., 2. ve 3. maddelerini iptal etmiﬂ (A.M., E. 1963/67, K. 1966/19, 14.04.1966) ve yasal boﬂluk do¤mas›n› engellemek için karar›n›n yürürlük tarihini alt› ay ertelemiﬂtir.
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Bu karara göre, Genelkurmay Baﬂkan› art›k Milli Savunma Bakan›na ba¤l› olmayacak, atanmas› Bakan›n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca yap›lmayacak, Genelkurmay Baﬂkan› yaln›z bar›ﬂta de¤il savaﬂta da silahl› kuvvetlerin komutan› olacakt›r.
Sonuçta, yeni bir kanun yürürlü¤e girmedi¤inden ve eski kanun hükümleri de iptal edildi¤inden, Anayasa hükümleri dikkate al›narak, 1960 darbesiyle yarat›lan fiili
durum 1970 y›l›na kadar sürmüﬂtür. Askeri bürokrasi taraf›ndan haz›rlan›p Bakanlar
Kuruluna sunulan kanun tasla¤›, Bakanlar Kurulunca tasar› haline getirilip TBMM’ye
sunulmuﬂ ve tasar› 1970’te kabul edilerek yürürlü¤e girmiﬂtir.
1982 Anayasas›n›n 117. maddesi, 1961 Anayasas›’n›n 110. maddesi hükmünü, baz› küçük de¤iﬂikliklerle benimsemiﬂtir.
Genel Kurmay Baﬂkan› silahl› kuvvetlerin 1982 Anayasas›na göre de komutan›d›r.
Ancak, savaﬂta baﬂkomutanl›¤› Cumhurbaﬂkan› nam›na yerine getirece¤i belirtilmiﬂtir.
Genel Kurmay Baﬂkan›n›n atanma usulü, görev ve yetkilerinin kanunla düzenlenece¤i, Baﬂbakana karﬂ› sorumlu olaca¤› konusundaki düzenleme 1961 ve 1982
Anayasalar›nda ayn›d›r.
1982 Anayasas›n›n Bakanlar Kurulunun TBMM’ye karﬂ› sorumlulu¤unu düzenleyen f›kras›nda, silahl› kuvvetlerin “savaﬂa” haz›rlanmas›ndan de¤il “yurt savunmas›na” haz›rlanmas›ndan söz edilmektedir.
Bu düzenlemede, demokratik yönetim aç›s›ndan karﬂ›m›za ç›kan sorun ﬂudur:
Milli güvenli¤in sa¤lanmas›ndan ve silahl› kuvvetlerin yurt savunmas›na haz›rlanmas›ndan, TBMM’ye karﬂ› Bakanlar Kurulu sorumludur. Bakanlar Kurulu hükümetin
genel siyasetini belirler, kamu hizmetleri uzman bakanl›klar eliyle yerine getirilir.
Milli güvenli¤in sa¤lanmas› ve silahl› kuvvetlerin yurt savunmas›na haz›rlanmas› kamu hizmeti, bakanl›klar aras›ndaki iﬂ bölümü gere¤i, Milli Savunma Bakanl›¤›nca
yerine getirilmelidir. Bu gereklilik, Genelkurmay Baﬂkan›n›n Milli Savunma Bakanl›¤›na ba¤l› olarak görev yapmas›n› gerektirir.
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Oysa, Genelkurmay Baﬂkan›, anayasal olarak, Milli Savunma Bakanl›¤›na ba¤l›
de¤ildir. Anayasa Mahkemesinin bir karar›nda belirtti¤i gibi (E.1967/39, K.1968/41,
10.10.1968 ), “Genelkurmay Baﬂkanl›¤›n›n, görevlerini bir bakan ad›na veya bakanl›¤›n bir dairesi gibi de¤il, kendi ad›na ve Baﬂbakana karﬂ› sorumlu olarak yürütmesi gerekmektedir”. Anayasa Mahkemesinin bu karar›ndan, Genelkurmay Baﬂkan›n›n
Baﬂbakana ba¤l› olarak de¤il ama “kendi ad›na karar verdi¤i”, ancak Baﬂbakana karﬂ› sorumlu oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Bu durum, Anayasa’n›n 123/1. maddesinde yer
alan, “‹dare kuruluﬂ ve görevleriyle bir bütündür…” ibaresinde ifadesini bulan “idarenin bütünlü¤ü” ilkesiyle çeliﬂmektedir.

Tanör Raporlar› Sonras› Geliﬂmeler
Bülent Tanör, 1997 raporunda, Anayasa’n›n 117. maddesinin 4. f›kras›n›n, “Genelkurmay Baﬂkan› Milli Savunma Bakan›n›n teklifi üzerine Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan atan›r; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Baﬂkan› Milli Savunma Bakan›na karﬂ› sorumludur.” olarak de¤iﬂtirilmesini ve 5. f›kras›n›n yürürlükten kald›r›lmas›n› öneriyordu. Bu öneri, Türk Silahl› Kuvvetleri’nin tepkisini çekse de, demokratikleﬂmenin gere¤i olarak görünmekteydi.
Bu konuda, o günden bu yana bir geliﬂme yaﬂanmam›ﬂt›r.
Öneriler
Bülent Tanör’ün önerisinin de ›ﬂ›¤›nda, Anayasa’n›n 117. maddesinin “‹dare” baﬂl›¤› alt›na aktar›lmas› ve Anayasa’n›n 117/4. maddesinin ﬂöyle düzenlenmesi, günümüzün demokratik yönetim anlay›ﬂ›na uygun görünmektedir:
“Genelkurmay Baﬂkan›, Milli Savunma Bakan›n›n inhas›, Bakanlar Kurulunun
teklifi üzerine Cumhurbaﬂkan›nca atan›r; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.
Genelkurmay Baﬂkan›, görevlerini, Milli Savunma Bakan›na ba¤l› ve ona karﬂ› sorumlu olarak yürütür.”
Bu de¤iﬂiklik gerçekleﬂirse, 117. maddenin 5. f›kras›n›n yürürlükten kald›r›lmas›
gerekir. Genelkurmay Baﬂkanl›¤› ve kuvvet komutanl›klar›n›n Milli Savunma Bakanl›¤› içindeki yerinin, bu bakanl›¤›n teﬂkilat kanununda yap›lacak düzenlemeyle belirlenmesi de gerekecektir.
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Milli Güvenlik Kurulu
Tarihsel Geliﬂim
1876 Kanun-› Esasisi’nin 7. maddesine göre, savaﬂ ilan›, kara ve deniz kuvvetlerinin komutas›, padiﬂah›n kutsal haklar› aras›ndad›r.
2. Meﬂrutiyet döneminde gerçekleﬂtirilen anayasa de¤iﬂiklikleriyle, padiﬂah, yetkilerini ka¤›t üzerinde korusa da, bakanlar›n ve bakanlar kurulunun Mebusan Meclisine karﬂ› sorumlu hale getirilmeleri nedeniyle, tek baﬂ›na kullanamaz duruma getirilmiﬂtir.
1921 Anayasas›’na göre, “vatan müdafaas› ilan›” yetkisi Büyük Millet Meclisi’ne
aittir. Bu dönemde, bakanlar kurulu d›ﬂ›nda askeri konularla görevli bir kurul, bu
konuda BMM’ye sunulan bir teklifin reddedilmesinden sonra, Baﬂkomutan Mustafa
Kemal taraf›ndan kurulmuﬂtur: Harp Encümeni.
1924 Anayasas›’n›n yürürlü¤e girmesinden sonra, 1933 y›l›nda, bakanlar kurulu
kararnamesiyle, Yüksek Müdafaa Meclisi kurulmuﬂtur. Yüksek Müdafaa Meclisi, genelkurmay baﬂkan›n›n da kat›ld›¤›, baﬂbakan›n baﬂkanl›¤›nda toplanan bakanlar kurulundan oluﬂuyordu. Cumhurbaﬂkan›, isterse YMM’ne baﬂkanl›k edebiliyordu.
Yüksek Müdafaa Meclisi, milli seferberlik bak›m›ndan gerekli esaslar› ve bakanl›klara verilecek görevleri belirliyordu.
1949 tarihli ve 5399 say›l› Kanun, Milli Savunma Yüksek Kurulu’nu kurmuﬂtur.
Kurul, baﬂbakan›n baﬂkanl›¤›nda, milli savunma bakan›, bakanlar kurulunca seçilecek bakanlar, genelkurmay baﬂkan› ve seferde harp kuvvetleri genel komutan›ndan
oluﬂuyordu. Cumhurbaﬂkan›, Kurul’un do¤al baﬂkan›yd›.
Kurul’un görevleri, ulusal savunma politikas›n›n esaslar›n› haz›rlamak, kurum ve
kiﬂilere düﬂecek ulusal savunma görevlerini belirlemek ve yasal ve idari tedbirlerin
al›nmas› için yetkililere sunmak, uygulamalar› izlemek, seferberlik plan›n› haz›rlamak ve uygulanmas›n› sa¤lamak, baﬂbakan›n gerek görece¤i konularda görüﬂlerini
bildirmekti.

77

Milli Savunma Yüksek Kurulu, ulusal savunma konusunda baﬂbakana dan›ﬂmanl›k yapan bir kurul niteli¤i taﬂ›maktad›r.
1961 Anayasas›, Milli Savunma Yüksek Kurulu’nu “Milli Güvenlik Kurulu” (MGK)
haline getirerek milli savunma kavram› yerine milli güvenlik kavram›n› koymuﬂ, Milli Güvenlik Kurulu’nu anayasal konuma getirmiﬂ, MGK’y›, anayasa sistemati¤inde,
“‹dare” baﬂl›¤› alt›na yerleﬂtirmek yerine, “Bakanlar Kurulu” baﬂl›¤› alt›na yerleﬂtirmiﬂtir.
Milli Güvenlik Kurulu, kanunun gösterdi¤i bakanlar, genelkurmay baﬂkan› ve
kuvvet temsilcilerinden kuruludur. 1971 anayasa de¤iﬂikli¤iyle kuvvet temsilcileri
yerine kuvvet komutanlar›n›n MGK’da yer almas› hükmü getirilmiﬂtir.
1962 tarihli ve 129 say›l› Kanun, MGK’ya kat›lacak bakanlar›n baﬂbakan, devlet
bakan› ve baﬂbakan yard›mc›lar›, milli savunma, içiﬂleri, d›ﬂiﬂleri, maliye, ulaﬂt›rma
ve çal›ﬂma bakanlar› ile gündemle ilgili olarak baﬂbakan›n davet edece¤i di¤er bakanlar olarak belirlemiﬂtir. Kanun’un, MGK içinde sivillerin ço¤unlu¤u oluﬂturmalar›na özen gösterdi¤i görülmektedir.
MGK’ya cumhurbaﬂkan›, yoklu¤unda ise baﬂbakan baﬂkanl›k eder.
Milli Güvenlik Kurulu, 1971 anayasa de¤iﬂikli¤inden önce, milli güvenlikle ilgili
kararlar›n al›nmas›nda ve koordinasyonun sa¤lanmas›nda yard›mc›l›k etmek üzere,
gerekli temel görüﬂleri bakanlar kuruluna bildirirken anayasa de¤iﬂikli¤inden sonra
“milli güvenlik ile ilgili kararlar›n al›nmas›nda ve koordinasyonun sa¤lanmas›nda
gerekli temel görüﬂleri Bakanlar Kuruluna tavsiye” etmekle görevlendirilmiﬂtir.
1971 anayasa de¤iﬂikli¤i, MGK’n›n sistem içindeki yerini daha da kuvvetlendirmiﬂtir.
1961 Anayasas›, MGK Genel Sekreterli¤i’nden söz etmemektedir. Bununla birlikte, 129 say›l› Kanun, Baﬂbakanl›¤a ba¤l› bir MGK Genel Sekreterli¤i kurulmas›n› öngörmüﬂtür. Genel Sekreterli¤e, MGK çal›ﬂmalar› için gerekli haz›rl›k çal›ﬂmalar›n›, incelemeleri yapma ve teklifleri haz›rlama; bakanlar kurulunca benimsenen MGK kararlar›n› izleme ve rapor halinde MGK’ya sunma, MGK toplant›lar›n›n haz›rl›klar›n›
yapma görevleri verilmiﬂtir.
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1982 Anayasas›, MGK’n›n sistem içindeki yerini, 1971 anayasa de¤iﬂikli¤inden daha da çok pekiﬂtirmiﬂtir.
Kurulun ad›, yine Milli Güvenlik Kurulu’dur, Milli Savunma Kurulu de¤il.
MGK’y› düzenleyen 118. madde, Anayasa’da yine “‹dare” baﬂl›¤› alt›nda de¤il
“Bakanlar Kurulu” baﬂl›¤› alt›nda yer almaktad›r.
Anayasa’n›n 118. maddesine göre, MGK’ya cumhurbaﬂkan› baﬂkanl›k eder.
MGK’n›n gündemini, baﬂbakan ve genelkurmay baﬂkan›n›n önerilerini dikkate alarak cumhurbaﬂkan› haz›rlar.
Cumhurbaﬂkan›n›n kat›lmad›¤› MGK toplant›lar› baﬂbakan›n baﬂkanl›¤›nda yap›l›r ama baﬂbakan›n gündem düzenleme yetkisi yoktur. Ayr›ca, MGK, kanuna göre,
cumhurbaﬂkan›n›n ça¤r›s› üzerine toplan›r. Cumhurbaﬂkan› MGK’y› toplant›ya ça¤›rmazsa, onun yoklu¤unda, baﬂbakan›n baﬂkanl›¤›nda MGK toplant›s› yapma olana¤›
bulunmamaktad›r.
MGK, cumhurbaﬂkan› d›ﬂ›nda, baﬂbakan, genelkurmay baﬂkan›, milli savunma,
içiﬂleri ve d›ﬂiﬂleri bakanlar›, kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlar› ile jandarma genel komutan›ndan kurulur. Bu kuruluﬂta, siyasal otoritenin temsilcilerinin say›s›n›n asker temsilcileri say›s›ndan az oldu¤u görülmektedir.
MGK, 1961 Anayasas› döneminde oldu¤u gibi, devletin milli güvenlik (milli savunma de¤il) siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanmas› ile ilgili kararlar›n al›nmas›
ve koordinasyonun sa¤lanmas› konusundaki görüﬂlerini bakanlar kuruluna bildirir.
Kurulun, devletin varl›¤› ve ba¤›ms›zl›¤›, ülkenin bütünlü¤ü ve bölünmezli¤i, toplumun huzur ve güvenli¤inin korunmas› hususunda al›nmas›n› zorunlu gördü¤ü
tedbirlere ait kararlar bakanlar kurulunca öncelikle dikkate al›n›r.
Baﬂbakan›n ve MGK üyesi bakanlar›n, görüﬂlerini bakanlar kuruluna iletmelerinin anlam› yoktur. Onlar, görüﬂlerini, bakanlar kurulu toplant›lar›nda zaten aç›klamaktad›rlar. Bu durumda, MGK’da belirlenecek görüﬂlerin askeri kanad›n görüﬂleri
olaca¤› ve bu görüﬂlerin bakanlar kuruluna bildirilece¤i aﬂikard›r.
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Ayn› ﬂekilde, MGK üyesi baﬂbakan ile bakanlar›n, baz› konularda “Bakanlar Kurulunca öncelikle dikkate al›nacak” kararlar almas›na gerek yoktur. Onlar, bu tür
görüﬂlerini bakanlar kurulu toplant›lar›nda do¤rudan aç›klarlar. Sonuçta, “Bakanlar
Kurulunca öncelikle dikkate al›nacak kararlar” MGK’n›n askeri kanad›n›n cumhurbaﬂkan›yla birlikte alaca¤› kararlar olacakt›r.
Anayasa, MGK Genel Sekreterli¤i’ne de 118. madde metninde yer vermiﬂ, Genel
Sekreterli¤in teﬂkilat ve görevlerinin kanunla düzenlenece¤ini belirtmiﬂtir.
Bu durum, MGK’y› “Bakanlar Kurulunun yan›nda, yürütme içinde yer alan bir
üçüncü organ” konumuna getirmektedir. MGK’n›n anayasal bir kurul olarak düzenlenmesi de, zaten, askeri kanat ile hükümet aras›nda bir “köprü” kurulmas› ihtiyac›
ile aç›klanm›ﬂt›r.
MGK, bu yap›s›yla, askerin siyasal alana müdahale etmesini sa¤layan anayasal bir
kurul olmakla eleﬂtirilmiﬂtir.
Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i Kanunu (1983
tarihli ve 2945 say›l›), askerin siyaset içindeki yerini pekiﬂtirme konusunda ek düzenlemeler getirmiﬂtir.
Bu kanun, milli güvenlik kavram›n› son derece geniﬂ tan›mlam›ﬂt›r: 2. maddeye
göre, “Milli Güvenlik, Devletin anayasal düzeninin, milli varl›¤›n›n, bütünlü¤ünün,
milletleraras› alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin
ve ahdi hukukunun her türlü d›ﬂ ve iç tehditlere karﬂ› korunmas› ve kollanmas›n›”
kapsar.
4. madde, de¤iﬂtirilmeden önce, MGK’n›n görevlerini dokuz bentten oluﬂan uzun
bir maddede düzenlemiﬂti. 4. maddenin c bendi, MGK’ya ﬂu görevi veriyordu: “…
ülkenin siyasi, sosyal, iktisadi, kültürel ve teknolojik durum ve geliﬂmelerini sürekli takip ederek de¤erlendirir, milli hedefler yönünde güçlenmelerini sa¤layacak temel esaslar› tespit eder”.
MGK Genel Sekreterli¤i’nin görevleri de, uzun bir maddede düzenleniyordu. 12.
maddeye göre, Genel Sekreterin görevleri aras›nda, “Milli Güvenlik Kurulu kararla-
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r›n›n haz›rlanmas›nda ve bu kararlara iliﬂkin Bakanlar Kurulu kararlar›n›n uygulanmas›nda, bakanl›klar ve ilgili kurum ve kuruluﬂlarla müﬂterek çal›ﬂmalar yapma, uygulamalar› takip ve kontrol etme, düzenleyici, yönlendirici ve koordine edici iﬂbirli¤inde bulunma” görevi de yer al›yordu.
14. madde, “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i, 13. maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde, takip ve kontrol edilmesinde, yönlendirilmesinde, koordine edilmesinde ve denetlenmesinde verilen direktifler çerçevesinde Cumhurbaﬂkan›, Baﬂbakan ve Milli Güvenlik Kurulu ad›na yetkilidir.” diyordu.
Yine kanunun de¤iﬂtirilmesinden önce, 15. maddeye göre, Genel Sekreter, orgeneral-oramiral rütbesinde askerler aras›ndan atanmak zorundayd›.
Kanunda yer alan bu hükümler, MGK Genel Sekreterini “gölge baﬂbakan” konumuna getiriyordu.
Tanör Raporlar› Sonras› Geliﬂmeler
Anayasa’n›n MGK’y› düzenleyen maddesi ile Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i Kanunu, hep eleﬂtiri konusu olmuﬂtur.
Bülent Tanör, 1997 raporunda yer alan de¤erlendirmelerinin ard›ndan, MGK ile
ilgili ﬂu öneride bulunuyordu :
“Milli Güvenlik Kurulu bir anayasal kuruluﬂ olmaktan ç›kart›lmal›, Anayasan›n
118. maddesi yürürlükten kald›r›lmal›d›r. Buna paralel olarak, 2945 say›l› Milli
Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i Kanunu da yürürlükten kald›r›lmal›d›r. TSK’n›n savunma alan›ndaki görevleri ve hükümetle iﬂbirli¤i,
1960 öncesinde oldu¤u gibi, yasal düzeyde konuﬂland›r›lacak bir Milli Savunma
Yüksek Kurulu eliyle ya da benzeri bir kuruluﬂla sa¤lanabilir.”
Bu öneri, gerçekleﬂmemiﬂtir. Ancak, bütün bu eleﬂtiriler üzerine, 2001 y›l›nda
4709 say›l› Kanun ile gerçekleﬂtirilen anayasa de¤iﬂikli¤iyle, MGK’n›n yap›s› ve kararlar›n›n etkisi konusunda yeni bir düzenlemeye gidilmiﬂtir.
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Yeni düzenlemeye göre, MGK içinde hükümetin temsilcilerinin say›s› art›r›lm›ﬂ,
sonuçta askerin a¤›rl›¤› say›sal olarak azalm›ﬂt›r. Yeni düzenlemede, baﬂbakan yard›mc›lar› ile adalet bakan› da art›k MGK üyesidir.
MGK kararlar›n›n etkisiyle ilgili olarak yap›lan ilk de¤iﬂiklik ﬂudur: Önceki düzenlemede MGK, devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanmas› ile ilgili kararlar›n al›nmas› ve koordinasyonun sa¤lanmas› konusundaki görüﬂlerini bakanlar kuruluna bildirirken, yeni düzenlemede “Devletin milli güvenlik siyasetinin
tayini, tespiti ve uygulanmas› ile ilgili al›nan tavsiye kararlar› ve koordinasyonun
sa¤lanmas› konusundaki görüﬂlerini Bakanlar Kuruluna bildirir”. Yeni düzenleme,
al›nan kararlar›n “tavsiye karar›” oldu¤unu vurgulamaktad›r.
Kararlar›n etkisiyle ilgili ikinci de¤iﬂiklik ﬂöyle düzenlenmiﬂtir: Önceki düzenlemede Kurulun, devletin varl›¤› ve ba¤›ms›zl›¤›, ülkenin bütünlü¤ü ve bölünmezli¤i,
toplumun huzur ve güvenli¤inin korunmas› hususunda al›nmas›n› zorunlu gördü¤ü
tedbirlere ait kararlar bakanlar kurulunca öncelikle dikkate al›n›rken, yap›lan de¤iﬂiklikle, bu kararlar bakanlar kurulunca de¤erlendirilir. MGK kararlar›n›n bakanlar
kurulunca öncelikle dikkate al›nmas› yerine de¤erlendirilmesinin öngörülmesi,
MGK kararlar›n›n etkisini azalt›c› bir sonuç do¤urur.
Bu de¤iﬂiklikler, MGK’da bakanlar kurulunun a¤›rl›¤›n›n art›r›lmas› ve MGK kararlar›n›n bakanlar kurulunda de¤erlendirilmesinde hükümetin rolünün geniﬂletilmesi yönünde gerçekleﬂtirilmiﬂ olumlu de¤iﬂikliklerdir.
MGK konusunda yap›lan de¤iﬂiklikler anayasa de¤iﬂikli¤iyle s›n›rl› kalmam›ﬂ, 2945
say›l› MGK ve MGK Genel Sekreterli¤i Kanunu’nda da önemli de¤iﬂiklikler gerçekleﬂtirilmiﬂtir (15. 01. 2003 tarihli ve 4789 say›l› Kanun, 30.07.2003 tarihli ve 4963 say›l› Kanun ve 10.12.2003 tarihli ve 5017 say›l› Kanun).
4789 say›l› Kanun, 2945 say›l› Kanun’un anayasa de¤iﬂikli¤ine uyumunu sa¤layan
de¤iﬂiklikler yapm›ﬂ, MGK’n›n oluﬂumuyla ilgili yeni Anayasa hükmünü ve kararlar›n “tavsiye” kararlar› oldu¤unu yasa maddesine aktarm›ﬂt›r.
4963 say›l› Kanun ile gerçekleﬂtirilen baﬂl›ca de¤iﬂiklikler ﬂunlard›r:
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• Kurulun ayda bir de¤il, iki ayda bir toplanmas› öngörülmüﬂtür.
• MGK’n›n görevleri, anayasa de¤iﬂikli¤i do¤rultusunda, k›sa bir metin halinde
yeniden düzenlenmiﬂtir.
• MGK Genel Sekreterli¤i’ne asker olmayan kiﬂiler aras›ndan da atama yap›labilmesi olanakl› k›l›nm›ﬂt›r.
• MGK Genel Sekreterli¤inin görev ve yetkileri, Milli Güvenlik Kurulunun sekreterlik hizmetlerini yürütmek ve Milli Güvenlik Kurulunca ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirmekle s›n›rlanm›ﬂt›r.
• Yasan›n, MGK kararlar›n›n da¤›t›m› ve takibi ile ilgili 9. maddesi yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
• MGK Genel Sekreterli¤ine yasan›n 14. maddesiyle, Cumhurbaﬂkan›, Baﬂbakan ve
Milli Güvenlik Kurulu ad›na verilen yetkiler kald›r›lm›ﬂt›r.
• Bakanl›klar, kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile özel hukuk tüzelkiﬂilerine Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤ine gerekli olan aç›k ve her derecede gizli bilgi
ve belgeleri sürekli veya istenildi¤inde verme zorunlulu¤u getiren 19. madde yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
2003 tarihli ve 5017 say›l› Kanun, MGK Genel Sekreterli¤i’nin ﬂeffafl›¤›n› sa¤lamaya yönelik de¤iﬂlikler gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i Yönetmeli¤i’nin “gizli” gizlilik derecesi,
MGK Genel Sekreterli¤inin kadrolar›n›n “gizlili¤i” de, 5017 say›l› Kanun ile kald›r›lm›ﬂt›r.
Bir baﬂka önemli de¤iﬂiklik, MGK Genel Sekreterli¤i’nin görev ve çal›ﬂma esaslar›n› düzenleyen “gizli” 10/2/1984 tarihli ve 84/7706 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile
yürürlü¤e konulan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i Yönetmeli¤i’nin yürürlükten kald›r›lmas› ve yerine “gizli” olmayan, 29.12.2003 tarihli ve 2003/6688 say›l›
Bakanlar Kurulu karar›yla kabul edilen Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i Yönetmeli¤i’nin yürürlü¤e konulmas›d›r.
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Bu Yönetmelik MGK Genel Sekreterli¤i’nin ﬂeffafl›¤›n›n sa¤lanmas›na katk›da bulunurken, Genel Sekreterli¤e ba¤l› kadrolar› daraltm›ﬂ, Genel Sekreterlikle Genelkurmay Baﬂkanl›¤› aras›ndaki organik ba¤lar› kopartm›ﬂ, ara hizmet birimi say›s›n›
11’den 6’ya indirmiﬂ, böylece, psikolojik harekatlar yürütmekle görevli “Toplumla
‹liﬂkiler Baﬂkanl›¤›” gibi baz› birimleri kapatm›ﬂt›r.
Milli Güvenlik Kurulu’nun ve MGK Genel Sekreterli¤i’nin kuruluﬂ ve görevleriyle ilgili bu de¤iﬂikliklerin yan›nda, rejimin sivilleﬂmesi aç›s›nda önemli olan baﬂka
birkaç de¤iﬂikli¤e de iﬂaret etmek gerekir.
1982 Anayasas›’n›n Say›ﬂtay’› düzenleyen 160. maddesinden, devlet mallar›n›n
TBMM ad›na Say›ﬂtay’ca denetlenmesini engelleyen son f›kra hükmü yürürlükten
kald›r›lm›ﬂt›r (7.5.2004 tarihli ve 5170 say›l› Kanun).
832 say›l› Say›ﬂtay Kanunu’nda, yukar›da belirtilen anayasa de¤iﬂikli¤inden önce
yap›lan bir de¤iﬂiklikle (30.07.2003 tarihli ve 4963 tarihli Kanun, md. 7), Silahl› Kuvvetlerin elinde bulunan devlet mallar›n›n denetiminin, milli savunma hizmetlerinin
gerektirdi¤i gizlilik esaslar›na uygun olarak yap›laca¤›, bu denetimin yap›lmas›na
iliﬂkin esas ve usullerin, Genelkurmay Baﬂkanl›¤›n›n ve Say›ﬂtay›n görüﬂü al›nmak
suretiyle Milli Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanarak Bakanlar Kurulunca kabul
edilen “gizli” gizlilik dereceli bir yönetmelikle düzenlenece¤i belirtilmiﬂtir. Bu yönetmelik halen yürürlü¤e konulamam›ﬂt›r.
RTÜK, TRT ve YÖK’te askerin temsiline son verilmiﬂtir (14 Temmuz 2004 tarihli
ve 5218 say›l› Kanun, md. 2).
Bütün bu de¤iﬂiklikler, askeri otoritenin siyasal otoriteye tabi k›l›nmas› yönünde
at›lm›ﬂ önemli ad›mlard›r.
Ancak, bütün bu de¤iﬂiklikler, askerin, görevini siyasal otoriteye ba¤l› olarak yapmas›n› sa¤lamakta tam olarak yeterli olamam›ﬂ, asker “siyasi” bulunan de¤erlendirmelerini yapmay› sürdürmüﬂtür. Kuﬂkusuz, anayasa ya da yasalarda yap›lacak de¤iﬂikliklerle zihniyetleri ve tutumlar› hemen de¤iﬂtirmek mümkün de¤ildir. Bunun için
zaman gerekmektedir. Bununla birlikte, tutumlar›n ve zihniyetlerin de¤iﬂmesi için
mevzuat›n yeni bir anlay›ﬂla, demokratik yönetim anlay›ﬂ›n›n gereklerini yerine getirecek ﬂekilde düzenlenmesi de kaç›n›lmaz görünmektedir.
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Bütün bu de¤erlendirmelerden sonra, Bülent Tanör’ün 1997 ve 1999 raporlar›nda yer alan önerilerinin hala geçerli oldu¤unu belirtmek gerekir.
Öneriler
Milli Güvenlik Kurulu’nu düzenleyen 1982 Anayasas›’n›n 118. maddesi yürürlükten kald›r›lmal›d›r. Bu anayasa de¤iﬂikli¤i do¤rultusunda, Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i Kanunu ve bu kanunun uygulanmas› için ç›kart›lan yönetmelik yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
Siyasal otorite ile askeri bürokrasi aras›nda, ulusal savunma konusundaki hizmetlerin yürütülmesinde dan›ﬂma hizmeti vermek üzere, 1949 y›l›nda kurulan Milli Savunma Yüksek Kurulu benzeri bir kurulun yasayla kurulmas›, demokratik yönetim
anlay›ﬂ›na uygun olacakt›r.
Öte yandan, anayasal ve yasal dayana¤› bulunmayan, Anayasa’ya ve Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i Kanunu’na ayk›r› olan, MGK
Genel Sekreterli¤i’ne, yasaya karﬂ›n çeﬂitli görevler veren, Bülent Tanör’ün ifadesiyle “yar› askeri bir rejime yol açma olas›l›¤› da yüksek” olan, Baﬂbakanl›k Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeli¤i de yürürlü¤ünü sürdürmektedir (30.9.1996 tarihli ve
96/8716 say›l› Yönetmelik, R.G., 9.1.1997, S. 22872).
Baﬂbakanl›k Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeli¤i yürürlükten kald›r›lmal›d›r. Bunun yerine, kriz yönetimini sivilleﬂtirmek üzere, do¤rudan baﬂbakana ba¤l› olarak
çal›ﬂacak bir merkezin kurulmas›n› sa¤lamak üzere haz›rland›¤› bilinen ancak tasar›ya dönüﬂtürülmesinden vazgeçilmiﬂ olan Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Sekreterli¤i Kanun Tasla¤› bir an önce tasar› haline getirilip tart›ﬂmaya aç›lmal› ve ard›ndan TBMM’ye sunularak yasalaﬂmas› sa¤lanmal›d›r.

Kamu Yönetimi
Yürütme organ›n› demokratikleﬂme bak›m›ndan incelerken, kamu yönetimini ayn› bak›ﬂ aç›s›ndan ele almamak eksiklik olur.
Bu bak›mdan ele al›nmas› gereken ilk sorun, merkezi yönetim-yerel yönetimler
aras›ndaki görev, yetki ve kaynaklar›n demokratik esaslara uygun bir biçimde da¤›t›lmas› sorunudur.
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Aﬂ›r› merkeziyetçi bir yönetim yap›s›, günümüzün demokrasi anlay›ﬂ›na uygun
düﬂmemektedir. Ancak, demokratik bir yerinden yönetim yap›s› kurmadan, merkezin görev, yetki ve kaynaklar›n›n bir bölümünün yerinden yönetim kuruluﬂlar›na aktar›lmas›, bir baﬂka deyiﬂle ademi merkeziyetçi bir yap›n›n kurulmas› da sorunlar yaratmaya adayd›r.
Bir baﬂka sorun alan›, yerinden yönetim kuruluﬂlar›n›n “etkin” yönetimler olarak
yeniden düzenlenmesidir. Demokratikleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lan ama etkin olmayan bir
yerinden yönetim anlay›ﬂ›, ancak kaynaklar›n verimsiz bir biçimde kullan›lmas›na,
savruklu¤a yol açabilir.
O halde, merkezi yönetim-yerinden yönetim iliﬂkilerini hem demokratikleﬂme
hem de etkinlik aç›s›ndan, birlikte düﬂünmek gerekir.
Yerinden yönetim kuruluﬂlar›, yer bak›m›ndan yerinden yönetim kuruluﬂlar› ile
hizmet bak›m›ndan yerinden yönetim kuruluﬂlar›ndan oluﬂur. Burada, esas olarak,
yer bak›m›ndan yerinden yönetim kuruluﬂlar›, yani yerel yönetimler (mahalli idareler) ele al›nacak, hizmet bak›m›ndan yerinden yönetim kuruluﬂlar›na daha sonra k›saca de¤inilecektir.
Kamu yönetiminin demokratikleﬂtirilmesi, bilgi edinme hakk›n›n tan›nmas› ve güvence alt›na al›nmas›n› gerektirir. Kamu yönetiminin ﬂeffaflaﬂt›r›lmas›, denetimi ve
yönetiminin kat›l›mc› bir biçimde gerçekleﬂtirilebilmesinin sa¤lanmas› bak›m›ndan
büyük önem taﬂ›yan bilgi edinme hakk› üzerinde de durmak gerekir.
Kamu yönetiminin TBMM ad›na, yurttaﬂlar›n basit baﬂvurusu üzerine denetiminin
sa¤lanabilmesi bak›m›ndan kamu denetçili¤i (ombudsman) kurumunun kurulmas›
da önem taﬂ›maktad›r.
Öte yandan, Türkiye, tarihinin büyük bölümünü ola¤anüstü yönetim biçimlerini
uygulayarak yaﬂam›ﬂt›r. Bu nedenle, ola¤anüstü yönetim biçimlerinin sorunlar› üzerinde de durmak gerekir.

Yerel Yönetimler
Demokratik bir yerel yönetimi, seçme-seçilme hakk›n›n en yayg›n biçimde kullan›lmas›na f›rsat veren, yerel yönetim organlar›n›n seçilmesini öngören, yerel yöne-
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tim biriminin kurulmas› aﬂamas›ndan baﬂlayarak tüm karar süreçlerine halk›n ve örgütlü toplumun kat›lmas›na olanak sa¤layan, yerel yönetimlerin denetimini demokratikleﬂtiren, bütün bunlar›n olabilmesi için bilgi edinme hakk›n› güvence alt›na alan
bir yönetim anlay›ﬂ›n›n kabul edildi¤i ve gerekli mekanizmalar›n yarat›ld›¤› bir yönetim olarak alg›lamak gerekir.
Etkin bir yerel yönetim yap›s› yaratabilmek için ise, yerel yönetim biriminin optimal büyüklü¤e sahip olmas›, yerel yönetimsiz toprak parças›n›n b›rak›lmamas›, yerel yönetim kademelerinin etkin bir biçimde kurulmas›, yerel yönetim örgütlerinin
özerkliklerini kullanabilir olmalar›, örgütlenmelerine ve personeline hakim olmalar›, yeterli gelir kaynaklar›yla donat›lmalar› ve gelir yaratma olanaklar›n›n tan›nmas›,
ﬂeffaf bir yönetim yap›s›n›n kurulmas› gibi unsurlar›n gerçekleﬂtirilmesi gerekir.
Bu çerçeveden bak›ld›¤›nda, tarihsel olarak, koyu merkeziyetçi bir yönetim yap›s›n›n tercih edildi¤i görülecektir.
Yerel Yönetimlere Tarihsel Bak›ﬂ
Yerel yönetimler, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun geleneksel yönetim anlay›ﬂ› içinde
yer almaz. Osmanl›¤› ‹mparatorlu¤u s›n›rlar› içinde, kentsel yaﬂam›n düzenlenmesine ve denetlenmesine iliﬂkin görevler, ayn› zamanda ﬂeri hukuku da uygulayan kad› taraf›ndan yerine getiriliyor, yerel hizmetler için gerekli kaynaklar vak›flar taraf›ndan sa¤lan›yor, hizmetler daha çok imaretler ve vak›flar eliyle yerine getiriliyordu.
Belediye, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda bir Tanzimat kurumudur ve Bat›’n›n etkisi
alt›nda ve Bat›’y› taklit ederek kurulmuﬂtur. Bu kurumlar›n kurulmas›n›n alt›nda yatan neden de, yerel demokrasinin geliﬂtirilmesi de¤il, yerel hizmetlerin yürütülmesi
yan›nda, taﬂrada merkezin denetiminin sa¤lanmas› ve vergilerin düzenli toplanabilmesi iste¤idir.
1876 Kanun-› Esasisi, 112. maddesinde, belediye iﬂlerinin baﬂkentte ve taﬂrada seçimle kurulacak belediye dairelerince yerine getirilece¤ini, bu dairelerin kuruluﬂu,
görevleri ve üyelerinin seçimi usulünün özel kanunla düzenlenece¤ini belirtmektedir.
1876 Kanun-› Esasisi’nin 108. maddesi de illerin yönetimini düzenlemiﬂtir.
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Belediyelerin kurulmas› için 1876 Kanun-› Esasisi’nin yürürlü¤e girmesi de beklenmemiﬂtir. ‹stanbul’da ilk belediye, ﬁehremaneti, 1855 y›l›nda kurulmuﬂtur.
1858’de Beyo¤lu ve Galata semtlerini içine alan 6. Belediye Dairesi kurulmuﬂtur.
1877’de uygulamaya konulan Vilayat Belediye Kanunu, taﬂrada belediyelerin kurulmas›n› öngörmüﬂtür.
Ancak, belediyelerin yönetimi merkezin çok s›k› denetimi alt›ndad›r ve belediye
baﬂkanlar›, kendi meclisleri içinden de olsa, merkez taraf›ndan atanmaktad›r.
Bir baﬂka yerel yönetim birimi olan il özel yönetimi ile ilgili düzenlemeler de
1864 tarihli Vilayat Nizamnamesi ile baﬂlar, bunu 1870 ‹dare-i Umumiye-i Vilayat Nizamnamesi izler. 1913 y›l›nda yürürlü¤e konulan ‹dare-i Umumiye-i Vilayat Kanunu Muvakkat›, 22.2.2005 tarihinde 5302 say›l› ‹l Özel ‹daresi Kanunu’nun yürürlü¤e
giriﬂine kadar yürürlükte kalm›ﬂt›r.
Köy yönetimi ise, Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde, daha da ihmal edilmiﬂtir.
Sonuçta, 1876 Kanun-› Esasisi döneminde, demokratik bir yerel yönetim yap›s›n›n varl›¤›ndan söz edilemez.
1921 Anayasas›, Osmanl›¤› ‹mparatorlu¤u’nun koyu merkeziyetçi yap›s›n› tersine
çevirmiﬂ, merkezden yönetimi aﬂ›r› ölçüde s›n›rlam›ﬂ, yerel yönetimleri ise “asli” yönetim düzeyine ç›karm›ﬂt›r. K›sa bir anayasa olan 1921 Anayasas› (24 madde), maddelerinin yar›dan fazlas›n› (14 madde) ‹dare’ye ay›rm›ﬂ, bu maddelerin önemli bir
bölümünde de (6 madde), temel yerinden yönetim birimi kabul edilen nahiyeyi düzenlemiﬂtir.
1921 Anayasas›’na göre, Türkiye illere, iller kazalara (ilçe), kazalar da nahiyelere
bölünür. ‹ller, yerel iﬂlerde tüzel kiﬂili¤e ve özerkli¤e sahiptir.
‹llerde kurulacak ve üyeleri seçimle belirlenecek olan il yönetim meclislerinin görev alan› son derece geniﬂ tutulmuﬂtur: “Evkaf, medaris, maarif, s›hhiye, iktisat, nafia ve muaveneti içtimaiye iﬂlerinin tanzim ve idaresi vilayet ﬂuralar›n›n selahiyeti
dahilindedir” (Vak›flar, medreseler, e¤itim, sa¤l›k, ekonomi, bay›nd›rl›k ve sosyal
yard›m iﬂlerinin düzenlenmesi ve idaresi il meclislerinin yetkisi içindedir) (md. 11).
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‹l Yönetim Meclisleri’nin üyeleri halk taraf›ndan seçilecek, yürütme organ› ise
Meclis taraf›ndan oluﬂturulacakt›r.
Merkezin ildeki görevlisi olan vali, merkezin il s›n›rlar› içindeki görevlerini yürütecek, yerel iﬂlerle ilgili olarak, yaln›zca, genel iﬂlerle yerel iﬂler aras›nda bir çat›ﬂma
ç›karsa müdahale edecektir.
‹lçe yönetimi, il yönetimine ba¤l› olarak düzenlenmiﬂtir.
Nahiye ise, bir veya birkaç köyden oluﬂan ya da kasabada kurulan bir yönetim
birimidir. Yerel iﬂlerde özerktir ve tüzel kiﬂili¤e sahiptir. Nahiye yönetiminin bir
meclisi, bir yönetim kurulu, bir de müdürü vard›r. Meclis üyeleri nahiye halk› taraf›ndan do¤rudan seçilir. Yönetim kurulu ve müdür Meclis taraf›ndan seçilir. Nahiye
meclisi ve yönetim kurulu, yarg›sal, iktisadi ve mali yetkilere sahiptir, bu yetkilerin
derecesi özel kanunla belirlenir.
Yönetimin yeniden düzenlenmesinde bir devrim olan bu düzenlemeler, uygulama alan› bulamam›ﬂt›r.
1924 Anayasas›, 1921 Anayasas›’nda yerel yönetimlere iliﬂkin düzenlemeleri sürdürmek yerine, Osmanl› döneminin merkeziyetçi anlay›ﬂ›na geri dönmüﬂtür.
1924 Anayasas›, 89. maddesinde Türkiye’nin idari bölümlenmesini (il, ilçe, bucak), 91. maddesinde il yönetimine iliﬂkin ilkeleri (yetki geniﬂli¤i ve görev ayr›m›)
90. maddesinde de yerinden yönetim kuruluﬂlar›n› düzenlemektedir: “‹llerle ﬂehir,
kasaba ve köyler tüzelkiﬂilik sahibidirler”. Anayasa, yerel yönetimlere iliﬂkin son derece yetersiz bu hükme yer vermektedir.
Yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemeler konusunda da Cumhuriyet yönetimi
aceleci de¤ildir. 1913 y›l›ndan beri yasal dayana¤› bulunmayan köy yönetimini düzenlemek üzere 1924 y›l›nda Köy Kanunu yürürlü¤e konulmuﬂ, Belediye Kanunu
ancak 1930 y›l›nda kabul edilmiﬂ, il özel idaresi ise, yukar›da de¤inildi¤i gibi, ancak
2005 y›l›nda yeni bir yasayla düzenlenebilmiﬂtir.
1924 Anayasas›’n›n uyguland›¤› dönemde, yerel yönetimler, merkezi yönetimin
taﬂradaki uzant›lar› durumundad›r, merkezin yo¤un vesayet denetimi alt›ndad›r. Demokratik, özerk bir yerel yönetimden söz edilemez.
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1930 tarihli ve 1580 say›l› Belediye Kanunu, kentlerde modern belediye hizmetlerinin üretilebilmesini sa¤lamak ve bu hizmetlerin Cumhuriyetin yüklendi¤i modernleﬂtirme misyonunun gerektirdi¤i biçimde üretilebilmesi için belediyeleri devletin denetimi alt›nda tutmak amaçlar›n› gerçekleﬂtirmek üzere yürürlü¤e konulmuﬂtu.
1961 Anayasas›, 112. maddesinde, “idarenin kuruluﬂ ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslar›na dayan›r” dedikten sonra, 116. maddesinde
mahalli idareleri düzenlemektedir.
116. maddeye göre, “mahalli idareler, il, belediye veya köy halk›n›n müﬂterek mahalli ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan ve genel karar organlar› halk taraf›ndan seçilen kamu
tüzel kiﬂileridir”.
Anayasa, seçilmiﬂ organlar›n güvencesini de öngörmekte, bunlar›n organl›k s›fat›n› kazanma ve kaybetmelerine iliﬂkin denetimin ancak yarg› yolu ile olaca¤›n› belirtmektedir.
116. maddendin son f›kras› da ”Mahalli idarelerin kuruluﬂlar›, kendi aralar›nda
birlik kurmalar›, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk iﬂleri ve merkezi idare ile karﬂ›l›kl› ba¤ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orant›l› gelir kaynaklar› sa¤lan›r” demektedir.
Anayasa, böylece, ilk kez, yerel yönetimlerin tan›m›n› yapm›ﬂ olmakta, mahalli
idare kademelerini saymakta, bunlar›n genel karar organlar›n›n (meclislerinin) seçimle göreve gelece¤ini belirtmektedir. Tüzel kiﬂilik tan›makla, yerel yönetimlerin
özerkli¤i de kabul edilmiﬂ olmaktad›r.
Ancak, 1924 tarihli Köy Kanunu, 1930 tarihli Belediyeler Kanunu ve 1913 tarihli
‹dare-i Umumiye-i Vilayat Kanunu Muvakkat›, baz› de¤iﬂiklikler geçirseler de, bu
dönemde de yürürlükte kalacaklard›r.
Köy yönetimi, kaynaklar›n›n yetersizli¤i nedeniyle, köyün yerel hizmetlerini hiçbir dönemde görememiﬂ, bu hizmetler merkezi yönetim ya da il özel yönetimi taraf›ndan yerine getirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
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‹l özel yönetimi, kanunla kendisine verilen görevleri yürütmede yetersiz kalm›ﬂ,
bu hizmetler de, zaman içinde, merkezi yönetimce yerine getirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
‹l özel idarelerinin yürütme organ›, Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde öngörüldü¤ü biçimiyle, hala merkezin ildeki temsilcisi olan validir.
Belediyeler, yerel ortak ihtiyaçlar› karﬂ›lamaya çal›ﬂan, organlar› seçimle belirlenen kuruluﬂlard›r, ancak, kararlar›n›n büyük ço¤unlu¤u, bütçeleri, yak›n zamana kadar merkezin s›k› denetimi alt›nda kalm›ﬂ, kaynaklar› aç›s›ndan da merkeze ba¤l› olmaya devam etmektedirler.
K›saca, yeni bir Anayasa yürürlü¤e konulmuﬂ olsa da, “devlet denetimi alt›nda yerel yönetim” anlay›ﬂ› de¤iﬂmemiﬂtir.
1982 Anayasas›, yerel yönetimleri 127. maddesinde düzenlemiﬂtir. Bu düzenlemenin, yerel yönetimleri daha demokratik bir yap›ya kavuﬂturma kayg›s› taﬂ›d›¤› söylenemez. Tersine, yerel yönetimler üzerinde merkezin denetimini güçlendirici düzenlemeleri yapmaya aç›k hükümler taﬂ›maktad›r. 1982 Anayasas›’n›n getirdi¤i yenilik, büyük yerleﬂim merkezlerinde özel yönetim biçimlerinin kurulabilmesi olana¤›d›r. Buna dayal› olarak, büyük kentlerde büyükﬂehir belediyeleri kurulmuﬂtur.
1961 Anayasas› gibi 1982 Anayasas› da yerel yönetim birimlerini saymakta, karar
organlar›n›n üyelerinin seçimle belirlenece¤ini öngörmekte, seçilmiﬂ organlar›n organl›k s›fatlar›n› kaybetmeleri konusundaki denetimi yarg› organ›na b›rakmakla birlikte, yerel yönetim seçilmiﬂlerinin bir suç nedeniyle soruﬂturulmas›, kovuﬂturulmas› halinde, kesin hükme kadar içiﬂleri bakan›nca görevden al›nabilmelerine olanak
tan›maktad›r. Ayr›ca, merkezin, yerel yönetimler üzerindeki vesayet yetkisini vurgulamaktad›r.
Bütün bu düzenlemeler, yerel yönetimlerin demokratik bir yap›ya kavuﬂturulmas› aç›s›ndan özendirici say›lamaz.
1924 tarihli Köy Kanunu, 1930 tarihli Belediyeler Kanunu ve 1913 tarihli ‹dare-i
Umumiye-i Vilayat Kanunu Muvakkat›, baz› de¤iﬂiklikler geçirseler de, bu dönemde de yürürlükte kalacaklard›r.
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Tanör Raporlar› ve Sonras› Geliﬂmeler
Kamu yönetimini seçim, kat›lma, saydaml›k ve ola¤anüstü hal baﬂl›klar› alt›nda
ele alan Bülent Tanör, bu baﬂl›klar alt›nda, yerel yönetimlerle ilgili olarak ﬂu önerileri yapmaktayd›:
• Yerel yönetim seçimleri dört y›lda bir yap›lmal›d›r.
• Mahalli idare organlar› ve bunlar›n üyeleri, haklar›nda soruﬂturma veya kovuﬂturma aç›lmas› halinde do¤rudan ‹çiﬂleri Bakan› taraf›ndan de¤il, onun önerisi
üzerine yarg› organ›nca geçici olarak görevden uzaklaﬂt›r›labilmelidir.
• Yerel düzeyde varolan siyaset yapma yasa¤› ile ilgili hükümler yasalardan ay›klanmal›d›r.
Tanör raporlar›n›n yay›nlanmas›ndan sonra, Anayasa’n›n yerel yönetimleri düzenleyen 127. maddesinde, seçimlerin yap›lma zaman› d›ﬂ›nda, herhangi bir de¤iﬂiklik
gerçekleﬂtirilmemiﬂtir.
Anayasa’da de¤iﬂiklik gerçekleﬂtirilmeden, yerel yönetimleri ilgilendiren yasalar›n
yenilenmesi çal›ﬂmalar› baﬂlam›ﬂ ve bunlardan 5216 say›l› Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu 2004’te; 5302 say›l› ‹l Özel ‹daresi Kanunu, 5393 say›l› Belediye Kanunu, 5355
say›l› Mahalli ‹dare Birlikleri Kanunu da 2005 y›l›nda yenilenip yürürlü¤e konulmuﬂtur. Ancak, bu dört kanun da, bir çok maddelerinin iptali istemiyle aç›lan davalar
nedeniyle, Anayasa Mahkemesi’nde inceleme aﬂamas›nda bulunmaktad›r. Yönetimde reform yapma iddias›yla yürürlü¤e konulan bu yasalar›n Anayasa Mahkemesi denetimine götürülmüﬂ olmas› ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Çünkü, Anayasa’n›n 127. maddesi yeniden yaz›lmadan, gerçek bir reform yapma olana¤› bulunmamaktad›r.
Bir yerel yönetim reformu yap›lmas›na giriﬂmek, ayn› zamanda merkezi yönetimde de reform yapmak demektir. Çünkü, bu iki yönetim anlay›ﬂ›, bir bütünün iki ayr› yüzü gibidir. Bu nedenle, gerçek bir reform, Anayasa’n›n merkezi yönetimi düzenleyen hükmünü de gözden geçirmeyi gerektirir.
‹çinde bulundu¤umuz yasama döneminde, kapsaml› bir “kamu yönetimi” reformu çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma içinde, kamu yönetimi temel kanunu, kamu
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mali yönetimi kanunu, belediye kanunu, il özel idaresi kanunu, büyükﬂehir belediyeleri kanunu, kamu personeli kanunu, yerel yönetimlerin gelirlerine iliﬂkin kanun
çal›ﬂmalar› öne ç›km›ﬂ, ancak anayasa de¤iﬂikli¤i gündeme gelmemiﬂtir.
Kamu yönetiminin bütününü ilgilendiren ve bir tür “kamu yönetimi alt anayasas›” olan Kamu Yönetiminin Temel ‹lkeleri ve Yeniden Yap›land›r›lmas› Hakk›nda
Kanun, TBMM’de kabul edilmiﬂ, ancak Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan geri gönderilmiﬂ,
yeniden ele al›n›p yürürlü¤e konulamam›ﬂt›r. Böylesi bir “alt anayasa”n›n anayasa
de¤iﬂikli¤i yap›lmadan yürürlü¤e konulmas› mümkün de¤ildir. Personel Kanunu
Tasla¤› üzerindeki çal›ﬂmalar›n ise henüz bitirilemedi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Belediye
Gelirleri Kanunu Tasar›s› henüz kabul edilmemiﬂtir.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediyeler Kanunu, ‹l Özel ‹daresi Kanunu, Büyükﬂehir Belediyeleri Kanunu, Mahalli ‹dare Birlikleri Kanunu yürürlü¤e
girmiﬂ bulunmaktad›r.
Bu yasal düzenlemelerle merkeze ait yetkilerin bir bölümü belediyelere ve il özel
idarelerine aktar›lm›ﬂ, yerel yönetim birimlerinin özerkli¤inin sa¤lanmas›nda geliﬂme kaydedilmiﬂ, vesayet denetiminin s›n›rlar› daralt›lm›ﬂ, ﬂeffafl›¤›n sa¤lanmas› yönünde yeni baz› düzenlemelere yer verilmiﬂtir.
Bununla birlikte, merkezle yerel yönetimler aras›nda görevlerin yeniden da¤›l›m›
konusunda merkeziyetçi yaklaﬂ›m›n etkisi alt›nda kal›nm›ﬂ, yerel halk›n yönetime
kat›lma mekanizmalar› (halk vetosu, halk giriﬂimi, geri ça¤›rma, vb.) öngörülmemiﬂ,
denetim mekanizmalar› demokratikleﬂtirilmemiﬂ, yerel yönetimlerin kaynak yaratma
sorunu çözülmemiﬂ, il özel idarelerinin yürütme organ› olarak merkez yönetiminin
ildeki temsilcisi olan valinin varl›¤› korunmuﬂ, k›sacas› demokratik ve etkin bir yerel yönetim yap›s› kurulmas› baﬂar›lamam›ﬂt›r. Bunun baﬂar›labilmesinin önünde,
baﬂta Cumhurbaﬂkan› olmak üzere, önemli bir toplumsal kesimin muhalefetiyle karﬂ›laﬂ›lm›ﬂ, bu muhalefete gerekçe olarak da ülkenin bölünmesi tehlikesi öne sürülmüﬂtür.
Nas›l Bir Yerel Yönetim Reformu?
Oysa, yap›lmas› düﬂünülen reform, gecikmiﬂ bir reformdur, mutlaka yap›lmas› gerekir. Türkiye’nin bugünkü yönetim yap›s› içinde sorunlar›n› çözmekte aciz kald›¤›,
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halk›n yönetime uzak oldu¤u, sorunlar›n yerinde çözülmesinin demokrasinin gere¤i oldu¤u, halk›n demokratik kat›l›m›, ﬂeffafl›k ve demokratik denetim mekanizmalar›n›n geliﬂtirilmesiyle yönetimin daha etkili ve kaynak kullan›m›n›n daha tutumlu
olaca¤› aç›kça görülmektedir.
Yerel yönetimler reformu konusunda çok say›da çal›ﬂma yap›ld›¤› bilinmektedir.
Bu konuda haz›rlanan raporlar ciltleri doldurmaktad›r (Yaln›zca TÜS‹AD, bu konuda üç rapor ve bir kanun tasla¤› yay›nlam›ﬂ bulunmaktad›r). ‹htiyaç ortadad›r, çözüm önerileri de istenmedi¤i kadar çoktur. Eksik olan, siyasi iradedir.
Biz de burada, yerel yönetimler reformuna temel oluﬂturacak bir anayasa madde
önerisini bir kez daha hat›rlataca¤›z. Anayasa’da yerel yönetimlerle ilgili böyle bir
maddenin yer almas› sa¤lanabilirse, bu maddede yer alan anlay›ﬂa uygun yasa taslaklar›n›n devletin baz› birimlerinin, bilim kuruluﬂlar›n›n ve sivil toplum kuruluﬂlar›n›n arﬂivlerinde haz›r oldu¤unu, küçük bir çal›ﬂmayla bunlar›n tümünün k›sa bir
sürede tart›ﬂmaya aç›labilece¤ini belirtelim.
Öneriler
Yerel Yönetimler
Madde 127: Yerel yönetim, yerel topluluk üyelerinin ortak ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak, ekonomik ve kültürel zenginli¤ine ve refah›na iliﬂkin yerel hizmetleri görmek
üzere kurulan; bu hizmetleri, genel yetki ile, kendi sorumlulu¤u alt›nda ve yerel toplulu¤un yararlar› do¤rultusunda yerine getiren; hiçbir ayr›m gözetmeden insan› yerel demokrasinin temeli kabul eden; iﬂleyiﬂinde aç›kl›¤›, ﬂeffafl›¤›, insan haklar›n›,
ço¤ulcu ve kat›l›mc› demokrasi ilkelerini yaﬂama geçiren; yetkilerin yerel toplulu¤a
en yak›n yönetim birimince kullan›ld›¤›, kamu tüzel kiﬂili¤ine sahip, özerk ve demokratik bir yönetimdir.
Yerel yönetimin geleneksel birimleri olan mahalle, köy ve belediye yönetimleri yan›
s›ra anakent, alt-bölge ve bölge ölçe¤inde yerel yönetim düzenlemelerine gidilebilir.
Yerel yönetim birimlerinin genel karar ve yürütme organlar›, yasada gösterilen
seçmenlerce do¤rudan ve Anayasa’n›n seçimlere iliﬂkin maddesinde gösterilen esaslara göre 4 y›ll›k süre için seçilir.
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Yerel yönetim birimlerinin genel karar organlar›n›n seçiminde nisbi seçim esas›
gözetilir.
Yerel yönetimin seçilmiﬂ organlar›n›n organl›k s›fat›n› kazanma ve kaybetme konusundaki denetim, yerel topluluk üyelerinin geri ça¤›rma hakk› sakl› kalmak koﬂuluyla, ancak yarg› yolu ile olur. Yerel yönetimin eylem ve iﬂlemlerinin denetlenmesi, kural olarak yaln›zca hukuka uygunlu¤u sa¤lama amac›yla yap›l›r.
Yerel yönetim birimleri, yetki ve özerkliklerini korumak amac›yla, kendilerine iliﬂkin her tür yasal ve idari düzenlemeler hakk›nda ilgili yarg› mercilerinde dava açma hakk›na sahiptir.
Yerel yönetim birimlerinin, yerel hizmetleri yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduklar› gelir kaynaklar›, görevleriyle orant›l› olarak, yasa ile düzenlenir. Bu düzenlemede; toplam kamu gelirlerinin merkezi yönetim ile yerel yönetim aras›nda adil
bir biçimde paylaﬂ›lmas› ilkesine, merkezi yönetimce toplanan belirli vergilere, yasada gösterilecek s›n›rlar içinde, yerel yönetim genel karar organlar›nca kesir ekleyebilme yetkisi tan›nmas›na; do¤rudan yerel yönetime b›rak›lan vergi, resim, harç,
hizmet karﬂ›l›klar› ve benzerinin oranlar›n›n yerel yönetim genel karar organlar›nca özerkçe belirlenmesi esaslar›na yer verilir.
Yerel topluluk üyeleri, yerel yönetim için seçmeye, seçilmeye, yönetime kat›lmaya,
yerel giriﬂimlerde bulunmaya, seçilmiﬂ yerel yöneticileri geri ça¤›rmaya, halkoylamalar›na kat›lmaya; yerel hizmetlerden, güvenli, sa¤l›kl›, nitelikli ve temiz bir çevreden, spor ve dinlenme olanaklar›ndan, sürdürülebilir bir ulusal ve uluslararas›
iktisadi ve toplumsal geliﬂmeden, do¤al kaynak ve zenginliklerin herkesin yarar›na
sunulmas›ndan ve kiﬂisel geliﬂme olanaklar›ndan eﬂitlik içinde yararlanmaya; yerel
iﬂlerle ilgili bilgi edinmeye, dava ve ﬂikayette bulunmaya hak sahibidir.
Yerel topluluk üyeleri, yerel yönetim kurallar›na uymak ve giderlerine kat›lmakla
yükümlüdür.
Yerel yönetim birimlerinin kuruluﬂu, temel görev, yetki, hak, imtiyaz ve muafiyetleri, organlar›, seçimleri, yerel topluluk üyelerinin hak ve yükümlülükleri, insan
kaynaklar› ve mali kaynaklar›, yapt›r›mlar›, denetimlerine iliﬂkin yetki ve usuller,
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birlikleri, uluslararas› iliﬂkileri, merkezi yönetim ve di¤er yönetimlerle iliﬂkileri, demokratiklik ve etkinlik ilkelerine dayal› olarak, yasa ile düzenlenir.
Yerel yönetime iliﬂkin yasal düzenlemeler, merkezi yönetim ile yerel yönetim temsilcilerinden oluﬂacak Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim Ortak Kurulu arac›l›¤› ve di¤er uygun yöntemlerle, yerel yönetimlerin görüﬂü al›narak gerçekleﬂtirilir (Bu öneri, Türkiye’de Yerel Yönetim Sisteminin Geliﬂtirilmesi-Yerel Yönetimin Geliﬂtirilmesi
Raporlar Dizisi 1’den al›nm›ﬂt›r; TOK‹/IULA-EMME yay›n›, ‹stanbul, 1993).
Merkezi yönetimin mülki kademeleri ile yerel yönetim kademeleri aras›nda paralellik sa¤lanmas›, hem “idarenin bütünlü¤ü” hem de merkezi yönetim üzerinde merkezin vesayet denetimi yetkisi” ilkeleri bak›m›ndan önemlidir.
Bu nedenle, 1982 Anayasas›’n›n 126. maddesinin 1. f›kras›n›n da de¤iﬂtirilmesi gerekir. Bu f›krada, Anayasa’n›n zaten olanakl› k›ld›¤› bölge yönetimi kademesine, kar›ﬂ›kl›klara yer vermeyecek ve idarenin bütünlü¤ünü sa¤layacak ﬂekilde yer vermek
kaç›n›lmaz bir zorunluluk olarak görülmektedir.
Merkezi idare
Madde 126- Türkiye, merkezi idare kuruluﬂu bak›m›ndan, co¤rafya durumuna,
ekonomik ﬂartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, bölgelere, bölgeler illere,
iller de di¤er kademeli bölümlere ayr›l›r.
Bölgelerin idaresi yetki geniﬂli¤i esas›na dayan›r.
Maddenin 1. f›kras› yukar›daki gibi de¤iﬂtirilince, bölge yönetimini olanakl› k›lan
3. f›kraya gerek kalmayacakt›r.

Hizmet Bak›m›ndan Yerinden Yönetim Kuruluﬂlar›
Hizmet bak›m›ndan yerinden yönetim kuruluﬂlar›, üniversiteler, TRT, kamu kurumu niteli¤inde meslek kuruluﬂlar›, kamu iktisadi teﬂebbüsleri ve genel müdürlük biçiminde örgütlenmiﬂ baz› idarelerdir. Bunlardan üniversiteler, TRT ve kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›, anayasal kuruluﬂlard›r ve kuruluﬂ ve yönetimlerine iliﬂkin temel ilkeler ilgili anayasa maddesinde öngörülmüﬂtür.
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TRT’yi düzenleyen 133. maddede 1993 y›l›nda 3913 say›l› Kanun ile yap›lan de¤iﬂiklik, TRT ile kamu tüzel kiﬂilerinden yard›m gören haber ajanslar›n›n özerkli¤ini ve tarafs›zl›¤›n› öngörmüﬂtür. Böylece TRT ve kamu kaynaklar›ndan yararlanan
haber ajanslar› özerkli¤e yeniden kavuﬂmuﬂlard›r.
Ayn› maddede 2005 y›l›nda 5370 say›l› Kanun ile gerçekleﬂtirilen de¤iﬂiklikle,
anayasal dayana¤› olmadan kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na anayasal temel oluﬂturulmuﬂ, RTÜK’ün kuruluﬂuyla ilgili düzenleme yap›lm›ﬂt›r.
Bülent Tanör, 1997 raporunda, yüksekö¤retim kurumlar› ve yüksekö¤retim üst
kuruluﬂlar›n› düzenleyen 130. ve 131. maddelerde, rektör ve dekanlar›n ilgili kurumlar›n ö¤retim üyeleri taraf›ndan, YÖK üyelerinin ço¤unlu¤unun da ö¤retim üyeleri
ya da yüksekö¤retim kurumlar› taraf›ndan seçilmesini öngören de¤iﬂikliklerin yap›lmas›n› önermiﬂti. Bu konuda bir geliﬂme sa¤lanmam›ﬂt›r.
Yüksekö¤retim kurumlar› ile yüksekö¤retim üst kuruluﬂlar›n› düzenleyen 130. ve
131. maddeler, demokratik bir yüksekö¤retim sistemi kurmak bak›m›ndan yetersizdir ve yeniden düzenlenmelidir. Bu düzenlemede, bilim özgürlü¤ü ile idari ve mali özerklik ilkelerinin temel al›nmas› gerekir.
Biz, yüksekö¤retim kurumlar› ve bunlar›n üst kuruluﬂlar›yla ilgili olarak aﬂa¤›daki anayasa maddelerini öneriyoruz:
Öneriler
Yüksekö¤retim kurumlar›
Madde 130: ‹nsanl›¤a, ülkeye hizmet etmek, ça¤daﬂ e¤itim-ö¤retim esaslar›na dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlar›na uygun insangücü yetiﬂtirmek amac›yla, ortaö¤retime dayal› çeﬂitli düzeylerde e¤itim-ö¤retim, bilimsel araﬂt›rma, yay›n ve dan›ﬂmanl›k yapmak üzere, çeﬂitli birimlerden oluﬂan, ço¤ulculu¤u
ve demokratik kat›l›m› esas alan, kamu tüzel kiﬂili¤ine, idari ve mali özerkli¤e ve bilim özgürlü¤üne sahip üniversiteler devlet taraf›ndan kurulur.
Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amac›na yönelik olmamak ﬂart› ile, Vak›flar taraf›ndan, devletin gözetim ve denetimine tabi yüksekö¤retim kurumlar› kurulabilir.
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Kanun, üniversitelerin ülke sath›na dengeli bir biçimde yay›lmas›n› gözetir.
Üniversiteler ile ö¤retim üyeleri ve yard›mc›lar› serbestçe her türlü bilimsel araﬂt›rma ve yay›nda bulunurlar.
Rektörler, Kanunun belirledi¤i usul ve esaslara göre Cumhurbaﬂkan›nca seçilir ve
atan›r.
Üniversite yönetim ve denetim organlar› ile ö¤retim elemanlar›, üniversitelerin
yetkili kurullar›nca al›nm›ﬂ bir karar olmad›kça her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaﬂt›r›lamaz ve al›namazlar.
Yüksekö¤retim kurumlar›n›n kuruluﬂ ve organlar› ile iﬂleyiﬂleri ve bunlar›n seçimi, görev, yetki ve sorumluluklar›na;
Devletin üniversiteler üzerindeki gözetim ve denetim hakk›n› kullanmas›na, öz
de¤erlendirme ve eﬂyetkinliklerine;
Ö¤retim elemanlar›n›n görevleri, ünvanlar›, atama, yükselme ve emeklilikleri, ö¤retim eleman› yetiﬂtirme, üniversiteleraras› ihtiyaçlara göre ö¤retim elemanlar›n›n
görevlendirilmesi, ö¤retim elemanlar›n›n uyacaklar› koﬂullar, özlük haklar›, disiplin ve ceza iﬂleri, üniversitelerin ve ö¤retim elemanlar›n›n kamu kuruluﬂlar› ve di¤er kurumlar ile iliﬂkilerine;
Ö¤renimin ve ö¤retimin özgürlük ve teminat içinde ve ça¤daﬂ bilim ve teknoloji
gereklerine göre yürütülmesine, ö¤retim düzeyleri ve sürelerine, yüksekö¤retime giriﬂ, devam ve al›nacak harçlara, Devletin yapaca¤› yard›mlara;
Yüksekö¤retim üst kuruluﬂlar› ve üniversitelere Devletin sa¤layaca¤› kaynaklar ile
bütçe, harcama ve muhasebelerine;
‹liﬂkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.
Vak›flar taraf›ndan kurulan yüksekö¤retim kurumlar›, mali ve idari konular› d›ﬂ›ndaki akademik çal›ﬂmalar›, ö¤retim elemanlar›n›n sa¤lanmas› ve güvenlik yön-
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lerinden, Devlet eliyle kurulan yüksekö¤retim kurumlar› için Anayasa’da belirtilen
hükümlere tabidir.
Yüksekö¤retim üst kuruluﬂlar›
Madde 131: Yüksekö¤retim kurumlar›nda f›rsat eﬂitli¤ini, akademik özgürlükleri
ve kurumsal özerkli¤i gözeten bir anlay›ﬂ içinde, evrensel bilim ilkelerine uygun,
uluslararas› akademik ilke ve ölçütlerle ba¤daﬂ›k, ulusal ihtiyaçlara duyarl› bilgi
üretimini ve ö¤retimini gerçekleﬂtirebilmek için;
Yüksekö¤retim kurumlar›na iliﬂkin akademik nitelikli ölçütleri, yüksekö¤retim
kurumlar›n›n denetim ve de¤erlendirilmeleri ile akademik ünvanlar›n kazan›lmas›na dair asgari koﬂullar› belirlemek amac›yla, rektörler ve seçilmiﬂ ö¤retim üyelerinden Üniversiteleraras› Kurul kurulur.
Yüksekö¤retim alan›nda eﬂgüdümü sa¤lamak ve ülke kalk›nma hedefleri do¤rultusunda gerekli planlama çal›ﬂmalar›n› yapmak üzere Yüksekö¤retim Eﬂgüdüm Kurulu kurulur.
Yüksekö¤retim Eﬂgüdüm Kurulu, Üniversiteleraras› Kurul’un kendi üyelerinden
önerece¤i iki kat aday aras›ndan Cumhurbaﬂkan›nca seçilen on, Bakanlar Kurulunca belirlenen yedi, çal›ﬂan ve iﬂveren örgütlerinden seçilen ikiﬂer üyeden oluﬂur.
Üyelerin nitelikleri ile seçilme esas ve usulleri kanunla düzenlenir.
Yüksekö¤retim Eﬂgüdüm Kurulunun teﬂkilat, göre, yetki, sorumluluk ve çal›ﬂma
esaslar› kanunla düzenlenir.
Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›yla ilgili Anayasa’n›n 135/son maddesinde Bülent Tanör taraf›ndan önerilen, acil durumlarda kanunun yetkilendirece¤i merci taraf›ndan “faaliyetten men” iﬂlemi yerine, böyle durumlarda “yetkili merciin talebi üzerine mahkemece görevden al›nma” yönünde bir de¤iﬂiklik yap›lmas›
konusunda bir geliﬂme sa¤lanamam›ﬂt›r. Bu öneriyi yinelemekle yetiniyoruz.
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Bilgi Edinme Hakk›
Kamu yönetiminde ﬂeffafl›¤›n sa¤lanmas› ve yönetime kat›lma hakk›n›n kullan›labilmesi için bilgi edinme hakk›n›n kullan›labilmesi önem taﬂ›r. Bilgi edinme hakk›, kiﬂilerin hak arama özgürlü¤ünü kullanabilmeleri bak›m›ndan da önemlidir.
Gerçekten de, kamu yönetiminde ﬂeffafl›k, yönetimin aç›k olmas›n›, aç›kl›k ise
yönetimin iﬂlem ve eylemlerinin, yapt›klar›n›n ve yapmad›klar›n›n yurttaﬂlarca bilinmesini gerektirir. Yurttaﬂlar›n bilgiye ulaﬂabilmesi için, yönetimin bilgiye ulaﬂma yollar›n› aç›k tutmas›, bilgi isteyene, istenilen bilgileri vermek zorunda olmas› gerekir.
Öte yandan, bilgi sahibi olmadan yönetime kat›lmak mümkün de¤ildir. Yasalar ne
denli kat›l›mc› demokrasiden, kat›lma hakk›ndan söz ederse etsin, bilgiye ulaﬂamayan yurttaﬂ›n kat›lma hakk›n› kullanmas› olanakl› de¤ildir.
Yönetimin, görülmekte olan davalarda da, yurttaﬂla ilgili bilgileri gizlilik gerekçesiyle mahkemelere vermekten kaç›nd›klar› görülmektedir. Hatta, yasalar, baz› gizli
bilgi ve belgelerin mahkemelere verilmesini engelleyici hüküm taﬂ›yabilmektedir.
Düzenleyici iﬂlemler aras›nda yer alan yönetmelikler de gizli olabilmektedir ve bu
durum Anayasadan kaynaklanmaktad›r (md. 124/2). Bu gizlilik, kiﬂinin adil yarg›lanma hakk›n› kullanmas›n› olumsuz yönde etkilemektedir.
Oysa, Bülent Tanör’ün ifadesiyle, “Türkiye’deyse idare öteden beri bir ‘kapal› kutu’ olagelmiﬂtir. 1980’lerde olanca a¤›rl›¤›yla çöken ‘milli güvenlik devleti’ anlay›ﬂ›
ve buna denk düﬂen uygulamalar idareyi daha da ›ﬂ›k geçirmez hale sokmuﬂtur”.
Tanör raporlar›n›n sonras›nda, 2003 tarihli ve 4982 say›l› Bilgi Edinme Hakk› Kanunu’nun yürürlü¤e girmiﬂ olmas›, bu bak›mdan son derece önemli bir geliﬂmedir.
Ancak, bilgi edinme hakk› anayasal olarak düzenlenmemiﬂ ve güvence alt›na
al›nmam›ﬂt›r. Bu nedenle, “gizli yönetmelikleri” mümkün k›lan anayasa hükmü de
varl›¤›n› sürdürebilmektedir. Bilgi edinme hakk›, yasayla düzenlenmeden önce anayasada düzenlenmeli ve güvence alt›na al›nmal›, bu hakk›n kullan›lmas›na getirilecek s›n›rlamalar›n s›n›r› anayasada öngörülmeliydi.
4982 say›l› Kanun’un 1. maddesi, amac›n› ﬂöyle belirlemektedir: “Bu Kanunun
amac›; demokratik ve ﬂeffaf yönetimin gere¤i olan eﬂitlik, tarafs›zl›k ve aç›kl›k ilke-
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lerine uygun olarak kiﬂilerin bilgi edinme hakk›n› kullanmalar›na iliﬂkin esas ve
usulleri düzenlemektir”. Kanun’un 4. maddesine göre, “herkes bilgi edinme hakk›na sahiptir”. Kanun’un dördüncü bölümü, 15-28. maddelerinde, bilgi edinme hakk›n›n s›n›rlar›n› düzenlemektedir. Yürürlük maddeleri d›ﬂ›nda 31 maddeden oluﬂan
kanunun 14 maddesi, yani yar›ya yak›n›, bilgi edinme hakk›n›n s›n›rlanmas›yla ilgilidir. Bu durum da, anayasal düzenleme gereklili¤inin önemini göstermektedir.
En önemli s›n›rlama, 16. maddenin öngördü¤ü s›n›rlamad›r: “Aç›klanmas› hâlinde Devletin emniyetine, d›ﬂ iliﬂkilerine, millî savunmas›na ve millî güvenli¤ine aç›kça zarar verecek ve niteli¤i itibar›yla Devlet s›rr› olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakk› kapsam› d›ﬂ›ndad›r.” Kanun’un getirdi¤i s›n›rlamalar›n bir
bölümü –özel hayat›n, haberleﬂmenin, soruﬂturman›n gizlili¤ini korumaya yönelik
s›n›rlamalar gibi- makul say›lsa da, tan›m› aç›kça yap›lmam›ﬂ “devletin emniyeti, milli güvenlik” gibi kavramlarla aç›klanan s›n›rlamalar, idarenin eline, bilgi vermemenin s›kça kullan›labilecek mazeretini vermektedir.
Öte yandan, Kanun, mahkemelerin istedi¤i bilgilerin her durumda verilmesi gerekti¤ini öngören bir düzenleme de getirmemektedir.
Görüldü¤ü gibi, Bilgi Edinme Hakk› Kanunu, kamu yönetiminin ﬂeffafl›¤›n› sa¤lamada önemli ama yetersiz bir ad›m olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Öneriler
Kanun yürürlü¤e girmiﬂ olsa da, bilgi edinme hakk› anayasal olarak düzenlenmelidir.
Bilgi Edinme Hakk› Kanunu gözden geçirilmeli, istisnalar daralt›lmal›d›r.
Bilgi Edinme Hakk› Kanunu ile ilgili durumu tespit ettikten sonra, Bülent Tanör
taraf›ndan önerilen bir anayasa ve bir yasa de¤iﬂikli¤i talebini burada yinelemek gerekmektedir:
Anayasa’n›n yönetmeliklerle ilgili 124. maddesinin son f›kras›nda yer alan “Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazetede yay›mlanaca¤› kanunda belirtilir” hükmü, “Yönetmelikler Resmi Gazetede yay›nlan›r” olarak de¤iﬂtirilmelidir.

101

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi Kuruluﬂ ve Yarg›lama Usulü Kanunu’nun 43/1.
maddesinde yer alan “Aç›klanmas›nda Devletin yüksek menfaatlerine zarar vermesi umulan ve s›r halinde saklanmas› gereken bilgilerin verilmesinden, evrak ve belgelerin gönderilmesinden ilgili makam kaç›nabilir” hükmü yürürlükten kald›r›lmal›d›r.

Kamu Denetçili¤i Kurumu
Türkiye’de hak aramada karﬂ›laﬂ›lan zorluklar, yarg› yolunun yurttaﬂlar›n önemli
bir bölümü için pahal› olmas› ve yarg›n›n yavaﬂ iﬂlemesi, kamu denetçisi (ombudsman, médiateur) denetiminin Türkiye’de de yap›lmas› düﬂüncesinin giderek yayg›nlaﬂmas›na yol açm›ﬂt›r.
Bu denetim, idareyle ilgili ﬂikayetlerin tarafs›z bir denetçi taraf›ndan incelenmesi
ve cevapland›r›lmas›ndan ibarettir. Tek bir dilekçeyle harekete geçirilebilecek bir
denetim mekanizmas›d›r. Elbette, idarenin iç denetiminin ve idari iﬂlem ve eylemlerin yarg›sal denetiminin yerini almak üzere düﬂünülmüﬂ bir denetim yolu de¤ildir.
Kuzey Avrupa ülkelerinde uzun süreden beri uygulanan bu denetim biçimi giderek tüm Avrupa’ya ve dünyaya yay›lm›ﬂt›r. Günümüzde, altm›ﬂ›n üzerinde ülke, bu
denetim biçimini uygulamaktad›r.
Kamu denetçisi, denetimini yasama organ› ad›na yapmakta, baﬂvurular› inceleyip
çözüm önerilerini idareye iletmekte ve elbette y›ll›k raporunu yasama organ›na vermektedir.
Türkiye için de uzun süreden beri önerilmekte olan bu denetim türünün uygulanabilmesi amac›yla, TBMM, 28.9.2006 tarihinde, 5548 say›l› Kamu Denetçili¤i Kurumu Kanunu’nu kabul etmiﬂtir.
Kanun, “gerçek ve tüzel kiﬂilerin idarenin iﬂleyiﬂi ile ilgili ﬂikayetlerini, Türkiye
Cumhuriyetinin Anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve iﬂlemleri ile tutum ve davran›ﬂlar›n›; adalet anlay›ﬂ› içinde, insan haklar›na
sayg›, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araﬂt›rmak ve idareye önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçili¤i Kurumunu oluﬂturmak”tad›r.
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Kurum, TBMM’ye ba¤l›, baﬂdenetçilik ve Kamu Denetçili¤i Kurulu’ndan oluﬂmaktad›r. Kurumun görevi, amaç maddesinde belirtilen incelemeleri yaparak idareye
bildirmektir. Kurula gerçek ve tüzel kiﬂiler ile karﬂ›l›kl›l›k esas›na dayal› olarak yabanc›lar baﬂvurabilecektir.
Kamu denetçili¤inin öngörülmesi ve yasayla düzenlenmesi olumlu bir geliﬂme olmakla birlikte, yasa uygulama alan›na girememiﬂtir. Anayasa Mahkemesi, yasan›n
“(1) ‹lk Baﬂdenetçi ve en az beﬂ denetçinin seçimi ile Kamu Denetçili¤i Kurumu kurulur. (2) Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren otuz gün sonra Baﬂkanl›k
taraf›ndan Baﬂdenetçi ve beﬂ denetçi seçimi için aday adayl›¤› baﬂvuru süreci baﬂlat›l›r ve 11’inci maddede öngörülen usule uyularak seçim sonuçland›r›l›r.” diyen geçici 1. maddesinin yürütmesinin durdurulmas›na karar vererek, yasay› iﬂlersiz k›lm›ﬂt›r. Anayasa Mahkemesi, yasan›n çeﬂitli hükümlerinin iptali için aç›lm›ﬂ olan davay›
henüz esastan görüﬂmemiﬂtir.

Ola¤anüstü Yönetim Biçimleri
Her ülkede, zaman zaman ola¤anüstü durumlarla karﬂ› karﬂ›ya kal›nabilir. Büyük
bir do¤al afet yaﬂanabilir, ayaklanma olabilir ya da savaﬂ tehlikesi ortaya ç›kabilir.
Devletlerin ola¤an yönetim biçimleri, bu tür ola¤anüstü durumlar›n üstesinden
gelmeye elveriﬂli araçlarla donanm›ﬂ de¤ildir. Ola¤anüstü durumlar›n ola¤ana dönüﬂtürülmesi, yönetimin daha geniﬂ yetkilerle donat›lmas›n›, kiﬂi haklar›n›n daha
fazla s›n›rlanabilmesini ya da kiﬂilere ek yükümlülükler getirilmesini gerektirir.
Bu yüzden, demokratik hukuk devleti anlay›ﬂ›n›n geçerli oldu¤u devletlerde, ola¤an yönetim biçimi gibi ola¤anüstü yönetim biçiminde de, yönetimin yetkilerinin art›r›lmas›, temel hak ve özgürlüklerin s›n›rlanmas› hukuk kurallar›yla sa¤lan›r. Bu nedenle de, anayasalar, ola¤an yönetim biçimini düzenleyen kurallar yan›nda ola¤anüstü yönetim biçimini öngören ve düzenleyen kurallara da yer verirler. Uygulama
da, bu kurallara dayan›larak yap›l›r.
Türkiye’de, ola¤anüstü durumlarda uygulanan ola¤anüstü yönetim biçimlerinin
hukuk devleti anlay›ﬂ› içinde düzenlendi¤ini söylemek mümkün de¤ildir.
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Tarihsel Olarak Ola¤anüstü Yönetim Biçimleri
Türk hukukunda ola¤anüstü yönetim kavram›na, “idare-i örfiye” (s›k›yönetim) ad›
alt›nda ilk kez 1876 Kanun-› Esasisi’nin 113. maddesinde yer verilmiﬂtir.
113. maddeye göre, ülkenin bir yerinde “ihtilal” ortaya ç›kaca¤›n› gösteren belirtiler tespit edildi¤inde, Hükümete, o yerde geçici olarak s›k›yönetim ilan etme yetkisi tan›nm›ﬂt›r. S›k›yönetim, mülki yönetimin sahip oldu¤u yetkilerin, s›k›yönetim
ilan edilen yerde ve sürede, ask›ya al›nmas› demektir. Uygulanacak yönetim biçimi,
özel düzenlemeyle belirlenecektir.
Bu düzenleme, 24 Ramazan 1294 (2 Ekim 1877) tarihli ‹dare-i Örfiye Kararnamesi ile yap›lm›ﬂt›r. Bu kararnamenin 2. maddesine göre, “‹dare-i örfiyenin ilan olunmas›yla beraber Kanun-› Esasi’nin ve sair kavanin ve nizamat› mülkiyenin iﬂbu ‹dare-i Örfiye Kararnamesine muhalif olan maddeleri ahkam-› idare-i örfiye devam ettikçe muvakkaten tatil olunacakt›r” (s›k›yönetim ilan›yla birlikte, Anayasan›n ve
öbür kanunlar ile idari düzenlemelerin bu s›k›yönetim kararnamesine ayk›r› maddeleri, s›k›yönetim süresince geçici olarak uygulanmayacakt›r). Mülki idarenin sahip
oldu¤u yetkiler askeri yönetime geçecektir (md. 3).
Kanun-› Esasinin 113. maddesi 1909 y›l›nda de¤iﬂtirilmiﬂ, de¤iﬂiklikle padiﬂah›n
sürgün yetkisi kald›r›lm›ﬂ, s›k›yönetime iliﬂkin f›kra korunmuﬂtur.
Bu durum karﬂ›s›nda, 1876 Kanun-› Esasisi’nin kurdu¤u sistemde s›k›yönetimi bir
“hukuk rejimi” olarak nitelemek mümkün görünmemektedir. Öngörülen sistem, yönetimin hukuk d›ﬂ›na ç›kmas›na elveriﬂli bir sistemdir.
1921 Anayasas›, “savaﬂ hali”nin geçici anayasas›d›r. Ola¤anüstü yönetime iliﬂkin
özel düzenlemeye yer vermemiﬂtir.
1924 Anayasas›, ola¤anüstü yönetim biçimi olarak s›k›yönetimi 86. maddesinde
düzenliyordu. 86. madde, s›k›yönetimin hangi koﬂullarda, hangi süre için, nerede
ilan edilebilece¤ini düzenliyor, Bakanlar Kurulu’nun s›k›yönetim ilan› karar›n›n
Meclis taraf›ndan onaylanmas› gereklili¤ini öngörüyordu. Ayr›ca, hangi özgürlüklerin s›n›rlanabilece¤ini belirterek temel hak ve özgürlükler konusunda hukuk güven-
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li¤i sa¤l›yordu. 86. maddeye uygun olarak ayr›nt›lar›n düzenlenmesi ise yasaya b›rak›l›yordu.
Cumhuriyet döneminin ilk s›k›yönetim kanunu 22 May›s 1940’da kabul edilen
3832 say›l› Örfi ‹dare (S›k›yönetim) Kanunu’dur. Bu tarihe kadar, s›k›yönetim ilan›
halinde, Osmanl› döneminden kalma idare-i örfiye kararnameleri, Divan-› Harbi Örfi Kararnameleri, ‹stiklal Mahkemeleri hakk›nda mevzuat, Takrir-i Sükun Kanunu
uygulanm›ﬂt›r.
3832 say›l› Örfi ‹dare Kanunu’nun özelli¤i, ola¤anüstü durumun gerektirdi¤i yetkileri askeri yönetime verirken, genel güvenlik ve asayiﬂe iliﬂkin olan ve ola¤an durumlarda polis taraf›ndan kullan›lan yetkileri toptan askeri makamlara aktarmamas›yd›. Bunlardan askeri makamlara aktar›lmas› gerekenler varsa, bunlar› belirleme
yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmekteydi. Ayr›ca, kendisine b›rak›lan yetkileri kullanarak ald›klar› kararlar› bizzat askeri makamlar uygulam›yor, bunlar›n uygulanmas›
kolluk güçlerine b›rak›l›yordu. Böylece, s›k›yönetim makamlar›n›n belirlenmesi yetkisi siyasal iktidarda kal›yor, kararlar›n uygulanmas› ise ‹çiﬂleri Bakanl›¤› denetiminde gerçekleﬂtiriliyordu. Bu düzenlemelerle, temel hak ve özgürlüklerin s›k›yönetim
idaresi alt›nda da kullan›labilmesi güvence alt›na al›nm›ﬂ oluyordu. Bir baﬂka güvence ise, yasan›n, s›k›yönetim makamlar›n›n eylem ve iﬂlemlerinin yarg› denetimine bir s›n›rlama getirmemiﬂ olmas›nda yer almaktad›r.
1924 Anayasas›’n›n ve 3832 say›l› Örfi ‹dare Kanunu’nun kurdu¤u s›k›yönetim rejimi, hukuk devleti anlay›ﬂ›na uygun bir “hukuk rejimi”dir.
1961 Anayasas›’na göre, ola¤anüstü yönetim biçimleri, ola¤anüstü haller, s›k›yönetim ve savaﬂ halidir.
Ola¤anüstü hallerin kanunla düzenlenmesi öngörülmüﬂ, ancak 1961 Anayasas›’n›n uyguland›¤› dönemde kanunla düzenleme yap›lmad›¤› için ola¤anüstü hal uygulamas› yaﬂanmam›ﬂt›r.
1961 Anayasas›, s›k›yönetim ve savaﬂ halini 124. maddesinde düzenlemiﬂtir.
1961 Anayasas›’n›n 1924 Anayasas› düzenlemesinden birinci fark›, s›k›yönetimi
uzatma süresini iki ayla s›n›rlamas›d›r. 1924 Anayasas›’nda bu yönde bir s›n›rlama
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söz konusu de¤ildi. Bu s›n›rlama, TBMM denetimini art›rmas› bak›m›ndan olumludur.
‹kinci fark, olumsuz bir fark olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. 1924 Anayasas›, s›k›yönetim uygulamas› s›ras›nda k›s›tlanacak haklar› saym›ﬂken 1961 Anayasas› böyle
bir düzenleme yapmam›ﬂt›r. Böylece, yasa koyucunun hareket alan› geniﬂlemiﬂ, temel hak ve özgürlüklerle ilgili güvence azalm›ﬂt›r.
1971 anayasa de¤iﬂikli¤iyle, s›k›yönetim ilan›n› kolaylaﬂt›r›c› bir düzenleme kabul
edilmiﬂtir.
1961 Anayasas›, s›k›yönetim makamlar›n›n eylem ve iﬂlemlerinin yarg›sal denetimi konusunda bir s›n›rlama getirmemiﬂ, yasalar›n anayasaya uygunlu¤u denetimini
öngörerek ve Anayasa Mahkemesi’ni kurarak ola¤anüstü yönetim biçimlerine iliﬂkin
yasalar›n denetimini de olanakl› k›lm›ﬂt›r.
1961 Anayasas› döneminde, 3832 say›l Örfi ‹dare Kanunu, 1971 y›l›na kadar yürürlükte kalm›ﬂt›r. 13 May›s 1971’de kabul edilen 1402 say›l› S›k›yönetim Kanunu,
Örfi ‹dare Kanunu’na göre, temel hak ve özgürlüklerin güvence alt›na al›nmas› bak›m›ndan daha geri bir kanundur.
1402 say›l› S›k›yönetim Kanunu’na göre, s›k›yönetim ilan› üzerine, s›k›yönetim
komutan› atan›r ve genel güvenlik ve asayiﬂe iliﬂkin zab›ta görev ve yetkileri s›k›yönetim komutanl›¤›na geçer, zab›ta kuvvetleri de s›k›yönetim komutanl›¤› emrine girer.
S›k›yönetim komutanl›¤›na ba¤l› s›k›yönetim mahkemeleri kurulur. Bu mahkemelerde asker yarg›ç ve savc›lar›n yan›nda sivil yarg›ç ve savc›lar da görevlendirilebilir.
S›k›yönetim komutanl›¤›, gerekli gördü¤ü tüm temel hak ve özgürlükleri s›n›rlayabilir ya da bunlar›n kullan›lmas›n› ask›ya alabilir.
Görüldü¤ü gibi, 1961 Anayasas›’n›n s›k›yönetim rejimi, 1924 Anayasas›’n›n kurdu¤u s›k›yönetim rejimine göre, temel haklar›n kullan›lmas› bak›m›ndan daha az gü-
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vence sa¤layan, temel hak ve özgürlüklerin s›n›rlanmas› ve ask›ya al›nmas› bak›m›nda idareyi daha serbest b›rakan, ancak yine de yarg› denetimini ortadan kald›rmayan bir sistem olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
1982 Anayasas›, ola¤anüstü yönetim biçimlerini, ola¤anüstü hal, s›k›yönetim, seferberlik ve savaﬂ hali olarak belirlemektedir.
Ola¤anüstü haller, tabii afet ve a¤›r ekonomik bunal›m hallerinde (md. 119) ya
da ﬂiddet olaylar›n›n yayg›nlaﬂmas› ve kamu düzeninin ciddi ﬂekilde bozulmas› nedeniyle (md. 120) ilan edilebilir. 121. madde ise, OHAL ilan edilmesi durumunda
yap›lmas› gerekenleri düzenlemektedir.
Anayasa’n›n 122. maddesi, s›k›yönetim, seferberlik ve savaﬂ haline iliﬂkin düzenlemeye yer vermektedir.
1982 Anayasas›, ola¤anüstü hali (OHAL) “sivil s›k›yönetim” olarak düzenlemiﬂ, s›k›yönetimi ise daha da a¤›rlaﬂt›rm›ﬂt›r.
OHAL ve s›k›yönetim, Bakanlar kurulunca, süresi alt› ay› geçmemek üzere ilan
edilebilmektedir. Bu süre, s›k›yönetim için, 1924 Anayasas›’nda bir ay, 1961 Anayasas›nda ise iki ay idi. S›k›yönetimin uzat›lmas› konusunda 1924 Anayasas› süre öngörmemiﬂ, 1961 Anayasas› ise, TBMM’nin, süresi her defas›nda iki ay› aﬂmamak üzere, s›k›yönetimi uzatabilece¤ini öngörmüﬂtü. 1982 Anayasas› ise bu süreyi dört ay
olarak belirlemiﬂtir.
1982 Anayasas›, OHAL ve s›k›yönetim ilan edilebilmesi için, Cumhurbaﬂkan›’n›n
baﬂkanl›¤›nda toplanan Bakanlar Kurulu’nu yetkili k›lm›ﬂ, s›k›yönetim ilan› için Milli Güvenlik Kurulu’nun görüﬂünün al›nmas› zorunlulu¤unu getirmiﬂtir.
1982 Anayasas›, s›k›yönetim komutanlar›n›n siyasal otoriteye de¤il, Genelkurmay
Baﬂkanl›¤›’na ba¤l› olarak görev yapacaklar›n› belirtmiﬂ, siyasal otoritenin s›k›yönetim komutanlar›n› denetleme olana¤›n› kald›rm›ﬂt›r.
1982 Anayasas›, OHAL ve s›k›yönetim ilan› halinde, bir yetki kanununa ihtiyaç olmadan, Cumhurbaﬂkan›’n›n baﬂkanl›¤›nda toplanan Bakanlar Kurulu’na, OHAL ya
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da s›k›yönetimin gerekli k›ld›¤› hallerde kanun hükmünde kararname ç›karma yetkisi tan›m›ﬂt›r. Bu KHK’lar›n TBMM’de görüﬂülmesi gerekmekte, ancak görüﬂülmemesi halinde ne olaca¤› belirtilmemektedir.
Anayasa’n›n 15. maddesi, OHAL ve s›k›yönetim ilan› halinde, temel hak ve özgürlüklerle ilgili baz› güvenceler getirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Bu maddeye göre, ola¤anüstü yönetim biçimlerinde uluslararas› hukuktan do¤an yükümlülükler ihlal edilmemek kayd›yla, durumun gerektirdi¤i ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullan›lmas›
k›smen veya tamamen durdurulabilecek ya da bunlarla ilgili olarak Anayasada öngörülen güvencelere ayk›r› önlemler al›nabilecektir.
Ancak, hiçbir durumda, savaﬂ hukukuna uygun fiiller sonucu ölümler d›ﬂ›nda kiﬂinin yaﬂama hakk›na, maddi ve manevi varl›¤›n›n bütünlü¤üne dokunulamayacak,
kimse din, vicdan, düﬂünce ve kanaatlerini aç›klamaya zorlanamayacak ve bunlardan dolay› suçlanamayacak, suç ve cezalar geçmiﬂe yürütülemeyecek, suçlulu¤u
mahkeme karar›yla saptan›ncaya kadar kimse suçlu say›lamayacakt›r.
Anayasaya ayk›r› önlemlerin al›nabilece¤ini öngören bu madde hükmünün, temel
hak ve özgürlükler için bir güvence oluﬂturamayaca¤› aç›kça görülmektedir.
OHAL ve s›k›yönetime iliﬂkin düzenlemelerin, yukar›da an›lan maddeler çerçevesinde, yasayla yap›lmas› gerekmektedir.
25 Ekim 1983 tarihinde, 2935 say›l› Ola¤anüstü Hal Kanunu, Dan›ﬂma Meclisi’nde
kabul edilerek yürürlü¤e girdi. S›k›yönetime iliﬂkin olarak yeni bir yasal düzenleme
yap›lmad›, ancak 1402 say›l› S›k›yönetim Kanunu, 12 Eylül 1980 askeri yönetimince
14 kez de¤iﬂtirilerek a¤›rlaﬂt›r›ld›.
1982 Anayasas›’n›n öngördü¤ü OHAL ve s›k›yönetim sisteminde, mevzuat›n,
OHAL ve s›k›yönetim yetkililerinin eylem ve iﬂlemlerinin denetimine de s›n›rlamalar getirilmiﬂtir.
Bütün bu aç›klamalardan sonra, 1982 Anayasas›’n›n getirdi¤i ola¤anüstü yönetim
rejimlerinin “hukuk rejimi” oldu¤unu söylemek mümkün görünmemektedir.
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Tanör Raporlar› Sonras› Geliﬂmeler
OHAL ve s›k›yönetime iliﬂkin sorunlar›n büyük bölümünün anayasadan kaynakland›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Bülent Tanör’ün 1997 raporunda yer alan ve 1999 raporunda yinelenen önerileri, o günden bu yana dikkate al›nmam›ﬂt›r.
Tanör raporlar›n›n yay›nlanmas›ndan sonra Anayasa’da ola¤anüstü yönetime iliﬂkin bir de¤iﬂiklik gerçekleﬂtirilmedi, ama OHAL Kanun Hükmünde Kararnamelerinin birisinin bir maddesinde de¤iﬂiklik yap›ld›. Bu de¤iﬂiklik, “uyum yasalar›”ndan
birisi olan 4778 say›l› ve 02.01.2003 tarihli Kanun’un 430 say›l› OHAL KHK’s›n›n 3/c
bendinin birinci paragraf›yla ilgiliydi. Ancak, bu de¤iﬂiklik gerçekleﬂtirildi¤inde,
OHAL yürürlükte de¤ildi, dolay›s›yla bir hükmü de¤iﬂtirilen 430 say›l› KHK da yürürlükte de¤ildi. Çünkü, OHAL kald›r›l›nca, OHAL döneminde yürürlü¤e konulmuﬂ
olan tüm KHK’lar kendili¤inden yürürlükten kalkar, yok olurlar. Meclis, iktidar› ve
muhalefetiyle, OHAL KHK’lar›n›n, ileride OHAL ilan edilmesi durumunda yeniden
yürürlü¤e girecekleri yan›lg›s›na düﬂerek, var olmayan bir KHK hükmünü de¤iﬂtirmiﬂ oldu.
ﬁimdi, Bülent Tanör’ün dikkate al›nmayan önerilerini, baz› eklemelerle, yinelemek gerekmektedir.
Öneriler
Anayasa’n›n 15. maddesi, Bülent Tanör’ün gerekçeleri ve önerileri do¤rultusunda
de¤iﬂtirilmelidir: Maddenin kenar baﬂl›¤› “Temel hak ve hürriyetlerin k›smen durdurulmas›” olmal›, madde metnindeki “veya tamamen” (durdurulabilir) ibaresi madde metninden ç›kar›lmal›, yine madde metninde yer alan “veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere ayk›r› tedbirler al›nabilir” ibaresi de yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
Anayasa’n›n 119. maddesinin metninde yer alan “veya a¤›r ekonomik bunal›m”
ibaresi madde metninden ç›kar›lmal›, maddenin kenar baﬂl›¤› da “Tabii afet sebebiyle ola¤anüstü hal ilan›” olarak düzeltilmelidir.
Anayasa’n›n 120. ve 122/1. maddelerinin metninde yer alan “alt›” sözcükleri “iki”
olarak de¤iﬂtirilmelidir.
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Anayasa’n›n 121/1 ve 122/4. maddelerinde yer alan “dört” sözcükleri “iki” olarak de¤iﬂtirilmelidir.
Anayasa’n›n 121/3. maddesinde, “Ola¤anüstü hal süresince” ibaresinden sonra ve
122/2. maddesinde “S›k›yönetim süresinde” ibaresinden sonra “uygulanmak üzere”
ibaresi eklenmelidir. Böylece, bu kararnamelerin OHAL ya da s›k›yönetim kald›r›ld›ktan sonra yürürlükten kalkm›ﬂ olacaklar› netlik kazanacakt›r.
Anayasa’n›n 121. maddesinin 3. f›kras›n›n ve 122. maddesinin ikinci f›kras›n›n sonuna ﬂu cümle eklenmelidir: “Belirlenen sürede onaylanmayan kararnameler, bu
sürenin sonunda kendili¤inden yürürlükten kalkar”. Böylece, bu kararnamelerin
TBMM’de görüﬂülmemesi durumunda ne olaca¤› netlik kazanm›ﬂ olacakt›r.
Anayasa’n›n 120. ve 121. maddelerinde yer alan “Milli Güvenlik Kurulunun da
görüﬂünü ald›ktan sonra” ibareleri maddelerin metninden ç›kart›lmal›d›r.
Anayasa’n›n 122. maddesinin son f›kras›nda yer alan “Genelkurmay Baﬂkanl›¤›na” ibaresi yerine “Baﬂbakanl›¤a” sözcü¤ü konulmal›d›r.
Bu de¤iﬂikliklerin gerçekleﬂtirilmesi halinde, OHAL ve s›k›yönetim yasalar›na
yans›t›lmalar› gerekti¤i aç›kt›r.
1982 Anayasas›’n›n uyguland›¤› dönemde, OHAL ve s›k›yönetime iliﬂkin mevzuat›n, iﬂlem ve eylemlerin denetimi de sorunlarla yüklüdür. Ancak, bu sorunlar, hukuk devleti baﬂl›kl› bölümde ele al›nacakt›r.
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‹NSAN HAKLARI
‹nsan haklar› ile demokrasi kavramlar› aras›nda kopar›lmas› mümkün olmayan bir
ba¤ vard›r. ‹nsan haklar›n›n hukuk metinlerinde tan›nmad›¤› ve güvence alt›na al›nmad›¤› bir yönetim biçimi “demokratik” olarak nitelenemez. Bireylerin oluﬂturdu¤u
toplumun siyasal örgütlenmesi olan devletin iﬂlevi, bireyin haklar›n› kullanabilece¤i bir kamusal düzeni kurmakt›r. Devlet, birey ve bireylerin oluﬂturdu¤u topluluklar için vard›r.
Bir devletin insan haklar›na dayal› olabilmesi için, tan›nacak ve güvence alt›na
al›nacak haklar›n, içinde bulunulan tarihsel aﬂamada evrensel olarak kabul edilen
ve ulusalüstü insan haklar› metinlerinde (beyannameler, sözleﬂmeler) somutlaﬂt›r›lan haklar bütünü olmas› gerekir.
‹nsan haklar›na iliﬂkin genel esaslar ülkenin anayasas› ile belirlenir. Çünkü, anayasalar, devletin yap›s›n› kuran hükümlerin yan›nda, birey-devlet iliﬂkilerini düzenleyen metinlerdir.
Türk hukukunda, birey-devlet iliﬂkileri, insan haklar›, en baﬂta anayasalar›n düzenleme alan› içinde ele al›nm›ﬂt›r. 1876 Kanun-› Esasisi’nden beri, insan haklar›na
iliﬂkin temel esaslar, anayasalar›n düzenleme alan› içinde yer alm›ﬂt›r.
Bu bölümde, önce insan haklar› alan›nda yaﬂanan anayasal geliﬂmeler özetlenecek, daha sonra, Bülent Tanör’ün bölümlemesi esas al›narak, genel esaslar, kiﬂi dokunulmazl›¤›, özgürlü¤ü, güvenli¤i, ard›ndan düﬂünsel özgürlükler, kollektif özgürlükler ve Kürt sorunu ele al›nacakt›r.

Anayasalarda ‹nsan Haklar›
1876 Kanun-› Esasisi, ilk yedi maddeden oluﬂan genel hükümlerin hemen ard›nda, 8-26. maddelerini Osmanl› Devleti uyruklar›n›n genel haklar›na ay›rm›ﬂt›r. Bu
maddelerde yer alan haklar, hem haklar listesinin hem de güvencelerin eksikli¤ine
karﬂ›n, o dönem için önemli ve Tanzimat düzenlemelerini aﬂan bir liste oluﬂturmaktad›r.

113

19 maddede düzenlenmiﬂ olan bu haklar ﬂöyle grupland›r›labilir:
Osmanl› Devleti uyru¤unda olan herkes, din ve mezhep ayr›m› yap›lmaks›z›n Osmanl› say›l›r (md. 8) ve yasa önünde ve hak ve ödevleri bak›m›ndan eﬂittir (md. 17).
Osmanl›lar kiﬂi özgürlü¤üne (md. 9) ve kiﬂi dokunulmazl›¤›na (md. 10) sahiptirler ve yasan›n belirledi¤i nedenler d›ﬂ›nda cezaland›r›lamazlar (md. 10). Her türlü
iﬂkence ve eziyet yasakt›r (md. 26). Müsadere ve angarya yasakt›r (md. 24).
Osmanl› Devleti’nin dini, ‹slam dini olmakla birlikte, din özgürlü¤ü tan›nmaktad›r (md. 11).
Anayasa, düﬂünce özgürlü¤ünden söz etmemektedir. Ancak, düﬂüncenin ifadesinin temel arac› olan bas›ndan söz ederken, “matbuat kanun dairesinde serbesttir”
demekte (md. 12), sansürü de yasaklamamaktad›r. Bu durumda, bas›n özgürlü¤ünün güvence alt›na al›nd›¤›n› söylemek mümkün de¤ildir.
Herkes konut dokunulmazl›¤›ndan yararlan›r (md. 22).
Osmanl› uyruklar›na özel giriﬂim özgürlü¤ü (md. 13), mülkiyet hakk› tan›nm›ﬂt›r
(md. 21). De¤eri peﬂin olarak ödenmedikçe kamulaﬂt›rma yap›lamaz (md. 21).
Yasal çerçevede genel ve özel ö¤retim hakk› tan›nmakta (md. 15), okullar devletin denetimi alt›na konulmuﬂ bulunmaktad›r (md. 16).
Vergiler kanunla konulacak (md. 25), herkes, gücüne göre vergi verecektir (md. 20).
Herkes, devletin resmi dili olan Türkçe’yi bilmek koﬂuluyla (md. 18), ehliyet ve
yetene¤ine göre devlet memurlu¤una girme hakk›na (md. 19) sahiptir.
Bireysel ve toplu dilekçe hakk›, Osmanl›lar’›n haklar›ndan say›lm›ﬂt›r (md. 14).
Seçme ve seçilme hakk› bu bölümde öngörülmemiﬂ olsa da, temsil ilkesine ve seçimlere yer veren (md. 65-69) 1876 Kanun-› Esasisi’nin, bu haklar› dolayl› yoldan
tan›d›¤› kabul edilmelidir.
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Bu haklar›n güvencesi say›labilecek bir düzenleme, 23. maddede yer almaktad›r.
Bu maddeye göre, kimse kanunen tabi oldu¤u mahkemeden baﬂka bir mahkemede yarg›lanamaz. Bu ve yarg› bölümünde yer alan maddeler dikkate al›nd›¤›nda,
Kanun-› Esasi’nin “do¤al yarg›ç” ve “do¤al yarg› yolu”nu benimsedi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Kuﬂkusuz, bu haklar listesi, bugünkü bak›ﬂ aç›s›ndan yeterli bir liste say›lamaz.
Öte yandan, haklar› güvence alt›na alacak “s›n›rlaman›n s›n›r›”n› oluﬂturacak ilkeler
Anayasada yer almamaktad›r. Ayr›ca, haklar yasayla düzenlenecektir ve yasalar›n
anayasall›k denetimi de öngörülmüﬂ de¤ildir.
Bütün bu eksikliklerin ötesinde, anayasada tan›nan kiﬂi güvenli¤iyle ilgili haklar›n kullan›lmas›, anayasan›n bir baﬂka maddesinde ortadan kald›r›lmaktad›r. 113.
maddeye göre, Padiﬂah, hükümetin emniyetini ihlal etti¤i polis marifetiyle tespit edilenleri sürgüne gönderme yetkisine sahip k›l›nm›ﬂt›r.
Kanun-› Esasi’nin ask›ya al›nd›¤› 30 y›ll›k dönemin uygulamas›nda, anayasada yer
alan temel hak ve özgürlüklerin kullan›lmas›n›n aﬂ›r› ölçülerde s›n›rland›¤›n› belirtmek gerekir.
Kanun-› Esasi’de 1909 y›l›nda gerçekleﬂtirilen de¤iﬂikliklerle, insan haklar›nda
ilerleme kaydedilmiﬂ, listeye baz› yeni haklar eklenmiﬂtir.
10. maddede yap›lan de¤iﬂiklikle tutuklama konusunda da yasaya uyma zorunlulu¤u getirilmiﬂ, 12. maddede yap›lan de¤iﬂiklikle bas›n›n ön denetimi yasaklanm›ﬂ,
yeni 119. maddeyle postaya verilen evrak ve mektuplar›n sorgu yarg›c› karar› olmadan aç›lamayaca¤› (haberleﬂme özgürlü¤ü) hükmü getirilmiﬂ, 120. maddeyle, özel
yasas›na uymak koﬂuluyla toplant› hakk› ve baz› konularda getirilen yasaklamalarla s›n›rl› dernek hakk› tan›nm›ﬂt›r.
113. maddeyle padiﬂaha tan›nm›ﬂ olan sürgüne gönderme yetkisi ise kald›r›lm›ﬂt›r.
Bütün bu yenilikler, insan haklar› alan›nda bir geliﬂmeyi ifade etmektedir.
Bir geçiﬂ dönemi anayasas› olan 1921 Anayasas›, insan haklar›n› düzenlememiﬂtir.
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Geçiﬂ döneminin sonunda kurulan yeni devletin ilk anayasas› olan 1924 Anayasas›, birey-devlet iliﬂkilerini bireyci, liberal bir yaklaﬂ›mla düzenlemiﬂtir.
Bu Anayasa’n›n 5. bölümü, Türkler’in kamu haklar›na ayr›lm›ﬂt›r ve 68. maddeden baﬂlay›p 88. maddede son bulmaktad›r.
Anayasa’n›n insan haklar›yla ilgili bireyci liberal yaklaﬂ›m›, do¤al haklar anlay›ﬂ›yla düzenlenmiﬂ olan “hürriyet”in tan›m›n› da veren 68. maddede hemen karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. “Her Türk hür do¤ar, hür yaﬂar. Hürriyet, baﬂkas›na zarar vermiyecek
her ﬂeyi yapabilmektir.”
Ayn› maddenin ikinci f›kras›, “hürriyetin s›n›r›”n› ﬂöyle çizmektedir: “Tabii haklardan olan hürriyetin herkes için s›n›r›, baﬂkalar›n›n hürriyeti s›n›r›d›r. Bu s›n›r› kanun
çizer.”
Bu maddede, daha sonra 1961 ve 1982 Anayasalar›nda yer alacak olan devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmezli¤inin, cumhuriyetin, milli güvenli¤in, kamu düzeninin, kamu yarar›n›n, genel ahlak›n, genel sa¤l›¤›n korunmas› gibi s›n›rlama nedenlerinin yer almad›¤› görülmektedir. Bu düzenleme, liberal, bireyci bir insan haklar›
yaklaﬂ›m›n›n göstergesidir.
1924 Anayasas›, 5. bölümünde haklar› grupland›rmam›ﬂ, birbiri ard›na s›ralam›ﬂt›r. Bu maddelerde, klasik bireysel hak ve özgürlüklerin hemen hepsine yer verilmiﬂtir.
69. madde, eﬂitlik ilkesini ve her türlü ayr›mc›l›¤›n kald›r›ld›¤›n› öngörmekte, genel bir madde olan 70. madde, kiﬂi dokunulmazl›¤›, vicdan, düﬂünce, söz, yay›n, seyahat, sözleﬂme, çal›ﬂma, mülk edinme, mal›n› kullanma, toplanma, dernek kurma
ve ortakl›k kurma hak ve özgürlüklerinin Türkler’in do¤al haklar›ndan oldu¤unu belirtmektedir.
‹zleyen maddelerde can, mal, ›rz ve konut dokunulmazl›¤› (md. 71); yasan›n belirledi¤i durumlar d›ﬂ›nda yakalama ve tutuklama yasa¤› (md. 72); iﬂkence, eziyet,
müsadere ve angarya yasa¤› (md. 73); kamu yarar›na olmayan ve de¤eri ödenmeden kamulaﬂt›rma yasa¤› (md. 74); felsefi düﬂünce ve dini inanç nedeniyle k›nana-
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mama ve yasalar çerçevesinde ibadet özgürlü¤ü (md. 75); yasada belirlenen durumlar d›ﬂ›nda meskene girme ve üst arama yasa¤› (md. 76); yasa çerçevesinde bas›n
özgürlü¤ü, yay›ndan önce denetleme ve yoklama yasa¤› (md. 77); seferberlik ve s›k›yönetim halleri ve salg›n hastal›klar›n varl›¤› d›ﬂ›nda s›n›rlanamayacak seyahat özgürlü¤ü (md. 78); yasal s›n›rlar içinde sözleﬂme, çal›ﬂma, mülk edinme, mallar›n kullan›m›, toplanma, dernek ve ortakl›k kurma haklar› (md. 79), hükümetin gözetim ve
denetimi alt›nda ve yasalara uygun olarak ö¤retim özgürlü¤ü (md. 80); haberleﬂmenin gizlili¤i (md. 81) düzenlenmektedir.
Siyasal haklar çerçevesinde, seçme hakk› (md. 10), seçilme hakk› (md. 11), bireysel ve toplu dilekçe hakk› (md. 82), vergi ve verginin kanunili¤i (md. 84, 85), devlet memurlu¤una girme hakk› (md. 92) düzenlenmiﬂ bulunmaktad›r.
Sosyal ve ekonomik haklar 1924 Anayasas›’nda öngörülmüﬂ de¤ildir. Bunun istisnas›, 87. maddenin öngördü¤ü ilkö¤retim hakk› ve ödevidir. Madde, ilkö¤retimin
devlet okullar›nda paras›z oldu¤unu belirtmektedir.
1924 Anayasas›, ola¤anüstü yönetim biçimlerinde hak ve özgürlüklere getirilebilecek s›n›rlamalar› da, insan haklar›n›n düzenlendi¤i 5. bölümünde, öngörmektedir.
Bu madde, s›k›yönetim ilan› halinde, geçici olarak s›n›rlanabilecek ya da durdurulabilecek haklar› tek tek saymaktad›r: Kiﬂi ve konut dokunulmazl›¤›, bas›n, gönderiﬂme, dernek, ortakl›k özgürlükleri.
Ola¤anüstü yönetim dönemlerinde insan haklar› bak›m›ndan önemli bir güvence
oluﬂturan böyle bir düzenlemeye 1961 ve 1982 Anayasalar›nda rastlanmayacakt›r.
1924 Anayasas›’nda yer alan haklar›n öznesi olan “Türk” ya da “Türkler”in kimler oldu¤u da Anayasa’da belirtilmektedir: “Türkiye’de din ve ›rk ay›rt edilmeksizin
vatandaﬂl›k bak›m›ndan herkese ‘Türk’ denir”. Anayasa, ülkede dinsel ve ›rksal çeﬂitlili¤i kabul etmekte, ancak “Türk”lük nitelemesinin dinsel ya da ›rksal bir anlam
taﬂ›mad›¤›n›, vatandaﬂl›k ba¤›n› ifade etti¤ini vurgulamaktad›r. Vatandaﬂl›¤›n tan›m›
bak›mdan, 1924 Anayasas›’n›n bu hükmü, baﬂar›l› bir düzenleme say›lmal›d›r. Bununla birlikte, klasik haklar›n öznesinin “herkes” olarak de¤il, s›n›rlay›c› bir biçimde, “Türk” ya da “Türkler” olarak belirlendi¤ini de vurgulamak gerekir.
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Kuﬂkusuz burada Anayasa’n›n insan haklar›yla ilgili düzenlemeleri aktar›lmaktad›r. Hem tek partili hem de çok partili dönemde gerçekleﬂtirilen uygulamalarla Anayasa’da yer alan düzenlemeler aras›nda farkl›l›klar yaﬂand›¤› gerçe¤i unutulmamal›d›r.
1924 Anayasas›, insan hak ve hürriyetlerinin s›n›r›n›n baﬂkalar›n›n hürriyetinin s›n›r› oldu¤unu belirtse de, haklarla ilgili bir çok maddede belirlenen nedenlerle, yasayla s›n›rlama olana¤› getirmektedir. Ancak, Anayasa, bu s›n›rlamalar›n s›n›r›n› belirtmemekte, bir güvence maddesi içermemektedir. Ayr›ca, bir güvence maddesi öngörmüﬂ olsayd› bile, insan haklar›n›n güvence alt›na al›nmas›n›n sa¤lanmas› bak›m›ndan, yasalar›n anayasaya uygunlu¤unun denetimi mekanizmas›n›n kurulmam›ﬂ
olmas› büyük bir eksiklik oluﬂturacakt›. Bu eksiklik nedeniyle, birçok temel hak ve
özgürlü¤ün yasayla, kabul edilemeyecek ölçülerde s›n›rlanmas› engellenememiﬂtir.
Söz konusu eksiklik, 1961 Anayasas› ile giderilecektir.
1961 Anayasas›, metninin II. K›sm›n› “temel haklar ve ödevler”e ay›rm›ﬂt›r. Bu k›s›m, 9 maddeden oluﬂan “temel esaslar” k›sm›n›n hemen ard›ndan gelmektedir.
Böylece, insan haklar›, anayasa sistemati¤inde ön s›raya al›nm›ﬂ olmaktad›r. Bu da,
insan haklar›na 1961 Anayasas›’n›n verdi¤i önemin bir göstergesidir.
1961 Anayasas›’n›n insan haklar›na verdi¤i önem, daha “Baﬂlang›ç” bölümünde
kendisini göstermektedir. Baﬂlang›ç bölümü, Türk milletini, tarihi boyunca ba¤›ms›z yaﬂam›ﬂ, hak ve hürriyetleri için savaﬂm›ﬂ; anayasa ve hukuk d›ﬂ› tutum ve davran›ﬂlar›yla meﬂrulu¤unu kaybetmiﬂ bir iktidara karﬂ› direnme hakk›n› kullanarak
devrim yapm›ﬂ bir millet (toplum) olarak nitelemektedir. Baﬂlang›ç bölümüne göre,
bu millet, Anayasa’y›, “insan hak ve hürriyetlerini, milli dayan›ﬂmay›, sosyal adaleti,
ferdin ve toplumun huzur ve refah›n› gerçekleﬂtirmeyi ve teminat alt›na almay›
mümkün k›lacak demokratik hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal temelleriyle
kurmak için” kabul etmiﬂ ve onu “hürriyete, adalete ve fazilete aﬂ›k evlatlar›n›n uyan›k bekçili¤ine emanet” etmiﬂtir.
Baﬂlang›ç bölümünün bu yaklaﬂ›m›, devleti kutsayan bir yaklaﬂ›m de¤il, tersine
insan haklar› ve demokrasiyi kurumsallaﬂt›rmay› amaçlayan bir yaklaﬂ›md›r. Bu yaklaﬂ›m, insan›, bireyi yücelten bir yaklaﬂ›md›r.
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Bu yaklaﬂ›m, 1961 Anayasas›’n›n genel esaslar bölümünde de sürdürülmektedir.
Cumhuriyetin niteliklerini belirleyen 2. maddeye göre, devlet “insan haklar›na …
dayanan” bir devlettir.
Temel haklar›n niteli¤i ve korunmas› kenar baﬂl›kl› 10. madde, 1. f›kras›nda, “Herkes, kiﬂili¤ine ba¤l›, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir” diyerek bireyin do¤al hukuktan kaynaklanan ve devletten önce gelen
haklara sahip oldu¤unu vurgulam›ﬂt›r. Ayn› madde, 2. f›kras›nda, “özgürlü¤ün” yetmedi¤ini, “özgürleﬂtirme”nin de gereklili¤ini ve bunun devletin görevi oldu¤unu iﬂaret etmektedir: “Devlet, kiﬂinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet
ve hukuk devleti ilkeleriyle ba¤daﬂmayacak surette s›n›rlayan siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engelleri kald›r›r; insan›n maddi ve manevi varl›¤›n›n geliﬂmesi için gerekli ﬂartlar› haz›rlar”. Bu f›krada, sosyal adalete yap›lan vurgunun da alt› çizilmelidir.
Alt› çizilmesi gereken bir baﬂka husus, siyasal haklar d›ﬂ›nda yer alan temel hak
ve özgürlüklerin öznesinin “herkes” olmas›d›r. Kuﬂkusuz yabanc›lar›n hak ve özgürlüklerinin düzenlenmesinde özel s›n›rlamalar yer alabilecektir, ancak bu s›n›rlamalar da “milletleraras› hukuka uygun” olmak zorundad›r.
1961 Anayasas›, temel hak ve özgürlükleri, II. K›s›mda 4 bölümde, 53 maddede
düzenleyerek insan haklar›na geniﬂ bir yer ay›rm›ﬂt›r. 1. bölüm genel hükümlere, 2.
bölüm kiﬂinin haklar› ve ödevlerine, 3. bölüm sosyal ve iktisadi haklar ve ödevlere,
4. bölüm de siyasi haklar ve ödevlere ayr›lm›ﬂt›r.
Kiﬂinin haklar› ve ödevleri, kullan›labilmeleri için devlete olumlu bir görev yüklemeyen, devletin kar›ﬂmamas›, dokunmamas› gereken klasik haklar, bir baﬂka deyiﬂle negatif statü haklar›d›r. Bunlar, kiﬂi dokunulmazl›¤› (md. 14), özel hayat›n gizlili¤i (md. 15), konut dokunulmazl›¤› (md. 16), haberleﬂme hürriyeti (md. 17), seyahat
ve yerleﬂme hürriyeti (md. 18), vicdan ve din hürriyeti (md. 19), düﬂünce hürriyeti
(md. 20), bilim ve sanat hürriyeti (md. 21), bas›n hürriyeti (md. 22-27), toplant› ve
gösteri yürüyüﬂü hakk› (md. 28), dernek kurma hakk› (md. 29), kiﬂi güvenli¤i (md.
30), hak arama hürriyeti (md. 31), kanuni yarg› yolu (md. 32), cezalar›n kanunili¤i
ve ﬂahsili¤i (md. 33) ve ispat hakk›d›r (md. 34). Sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler
bölümünde yer almakla birlikte nitelik itibariyle klasik haklar aras›nda yer alan mülkiyet hakk›n› (md. 36) ve çal›ﬂma ve sözleﬂme hürriyetini de burada anmak do¤ru
olur.
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1961 Anayasas›’n›n benimsedi¤i sosyal devlet ilkesinin gere¤i olarak, sosyal ve
ekonomik haklar da Anayasada düzenlenmiﬂtir. 3. bölümde yer alan bu haklar, bireye hak sa¤larken devlete de görev yüklemektedir. Bu haklar›n kullan›labilmesi,
devletin üzerine düﬂen yükümlülükleri yerine getirmesini gerektirir. Anayasa’n›n II.
K›s›m, 3. bölümünde ﬂu haklara yer verilmiﬂtir: Çal›ﬂma hakk› (md. 42), dinlenme
hakk› (md. 44), adil ücret hakk› (md. 45), sosyal güvenlik hakk› (md. 48), sa¤l›k
hakk› (md. 49), ö¤renim hakk› (md. 50). Bu haklar›n yan›nda, Anayasa, devlete ailenin korunmas› (md. 35), kooperatifçili¤in geliﬂtirilmesi (md. 51), tar›m›n ve çiftçinin korunmas› (md. 52) görevlerini de vermiﬂtir. Devlete herhangi bir olumlu görev
yüklememekle birlikte sendika hakk› (md. 46) ile toplu sözleﬂme ve grev hakk›
(md. 47) da bu bölümde yer almaktad›r.
4. bölümde yer alan siyasal haklar, önceki haklar›n tersine, nitelikleri gere¤i herkese de¤il yurttaﬂlara tan›nm›ﬂt›r. Bu hak ve ödevler, vatandaﬂl›k (md. 54), seçme
ve seçilme hakk› (md. 55), siyasi parti hakk› (md. 56), kamu hizmetlerine girme
hakk› (md. 58), yurt savunmas›na kat›lma hakk› (md. 60), vergi ödevi (md. 61) ve
dilekçe hakk› (md. 62) ile ilgili maddelerde düzenlenmiﬂtir.
Bu haklar listesinin geniﬂ ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ile Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi’nde yer alan haklar listesine uyumlu oldu¤u görülmektedir. Bu hak ve
özgürlüklerle ilgili maddelerin içeri¤inin de dolgun ve hak ve özgürlüklere getirilebilecek s›n›rlamalar konusunda yasama organ›n› s›n›rlay›c› oldu¤u görülmektedir.
Temel hak ve özgürlüklerin s›n›rlanmas› konusunda Anayasa’da iki düzenleme
yer almaktad›r. Bunlardan birincisi, tüm temel hak ve özgürlükler ile ilgili 11. madde düzenlemesi, ikincisi de devletin sosyal ödevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili 53.
madde düzenlemesidir.
11. maddeye göre, “Temel hak ve hürriyetler, Anayasan›n sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla s›n›rlanabilir.” Maddenin ikinci f›kras›, “Kanun, kamu yarar›, genel ahlak, kamu düzeni, sosyal adalet ve milli güvenlik gibi sebeplerle de olsa hakk›n ve hürriyetin özüne dokunamaz” demektedir.
Bu maddeye göre, temel hak ve özgürlükler, yasayla, haklarla ilgili maddelerde
öngörülen s›n›rlama nedenlerine dayal› olarak, Anayasan›n sözüne ve ruhuna uy-
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mak koﬂuluyla ve hakk›n özüne dokunmamak kayd›yla s›n›rlanabilir. Temel hak ve
özgürlüklerin s›n›rlanmas›n›n s›n›r›n› çizen bu kay›tlar, hak ve özgürlüklerin güvencesini oluﬂturmaktad›r.
Bu madde, bize göre, temel hak ve özgürlükler için öngörülmüﬂ bir güvence
maddesidir, s›n›rlama maddesi de¤il. Maddede yer alan s›n›rlama nedenleri genel s›n›rlama nedenleri de¤il, bunlara dayanarak dahi hakk›n özüne dokunulamayaca¤›n› vurgulamak için örnek olarak say›lm›ﬂ s›n›rlama nedenleridir. Haklar›n s›n›rlanabilme nedenleri, her hakla ilgili olarak kendi maddesinde belirtilmiﬂtir.
Ancak, Anayasa Mahkemesi 11. maddeyi böyle yorumlamam›ﬂ, 11. maddede yer
alan s›n›rlama nedenlerinin bütün haklar için geçerli genel s›n›rlama nedenleri oldu¤unu belirtmiﬂtir. Anayasa Mahkemesi’nin bu yorumu doktrinde tart›ﬂma konusu
olmuﬂtur.
1971 y›l›nda gerçekleﬂtirilen anayasa de¤iﬂikli¤iyle, 11. madde, bir güvence maddesi olmaktan ç›kar›l›p s›n›rlama maddesine dönüﬂtürülmüﬂtür. Art›k temel hak ve
özgürlükler, 11. maddede belirtilen genel s›n›rlama nedenleri ile haklarla ilgili maddelerde belirtilen özel s›n›rlama nedenlerine dayan›larak s›n›rlanabilecektir. Bu de¤iﬂiklik, insan haklar› bak›m›ndan bir geriye gidiﬂi ifade etmektedir.
1971 ve 1973 y›llar›nda gerçekleﬂtirilen anayasa de¤iﬂiklikleriyle, haklarla ilgili
maddelerde yer alan özel s›n›rlama nedenleri de geniﬂletilmiﬂ, memurlar›n sendika
hakk› kald›r›lm›ﬂ, ö¤retim üyelerinin siyasi partilere üye olabilme hakk› ellerinden
al›nm›ﬂt›r. Bu de¤iﬂikliklerle, “gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde” idarenin temel hak ve hürriyetlere müdahale olana¤› da geniﬂletilmiﬂtir.
Bütün bu de¤iﬂikliklerle, devletin otoritesi, kiﬂi hak ve özgürlükleri aleyhine güçlendirilmiﬂtir.
1961 Anayasas›’n›n 53. maddesi, devletin ekonomik ve sosyal görevleriyle ilgili
olarak, “Devlet, bu bölümde belirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara ulaﬂma ödevlerini, ancak iktisadi geliﬂme ile mali kaynaklar›n›n yeterlili¤i ölçüsünde yerine getirir”
demektedir.
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Anayasan›n ekonomik ve sosyal alanda devlete yükledi¤i görevlerin mali kaynak
gerektirdi¤i ve bu görevlerin kaynaklar›n elverdi¤i ölçüde yerine getirilebilece¤i
aç›kt›r. Bunun bir anayasa maddesinde öngörülmüﬂ olmas›, yurttaﬂlardan gelebilecek taleplere karﬂ› bir kalkan oluﬂturma iste¤ine ba¤lanabilir. Bu madde, sosyal görevlerin yerine getirilmesinden yana olmayan siyasal iktidarlar için bir “bahane” ya
da “s›¤›nma noktas›” da oluﬂturabilmiﬂtir.
1982 Anayasas›, insan haklar›na iliﬂkin düzenlemelerinde, 1961 Anayasas›’n›n insan› öne alan, insan› yücelten anlay›ﬂ›n› terk ederek devleti öne alan, onu kutsayan
bir yaklaﬂ›m› benimsemiﬂtir.
Anayasa’n›n baﬂlang›ç bölümü, devleti “kutsal Türk Devleti” olarak nitelemiﬂtir.
Devleti bu ﬂekilde kutsayan baﬂlang›ç bölümü, haklar›n do¤al hukuktan kaynakland›¤› ve devletten önce geldi¤i görüﬂünü bir yana b›rakarak, millete ait olan egemenli¤i kullanma yetkisine sahip kiﬂi ve organlar›n “bu Anayasada gösterilen hürriyetçi
demokrasi ve bunun icaplar›yla belirlenmiﬂ hukuk düzeni”nin d›ﬂ›na ç›kamayaca¤›n›, Türk vatandaﬂlar›n›n, “bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eﬂitlik ve sosyal adalet gereklerince” yararlanacaklar›n› belirtmekle de temel hak ve özgürlükleri “millileﬂtirmekte”dir. Anayasan›n baﬂlang›ç bölümü, bütün olarak, devleti öne almakta, devleti korumay› birinci plana ç›kar›p, insan› ve insan haklar›n› ikinci plana
itmektedir.
Anayasan›n “Baﬂlang›ç” bölümü, 1961 Anayasas›’n›n kurdu¤u insan haklar›na dayal› demokratik sistemi silah zoruyla ortadan kald›ran askeri darbeyi, “Türk Milletinin ayr›lmaz parças› olan Türk Silahl› Kuvvetlerinin, milletin ça¤r›s›yla gerçekleﬂtirdi¤i 12 Eylül 1980 harekat›” olarak nitelemekle ve üyeleri Milli Güvenlik Konseyi
taraf›ndan atanm›ﬂ Dan›ﬂma Meclisi’ni “Türk Milletinin meﬂru temsilcileri” olarak nitelemekle, Anayasa’n›n, insan haklar› temelinden ne denli uzaklaﬂt›¤›n› aç›kça göstermektedir.
Cumhuriyetin niteliklerini belirleyen 2. madde de, 1961 Anayasas›’ndan farkl› olarak, Cumhuriyetin, insan haklar›na dayal› de¤il, “sayg›l›” bir devlet oldu¤unu söylemektedir.
Anayasa’n›n temel hak ve özgürlüklerinin niteli¤ini belirleyen 12. maddesi, 1. f›kras›nda, 1961 Anayasas›’n›n eﬂ maddesinin 1. f›kras› hükmünü tekrarlayarak “Her-
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kes, kiﬂili¤ine ba¤l›, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir” derken, 2. f›kras›n›, 1961 Anayasas› gibi “devletin özgürleﬂtirme görevine” de¤il, kiﬂinin ödev ve sorumluluklar›n›n vurgulanmas›na ay›rm›ﬂt›r: “Temel
hak ve hürriyetler, kiﬂinin topluma, ailesine ve di¤er kiﬂilere karﬂ› ödev ve sorumluluklar›n› da ihtiva eder”.
Devletin özgürleﬂtirme görevi, baﬂka bir maddede, Anayasan›n 5. maddesinde,
devletin temel amaç ve görevinin “Türk milli ba¤›ms›zl›¤›n› ve bütünlü¤ünü, ülkenin bölünmezli¤ini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak” oldu¤unun belirtilmesinden sonra ve ikinci planda düzenlenmiﬂtir. Ayr›ca, “özgürleﬂtirme”, temel hak ve özgürlüklerin gere¤i olarak de¤il, devletin görevleri aras›nda bir görev olarak ve net
olmayan ifadelerle (“engelleri kald›r›r, gerekli ﬂartlar› haz›rlar” de¤il “engelleri kald›rmaya, gerekli ﬂartlar› haz›rlamaya çal›ﬂ›r”) düzenlenmiﬂtir.
Bu düzenlemeler, 1982 Anayasas›’n›n, insan haklar›n› ikinci plana itti¤inin, esas
olan›n devleti korumak ve onun otoritesini güçlendirmek oldu¤unun göstergeleridir.
1982 Anayasas› da, temel hak ve hürriyetleri, 1961 Anayasas› gibi, II. K›sm›nda 4
bölümde, ama 53 de¤il, 63 maddede düzenlemiﬂtir. Maddelerin say›s›ndaki art›ﬂ, büyük ölçüde, devlete verilen görevlerde (gençlerin, yurt d›ﬂ›ndaki Türk vatandaﬂlar›n›n korunmas›, sporun geliﬂtirilmesi, sanat›n ve sanatç›n›n korunmas›, vb.) art›ﬂ öngörülmesinden kaynaklanm›ﬂt›r.
Haklar›n anayasa sistemati¤i içinde ald›¤› yer ve grupland›r›lmalar› bak›m›ndan,
1961 Anayasas›’ndan farkl› bir düzenleme söz konusu de¤ildir. Haklar›n özneleri de
benzer biçimde öngörülmüﬂtür.
Ancak, temel hak ve özgürlüklerin içeri¤i incelendi¤inde, 1961 Anayasas›’n›n düzenlemesinden çok farkl› bir tabloyla karﬂ›laﬂ›l›r.
Haklarla ilgili maddelerde, önce hak tan›nmakta, hemen ard›ndan “ancak” ile
baﬂlayan uzun paragraflarda haklar›n s›n›rlanmas›na iliﬂkin düzenlemelere yer verilmektedir. Bu nedenle, 1982 Anayasas›, baz› anayasa hukukçular› taraf›ndan “Amayasa” olarak adland›r›lm›ﬂt›r.
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Haklarla ilgili maddelerin bir bölümünde, Anayasa’n›n bizzat kendisi soyut (“Devletin iç ve d›ﬂ güvenli¤ini … tehdit eden her türlü haber veya yaz›y› yazanlar veya
bast›ranlar…sorumlu olurlar.” -md. 28/5- gibi) ya da somut (“Siyasi amaçl› grev ve
lokavt, dayan›ﬂma grev ve lokavt›, genel grev ve lokavt, iﬂyeri iﬂgali, iﬂi yavaﬂlatma, verimi düﬂürme ve di¤er direniﬂler yap›lamaz.” -md. 54/7- gibi) s›n›rlamalar getirmiﬂ, di¤erlerinde ise, yasama organ›na son derece geniﬂ bir s›n›rlama alan› tan›yan s›n›rlama nedenlerini saym›ﬂt›r. Anayasa, siyasetin alan›n› daraltm›ﬂt›r. Asl›nda
“özgürlük as›l, s›n›rlama istisna” olmak durumundayken, “özgürlük istisna, s›n›rlama as›l” konumuna getirilmiﬂtir.
Temel hak ve özgürlüklerle ilgili s›n›rlama nedenleri, yaln›zca haklarla ilgili maddelerde de öngörülmüﬂ de¤ildir. Asl›nda koruma maddesi, güvence maddesi olarak
düzenlenmesi gereken 13. madde, “temel hak ve hürriyetlerin s›n›rlanmas›” kenar
baﬂl›¤›yla, s›n›rlaman›n s›n›r›n› öngören 2. f›kras›n›n önünde, 1. f›kras›nda uzun bir
s›n›rlama nedenleri listesine yer vermekte ve 3. f›kras›nda da, bu s›n›rlama nedenlerinin temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerli oldu¤unu özel olarak vurgulamaktayd›.
Böylece, temel hak ve özgürlükler, hem 13. maddede yer alan s›n›rlama nedenleriyle, hem de kendi maddelerinde yer alan s›n›rlama nedenleriyle, Bülent Tanör’ün deyimiyle “katmerli” bir biçimde, “bindirmeli olarak” s›n›rlanabilecekti.
13. maddenin 1. f›kras› ﬂöyleydi: “Temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünün, milli egemenli¤in, Cumhuriyetin, milli güvenli¤in,
kamu düzeninin, genel asayiﬂin, kamu yarar›n›n, genel ahlak›n ve genel sa¤l›¤›n korunmas› amac› ile ve ayr›ca Anayasan›n ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasan›n sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla s›n›rlanabilir.”
Temel hak ve özgürlüklerin s›n›rlanmas› konusunda, 13. madde, yasa koyucuya
baz› s›n›rlamalar getirmektedir. S›n›rlamalar Anayasa’n›n sözüne ve ruhuna uygun
olacak, demokratik toplum düzeninin gereklerine ayk›r› olmayacak, öngörüldükleri amaç d›ﬂ›nda kullan›lmayacak ve kanunla gerçekleﬂtirilecektir.
1961 Anayasas›’nda yer alan “öze dokunma yasa¤›”, güvenceler aras›ndan ç›kar›lm›ﬂt›r. 1961 sisteminde s›n›rlama “ancak” yasayla yap›labilirken 1982 sistemi s›n›rla-
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man›n yasayla yap›laca¤›n› belirtmekte, “ancak” vurgusunu kald›rmaktad›r. Haklarla ilgili maddelerde de, birçok durumda (gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde),
‹darenin, haklar› ve özgürlükleri s›n›rlama yetkisiyle donat›ld›¤› görülmektedir. S›n›rlamalar Anayasa’n›n sözüne ve ruhuna uygun olmak zorundad›r ama Anayasa’n›n
sözü s›n›rlamalar› esas k›lm›ﬂ, ruhu ise insan› ikinci plana itip devleti kutsam›ﬂt›r.
Anayasa’n›n sözü de ruhu da haklar›n s›n›rlanmas›na son derece elveriﬂlidir. Bir baﬂka güvence ise, s›n›rlamalar›n demokratik toplum düzeninin gereklerine ayk›r› olamayaca¤›d›r. Bu Anayasa’n›n kurdu¤u demokratik toplum düzeninin gereklerine mi,
yoksa evrensel demokrasinin öngördü¤ü toplum düzeninin gereklerine mi? Bu soruya, Anayasa Mahkemesi, uzun süre, “bu Anayasan›n kurdu¤u demokratik toplum
düzeni” yan›t›n› vermiﬂtir.
Anayasa’n›n, “Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullan›lmamas›” kenar baﬂl›¤›n›
taﬂ›yan 14. maddesi ﬂöyledir: “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri,
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü bozmak, Türk Devletinin ve
Cumhuriyetin varl›¤›n› tehlikeye düﬂürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek,
Devletin bir kiﬂi veya zümre taraf›ndan yönetilmesini veya sosyal bir s›n›f›n di¤er
sosyal s›n›flar üzerinde egemenli¤ini sa¤lamak veya dil, ›rk, din ve mezhep ayr›m›
yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüﬂlere dayanan bir devlet
düzeni kurmak amac›yla kullan›lamazlar.
Bu yasaklara ayk›r› hareket eden veya baﬂkalar›n› bu yolda teﬂvik veya tahrik
edenler hakk›nda uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.
Anayasan›n hiçbir hükmü, Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakk›n› verir ﬂekilde yorumlanamaz.”
1961 Anayasas›’n›n ilk metninde böyle bir düzenleme yer alm›yordu. Ancak benzeri bir düzenleme, 1971 Anayasa de¤iﬂikli¤iyle 11. maddeye eklenmiﬂti. 1982 Anayasas›nda daha da a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ olarak, bu madde, asl›nda özellikle düﬂünce özgürlü¤ü ile bilim-sanat özgürlü¤ünün s›n›rlanmas›na neden olacak bir s›n›rlama maddesi olarak ortaya ç›kmaktad›r. Böylece, 13. maddede ve hak ve özgürlükleri düzenleyen maddelerin her birinde yer alan s›n›rlama nedenlerine, bir de 14. madde
düzenlemesi eklenmiﬂ olmaktayd›.
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Sosyal ve ekonomik haklarla ilgili olarak, devletin sosyal ve ekonomik görevlerinin s›n›r›, 1982 Anayasas›’nda, 1961 Anayasa’n›n 53. maddesinin bir benzeri olan 65.
maddeyle düzenlenmiﬂtir: “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik istikrar›n korunmas›n› gözeterek, mali kaynaklar›n›n
yeterlili¤i ölçüsünde yerine getirir”.
Yukar›da de¤erlendirilen düzenlemeler, insan haklar› rejimini ola¤an dönemler
için belirleyen düzenlemelerdir.
Ola¤anüstü yönetim biçimlerinin uyguland›¤› dönemlerde geçerli olacak insan
haklar› rejimi ise farkl› olacakt›r. Ola¤anüstü durumlar› ola¤ana dönüﬂtürmek için
al›nacak önlemler, ‹darenin yetkilerinin art›r›lmas›n›, temel hak ve özgürlüklerin ola¤an dönemlere göre daha fazla s›n›rlanabilmesini, k›smen ask›ya al›nabilmesini gerektirebilir. Ancak, kabul edilmektedir ki, ola¤anüstü yönetim rejimleri de hukuk rejimleridir. Bu nedenle de, bu rejimler hukuk kuralar›yla belirlenir ve bu kurallara
uyulup uyulmad›¤›n›n hukuki denetimi de yap›l›r.
1982 Anayasas›’nda, ola¤anüstü durumlarda temel hak ve özgürlüklere getirilecek
s›n›rlamalar, 15. maddede düzenlenmiﬂtir.
Bu maddeye göre, ola¤anüstü durumlarda temel hak ve özgürlüklerin kullan›lmas› k›smen veya tamamen durdurulabilecek, Anayasa’da öngörülen güvencelere ayk›r› önlemler al›nabilecektir.
Gerçi, bu önlemler al›n›rken uluslararas› yükümlülüklerin ihlal edilmemesi ve önlemlerin durumun gerektirdi¤i ölçüde olmas› gerekiyor. Ayr›ca, ola¤anüstü durumlarda dokunulamayacak bir alan da belirleniyor: Savaﬂ hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler ile ölüm cezalar›n›n infaz› d›ﬂ›nda kiﬂinin yaﬂama hakk›na; maddi ve manevi varl›¤›n bütünlü¤üne, din, vicdan, düﬂünce ve kanaatlerini
aç›klamama ve bu nedenle suçlanmama hakk›na, suç ve cezalar›n geriye yürümeyece¤i ilkesine, suçlulu¤u mahkeme karar›yla saptan›ncaya kadar kiﬂinin suçlu say›lmama hakk›na dokunulamaz.
Bu güvencelere karﬂ›n, ola¤anüstü yönetim uygulamalar› s›ras›nda, ç›kart›labilecek KHK’lar›n Anayasa taraf›ndan yarg› denetimi d›ﬂ›nda tutulmas› (md. 148/1) ve
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baz› nedenlerle yürütmenin durdurulmas› karar›n›n verilmesinin yasayla s›n›rlanabilmesine olanak tan›nmas› (md. 125/6) haklar›n k›smen veya tamamen durdurulabilmesi ve Anayasa’ya ayk›r› önlemler al›nabilmesi olanaklar›na eklenince, 1982
Anayasas›’n›n öngördü¤ü ola¤anüstü yönetim rejiminin bir hukuk rejimi oldu¤unu
söyleme olana¤› ortadan kalkmaktad›r.
1982 Anayasas›’nda 1995 y›l›nda gerçekleﬂtirilen de¤iﬂiklikler, bu bölümde ele ald›¤›m›z insan haklar› alan›nda, siyasetin alan›n›n geniﬂletilmesi bak›m›ndan önemli
bir ilerleme sa¤lam›ﬂt›r.
1995 anayasa de¤iﬂiklikleriyle, her ﬂeyden önce, “Baﬂlang›ç” bölümünün devleti
kutsayan ve askeri darbeyi meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂan ilk iki paragraf› yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
Dernekler ile ilgili 33. maddede yap›lan de¤iﬂiklikle, derneklere getirilmiﬂ olan,
13. maddede belirlenen genel s›n›rlama nedenlerine ayk›r› hareket etme, siyasi
amaç gütme, siyasi faaliyette bulunma, siyasal partilerle destek al›ﬂ-veriﬂinde bulunma, sendika, kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar› ve vak›flarla bu amaçlarla ortak hareket etme yasaklar› kald›r›lm›ﬂ; derneklerin kendili¤inden da¤›lm›ﬂ say›lma halini düzenleyen f›kra yürürlükten kald›r›lm›ﬂ; devlet memurlar›n›n dernek
hakk› geniﬂletilmiﬂtir. ‹dari mercilerin, gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde, dernekleri faaliyetten men etme koﬂullar› netleﬂtirilmiﬂ ve bu idari kararlar yarg›ç onay›na tabi tutulmuﬂtur.
Sendikal faaliyeti düzenleyen, sendikalar›n siyasal faaliyetlerini yasaklayan 52.
madde tümüyle yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
53. maddede yap›lan de¤iﬂiklikle, kamu görevlilerine sendika kurma hakk› tan›nm›ﬂt›r.
135. maddede gerçekleﬂtirilen de¤iﬂiklikle, kamu kurumu niteli¤indeki meslek
kuruluﬂlar› için konulmuﬂ olan siyaset yapma, siyasal partilerle, dernek ve sendikalarla ortak hareket etme yasaklar› kald›r›lm›ﬂt›r.
171. maddede yap›lan de¤iﬂiklikle, kooperatifler için getirilmiﬂ olan benzeri yasaklar kald›r›lm›ﬂt›r.
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Görüldü¤ü üzere, 1995 anayasa de¤iﬂiklikleri, siyaset yapma yasaklar›n›n büyük
ölçüde kald›r›lmas›yla siyasetin alan›n› geniﬂletmiﬂ, bunun yan›nda baz› haklar›n
kullan›lmas›n›n alan›n› daraltan s›n›rlamalar› gevﬂetmiﬂtir.
Ancak, bu de¤iﬂikliklerle, 1982 Anayasas›’n›n insan haklar› alan›nda yaratt›¤› sorunlar giderilmiﬂ olmaktan çok uzakt›r.

Tanör Raporlar› ve Sonras› Geliﬂmeler
Bülent Tanör, insan haklar› alan›nda yaﬂanan sorunlar› ve çözüm önerilerini, 1997
raporunda, 95-152. sayfalarda ele alm›ﬂ, 152-159. sayfalarda da Kürt Sorununu ve bu
sorunun çözümüne iliﬂkin önerilerini aç›klam›ﬂt›. Bülent Tanör’ün ikinci raporunun
yay›nland›¤› 1999 sonunda, 1997 raporunda yer alan önerilerle ilgili herhangi bir geliﬂme olmam›ﬂt›.
Burada, Tanör’ün önerileri ve sonras›ndaki geliﬂmeler ele al›n›rken, 1999 y›l›nda
da geçerli olan 1997 raporu esas al›nacakt›r.
Bülent Tanör’ün önerileri ve raporun yay›nlanmas›ndan sonra yaﬂanan geliﬂmeler, Bülent Tanör’ün 1997 raporunda yer alan alt baﬂl›klar çerçevesinde ele al›nacakt›r.
Ancak, insan haklar› aç›s›ndan temel önem taﬂ›yan insan haklar›na iliﬂkin uluslararas› sözleﬂmelere yasalar›n üzerinde de¤er sa¤layan anayasa de¤iﬂikli¤ine hemen
de¤inmekte yarar görülmektedir.
7 May›s 2004 tarihinde 5170 say›l› Kanun ile gerçekleﬂtirilen bir anayasa de¤iﬂikli¤iyle (RG, 22.05.2004, S. 25469), 1982 Anayasas›’n›n 90. maddesinin son f›kras›na
bir cümle eklenmiﬂtir. 90. madde, “milletleraras› andlaﬂmalar› uygun bulma” ile ilgilidir. Eklenen cümle ﬂudur:
“Usulüne göre yürürlü¤e konulmuﬂ temel hak ve özgürlüklere iliﬂkin milletleraras› andlaﬂmalarla kanunlar›n ayn› konuda farkl› hükümler içermesi nedeniyle ç›kabilecek uyuﬂmazl›klarda milletleraras› andlaﬂma hükümleri esas al›n›r”.
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Anayasa’ya eklenen bu hükümden anlaﬂ›lmas› gereken, andlaﬂma hükmüyle yasa hükmünün çeliﬂmesi halinde, yarg›c›n andlaﬂma hükmünü uygulamas› gerekti¤idir. Bu durumda, insan haklar›yla ilgili uluslararas› andlaﬂmalar, hukuk kurallar› hiyerarﬂisinde yasan›n üzerine yerleﬂtirilmiﬂ olmaktad›r. Hatta, Anayasa Mahkemesi
aksine karar vermedikçe yasalar anayasaya uygun kabul edilece¤inden, andlaﬂma
ile yasa hükmünün çeliﬂmesi, o yasan›n dayand›¤› anayasa hükmü ile andlaﬂman›n
çeliﬂmesi olarak da alg›lanmal›d›r. Bu durumda, 90. maddeye eklenen cümle, “usulüne göre yürürlü¤e konulmuﬂ milletleraras› andlaﬂmalar›n” Anayasa’n›n da üzerine
yerleﬂtirildi¤i sonucuna var›labilir.
Çat›ﬂma halinde yasan›n de¤il andlaﬂman›n hükmünün esas al›nmas› zorunlulu¤u, salt andlaﬂma metninin esas al›nmas› biçiminde anlaﬂ›lamaz. Çünkü, insan haklar›yla ilgili uluslararas› andlaﬂmalar›n metinleri, bu andlaﬂmalara uygunlu¤u denetleyen yarg› organlar›n›n kararlar›yla yorumlanmakta ve somutlaﬂmaktad›r. Nas›l ki
anayasam›z›n maddeleri Anayasa Mahkemesi kararlar› ile yorumlan›p somutlaﬂ›yor
ve uyuﬂmazl›klar›n çözümünde öbür mahkemeler Anayasa Mahkemesi kararlar›n›
dikkate al›yorlarsa, dikkate almak zorundalarsa, ayn› ﬂekilde, uluslararas› andlaﬂma
hükümlerinin de, ilgili yarg› organ›n›n ilgili kararlar›yla birlikte dikkate al›nmas› gerekir.
Bu böyle anlaﬂ›l›p uyguland›¤›nda, Türkiye’de insan haklar› ile ilgili hukuksal düzenleme sorununun kökten çözüldü¤ü söylenebilir.
Ancak, bunun gerçekten böyle anlaﬂ›l›p uygulanmas› gerekir. Uygulamada, uluslararas› andlaﬂma hükümlerinin aç›k ve ilgili uluslaras› yarg› organ›nca somutlaﬂt›r›lm›ﬂ oldu¤u durumlarda bile, mahkemelerin, iç hukuk düzenlemesi yap›lmad›¤› gerekçesiyle andlaﬂma hükümlerini uygulamaktan kaç›nd›¤› görülebilmektedir. Bunun
yan›nda, insan haklar›yla ilgili uluslararas› sözleﬂmelerin hangileri oldu¤u aç›kça belirlenmiﬂ de¤ildir; bunlarla ilgili yarg› kararlar› ise Türkiye’nin her yerindeki yarg›çlar taraf›ndan ulaﬂ›lmas› ço¤u zaman imkans›z kararlard›r. Anayasa’n›n 90. maddesinde gerçekleﬂtirilen bu de¤iﬂikli¤in ard›ndan, adalet bakanl›¤›n›n, savc› ve yarg›çlar›n insan haklar›na iliﬂkin sözleﬂmeler ve yarg› kararlar› konusunda e¤itilmelerini
amaçlayan çok say›da toplant› düzenledi¤i gözlemlenmektedir. Ancak, bu çal›ﬂmalar›n yeterli olmad›¤›, daha da yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve derinleﬂtirilmesi gerekti¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
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Uygulamada, insan haklar›na iliﬂkin uluslararas› andlaﬂmalarla yasa hükümlerinin
çeliﬂmesi durumunda, yarg›c›n andlaﬂma hükmünü esas alarak karar vermesinin örneklerine de rastlanmaya baﬂlan›lm›ﬂt›r.
Bunun yayg›nlaﬂmas› ve her çat›ﬂma durumunda bu kural›n uygulanabilir hale
gelmesi, bir “zihniyet” de¤iﬂikli¤ine de ihtiyaç göstermektedir. Bu zihniyet de¤iﬂikli¤inin sa¤lanmas›na, savc›lar›n, yarg›çlar›n ve avukatlar›n tümünün bu yönde e¤itilmelerine devam edilmesi ve yarg› mensuplar›n›n, andlaﬂma hükümlerinin önemli
yarg› kararlar›yla aç›klayan metinlerle donat›lmalar› katk›da bulunacakt›r.
Bunun yap›lmas›, elbette anayasa ve yasa hükümlerinin usulüne göre yürürlü¤e
konulmuﬂ temel hak ve özgürlüklere iliﬂkin milletleraras› andlaﬂmalara uyumland›r›lmas› gereklili¤ini ortadan kald›rmaz. ‹ç hukuk hükümlerinin, en k›sa sürede, insan haklar›yla ilgili uluslararas› andlaﬂmalara uyumunu sa¤layacak düzenlemelerin
yap›lmas› gerekir.
Bülent Tanör’ün ikinci raporunun yaz›ld›¤› Aral›k 1999’dan günümüze kadar
TBMM’nin onaylanmas›n› uygun buldu¤u insan haklar›na iliﬂkin uluslararas› sözleﬂmelerin say›s› 21’i bulmuﬂtur. Bu önemli bir geliﬂmedir. Bu sözleﬂmelerin listesi, bu
raporun ekinde sunulmaktad›r.
ﬁimdi, Bülent Tanör’ün önerilerine ve sonras› geliﬂmeleri aktarmaya, ard›ndan da
önerilerimizi aç›klamaya geçebiliriz.

Genel Esaslar
Anayasan›n Baﬂlang›ç Bölümü
Bülent Tanör, Baﬂlang›ç bölümünün 5. paragraf›n›n yürürlükten kald›r›lmas›n›
öneriyordu.
“Hiçbir düﬂünce ve mülahazan›n Türk milli menfaatlerinin, Türk varl›¤›n›n, Devleti ve ülkesiyle bölünmezli¤i esas›n›n, Türklü¤ün tarihi ve manevi de¤erlerinin, Atatürk milliyetçili¤i, ilke ve inkilaplar› ve medeniyetçili¤inin karﬂ›s›nda korunma göremeyece¤i ve lâiklik ilkesinin gere¤i olarak kutsal din duygular›n›n, Devlet iﬂlerine
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ve politikaya kesinlikle kar›ﬂt›r›lamayaca¤›;” ifadesini taﬂ›yan paragraf, hukuki de¤er
ve kapsam› belirsiz, düﬂünce özgürlü¤ünü “Türk” ve Türklük” kal›plar›na hapseden,
birçok temel hak ve özgürlü¤ün aﬂ›r› ölçüde s›n›rlanmas›na elveren, demokratik de¤erlerle ba¤daﬂmayan bir düzenlemeydi.
Baﬂlang›ç bölümünün bu paragraf›, 2001 anayasa de¤iﬂikli¤i s›ras›nda tart›ﬂ›lm›ﬂ,
kald›r›lmas› düﬂünülmese bile yumuﬂat›lmas› yönünde de¤iﬂiklik önerileri öne sürülmüﬂtür. Paragraf›n baﬂ›nda yer alan “hiçbir düﬂünce ve mülahazan›n” ifadesi yerine önerilen “eylemin” sözcü¤ü kabul görmemiﬂ, “eylem”e oranla daha s›n›rlay›c›
ama “düﬂünce ve mülahaza” ifadesine göre daha yumuﬂak bulunan “faaliyetin” ibaresi konulmuﬂtur (4709 say›l› Kanun, md. 1).
Böylece, “Baﬂlang›ç” bölümünün 5. paragraf›, yürürlükten kald›r›lmasa da, ifade
özgürlü¤ünün korunmas› bak›m›ndan iyileﬂtirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak, bu de¤iﬂiklik, demokratikleﬂme aç›s›ndan yeterli de¤ildir. Bu nedenle, Bülent Tanör’ün
önerisini tekrarlamak gerekmektedir.
Öneriler
Baﬂlang›ç bölümünün 5. paragraf› tümüyle yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
Bülent Tanör, Baﬂlang›ç bölümünde yer alan ve demokrasiyi bu anayasada öngörülen demokrasiye, insan haklar›n› da bu anayasada öngörülen temel hak ve özgürlüklere indirgeyen ifadelerin düzeltilmesi amac›yla, 3. paragrafta yer alan “bu Anayasada gösterilen” ve 6. paragrafta yer alan “bu Anayasadaki” sözcüklerinin metinden
ç›kart›lmas›n› öneriyordu. Bu yönde bir anayasa de¤iﬂikli¤i gerçekleﬂtirilememiﬂtir.
Bu öneriyi aynen tekrarl›yoruz.
Baﬂlang›ç’ta yer alan “bu Anayasada gösterilen” (paragraf 3) ve “bu Anayasadaki” (paragraf 6) sözcükleri metinden ç›kart›lmal›d›r.

Temel Hak ve Hürriyetlerin S›n›rlanmas› (Md. 13)
1982 Anayasas›’n›n 13. maddesi, temel hak ve özgürlükler bak›m›ndan bir genel
güvence maddesi olarak de¤il, bir genel s›n›rlama maddesi olarak düzenlenmiﬂti.
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Temel hak ve özgürlükler, özel maddelerinde belirtilen nedenlerle s›n›rlanabilirken,
bir de 13. maddede say›lan genel s›n›rlama nedenlerine dayan›larak s›n›rlanabiliyordu.
Bu durumun sak›ncalar›n› belirten Bülent Tanör, 13. maddenin kapsaml› bir biçimde de¤iﬂtirilmesini öneriyordu. Tanör’ün önerdi¤i metin ﬂöyleydi:
“Madde 13- Temel hak ve hürriyetler ancak ilgili maddelerinde gösterilen sebep ve
amaçlar›n hakl› k›ld›¤› ölçüde ve kanunla s›n›rlanabilir.
Bu s›n›rlamalar ça¤daﬂ demokratik toplum anlay›ﬂ›n›n gereklerine ayk›r› olamaz, bir hak ve hürriyetin özüne dokunamaz.”
Bu madde, 2001 anayasa de¤iﬂikli¤i s›ras›nda ele al›nm›ﬂ ve de¤iﬂtirilmiﬂtir (4709
say›l› Kanun, md. 2). Yürürlü¤e konulan yeni 13. madde ﬂöyledir:
“Madde 13- Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaks›z›n yaln›zca Anayasan›n ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere ba¤l› olarak ve ancak kanunla s›n›rlanabilir. Bu s›n›rlamalar, Anayasan›n sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine ayk›r› olamaz”.
Tanör’ün önerdi¤i metinden farkl› bir metin içerse de, ihtiyac› önemli ölçüde karﬂ›layan, 13. maddeyi bir s›n›rlama maddesi olmaktan ç›kart›p güvence maddesine
dönüﬂtüren bu maddenin yürürlü¤e konulmuﬂ olmas›yla, Tanör’ün önerisinin gerçekleﬂti¤ini söyleyebiliriz.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullan›lmamas› (Md. 14)
Bülent Tanör, temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullan›lmas›n› önlemek amac›yla düzenlenmiﬂ bulunan 14. maddenin, yasama organ›na “yeni bir talimat vermekte, onu bir kez daha s›n›rlay›c› önlemler almas› için uyarmakta ve yetkilendirmekte” oldu¤unu belirterek, 13. maddenin bir genel koruma maddesine dönüﬂtürülmesi halinde 14. maddenin onun yerini almas› olas›l›¤›n› vurgulayarak, tümüyle yürürlükten kald›r›lmas›n› öneriyordu.
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Yasama organ›, 2001 y›l›nda 4709 say›l› Kanun’un 3. maddesiyle ele ald›¤› 14.
maddeyi yürürlükten kald›rmad›, ancak de¤iﬂtirerek yumuﬂatt›.
Yeni maddenin 1. f›kras› ﬂöyledir: “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü bozmay› ve insan haklar›na dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kald›rmay› amaçlayan faaliyetler biçiminde kullan›lamaz.”
F›kran›n eskisinden fark›, bozulabilecek, tehlikeye düﬂürülebilecek, ortadan kald›r›labilecek kurum ve kavramlar›n daha dar bir biçimde say›lmas› ve bozma ve ortadan kald›rmay› amaçlayan “düﬂünce” de¤il “faaliyetler”in yasaklanmas›d›r.
Yeni maddenin 2. f›kras›, Anayasa’daki hükümlerin, Anayasa’da tan›nan temel
hak ve hürriyetlerin (kiﬂiler taraf›ndan) yok edilmesine yönelik bir faaliyette bulunma hakk›n› verir ﬂekilde yorumlanamayaca¤›n›n yan›nda, devletin de, bu hak ve
hürriyetleri Anayasa’da belirtilenden daha geniﬂ s›n›rlanmay› amaçlayan bir faaliyette bulunma hakk› verir ﬂekilde yorumlayamayaca¤›n› belirtmektedir.
Yeni maddenin 3. f›kras›, bu yasaklara ayk›r› hareket eden veya baﬂkalar›n› bu
yolda teﬂvik veya tahrik edenler hakk›nda de¤il “bu hükümlere ayk›r› faaliyette bulunanlar” hakk›nda yasada öngörülen müeyyidelerin öngörülece¤ini belirtmektedir.
Maddenin yeni hali, eskisine göre daha yumuﬂak ve devleti de s›n›rlay›c› bir düzenleme öngörmektedir. Ayr›ca, düﬂünce yerine faaliyetlerin yasaklanmas› da olumlu bir geliﬂmedir. Ancak, Bülent Tanör’ün eleﬂtirilerine de tam olarak yan›t vermekten uzakt›r.
Bu durumda, Tanör’ün, 14. maddenin kald›r›lmas› önerisini burada aynen tekrarl›yoruz.
Öneri
Anayasa’n›n 14. maddesi yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
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Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullan›lmas›n›n Durdurulmas› (Md. 15)
Ola¤anüstü durumlarda uygulanacak ola¤anüstü yönetim rejimlerinin bir “hukuk
rejimi” olmas› gerekti¤ine kamu yönetimine iliﬂkin bölümde de¤inilmiﬂti.
Bülent Tanör de, bu çerçevede, Anayasa’n›n 15. maddesinin yeniden yaz›lmas›n›
öneriyordu. Anayasada bu yönde bir de¤iﬂiklik gerçekleﬂtirilememiﬂtir. Yaln›zca,
ölüm cezas›n›n kald›r›lmas› üzerine, 2004 tarihli ve 5170 say›l› Kanun ile yap›lan de¤iﬂiklikle, “ile, ölüm cezalar›n›n infaz›” ibaresi 15. madde metninden ç›kart›lm›ﬂt›r.
Bu nedenle, Tanör’ün önerisini aynen tekrarl›yoruz.
Öneri
IV. Temel hak ve hürriyetlerin k›smen durdurulmas›
Madde 15- Savaﬂ, seferberlik, s›k›yönetim durumlar›nda ve ola¤anüstü hallerde
temel hak ve hürriyetlerin kullan›lmas›, uluslararas› hukuktan do¤an yükümlülükler çerçevesinde ve durumun zorunlu k›ld›¤› ölçülerde k›smen durdurulabilir.
Bu iﬂlem ve eylemlere karﬂ› yarg› yolu aç›kt›r.
Birinci f›krada gösterilen durumlarda bile, kiﬂinin yaﬂama hakk›na, maddi ve
manevi varl›¤›n›n bütünlü¤üne, din, vicdan, düﬂünce ve aç›klama, bilim ve sanat,
hak arama, savunma, dilekçe verme hak ve hürriyetlerine dokunulamaz; suç ve cezalar geçmiﬂe yürütülemez; masumluk karinesi bozulamaz.

Kiﬂi Dokunulmazl›¤›, Özgürlü¤ü ve Güvenli¤i
Yaﬂama Hakk› ve Ölüm Cezas›
Bülent Tanör, raporunda, Türkiye’nin, ölüm cezas›n› kald›rmayan nadir ülkelerden birisi ve Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler aras›nda, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin ölüm cezas›n›n kald›r›lmas›na iliﬂkin 6 Nolu Ek Protokolü’nü imzalamayan
tek ülke oldu¤unu vurguluyor ve ﬂunu öneriyordu:
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“6 Nolu Ek Protokol kabul edilmeli; yasalardaki ölüm cezalar›na iliﬂkin hükümler
(hiç de¤ilse ‘savaﬂ hali’ d›ﬂ›nda uygulanmas› söz konusu olanlar) yürürlükten kald›r›lmal›d›r.”
Bülent Tanör’ün bu önerisi gerçekleﬂmiﬂtir.
Önce, Anayasa’n›n 38. maddesine, 2001 y›l›nda 4709 say›l› Kanun ile yap›lan bir
de¤iﬂiklikle eklenen bir f›krayla, “savaﬂ, çok yak›n savaﬂ tehdidi ve terör suçlar› halleri d›ﬂ›nda ölüm cezas› verilemez” hükmü getirilmiﬂ, söz konusu haller d›ﬂ›nda
ölüm cezas› kald›r›lm›ﬂt›r.
Ard›ndan, “11 Nolu Protokol ile De¤iﬂik ‹nsan Haklar›n› ve Temel Özgürlükleri
Koruma Avrupa Sözleﬂmesine Ölüm Cezas›n›n Kald›r›lmas›na Dair Ek 6 Nolu Protokolun Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤u Hakk›nda”, 26.6.2003 tarihli ve 4913 say›l› Kanun, 1.7.2003 günlü ve 25155 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e
girmiﬂtir. Bu Protokol, bar›ﬂ zaman›nda ölüm cezas›n› kald›rmay› öngörüyordu.
Daha sonra, 2004 y›l›nda yürürlü¤e konulan 5170 say›l› anayasa de¤iﬂikli¤ine iliﬂkin Kanun ile, 38. maddeye 4709 say›l› Kanun ile eklenen ve yukar›da an›lan f›kra
yürürlükten kald›r›lm›ﬂ, 38. maddenin 10. f›kras›, “ölüm cezas› ve genel müsadere
cezas› verilemez” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir. Bu de¤iﬂiklik, ölüm cezas›n› bar›ﬂ zaman›nda da, savaﬂta da kald›ran bir de¤iﬂikliktir.
Bu de¤iﬂikli¤e paralel olarak, 15. maddede yer alan “ile, ölüm cezalar›n›n infaz›”; 17. maddenin 4. f›kras›n›n baﬂ›nda geçen “Mahkemelerce verilen ölüm cezalar›n›n yerine getirilmesi hali ile”; 87. maddede yer alan “mahkemelerce verilip kesinleﬂen ölüm cezalar›n›n yerine getirilmesine” ibareleri yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
Böylece, 1982 Anayasas›, ölüm cezas›n›, her durumda yasaklar hale gelmiﬂtir.
Anayasa’da gerçekleﬂtirilen bu de¤iﬂikliklerden sonra, ölüm cezas›n› savaﬂ zaman›nda da yasaklayan ‹nsan Haklar›n› ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleﬂmesine
Ek, Ölüm Cezas›n›n Her Koﬂulda Kald›r›lmas›na Dair 13 Nolu Protokolun Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤u Hakk›nda Kanun, 06.10.2005 tarihinde 5409 say›yla kabul edilmiﬂtir.
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Anayasa’da gerçekleﬂtirilen bu de¤iﬂikliklerden sonra, yasalarda yer alan ölüm cezas›na iliﬂkin hükümler ay›klanm›ﬂ ve yürürlükten kald›r›lm›ﬂ, ölüm cezas› yerine
baﬂka ceza öngörülmüﬂtür. Ancak, 1930 tarihli ve 1632 say›l› Askeri Ceza Kanunu,
bu bak›mdan istisna oluﬂturmaktad›r ve bu kanunda ölüm cezas›, art›k Anayasa’ya
ayk›r› olarak, varl›¤›n› korumaktad›r. Bu kanunun da gözden geçirilmesi ve ölüm
cezas›na iliﬂkin hükümlerinin yürürlükten kald›r›lmas› gerekmektedir.
Öneri
Askeri Ceza Kanunu’nun ölüm cezas› öngören hükümleri yürürlükten kald›r›lmal› ve ölüm cezas› yerine verilecek ceza düzenlenmelidir.

Kolluk Aﬂ›r›l›klar›
Kolluk aﬂ›r›l›klar›, kolluk güçlerinin ölçüsüz ﬂiddet kullanmalar› biçiminde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Ölçüsüz ﬂiddet kullan›m›, ço¤u kez bir uygulama sorunu olarak
görülmekte, ancak bu nedenle do¤an insan haklar› ihlalleri de sürmektedir. Özellikle ölçüsüz silah kullan›m› nedeniyle yaﬂanan sorunlar varl›¤›n› sürdürmektedir.
Güvenlik güçlerinin, görevleri gere¤i zor kullanmalar›, gerekti¤inde silah kullanmalar› ne kadar kaç›n›lmazsa, gereksiz, ölçüsüz ve keyfi zor kullanman›n önlenmesi de
o ölçüde zorunludur.
Uygulamada karﬂ›laﬂ›lan gereksiz, keyfi zor kullan›m›n›, ölçüsüz silah kullan›m›n› önleyecek önlemleri al›rken, mevzuattan kaynaklanan sorunlar›n da, yasa de¤iﬂiklikleriyle giderilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede, Bülent Tanör’ün saptad›¤› gibi, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’na (PVSK) 1985 y›l›nda 3233 say›l› Kanun ile eklenen bir hükümle (Ek madde
6), polise, “yakalanmas› gerekli kiﬂi veya da¤›t›lmas› gereken toplulu¤un direnmesi, sald›r›ya yeltenmesi veya sald›r›da bulunmas› hallerinde, bu fiilleri etkisiz hale
getirmek için zor kullan”ma yetkisi vermektedir. Zor kullanma yetkisi ise, gerekti¤inde silah kullanmay› da içermektedir. Bu hüküm, zanl›n›n silahl› direnmesi söz
konusu olmasa bile, polise silah kullanma yetkisi vermektedir.
Bülent Tanör, PVSK’n›n Ek 6. maddesinin tümüyle kald›r›lmas›n›, bu yap›lam›yorsa, maddenin 1. f›kras›nda yer alan “direnmesi” sözcü¤ünün metinden ç›kart›lmas›n› öneriyordu.
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Bu öneri do¤rultusunda bir de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂt›r.
3713 say›l› Terörle Mücadele Kanunu’nun 29.06.2006 tarihli ve 5532 say›l› Kanunla yeniden düzenlenen Ek 2. maddesi de, ölçüsüz ﬂiddet kullan›m›na elverir bir hüküm öngörmektedir: “Terör örgütlerine karﬂ› icra edilecek operasyonlarda "teslim
ol" emrine itaat edilmemesi veya silah kullanmaya teﬂebbüs edilmesi halinde kolluk
görevlileri, tehlikeyi etkisiz k›labilecek ölçü ve orant›da, do¤rudan ve duraksamadan hedefe karﬂ› silah kullanmaya yetkilidirler”.
Bu hükümde, “teslim ol emri”ne uymayan kiﬂinin silahl› bir direniﬂi söz konusu
olmasa da, kolluk görevlileri “duraksamadan” hedefe karﬂ› silah kullanabilecektir.
Ayn› ﬂekilde, 2935 say›l› Ola¤anüstü Hal Kanunu’nun 23. ve 1402 say›l› S›k›yönetim Kanunu’nun 4. maddeleri, “Silâh kullanma yetkisine sahip güvenlik kuvvetlerinin
teslim ol emrine itaat edilmemesi veya silâhla mukabeleye yeltenilmesi veya güvenlik kuvvetlerinin meﬂru müdafaa durumuna düﬂmeleri halinde görevli güvenlik kuvvetleri mensuplar› do¤ruca ve duraksamadan hedefe ateﬂ edebilirler” demektedir.
Bu yasalarda da, sadece “teslim ol emrine itaatsizlik”, kolluk görevlilerine, hedefe “do¤ruca ve duraksamadan” ateﬂ etme yetkisi vermektedir.
Bu düzenlemeler, aﬂ›r› ﬂiddet kullan›m›n› olanakl› k›larken, ölüm cezas›n› yasaklayan Anayasa ile de çeliﬂki oluﬂturmaktad›r.
Öneriler
PVSK’n›n Ek 6. maddesi yürürlükten kald›r›lmal›d›r. Bu yap›lam›yorsa, maddenin
1. f›kras›na yer alan “direnmesi” sözcü¤ü metinden ç›kart›lmal›d›r.
Terörle Mücadele Kanunu’nun Ek 2. maddesinde yer alan “güvenlik kuvvetlerinin teslim ol emrine itaat edilmemesi veya silâhla mukabeleye yeltenilmesi” ibaresindeki “veya” sözcü¤ü “ve” olarak de¤iﬂtirilmelidir.
Ola¤anüstü Hal Kanunu’nun 23. maddesinde yer alan “güvenlik kuvvetlerinin teslim ol emrine itaat edilmemesi veya silâhla mukabeleye yeltenilmesi” ibaresindeki
“veya” sözcü¤ü “ve” olarak de¤iﬂtirilmelidir.
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S›k›yönetim Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan “güvenlik kuvvetlerinin teslim
ol emrine itaat edilmemesi veya silâhla mukabeleye yeltenilmesi” ibaresindeki “veya” sözcü¤ü “ve” olarak de¤iﬂtirilmelidir.

‹ﬂkence ve Kötü Muamele
‹ﬂkence ve eziyet, 1982 Anayasas›’n›n 17. maddesiyle yasaklanm›ﬂt›r. Anayasa’n›n
getirdi¤i bu yasa¤a karﬂ›n, “iﬂkence” önemli bir sorun olma niteli¤ini sürdürmüﬂtür.
‹ﬂkencenin önlenebilmesi amac›yla, iﬂkenceyi önlemekte yetersiz kal›nmas›na yol
açabilecek mevzuatta önemli de¤iﬂiklikler gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
16.06.2004 tarihinde kabul edilen 5190 say›l› Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas› ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kald›r›lmas›na Dair Kanun, 16.6.1983 tarihli ve 2845 say›l› Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluﬂ ve
Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun’u yürürlükten kald›rm›ﬂ, böylece devlet güvenlik mahkemeleri kald›rm›ﬂt›r.
Devlet güvenlik mahkemelerinin görev alan›na giren davalara bakmak üzere, görev alan› geniﬂletilmiﬂ a¤›r ceza mahkemeleri kurulmas› öngörülmüﬂ ve dosyalar bu
mahkemelere aktar›lm›ﬂt›r.
4 Aral›k 2004 tarihinde, 5271 say›l› yeni Ceza Muhakemesi Kanunu kabul edilmiﬂ
ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir.
Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu, “geniﬂletilmiﬂ” a¤›r ceza mahkemelerinin yarg›lama usulünü di¤er mahkemelerin yarg›lama usulünden biraz farkl›laﬂt›rsa da, örne¤in gözalt› süresini daha uzun tutsa da, bu farkl›¤›n suçun niteli¤inin gerektirdi¤inden daha fazla oldu¤unu söylemek zordur.
Öte yandan, Bülent Tanör’ün önerdi¤i gibi, iﬂkence ve kötü muamele yapanlara
verilecek cezalar art›r›lm›ﬂt›r (TCK, md. 94-96).
657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’nun 13. maddesine, 2002 tarihli ve 4748 say›l› Kanun ile eklenen bir f›krayla, “‹ﬂkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet k›r›c› muamele suçlar› nedeniyle Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesince verilen
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kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatlardan dolay› sorumlu personele rücu
edilmesi” zorunlu k›l›nm›ﬂt›r. Ancak, bu ek f›kran›n gere¤i yerine getirilmemektedir.
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin, iﬂkence ve kötü muamele nedeniyle verdi¤i
29 mahkumiyet karar›ndan yaln›zca üçüyle ilgili olarak, bu mahkumiyet kararlar›na
neden olan devlet memurlar›na rücu davas› aç›lm›ﬂt›r (Radikal, 24.12.2006). Bu uygulama, elbette iﬂkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet k›r›c› muamelelerden cayd›r›c› olmamaktad›r.
Bu yasa de¤iﬂiklikleri karﬂ›s›nda, mevzuat›n iﬂkence ve kötü muameleyi önlemekte yetersiz kald›¤› kolayl›kla söylenemez.
Ancak, mevzuat ne denli iyileﬂtirilirse iyileﬂtirilsin, iﬂkence ve kötü muamelenin
mevzuat de¤iﬂiklikleriyle ortadan kald›r›lamayaca¤› aç›kt›r. Bunun için, kamu görevlilerinin zihniyetlerinin de¤iﬂmesi, de¤iﬂtirilmesi; uygulaman›n da cayd›r›c› olmas›
gerekmektedir. Bunun baﬂar›labilmesi de bir yandan kolluk görevlilerinin sürekli
e¤itilmesine, öte yandan da siyasal iktidarlar›n iﬂkence ve kötü muameleye karﬂ› kararl› bir siyasal tutumu benimsemelerine ba¤l›d›r.
Bu çerçevede, Adalet Bakanl›¤›’n›n, yay›nlad›¤› genelgelerle, iﬂkence ve kötü muamelenin önlenmesi konusunda çaba harcad›¤› gözlenmektedir. Örnek olarak,
01.01.2006 tarihinde yay›nlanan 8 numaral› genelgede, Adalet Bakanl›¤›, aﬂa¤›daki
hususlara dikkat çekmektedir:
“Bu itibarla;
1-Anayasa, ülkemizin taraf oldu¤u uluslararas› sözleﬂmeler, ilgili kanun hükümleri ve Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin kararlar› da dikkate al›narak; iﬂkence
ve kötü muamele iddialar›na iliﬂkin olarak yap›lan soruﬂturmalar›n, kolluk kuvvetlerine b›rak›lmayarak bizzat Cumhuriyet baﬂsavc›s› ya da görevlendirece¤i bir
Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan yürütülmesi,
2-Suç failleri hakk›nda kanunî gere¤inin takdir ve ifas›yla, adaletin bir an önce gerçekleﬂtirilmesinin temin edilerek, insan haklar›n›n korunmas›n›n sa¤lanmas› yan›nda iﬂkence ve kötü muamele iddialar›n›n etkili ve yeterli bir ﬂekilde soruﬂturulmas›,
Konular›nda gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.”
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Bu tutumun, siyasal iktidarlarca, kararl›l›kla sürdürmeleri gerekmektedir. Bunun
yan›nda, iﬂkence ve kötü muamelenin önlenmesi bak›m›ndan, Adli T›p Kurumu’nun
özerkli¤i ile hükümet tabiplerinin donan›mlar›n›n gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Öneriler
Adli T›p Kurumu’nun özerkli¤i sa¤lanmal› ve güvence alt›na al›nmal›d›r.
Hükümet tabiplerinin teknik olanaklar› art›r›lmal›d›r.

Kiﬂi Dokunulmazl›¤› ve Güvenlik Soruﬂturmas›
Kamu hizmetinde görevlendirilecek kiﬂilerle ilgili olarak güvenlik soruﬂturmas›
yap›lmas›, Türkiye’de, kiﬂi dokunulmazl›¤›n› ve genel olarak insan haklar›n› ilgilendiren önemli bir sorun olarak yaﬂanm›ﬂt›r.
Bir devletin, kamu kesiminin baz› bölümlerinde çal›ﬂacak kiﬂileri iﬂe al›rken özel
bir dikkat göstermesi makul say›labilir. Ancak, bunun kabul edilebilir s›n›rlar içinde
tutulmas› ve yasayla düzenlenmesi gerekir.
1990 tarihli ve 245 say›l› (R.G., 13.4.1990, S. 20491) Güvenlik Soruﬂturmas› Yönetmeli¤i, yasal dayanaktan yoksun oldu¤u gibi, bütün kamu personelinin atama ve
yer de¤iﬂtirmelerinde, arﬂiv araﬂt›rmas› yap›lmas›n› gerekli k›l›yordu.
Bülent Tanör, güvenlik soruﬂturmas›n›n yasa ile düzenlenmesini, yasan›n da yaln›zca gizlilik dereceli birimler, Türk Silahl› Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve
istihbarat teﬂkilatlar›yla, ceza infaz kurumlar› ve tutukevlerinde çal›ﬂacak personel
için güvenlik soruﬂturmas› yap›lmas›n› düzenlemesini öneriyordu.
TBMM, 4045 say›l›, Güvenlik Soruﬂturmas›, Baz› Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ‹le Kamu Görevine Al›nmayanlar›n Haklar›n›n Geri Verilmesine ve 1402 Numaral› S›k›yönetim Kanunu’nda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na ‹liﬂkin Kanun’u 26 Ekim 1994 tarihinde kabul ederek, güvenlik soruﬂturmas›yla ilgili yasal
boﬂlu¤u doldurdu.
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Kanun, “Güvenlik soruﬂturmas› ve arﬂiv araﬂt›rmas›; kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda, yetkili olmayan kiﬂilerin bilgi sahibi olmalar› halinde devlet güvenli¤inin, ulusal
varl›¤›n ve bütünlü¤ün, iç ve d›ﬂ menfaatlerin zarar görebilece¤i veya tehlikeye düﬂebilece¤i bilgi ve belgelerin bulundu¤u gizlilik dereceli birimler ile askerî, emniyet
ve istihbarat teﬂkilatlar›nda çal›ﬂt›r›lacak kamu personeli ve ceza infaz kurumlar› ve
tutukevlerinde çal›ﬂacak personel hakk›nda yap›l›r.” hükmüyle, hakk›nda güvenlik
soruﬂturmas› ve arﬂiv araﬂt›rmas› yap›lacak kamu görevlilerini s›n›rlad›.
Güvenlik Soruﬂturmas› ve Arﬂiv Araﬂt›rmas› Yönetmeli¤i de, 2000/284 say›l› Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 14.2.2000 tarihinde yenilendi.
Böylece, güvenlik soruﬂturmas›, makul s›n›rlar içinde, belirli kamu görevlileri için
ve yasaya dayanarak yap›l›r hale gelmiﬂ oldu.
Güvenlik soruﬂturmas› d›ﬂ›nda, baz› yasalar›n, ‹dareye, gizli soruﬂturma yaparak kiﬂiler hakk›nda karar alma yetkisi verdi¤i de Bülent Tanör taraf›ndan vurgulanm›ﬂt›.
Bunlardan S›k›yönetim Kanunu’nun 2. maddesinin sonuna eklenmiﬂ olan ek f›kra, s›k›yönetim komutanlar›na, “bölgelerinde genel güvenlik, asayiﬂ ve kamu düzeni aç›s›ndan çal›ﬂmalar› sak›ncal› görülen veya hizmetleri yararl› olmayan kamu personelinin statülerine göre atanmas› veya iﬂine son verilmesi, mahalli idarelerde çal›ﬂanlar›n görevden uzaklaﬂt›r›lmas› veya iﬂlerine son verilmesi”ni ilgili kurum ve organlardan isteme yetkisini, bu kurum ve organlara da bu istekleri derhal yerine getirme görevini veriyordu. Ayn› f›kra, bu ﬂekilde iﬂlerine son verilen memur, di¤er
kamu görevlileri ve kamu hizmetlerinde görevli iﬂçilerin bir daha kamu hizmetinde
çal›ﬂt›r›lamayaca¤›n› öngörüyordu.
Bülent Tanör, bu ek f›kran›n yürürlükten kald›r›lmas›n› öneriyordu.
Asl›nda, bu ek f›kra, 1994 y›l›nda, 4045 say›l› Kanun ile de¤iﬂtirilmiﬂ ve s›k›yönetim komutanlar›n›n yetkisi, “bölgelerinde genel güvenlik, asayiﬂ ve kamu düzeni
aç›s›ndan çal›ﬂmalar› sak›ncal› görülen veya hizmetleri yararl› olmayan kamu personelinin statülerine göre s›k›yönetim bölgesi d›ﬂ›na atanma veya s›k›yönetim bölgesi
d›ﬂ›na atanmak üzere görevden uzaklaﬂt›r›lma”s›n› istemekle s›n›rlanm›ﬂt›. S›k›yönetim komutanlar›na, ayn› nedenlerle, mahalli idarelerde çal›ﬂanlar›n görevden
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uzaklaﬂt›r›lmalar›n› isteme yetkisi de veriliyordu. S›k›yönetim komutanlar›n›n bu isteklerini yerine getirme zorunlulu¤u da getiriliyordu.
Bülent Tanör’ün eleﬂtirdi¤i f›kra, gerçekleﬂtirilen de¤iﬂiklikle yumuﬂat›lm›ﬂt›. Ancak, bu yumuﬂatma, sorunu ortadan kald›rmaya yetmemiﬂtir.
Öneriler
1402 say›l› S›k›yönetim Kanunu’nun 2. maddesinin 4045 say›l› Kanun ile de¤iﬂik
ek f›kras› ile ayn› Kanun taraf›ndan getirilen ek f›kralar (maddenin son üç f›kras›)
yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
1950 tarihli ve 5682 say›l› Pasaport Kanunu’nun 22/1. maddesi, “memleketten ayr›lmalar›nda genel güvenlik bak›m›ndan mahzur bulundu¤u ‹çiﬂleri Bakanl›¤›nca
tespit edilenlere” de pasaport veya seyahat belgesi verilmeyece¤ini öngörmektedir.
Bülent Tanör’ün yürürlükten kald›r›lmas›n› istedi¤i, yukar›daki ifadeyi de içeren 22.
maddeyle ilgili bir de¤iﬂiklik gerçekleﬂtirilmemiﬂtir.
Pasaport Kanunu’nun 22/1. maddesinde yer alan ”memleketten ayr›lmalar›nda
genel güvenlik bak›m›ndan mahzur bulundu¤u ‹çiﬂleri Bakanl›¤›nca tespit edilenlere” ibaresi yürürlükten kald›r›lmal›d›r.

Yakalama ve Gözalt›
Yakalama ve gözalt›na alma durumu, kiﬂi güvenli¤inin sa¤lanmas› bak›m›ndan
son derece önemlidir. Bu konuda, yak›n zamana kadar önemli sorunlar yaﬂand›¤›
bilinmektedir. Sorunlar Anayasa’dan, yasa hükümlerinden ve uygulamadan kaynaklanmaktayd›.
Bu konuda Anayasa’dan kaynaklanan sorunlar, Anayasa’n›n 19/5. maddesinde
yap›lan de¤iﬂiklikle giderilmiﬂ bulunmaktad›r. Maddenin de¤iﬂtirilmeden önceki
metninde, “Yakalanan veya tutuklanan kiﬂi, tutulma yerine en yak›n mahkemeye
gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç k›rksekiz saat ve toplu olarak iﬂlenen
suçlarda en çok onbeﬂ gün içinde hakim önüne ç›kar›l›r.” hükmü yer al›yordu. 2001
y›l›nda 4709 say›l› Kanun ile gerçekleﬂtirilen anayasa de¤iﬂikli¤iyle, toplu olarak iﬂ-
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lenen suçlarda tutulma yerine en yak›n mahkemeye götürülme süresi dört gün olarak düzenlenmiﬂtir. Bu sürelerin ola¤anüstü hal, s›k›yönetim ve savaﬂ hallerinde
uzat›labilece¤i hükmü korunmuﬂtur.
Gözalt›na alman›n, gözalt›na al›nan›n yak›nlar›na bildirilmesi konusunda da Anayasa’da bir de¤iﬂiklik gerçekleﬂtirilmiﬂ (2001 tarihli ve 4709 say›l› Kanun) ve “Kiﬂinin yakaland›¤› veya tutukland›¤›, yak›nlar›na derhal bildirilir.” hükmü 19/6 maddede yerini alm›ﬂt›r.
Bülent Tanör, yakalanan›n gözalt›nda kalma süresi, haklar› ve yak›nlar›na haber
verme bak›m›ndan ortaya ç›kan sorunlar› sapt›yor, DGM’lerin görev alan›na giren
suçlarla di¤er suçlar bak›m›ndan farklar› belirtiyordu.
Devlet güvenlik mahkemelerinin 2845 say›l› Kanun ile kald›r›lm›ﬂ oldu¤unu daha önce belirtmiﬂtik. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu yerine de, 2004 y›l›nda
5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kabul edilmiﬂtir.
CMK, 90. maddesinin 25.5.2005 tarihli ve 5353 say›l› Kanun ile de¤iﬂik 4. f›kras›,
yakalanan kiﬂiye, yakaland›¤› s›rada kaçmas›n›, kendisine ve baﬂkas›na zarar vermesini önleyecek tedbirler al›nd›ktan sonra, kanuni haklar›n›n derhal bildirilmesini öngörmektedir. CMK md. 91 de, “ﬁüpheli veya san›k yakaland›¤›nda, gözalt›na al›nd›¤›nda veya gözalt› süresi uzat›ld›¤›nda, Cumhuriyet savc›s›n›n emriyle bir yak›n›na
veya belirledi¤i bir kiﬂiye gecikmeksizin haber verilir” demektedir.
Ayn› kanunun 5353 say›l› Kanun ile de¤iﬂik 91. maddesi, gözalt› süresini yirmidört saat olarak belirlemekte, toplu olarak iﬂlenen suçlarda, bu sürenin, her defas›nda bir günü geçmemek üzere, üç gün süreyle uzat›labilmesini öngörmektedir.
Geniﬂletilmiﬂ a¤›r ceza mahkemelerinin görev alan›na giren suçlarda, 91. maddede belirtilen yirmidört saatlik süre k›rksekiz saat olarak uygulan›r. Ayr›ca, Anayasa’n›n 120. maddesi gere¤ince ola¤anüstü hal ilan edilen bölgelerde yakalanan kiﬂiler
hakk›nda 91. maddenin üçüncü f›kras›nda dört gün olarak belirlenen süre, Cumhuriyet savc›s›n›n talebi ve hakim karar›yla yedi güne kadar uzat›labilir (CMK, md.
251/5).
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CMK, 91. maddesinde, yakalama yerine en yak›n hakim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süreyi de en fazla oniki saat olarak belirlemiﬂtir.
Terörle Mücadele Kanunu’nda 2006 y›l›nda 5532 say›l› Kanun ile yap›lan de¤iﬂiklikle getirilen baz› s›n›rlamalar› (yakalanan, gözalt›na al›nan ya da gözalt› süresi uzat›lan kiﬂinin durumunun yaln›zca bir yak›n›na bildirilmesi, ﬂüphelinin gözalt›ndayken bir müdafiin hukuki yard›m›ndan yararlanabilmesi, müdafii ile görüﬂme süresinin, ifadesi al›nmamak koﬂuluyla yirmidört saat süre ile k›s›tlanabilmesi, vb.) makul
s›n›rlamalar olarak görmek gerekir.
Görüldü¤ü gibi, yakalama ve gözalt›na iliﬂkin olarak ortaya ç›kan yasal haklar›n
bildirilmesi, yak›nlar›n haberdar edilmesi ve gözalt›na ve hakim karﬂ›s›na ç›kar›lmaya iliﬂkin süreler, avukat yard›m›ndan yararlanma, yakalama tutana¤›n›n tutulmas›,
vb. konularda karﬂ›laﬂ›lan sorunlar, anayasa ve yasalarda gerçekleﬂtirilen de¤iﬂikliklerle ve yeni CMK ile ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.
CMK md. 167, adli kolluk görevlilerinin nitelikleri ve bunlar›n hizmet öncesi ve
hizmet içi e¤itimi, di¤er hizmet birimleri ile iliﬂkileri, de¤erlendirme raporlar›n›n düzenlenmesi, uzmanl›k dallar›na göre hangi bölümlerde çal›ﬂt›r›lacaklar› ve di¤er hususlar›n bir yönetmelikle düzenlenmesini öngörmektedir. Bu yönetmelik düzenlemesi de yap›lm›ﬂt›r. Ancak, adli kolluk, genel kolluktan ayr›lmam›ﬂt›r ve baz› kolluk
görevlileri, genel kolluk görevlerinin yan›nda, adli kolluk görevi de göreceklerdir.
Adli Kolluk Yönetmeli¤i’nin 5/a maddesine göre (R.G., 1.6.2005, S. 25832), “Adli
kolluk, ba¤l› bulundu¤u kolluk teﬂkilat›n›n bir parças› olup, öncelikli görevi, karﬂ›laﬂt›¤› suçun iﬂlenmesini önlemektir.” Bu durumda, adli kolluk kurulmuﬂ olmamaktad›r.
Öneri
Adli kolluk, genel kolluktan ayr› olarak, yasayla kurulmal›d›r.

Tutukluluk
Türkiye’de, yarg› organlar›n›n verdi¤i tutuklama kararlar›n›n bir standard› bulunmamaktad›r. Mevzuat da, farkl› uygulamalar›n yap›labilmesine zemin haz›rlam›ﬂt›r.
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Bu durum, eleﬂtiri konusu olmuﬂ, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi kararlar›na
uygun bir hukuksal düzenleme ve uygulama önerilmiﬂtir.
Bülent Tanör, bu çerçevede, CMUK md. 104’deki “suçun toplumda infial uyand›rmas› veya” hükmünün kald›r›lmas›n› önermiﬂti. Bu hüküm, tutuklamay›, toplumun iﬂlenen suç karﬂ›s›nda gösterdi¤i tepkiye dayand›rma tehlikesini taﬂ›yordu.
Bilindi¤i gibi, CMUK yürürlükten kald›r›lm›ﬂ, yerine CMK yürürlü¤e konulmuﬂtur.
CMK, yukar›da an›lan hükme yer vermemektedir.
CMK, 100. maddesinin de¤iﬂik 4. f›kras›nda (5353 - 25.5.2005 / md.11) “Sadece
adli para cezas›n› gerektiren veya hapis cezas›n›n üst s›n›r› bir y›ldan fazla olmayan
suçlarda tutuklama karar› verilemez” hükmünü getirmiﬂ; 102. maddesinde, a¤›r ceza mahkemelerinin görev alan›na girmeyen iﬂlerde tutukluluk süresini en çok alt›
ayla s›n›rlam›ﬂ, bu sürenin, zorunlu hallerde dört ay uzat›labilece¤ini öngörmüﬂtür.
A¤›r ceza mahkemelerinin görev alan›na giren iﬂlerde ise, bu süre en çok iki y›ld›r
ve zorunlu hallerde toplam üç y›l uzat›labilir. Bu süreler, CMK 250/c’de belirtilen istisnalar d›ﬂ›nda, devlet güvenli¤ine, anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet s›rlar›na karﬂ› iﬂlenen suçlar söz konusu oldu¤unda, iki kat olarak uygulanacakt›r.
CMK’da yer alan bu düzenlemeler, yarg›c›n tutukluluk süresiyle ilgili takdir hakk›n› s›n›rlam›ﬂ olmaktad›r. Ancak, baz› suçlar bak›m›ndan, tutuklulu¤un azami süresi on y›la ulaﬂabilecektir. A‹HM’nin 24 ayl›k, 26 ayl›k süreleri bile çok uzun buldu¤u dikkate al›n›rsa, bu süreler çok uzundur.
Öneri
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 252/2 maddesi hükmü (250 nci maddenin birinci f›kras›n›n (c) bendinde öngörülen suçlar bak›m›ndan, Kanunda öngörülen tutuklama süresi iki kat olarak uygulan›r) yürürlükten kald›r›lmal›d›r.

Düﬂünsel Özgürlükler
Dinsel Özgürlükler
Bu baﬂl›k alt›nda, inanç ve ibadet özgürlükleri, din ö¤retimi, düﬂünce özgürlü¤ü
ile bilim ve sanat özgürlü¤ü ele al›nacakt›r.
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‹nanç Özgürlü¤ü
‹nanç özgürlü¤ü, bir yandan kiﬂinin istedi¤i dini inanca sahip olabilmesi, di¤er
yandan da herhangi bir dini inanca sahip olmama özgürlü¤ünü kapsar. Kiﬂiler aras›nda, inanc› ya da inançs›zl›¤› nedeniyle ayr›m yap›lmamas› ve hiç kimsenin inanc›n› aç›klamaya zorlanamamas›, bu özgürlü¤ün zorunlu gereklerindendir.
1982 Anayasas›, inanç özgürlü¤ünü 24. maddesinin 1. f›kras›nda tan›makta ve güvence alt›na almaktad›r. Bu konuda, ciddi bir sorun yok gibi görünmektedir.
Bununla birlikte, Bülent Tanör’ün de 1997 raporunda iﬂaret etti¤i gibi, “ilk bak›ﬂta edinilen bu izlenimleri derinleﬂtirmek gerekir. ‹nanç özgürlüklerine hukuk ve yasa eliyle haks›z müdahalenin en az iki önemli örne¤i vard›r. Birincisi, zorunlu din
dersleridir ki, buna az sonra ‘din ö¤retimi’ baﬂl›¤› alt›nda de¤inilecektir. ‹kinci örnek, 5. 5. 1972 tarih ve 1587 say›l› Nüfus Kanunu'nun 43. maddesinin 1. f›kras›n›n,
kiﬂinin ‘dininin’ nüfus kütü¤ünde gösterilmesini bildiren hükmüdür. Burada, Anayasan›n yukar›da an›lan, ‘Kimse (...) dini inanç ve kanaatlerini aç›klamaya zorlanamaz’
hükmüne aç›k bir ayk›r›l›k söz konusudur. Ne var ki, Anayasa Mahkemesi iki karar›nda bu hükmün Anayasa’ya ayk›r› olmad›¤› sonucuna varm›ﬂt›r (E. 1979/9 ve E.
1995/17). Bundan böyle bu hükmün etkisizleﬂtirilmesi ancak yasama eliyle olabilecektir.”
Yasama organ› 25 Nisan 2006 tarihinde 5490 say›l› yeni Nüfus Hizmetleri Kanunu’nu kabul etmiﬂtir. Yeni yasa da, 7. maddesinde, aile kütüklerinde yer alacak bilgiler aras›nda “dini” hanesine de yer vermektedir. Anayasa Mahkemesi’nin yukar›da
an›lan karar›na karﬂ›n Anayasa’ya ayk›r› oldu¤unu düﬂündü¤ümüz bu hüküm, yasada yerini korumaktad›r.
Nüfuz cüzdan›nda yer alacak bilgilerin neler olaca¤› ise, yasaya göre, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenecektir. Bakanl›¤›n 25.5.2006 tarihli yönergesine göre, “Aile kütüklerindeki din bilgisine iliﬂkin talepler kiﬂinin yaz›l› beyan›na uygun olarak
tescil edilir, de¤iﬂtirilir, boﬂ b›rak›l›r veya silinir”.
Bu yönerge, dinini aç›klamak istemeyenler için bir olanak getirmiﬂ bulunmaktayd›. Uygulama bu yönergeye göre yap›l›rken, Bakanlar Kurulunca 29.9.2006 tarihin-
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de 2006/11081 say›yla kabul edilen Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmas›na
‹liﬂkin Yönetmelik, 23.11.2006 tarihli ve 26355 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak
yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu yönetmeli¤in 82. maddesinin 1. f›kras›, “Aile kütüklerindeki
din bilgisine iliﬂkin talepler, kiﬂinin yaz›l› beyan›na uygun olarak tescil edilir, de¤iﬂtirilir, boﬂ b›rak›l›r veya silinir. Din de¤iﬂikli¤i veya silinmesi talepleri herhangi bir
say›sal s›n›rlamaya tabi de¤ildir” hükmüne yer vermektedir. Böylece, yönerge hükmü yönetmelik hükmüne dönüﬂmüﬂ, ayr›ca din seçimi ya da din hanesinin boﬂ b›rak›lmas›n›n birden çok kez talep edilmesi mümkün k›l›nm›ﬂt›r.
Bu düzenleme ve uygulama, “dini inanc›n› aç›klamaya zorlanmama” hakk›n›n
kullan›labilmesini sa¤l›yor mu? Mevcut uygulama, yurttaﬂlar›, inanc›n› aç›klayanlar
ve aç›klamayanlar olarak bölme, inanc›n› aç›klamak istemeyenler üzerinde bir toplumsal bask› yaratma olas›l›¤› taﬂ›maktad›r. Bu nedenle, nüfus kütü¤ünde “dini” hanesinin kald›r›lmas›, en tutarl› çözüm olacakt›r.
Öneri

Nüfus kütü¤ünde ve buna ba¤l› olarak kimlik belgesinde “dini” hanesinin yer almas›yla ilgili olarak, Bülent Tanör, “5. 5. 1972 tarih ve 1587 say›l› Nüfus Kanunu’nun
43. maddesinin 1. f›kras›ndaki ‘dininin’ ibaresi metinden ç›kart›lmal›d›r” diyordu. Biz
de, 25.4.2006 tarihli ve 5490 say›l› yeni Nüfus Hizmetler Kanunu’nun 7. maddesinin
“(e) dini” bendinin yürürlükten kald›r›lmas›n› ve bu de¤iﬂikli¤in ilgili yönetmeli¤e
yans›t›lmas›n› öneriyoruz.
‹badet Özgürlü¤ü
‹badet özgürlü¤ü de 1982 Anayasas› taraf›ndan (md. 24/2) tan›nm›ﬂ ve güvence
alt›na al›nm›ﬂt›r. Türkiye’de, bu alanda, hukuksal düzeyde, önemli bir sorunla karﬂ›laﬂ›lmamaktad›r. Bülent Tanör’ün raporlar›n›n yay›nlanmas›ndan sonra, 4928 say›l› Kanun ile ‹mar Kanunu’nda gerçekleﬂtirilen de¤iﬂiklikle, Sünni Müslümanlar›n d›ﬂ›ndaki inanç sahiplerinin ibadethane sorunlar›n›n çözülebilmesi amac›yla, yasada
yer alan “cami” ibareleri “ibadet yeri” olarak de¤iﬂtirilmiﬂ, imar planlar›n›n düzenlenmesinde, belde ve bölgenin ﬂartlar› ve gelecekteki ihtiyaçlar› dikkate al›narak,
gerekli ibadet yerlerinin ayr›lmas› öngörülmüﬂ, mülki amirin izniyle ibadethane yap›labilmesi mümkün k›l›nm›ﬂ, ibadet yerlerinin baﬂka amaçlara tahsisi yasaklanm›ﬂt›r.
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Bu düzenlemelerle, yeni cemevlerinin ve kiliselerin yap›lmas› olanakl› duruma
getirilmiﬂ, böylece ibadet özgürlü¤ünün kullan›lmas› kolaylaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Din Ö¤retimi
Din ö¤retimine bir yandan ö¤renim özgürlü¤ü, öte yandan da laiklik ilkesi aç›s›ndan bakmak gerekmektedir.
Ö¤renim özgürlü¤ü aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, din ö¤retiminin, dinsel yay›nlar, sinema ve TV film, video ve CD’leri, vak›f ve dernek faaliyetleriyle serbestçe yap›ld›¤›
gözlenmektedir. Kuran kurslar›n›n da, denetimli ya da denetimsiz, izinli ya da izinsiz, yap›labildi¤i görülmektedir.
Bu alanda, 625 say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu, 3. maddesinin 3035 say›l› ve 1984 tarihli Kanun ile de¤iﬂik 3. f›kras›yla, din e¤itimi ve ö¤retimi yapan özel
ö¤retim kurumlar› aç›lamayaca¤›n› hükme ba¤lam›ﬂt›r.
Öte yandan, 633 say›l› Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›n›n Kuruluﬂ ve Görevleri Hakk›nda Kanun’a, 1999 y›l›nda 4415 say›l› Kanun ile eklenen ek madde 3’e göre, Kur’an
kurslar›, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› taraf›ndan, genel olarak ancak ilkö¤retimi bitirenler için, ilkö¤retim 5. s›n›f› bitirenler için ise ancak tatillerde aç›labilecektir. Bu
Kur’an kurslar›, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n denetim ve gözetimi alt›nda olacakt›r.
Din ö¤retimi ile ilgili olarak, baﬂkaca bir s›n›rlamaya rastlanmamaktad›r.
Laiklik ilkesi aç›s›nda bak›ld›¤›nda, sorun, dinler karﬂ›s›nda tarafs›z olmas› gereken devletin, bir dinin ö¤retilmesini üstlenmesinin, laiklik ilkesiyle ne derecede
ba¤daﬂt›¤›d›r.
Bu konuda da, karﬂ›m›za iki temel sorun ç›kmaktad›r: Zorunlu din e¤itimi ve
imam hatip liseleri.
Din dersi, seçimlik bir ders olarak, 1948-1949 ö¤retim y›l›nda, ilkokullar›n 4. ve
5. s›n›f programlar›na konuldu. 1982 Anayasas› ise, “din kültürü ve ahlak ö¤retimi”
dersini, ilk ve ortao¤retim kurumlar›nda okutulmas› zorunlu bir ders haline getirdi.
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Bu ders, ad› “din kültürü ve ahlak ö¤retimi” de olsa, ‹slam dininin belli bir anlay›ﬂ›n›n ö¤retildi¤i ve aﬂ›land›¤› bir ders olarak okutulmaktad›r.
Bu dersin zorunlu olarak okutulmas›, bir yandan inanç ve din özgürlü¤üne ayk›r›d›r, çünkü belli bir dini anlay›ﬂ›n› zorunlu olarak ö¤retmeyi ve aﬂ›lamay› hedef almaktad›r; öte yandan da laiklik ilkesine ayk›r›d›r, çünkü laik devlet, tüm dini inançlar karﬂ›s›nda eﬂit mesafede durmak zorundad›r.
Zorunlu din dersini inanç özgürlü¤ü aç›s›ndan de¤erlendiren ‹stanbul 5. ‹dare
Mahkemesi de, çocu¤unun din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf tutulmas› iste¤inin reddine iliﬂkin iﬂlemin iptali istemiyle bir Alevi yurttaﬂ›n açt›¤› dava üzerine,
“zorunlu olarak okutulan ‘Din Kültürü ve Ahlak Ö¤retimi’ dersinin dava dilekçesinde dini ve felsefi inanc›na uygun olmad›¤›n› belirten davac›n›n herhangi bir din
mensubu oldu¤una bak›lmaks›z›n, temel hak ve hürriyetlerinden olan dini inanç özgürlü¤ünün uygulanmas› kapsam›nda çocu¤unun zorunlu say›lan ‘Din Kültürü ve
Ahlak Ö¤retimi’ dersinden muaf tutulmas› gerekti¤i sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r” karar›n›
vermiﬂtir (Radikal, 25.11.2006). Mahkeme, dini inanc› ne olursa olsun, kiﬂiye, din
kültürü ve ahlak ö¤retimi dersinin zorunlu olarak okutulmas›n›, inanç özgürlü¤ünün
ihlali oldu¤una karar vermiﬂtir.
Bu nedenlerle, Anayasa’n›n 24. maddesinin 4. f›kras›, Bülent Tanör’ün önerdi¤i
gibi, de¤iﬂtirilmelidir.
‹mam hatip liseleri ise, günümüzde, kuruluﬂ amaçlar›n›n çok ötesine geçmiﬂ ve
ikinci tip bir genel lise konumuna gelmiﬂtir. Bu liseler, ülkenin imam ve hatip iﬂgücüne olan ihtiyac›n› karﬂ›lamak üzere, meslek okulu olarak aç›lm›ﬂt›. Oysa bugün,
üniversiteye ö¤renci haz›rlayan genel lise durumundad›r.
Bu nedenle, imam hatip liseleri, laik ö¤retim birli¤inin bozulmas› aç›s›ndan eleﬂtirilmiﬂtir. Bu liseler bugün de yo¤un bir tart›ﬂman›n konusudur ve soruna köklü bir
çözüm bulunmas› da kolay görünmemektedir.
Bülent Tanör, imam hatip liseleriyle ilgili olarak ﬂunlar› öneriyordu:
• ‹mam hatip liseleri meslek lisesi statüsüne uygun bir yap›ya kavuﬂturulmal›,
imam ve hatip ihtiyac›n› karﬂ›lamaya yetecek say›da imam hatip lisesi d›ﬂ›nda
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kalanlar, genel ya da teknik liselere dönüﬂtürülmelidir. ‹mam hatip liselerine k›z
ö¤renci kesinlikle al›nmamal›d›r.
• Sekiz y›ll›k zorunlu ilkö¤retim herkes için ve istisnas›z kabul edilmeli, imam
hatip liselerinin orta k›s›mlar› kapat›lmal›d›r.
Bunlara ek olarak, Bülent Tanör, 1999 raporunda, “e¤er ortaö¤retimde bu türden
bilgilendirmeye (din bilgisi) ihtiyaç varsa, bu hizmet ders saatleri d›ﬂ›nda, nota ve
s›nava tabi olmamak kayd›yla ve velinin istemi üzerine ihtiyari olarak sunulabilir”
diyordu.
1999 y›l›nda, 4415 say›l› Kanun ile zorunlu ve kesintisiz sekiz y›ll›k temel e¤itime
geçilmesiyle, imam hatip ortaokullar› kapat›lm›ﬂt›r. Ancak, liselere k›z ö¤renci al›nmas› sürdürülmektedir.
Bu durumda, laiklik ilkesini zedelemeyecek ve ö¤renme özgürlü¤ünü de ihlal etmeyecek bir çözüm bulmak gerekmektedir.
Öneriler

Anayasa’n›n 24/4. maddesi aﬂa¤›daki gibi de¤iﬂtirilmelidir:
“Din e¤itim ve ö¤retimi, ancak kiﬂilerin kendi iste¤ine ve küçüklerin de kanuni
temsilcilerinin iste¤ine ba¤l›d›r”.
‹mam hatip liseleri, meslek lisesi olarak, ülkenin imam-hatip ihtiyac›n› karﬂ›layacak biçimde yeniden düzenlenmeli, say›lar› ülke ihtiyac›n› karﬂ›layacak düzeye indirilmeli ve bu okullara k›z ö¤renci al›nmas›na son verilmelidir.
Ailelerin çocuklar›na dinini ö¤retme ihtiyac›na cevap vermek üzere, bu konudaki talebi dikkate alarak, liselerde, normal ders saatlerinin d›ﬂ›nda, velilerin iste¤i
üzerine, din dersi okutulmas›n› sa¤lamak üzere, nota ve s›nava tabi olmayan, din
dersleri konulmal›d›r. Din e¤itimi ve ö¤retimi yapan özel ö¤retim kurumlar› aç›lamayaca¤›na göre, din ö¤retimi hizmetini, seçimlik olarak ve ders saatleri d›ﬂ›nda,
devletin yapmas› kaç›n›lmaz görünmektedir. Bu hizmet, yaln›zca belirli bir dine ina-
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nanlar için de¤il, e¤er talep varsa, farkl› inançtan kiﬂilere, farkl› dersler düzenlenerek, verilmelidir.

Düﬂünce Özgürlü¤ü
Düﬂünce özgürlü¤ü, yani düﬂüncenin ifadesi özgürlü¤ü, demokrasinin “olmazsa
olmaz”lar›ndand›r. ‹fade özgürlü¤ünün güvence alt›na al›nmad›¤› bir devlet, demokratik say›lamaz. ‹fade özgürlü¤ünün kullan›m› s›n›rlanm›ﬂsa, yönetimin uygulamalar› hakk›nda bilgilenmek ve böylece yönetime kat›lmak, do¤ru seçim yapmak, yönetenlerin do¤ru kararlar vermesini sa¤lamak mümkün olmaz. ‹fade özgürlü¤ünün
kullan›m› s›n›rlanm›ﬂsa, gerçe¤i ortaya ç›karmak mümkün olmaz. ‹fade özgürlü¤ü
s›n›rlanm›ﬂsa, bireyler kendilerini geliﬂtirecek ortam› bulamaz.
‹fade özgürlü¤ü, yaln›zca hoﬂa giden, ayk›r› olmayan, kabul gören düﬂüncelerin
aç›klanmas›n› kapsamaz, ayn› zamanda hoﬂa gitmeyen, sarsan, ﬂoke eden düﬂüncelerin ifade edilmesini de kapsar. Bunlar olmazsa, demokrasi de yok demektir.
Düﬂüncenin ifadesi özgürlü¤ü, ayn› zamanda, toplumsal geliﬂmenin temel dinami¤ini oluﬂturdu¤u için de¤erlidir ve en öndedir.
Bülent Tanör’ün 1997 raporunda belirtti¤i gibi, “ço¤ulcu-özgürlükçü demokrasilerde düﬂünce özgürlü¤ü deyimi, ifade özgürlü¤ünü de (ve as›l bunu) belirtir. Bu
özgürlük ayr›cal›kl› bir konuma sahiptir. Düﬂüncelerin aç›klanmas› ve savunulmas›
serbest, ‘düﬂünce suçlar›’na kap›lar kapal›d›r.
ﬁu var ki, ‹kinci Dünya Savaﬂ› öncesinde ve savaﬂ s›ras›nda yaﬂanan ac› deneyler, düﬂünce özgürlü¤ünün belli noktalarda yeniden gözden geçirilmesine de yol açm›ﬂt›r. Baz› ülkelerde faﬂist, ›rkç›, ay›r›mc› (diskriminasyonist), yahudi düﬂman› ve
savaﬂ k›ﬂk›rt›c› propagandalar yasaklanm›ﬂt›r. Terörle mücadele yasalar›nda da, terör örgütlerinin övülmesinin yasakland›¤› görülür”.
Türkiye’de, 1961 Anayasas›, düﬂünce özgürlü¤ü ile düﬂünceyi ifade özgürlü¤ünü
tek bir maddede düzenliyordu ve herhangi bir s›n›rlama nedeni öngörmüyordu.
Bununla birlikte, bizim genel s›n›rlama nedenlerini öngören bir madde olarak de¤erlendirmedi¤imiz 11. maddede yer alan s›n›rlama nedenleri “örnekleri”nin düﬂün-
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ce özgürlü¤ünün s›n›rlanmas› için de geçerli oldu¤u yorumu yap›lm›ﬂ, 1971 Anayasa de¤iﬂikli¤i ile bu madde, genel s›n›rlama maddesi olarak düzenlenmiﬂti.
Buna dayal› olarak, yasalarda “düﬂünce suçu” olarak düzenlenen bir çok hüküm
Anayasaya uygun bulunmuﬂtu.
1982 Anayasas›, düﬂünce ve kanaat hürriyetini 25. maddesinde, düﬂünceyi aç›klama ve yayma hürriyetini 26. maddesinde düzenlemiﬂtir.
Anayasan›n 13. maddesinde s›ralanan s›n›rlama nedenleri, 13. madde 2001 y›l›nda de¤iﬂtirilinceye kadar, bu özgürlüklerin s›n›rlanmas› için de geçerli olmuﬂtur.
Bülent Tanör’ün 1997 raporu, 1982 Anayasas›’na uygun olarak (!) Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan say›s›z “düﬂünce suçu”ndan geniﬂ bir örnek kümesi aktar›yordu.
Ard›ndan, Anayasa’n›n 26. maddesi metninden “suçlar›n önlenmesi, suçlular›n cezaland›r›lmas›“ biçiminde ifade edilen özel s›n›rlama nedenlerinin ç›kart›lmas›n› ve
dil yasa¤› getiren 3. f›kran›n yürürlükten kald›r›lmas›n› öneriyordu.
TÜS‹AD’›n, “Türkiye’de Demokratikleﬂme Perspektifleri ve AB Kopenhag Siyasal
Kriterleri” dizisi içinde 2001 y›l›nda yay›nlad›¤› “Düﬂünce Özgürlü¤ü” raporu da, düﬂüncenin ifadesi özgürlü¤ü aç›s›ndan mevzuat› de¤erlendiriyor ve de¤iﬂiklik önerileri sunuyordu.
1982 Anayasas›’n›n 26. maddesi (13. maddesiyle birlikte) 2001 y›l›nda 4709 say›l› Kanun ile de¤iﬂtirildi. De¤iﬂiklikle, 13. maddede yer alan genel s›n›rlama nedenlerinin kald›r›lmas› üzerine, burada yer alan s›n›rlama nedenlerinin bir bölümü 26.
maddeye aktar›ld›. Bu s›n›rlama nedenleri, 26. maddede yer alan “özel” s›n›rlama
nedenlerine eklenmiﬂ oldu.
Maddenin yeni 2. f›kras› ﬂöyle düzenlenmiﬂ oldu: “Bu hürriyetlerin kullan›lmas›,
(Ek ibare: 4709 - 3.10.2001) ‘milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenli¤i, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü¤ünün korunmas›,’ suçlar›n önlenmesi, suçlular›n cezaland›r›lmas›, Devlet s›rr› olarak usulün-
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ce belirtilmiﬂ bilgilerin aç›klanmamas›, baﬂkalar›n›n ﬂöhret veya haklar›n›n, özel ve
aile hayatlar›n›n yahut kanunun öngördü¤ü meslek s›rlar›n›n korunmas› veya yarg›lama görevinin gere¤ine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlar›yla s›n›rlanabilir”.
Görüldü¤ü üzere, bu f›krada, de¤iﬂiklikten önceki s›n›rlama nedenleri aynen korunurken, bunlara yeni beﬂ s›n›rlama nedeni daha eklenmiﬂtir. Bu düzenlemenin,
düﬂüncenin ifadesi özgürlü¤ü ile ilgili tehlikeli bir düzenleme oldu¤unu kabul etmek gerekir.
Ayn› yasayla, 26. maddenin dil yasa¤›yla ilgili 3. f›kras› yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
Bu de¤iﬂiklik, ifade özgürlü¤ü alan›nda at›lm›ﬂ önemli bir ad›md›r.
26. maddeye eklenen bir f›krayla da, “Düﬂünceyi aç›klama ve yayma hürriyetinin
kullan›lmas›nda uygulanacak ﬂekil, ﬂart ve usuller kanunla düzenlenir” hükmüne
yer verilmiﬂtir.
Düﬂüncenin ifadesi özgürlü¤üyle ilgili olarak, daha önce de¤indi¤imiz, Anayasa’n›n baﬂlang›ç bölümünde, 13. ve 14. maddelerinde yap›lan de¤iﬂikliklerin de
olumlu de¤iﬂiklikler oldu¤unu an›msatal›m.
Kanunla düzenleme deyince, en baﬂta ceza kanunu ile terörle mücadele kanununun düﬂüncenin ifadesini suç sayan düzenlemeleri gelir. Düﬂüncenin aç›klanmas›n›n baﬂl›ca arac› olan bas›n› düzenleyen yasa da önemlidir (bas›n özgürlü¤ü ayr›ca
ele al›nacakt›r).
TCK yenilenmiﬂ bulunmaktad›r. 26.9.2004 tarihinde kabul edilen 5237 say›l› TCK,
1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir.
Bülent Tanör, 1997 raporunda, eski TCK’n›n 132/3., 136/4., 137., 155., 158., 159.,
175., 311., 312. maddelerini eleﬂtiriyordu. Bu maddeler, karﬂ›l›klar›n› yeni TCK’da da
bulmaktad›r.
Yeni TCK’n›n kamu bar›ﬂ›na karﬂ› suçlar› düzenleyen maddelerinin bir bölümü,
(213., 214., 215., 216., 217. ve 219. maddeler), düﬂüncenin ifadesini cezaland›rmaya elveriﬂli maddelerdir.
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Adil yarg›lamay› etkilemeye teﬂebbüs suçunu düzenleyen 288. maddenin de ifade özgürlü¤ünü olumsuz etkiledi¤i görülmektedir.
Devletin organlar›n›n sayg›nl›¤›na karﬂ› suçlar, devletin organlar›na yöneltilen
eleﬂtirilerin de suç say›lmas› sonucunu do¤uracak nitelikte düzenlenmiﬂtir. Cumhurbaﬂkan›na hakareti düzenleyen 299. madde ile Türklü¤ü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlar›n› aﬂa¤›lamay› düzenleyen 301. madde ve temel milli yararlara karﬂ› faaliyette bulunmak için yarar sa¤lamay› düzenleyen 305. madde bu türdendir.
Özellikle TCK’n›n 301. maddesi, ifade özgürlü¤ünü tehdit eden bir madde olarak
ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu maddeye dayan›larak, son bir y›l içinde birçok dava aç›lm›ﬂt›r.
Bir dava da mahkumiyetle sonuçlanm›ﬂt›r.
Halk› askerlikten so¤utmay› düzenleyen 318. madde, savaﬂ karﬂ›t› düﬂüncelerin
ifadesini ve vicdani ret hakk›n›n kullan›m›n› tehdit etmeyi sürdürmektedir.
TCK’da yer alan “Devlet s›rlar›na karﬂ› suçlar” (327., 329., 330., 336. maddeler),
“devlet s›rlar›” ya da “gizli kalmas› gereken bilgiler” aç›kça ve dar bir biçimde tan›mlanmad›kça, ifade özgürlü¤ü üzerinde tehdit oluﬂturmaya devam etmektedir. Bu
suçlar, devletin ç›kar›n› kamuoyunun ç›kar›n›n, kamuoyunun bilgilenme hakk›n›n
önüne ç›karmakla, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin yaklaﬂ›m›ndan da uzaklaﬂmakta, ona ters bir yaklaﬂ›m› benimsemektedir.
Eski TCK’ya göre daha az s›n›rlama getirmekle birlikte, düﬂüncenin ifadesini bazen soyut ifade suçu olarak düzenleyen TCK, baz› düzenlemelerinde yak›n ve aç›k
tehlike ölçütünü ararken, baz›lar›nda aramamaktad›r. Baz› maddelerde “eleﬂtiri amac›yla yap›lacak ifade aç›klamalar› suç oluﬂturmaz” denilirken baz› maddelerde bu
ifade yer almamaktad›r. Bir çok maddede korunmak istenen hukuksal de¤erin aç›k
bir tan›m› yer almamakta, “Türklük” gibi, “milli yarar gibi” mahkemeden mahkemeye farkl› yorumlanabilecek “mu¤lak” ifadelere yer verilmektedir. Baz› maddelerde
özel kas›t aran›rken baz›lar›nda genel kast›n varl›¤› yeterli say›lmaktad›r.
Sonuç olarak, yeni TCK, ifade özgürlü¤ünün güvence alt›na al›nmas› bak›m›ndan,
neyin suç olmas› gerekti¤ini neyin suç olmas› gerekmedi¤inden ay›rt etmeyi baﬂarm›ﬂ görünmemektedir.
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Öte yandan, bas›n yay›n özgürlü¤ü ile ilgili bölümde de¤inilece¤i gibi, Terörle
Mücadele Kanunu’nda (TMK) yap›lan de¤iﬂikliklerle, ifade özgürlü¤ü yeniden büyük bir tehdit alt›na girmiﬂtir. TMK terör suçlar›n› ve terör amac›yla iﬂlenen suçlar›
öngörürken TCK’ya at›f yapmaktad›r. Bu suçlar›n iﬂlenmesi halinde verilecek cezalar ise, TMK’n›n 5. maddesi ile art›r›lmaktad›r. Bu nedenle, TCK’ya yöneltilen eleﬂtiriler, TMK için de geçerli olmaktad›r.
Öneriler
Anayasan›n 26. maddesi, aﬂa¤›daki gibi düzenlenmelidir:
“Madde 26 - Herkes, düﬂünce ve kanaatlerini söz, yaz›, resim veya baﬂka yollarla tek baﬂ›na veya toplu olarak aç›klama ve yayma hakk›na sahiptir. Bu hürriyet
resmî makamlar›n müdahalesi olmaks›z›n haber veya fikir almak ya da vermek serbestli¤ini de kapsar. Bu f›kra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yap›lan yay›mlar›n izin sistemine ba¤lanmas›na engel de¤ildir.
Bu hürriyetlerin kullan›lmas›, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenli¤i,
Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü¤ünün korunmas›, Devlet s›rr› olarak usulünce belirtilmiﬂ bilgilerin aç›klanmamas›,
baﬂkalar›n›n ﬂöhret veya haklar›n›n, özel ve aile hayatlar›n›n yahut kanunun öngördü¤ü meslek s›rlar›n›n korunmas› veya yarg›lama görevinin gere¤ine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlar›yla ancak kanunla s›n›rlanabilir.
Kanun, haber ve düﬂünceleri yayma araçlar›n›n kullan›lmas›na iliﬂkin düzenlemeler yapabilir.
Düﬂünceyi aç›klama ve yayma hürriyetinin kullan›lmas›nda uygulanacak ﬂekil,
ﬂart ve usuller kanunla düzenlenir. Kamu düzeni bak›m›ndan yak›n ve aç›k bir tehlike oluﬂturmayan ve eleﬂtiri niteli¤indeki düﬂünce ifadeleri suç oluﬂturmaz.”
Ceza hükmü taﬂ›yan tüm yasalar gözden geçirilerek, soyut ifade suçlar› ile ilgili
hükümler yürürlükten kald›r›lmal›, yasalarda korunmas› gereken ifade özgürlü¤ü ile
ilgili suçlarda yak›n ve aç›k tehlike ölçütü öngörülmeli, TMK, güvenlikle özgürlük
aras›nda dengeyi sa¤layacak biçimde yeniden düzenlenmelidir. Yasa koyucu, ge-
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rekli düzenlemeleri yaparken, “bireyin ç›karlar›na” “devletin ç›karlar›n›n” önünde
yer vermelidir.
Bu arada, yürürlü¤e girdi¤inden bu yana, ifade özgürlü¤ü aç›s›ndan en çok sorun yaratan, TCK’n›n 220/8. , 288. ve 301. maddelerinin, ifade özgürlü¤ünün kullan›lmas›n› engellemeyecek bir biçimde yeniden ele al›nmas› kaç›n›lmaz görünmektedir.
Ceza hükmü taﬂ›yan yasalar›n neyin suç olmas› gerekti¤ini do¤ru olarak saptamas›n›n ard›ndan, bu hükümler çerçevesinde “neyin suç oluﬂturdu¤unu” do¤ru olarak
belirlemek de önem taﬂ›maktad›r. Bu da, yarg›c›n iﬂidir. Türkiye’de, yarg›c›n, ifade
özgürlü¤ünü ilgilendiren fiillerin suç oluﬂturup oluﬂturmad›¤›na karar verirken, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin verdi¤i kararlar›n iç hukukta da geçerli oldu¤unu unutmamas› gerekmektedir. Bir düﬂünce ifadesinin, yasa taraf›ndan cezaland›r›lmas› öngörülen bir eylem olup olmad›¤›na karar verecek olan yarg›çt›r. Bir düﬂüncenin ifadesi, baz› koﬂullarda suç oluﬂturan bir eyleme dönüﬂmüﬂ olabilece¤i gibi,
baz› koﬂullarda da suç say›lamaz. Bu nedenle, düﬂüncenin ifadesi özgürlü¤ünün korunmas›nda yasal düzenlemeler kadar, hatta belki daha fazla yarg›ca rol düﬂmektedir.
Bu aç›lardan bak›ld›¤›nda, umut k›r›c› yarg› kararlar› kadar umut veren yarg› kararlar›yla da karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
Bu bak›mdan, Yarg›tay 4. Dairesi’nin çok yeni bir karar› (Hürriyet, 4.12.2006),
umut verici örnek bir karar niteli¤i taﬂ›maktad›r: “E¤er kiﬂi anonim kiﬂilerden de¤il,
‘konumu ve iﬂin bir sonucu olarak kamuoyunun dikkatini çekiyorsa’; bas›n›n onun
hakk›nda ‘normal’ kiﬂilerden farkl›, ‘bu kiﬂinin konumuna uygun olacak biçimde’
aç›klamalar yapmas› do¤ald›r. E¤er kiﬂi toplumun kendisine verdi¤i önemi yads›yan
bir davran›ﬂa girmiﬂ ise bas›n›n bu davran›ﬂ›n› eleﬂtirmesinde ‘kamu yarar›’ bulunmaktad›r. Bu halde, haber ya da eleﬂtiri hukuka uygun hale gelir.
Eleﬂtiri belirli bir davran›ﬂ›, olay›, kiﬂi ve eser konusunda yorumlar› içerir. Siyasal
eleﬂtiri ve de¤erlendirmeler de ayn› çerçevede düﬂünülür. Özellikle toplumun her
an göz önünde olan siyasal kiﬂilerini gerekti¤inde eleﬂtirmek, bas›n›n görevidir. Bas›nda yay›n konusu yap›lan haber, objektif oldukça, do¤ru olaylara dayand›kça ve
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do¤ru amaca yönelik bulundukça; eleﬂtiri sert, k›r›c› ve küçük düﬂürücü olabilir.
Böyle durumlarda hukuka ayk›r›l›k ortadan kalkmaktad›r”.
Bu karar, “Handyside Birleﬂik Krall›¤a karﬂ›” davas›nda Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi’nin ifade özgürlü¤üne iliﬂkin de¤erlendirmesini hat›rlatmaktad›r: “‹fade
özgürlü¤ü, toplumun ilerlemesi ve her insan›n geliﬂmesi için esasl› koﬂullardan biri
olan demokratik toplumun ana temellerinden birini oluﬂturur. ‹fade özgürlü¤ü, 10.
maddenin s›n›rlar› içinde, sadece lehte oldu¤u kabul edilen veya zarars›z veya ilgilenmeye de¤mez görülen 'haber' ve 'düﬂünceler' için de¤il, ama ayr›ca Devletin veya nüfusun bir bölümünün aleyhinde olan, onlara çarp›c› gelen, onlar› rahats›z eden
ve ﬂoke eden haber ve düﬂünceler için de uygulan›r. Bunlar, ço¤ulculu¤un, hoﬂgörünün ve aç›k fikirlili¤in gerekleridir; bunlar olmaks›z›n demokratik toplum olmaz”.
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin klasikleﬂen bu karar› (ve elbette konuya
iliﬂkin tüm kararlar›), ifade özgürlü¤ünün korunmas› bak›m›ndan, art›k yarg›c›n
do¤rudan dikkate almas› gereken bir karard›r.

Bilim ve Sanat Özgürlü¤ü
Bülent Tanör’ün 1997 raporunda vurgulad›¤› gibi, “Bilim ve sanatlar›n insanl›k tarihindeki ayr›cal›kl› yeri, bu alandaki yarat›lar›n mutlak bir özgürlük rejiminden yararlanmalar›n› gerektirmiﬂtir. Örne¤in baz› propagandalar (faﬂizm, ›rkç›l›k, ayr›mc›l›k, savaﬂ k›ﬂk›rt›c›l›¤›, vb), müstehcenlik ya da suça k›ﬂk›rtma ﬂeklindeki ifadeler hukuk korumas› alt›nda de¤ildir ama, bilimsel-sanatsal yarat›larla bu tür suçlar›n iﬂlenmiﬂ olmas› düﬂünülemez. Bilim ve sanat özgürlü¤ü bu anlamda mutlakt›r, sadece
kendi kural ve eleﬂtirilerine tabidir”.
Düﬂünce özgürlü¤üyle de çok yak›ndan ilgili olan bilim ve sanat özgürlü¤ü, 1961
ve 1982 Anayasalar›nda, düﬂünce özgürlü¤ü yan›nda, ayr› maddelerde düzenlenmiﬂtir (1961 Anayasas› md. 21, 1982 Anayasas› md. 27).
1961 Anayasas› bilim ve sanat özgürlü¤üne hiçbir s›n›rlama getirmezken, 1982
Anayasas›, bilim ve sanat› “yayma hakk›, Anayasa’n›n 1’inci, 2’inci ve 3’üncü maddeleri hükümlerinin de¤iﬂtirilmesini sa¤lamak amac›yla kullan›lamaz” s›n›rlamas›n›
getirmiﬂtir. Anayasan›n 1. maddesi devletin ﬂeklini, 2. maddesi cumhuriyetin nitelik-
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lerini, 3. maddesi de devletin bütünlü¤ünü, resmi dilini, bayra¤›n›, milli marﬂ›n› ve
baﬂkentini göstermektedir.
1982 Anayasas›’n›n 27/2. maddesinde yer alan bu s›n›rlaman›n bir benzeri demokratik anayasalarda bulunmamaktad›r. Bu s›n›rlama, bilim ve sanat özgürlü¤ünün niteli¤iyle ba¤daﬂmamaktad›r.
Anayasa, bu s›n›rlaman›n yan›nda, “yabanc› yay›nlar›n ülkeye girmesi ve da¤›t›m›n›n kanunla düzenlenmesine” yani yasaklanabilmesine de olanak sa¤lamaktad›r.
Bilim ve sanat özgürlü¤ünün kullan›labilmesinin önkoﬂulunun bilgiye ulaﬂabilme
oldu¤u düﬂünülürse, Anayasa’n›n 27/3. maddesinin de, bu özgürlüklerin kullan›m›n› son derece daralt›c› bir s›n›rlama oldu¤unu kabul etmek gerekir.
Öte yandan, 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu’nun 4. ve 5. maddeleri de, bilim
özgürlü¤ünü daha daralt›c› düzenlemeler öngörmektedir.
Yasan›n, yüksekö¤retimin amac›n› belirleyen 4. maddesi, ö¤rencilere, bilimin ö¤retilmesini, bilimsel bilgilerin aktar›lmas›n› de¤il, belirli bir tip insan yetiﬂtirilmesini
öngörmektedir.
Yasan›n 4. maddesi ﬂöyledir:
“Madde 4- Yüksekö¤retimin amac›:
a) Ö¤rencilerini;
(1) Atatürk ink›laplar› ve ilkeleri do¤rultusunda Atatürk milliyetçili¤ine ba¤l›,
(2) Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel de¤erlerini taﬂ›yan,
Türk olman›n ﬂeref ve mutlulu¤unu duyan,
(3) Toplum yarar›n› kiﬂisel ç›kar›n›n üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile
dolu,
(4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karﬂ› görev ve sorumluluklar›n› bilen ve
bunlar› davran›ﬂ haline getiren,
(5) Hür ve bilimsel düﬂünce gücüne, geniﬂ bir dünya görüﬂüne sahip, insan
haklar›na sayg›l›,
(6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bak›m›ndan dengeli ve sa¤l›kl› ﬂekilde
geliﬂmiﬂ,
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(7) ‹lgi ve yetenekleri yönünde yurt kalk›nmas›na ve ihtiyaçlar›na cevap verecek,
ayn› zamanda kendi geçim ve mutlulu¤unu sa¤layacak bir mesle¤in bilgi,
beceri, davran›ﬂ ve genel kültürüne sahip, vatandaﬂlar olarak yetiﬂtirmek,
b) Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve
mutlulu¤unu art›rmak amac›yla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalk›nmas›na
katk›da bulunacak ve h›zland›racak programlar uygulayarak, ça¤daﬂ uygarl›¤›n
yap›c›, yarat›c› ve seçkin bir orta¤› haline gelmesini sa¤lamak,
c) Yüksekö¤retim kurumlar› olarak yüksek düzeyde bilimsel çal›ﬂma ve araﬂt›rma
yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda geliﬂme ve kalk›nmaya destek olmak, yurt içi ve yurt d›ﬂ› kurumlarla iﬂbirli¤i yapmak
suretiyle bilim dünyas›n›n seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve ça¤daﬂ
geliﬂmeye katk›da bulunmakt›r.”
Kanunun, yüksekö¤retimin ana ilkelerini belirleyen 5. maddesi ise, yüksekö¤retimin belirli bir ideolojik çerçevede planlanmas›n›, programlanmas›n› ve düzenlenmesini öngörmektedir.
5. madde ﬂöyledir:
“Madde 5- Yüksekö¤retim, aﬂa¤›daki “Ana ilkeler” do¤rultusunda planlan›r, programlan›r ve düzenlenir:
a) Ö¤rencilere, Atatürk ink›laplar› ve ilkeleri do¤rultusunda Atatürk milliyetçili¤ine ba¤l› hizmet bilincinin kazand›r›lmas› sa¤lan›r.
b) Milli Kültürümüz, örf ve adetlerimize ba¤l›, kendimize has ﬂekil ve özellikleri
ile evrensel kültür içinde korunarak geliﬂtirilir ve ö¤rencilere, milli birlik ve beraberli¤i kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazand›r›l›r.
c) Yüksekö¤retim kurumlar›n›n özellikleri, e¤itim - ö¤retim dallar› ile amaçlar› gözetilerek e¤itim - ö¤retimde birlik ilkesi sa¤lan›r.
d) E¤itim - ö¤retim plan ve programlar›, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve
yöre ihtiyaçlar›na göre k›sa ve uzun vadeli olarak haz›rlan›p sürekli olarak geliﬂtirilir.
e) Yüksekö¤retimde imkan ve f›rsat eﬂitli¤ini sa¤layacak önlemler al›n›r.
f) (De¤iﬂik: 3/4/1991-3708/2 md.) Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve
bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, kalk›nma plan ve programlar›n›n ilke ve hedefleri do¤rultusunda ve yüksekö¤retim planlamas› çerçevesinde
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Yüksekö¤retim Kurulunun görüﬂü veya önerisi üzerine kanunla kurulur.
g) Meslek eleman› yetiﬂtiren bakanl›klara ba¤l› yüksekokullar, Yüksekö¤retim
Kurulunun tespit edece¤i esaslara göre Bakanlar Kurulu karar› ile kurulur.
h) Yüksekö¤retim kurumlar›n›n geliﬂtirilmesi, verimlerinin art›r›lmas›, geniﬂletilmesi ve bütün yurda yayg›nlaﬂt›r›lmas› amac›na yönelik olarak yenilerinin aç›lmas›, ö¤retim elemanlar›n›n yurt içinde ve d›ﬂ›nda yetiﬂtirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim - insangücü - e¤itim unsurlar› aras›nda dengenin sa¤lanmas›, yüksekö¤retime ayr›lan kaynaklar›n ve ihtisas gücünün da¤›l›m›, milli e¤itim politikas› ve kalk›nma planlar› ilke ve hedefleri do¤rultusunda ülke, çevre ve uygulama
alan› ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›, örgün, yayg›n, sürekli ve aç›k e¤itim - ö¤retimi
de kapsayacak ﬂekilde planlan›r ve gerçekleﬂtirilir.
›) (De¤iﬂik : 29/5/1991 - 3747/1 md.) Yüksekö¤retim kurumlar›nda, Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lap Tarihi, Türk dili, yabanc› dil zorunlu derslerdendir. Ayr›ca, zorunlu
olmamak koﬂuluyla beden e¤itimi veya güzel sanat dallar›ndaki derslerden birisi
okutulur. Bütün bu dersler en az iki yar› y›l olarak programlan›r ve uygulan›r.”
Bu iki uzun maddeyi, bilim özgürlü¤üyle ba¤daﬂt›rmak mümkün de¤ildir.
Bu iki madde, bilim özgürlü¤ü yan›nda bilim insanlar›n›n ifade özgürlü¤ünün de
ihlal edilmesine yol açmaktad›r. Üniversitelerde çok say›da ö¤retim üyesi hakk›nda,
bu maddelere dayan›larak soruﬂturma aç›ld›¤›, ceza verildi¤i, sicillerinin olumsuz
düzenlendi¤i bilinmektedir. Son olarak, Gazi Üniversitesi’nin bir ö¤retim üyesi hakk›nda, bir panelde yapt›¤› konuﬂma nedeniyle soruﬂturma aç›lm›ﬂ, sözkonusu ö¤retim üyesi, tedbir olarak, ders verme görevinden uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r (22 Kas›m 2006 tarihli gazeteler). Bu ö¤retim üyesi hakk›nda, savc›l›k taraf›ndan da soruﬂturma baﬂlat›ld›¤› haberleri, bas›nda yer almaktad›r.
Bilimsel eserlerin “düﬂünce suçu” oluﬂturdu¤u iddias› da s›k s›k gündeme gelmekte, bilimsel eser yazarlar› hakk›nda davalar aç›labilmekte ve hatta mahkumiyet
kararlar› verilebilmektedir.
Yabanc› ülkelerde yay›mlanan bas›l› eserlerin, yasada belirlenen nedenlerle ülkeye sokulmas›n›n yasaklanmas› konusunda Bakanlar Kurulunu yetkilendiren Bas›n
Kanunu’nun 31. maddesi, 2002 y›l›nda 4771 say›l› Kanun ile yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›. 2004 tarihli ve 5184 say›l› yeni Bas›n Kanunu’nun 25/3. maddesinin öngördü¤ü
düzenlemeye, bas›n özgürlü¤üne iliﬂkin bölümde de¤inilecektir.
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Sanat özgürlü¤ünün kullan›m› alan›nda ise, idare ile yaﬂan›lan sorunlar Bülent
Tanör’ün 1997 raporunda aktar›l›yor ve eleﬂtiriliyordu. Bu sorunlar›n kayna¤›nda yer
alan yasalarda önemli de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂ bulunmaktad›r.
1934 tarihli ve 2559 say›l› Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu (PVSK)’nun konumuzla ilgili baz› maddelerinde de¤iﬂiklik gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
PVSK md. 7’de yap›lan de¤iﬂiklikle (24.11.2004 tarihli ve 5259 say›l› Kanun, md.
2), “tiyatro” e¤lence yeri olmaktan ç›kart›lm›ﬂt›r. Ancak “sinema” umuma aç›k e¤lence yeri say›lmaya devam edilmiﬂtir.
E¤lence yerlerinin aç›lmas› için ruhsat alma zorunlulu¤u sürmektedir. Ruhsat, kolluk kuvvetlerinin görüﬂü al›nd›ktan sonra verilebilecektir. Bununla birlikte, kolluk
kuvvetlerinin görüﬂ bildirmesi için belli süreler konulmuﬂ, görüﬂ bildirilmemesi yoluyla ruhsat alman›n zorlaﬂt›r›lmas› engellenmek istenmiﬂtir.
Ancak, yeni 7. madde, ruhsat verme yetkisini mülki idareden al›p belediye ya da
il özel idaresine vermiﬂtir. Bu yetkiyi verirken, “bu iﬂ yerlerinin (bu arada sinemalar›n) faaliyet gösterece¤i alanlar› belirlemeye veya mevcut umuma aç›k istirahat ve
e¤lence yerlerinin bu amaç için ayr›lan yerlerde toplanmas›na, belediye ve mücavir
alan s›n›rlar› içinde belediyeler; bu alanlar d›ﬂ›nda il özel idareleri yetkilidir” (md.
7/4) hükmüyle, e¤lence yerlerinin, barlar, pavyonlar, içkili lokantalar, vb. ile birlikte sinemalar›n da kent d›ﬂ›nda “gettolarda” toplanabilmesine olanak sa¤lanm›ﬂt›r. Bu
yerlerin tespiti ve ruhsatland›r›lmas›nda uygulanacak usul ve esaslar› düzenleyecek
yönetmeli¤i yapma yetkisi de ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na verilmiﬂtir (md.7/5).
Sinemalar›n de¤ilse de içkili iﬂ yerlerinin kent d›ﬂ›na ç›kar›lmas›n›n baz› belediyelerce kararlaﬂt›r›lmas›, yo¤un bir tart›ﬂmaya neden olmuﬂ, bu belediyeler kararlar›n› geri almak zorunda kalm›ﬂlard›r.
PSVK, md. 8/D’ye göre, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne, Anayasal düzenine, genel güvenli¤e ve genel ahlaka zarar› dokunacak oyun oynat›lan,
temsil verilen, film veya video bant gösterilen yerler ile internet üzerinden yap›lan
yay›nlara izin verilen yerler polis taraf›ndan kapat›l›p ve/veya faaliyetten menedilebilirken, maddede yap›lan de¤iﬂiklikle mahallin en büyük mülki amiri taraf›ndan
otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilebilece¤i öngörülmüﬂtür.
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Ruhsat›n iptali için ise, bir y›l içinde üç kez faaliyetten men edilmiﬂ olmaya ra¤men yukar›daki fiillerin tekrar iﬂlenmesi koﬂulu getirilmiﬂtir (24.11.2004 tarihli ve
5259 say›l› Kanun, md.3).
Bülent Tanör, “11. madde metnindeki ‘Polis:
A) Genel ahlak ve edep kurallar›na ayk›r› olarak; utanç verici ve toplum düzeni
bak›m›ndan tasvip edilmeyen tav›r ve davran›ﬂta bulunanlar ile bu nitelikte söz,
ﬂark›, müzik veya benzeri gösteri yapanlar›,
B) (...)
C) Genel ahlak ve edebe ayk›r› mahiyetteki film, plak, video ve ses bantlar›n› yapan ve satanlar› herhangi bir müracat ve ﬂikayet olmasa bile engeller, davran›ﬂlar›n›n devam›n› durdurarak yasaklar’ hükmünün A) bendi tümüyle kald›r›lmal›, C)
bendinin de ‘Genel ahlak ve edebe ayk›r› mahiyetteki film, plak, video ve ses bantlar› yapan ve satanlar›’ bölümü metinden ç›kart›lmal›d›r” diyordu.
Bu f›kralarda de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂ, maddenin son f›kras› yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r (3.8.2002 tarih ve 4771 say›l› Kanun, md. 12/c). Yürürlükten kald›r›lan f›kra ﬂöyleydi: “Video ve ses bantlar›n› ticari maksatla dolduran gerçek veya tüzel kiﬂiler, bu
bantlar›n birer adedini, piyasaya ç›kar›lmadan önce mahallin en büyük mülki amirine vermek zorundad›rlar”.
PVSK md. 11 de¤iﬂtirilmiﬂ, ancak de¤iﬂiklik Bülent Tanör’ün önerdi¤i do¤rultuda
yap›lmam›ﬂt›r.
Bülent Tanör’ün eleﬂtirdi¤i ek madde 1 de de¤iﬂtirilmiﬂ, “Bunlardan, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü¤üne, Anayasal düzene veya genel ahlaka ayk›r› oldu¤u tespit edilenler, mahallin en büyük mülki amiri emriyle polis taraf›ndan
menedilir ve ilgililer derhal adli mercilere sevkedilir” biçimindeki f›kra, “Bunlardan,
Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü¤üne, Anayasal düzene veya genel
ahlaka ayk›r› oldu¤u tespit edilenler hakk›nda mahallin en büyük mülki amiri taraf›ndan derhal Cumhuriyet savc›l›¤›na suç duyurusunda bulunulur” biçiminde yeniden düzenlenmiﬂtir. Böylece, polisce menedilmeye son verilmiﬂ, adli mercilere sevk
yerine savc›l›¤a suç duyurusunda bulunma yetkisi mülki amire verilmiﬂtir (3.8.2002
tarihli ve 4771 say›l› Kanun, md. 10/f).
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Valilerin ve kaymakamlar›n, ‹l ‹daresi Kanunu’ndan kaynaklanan (md. 11 ve md.
32), genel kolluk yetkileri ise varl›¤›n› sürdürmektedir.
Sanat özgürlü¤üyle ilgili olarak Bülent Tanör’ün baz› hükümlerini eleﬂtirdi¤i 1986
tarihli Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu (SVMEK) yürürlükten kald›r›lm›ﬂ, yerine, 21.7.2004 tarihli ve 5224 say›l› Sinema Filmlerinin De¤erlendirilmesi ve S›n›fland›r›lmas› ile Desteklenmesi Hakk›nda Kanun (SFDSDHK) yürürlü¤e konulmuﬂtur.
SVMEK, 1. maddesinde, “sinema ve müzik hayat›na milli birlik, bütünlük ve devaml›l›¤›m›z aç›s›ndan düzen ve ölçü kazand›rma”y›, yasan›n amaçlar› aras›nda say›yordu. Bülent Tanör, bu ibarenin madde metninden ç›kart›lmas›n› öneriyordu.
Yeni yasada benzeri bir ibare yer almamaktad›r.
Bülent Tanör, SVMEK’in, ‹dareye sinema, video ve müzik eserlerinin da¤›t›m ve gösterimini yasaklama yetkisi veren 9. maddesinin yürürlükten kald›r›lmas›n› öneriyordu.
Yeni yasa, benzeri bir düzenlemeye yer vermemiﬂtir.
Bülent Tanör, SVMEK’in uygulama yönetmeli¤inde yer verilen “(Devletin) siyaseti”, “d›ﬂ siyaset” ve “milli duygular›n incinmesi” ﬂeklindeki ibarelerin yürürlükten
kald›r›lmas›n› öneriyordu.
SFDSDHK’in uygulama yönetmeliklerinde benzeri ibareler yer almamaktad›r.
Yeni yasa, sinema filmlerinin denetimi için bir “De¤erlendirme ve S›n›fland›rma
Kurulu” oluﬂturmaktad›r. Sinema filmleri bu Kurul taraf›ndan de¤erlendirilir ve s›n›fland›r›l›r. Bakanl›k, “insan onurunun, kamu düzeninin, genel ahlak›n, çocuklar›n ve
gençlerin ruh sa¤l›¤›n›n korunmas› amac›yla; ﬂiddet, pornografi ve insan onuruyla
ba¤daﬂmayan görüntü ve etkiler içeren filmleri yeniden de¤erlendirilmek üzere De¤erlendirme ve S›n›fland›rma Kuruluna sevk edebilir”.
‹dareye tan›nan yetki, “de¤erlendirme ve s›n›fland›rma sonucu zorunlu tutulan
iﬂaret ve ibarelerin kullan›lmamas› halinde, Bakanl›¤›n talebi veya üçüncü kiﬂilerin
ihbar› üzerine mülki idare amirlerince filmlerin gösterim ve da¤›t›m›”n› durdurma
yetkisidir.
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Fuar, film festivali, ﬂenlik vb. sanatsal etkinliklerde gösterilecek filmler, De¤erlendirme ve S›n›fland›rma Kurulu denetimi d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂt›r.
Bütün bu düzenlemeler, sinema alan›nda, sanat özgürlü¤ünün kullan›m›n› büyük
ölçüde geniﬂleten düzenlemeler olarak de¤erlendirilmelidir.
Bununla birlikte, yukar›daki aç›klamalarda görüldü¤ü gibi, bilim ve sanat özgürlü¤ü alan›nda yap›lmas› gerekenler vard›r.
Öneriler
1982 Anayasas›’n›n bilim ve sanat özgürlü¤ünü düzenleyen 27. maddesi, Bülent
Tanör’ün önerisi do¤rultusunda de¤iﬂtirilmeli, bu maddenin 2. ve 3. f›kralar› yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu’nun 4. maddesi aﬂa¤›daki gibi de¤iﬂtirilmelidir:
Faaliyetlerin yürütülmesi
Madde 4- “Üniversitelerde özgürce bilim üretme, ileri düzeyde ö¤retim yapma, bilimsel araﬂt›rma, inceleme ve yay›n yapma, evrensel de¤erleri özümsemiﬂ eleﬂtirel
düﬂünebilen bireyler yetiﬂtirme ve toplumun sorunlar›na ça¤daﬂ çözümler üretme
faaliyetleri, ça¤daﬂ bilimsel esaslara uygun, demokratik ve laik bir anlay›ﬂ içinde
yürütülür”.
2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu’nun 5. maddesinin (a), (b) ve (›) bentleri yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
PVSK’n›n 7. maddesinde yer alan “sinema” sözcü¤ü madde metninden ç›kart›lmal›d›r.
PSVK’n›n 7. maddesinin 4. ve 5. f›kralar› yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
PSVK’n›n 8. maddesinin D bendi yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
PVSK’n›n 11. maddesinin A ve C bentleri yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
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Kitlesel ‹letiﬂim Özgürlükleri
Bas›n ve Yay›n Özgürlü¤ü
Bas›n ve yay›n özgürlü¤ü, haber alma, haber verme ve bas›n ve yay›n yoluyla düﬂünce aç›klama yönleriyle ele al›nmal›d›r. Bu aç›lardan ele al›nd›¤›nda, bas›n ve yay›n özgürlü¤ü, haber almada s›k›nt›larla, sansürle, zoral›mlarla, imha ve kapatmalarla dolu bir tarihsel geçmiﬂe sahiptir. Bas›n ve yay›n kuruluﬂlar›yla ilgili kovuﬂturmalar, davalar, tutuklamalar, mahkumiyetler bitmek bilmemiﬂtir.
Bülent Tanör’ün 1997 raporu, bas›n ve yay›n özgürlü¤ü üzerindeki bask›lar›n, kovuﬂturmalar›n, zoral›mlar›n, imhalar›n, kapatma kararlar›n›n somut örneklerine ayr›nt›l› bir biçimde yer vermektedir. Ancak, Tanör raporlar›n›n yay›nlanmas›ndan
sonra, konuyla ilgili bir Anayasa de¤iﬂikli¤i yap›lm›ﬂ, Bas›n Kanunu ve TCK yenilenmiﬂ, TMK’da da de¤iﬂiklikler gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Bu nedenle, baﬂta Anayasa olmak üzere, yasalarda yer alan düzenlemeleri gözden geçirmek gerekmektedir.
1982 Anayasas›, bas›n ve yay›n özgürlü¤ünü, 28., 29. ve 30. maddelerinde düzenlemiﬂtir. 28. madde bas›n hürriyeti, 29. madde süreli ve süresiz yay›n hakk›, 30.
madde bas›n araçlar›n›n korunmas› ile ilgilidir.
Bas›n özgürlü¤ünü düzenleyen 28. madde, bas›n›n özgür oldu¤unu, sansür edilemeyece¤ini, bas›mevi kurman›n izin alma ve mali teminat yat›rma koﬂuluna ba¤lanamayaca¤› belirtmekte; devlete bas›n ve haber alma özgürlüklerini sa¤layacak
önlemleri alma görevini vermektedir.
28. maddenin “Kanunla yasaklanm›ﬂ olan herhangi bir dilde yay›m yap›lamaz” diyen 2. f›kras›, 2001 anayasa de¤iﬂikli¤iyle yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. Böylece, Türkçe d›ﬂ›nda yay›n yapma yasa¤› sona ermiﬂ, önemli bir sorun giderilmiﬂtir.
Maddenin izleyen uzun bölümü, bas›n özgürlü¤ünün s›n›rlanmas›yla ilgilidir. Bas›n özgürlü¤ü, her ﬂeyden önce, düﬂünce özgürlü¤ü ile bilim ve sanat özgürlü¤ünün s›n›rlanmas› nedenleriyle s›n›rlanabilecektir.
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Maddenin 4. f›kras›n›n ilk cümlesi, yasan›n öngördü¤ü “bas›n suçlar›”n› Anayasaya uygun k›lmay› amaçlamaktad›r: “Devletin iç ve d›ﬂ güvenli¤ini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü tehdit eden veya suç iﬂlemeye ya da ayaklanma veya
isyana teﬂvik eder nitelikte olan veya Devlete ait gizli bilgilere iliﬂkin bulunan her
türlü haber veya yaz›y›, yazanlar veya bast›ranlar veya ayn› amaçla, basanlar, baﬂkas›na verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyar›nca sorumlu olurlar.” Böylece, yasalar anayasaya uyaca¤›na, anayasa yasa hükümlerine uydurulmuﬂ olmaktad›r.
Tedbir yoluyla yay›nlar›n da¤›t›m›n›n hakim karar›yla olaca¤›; gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde de yetkili merciin emriyle önlenebilece¤i öngörülmekte; yetkili merciin karar› hakimin denetimine b›rak›lmaktad›r. Yetkili merciin karar›n›n hakim taraf›ndan denetimi 72 saatlik bir süre almaktad›r ki bu önlem, günlük yay›nlar
bak›m›ndan bir anlam taﬂ›maz.
Hakim, yarg›lama görevinin amac›na uygun olarak yay›m yasa¤› koyabilir, bu istisna d›ﬂ›nda, olaylar hakk›nda yay›m yasa¤› konulamaz.
Yay›nlar hakk›nda toplatma karar›, yarg›ç karar›yla ya da yetkili merci emriyle verilebilir. Süreli veya süresiz yay›nlar, kanunun gösterdi¤i suçlar›n soruﬂturma veya
kovuﬂturmas›na geçilmiﬂ olmas› hallerinde hâkim karar›yla; devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünün, millî güvenli¤in, kamu düzeninin, genel ahlâk›n
korunmas› ve suçlar›n önlenmesi bak›m›ndan gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde de kanunun aç›kça yetkili k›ld›¤› merciin emriyle toplat›labilir. Burada, ‹dareye,
geniﬂ ve keyfi kullan›ma elveriﬂli bir takdir yetkisi verilmektedir. Yetkili merciin karar›, hakimin denetimine tabi k›l›nm›ﬂt›r. Ancak, da¤›t›m›n önlenmesinde oldu¤u gibi, günlük yay›nlar bak›m›ndan, hakimin denetimi etkisiz kalmaya mahkumdur.
Süreli ve süresiz yay›nlar, genel hükümlere göre zapt ve müsadere edilebilecektir.
Yay›nlar›n geçici olarak kapat›lmas› ise, devletin ülkesi ve milliyetle bölünmez
bütünlü¤üne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, millî güvenli¤e ve genel ahlâka ayk›r›
yay›mlardan mahkûm olma halinde, mahkeme karar›yla mümkündür. Kapat›lan süreli yay›n›n aç›kça devam› niteli¤inde yay›n yap›lmas› yasaklanm›ﬂt›r, bu tür yay›nlar hakim karar›yla toplat›l›r.
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Bas›n Kanunu’nun 25/3. maddesine göre, Türkiye d›ﬂ›nda bas›lan süreli veya süresiz yay›n ve gazetelerin md. 25/2’de belirtilen suçlar› içerdiklerine dair kuvvetli
delil bulunmas› halinde, bunlar›n Türkiye'de da¤›t›lmas› veya sat›ﬂa sunulmas›,
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›n›n talebi üzerine sulh ceza hakiminin karar› ile yasaklanabilir. Gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›n›n karar› yeterlidir. Bu karar en geç yirmidört saat içinde hakimin onay›na sunulur. K›rksekiz
saat içinde hakim taraf›ndan onaylanmamas› halinde Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›n›n karar› hükümsüz kal›r. Yabanc› yay›nlarla ilgili bu s›n›rlama, Anayasa’n›n 27. maddesinin 3. f›kras›na dayanmaktad›r.
Anayasa’n›n 29. maddesi, süreli ve süresiz yay›nlarla ilgili baz› güvenceler getirmektedir: Yay›nlar önceden izin alma ve mali teminat yat›rma ﬂart›na ba¤lanamaz;
kanun, haber, düﬂünce ve kanaatlerin serbestçe yay›mlanmas›n› engelleyici veya
zorlaﬂt›r›c› siyasal, ekonomik, malî ve teknik ﬂartlar koyamaz; süreli yay›nlar, devletin ve di¤er kamu tüzelkiﬂilerinin veya bunlara ba¤l› kurumlar›n araç ve imkânlar›ndan eﬂitlik esas›na göre yararlan›r.
Bas›n araçlar›n›n korunmas› kenar baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 30. madde, 2004 y›l›nda 5170
say›l› Kanun ile de¤iﬂtirilerek, bas›mevi ve eklentileri ve bas›n araçlar›n›n, suç arac›
olmalar› nedeniyle zapt ve müsadere edilemeyece¤i, iﬂletilmekten al›konulamayaca¤› belirtilmiﬂtir. Bu de¤iﬂiklik de, bas›n özgürlü¤ü bak›m›ndan olumlu bir düzenlemedir.
Anayasa de¤iﬂiklikleriyle baz› iyileﬂtirmeler gerçekleﬂtirilmiﬂ olmakla birlikte,
Anayasada yer alan bu düzenlemelerin, yine de, bas›n ve yay›n özgürlü¤ünü dar bir
alana hapsetti¤i ve yasalarla yap›lacak daha da s›n›rlay›c› düzenlemelere kap›y› aç›k
b›rakt›¤› görülmektedir.
Bas›n ve yay›n özgürlü¤ü ile ilgili yasal düzenlemeler, en baﬂta, Bas›n Kanunu,
Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu olmak üzere Ceza Muhakemeleri
Usul Kanunu'nda, Ç›kar Amaçl› Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu'nda ve di¤er baz› kanunlarda yer almaktad›r.
Bunlardan en önemlilerine göz atmakta yarar bulunmaktad›r.
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9.6.2004 tarihli ve 5187 say›l› yeni Bas›n Kanunu, 3. maddesinin 1. f›kras›nda, bas›n›n özgür oldu¤unu, bas›n özgürlü¤ünün bilgi edinme, yayma, eleﬂtirme, yorumlama ve eser yaratma haklar›n› içerdi¤ini belirttikten sonra, 2. f›kras›nda, bu özgürlü¤ün s›n›rlar›n› öngörmektedir: “Bas›n özgürlü¤ünün kullan›lmas› ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; baﬂkalar›n›n ﬂöhret ve haklar›n›n, toplum sa¤l›¤›n›n ve ahlak›n›n, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenli¤i ve toprak
bütünlü¤ünün korunmas›, Devlet s›rlar›n›n aç›klanmas›n›n veya suç iﬂlenmesinin
önlenmesi, yarg› gücünün otorite ve tarafs›zl›¤›n›n sa¤lanmas› amac›yla s›n›rlanabilir”.
Bas›n Kanunu, 12. maddesinde getirdi¤i düzenlemeyle, süreli yay›n sahibi, sorumlu müdür ve eser sahibinin, bilgi ve belge dahil her türlü haber kaynaklar›n›
aç›klamaya ve bu konuda tan›kl›k yapmaya zorlanamayaca¤›n› öngörmüﬂ, böylece
bas›n ve yay›n özgürlü¤ü aç›s›ndan, eksikli¤i duyulan bir güvenceyi sa¤lam›ﬂt›r.
Bas›n Kanunu, kanunda yer alan suçlar›n iﬂlenmesi halinde, bas›l› eserleri, bunlar›n yay›m›n›, da¤›t›m›n› ya da sat›ﬂ›n› engellemek amac›yla bozma ve tahrip ile ﬂiddet veya tehditle engelleme suçlar› d›ﬂ›nda, hürriyeti ba¤lay›c› ceza öngörmemektedir. Ayr›ca, hakim karar›yla verilmiﬂ düzeltme ve cevab›n yay›nlanmamas› nedeniyle verilenler d›ﬂ›nda, para cezalar›n›n hürriyeti ba¤lay›c› cezaya çevrilmesi de yasaklanm›ﬂt›r. Bu da, olumlu bir düzenlemedir.
Anayasa’n›n, bas›n araçlar›n›n korunmas›yla ilgili 30. maddesinde gerçekleﬂtirilen
de¤iﬂikli¤in gere¤i olarak, Bas›n Kanunu, bas›mda kullan›lan makine, araç ve gereçlerin zapt ve müsaderesine yer vermemiﬂtir.
Kanunun 19. maddesi, “haz›rl›k soruﬂturmas›n›n baﬂlamas›ndan takipsizlik karar›
verilmesine veya kamu davas›n›n aç›lmas›na kadar geçen süre içerisinde, Cumhuriyet savc›s›, hakim veya mahkeme iﬂlemlerinin ve soruﬂturma ile ilgili di¤er belgelerin içeri¤ini”n yay›mlanmas›n› suç saymakta ve a¤›r para cezalar› öngörmektedir. Bu
“içerik yay›nlama yasa¤›”, bas›n›n bilgi verme özgürlü¤ünü ölçüsüz derecede s›n›rland›rmakta, adli haberleri neredeyse yaz›lamaz k›lmaktad›r. Soruﬂturman›n gizlili¤inin alenen ihlali TCK’n›n 285. maddesince de suç say›lmaktad›r.
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Ayn› madde, 2. f›kras›nda da, görülmekte olan bir dava kesin kararla sonuçlan›ncaya kadar, bu dava ile ilgili hakim veya mahkeme iﬂlemleri hakk›nda mütalaa yay›mlanmas›n› cezaland›rmaktad›r. Bu durumda, bir dava hakk›nda, y›llarca herhangi bir görüﬂün aç›klanmas› ve yay›nlanmas› olanaks›z hale gelebilecektir. Bu yasaklaman›n da ölçülü oldu¤u kabul edilemez. Adli yarg›lamay› etkilemeye teﬂebbüs,
TCK md. 288 ile de suç say›lmaktad›r.
Bas›n çal›ﬂanlar› hakk›nda bu maddeye (TCK’n›n ilgili maddesine) dayan›larak
çok say›da dava aç›lmas› beklenmelidir ve bu do¤rultuda geliﬂmeler ﬂimdiden ortaya ç›km›ﬂt›r.
Yasan›n 20. maddesi, cinsel sald›r›, cinayet ve intihara “özendirici” nitelikte yaz›
ve resim yay›nlanmas›n› yasaklamakta, yay›nlayanlar için cezalar öngörmektedir.
“Özendirici nitelikte yaz› ve resim” ile neyin kastedildi¤i aç›klanmadan, bu nitelikte
yay›nlar›n suç say›lmas› sorun yaratacak niteliktedir. “‹ntihara teﬂvik”in TCK’ya göre de suç oluﬂturdu¤u, ancak “bu fiilin bas›n ve yay›n yolu ile iﬂlenmesi halinde, kiﬂi dört y›ldan on y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r” cümlesinin madde metninden ç›kart›ld›¤› (5377 say›l› Kanun, md. 10) hat›rlanmal›d›r.
Ayr›ca, zorunlu bilgileri göstermemek (md. 15), durdurulan yay›n›n yay›m›na devam etmek (md. 16), teslim yükümlülü¤üne uymamak (md. 17), düzeltme ve cevab› yay›nlamamak (md. 18), baz› suçlarda suç fail ve ma¤durlar›n› aç›klamak (md.
21) da suç say›lmaktad›r.
Yeni TCK’ya göre (md. 6/g), bas›n ve yay›n, her türlü yaz›l›, görsel, iﬂitsel ve elektronik kitle iletiﬂim araçlar›n› kapsamaktad›r. Bu nedenle, TCK’da yer alan hükümler, bas›n ve yay›n ile iletiﬂim özgürlüklerini s›n›rlay›c› ve etkileyici düzenlemelerdir. TCK’n›n öngördü¤ü, bas›n ve yay›n ile iletiﬂim özgürlüklerini s›n›rlayan suçlar›
ﬂöyle s›ralayabiliriz: ‹ntihara yönlendirme (md. 84), hakaret (md. 125/4), haberleﬂmenin gizlili¤inin ihlali (md. 132/4), kiﬂiler aras›ndaki konuﬂmalar›n dinlenmesi
(md. 133/3), özel hayat›n gizlili¤inin ihlali (md. 134/2), verilerin hukuka ayk›r› olarak yay›lmas› (md. 136), nitelikli doland›r›c›l›k (md. 158/1-g), kamu bar›ﬂ›na karﬂ›
suçlar (md. 213-218), suç iﬂlemek için örgüt kurma (md. 220/8), müstehcenlik (md.
226/2,5), iftira (md. 267), yarg› görevi yapan› etkileme (md. 277/1), soruﬂturma gizlili¤ini ihlal etme (md. 285/3), kovuﬂturmada ses ve görüntüleri kayda alma (md.
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286/1), adil yarg›lamay› etkilemeye teﬂebbüs etme (md. 288/2), devlete karﬂ› savaﬂa tahrik (md. 304/1), temel milli yararlara karﬂ› hareket (md. 305/2), halk› askerlikten so¤utma (md. 318/2), askerleri itaatsizli¤e teﬂvik (md. 319/2), savaﬂta yalan haber yayma (md. 323), devletin güvenli¤ine ve siyasal yararlar›na iliﬂkin bilgileri aç›klama (md. 329/1, 336/1, 337/1). Kuﬂkusuz, “düﬂünce suçu” say›lan baz› fiiller, bas›n
ve yay›n yoluyla da iﬂlenebilir ve dava konusu edilebilir. Bunun örneklerine,
TCK’n›n 301. maddesine dayan›larak aç›lan davalarda rastlanmaktad›r.
Böylece Ceza Kanunu’nun suçlarla ilgili 266 maddesinden 29 maddesi, yani kanunun suçlar için ayr›lm›ﬂ bölümünün onda biri, do¤rudan do¤ruya bas›n ve yay›n
özgürlü¤ünü etkileyecek hükümler içermektedir. Bunlara, 301. madde gibi, dolayl›
olarak bas›n ve yay›n özgürlü¤ünü olumsuz etkileyen TCK hükümlerini de eklemek
gerekmektedir.
TCK’da, 29.6.2005 tarihli ve 5377 say›l› Kanun ile yap›lan de¤iﬂikliklerle, baz› fiillerin bas›n ve yay›n yoluyla iﬂlenmesi halinde cezan›n art›r›lmas›na iliﬂkin hükümler kald›r›lm›ﬂt›r. Örne¤in, intihara alenen teﬂvik suçu bas›n ve yay›n yoluyla iﬂlenirse, daha fazla ceza verilmeyecektir. Baﬂka baz› düzenlemelerle madde metni netleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ ya da eleﬂtiri niteli¤indeki yay›nlar›n cezaland›r›lamayaca¤›na
iliﬂkin ekleme yap›lm›ﬂt›r. Örne¤in, hakaretle ilgili 125. madde metninden “ya da yak›ﬂt›rmalarda bulunmak” ibaresi ç›kart›lm›ﬂ, 218. maddeye, “Ancak, haber verme s›n›rlar›n› aﬂmayan ve eleﬂtiri amac›yla yap›lan düﬂünce aç›klamalar› suç oluﬂturmaz”
cümlesi eklenmiﬂtir.
Bas›n ve yay›n özgürlü¤ünün geniﬂletilmesi ad›na yap›ld›¤› aç›klanan bu de¤iﬂikliklerin yeterli oldu¤u söylenemez.
12 Nisan 1991 tarihli ve 3713 say›l› TMK’da, bas›n ve yay›n özgürlü¤ünü ilgilendiren hükümlere yer vermektedir. Bu kanunda, 29.6.2006 tarihli ve 5532 say›l› Kanun
ile yap›lan de¤iﬂiklikler (25 maddeden oluﬂan kanunun 17 maddesi de¤iﬂtirilmiﬂtir),
bas›n ve yay›n özgürlü¤ünü ciddi ﬂekilde tehdit eden hükümler içermektedir.
TMK’da yap›lan de¤iﬂiklikle, TCK’n›n 10 ayr› maddesinde say›lan suçlar “terör”
suçu say›l›rken, dört ayr› kanunda say›lan çok say›da suç ile ucu aç›k biçimde belirtilen ve ola¤anüstü halin ilan›na neden olacak nitelikteki suçlar “terör” amac›yla
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iﬂlenen suç say›lmaktad›r. Bu suçlar› çok büyük bir bölümü de ifade özgürlü¤ü ile
ilgilidir. Önceki düzenlemeye göre, terör amac›yla iﬂlenen suç say›s›nda büyük bir
art›ﬂ gözlenmektedir.
Bu yasan›n 6. maddesine göre, terör örgütlerinin bildiri ve aç›klamalar›n› basmak
ve yaymak, r›zalar› olmad›kça ya da ihbar›n mahiyeti suç oluﬂturmad›kça muhbirlerin kimli¤inin aç›klanmas› ve yay›lmas›, kiﬂilere karﬂ› terör örgütlerince suç iﬂlenece¤inin ya da terörle mücadelede görev alm›ﬂ kamu görevlilerinin kimliklerinin
aç›klanmas› ve yay›nlanmas›, bunlar›n hedef gösterilmesi, terör örgütünün faaliyeti
çerçevesinde suç iﬂlemeye alenen teﬂvik, iﬂlenmiﬂ olan suçlar› ve suçlular›n› övme
veya terör örgütünün propagandas›n› içeren süreli yay›nlar yap›lmas› suç say›lmaktad›r ve bu suçlar› iﬂleyenler için cezalar öngörülmektedir.
Yasan›n 7. maddesi de, terör örgütünün propagandas›n›n yap›lmas›n› yasaklamakta, bu yasa¤a ayk›r› eylemin bas›n ve yay›n yoluyla gerçekleﬂtirilmesi halinde
verilecek cezan›n yar› oran›nda art›r›laca¤› öngörülmektedir.
Bu maddelerde karﬂ›laﬂ›lan sorun, haber verme özgürlü¤ü ile terör örgütü propagandas›, hedef gösterme gibi eylemlerin engellenmesi aras›nda kabul edilebilir bir
dengenin kurulabilmesi sorunudur.
Bir baﬂka sorun ise, “suçun iﬂlenmesine kat›lmam›ﬂ” kiﬂilerin de ceza yapt›r›m›yla karﬂ› karﬂ›ya kalmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Yasan›n 6. ve 7. maddeleri, bu
maddelerde öngörülen suçlar›n iﬂlenmesine kat›lmasalar da, bas›n ve yay›n organlar›n›n sahipleri ve yay›n sorumlular› için de ceza hükümlerine yer vermektedir. Bu
düzenlemeler, “cezalar›n ﬂahsili¤i” ilkesine ve bu ilkeye yer veren Anayasa hükmüne ayk›r›d›r (Anayasa, md. 38/7).
Ceza hükmü içeren baﬂka yasalarda da, bas›n ve yay›n özgürlü¤ünü s›n›rlayan
düzenlemelere rastlanabilmektedir. Ancak, bunlar›n tümünü buraya aktarma ve tüm
yasalardaki ilgili hükümleri tart›ﬂma olana¤›m›z bulunmamaktad›r.
Sorunlar, en baﬂta Anayasa’dan kaynaklanmaktad›r. Elbette, Anayasa maddeleri
yan›nda, temel yasalarda yer alan ve en fazla sorun yaratan maddelerle ilgili önerilerde de bulunulacakt›r.

171

Ancak, unutmamal›d›r ki, uygulamada, bir çok ceza maddesinin yorumlanmas›nda yarg›c›n oynayaca¤› önemli bir rol vard›r ve bu kaç›n›lmazd›r. Yarg›çlar›n, kararlar›n› verirken, insan haklar›na iliﬂkin ulusalüstü belgeleri dikkate almalar› ve insan›, insan›n haklar›n› öne ç›karan bir yaklaﬂ›m› benimsemeleri büyük önem taﬂ›maktad›r.
Öneriler
Anayasa’n›n bas›n özgürlü¤ünü düzenleyen 28. maddesi ile süreli ve süresiz yay›n hakk›n› düzenleyen 29. maddesi, Bülent Tanör’ün önerdi¤i gibi de¤iﬂtirilmelidir:
“Bas›n Hürriyeti
Madde 28-Bas›n hürdür, sansür edilemez. Bas›mevi kurma, izin alma veya mali teminat yat›rma ﬂart›na ba¤lanamaz.
Devlet bas›n ve haber alma hürriyetlerinin ço¤ulcu bir toplum yap›s›n›n gereklerine uygunlu¤unu sa¤layacak önlemleri al›r.
Bas›n ve haber alma hürriyeti, milli savunman›n gerektirdi¤i gizlili¤i veya genel
ahlak› korumak, kiﬂilerin ﬂeref, haysiyet ve haklar›na tecavüzü veya suç iﬂlemeye
k›ﬂk›rtmay› önlemek veya yarg› görevinin yerine getirilmesini sa¤lamak amac›yla s›n›rlanabilir.
Yarg› görevinin amac›na uygun olarak yerine getirilmesi için kanunla belirlenecek s›n›rlar içinde hakim taraf›ndan verilecek kararlar sakl› kalmak üzere, olaylar
hakk›nda yay›n yasa¤› konamaz.
Süreli veya süresiz yay›nlar, kanunun aç›kça gösterdi¤i suçlar›n iﬂlenmesini k›ﬂk›rtma halinde ve ancak hakim karar›yla toplat›labilir.
Süreli ve süresiz yay›n hakk›
Madde 29-Süreli veya süresiz yay›nda bulunma hakk›, önceden izin alma ya da
mali teminat yat›rma ﬂart›na ba¤lanamaz.
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Süreli yay›n ç›karabilmek için kanunun belirledi¤i bilgi ve belgelerin yetkili merciye verilmesi yeterlidir.
Kanun; haber, düﬂünme ve görüﬂlerin yay›m›n› engelleyici ya da zorlaﬂt›r›c› siyasi, ekonomik, mali veya teknik ﬂartlar koyamaz.
Gazete ve dergiler, devletin ve di¤er kamu tüzel kiﬂilerinin veya bunlara ba¤l› kurumlar›n araç ve olanaklar›ndan eﬂitlik esas›na göre yararlan›rlar.”
Bas›n araçlar›n›n korunmas›n› düzenleyen 30. madde de¤iﬂtirilerek iyileﬂtirilmiﬂ
de olsa, bu hakk›n güvencesini pekiﬂtirmek için, Bülent Tanör’ün önerisi do¤rultusunda, bir kez daha de¤iﬂtirilmesinde yarar bulunmaktad›r:
Bas›n araçlar›n›n korunmas›
Madde 30-Bas›mevi ve eklentileri ve bas›n araçlar› suç arac› olduklar› gerekçesiyle bile olsa zapt veya müsadere edilemez veya iﬂletilmekten al›konamaz.”
Daha önce, bilim ve sanat özgürlü¤ü ile ilgili bölümde önerildi¤i gibi, Anayasa’n›n 27. maddesinin, yabanc› yay›nlarla ilgili 3. f›kras› yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
Anayasa’n›n 27., 28., 29. ve 30. maddelerinde önerilen de¤iﬂiklikler gerçekleﬂtirilmeli ve bunlara uyum sa¤lamak üzere, genelde düﬂüncenin ifadesi özgürlü¤ünü,
özelde de bas›n ve yay›n özgürlü¤ünü ilgilendiren tüm yasa maddeleri gözden geçirilmelidir.
Bu arada, Bas›n Kanunu’nun yarg›lamay› etkileme kenar baﬂl›kl› 19. maddesi, haber verme özgürlü¤ünü neredeyse ortadan kald›rmaktad›r. Yarg›lamay› etkileme,
TCK’n›n 285. ve 288. maddelerinde de suç say›lmakta ve cezaland›r›lmaktad›r. Bu
nedenle, Bas›n Kanunu’nun 19. maddesi yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
Bas›n Kanunu’nun, cinsel sald›r›, cinayet ve intihar› özendirme kenar baﬂl›kl› 20.
maddesinin, anlamlar› belirli olmayan “cinsel sald›r›” ile “özendirme”den ne kastedildi¤i belirgin de¤ildir. Haber verme s›n›r›n›n aﬂ›l›p aﬂ›lmad›¤›n› objektif olarak belirlemek kolay görünmemektedir. Bu konularda teﬂvik TCK taraf›ndan suç say›lmak-
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ta ve cezaland›r›lmaktad›r. Bu nedenle, Bas›n Kanunu’nun 20. maddesi yürürlükten
kald›r›lmal›d›r.
Bas›n Kanunu’nun, md. 25/2’de say›lan suçlarla ilgili olarak hakk›nda soruﬂturma
ve kovuﬂturma aç›lm›ﬂ olmakla birlikte kesin karar verilmemiﬂ olan bas›lm›ﬂ eserlerin tamam›na hakim karar›yla el konulabilmesini öngören 25. maddesinin 2. f›kras›yla Türkiye d›ﬂ›nda bas›lan süreli ve süresiz yay›nlar›n, md. 25/2’de gösterilen suçlar› içerdiklerine dair kuvvetli delil bulunmas› halinde, sulh ceza hakiminin karar›
ile, gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde de Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›n›n karar›yla
yasaklanabilmesini öngören 25. maddesinin 3. f›kras› yürürlükten kald›r›lmal›d›r.

Görsel-‹ﬂitsel ‹letiﬂim Özgürlü¤ü
Teknolojinin geliﬂimi yeni iletiﬂim araçlar› yaratt›. ‹letiﬂim, bu araçlar üzerinden
yayg›nlaﬂt›. Görsel-iﬂitsel iletiﬂim araçlar› olarak kullan›lan radyo ve televizyonun yan›na, bilgisayarla internet üzerinden gerçekleﬂtirilen iletiﬂim eklendi.
Bu geliﬂmeleri dikkate alan yeni TCK, 6/g. maddesinde, yaz›l› bas›n›n yan›nda
görsel, iﬂitsel ve elektronik kitle iletiﬂim araçlar›n› da “bas›n ve yay›n” kapsam› içine almaktad›r. Böylece, “bas›n ve yay›n yolu ile iﬂlenen suçlar”, “her türlü yaz›l›,
görsel, iﬂitsel ve elektronik kitle iletiﬂim arac›yla yap›lan yay›nlar yoluyla iﬂlenen
suçlar” olarak anlaﬂ›lacakt›r.
Bu nedenle, bas›n özgürlü¤ü ile ilgili bölümde ele al›nan konular›n tümü, ayn›
zamanda görsel, iﬂitsel ve elektronik kitle iletiﬂim araçlar› için de ele al›nm›ﬂ olmaktad›r.
Bununla birlikte, hem Anayasa’da hem de mevzuatta, görsel-iﬂitsel iletiﬂim araçlar›n› do¤rudan ilgilendiren düzenlemeler de söz konusudur.
Radyo ve televizyon yay›nc›l›¤›, hukuksal olarak, 1993 y›l›na kadar devlet tekelindeydi. Ancak, özel radyo ve televizyon yay›nlar›, 1990’lar›n baﬂlar›nda fiilen yayg›nlaﬂm›ﬂt›. Özel radyo ve televizyon yay›nc›¤›n›n yasallaﬂt›r›lmas› talepleri, Anayasa’n›n 133. maddesinin 1993 y›l›nda de¤iﬂtirilmesini sa¤lad›. Radyo-televizyon yay›nc›l›¤›nda devlet tekeli kald›r›ld›. Ayn› de¤iﬂiklikle, TRT’nin özerkli¤i geri verildi.
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Bu de¤iﬂiklik, demokratikleﬂme do¤rultusunda önemli bir ileri ad›m oldu. Ancak,
Anayasa’da gerçekleﬂtirilen de¤iﬂiklik, 1983 tarihli ve 2954 say›l› Türkiye Radyo ve
Televizyon Kanunu’na yans›t›lmad›. Bu Kanun’un 4. maddesi, (a) bendinde hala
“Radyo ve televizyon yay›nlar›n›n düzenlenmesi ile yurt içine ve yurt d›ﬂ›na yay›n
yap›lmas›, Devletin tekelindedir.” hükmüne yer vermektedir.
Anayasa’n›n yeni 133. maddesi, radyo ve televizyon istasyonlar›n›n kurulmas› ve
iﬂletilmesinin ﬂartlar›n›n kanunla düzenlenmesini öngörüyordu.
Yeni 133. madde, önceki metinde yer alan ve TRT’ye, yay›n esaslar›n› yönlendirici (“Kanun; Türk Devletinin varl›k ve ba¤›ms›zl›¤›n›, ülkenin ve milletin bölünmez
bütünlü¤ünü, toplumun huzurunu, genel ahlak› ve Anayasan›n 2. maddesinde belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerini koruyacak tarda yay›n yapmas›n› düzenler”)
ve “milli kültür ve e¤itime yard›mc›l›k görevi” veren ifadelere yer vermemektedir.
Yukar›da Anayasa metninden ç›kart›ld›¤› belirtilen ifadeler, daha sonra, Anayasaya,
TRT için de özel radyo-TV istasyonlar› için de, konulmam›ﬂt›r.
Ancak, genel ahlak›n gereklerini, milli gelenekleri ve manevi de¤erleri gözetmek,
Türk milli e¤itiminin temel görüﬂ, amaç ve ilkelerine uymak gibi görevler, hala Türkiye Radyo Televizyon Kanunu’nda yerini korumaktad›r.
Radyo ve televizyon istasyonlar›n›n kurulmas›n›n ve iﬂletilmesinin ﬂartlar›n› belirleyecek kanun ise, 13 Nisan 1994 tarihinde 3984 say›yla kabul edildi. Radyo ve
Televizyonlar›n Kuruluﬂ ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun, 2002 (2 kez), 2003 (2 kez),
2004 ve 2005 (2 kez) y›llar›nda toplam 7 kez de¤iﬂtirildi. Baz› hüküm ya da ibareleri de Anayasa Mahkemesince (A.M., 21.9.2004, E. 2002/100, K. 2004/109, R.G.,
4.8.2006, S. 26249) iptal edildi.
Bu de¤iﬂiklikler içinde, yay›n ilkeleriyle ilgili baz› olumlu de¤iﬂiklikler yer almaktad›r.
Anayasa’dan dil yasa¤›n›n kald›r›lmas›n›n ard›ndan, “Ayr›ca, kamu ve özel radyo
ve televizyon kuruluﬂlar›nca Türk vatandaﬂlar›n›n günlük yaﬂamlar›nda geleneksel
olarak kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerde de yay›n yap›labilir. Bu yay›nlar, Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne ayk›r› olamaz. Bu yay›nlar›n yap›lmas›na ve denetimine iliﬂkin
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usul ve esaslar, Üst Kurulca ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.” hükmü, yasan›n
yay›n ilkelerini düzenleyen 4. maddesinin (a) f›kras›na eklenmiﬂtir (2002 tarihli 4771
say›l› yasa). Böylece, Türkçe d›ﬂ›nda radyo-TV yay›n› yapma serbestli¤i getirilmiﬂtir.
3. maddenin (f) f›kras›nda yap›lan de¤iﬂiklikle, “Kamu ç›karlar›n›n gerektirdi¤i
durumlar d›ﬂ›nda kiﬂilerin özel hayat›n›n yay›n konusu yap›lmamas›” ibaresi, 4.
maddenin (f) f›kras›ndan ç›kart›lm›ﬂ, f›kra, “özel hayat›n gizlili¤ine sayg›l› olunmas›” biçiminde düzenlenmiﬂtir.
4. maddenin (o) f›kras›nda yap›lan de¤iﬂiklikle, yay›nlarda yaln›zca eser sahibinin de¤il, eserle ba¤lant›l› hak sahiplerinin haklar›n›n da ihlal edilmemesi güvence
alt›na al›nm›ﬂt›r.
4. maddenin (u) f›kras› de¤iﬂtirilerek, özürlülere karﬂ› da ﬂiddet ve ayr›mc›l›¤›n
teﬂvik edilmesi yasaklanm›ﬂt›r.
4. maddenin (v) f›kras› de¤iﬂtirilerek, (v) f›kras›nda yer alan “karamsarl›k, umutsuzluk, kargaﬂa ve” ibareleri f›kra metninden ç›kart›lm›ﬂ, f›kra “yay›nlar›n ﬂiddet
kullan›m›n› özendirici veya ›rkç› nefret duygular›n› k›ﬂk›rt›c› nitelikte olmamas›” biçiminde düzenlenmiﬂtir.
Ancak, yay›n ilkeleri aras›nda, “Yay›nlar›n toplumun milli ve manevi de¤erlerine
ve Türk aile yap›s›na ayk›r› olmamas›” (md. 4/e); “Türk milli e¤itiminin genel amaçlar›n›n, temel ilkelerinin ve milli kültürün geliﬂtirilmesi” (md. 4/g) esaslar› varl›¤›n›
sürdürmektedir.
Öte yandan, Bülent Tanör’ün eleﬂtirdi¤i, Kanun’un 25. maddesinin, Baﬂbakan ya
da görevlendirece¤i bakana verdi¤i, “millî güvenli¤in aç›kça gerekli k›ld›¤› hallerde
yahut kamu düzeninin ciddî ﬂekilde bozulmas› kuvvetle ihtimal dahilinde ise yay›n› durdurabilme” yetkisi korunmuﬂtur.
Ayn› ﬂekilde, Bülent Tanör’ce eleﬂtirilen, “Siyasi partiler, dernekler, sendikalar,
meslek kuruluﬂlar›, kooperatifler, vak›flar, mahalli idareler ile bunlar taraf›ndan kurulan veya bunlar›n ortak olduklar› ﬂirketler, iﬂ ortaklar›, birlikler” için getirilen radyo-TV yay›n› yapma yasa¤› da varl›¤›n› sürdürmektedir.
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu konusunda, yasan›n yürürlü¤e giriﬂinden sonra,
bir Anayasa de¤iﬂikli¤i yapmak gerekmiﬂtir. RTÜK üyelerinin seçimi, yasayla,
TBMM’ye veriliyordu. Oysa, Anayasa’n›n 87. maddesi, TBMM’nin görev ve yetkileri
aras›nda RTÜK üyelerinin seçimini saym›yordu. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi,
RTÜK üyelerinin seçimiyle ilgili hükmü iptal etmiﬂti (yukar›da an›lan karar). Bunun
üzerine, Anayasa’n›n 133. maddesi, 2005 y›l›nda 5370 say›l› Kanun ile de¤iﬂtirilerek
maddeye bir f›kra eklenmiﬂ ve RTÜK anayasallaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Böylece, Bülent Tanör taraf›ndan eleﬂtirilen RTÜK üyelerinin seçiminin siyasal
partilere b›rak›lm›ﬂ olmas›na iliﬂkin düzenleme, anayasa hükmüne dönüﬂmüﬂ bulunmaktad›r.
3984 say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kuruluﬂ ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun’un ç›kart›lmas›n› öngördü¤ü, Türkçe d›ﬂ›nda yay›nlarla ilgili yönetmelik, Türk Vatandaﬂlar›n›n Günlük Yaﬂamlar›nda Geleneksel Olarak Kulland›klar› Farkl› Dil ve Lehçelerde Yap›lacak Radyo ve Televizyon Yay›nlar› Hakk›nda Yönetmelik, 25.01.2004 tarihli ve 25357 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e girdi.
Bu yönetmelik, farkl› dil ve lehçelerde yay›n yap›labilmesi için izin almay› düzenlemekte, yap›lacak yay›nlarda uyulacak esaslar› belirlemekte, zaman ve yay›n konusu bak›m›ndan s›n›rlar getirmektedir. Yönetmelik çerçevesinde, farkl› dil ve lehçelerde yay›n yapman›n çeﬂitli zorluklar›n›n var oldu¤u görülmekte, zaman zaman uygulamada sorunlarla da karﬂ›laﬂ›labilmektedir. Bütün bu s›n›rlamalara ve zorluklara
karﬂ›n, günümüzde, hem TRT hem de özel radyo ve televizyon istasyonlar› Kürtçe
yay›n yapmaktad›rlar.
Sonuç olarak, özel radyo-TV yay›nc›l›¤›n›n serbest b›rak›lmas›, TRT’nin özerkleﬂtirilmesi, farkl› dil ve lehçelerde yay›n yap›labilmesi, yay›n ilkelerinde iyileﬂtirmeler
demokratikleﬂme do¤rultusunda olumlu geliﬂmeler olmakla birlikte, RTÜK’ün yap›s›, özerk TRT’nin özerkli¤i ve tarafs›zl›¤› kuﬂkulu RTÜK denetimine sokulmas›, yay›n ilkeleri aras›nda yer almamas› gereken s›n›rlay›c› hükümlerin varl›¤› ve sivil toplum kuruluﬂlar› ile yerel yönetimlerin yay›n yapmas›na izin verilmemesi, görsel-iﬂitsel iletiﬂim özgürlü¤ünün kullan›lmas›n›n önündeki engeller olarak ortada durmaktad›r.
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Öneriler
Anayasan›n 133. maddesinin ikinci f›kras› ﬂöyle de¤iﬂtirilmelidir:
“Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek amac›yla kurulan
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dokuz üyeden oluﬂur. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluﬂu, görev ve yetkileri, üyelerinin nitelikleri, seçim usulleri ve görev
süreleri, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun tarafs›zl›¤›n› sa¤layacak ﬂekilde, kanunla düzenlenir.”
Radyo ve Televizyonlar›n Kuruluﬂu ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun’un 4. maddesinde, Türkçe d›ﬂ›nda dillerde yay›n yapma olana¤› sa¤layan ek hüküm ﬂöyledir:
“Ayr›ca, kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluﬂlar›nca Türk vatandaﬂlar›n›n günlük yaﬂamlar›nda geleneksel olarak kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerde de yay›n yap›labilir. Bu yay›nlar, Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne ayk›r› olamaz. Bu yay›nlar›n yap›lmas›na ve denetimine iliﬂkin usul ve esaslar, Üst Kurulca ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir”. Bu metinde yer alan “Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne ayk›r› olamaz” ibaresi, yaln›zca bu yay›nlar için de¤il tüm yay›nlar için geçerlidir. Bu nedenle yeri yanl›ﬂt›r ve
madde metninin baﬂ›nda yer alan “yay›nlar›n Anayasan›n genel ilkelerine uygun olmas›” zorunlulu¤unun tekrar› niteli¤indedir. Bu nedenle, madde metninden ç›kart›lmal›d›r.
Ayn› maddenin (e) bendi madde metninden ç›kart›lmal›d›r.
Ayn› maddenin (g) bendi madde metninden ç›kart›lmal›d›r.
Anayasa’n›n 133. maddesinde, RTÜK üyelerinin seçimi ile ilgili de¤iﬂikli¤in ard›ndan, Kanun’un 6. maddesinin de anayasa de¤iﬂikli¤ine uyumunun sa¤lanmas› gerekecektir.
Kanunun 29. maddesinin (a) bendinde yer alan “dernekler, sendikalar, meslek
kuruluﬂlar›, kooperatifler, vak›flar, mahalli idareler ile bunlar taraf›ndan kurulan
veya bunlar›n ortak olduklar› ﬂirketler, iﬂ ortaklar›, birlikler” ibaresi madde metninden ç›kart›lmal›d›r.

178

Kanunun yay›nlar›n menedilmesini düzenleyen 25. maddesinin 1. f›kras›nda yer
alan “Ancak, millî güvenli¤in aç›kça gerekli k›ld›¤› hallerde yahut kamu düzeninin
ciddî ﬂekilde bozulmas› kuvvetle ihtimal dahilinde ise Baﬂbakan veya görevlendirece¤i bakan yay›n› durdurabilir.” cümlesi madde metninden ç›kart›lmal›, bu yetki
yarg› organ›na verilmelidir.
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, anayasa de¤iﬂiklikleri do¤rultusunda ve
yukar›da belirtilen eleﬂtiriler de dikkate al›narak gözden geçirilmelidir.

Kollektif Özgürlükler
Dernek Özgürlü¤ü
Bülent Tanör, 1997 raporunda, “1982 Anayasas›’n›n 1995 de¤iﬂikliklerinde, ‘Dernek kurma hürriyeti’ kenar baﬂl›kl› 33. maddede önemli iyileﬂtirmeler yap›ld›. Anayasan›n 13. maddesine yap›lan göndermenin kald›r›lmas›, siyasal faaliyet ve iﬂbirli¤i yasaklar›n›n sonra erdirilmesi (f›kra 4), faaliyetten men iﬂlemlerinin nisbeten demokratikleﬂtirilmesi ve yarg›ç rolü ile güvencesinin geliﬂtirilmesi (yeni f›kra 4), kamu görevlilerinin haklar›nda geniﬂletmeye gidilmesi (yeni f›kra 5) bunlar›n öndegelenleridir.” diyordu.
Tanör’e göre, “Dernekler Kanunu Türk mevzuat›n›n en antidemokratik yasalar›ndan biridir. Anayasada yap›lm›ﬂ olan ve de¤eri küçümsenemeyecek de¤iﬂikliklerin
yasaya yans›t›lmas›yla yetinilmesi, Dernekler Kanunu’nun ço¤ulcu ve özgürlükçü
bir yap›ya kavuﬂmas›na hiçbir ﬂekilde yetmeyecektir. Dernek özgürlü¤ü sorunu, yasada de¤iﬂiklikle de¤il, ancak ve ancak yasa de¤iﬂikli¤iyle, yani yeni bir yasan›n yap›lmas›yla çözülebilir.”
1999 raporunda, 3.7.1997 tarihli ve 4279 say›l› Kanun’un Dernekler Kanunu’nda
gerçekleﬂtirdi¤i de¤iﬂiklikleri de¤erlendiren Tanör, bu de¤iﬂikliklerin de ihtiyac› karﬂ›lamakta yetersiz kald›¤›n› vurgulad›ktan sonra, yeni bir Dernekler Kanunu yap›lmas› gerekti¤ini yineliyordu.
Tanör raporlar›n›n yay›nlanmas›ndan sonra, Anayasa’n›n derneklerle ilgili 33.
maddesi bir kez daha de¤iﬂtirilmiﬂtir.
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Bu de¤iﬂikli¤in getirdi¤i yenilikler ﬂunlard›r: Dernek hakk›n›n s›n›rlanmas› nedenleri madde metninde belirtilmiﬂtir; kamu görevlilerinin dernek hakk›n›n yasaklanmas› olana¤› kald›r›lm›ﬂ, silahl› kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplar›n›n dernek
hakk›na kanunla s›n›rlama getirilebilece¤i, kanunla getirilebilecek s›n›rlamalar›n da
devlet memurlar› için görevlerinin gerektirdi¤i ölçüde olmas› öngörülmüﬂtür.
1995 anayasa de¤iﬂikli¤iyle, derneklerin 13. maddede belirtilen genel s›n›rlama
nedenlerine ayk›r› hareket edemeyecekleri ibaresi kald›r›lm›ﬂt›. 33. maddede ise
derneklerle ilgili özel s›n›rlama nedenleri öngörülmemiﬂti. Böylece, 2001 anayasa
de¤iﬂikli¤iyle, 33. maddeye, dernek hakk›n›n s›n›rlanma nedenleri konulmuﬂ oldu.
Bu nedenler ﬂunlard›r: “Dernek kurma hürriyeti ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç iﬂlenmesinin önlenmesi, genel sa¤l›k ve genel ahlak ile baﬂkalar›n›n hürriyetlerinin korunmas› sebepleriyle ve kanunla s›n›rlanabilir”.
2001 anayasa de¤iﬂikli¤iyle, kamu görevlilerinin dernek hakk›n›n yasaklanmas›
olana¤›n›n kald›r›lmas› olumlu bir geliﬂmedir. Ancak, kamu görevlilerinin dernek
kurma hakk›n›n s›n›rlanmas›nda uygulanmas› gereken “görevlerinin gerektirdi¤i ölçüde” ölçütünün neden silahl› kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplar› için de geçerli k›l›nmad›¤›n› anlamak zordur.
Anayasa’da gerçekleﬂtirilen bu de¤iﬂikli¤in ard›ndan, Dernekler Kanunu alt› kez
de¤iﬂtirilmiﬂ, sonunda 4 Kas›m 2004 tarihli ve 5253 say›l› yeni Dernekler Kanunu kabul edilmiﬂtir.
Yeni Dernekler Kanunu, getirdi¤i birçok yenilikle, olumlu özellikler taﬂ›maktad›r.
Yeni Dernekler Kanunu;
• Eskisine göre, k›sa ve öz bir yasad›r (97 madde+7 geçici madde yerine 40 madde);
• Dernek kurma yaﬂ›n› çocuklar için 15’e indirerek çocuk dernekleri kurulmas›n›
olanakl› k›lm›ﬂt›r;
• Kuruluﬂa iliﬂkin gazetede ilan zorunlulu¤unu kald›rarak dernek kuruluﬂunu kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r;
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• Genel kurula ça¤r› usulü, dernek yönetiminin inisiyatifine b›rak›lm›ﬂt›r;
• Ö¤renci derne¤i tan›m› kald›r›lm›ﬂ, ö¤renciler dernek kurmak bak›m›ndan tüm
yurttaﬂlara tan›nan haklara sahip k›l›nm›ﬂt›r;
• Derneklerin uluslararas› iliﬂkileri ve yurt d›ﬂ›ndan ba¤›ﬂ almalar› serbest b›rak›lm›ﬂt›r;
• Kolluk kuvvetlerinin dernekleri denetlemesi usulüne son verilmiﬂ, mülki idarenin,
denetim yapaca¤›n› derne¤e en az 24 saat önceden bildirmesi zorunlulu¤u getirilmiﬂtir;
• Derneklerin birden fazla taﬂ›nmaz mal edinmeleri ve satmalar› serbest b›rak›lm›ﬂt›r;
• Hükümet komiserlerinin dernek genel kurullar›na davet edilmeleri zorunlulu¤u
kald›r›lm›ﬂt›r;
• Dernek federasyon ve konfederasyonlar›n›n yurt d›ﬂ›nda temsilcilik açma hakk›
tan›nm›ﬂt›r;
• Derneklerin iç denetimi güçlendirilmiﬂ, ba¤›ms›z denetim kuruluﬂlar›nca denetim
olanakl› k›l›nm›ﬂt›r;
• Derneklerin kendi aralar›nda ya da vak›f, sendika ve sivil toplum kuruluﬂlar›yla
platform oluﬂturmalar› olanakl› k›l›nm›ﬂt›r.
Bununla birlikte, yeni Dernekler Kanunu, sorunsuz da de¤ildir.
Yasan›n 4/b. maddesi, derne¤in amac› ve bu amac› gerçekleﬂtirmek için dernekçe sürdürülecek çal›ﬂma konular› ve çal›ﬂma biçimleri ile faaliyet alan›n›n dernek tüzü¤üne yaz›lmas›n› gerekli k›lmaktad›r. Derne¤in amac› yan›nda, amaca ulaﬂmak
için kullan›lacak araçlar›n da tüzükte öngörülmesi zorunlulu¤u, dernek özgürlü¤ünü s›n›rlay›c› bir nitelik taﬂ›maktad›r.
Yasada kurulmas› yasak dernekleri düzenleyen 30/b. madde, Anayasa ve yasalarca aç›kça yasaklanan ve suç oluﬂturan “eylemler”i de¤il yasaklanan “amaçlar”› güden derneklerin kurulamayaca¤›n› belirterek, ifade özgürlü¤ünün s›n›rlar›n› daraltmaktad›r.
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Dernekler, yasayla, birçok konuda mülki idare amirlerine bilgi ve belge vermek
zorunda b›rak›lmaktad›r. Bu zorunluluk, dernekleri ek bir yükümlülükle karﬂ› karﬂ›ya b›rakmakta, bu konudaki eksiklikler ise cezai müeyyide ile karﬂ›laﬂmaktad›r.
Oysa, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ve mülki idare, dernekleri denetleme yetkisine zaten sahiptir ve denetimleri s›ras›nda istedi¤i belgeleri görme olana¤› vard›r. Bu nedenle, “bildirim yükümlülü¤ü” kald›r›lmal›d›r.
Yasa, derneklerle ilgili olarak çeﬂitli suçlar tarif etmekte ve bunlarla ilgili cezalar
öngörmektedir. Oysa, suç ve cezalar›n TCK’da öngörülmesi, çifte cezaland›rmay›
önlemek bak›m›ndan da yararl› olacakt›r.
Öneriler
Anayasan›n 33. maddesinin 6. f›kras› aﬂa¤›daki gibi de¤iﬂtirilmelidir:
“Birinci f›kra hükmü, görevlerinin gerektirdi¤i ölçüde, Devlet memurlar›na kanunla s›n›rlamalar getirilmesine engel de¤ildir”.
Yasan›n 4/b. maddesinde yer alan “ve bu amac› gerçekleﬂtirmek için dernekçe
sürdürülecek çal›ﬂma konular› ve çal›ﬂma biçimleri ile faaliyet alan›” ibaresi madde metninden ç›kart›lmal›d›r.
Bir derne¤in feshine, Türk Medeni Kanunu’na göre “Derne¤in amac›, kanuna veya ahlaka ayk›r› hale gelirse” karar verilebilirken (md. 89), Dernekler Kanunu’na göre, “Kanun’un 30/b. maddesine göre kurulmas› yasak dernekler kurulursa” bu dernekler mahkemece feshedilir. Bu iki yasa hükmü çeliﬂkilidir.
Dernekler Kanunu’nun 30/b. maddesi, “Anayasa ve kanunlarla aç›kça yasaklanan eylemlerde bulunamazlar veya konusu suç teﬂkil eden fiilleri gerçekleﬂtiremezler” biçiminde de¤iﬂtirilmeli ve 32. maddenin (p) bendi, bu de¤iﬂikli¤e paralel olarak yeniden düzenlenmelidir.
Dernekler Kanunu’nun çeﬂitli maddelerine serpiﬂtirilmiﬂ bulunan “mülki idare
amirli¤ine bildirim yükümlülü¤ü” kald›r›lmal›d›r. Buna paralel olarak, bildirim yükümlülü¤üne uyulmamas› halinde öngörülen cezalar da yasadan ay›klanmal›d›r.
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Dernekler Kanunu’nda tan›mlanan cezalar ve suçlar, yukar›da önerilen ay›klama
yap›ld›ktan sonra, TCK’ya taﬂ›nmal›d›r.

Toplant› ve Gösteri Yürüyüﬂü Özgürlü¤ü
Uygulamada en çok ihlal edildi¤i görülen özgürlüklerden birisi toplant› ve gösteri yürüyüﬂü özgürlü¤üdür. Bunun hem mevzuattan, hem de uygulamadan kaynaklanan nedenleri vard›r.
Bülent Tanör, 1997 raporunda, Anayasa’dan ve mevzuattan kaynaklanan ihlalleri
ayr›nt›l› biçimde aktar›yordu.
Anayasa dernekler, vak›flar, sendikalar ve kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›n›n kendi konu ve amaçlar› d›ﬂ›nda toplant› ve gösteri yürüyüﬂü yapmas›n›
yasakl›yordu.
‹darenin, yasadan kaynaklanan, yasaklama ya da erteleme yetkisi bulunuyordu.
Yasa, bir toplant› ya da gösteri yürüyüﬂünün kolayl›kla yasad›ﬂ› say›labilmesine olanak sa¤layan düzenlemeler içeriyordu. Örne¤in bir yürüyüﬂte, kanunlar›n suç sayd›¤› nitelikte bir afiﬂ aç›lmas›, o yürüyüﬂü yasaya ayk›r› hale getiriyordu.
Bülent Tanör, anayasa ve yasa düzenlemelerinin, toplant› ve gösteri yürüyüﬂü özgürlü¤ünü, ‹dareye verdi¤i keyfi olarak kullan›labilecek yetkilerle, Anayasa’da yer
alan “herkes önceden izin almadan, silahs›z ve sald›r›s›z toplant› ve gösteri yürüyüﬂü düzenleme hakk›na sahiptir” hükmüne karﬂ›n, gerçekte “izin” sistemine tabi k›ld›¤›n› vurguluyordu.
Bu saptamalar›n›n ard›ndan, Tanör, Anayasa’n›n 34. maddesinin ve ilgili yasan›n
esasl› bir biçimde de¤iﬂtirilmesini öneriyordu.
Anayasa’n›n toplant› ve gösteri yürüyüﬂü düzenleme hakk›na iliﬂkin 34. maddesi,
2001 y›l›nda 4709 say›l› Kanun ile de¤iﬂtirildi. Yeni 34. madde ﬂöyledir:
“Herkes, önceden izin almadan, silahs›z ve sald›r›s›z toplant› ve gösteri yürüyüﬂü
düzenleme hakk›na sahiptir.
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Toplant› ve gösteri yürüyüﬂü hakk› ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç iﬂlenmesinin önlenmesi, genel sa¤l›¤›n ve genel ahlak›n veya baﬂkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› amac›yla ve kanunla s›n›rlanabilir.
Toplant› ve gösteri yürüyüﬂü düzenleme hakk›n›n kullan›lmas›nda uygulanacak
ﬂekil, ﬂart ve usuller kanunda gösterilir”.
Yeni madde, toplant› ve gösteri yürüyüﬂü düzenleme hakk›n› öngördükten sonra, eski maddede yer alan özel s›n›rlama nedenlerini kald›rmakta, ancak Anayasa’n›n 13. maddesinden genel s›n›rlama nedenlerinin kald›r›lm›ﬂ olmas› nedeniyle,
bu hak için geçerli olacak s›n›rlama nedenlerini öngörmekte ve hakk›n kullan›lmas›n›n ﬂekil, ﬂart ve usullerinin yasayla düzenlenece¤ini belirtmektedir.
Yeni madde, eski maddede yer alan, dernekler, vak›flar, sendikalar ve kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar› için konulmuﬂ olan kendi konu ve amaçlar›
d›ﬂ›nda toplant› ve gösteri yürüyüﬂü düzenleme yasa¤›n› da kald›rm›ﬂt›r.
Ancak, yeni maddede öngörülen s›n›rlama nedenleri, toplant› ve gösteri yürüyüﬂü hakk›n›n niteli¤iyle ba¤daﬂmayacak ölçüde fazlad›r.
34. madde de¤iﬂikli¤inin ard›ndan, 1983 tarihli ve 2911 say›l› Toplant› ve Gösteri Yürüyüﬂleri Kanunu, 2002 ve 2003 y›llar›nda üç kez de¤iﬂtirilmiﬂtir (26.3.2002 tarihli ve 4748 say›l› Kanun, 3.8.2002 tarihli ve 4771 say›l› Kanun ve 30.7.2003 tarihli
ve 4963 say›l› Kanun ile).
Bu de¤iﬂikliklerle getirilen yenilikler ve iyileﬂtirmeler ﬂunlard›r:
• Yabanc›lar›n hem toplant› ve gösteri yürüyüﬂü düzenleme hem de düzenlenen toplant› ve gösteri yürüyüﬂlerinde konuﬂma, afiﬂ, pankart taﬂ›ma gibi
eylemlerde bulunabilmeleri için ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n izni gerekirken, toplant›
ve gösteri yürüyüﬂü düzenlemeleri için ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’ndan izni almak, kat›ld›klar› toplant›lar ve gösteri yürüyüﬂlerindeki eylemleri için ise mülki idare
amirine 48 saat önce bildirimde bulunmak yeterli say›lm›ﬂt›r (4771, md. 5).
• Toplant› düzenleyebilmek için 21 yaﬂ›n› doldurmuﬂ, toplant›n›n düzenlenece¤i yerde sürekli ikamet eden 7 kiﬂilik bir düzenleme kurulu kurmak gerekir-
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ken, sürekli ikamet zorunlulu¤u kald›r›lm›ﬂ, düzenleme kurulunda yer almak
için 18 yaﬂ›n› doldurmuﬂ olmak yeterli say›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, tüzel kiﬂilerin toplant› ve gösteri yürüyüﬂü düzenlemeleri için, yetkili organlar›n›n karar› yeterli say›lm›ﬂt›r (4748, md. 6).
• Toplant›n›n, toplant› saatinden en az 72 saat önce vali ya da kaymakama bildirilmesi gerekirken, bu süre 48 saate indirilmiﬂtir (4771, md. 5).
• Bir il s›n›r› içinde ayn› günde birden çok toplant› yap›lmak istenmesi halinde
vali, emrindeki güvenlik kuvvetlerinin ve gerekti¤inde yararlanabilece¤i di¤er
güçlerin bu toplant›lar›n güvenlik içinde yap›lmas›n› sa¤lamaya yeterli olmad›¤› kan›s›na var›rsa, toplant›lardan bir k›sm›n› “otuz” günü aﬂmamak üzere
bir kez erteleyebilirken, bu süre “on” güne indirilmiﬂtir (4963, md. 18).
• Kanunun 16. maddesinde yer alan “otuz” günlük erteleme süreleri “on” güne
indirilmiﬂtir (4963, md. 19).
• Bölge valisi, vali veya kaymakam, milli güvenlik, kamu düzeni, suç iﬂlenmesinin önlenmesi, genel sa¤l›¤›n ve genel ahlak›n veya baﬂkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› amac›yla belirli bir toplant›y› yasaklayabilir veya iki
ay› aﬂmamak üzere erteleyebilirken, yeni düzenlemeyle “bir ay› aﬂmamak
üzere erteleyebilir veya suç iﬂlenece¤ine dair aç›k ve yak›n tehlike mevcut olmas› halinde yasaklayabilir" 4963, md. 20) hükmü getirilmiﬂtir. Böylece, yasaklama, “yak›n ve aç›k tehlike” ölçütünün varl›¤› koﬂuluna ba¤lanm›ﬂt›r.
• Kanunun 19. maddesinde yer alan erteleme ve yasaklama süreleri “üç” aydan
“bir” aya indirilmiﬂtir (4963, md. 22).
• Kanun’un, derneklerin, vak›flar›n, sendikalar›n ve kamu kurumu niteli¤indeki
meslek kuruluﬂlar›n›n kendi konu ve amaçlar› d›ﬂ›nda toplant› ve gösteri yürüyüﬂü düzenlemelerini yasaklayan 21. maddesi yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r
(4748, md. 7).
Bütün bu de¤iﬂiklikler olumludur ve toplant› ve gösteri yürüyüﬂü özgürlü¤ü alan›n› geniﬂletmiﬂtir. Bununla birlikte, Anayasa’n›n 34. maddesinde yap›lan de¤iﬂiklik-
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le getirilen s›n›rlama nedenlerinin toplant› ve gösteri yürüyüﬂü özgürlü¤ünün niteli¤ine uygun olmad›¤›n› tespit etmek gerekmektedir.
Öte yandan, Bülent Tanör’ün önerdi¤i, 23/b. maddede yer alan “ve kanunlar›n
suç sayd›¤› nitelik taﬂ›yan afiﬂ, pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçler taﬂ›narak veya bu nitelikte sloganlar söylenerek veya ses cihazlar› ile yay›nlanarak” ibaresinin madde metninden ç›kart›lmas› önerisi yan›t bulmam›ﬂt›r.
Kanun’un 21. maddesi yürürlükten kald›r›ld›¤› halde, 23. maddenin “21 inci madde hükmüne ayk›r› olarak” diyen (k) bendinin yürürlükten kald›r›lmas› unutulmuﬂtur.
Güzergah tespitini, gösteri yürüyüﬂünü etkisiz k›lmayacak biçimde yeniden düzenleme yönünde de herhangi bir ad›m at›lmam›ﬂt›r.
Öneriler
Anayasan›n 34. maddesi, Bülent Tanör’ün önerdi¤i gibi de¤iﬂtirilmelidir:
“Herkes, önceden izin almadan, silahs›z ve sald›r›s›z toplant› ve gösteri yürüyüﬂü düzenleme ve bunlara kat›lma hürriyetine sahiptir.
Bu hürriyet ancak kamu düzenini koruma amac›yla s›n›rlanabilir.
Kanun, kent düzeninin bozulmas›n› önleme amac›yla toplant› ve gösteri yürüyüﬂlerinin yap›laca¤› yer ve yollar› belirleme yetkisini idari mercilere tan›yabilir.
Ancak, bu yetki bu hürriyetin etkisizleﬂmesi sonucunu do¤uracak ﬂekilde kullan›lamaz.”
Anayasa de¤iﬂikli¤inin ard›ndan, Toplant› ve Gösteri Yürüyüﬂleri Kanunu’nun 6.
maddesindeki yer ve güzergah tespiti konusu, yukar›daki ilke ›ﬂ›¤›nda yeniden düzenlenmelidir.
23. maddenin (b) bendinin sonunda yer alan “ve kanunlar›n suç sayd›¤› nitelik
taﬂ›yan afiﬂ, pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçler taﬂ›narak veya bu nitelikte sloganlar söylenerek veya ses cihazlar› ile yay›nlanarak” bölümü ile, “21’inci
madde hükmüne ayk›r› olarak” ibaresini içeren (k) bendi yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
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Bütün bu de¤iﬂiklikler yap›lsa da, uygulaman›n sorunsuz olaca¤› kuﬂkuludur.
Kolluk güçlerinin gereksiz güç kullan›m› e¤ilimi, mülki idare amirlerinin “erteleme
ve yasaklama” yetkisini çok kolay kullanmalar› toplant› ve gösteri yürüyüﬂü özgürlü¤ü ihlallerinin k›sa vadede sona ermeyece¤i izlenimini b›rakmaktad›r. Bu konuda
da iyileﬂme sa¤lanabilmesi, siyasal iktidarlar›n özgürlükten yana kararl› bir tutum almalar›na ve bu tutumu sürdürmelerine ba¤l› görünmektedir.

Sendikal Özgürlükler
1982 Anayasas›, sendikal özgürlüklerle ilgili olarak, demokrasi ilkeleriyle ba¤daﬂmayan düzenlemeler yapm›ﬂt›. Sendika hakk› memurlara (yasaklanmam›ﬂ olmakla
birlikte) tan›nmam›ﬂ, sendika hakk› tan›nan iﬂçiler ve iﬂverenler ise, birbirine denk
topluluklar olarak de¤erlendirilmiﬂti.
Anayasa’n›n sendika kurma hakk›n› düzenleyen 51. maddesi, sendikalar›n kuruluﬂunu, üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve geliﬂtirme
amac›yla s›n›rl›yordu.
Anayasa’n›n 52. maddesi, sendikalar›n faaliyetlerini s›n›rlamakta, sendikalar› devletin idari ve mali denetimi alt›na sokmakta, hatta sendikalar›n gelirlerini hangi bankalarda tutacaklar›n› düzenlemekteydi. Bu madde, sendikalar›n, Anayasa’n›n 13.
maddesinde say›lan tüm s›n›rlama nedenlerine ayk›r› hareket edemeyeceklerini öngörmekle yetinmemiﬂ, siyasi amaç gütmelerini, siyasi faaliyette bulunmalar›n›, siyasi partilerle, derneklerle, kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›yla ve vak›flarla dayan›ﬂmalar›n› da yasaklam›ﬂt›.
Anayasa’n›n 54. maddesi, grev hakk›n› (ve lokavt›) s›n›rlamakta, siyasi amaçl›
grev ve lokavt›, dayan›ﬂma grev ve lokavt›n›, genel grev ve lokavt›, iﬂyeri iﬂgali, iﬂi
yavaﬂlatma, verimi düﬂürme ve di¤er direniﬂleri yasaklamaktayd›.
Anayasan›n bu hükümlerine dayanarak, 12 Eylül askeri yönetiminin ürünü olan
Sendikalar Kanunu ile Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi, Grev ve Lokavt Kanunu da, sendikal
haklar› dar bir kal›ba s›k›ﬂt›r›yordu.
23.7.1995’te 4121 say›l› Kanun ile gerçekleﬂtirilen anayasa de¤iﬂiklikleriyle, Anayasa’n›n sendikal faaliyetleri düzenleyen 52. maddesi yürürlükten kald›r›lm›ﬂ, 53.
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maddesine de memur sendikalar›n›n idareyle toplu görüﬂme yapmalar›n› düzenleyen bir f›kra eklenmiﬂtir.
53. maddede gerçekleﬂtirilen bu de¤iﬂiklikle kamu görevlilerinin sendika kurabilecekleri anayasal olarak kabul edildi¤i halde, 51. maddede bir de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂ, sendika kurma hakk› iﬂçiler ve iﬂverenlerin hakk› olmay› sürdürmüﬂtür. Bu durum, 2001 anayasa de¤iﬂikli¤iyle de¤iﬂecektir.
1995 anayasa de¤iﬂikli¤iyle 52. maddenin yürürlükten kald›r›lmas›, sendikal özgürlükler alan›nda demokratikleﬂme yolunda önemli bir ilerlemedir. Bu maddenin
yürürlükten kalkmas›yla, sendikal faaliyetlere getirilen çok say›da s›n›rlama kalkm›ﬂ
oldu. Sendikalar›n faaliyet alan› geniﬂledi. Ancak, 51. maddedeki “üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve geliﬂtirme amac›” s›n›rlamas› varl›¤›n› sürdürdü.
Kuﬂkusuz, anayasada gerçekleﬂtirilen de¤iﬂiklik do¤rultusunda, Sendikalar
Kanunu’nun da de¤iﬂtirilmesi, yasan›n anayasaya uyumunun sa¤lanmas› gerekirdi.
Oysa Sendikalar Kanunu, 1995 anayasa de¤iﬂikli¤inden hemen önce, 4.4.1995 tarihinde de¤iﬂtirilmiﬂti. Anayasa de¤iﬂikli¤inin ard›ndan, Sendikalar Kanunu’nda,
1997 y›l›nda 4277 say›l› Kanun ile baz› de¤iﬂiklikler yap›ld›. Bu de¤iﬂiklikler, genel
bir iyileﬂme sa¤lamad›ysa da, birkaç noktada Anayasa de¤iﬂikli¤i do¤rultusunda
olumlu düzenleme getirdi.
‹lk olarak, Sendikalar Kanunu’nun, sendikalarla ilgili temel yasaklar› düzenleyen
37. maddesinin 2. f›kras›ndaki yasaklar daralt›ld›. Çok geniﬂ ve siyasal nitelikli yasaklar getiren bu f›kra, “Sendika ve konfederasyonlar, amaçlar› d›ﬂ›nda faaliyette bulunamazlar. Siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya iﬂaretlerini kullanamazlar” ﬂeklinde düzenlendi. F›kran›n birinci cümlesi, hala antidemokratik bir yasaklama olma
niteli¤ini korumaktad›r.
‹kinci olarak, 37. maddenin, bir siyasal partide yöneticilik görevi alan sendika yöneticisinin sendikadaki yönetim görevinin sona erece¤ini öngören 3. f›kras› yürürlükten kald›r›ld›.
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Üçüncü olarak, Sendikalar Kanunu’nun 47/1. maddesinde yer alan “Devlet, sendika ve konfederasyonlar üzerinde idari ve mali denetim yetkisine sahiptir” hükmü
madde metninden ç›kart›ld›.
Bu de¤iﬂiklikler olumlu, ancak yetersizdir.
Bülent Tanör raporlar›n›n yay›nlanmas›ndan sonra, 25.6.2001 tarihinde 4688 say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanunu kabul edilmiﬂ, Anayasa’n›n sendika kurma
hakk› ile ilgili 51. maddesi de 4709 say›l› Kanun ile de¤iﬂtirilmiﬂtir.
3.10.2001 tarihli ve 4709 say›l› Kanun ile gerçekleﬂtirilen de¤iﬂiklikle, sendika kurma hakk›, çal›ﬂanlar ve iﬂverenlere tan›nm›ﬂ, böylece 1995 anayasa de¤iﬂikli¤inde
eksik b›rak›lan “kamu görevlileri”nin de sendika kurma hakk›n›n öznesi olmalar›
sa¤lanm›ﬂt›r. 51. maddeye eklenen bir f›krayla da, “iﬂçi niteli¤i taﬂ›mayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklar›n›n kapsam, istisna ve s›n›rlar› gördükleri hizmetin
niteli¤ine uygun olarak kanunla düzenlenece¤i” belirtilmiﬂtir.
51. maddede gerçekleﬂtirilen bir baﬂka de¤iﬂiklik, sendika hakk›n›n s›n›rlanmas›
nedenleriyle ilgilidir. 1995 y›l›nda yürürlükten kald›r›lan 52. maddeye göre, sendikalar›n, Anayasan›n 13. maddesinde öngörülen genel s›n›rlama nedenlerine ayk›r›
davranmas› yasakt›. Bu madde yürürlükten kalk›nca, sendika hakk›n›n s›n›rlanmas›
nedenleri olarak, 51. maddenin son f›kras›nda yer alan “sendika ve üst kuruluﬂlar›n›n tüzükleri, yönetim ve iﬂleyiﬂleri, Anayasada belirlenen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara ayk›r› olamaz” düzenlemesi kalm›ﬂt›. Asl›nda bu düzenleme, sendika hakk›n›n s›n›rlanmas› bak›m›ndan ihtiyac› karﬂ›layan bir düzenlemeydi.
Anayasa de¤iﬂikli¤i, sendika hakk›n›n s›n›rlanabilmesi için, maddeye yeni s›n›rlama nedenleri koymuﬂtur: “Sendika kurma hakk› ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç iﬂlenmesinin önlenmesi, genel sa¤l›k ve genel ahlak ile baﬂkalar›n›n hak ve
özgürlüklerinin korunmas› sebepleriyle ve kanunla s›n›rlanabilir”. Böylece, 13. maddeden ç›kart›lm›ﬂ olan s›n›rlama nedenlerinin önemli bir bölümü, 51. maddeye eklenerek, sendika hakk›n›n güvenceleri daralt›lm›ﬂt›r. Yukar›da aktard›¤›m›z 51. maddenin son f›kras› da, madde metninde yerini korumaktad›r.
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51. maddede gerçekleﬂtirilen bir baﬂka de¤iﬂiklikle, “‹ﬂçi sendika ve üst kuruluﬂlar›nda yönetici olabilmek için, en az on y›l bilfiil iﬂçi olarak çal›ﬂm›ﬂ olma ﬂart› aran›r” ibaresini taﬂ›yan f›kra yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
Sendikalar Kanunu, bu anayasa de¤iﬂikli¤inden sonra dört kez daha de¤iﬂtirilmiﬂtir (9.8.2002 tarihli 4773 say›l› Kanun, 22.5.2003 tarihli 4857 say›l› Kanun, 12.4.2005
tarihli 5332 say›l› Kanun ve 3.7.2005 tarihli 5401 say›l› Kanun). Ancak, bu de¤iﬂiklikler, demokratikleﬂme yönünde gerçekleﬂtirilen de¤iﬂiklikler de¤il, ayr›nt›da kalan
baz› düzenlemelerdir.
Görüldü¤ü gibi, Bülent Tanör’ün önerilerinin büyük bölümü ile ilgili bir geliﬂme
gerçekleﬂememiﬂtir.
Anayasa’n›n 51/1. maddesi, çal›ﬂanlar›n ve iﬂverenlerin, “üyelerinin çal›ﬂma iliﬂkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliﬂtirmek için” sendika ve üst kuruluﬂlar kurma hakk›n› tan›maktad›r.
Sendikalar ve üst kuruluﬂlar›, en önemli sivil toplum kuruluﬂlar›ndand›r. Bu nitelikleriyle, toplumun sorunlar›na duyars›z kalmalar› beklenemez. Sendikalar›n, kat›l›mc› bir demokrasi anlay›ﬂ› içinde, üyelerini “çal›ﬂma iliﬂkileri içindeki hak ve menfaatlerinin” d›ﬂ›ndaki alanlarda da ilgilendiren konularda faaliyette bulunmalar›, toplumun sorunlar›na çözüm üretmeleri ve bir bask› grubu olarak bu çözümleri siyasal
iktidara kabul ettirmeye çal›ﬂmalar› demokrasinin en temel gereklerindendir. Bu nedenle, Bülent Tanör’ün de önerdi¤i gibi, sendikalar› s›n›rlay›c› 51. madde de¤iﬂtirilmelidir.
Anayasa’n›n 51. maddesine, 2001 anayasa de¤iﬂikli¤iyle 2. f›kra olarak eklenen
sendika kurma hakk›n›n s›n›rlanmas› nedenleri, bu nedenlere dayanarak sendika
kurulmas›n› yasaklama olana¤› yaratmaktad›r. Sendikalar›n faaliyetlerine makul s›n›rlamalar getirilebilir ama sendika özgürlü¤üne dokunulamaz. Zaten, sendikal faaliyet özgürlü¤ünün s›n›rlanabilmesi için makul say›labilecek ölçüler, 51. maddenin son f›kras›nda mevcuttur.
Bu nedenlerle, Anayasa’n›n 51. maddesinin 2. f›kras›na gerek yoktur.
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Bülent Tanör, Sendikalar Kanunu’nun 3. maddesinde öngördü¤ü, sendikalar›n
kuruluﬂ esaslar›yla ilgili “Türkiye çap›nda faaliyette bulunmak” ﬂart›n›, sendika özgürlü¤ünün kullan›lmas›n› zorlaﬂt›r›c› bir engel saym›ﬂ ve bu nedenle kald›r›lmas›n›
önermiﬂti. Bu öneriye kat›l›yoruz.
Sendika kurucular›nda aranacak nitelikleri düzenleyen 5. maddenin 1. f›kras› çok
uzun bir engeller listesi öngörmektedir. 1995 y›l›nda gerçekleﬂtirilen bir de¤iﬂiklikle, sendika kuruculu¤una engel baz› suçlar listeden ç›kart›lm›ﬂ olsa da, liste, Bülent
Tanör’ün vurgulad›¤› gibi, hala uzun ve antidemokratiktir. Bu maddenin yeni TCK
ile uyumunun sa¤lanmas› da gerekmektedir.
Sendikalar›n ﬂube genel kurullar› için yap›lacak delege seçimlerinin yarg› gözetiminde yap›lmas›yla ilgili düzenleme, 10. maddenin 2. f›kras›nda 2882 say›l› Kanun
ile yap›lan de¤iﬂiklikle kald›r›lm›ﬂt›. Delege seçimlerinde sendika üyelerinin demokratik seçim haklar›n› kullanabilmeleri aç›s›ndan, bu hükmün ilgili f›kraya yeniden
eklenmesi gerekir.
‹ﬂçi sendikas› ya da üst kuruluﬂunda yönetici olabilmek için getirilmiﬂ olan bilfiil
on y›l çal›ﬂma ﬂart›, Anayasa’n›n 51. maddesi metninden ç›kart›lm›ﬂt›. Oysa, ayn›
ﬂart, Sendikalar Kanunu’nun 14/14. maddesinde varl›¤›n› sürdürmektedir. Bu nedenle, Sendikalar Kanunu’nun 14. maddesinin 14. f›kras›n›n Anayasada gerçekleﬂtirilen de¤iﬂikli¤e uyumunun sa¤lanmas› gerekmektedir.
Özel ö¤retim kurumlar›nda çal›ﬂan ö¤retmenlerin sendika kurmalar›, sendikaya
üye olmalar›, Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu’nun 32. maddesi ile yasaklanm›ﬂt›r.
Bu hüküm Anayasa’ya ayk›r›d›r ve yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
Sendikal yasaklar› düzenleyen 37. maddenin 1. f›kras›, sendika ve konfederasyonlar›n Anayasa’n›n 14. maddesine ayk›r› hareket edemeyeceklerini belirtmektedir.
Bu ifadenin madde metninde yer almas›n›n anlam› yoktur, çünkü, Anayasa’n›n 14.
maddesi zaten herkes için ba¤lay›c›d›r.
Ayn› maddenin 2. f›kras›, birinci cümlesinde, sendika ve konfederasyonlar›n
amaçlar› d›ﬂ›nda faaliyette bulunamayacaklar›n› belirtmekle, bir sivil toplum kuruluﬂu olarak demokratik haklar›n› kullanmalar›n› engellemektedir.
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Ayn› maddenin 3. f›kras›, sendika ve konfederasyon yöneticilerinin, mahalli idare organlar›na ya da TBMM’ye üye olarak seçilebilmek için aday olmalar› halinde
görevlerinin ask›ya al›naca¤›n›, seçilmeleri halinde de son bulaca¤›n› belirtmektedir.
Bu raporun yasama bölümünde, Anayasa’n›n milletvekilli¤iyle ba¤daﬂmayan iﬂleri
düzenleyen 82. maddesinde yap›lacak bir de¤iﬂiklikle, sendika ve konfederasyon
yöneticili¤i ile milletvekilli¤inin ba¤daﬂ›r hale getirilmesini önermiﬂtik. Bu öneri
do¤rultusunda, Sendikalar Kanunu’nun 37/3. maddesinin yürürlükten kald›r›lmas›n› öneriyoruz.
Sendikalar Kanunu’nun 58. maddesi, sendikalar›n kapat›lmas› koﬂullar›n› düzenlemektedir. Bu madde, “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varl›¤›n› tehlikeye düﬂürmek, temel hak ve
hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kiﬂi veya zümre taraf›ndan yönetilmesini veya
sosyal bir s›n›f›n di¤er sosyal s›n›flar üzerinde egemenli¤ini sa¤lamak veya dil, ›rk,
din ve mezhep ayr›m› yaratmak amaçlar› güden veya bu yolda faaliyette bulunan
sendika ve konfederasyonlar Cumhuriyet Savc›s›n›n istemi üzerine iﬂ davalar›na
bakmakla görevli mahallî mahkeme karar› ile kapat›l›r.” demektedir.
Bu madde düzenlemesi, sendikalar›n ifade özgürlü¤ünün aﬂ›r› derecede s›n›rlanmas› olana¤› veren bir düzenlemedir. Bu nedenle, maddenin, düﬂüncenin ifadesini
s›n›rlamayacak bir biçimde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
‹ﬂçi ve iﬂveren sendikalar›n› düzenleyen Sendikalar Kanunu’nun, anayasa de¤iﬂikliklerine uyumu hala sa¤lanamam›ﬂt›r. 59. Hükümetin haz›rlad›¤›, ancak henüz
TBMM’ye sunulmayan bir tasar› bulunmaktad›r. Bu tasar›, demokratikleﬂme aç›s›ndan yukar›da aç›klanan olumsuzluklar› gideren bir tasar› de¤ildir. Sendika kurucular›nda aranan niteliklerle ve sendikalar›n kapat›lmas›yla ilgili maddelerde bir iyileﬂme sa¤lanmakta, di¤er konularda bir geliﬂme görülmemektedir.
Tasar›n›n, aﬂa¤›da aç›klad›¤›m›z öneriler do¤rultusunda gözden geçirilmesi dilenir.
Kamu görevlilerinin sendikal haklar›n› ve toplu görüﬂme usullerini düzenleyen 25
Haziran 2001 tarihli ve 4688 say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanunu, Sendikalar
Kanunu’ndan farkl› olarak, sendikal faaliyetlerin Anayasa’n›n 14. maddesine ayk›r›
olamayaca¤› hükmünü taﬂ›mamakta, sendika kuruculu¤u için s›n›rlamalar getirme-
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mekte (kamu görevlisi olmak zaten belli koﬂullara sahip olmay› gerektiriyor), kapat›lma konusunda da makul bir ölçü koymaktad›r: “Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara ayk›r› faaliyetlerde bulunan sendika ve konfederasyon, merkezlerinin bulundu¤u yer Cumhuriyet Baﬂsavc›s›n›n istemi üzerine
iﬂ davalar›na bakmakla görevli mahalli mahkeme karar› ile kapat›l›r” (md. 37).
Buna karﬂ›n, kamu görevlileri sendikalar›n›n amac› üyelerinin ekonomik ve sosyal yararlar›n› sa¤lamakla s›n›rlanmakta, delege seçiminde yarg› denetim ve gözetimi öngörülmemekte, Sendikalar Kanunu’nun 14. maddesine yap›lan at›fla, organlara seçilmek için öngörülen s›n›rlamalar kamu görevlileri için de geçerli k›l›nmaktad›r.
Yasa, kamu görevlileri sendikalar›na üye olma konusunda ise, uzun bir “üye olamayacaklar, sendika kuramayacaklar” listesine yer vermektedir. Bu listeye göre (md.
15), “Bu Kanuna göre kurulan sendikalara; a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Sekreterli¤i, Cumhurbaﬂkanl›¤› Genel Sekreterli¤i ile Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterli¤inde çal›ﬂan kamu görevlileri, b) Yüksek yarg› organlar›n›n baﬂkan ve
üyeleri, hakimler, savc›lar ve bu meslekten say›lanlar, c) Bu Kanun kapsam›nda bulunan kurum ve kuruluﬂlar›n müsteﬂarlar›, baﬂkanlar›, genel müdürleri, daire baﬂkanlar› ve bunlar›n yard›mc›lar›, yönetim kurulu üyeleri, merkez teﬂkilatlar›n›n denetim birimleri yöneticileri ve kurul baﬂkanlar›, hukuk müﬂavirleri, bölge, il ve ilçe
teﬂkilatlar›n›n en üst amirleri ile bunlara eﬂit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çal›ﬂt›¤› iﬂyerlerinin en üst amirleri ile
yard›mc›lar›, belediye baﬂkanlar› ve yard›mc›lar›, d) Yüksekö¤retim Kurulu Baﬂkan
ve üyeleri ile Yüksekö¤retim Denetleme Kurulu Baﬂkan ve üyeleri, üniversite ve
yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanlar›, enstitü ve yüksek okullar›n
müdürleri ile bunlar›n yard›mc›lar›, e) Mülki idare amirleri, f) Silahl› Kuvvetler mensuplar›, g) Milli Savunma Bakanl›¤› ile Türk Silahl› Kuvvetleri kadrolar›nda (Jandarma Genel Komutanl›¤› ve Sahil Güvenlik Komutanl›¤› dahil) çal›ﬂan sivil memurlar
ve kamu görevlileri, h) Milli ‹stihbarat Teﬂkilat› mensuplar›, ›) Bu Kanun kapsam›nda bulunan kurum ve kuruluﬂlar›n merkezi denetim elemanlar›, j) Emniyet hizmetleri s›n›f› ve emniyet teﬂkilat›nda çal›ﬂan di¤er hizmet s›n›flar›na dahil personel ile
kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n özel güvenlik personeli, k) Ceza infaz kurumlar›nda
çal›ﬂan kamu görevlileri, üye olamazlar ve sendika kuramazlar.”
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Kamu görevlileri sendikalar›n›n toplu sözleﬂme ve grev haklar› yasaklanm›ﬂ oldu¤u halde bir çok kamu görevlisi grubunun sendikal haktan yoksun b›rak›lmas› demokrasi ilkesiyle ba¤daﬂt›r›lamaz.
Görüldü¤ü gibi, Sendikalar Kanunu ile Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanunu aras›nda, sendikal haklar›n düzenlenmesi bak›m›ndan, kabul edilebilir olmayan farkl›l›klar bulunmaktad›r. Baz› kamu görevlilerinin sendikal haklar› ise, antidemokratik
bir biçimde s›n›rlanm›ﬂ bulunmaktad›r.
Anayasa’n›n toplu sözleﬂme ile grev ve lokavt› düzenleyen maddelerinde de de¤iﬂiklik ihtiyac› vard›r. Ancak, bu raporda sosyal haklar ele al›nmad›¤›ndan, bunlara burada de¤inilmeyecektir. Bununla birlikte, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin,
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi’nin 11. maddesinde yer alan sendika hakk›n›n,
toplu iﬂ sözleﬂmesi hakk›n› ve toplu eylemlere baﬂvurmay› da kapsad›¤›n› kararlar›nda belirtti¤ini burada hat›rlatmak gerekir.
Öneriler
Anayasa’n›n 51. maddesinin 1. f›kras›nda yer alan “üyelerinin çal›ﬂma iliﬂkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliﬂtirmek için” ibaresi,
madde metninden ç›kart›lmal›d›r.
Anayasa’n›n 51. maddesinin 2. f›kras› yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
Sendikalar Kanunu’nun 1. maddesinde yer alan, “çal›ﬂma iliﬂkilerinde ekonomik
ve sosyal hak ve menfaatlerin korunmas› ve geliﬂtirilmesi için iﬂçiler ve iﬂverenler taraf›ndan meydana getirilen” ibaresi, Anayasa’n›n 51/1. maddesi için önerilen de¤iﬂiklik do¤rultusunda, madde metninden ç›kart›lmal›d›r.
Sendikalar Kanunu md. 3/1 ve 3/2’de yer alan “Türkiye çap›nda faaliyette bulunmak amac› ile” ibaresi yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
Sendikalar Kanunu’nun 5/1. maddesinde yer alan “Türk Ceza Kanunu’un ikinci
kitab›n›n birinci bab›nda yaz›l› suçlardan veya bu suçlar›n iﬂlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlar›ndan veya Türk Ceza Kanunu'nun 312’nci maddesinin
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ikinci f›kras›nda yaz›l› halk›; s›n›f, ›rk, din, mezhep veya bölge farkl›l›¤› gözeterek
kin veya düﬂmanl›¤a aç›kça tahrik etme suçlar›ndan veya Türk Ceza Kanunu’nun
536’nc› maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü f›kralar›nda yaz›l› eylemlerle ayn›
Kanunu'nun 537’nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beﬂinci f›kralar›nda yaz›l› eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla iﬂlemekten mahkum olmamak” bölümü madde metninden ç›kart›lmal›d›r.
Sendikalar Kanunu’nun 10/2. maddesine, “yarg› gözetimi” esas› eklenmelidir.
Sendikalar Kanunu’nun 14. maddesinin 14. f›kras› ile öngörülen 10 y›l çal›ﬂm›ﬂ olma ﬂart›, madde metninden ç›kart›lmal›d›r.
Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu’nun 32. maddesinde yer alan “bu kurumlarda
çal›ﬂan ö¤retmenler, sendika kuramazlar ve sendikalara üye olamazlar” ibaresi, 32.
madde metninden ç›kart›lmal›d›r.
Sendikalar Kanunu’nun 37/1. maddesinde yer alan “T.C. Anayasas›n›n 14. maddesindeki yasaklara ayk›r› hareket edemeyecekleri gibi” ibaresi, madde metninden
ç›kart›lmal›d›r.
Sendikalar Kanunu’nun 37/2. maddesinde yer alan “Sendika ve konfederasyonlar,
amaçlar› d›ﬂ›nda faaliyette bulunamazlar.” cümlesi madde metninden ç›kart›lmal›d›r.
Sendikalar Kanunu’nun 37/3. maddesi yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
Sendikalar Kanunu’nun 58/1. maddesi ﬂöyle de¤iﬂtirilmelidir:“Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara ayk›r› faaliyetlerde bulunan
sendika ve konfederasyon, merkezlerinin bulundu¤u yer Cumhuriyet Baﬂsavc›s›n›n
istemi üzerine iﬂ davalar›na bakmakla görevli mahalli mahkeme karar› ile kapat›l›r”.
Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanunu’nun da, Sendikalar Kanunu gibi, ayn› esaslar› dikkate alarak, gözden geçirilmesi gerekmektedir.
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Kürt Sorunu (“Güneydo¤u Sorunu”)
Bülent Tanör, “Kürt sorunu”nu ayr› bir baﬂl›k alt›nda ele alm›ﬂ, bu sorunun kayna¤›n› oluﬂturabilece¤ini düﬂündü¤ü mevzuat› altbaﬂl›klar alt›nda incelemiﬂ ve önerilerini sunmuﬂtu. Aradan on y›l geçtikten sonra, mevzuatta önemli de¤iﬂikliklerin
gerçekleﬂtirildi¤i, on y›l önce sözü edilen Kürt sorunu ile bugün sözkonusu olan
Kürt sorununun “mevzuat” düzeyinde ayn› olmad›¤› görülüyor.
On y›lda yaﬂanan geliﬂmeleri görmeyi kolaylaﬂt›rmak bak›m›ndan, mevzuat›n incelenmesi ayn› altbaﬂl›klar alt›nda yap›lm›ﬂ, Bülent Tanör’ün de¤erlendirmeleriyle
yaﬂanan geliﬂmeler karﬂ›laﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Hukuk aleminde sorunlar›n tümünün giderilemedi¤i aﬂa¤›da görülecektir. Ancak,
hemen belirtmek gerekir ki, Kürt sorunu tek yönlü, yaln›zca mevzuatta görülen ve
mevzuat›n de¤iﬂtirilmesiyle giderilebilecek bir sorun de¤ildir. Aﬂa¤›da yer alan mevzuatla ilgili görüﬂler ve öneriler, bu çerçevede de¤erlendirilmelidir.
Bu çerçevede, önce Bülent Tanör’ün soruna iliﬂkin genel de¤erlendirmesi aynen
aktar›lacak, sonra da, altbaﬂl›klar alt›nda, geliﬂmeler gözden geçirilecektir.
Bülent Tanör Kürt sorununa iliﬂkin ﬂöyle bir de¤erlendirme yapmaktayd›:
“Türk Devrimi birçok alanda oldu¤u gibi, ulus-devlet’i oluﬂturma konusunda da
önemli baﬂar›lar gerçekleﬂtirdi. Yaln›z, yine di¤er alanlarda görülen tepkilere (örne¤in, laiklik karﬂ›t› geliﬂmeler) paralel olarak, bu konuda da önemli bir sorunla karﬂ›karﬂ›ya gelindi.
‘Kürt sorunu’ diye ifade edilen bu t›kan›kl›¤›n sosyal ve ekonomik nedenlerinin
de bulundu¤u aç›kt›r. Bu nedenle, ayn› zamanda bir gerikalm›ﬂl›k sorunu anlam›nda ‘Güneydo¤u sorunu’ deyimi de hakl› olarak kullan›lmaktad›r.
Ancak, bu çal›ﬂman›n konusu sosyal ve ekonomik alanlarla ilgili de¤ildir. Ayr›ca, karﬂ›laﬂ›lan sorunun, Kürtlerin kimli¤iyle ilgili boyutlar› oldu¤u da kabul edilmelidir.
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Bu çerçeve içinde ve hukuki planda kalarak, soruyu ﬂöyle formüle etmek mümkündür: Türkiye Cumhuriyeti mevzuat›nda, tek egemenlikli (üniter) devlet ve bölünmezlik ilkeleri kapsam›nda kalmak kayd›yla, Kürt kimli¤ini yoksayan ve düzeltilmesi gereken hükümler var m›d›r? Varsa nelerdir?
Hemen belirtmek yerinde olur ki, ülke anayasa ve yasalar›nda bu konuda do¤rudan do¤ruya ayr›mc› ve d›ﬂlay›c› düzenlemelere rastlamak pek kolay de¤ildir. Fakat, dolayl› ifadelerle de olsa, sonuçta ayr›mc›l›k ve d›ﬂlay›c›l›k özellikleri gösteren
hüküm ve düzenlemeler de bulunabilir.
Türkiye herhalde ﬂu ikilem karﬂ›s›nda de¤ildir: Kültürel ve demokratik haklar tan›n›rsa iﬂin sonu bölünmeye kadar gider; bunlar yap›lmazsa ayr›l›kç› terör durmaz.
Türkiye'nin birikimleri bu dilemmay› aﬂacak düzeyde olmal›d›r. ‹ﬂte bu baﬂl›k alt›nda, bu gibi noktalar›n araﬂt›r›lmas›na, eleﬂtiri ve öneriler getirilmesine çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Niyet ve amaç, bu soruna, bar›ﬂç› ve demokratik bir ‘hukuki çözümler tasla¤›
baﬂlang›c›’ sunabilmekten ibarettir.
‹lkin konuya iliﬂkin uluslararas› hukuk belgelerini anal›m: ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi (md. 2, 7, 22), Her Türlü Irk Ayr›mc›l›¤›n›n Kald›r›lmas› Hakk›nda
Sözleﬂme (md. 2), BM Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararas› Sözleﬂmesi (md. 27), Çocuk Haklar› Sözleﬂmesi, Paris ﬁart›, Kopenhag Belgesi, vb.
Bütün bu metinler, de¤iﬂik etnik gruplar›n ayr›mc›l›¤a tabi tutulmamalar›, eﬂitlikten yararlanmalar›, kendi dil ve kültürlerini geliﬂtirebilmeleri, kimliklerini koruyabilmeleri, kimliklerini serbestçe ifade edebilmeleri, kendi dillerini her alanda kullanabilmeleri gibi esaslar› ve haklar› içerir.
Bu ilkeler çerçevesinde Türkiye’de ne gibi eksiklik ve aksakl›klar vard›r? Bu konuda daha önce baz› hukuk çevrelerince yap›lm›ﬂ çal›ﬂma ve raporlar› esas alarak,
eleﬂtiri ve öneriler getirmek durumunday›z.”
Bülent Tanör’ün genel de¤erlendirmesini aktard›ktan sonra, soruna iliﬂkin geliﬂmeleri ve önerilerimizi alt baﬂl›klarda ele alabiliriz.
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Özel Adlar
Bülent Tanör, 1997 raporunda, 1972 tarihli ve 1587 say›l› Nüfus Kanunu ile 1977
tarihli ve 7/13269 say›l› Nüfus Hizmetlerine Ait Kuruluﬂ Görev ve Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin, ana-baba taraf›ndan çocu¤a konulacak ad›n “milli kültürümüze” ayk›r› olamayaca¤›n›n öngördü¤ünü sapt›yordu. Ayn› ﬂekilde, 1934 tarihli 2/1759 say›l› Soyad› Yönetmeli¤i”nin de, “Yeni tak›lan soyadlar› Türk dilinden al›n›r. Yabanc› ›rk ve
millet isimleri soyad› olarak kullan›lamaz” hükmünü içerdi¤ini belirtiyordu.
Bülent Tanör, “‘Ad’ kiﬂilik haklar›ndand›r. Devletin buna müdahalesi, belli s›n›rlar d›ﬂ›nda (genel ahlak, çocu¤un korunmas›, vb.), yersizdir” diyordu.
Bu saptamalardan sonra, Tanör’ün önerisi, “Nüfus Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde gereken de¤iﬂiklikler yap›larak, ‘ad koyma serbestli¤i’ sa¤lanmal›, ‘milli kültür’
kay›tlamas›na son verilmelidir” idi.
Bülent Tanör’ün eleﬂtirdi¤i kanun ve yönetmelikler günümüzde yürürlükte de¤ildir. Bunlar›n yerine, 25.4.2006 tarih ve 5490 say›l› Nüfus Hizmetleri Kanunu ve
29.9.2006 tarih ve 2006/11081 say›l› Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmas›na
‹liﬂkin Yönetmelik yürürlü¤e konulmuﬂtur. Bu kanun ve yönetmelik, ad ve soyad›
konulmas› konusunda herhangi bir s›n›rlama getirmemektedir.
Böylece, “özel adlar” konusunda yaﬂanan sorunlar, mevzuat düzeyinde ortadan
kalkm›ﬂt›r.

Yerleﬂim Yerlerinin Adlar›
Bülent Tanör’ün 1997 raporunda saptad›¤› gibi, 10. 6. 1949 tarih ve 5442 say›l› ‹l
‹daresi Kanunu, “.. Türkçe olmayan (...) köy adlar›, ilgili ‹l Daimi Encümeni’nin görüﬂü al›nd›ktan sonra en k›sa zamanda ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’nca de¤iﬂtirilir” hükmünü
getirmiﬂtir (de¤iﬂik md. 2, D/2). O tarihten bu yana uygulama, köy, kasaba, mezra
adlar›n›n sürekli de¤iﬂtirilmesi yolunda seyretmiﬂtir. Da¤, tepe, nehir adlar› da bundan paylar›n› alm›ﬂt›r.
Yasan›n bu hükmü geçerlili¤ini halen sürdürmektedir. Bu nedenle, Bülent Tanör’ün aﬂa¤›daki de¤erlendirmesine ve önerisine aynen kat›l›yoruz:
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“Yerleﬂim yerlerinin adlar›, her ülkenin kültürel malvarl›¤› ve miras› demektir. O
adlar yöre halk› taraf›ndan yüzy›llar öncesinde konmuﬂ ve benimsenegelmiﬂtir. Merkezi kararlarla bunlar›n de¤iﬂtirilmesi milli kültür patrimuvan›na da sayg›s›zl›kt›r.”
Öneri
‹l ‹daresi Kanunu'nun de¤iﬂik md. 2/D hükmünün (11. 5. 1959) 2. f›kras›ndan,
“Türkçe olmayan ve” ibaresi ç›kart›lmal›, halk›n vermiﬂ oldu¤u isimlere geri dönülmesine çal›ﬂ›lmal›d›r.

Dil Yasaklar›
1983 tarihli Türkçeden Baﬂka Dillerle Yap›lacak Yay›nlar Hakk›nda Kanun, dolambaçl› bir ifadeyle asl›nda Kürtçe’yi yasaklam›ﬂt›. Bu yasa, Terörle Mücadele Kanunu’nun 23. maddesiyle yürürlükten kald›r›lm›ﬂt› (12. 4. 1991).
Ancak, Bülent Tanör’ün 1997 ve 1999 raporlar› yay›nland›¤›nda, bu yasa¤›n dayanaklar› Anayasada varl›¤›n› koruyordu: Anayasa’n›n, “Düﬂüncelerin aç›klanmas› ve
yay›lmas›nda kanunla yasaklanm›ﬂ olan herhangi bir dil kullan›lamaz. Bu yasa¤a ayk›r› yaz›l› veya bas›l› ka¤›tlar, plaklar, ses ve görüntü bandlar› ile di¤er anlat›m araç
ve gereçleri usulüne göre verilmiﬂ hakim karar› üzerine veya gecikmesinde sak›nca
bulunan hallerde kanunla yetkili k›l›nan merciin emriyle toplatt›r›l›r. Toplatma karar›n› veren merci bu karar›n›, yirmidört saat içinde yetkili hakime bildirir. Hakim bu
uygulamay› üç gün içinde karara ba¤lar” (md. 26/3), “Kanunla yasaklanm›ﬂ olan herhangi bir dilde yay›m yap›lamaz” (md. 28/2)“ diyen hükümleri yürürlükteydi.
Anayasan›n 26. ve 28. maddelerinde yer alan bu hükümler, 2001 y›l›nda kabul
edilen 4709 say›l› Kanun ile yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
Böylece, Bülent Tanör’ün 26. ve 28. maddelerde yap›lmas›n› önerdi¤i de¤iﬂiklik
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

Vatandaﬂl›k
Anayasa’da vatandaﬂl›k tan›m› ﬂöyledir: “Türk Devletine vatandaﬂl›k ba¤› ile ba¤l› olan herkes Türktür” (md. 66/1).
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Anayasa’n›n 66. maddesinde yer alan bu ifadeyi Bülent Tanör ﬂöyle yorumluyordu: “Bu ifadeden, ‘Türkiye’de herkes Türktür’ ya da ‘Türkiye’de Kürt yoktur’ anlam›
ç›kmaz. Bu yoldaki yorumlara ve eleﬂtirilere kat›labilmek imkans›zd›r. Yukar›daki
formül sadece vatandaﬂl›k tan›m›yla ilgilidir ve hukuki bir formülasyondur. Bundan,
kültürel ya da toplumsal (etnik) bir anlam ç›kartmak do¤ru de¤ildir. Kald› ki bu formülasyon, ulusal kurtuluﬂ savaﬂ› y›llar›nda do¤muﬂ ve 1924 Anayasas›na da bu ﬂekilde girmiﬂtir.
Bu gerekçelerle, sözkonusu Anayasa hükmüne yönelik eleﬂtirileri paylaﬂm›yoruz.
Hatta bu formülün ‘Türk’ olmay› bir hukuki ba¤la, yani ‘vatandaﬂl›k’la iliﬂkilendirmesini ve sadece bu kadar›yla yetinmesini demokratik bir tav›r olarak görüyoruz.”
Bülent Tanör’ün bu yorumunu destekleyen bir geliﬂme, Vatandaﬂl›k Belgesi Verilmesine ‹liﬂkin Sözleﬂmenin Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun’un
TBMM taraf›ndan 11.6.2003 tarihinde kabul edilmesidir (4886 say›l› Kanun). Bu sözleﬂmenin 1. maddesi, “vatandaﬂl›k” terimini, bir kiﬂi ile bir devlet aras›ndaki hukuki
ba¤› belirten ve kiﬂinin etnik kökenini belirtmeyen bir terim olarak kabul etmektedir. Bu sözleﬂmeye dayanarak, Türkiye’de yetkili makam, bir kiﬂiye “Türk vatandaﬂ›” belgesi verdi¤inde, Sözleﬂme’ye göre, bu belge o kiﬂinin “Türk soyundan bir kiﬂi” oldu¤unu de¤il, “Türk Devleti’ne vatandaﬂl›k ba¤›yla ba¤l› bir kiﬂi” oldu¤unu
gösterecektir.
1924 Anayasas›’n›n 88. maddesinin 1. f›kras›na göre, “Türkiye ahalisine din ve ›rk
fark› olmaks›z›n vatandaﬂl›k itibariyle Türk ›tlak olunur” (denilir). Bu ifade, vatandaﬂl›¤›n tan›m› bak›m›ndan, daha do¤ru görünmektedir. Bununla birlikte, 1961 Anayasas›’n›n 54/1. maddesinde oldu¤u gibi 1982 Anayasas›’n›n 66/1. maddesinde yer
alan vatandaﬂl›k tan›m›nda yer alan “Türk” sözcü¤ünün de “devlete vatandaﬂl›k ba¤›yla ba¤l› olan kiﬂi”yi ifade etti¤i tart›ﬂmas›zd›r.
Bu nedenle, Anayasa’n›n 66/1. maddesinde yer alan hüküm korunabilir.

Ana Dil Ö¤retimi
Anayasa’n›n 42. maddesinin son f›kras›n›n birinci cümlesi, “Türkçeden baﬂka hiçbir dil, e¤itim ve ö¤retim kurumlar›nda Türk vatandaﬂlar›na ana dilleri olarak okutulamaz ve ö¤retilemez” diyor.
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2923 say›l› Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi Kanunu'nun 2/a. Maddesi, “Türk vatandaﬂlar›na ana dilleri, Türkçeden baﬂka hiçbir dille okutulamaz ve ö¤retilemez” diyordu. Bülent Tanör bu ifadeyi, hakl› olarak çok “garip” buluyordu. Gariplik ﬂuradad›r ki, cümleden ç›kan “anlam”a göre, Türk vatandaﬂlar›n›n ana dilleri Türkçeden
baﬂka bir dil, (örne¤in Kürtçe-ZÜ) olabilir, ama bu ana dil, (örne¤in Kürtçe-ZÜ), ancak Türkçe olarak okutulabilir.
Bülent Tanör, Anayasa’n›n hükmüyle ilgili olarak ﬂu saptamay› yap›yordu: “Ana
dil, ad›ndan da anlaﬂ›ld›¤› gibi ‘anadan (babadan) ö¤renilen dil’ demektir (langue
maternelle). Bu bir toplumsal olgudur. Resmi dil ise baﬂka bir ﬂeydir. Bunu hukuk
belirler, zaten belirlemiﬂtir. Kenar baﬂl›¤›nda ‘Resmi dil’ ibaresi de geçen Anayasan›n 3. maddesinin ilgili bölümü ﬂöyledir: ‘Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir’ (md. 3/1). Buradaki ‘Dili Türkçedir’ cümlesini
de, ‘Türkiye Devleti(nin) dili Türkçedir’ ya da metnin konusunu aç›klayan kenar
baﬂl›ktaki ifadeyi de katarsak, ‘Türkiye Devletinin resmi dili Türkçedir’ diye okumak
ve anlamak gerekir.
Ana dil gibi do¤al ve toplumsal bir olguyu yads›yan ve ‘resmi dil’ muamelesine
tabi tutan Anayasan›n 42. maddesinin son f›kras›ndaki ifade incitici, hatta sakildir.
Buna hiç gerek yoktur. Devlet ve Anayasas› ve yasalar›, resmi dilin bütün okullarda birinci ve zorunlu dil olarak okutulmas›n› ve ö¤retilmesini buyurma hakk›na sahiptir. Fakat bunu ifade yolu, sözkonusu hükümdeki gibi de¤ildir”.
Bu de¤erlendirmelerinin ard›ndan, bir de, Çocuk Haklar› Sözleﬂmesi’nin konuyla
ilgili bölümlerini de aktararak, Bülent Tanör, “Türkiye, bütün dünya çocuklar›na tan›d›¤› bu haklar›, kendi ülkesinin farkl› dil gruplar›ndan olan çocuklar›ndan esirgememelidir” diyor ve “Anayasa md. 42/son ile 2923 say›l› yasadaki mant›k ve bilim
d›ﬂ› ifadeler(in) de¤iﬂtirilme(sini), ayr›ca herkese olanaklar nispetinde kendi ana dilini okulda ve/ya da okul d›ﬂ› kurumlarda ö¤renebilme ve geliﬂtirebilme hakk› tan›nma(s›n›)” öneriyordu.
Anayasa’n›n sözkonusu hükmünde bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r. Ancak, 2923 say›l›
yasan›n 2/a maddesi de¤iﬂtirilmiﬂtir (30.7.2003 tarihli ve 4963 say›l› Kanun): “E¤itim
ve ö¤retim kurumlar›nda, Türk vatandaﬂlar›na Türkçeden baﬂka hiçbir dil, ana dilleri olarak okutulamaz ve ö¤retilemez. Ancak, Türk vatandaﬂlar›n›n günlük yaﬂamlar›nda geleneksel olarak kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerin ö¤renilmesi için, 625
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say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere özel kurslar
aç›labilir; bu kurslarda ve di¤er dil kurslar›nda ayn› maksatla dil dersleri oluﬂturulabilir. Bu kurslar ve derslerde, Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine,
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne ayk›r› ö¤retim yap›lamaz. Bu
kurslar›n ve derslerin aç›lmas›na ve denetimine iliﬂkin esas ve usuller, Milli E¤itim
Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir”.
Bu de¤iﬂiklikle, Türk vatandaﬂlar›na Türkçe’den baﬂka hiçbir dilin ana dilleri olarak okutulamayaca¤› yasa¤› e¤itim ve ö¤retim kurumlar›na hasredilmiﬂtir. Yasa, “ana
dil” deyiminden özenle kaç›narak, Türk vatandaﬂlar›n›n günlük yaﬂamlar›nda geleneksel olarak kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerin ö¤renilmesini, dil kurslar›nda serbest b›rakm›ﬂt›r. Kurslarda farkl› dil ve lehçelerin ö¤retilmesi ile ilgili hususlar,
5.12.2003 tarihli ve 25307 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan Türk Vatandaﬂlar›n›n
Günlük Yaﬂamlar›nda Geleneksel Olarak Kulland›klar› Farkl› Dil ve Lehçelerin Ö¤renilmesi Hakk›nda Yönetmelik’le düzenlenmiﬂtir.
Mevzuatta gerçekleﬂtirilen bu de¤iﬂikliklerden sonra, Kürtçe’nin ö¤retildi¤i dil
kurslar›n›n aç›ld›¤› bilinmektedir.
Öneriler
“Ana dil” ö¤retimi sorunu ortadan kalkm›ﬂ say›lamaz. Bunun için Anayasan›n
42/son maddesinin birinci cümlesi de¤iﬂtirilmeli ve ana dil ö¤retiminin, resmi dil yan›nda, en az›ndan seçimlik ders olarak okutulmas›n› sa¤layacak düzenlemeler yap›lmal›d›r.

Düﬂünceyi Aç›klama Özgürlü¤ü
Bülent Tanör, “Devletin bölünmezli¤i aleyhine propaganday› cezaland›ran” Terörle Mücadele Kanunu’nun 8. maddesini eleﬂtiriyor, bu hükmün “düﬂünce suçu”
üreten bir hüküm oldu¤unu vurguluyor ve yürürlükten kald›r›lmas›n› öneriyordu.
Terörle Mücadele Kanunu’nun 8. maddesi yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. Ancak, 2006
y›l›nda 5532 say›l› Kanun ile yap›lan de¤iﬂikliklerin ard›ndan, Terörle Mücadele Kanunu, ifade özgürlü¤üyle ilgili TCK maddelerine göndermede bulunarak, birçok
maddede düzenlenen suçlar› “terör amac›yla iﬂlenen suçlar” kapsam›na alm›ﬂ bulunmaktad›r.
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Öneriler
Bas›n özgürlü¤ü ve ifade özgürlü¤ü ile ilgili bölümlerde belirtildi¤i gibi, düﬂüncenin ifadesi özgürlü¤ünün kullan›lmas› ile güvenli¤in sa¤lanmas› aras›nda denge
sa¤layacak biçimde, bu hükümlerin gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Bas›n Yay›n ve Sanat Ürünleri
Bas›n, yay›n ve sanat ürünleri ile ilgili geliﬂmelere daha önce de¤inilmiﬂti. Bu
alanda at›lan olumlu ad›mlar, Kürt sorununa iliﬂkin olarak, mevzuattan kaynaklanan
sorunlar›n büyük ölçüde giderilmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Öneriler
Giderilmesi gereken ve ilgili bölümlerde belirtilen eksiklikler, burada ele al›nan
özel sorun aç›s›ndan da geçerlidir.

Dernek Faaliyetleri
Bülent Tanör, 1997 raporunda, 1983 tarihli ve 2908 say›l› Dernekler Kanunu’nun
5/6. ile 6/4. maddelerini eleﬂtiriyordu.
“Dernekler Kanunu’nun 5. maddesinin 6. bendi ﬂöyle demektedir: ‘Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde, ›rk, din, mezhep, kültür veya dil farkl›l›¤›na dayanan az›nl›klar bulundu¤unu ileri sürmek veya Türk Dilinden veya kültüründen ayr› dil ve
kültürleri geliﬂtirmek veya yaymak suretiyle az›nl›k yaratmak...’ (amac›yla dernek
kurulmas› yasakt›r).
Bend hükmü, daha önce Siyasi Partiler Kanunu md. 81 vesilesiyle de gördü¤ümüz gibi, son derece bask›c› bir karakter taﬂ›maktad›r.
Ayn› kanunun 6. maddesi 4. bendi de, ‘kanunla yasaklanm›ﬂ dillerle yaz›lm›ﬂ pankart, levha, plak, ses, görüntü band›, broﬂür, el ilan›, beyanname ve benzerleri’nin,
dernekçe düzenlenen ya da derne¤in kat›ld›¤› aç›k veya kapal› yer toplant›lar›nda
kullan›lmas›n› yasaklar. Bu yasaklama hakk›nda da yukar›daki düﬂünceleri beslemekte ve yinelemekteyiz.”
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Bu eleﬂtirilerinin ard›ndan, Tanör, Dernekler Kanunu’nun 5/5. ve 6/4. maddelerinin yürürlükten kald›r›lmas›n› öneriyordu.
Tanör, 1999 raporunda da, dernek, vak›f ve enstitülerin kültürel faaliyetlerinin yasal güvenceye kavuﬂturulmas› gerekti¤ini belirtiyordu.
Bilindi¤i gibi, 2908 say›l› Dernekler Kanunu yürürlükten kald›r›lm›ﬂ, yerine 2004
tarihli ve 5253 say›l› Dernekler Kanunu yürürlü¤e konulmuﬂtur. Yeni kanun, eski
kanunda Tanör’ün eleﬂtirdi¤i yasaklara yer vermemiﬂ, derneklerin, Anayasa ve kanunlarla aç›kça yasaklanan amaçlar› veya konusu suç teﬂkil eden fiilleri gerçekleﬂtirmek amac›yla olmamak koﬂuluyla, kültürel faaliyetler yürütmeleri güvence alt›na
al›nm›ﬂt›r.
Günümüzde, Kürt dili, tarihi, kültürü, vb. alanlar›nda faaliyetlerde bulunmak üzere vak›f ve dernekler kurulup faaliyetlerini sürdürebilmektedirler.

Radyo-TV Yay›nlar›
Bülent Tanör, 1997 raporunda, “Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nda de¤iﬂiklik yap›larak, Türkçe’den baﬂka dillerde yay›n olana¤› sa¤lanmal›d›r.” diyordu.
Bu kanunda de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂ, ancak, Radyo ve Televizyon Yay›nlar›n›n Dili Hakk›nda Yönetmelik (R.G., 18.12.2002, S. 24967) yürürlü¤e konularak TRT’nin
Türkçeden baﬂka dillerde yay›n yapmas› yolu aç›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, yukar›da, iletiﬂim
özgürlü¤üyle ilgili bölümde de¤inildi¤i gibi, 3984 say›l› Kanun’un ve buna ba¤l› yönetmeli¤in yürürlü¤e konulmas›yla, farkl› dil ve lehçelerde yay›n yapma olana¤›
özel radyo ve televizyon istasyonlar› bak›m›ndan da sa¤lanm›ﬂ ve bu olanak, çok
s›n›rl› koﬂullarda da olsa, kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.

Siyasi Partiler
Bülent Tanör, Siyasi Partiler Kanunu’nu Kürt sorunu aç›s›ndan aﬂa¤›daki gibi de¤erlendiriyordu. Biz de bu de¤erlendirmeye ve de¤erlendirme sonucunda belirtilen
öneriye aynen kat›l›yoruz.
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“Siyasal Partiler Kanunu'nun 81. maddesinin hükmü ﬂöyledir:
‘Siyasi partiler:
a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini kültür veya mezhep veya
›rk veya dil farkl›l›¤›na dayanan az›nl›klar bulundu¤unu ileri süremezler.
b) Türk dilinden veya kültüründen baﬂka dil ve kültürleri korumak, geliﬂtirmek
veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti üzerinde az›nl›klar yaratarak millet bütünlü¤ünün bozulmas› amac›n› güdemezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar.
c) Tüzük ve programlar›n›n yaz›m› ve yay›mlanmas›nda, kongrelerinde, aç›k veya kapal› salon toplant›lar›nda, mitinglerinde, propagandalar›nda Türkçe'den baﬂka dil kullanamazlar; Türkçe'den baﬂka dillerde yaz›lm›ﬂ pankartlar, levhalar, plaklar, ses ve görüntü bantlar›, broﬂür ve beyannameler kullanamaz ve da¤›tamazlar;
bu eylem ve iﬂlemlerin baﬂkalar› taraf›ndan da yap›lmas›na kay›ts›z kalamazlar.
Ancak, tüzük ve programlar›n›n kanunla yasaklanm›ﬂ diller d›ﬂ›ndaki yabanc› bir
dile çevrilmesi mümkündür.’
‹ﬂte, ‘Türkiye kültür soyk›r›mc›s›’ damgas›na müstehak de¤ildir derken kastetti¤imiz hükümlerden biri budur, hatta baﬂl›cas›d›r. Böylesi bir yasaklamalar külliyat›,
‘Atatürk medeniyetçili¤i’ne (Baﬂlang›ç, paragraf 5) de ters düﬂmelidir.”
Öneriler
“Siyasal partiler” baﬂl›¤› alt›nda (Birinci Bölüm) gerekçeleri gösterildi¤i üzere,
Siyasi Partiler Kanunu’nun 81. maddesinin bütünüyle kald›r›lmas› gerekir.

205

206

3

B Ö L Ü M

HUKUK DEVLET‹
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HUKUK DEVLET‹
Hukuk devleti, vatandaﬂlara hukuk güvenli¤inin sa¤land›¤›, hak arama özgürlü¤ünün güvence alt›na al›nd›¤›, devletin iﬂlem ve eylemlerinde hukuk kurallar›na
ba¤l› oldu¤u, hangi türde olursa olsun bu iﬂlem ve eylemlerin yarg› denetimine aç›k
oldu¤u ve yarg› denetiminin ba¤›ms›z yarg› organ›nca gerçekleﬂtirildi¤i bir devlettir.
Türk Anayasa Mahkemesi, hukuk devletini ﬂöyle tan›mlam›ﬂt›r: “‹nsan haklar›na
sayg›l› ve bu haklar› koruyucu adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmekle kendisini yükümlü sayan, bütün iﬂlem ve eylemleri yarg› denetimine ba¤l›
olan devlet” (25.5.1976, E. 1976/1, K. 1976/28).
Bu tan›mlardan hareketle, hukuk devleti anlay›ﬂ›n›n, bir yandan baz› hukuki mekanizmalar›n kurulmas›n›, öte yandan da hukukun içeri¤inin evrensel ilkelere ve
ulusalüstü hukuka uygun olarak düzenlenmesini gerektirdi¤ini söyleyebiliriz.
Hukuk devletinde, hukuk kurallar› aras›nda bir hiyerarﬂi vard›r. Alt düzeydeki kural›n üst düzeydeki kurala uygun olmas› gerekir. Bu uygunlu¤un varl›¤› ise yarg› denetimi ile saptan›r.
Öte yandan, hukuk, kural koyma yetkisine sahip organlar›n koydu¤u kurallar bütününün ötesinde bir ﬂeydir. Dolay›s›yla, yarat›lan kurallar›n “hukuka” uygun olmas› da gerekir. Bu hukuk, bir yandan evrensel olarak kabul gören “genel hukuk ilkeleri” olarak, bir yandan da ulusalüstü hukuk belgelerinde yer alan hukuk kurallar› olarak karﬂ›m›za ç›kar.
Anayasan›n da bu üstün hukuk kurallar›na uygun olmas› gerekir. Çünkü, kurallar hiyerarﬂisinde, “genel hukuk kurallar›” ve “ulusalüstü hukuk” anayasan›n üzerinde yer al›r.
Örne¤in, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi’ni imzalam›ﬂ ve usulüne göre onaylam›ﬂ bir devletin, anayasas›n› bu Sözleﬂme hükümlerine ayk›r› biçimde düzenlemesi
sözkonusu olamaz.
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Türk Anayasa Mahkemesi de, kuruldu¤undan beri, kanunlar›n anayasaya uygunlu¤unu denetlerken, bunlar›n “uygar ülkelerin benimseyip uygulad›klar› genel hukuk ilkelerine” uygun olmas› gerekti¤ini belirtmiﬂtir (22.12.1964, E. 1963/166. K.
1964/76).
Bu durumda, yasama iﬂlemlerinin ve yürütmenin eylem ve iﬂlemlerinin Hukuka
uygunlu¤unun denetlenebilip denetlenemedi¤inin araﬂt›r›lmas› gerekir. Denetimin
yap›labilmesi için de hak arama özgürlü¤ünün kullan›l›p kullan›lamad›¤› önem taﬂ›r.
Öte yandan, denetimin varl›¤›, e¤er denetim adil bir biçimde yap›lam›yorsa, denetim organlar› ba¤›ms›z de¤ilse, denetimi yapanlar güvenceli de¤ilse, fazla anlam
taﬂ›mayacakt›r.
Hukukun üstünlü¤ünün sa¤lanmad›¤› bir devlet, demokratik bir devlet say›lamaz.
Bu bak›mdan, hukuk devletinin varl›¤› araﬂt›r›l›rken, hak arama özgürlü¤ünün
kullan›labilirli¤inin, devletin iﬂlem ve eylemlerinin yarg› denetimine tabi olup olmad›¤›n›n, yarg› ba¤›ms›zl›¤› ve yarg›ç teminat›n›n varl›¤›n›n, bütün yönleriyle araﬂt›r›lmas› gerekir.

Hukuk Devleti Anlay›ﬂ›n›n Tarihsel Geliﬂimi
1876 Kanun-› Esasisi, “yarg›”y› de¤il ama “mehakim”i (mahkemeler), 81-91. maddelerinde düzenlemekte, 92-95. maddelerinde de Divan-› Ali’ye (Yüce Divan) yer
vermektedir.
Mahkemelerle ilgili maddelerde, bir suç nedeniyle mahkum olmad›kça hakimlerin azledilemeyece¤i, yükselme, nakil ve emekliliklerinin kanunla düzenlenece¤i
(md. 81); yarg›laman›n, mahkeme karar› olmad›kça aleni olaca¤› (md. 82); herkesin, mahkemede kendisini savunmak için meﬂru tüm araçlardan yararlanabilece¤i
(md.83); mahkemelerin görev alan› içindeki davalara bakmaktan çekinemeyecekleri (md. 84); davalar›n ilgili olduklar› mahkemelerde görülece¤i (md. 85); mahkemelerin her türlü müdahalenin d›ﬂ›nda oldu¤u (md. 86); mahkemelerin görev, yetki ve
s›n›fland›r›lmas› ile hakimlerin atanmas›n›n yasayla düzenlenece¤i (md. 88); ola¤a-
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nüstü mahkeme ya da yarg›lama yetkisine sahip komisyon kurulamayaca¤› (md.
89); hakimlerin baﬂka memurluk görevi üstlenemeyece¤i (md. 90) ve mahkemelerde savc›lar›n görev yapaca¤› (md. 91) hususu anayasallaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Kanun-› Esasi, kiﬂilerle hükümet aras›ndaki davalar›n da genel mahkemelerde görülece¤ini öngörmektedir (md. 85).
Bu hükümler içinde, bir yandan mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤› ve yarg›ya iliﬂkin temel ilkelerin, öte yandan da hak arama özgürlü¤ünü güvence alt›na alan hükümlerin yer ald›¤› görülmektedir.
Kanun-› Esasi, 92-95. maddelerinde de, vekilleri, temyiz mahkemesi baﬂkan ve
üyelerini, padiﬂaha karﬂ› suç iﬂleyenleri yarg›lamak üzere bir yüce divan kurmaktad›r.
ﬁeriye ve nizamiye mahkemelerinin bir arada varl›klar›n› sürdürmelerine karﬂ›n,
Kanun-› Esasi’nin bu hükümleri, ﬂaﬂ›rt›c› bir biçimde, yarg›ya iliﬂkin olarak, önemsenmesi gereken düzenlemelerdir. Kiﬂilere sa¤lanan yarg›sal güvenceler de az›msanamayacak önemdedir.
Ancak, mahkemeler ve kiﬂilerle ilgili bu yarg›sal güvencelerin, padiﬂaha, “hükümetin güvenli¤ini ihlal ettikleri güvenlik görevlilerinin soruﬂturmas› üzerine sabit
olanlar› sürgüne gönderme” yetkisi veren 113. maddeyle etkisiz hale getirildi¤ini belirtmek gerekmektedir.
1909 tarihli de¤iﬂiklikle, 113. maddede yer alan “sürgüne gönderme” yetkisi kald›r›lm›ﬂt›r. Böylece, Anayasada tan›nan yarg›sal güvenceler, anayasal düzeyde, etkinli¤e kavuﬂturulmuﬂtur.
1876 Kanun-› Esasisi, yasalar›n anayasaya uygunlu¤unun denetimini öngörmemiﬂtir.
1909 de¤iﬂikli¤inden sonra, hukukun laikleﬂtirilmesi ve yarg› birli¤inin sa¤lanmas› yolunda at›lan ad›mlar, demokratikleﬂmenin sa¤lanmas› yönünde ad›mlar olarak
de¤erlendirilmelidir.
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Geçiﬂ dönemi anayasas› olan 1921 Teﬂkilat› Esasiye Kanunu, yarg›y› düzenlememiﬂtir.
1924 Anayasas›, yarg›y›, “kuvve-i kazaiye”, (“yarg› erki”) baﬂl›kl› 4. bölümünde
düzenlemiﬂtir. Yasama ve yürütmeden “görev” diye bahseden ve bu görevleri
TBMM’de toplayan Anayasa, yarg›y› bir “kuvvet”, “erk” olarak düzenlemekle yarg›
organ›n›n önemini art›rm›ﬂt›r.
Genel esaslar bölümünde de, Anayasa, 8. maddesinde, yarg› hakk›n›n millet ad›na ba¤›ms›z mahkemelerce kullan›laca¤›n› öngörmekle, yarg› organ›n› TBMM’den
ayr› ve ba¤›ms›z bir organ olarak düzenlemiﬂtir.
1924 Anayasas›, yarg› erkini 53-60. maddelerinde düzenliyordu. 53. madde mahkemelerin kuruluﬂu, görev ve yetkilerinin yasayla düzenlenece¤ini; 54. madde yarg›çlar›n ba¤›ms›z ve her türlü müdahaleden azade oldu¤unu, kararlar›n› TBMM ve
hükümetin de¤iﬂtiremeyece¤ini, erteleyemeyece¤ini ve bunlar›n yerine getirilmesini
engelleyemeyece¤ini; 55. madde yarg›çlar›n yasada öngörülen durumlar d›ﬂ›nda azledilemeyece¤ini; 56. madde yarg›çlar›n özlük haklar›n›n kanunla düzenlenece¤ini;
57. madde yarg›çlar›n kamusal ya da özel baﬂka görev alamayacaklar›n›, 58. madde
yarg›laman›n alenili¤ini; 59. madde herkesin meﬂru yollardan yararlanarak haklar›n› savunabilece¤ini; 60. madde de mahkemelerin görev ve yetki alan›na giren davalara bakmaktan kaç›namayacaklar›n› öngörüyordu.
1924 Anayasas›, 61-67. maddelerinde de Yüce Divan’› düzenlemektedir.
1924 Anayasas›, yarg› organ› ile ilgili baz› güvenceleri anayasallaﬂt›rm›ﬂ gibi görünse de, düzenlemeleri genelde yasa koyucunun takdirine b›rakm›ﬂt›r. Anayasa’ya
göre kanunlar Anayasa’ya ayk›r› olamaz (md. 103), ama yasalar›n Anayasa’ya uygunlu¤unun denetimi öngörülmemiﬂtir.
Anayasa, “tabii hakim” ya da “do¤al yarg› yeri” ilkesine de yer vermemiﬂtir. Ola¤anüstü mahkemelerin kurulamayaca¤›n› belirtmemiﬂtir. Anayasay› yapan TBMM,
istiklal mahkemelerinin kurulabilmesi olana¤›n› elinde tutmuﬂtur.
‹darenin iﬂlem ve eylemlerinin denetimini yapmak üzere bir Dan›ﬂtay kurulmas›
Anayasa’n›n 51. maddesinde düzenlenmiﬂtir. Bir idari iﬂlem olan tüzüklerin kanuna
uygunlu¤unun denetimi ise Dan›ﬂtay’a de¤il TBMM’ye verilmiﬂtir (md. 52).
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Anayasa yarg›s›n› öngörmeyen, mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤› ve yarg›ç güvencesini
sa¤lamay› yasama organ›n›n takdirine b›rakan, ola¤anüstü mahkemelerin kurulmas›na aç›k kap› b›rakan 1924 Anayasas›, adil, ba¤›ms›z ve tarafs›z bir yarg› erki oluﬂturmay› tercih etmemiﬂtir.
Uygulamada da, yarg› organ›, ABD’de oldu¤u gibi uygulamakta oldu¤u yasalar›n
anayasaya uygunlu¤unu denetlemeyi ve anayasaya ayk›r› buldu¤u yasa hükmünü
uygulamaktan çekinmeyi yetki alan› içinde görmemiﬂtir.
Dan›ﬂtay da, baz› idari iﬂlemleri, “hükümet tasarrufu” oldu¤u gerekçesiyle denetlemekten kaç›nm›ﬂt›r.
1961 Anayasas›, önceki dönemin eksikliklerini ve uygulamada yaﬂanan sorunlar›
da dikkate alarak, yarg› organ›n› özel bir özenle düzenlemiﬂtir.
1961 Anayasas›, her ﬂeyden önce Anayasa’n›n üstünlü¤ü ve ba¤lay›c›l›¤› ile yasalar›n Anayasa’ya ayk›r› olamayaca¤›n› belirtmiﬂ (md. 8.), yarg› yetkisinin Türk Milleti ad›na ba¤›ms›z mahkemelerce kullan›laca¤›n› öngörmüﬂtür (md. 7).
1961 Anayasas›, “herkes”e tan›nan yarg›sal hak ve güvenceleri, ayr›nt›l› bir biçimde düzenlemiﬂtir: Hak arama özgürlü¤ü (md. 31), tabii yarg› yolu (md. 32), cezalar›n yasall›¤› ve kiﬂiselli¤i (md. 33), ispat hakk› (md. 34).
1961 Anayasas›, do¤rudan yarg› erki ile ilgili olarak, mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤›n› (md. 134), duruﬂmalar›n aç›k ve kararlar›n gerekçeli olmas›n› (md. 135) düzenledikten sonra, yarg›ç güvencesini sa¤lamak üzere Yüksek Hakimler Kurulu’nu (YHK)
kurmuﬂtur (md. 143).
YHK, üyeleri yüksek yarg›çlar aras›ndan belirli bir süre için seçilen, kurul halinde çal›ﬂan, yarg›çlar›n bütün özlük iﬂleri hakk›nda karar veren ba¤›ms›z bir kuruldur.
Bu düzenlemeleriyle, 1961 Anayasas›, sivil mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤›n› ve yarg›ç
güvencesini tam olarak sa¤lam›ﬂt›r.
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‹darenin iﬂlem ve eylemlerinin denetimiyle ilgili olarak, 1961 Anayasas›, “idarenin
hiçbir eylem ve iﬂlemi, hiçbir halde, yarg› mercilerinin denetimi d›ﬂ›nda b›rak›lamaz”
hükmüne yer vermiﬂtir. Bunun yan›nda, seçim yarg›s›n› da anayasallaﬂt›rm›ﬂt›r (md.
75).
1961 Anayasas›, ilk kez, yasalar›n anayasaya uygunlu¤unun denetimini öngörmüﬂ
ve bu denetimi gerçekleﬂtirmek üzere Anayasa Mahkemesini kurmuﬂtur.Üyeleri Dan›ﬂtay, Yarg›tay, Say›ﬂtay, Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Cumhurbaﬂkan›nca seçilen Anayasa Mahkemesi, yasalar›n, meclis içtüzüklerinin, 1971 Anayasa de¤iﬂikli¤inden sonra da kanun hükmünde kararnamelerin Anayasaya uygunlu¤unu denetlemekle görevlendirilmiﬂtir. Bu görevlerinin yan›nda, Anayasa Mahkemesine, Yüce Divan s›fat›yla yarg›lama, siyasal partilerin kapat›lmas› davalar›na bakma ve siyasal partilerin hesaplar›n› denetleme görevleri de verilmiﬂtir.
1961 Anayasas›, adli yarg›n›n kendi içinde birli¤i ilkesine ayk›r› oldu¤unu düﬂündü¤ümüz askeri yarg›n›n yüksek mahkemesi olan Askeri Yarg›tay’› anayasallaﬂt›rm›ﬂt›r.
1971’de yap›lan anayasa de¤iﬂiklikleri, adil, tarafs›z ve güvenceli yarg› organ›ndan geriye gidiﬂi ifade eden de¤iﬂiklikler gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Her ﬂeyden önce, tabii yarg› yolundan vazgeçilerek kanuni yarg› yoluna geçilmiﬂtir (md. 32). Askeri yarg›n›n yetkisi, asker olmayan kiﬂiler bak›m›ndan geniﬂletilmiﬂtir (md. 138/1). Sivillerin s›k›yönetim mahkemelerinde yarg›lanmas› olas›l›¤› art›r›lm›ﬂt›r (md. 124/1). Devlet güvenlik mahkemelerin kurulabilmesinin yolu aç›lm›ﬂt›r
(md. 136). Bütün bunlar›n yan›nda, asker kiﬂilerle ilgili idari davalar Dan›ﬂtay’da görülürken, idari yarg›n›n birli¤i de bozularak Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesi’nin kurulmas› yoluna gidilmiﬂtir.
Böylece, mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤› ve yarg›ç teminat› ilkelerinden geriye gidilmiﬂtir.
1982 Anayasas›, yarg› alan›nda 1961 Anayasas›’ndan 1971 anayasa de¤iﬂiklikleriyle gerçekleﬂtirilen geriye gidiﬂi pekiﬂtirmiﬂtir.
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1982 Anayasas›, 1961 Anayasas›’nda 1971 y›l›nda yarg› alan›nda yap›lan de¤iﬂikliklerin tümünü benimsemenin yan›nda, Yüksek Hakimler Kurulu’nun yerine, Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu’nu getirerek yarg›ç güvencesini etkisizleﬂtirmiﬂ,
Anayasa mahkemesine baﬂvuru yapma yetkisine sahip olanlar› s›n›rlam›ﬂ, yüksek
mahkemelerin üyelerinin atanmas›nda Cumhurbaﬂkan›n› neredeyse tekel sahibi k›lm›ﬂ, Say›ﬂtay kararlar›n›n Dan›ﬂtay’ca denetlenmesine son vermiﬂ, baz› idari iﬂlemleri yarg› denetimi d›ﬂ›nda b›rakm›ﬂ, OHAL ve s›k›yönetim KHK’lar›n›n iptal davas›na konu olamayaca¤›n› öngörmüﬂ, k›sacas› adil, ba¤›ms›z ve güvenceli bir yarg›dan
uzaklaﬂm›ﬂt›r.
Tanör raporlar› sonras›nda yaﬂanan geliﬂmeler ile önerilerimiz, aﬂa¤›daki baﬂl›klar alt›nda ele al›nacakt›r.

Hak Arama Özgürlü¤ü
Hak arama özgürlü¤ünü Anayasa’n›n 36. maddesi düzenlemiﬂtir. Bu madde hükmü ﬂöyleydi:
“Herkes, meﬂru vas›ta ve yollardan faydalanmak suretiyle yarg› mercileri önünde
davac› veya daval› olarak iddia ve savunma hakk›na sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaç›namaz.”
2001 de¤iﬂikli¤iyle, maddenin 1. f›kras›na, savunma sözcü¤ünden sonra “ile adil
yarg›lanma” ibaresi eklenmiﬂ, böylece adil yarg›lanma hakk› anayasal bir hak olarak madde metnine yerleﬂtirilmiﬂtir.
Bu, olumlu bir de¤iﬂikliktir.
ﬁimdi, yarg› yolu ile hak arama özgürlü¤ünün de¤iﬂik yarg›lama yollar› aç›s›ndan
nas›l bir geliﬂme gösterdi¤ini ele alabiliriz.

‹dari Yarg› Yoluna Baﬂvurma
‹dari yarg› yoluna baﬂvuru hakk›, Anayasa’n›n 125/1. maddesinde düzenlenmiﬂtir: “‹darenin her türlü eylem ve iﬂlemlerine karﬂ› yarg› yolu aç›kt›r”.

215

Bu f›kra, 1961 Anayasas›’n›n ilk metnindeki yaz›l›ﬂ biçimiyle, idari yarg› yolunu
çok daha kesin bir ifadeyle aç›yordu: “idarenin hiçbir eylem ve iﬂlemi, hiçbir halde,
yarg› mercilerinin denetimi d›ﬂ›nda b›rak›lamaz”.
Bülent Tanör, hak arama özgürlü¤ü bak›m›ndan daha az güvence sa¤layan ve baz› idari iﬂlemlerin (askeri ﬂura kararlar›, HSYK kararlar› gibi) yarg› denetimi d›ﬂ›nda
tutulmas›na dayanak oluﬂturan bu f›kra hükmünün de¤iﬂtirilmesini ve 1961 Anayasas›n›n ilk metnindeki formüle dönülmesini öneriyordu.
Bu yap›lmam›ﬂt›r.
Öneriler
Anayasa’n›n 125/1. maddesi, aﬂa¤›daki gibi de¤iﬂtirilmelidir:
“‹darenin hiçbir iﬂlem ve eylemi, hiçbir halde, yarg› mercilerinin denetimi d›ﬂ›nda b›rak›lamaz”.

Adli Yarg› Yoluna Baﬂvurma
Adli yarg› yolunda hak aramay› zorlaﬂt›ran engeller, Bülent Tanör’ün belirtti¤i gibi, hukuki ve fiili niteliktedir.
Hukuki alanda, memurlar›n yarg›lanmas›nda, “memur güvenceleri”nden kaynaklanan sorunlar hak arama özgürlü¤ünün kullan›lmas›n› zorlaﬂt›rmaktad›r.
Anayasa’n›n 129/son maddesi, memurlar hakk›nda ceza soruﬂturmas› aç›lmas›n›,
baz› istisnalar d›ﬂ›nda, idarenin iznine tabi k›lmaktad›r.
Memurlar›n yarg›lanmas›, Memurin Muhakemat› Hakk›nda Kanunu Muvakkat taraf›ndan düzenleniyordu. Bülent Tanör, bu geçici kanunun yürürlükten kald›r›lmas›n› öneriyordu.
Bu konuyu düzenleyen 4 ﬁubat 1329 tarihli Memurin Muhakemat› Hakk›nda Kanunu Muvakkat yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. Ancak, yerine yürürlü¤e konulan
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2.12.1999 tarihli ve 4483 say›l› Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanun, sorunlar› çözmekten uzakt›r.
Bu Kanun’da 2003 y›l›nda yap›lan de¤iﬂiklikle getirilen olumlu bir yenilik, iﬂkence ve eziyet suçunun ceza soruﬂturmas›n›n yap›labilmesi için yetkili idari merciden
izin al›nmas› zorunlulu¤unun kald›r›lm›ﬂ olmas›d›r (4778 say›l› Kanun, md. 33).
Ancak, Anayasa’n›n 129/son. maddesi varl›¤›n› sürdürdükçe, memurlar›n iﬂledikleri iddia edilen suçlarla ilgili olarak ceza soruﬂturmas›n›n yap›labilmesi için izin alma zorunlulu¤unun yaratt›¤› sorunlar giderilemeyecektir.
Adli kolluk sistemi hala kurulamam›ﬂt›r ve bu nedenle yaﬂanan sorunlar da sürmektedir.
Müdafi seçemeyecek durumda olanlara mahkemece müdafi görevlendirilmesi ve
adli yard›m alan›nda yaﬂanan sorunlar, 1969 tarihli ve 1136 say›l› Avukatl›k Kanunu’nda 2001 y›l›nda 4667 say›l› Kanun ile yap›lan de¤iﬂikliklerle ve 2004 tarihli ve
5217 say›l› yeni Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 150. ve sonraki maddelerinde yap›lan düzenlemelerle, önemli ölçüde çözülmüﬂtür.
Uygulamada karﬂ›laﬂ›lan sorunlar ise varl›¤›n› sürdürmekle birlikte, bu raporda
ele al›nmayacakt›r.
Öneriler
Anayasa’n›n 129. maddesinin, “Memurlar ve di¤er kamu görevlileri hakk›nda iﬂledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuﬂturmas› aç›lmas›, kanunla belirlenen istisnalar d›ﬂ›nda, kanunun gösterdi¤i idarî merciin iznine ba¤l›d›r.” diyen
son f›kras› yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
Adli kolluk örgütü kurulmal›d›r.

Anayasa Yarg›s› Yoluna Baﬂvurma
Yasalar›n anayasaya uygunlu¤unun denetimi, hak arama özgürlü¤ü bak›m›ndan
da önemlidir.
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‹dari ya da adli yarg› yoluna baﬂvurarak hak arayan kiﬂi, kendisine uygulanacak
yasa hükmü anayasaya uygun de¤ilse ne yapacakt›r?
Anayasaya Mahkemesi, denetimini, iptal davas› aç›lmas› ya da itiraz yoluyla kendisine baﬂvurulmas› halinde yapabilmektedir.
Bu bak›mdan, iptal davas› açmaya yetkili kiﬂi ya da organlar›n geniﬂ tutulmas›
önemlidir. 1982 Anayasas›, 1961 Anayasas›’n›n ilk metnine göre, hatta 1971 de¤iﬂikliklerinden sonraki metnine göre, Anayasa Mahkemesi’nde iptal davas› açma hakk›n› aﬂ›r› s›n›rlam›ﬂt›r. Art›k TBMM’de temsil edilen partiler de¤il yaln›zca iktidar ve
anamuhalefet partileri gruplar›, üye say›s›n›n alt›da biri de¤il beﬂte biri iptal davas›
açabilir. Kendi varl›k ve görevlerini ilgilendiren alanlarda Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu, Yarg›tay, Dan›ﬂtay, Askeri Yarg›tay ve üniversitelerin dava açma haklar›n› ellerinden al›nm›ﬂt›r.
‹tiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne baﬂvurulmas› halinde, mahkeme Anayasa
Mahkemesi karar›n› verinceye kadar davay› geri b›rak›r ve Anayasa Mahkemesi alt›
ay içinde karar›n› vermezse, anayasaya ayk›r›l›k sorununu kendisi çözebilirken, bu
olanak 1982 Anayasas› ile mahkemelerin elinden al›nm›ﬂt›r.
Bütün bu s›n›rlamalar, iptal davas› yoluyla kiﬂinin dolayl› yoldan anayasa yarg›s›na baﬂvuru hakk›n› büyük ölçüde s›n›rlam›ﬂt›r.
Bülent Tanör, iptal davalar› ve itiraz yolu ile ilgili olarak, 1961 Anayasas›ndaki
esaslara dönülmesini öneriyordu. Bu yap›lmam›ﬂt›r.
Bizim sistemimizde, Anayasa Mahkemesi’ne kiﬂisel baﬂvuru hakk› tan›nmam›ﬂt›r.
Günümüzde, bunun büyük bir eksiklik oldu¤u görülmektedir. Haklar›n›n ihlal edildi¤ini ve yarg› organ›na baﬂvuru sonucunda da haklar›n› elde edemediklerini düﬂünenler, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne baﬂvurmak zorunda kalmaktad›rlar.
Bu nedenle, kiﬂisel baﬂvuru (anayasa ﬂikayeti) hakk›n›n tan›nmas›, günümüzde,
kaç›n›lmaz hale gelmiﬂtir (Benzeri bir öneri için bkz. Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi ve Adil Yarg›lanma ‹lkesi Iﬂ›¤›nda Hukuk Devleti ve Yarg› Reformu, TÜS‹AD
yay›n›, ‹stanbul, 2003, s. 38-39).
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Öneriler
Anayasa’n›n 150. maddesi, aﬂa¤›daki gibi de¤iﬂtirilmelidir:
“Kanunlar›n, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi
‹çtüzü¤ünün veya bunlar›n belirli madde ve hükümlerinin ﬂekil ve esas bak›m›ndan Anayasaya ayk›r›l›¤› iddias›yla Anayasa Mahkemesinde do¤rudan do¤ruya iptal davas› açabilme hakk›, Cumhurbaﬂkan›na, TBMM siyasi parti gruplar›na,
TBMM’de temsil edilen siyasi partilere, TBMM üye tam say›s›n›n en az alt›da biri tutar›ndaki üyelere, kendi varl›k ve görevlerini ilgilendiren alanlarda Hakimler ve
Savc›lar Yüksek Kurulu, Yarg›tay, Dan›ﬂtay ve üniversitelere aittir.”
Anayasa’n›n 152/3. maddesi, aﬂa¤›daki gibi de¤iﬂtirilmelidir:
“Anayasa mahkemesi, iﬂin kendisine geliﬂinden itibaren alt› ay içinde karar›n›
verir ve aç›klar. Bu süre içinde karar verilmezse, mahkeme, Anayasaya ayk›r›l›k iddias›n› kendi kan›s›na göre çözümleyerek davay› yürütür. Ancak, Anayasa Mahkemesinin karar›, esas hakk›ndaki karar kesinleﬂinceye kadar gelirse, mahkemeler buna uymak zorundad›r”.
Anayasa’n›n 153/2. maddesinde yer alan “on y›l” sözcükleri, “beﬂ y›l” olarak de¤iﬂtirilmelidir.
Anayasa’ya aﬂa¤›daki madde eklenmelidir:
“Bireylerin do¤rudan baﬂvurusu
Madde: Herkes; kamu gücü taraf›ndan, ‹nsan Haklar› Avrupa Sözleﬂmesi’nin
kapsam›ndaki anayasal hak ve özgürlüklerinden birinin ihlal edildi¤i iddias›yla,
yasa yollar›n›n tüketilmiﬂ olmas› kayd›yla, Anayasa Mahkemesine baﬂvurabilir. Ancak, baﬂvuru sahibi aç›s›ndan sonradan düzeltilemeyecek a¤›r sak›ncalar›n ortaya
ç›kacak olmas› ya da Anayasa baﬂvurusunun önemli bir soruna ›ﬂ›k tutacak olmas› hallerinde; Anayasa Mahkemesi, di¤er baﬂvuru yollar›n›n tüketilmesi koﬂulunu
aramayabilir.
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Bireysel baﬂvurunun gerekçesinde; zedelendi¤i ileri sürülen temel hak ve buna
neden olan kamu iﬂlemi ya da ihmali belirtilmelidir.
Baﬂvuru süresi, ihlalin kayna¤›n› oluﬂturan iﬂlemin baﬂvuru sahibine yaz›l› ya
da sözlü olarak bildiriminden baﬂlayarak 30 gündür. ‹hmal yoluyla ihlal durumunda baﬂvuru, ihmal devam etti¤i sürece yap›labilir.
Anayasa baﬂvurusu, bir yasaya karﬂ› ya da aleyhine yarg› yoluna gidilemeyecek
bir mahkeme karar›na ya da idari iﬂleme karﬂ› yap›labilir. Baﬂvuru süresi, yasan›n
yürürlü¤e girdi¤i ya da karar›n kesinleﬂti¤i ya da iﬂlemin gerçekleﬂti¤i tarihten itibaren en geç bir y›l içinde yap›lmal›d›r.
Anayasa baﬂvurusu, bir mahkeme karar›na karﬂ› yap›lm›ﬂsa Anayasa Mahkemesi bu karar› kald›rabilir ve iﬂi yetkili mahkemeye gönderir. Baﬂvuru, bir yasaya ya
da idari iﬂleme karﬂ› yap›lm›ﬂsa, sözkonusu yasan›n ya da idari iﬂlemin iptaline karar verir” (Türkiye Barolar Birli¤i’nin “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi”nden
al›nm›ﬂt›r).

Devletin ‹ﬂlem ve Eylemlerinin Yarg› Denetimine
Tabi Olmas›
‹darenin ‹ﬂlem ve Eylemlerinin Denetimi
‹nsanlar, günlük yaﬂamlar›nda, idareyle s›k› bir iliﬂki içindedirler ve idari eylemlerden ve iﬂlemlerden etkilenirler. Bu nedenle, idarenin iﬂlem ve eylemlerinin yarg›
denetimine tabi olmas›, insanlar aç›s›ndan önemli bir güvencedir. Yarg› organ›n›n,
insan haklar›n› öne ç›kararak verece¤i kararlar, hak ihlallerinin giderilmesinde
önemli bir rol oynar.
‹darenin iﬂlem ve eylemlerinin yarg› denetimine tabi olmas›, temelini anayasadan
al›r. 1961 Anayasas›’n›n ilk metninde, bu temeli sa¤lam bir biçimde atm›ﬂ oldu¤una
yukar›da de¤inilmiﬂti.
1982 Anayasas›, baz› idari iﬂlemleri yarg› denetimi d›ﬂ›nda tuttu¤u gibi baz› idari
iﬂlemlerin yarg› denetimi d›ﬂ›nda tutulabilmesine de kap›y› aç›k b›rakm›ﬂt›r.
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Anayasa’n›n 125/2. maddesine göre, “Cumhurbaﬂkan›n›n tek baﬂ›na yapaca¤› iﬂlemler ile Yüksek Askeri ﬁuran›n kararlar› yarg› denetimi d›ﬂ›ndad›r”. Hakimler ve
Savc›lar Yüksek Kurulu’nu düzenleyen 159. maddenin 4. f›kras› da “Kurul kararlar›na karﬂ› yarg› mercilerine baﬂvurulamaz” demektedir. Anayasan›n 160. maddesi de,
Say›ﬂtay kararlar› dolay›s›yla idari yarg› yoluna baﬂvurulamayaca¤›n› öngörmektedir.
Anayasa’n›n 129/3. maddesi, memurlarla ilgili olarak, “uyarma ve k›nama cezalar›yla ilgili olanlar hariç, disiplin kararlar› yarg› denetimi d›ﬂ›nda b›rak›lamaz” demektedir. Bu maddenin yaz›l›ﬂ›ndan, “uyarma ve k›nama cezalar›, yarg› denetimi d›ﬂ›nda b›rak›labilir” anlam› ç›kar. Yani, uyarma ve k›nama cezalar›n›n yasayla yarg›
denetimi d›ﬂ›nda tutulmas› Anayasa’ya ayk›r› olmaz.
Bülent Tanör, “Anayasan›n denetim d›ﬂ› b›rakt›¤› idari iﬂlemlere karﬂ› yarg› yolu
aç›lmal›, ilgili maddeler bu yönde de¤iﬂtirilmelidir: Cumhurbaﬂkan›n›n tek baﬂ›na
yapaca¤› iﬂlemler (md. 105/2, 125/2), Yüksek Askeri ﬁura (md. 125/2), Hakimler ve
Savc›lar Yüksek Kurulu (md. 159/4), Say›ﬂtay kararlar› (md. 160/1) ile, uyarma ve
k›nama cezalar› (md. 129/3).” diyordu. Bu de¤iﬂiklikler yap›lmam›ﬂt›r.
Anayasa’n›n 125/6. maddesine göre, “Kanun, ola¤anüstü hallerde, s›k›yönetim,
seferberlik ve savaﬂ halinde, ayr›ca milli güvenlik, kamu düzeni, genel sa¤l›k nedenleri ile yürütmenin durdurulmas› karar› verilmesini s›n›rlayabilir”.
Bülent Tanör, “Ola¤anüstü yönetim usulleri alt›nda idari yarg› yetkisini s›n›rlayan
AY. md. 125/6 hükmü”nün kald›r›lmas›n› öneriyordu. Bu öneri gerçekleﬂmemiﬂtir.
Anayasan›n çeﬂitli maddelerinde öngörülen, baz› idari iﬂlemler için yarg› yolunun
kapat›lmas› ya da baz› idari iﬂlemler için yarg› yolunun kanunla kapat›lmas›na aç›k
kap› b›rak›lmas›na iliﬂkin düzenlemeleri hukuk devleti ilkesiyle ba¤daﬂt›rmak mümkün de¤ildir.
Öneriler
Anayasa’n›n 125. maddesinin, “Cumhurbaﬂkan›n›n tek baﬂ›na yapaca¤› iﬂlemler
ile Yüksek Askerî ﬁûran›n kararlar› yarg› denetimi d›ﬂ›ndad›r.” diyen 2. ve “Kanun,
ola¤anüstü hallerde, s›k›yönetim, seferberlik ve savaﬂ halinde ayr›ca millî güvenlik,
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kamu düzeni, genel sa¤l›k nedenleri ile yürütmenin durdurulmas› karar› verilmesini s›n›rlayabilir.” diyen 6. f›kralar› yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
Anayasa’n›n 129. maddesinin 3. f›kras›nda yer alan “Uyarma ve k›nama cezalar›yla ilgili olanlar hariç” ibaresi yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
Anayasa’n›n 159. maddesinin, HSYK kararlar›na karﬂ› yarg› mercilerine baﬂvurulamayaca¤›na iliﬂkin 4. f›kras› yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
Anayasa’n›n 160. maddesinin 1. f›kras›n›n, Say›ﬂtay kararlar› dolay›s›yla idari
yarg› yoluna baﬂvurulamayaca¤›na iliﬂkin son cümlesi yürürlükten kald›r›lmal›d›r.

Yasaman›n ‹ﬂlemlerinin Denetimi
Yasaman›n iﬂlemlerinin denetlenmesi, yasa ve yasaya eﬂ de¤erde metinlerin ve
anayasada belirtilen baz› meclis kararlar›n›n denetimi olarak karﬂ›m›za ç›kar. Bu konuda karﬂ›lan sorun, yasalar›n ve OHAL kanun hükmünde kararnamelerinin denetiminde ortaya ç›kmaktad›r. Bu sorun da iki bak›mdan ortaya ç›kmaktad›r. Birincisi
baz› iﬂlemlerin denetlenmesinin yasaklanmas›, ikincisi ise denetim alan›n›n daralt›lmas›d›r.
En önemli denetim yasa¤›, Anayasan›n geçici 15. maddesinde öngörülen yasakt›:
“12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Baﬂkanl›k Divan›n› oluﬂturuncaya kadar geçecek süre içinde … ç›kar›lan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ve 2324 say›l› Anayasa Düzeni Hakk›nda Kanun uyar›nca al›nan karar ve tasarruflar›n Anayasaya ayk›r›l›¤› iddia edilemez”.
Bu yasak, 12 Eylül askeri rejiminin yaratt›¤› hukukun Anayasa Mahkemesi’nin denetimi d›ﬂ›nda kalmas›n› sa¤layarak, anayasal düzen ve ona ba¤l› hukuk düzeni yan›nda darbe hukukunu ayr› bir düzen olarak dokunulmaz k›l›yordu. Bülent Tanör,
bu hükmün yürürlükten kald›r›lmas›n› öneriyordu.
Anayasa’n›n geçici 15. maddesinin bu yasa¤› koyan f›kras›, ancak 2001 y›l›nda
4709 say›l› Kanun ile yürürlükten kald›r›labilmiﬂtir. Çok tart›ﬂ›lan bu denetim yasa¤›n›n kald›r›lmas›, hukuk devleti ilkesinin uygulanmas›nda önemli bir ilerlemedir.
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Bir baﬂka denetim yasa¤› ise, Bülent Tanör’ün yürürlükten kald›r›lmas› önerisine
karﬂ›n, varl›¤›n› sürdürmektedir: “Ancak, ola¤anüstü hallerde, s›k›yönetim ve savaﬂ
hallerinde ç›kar›lan kanun hükmünde kararnamelerin ﬂekil ve esas bak›m›ndan
Anayasaya ayk›r›l›¤› iddias›yla, Anayasa Mahkemesinde dava aç›lamaz” (md. 148/1,
son cümle).
Bu madde, sözkonusu KHK’lar›n, itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’nde denetlenmesi yolunu kapatmamaktad›r. Ancak Anayasa’n›n kapatmad›¤› yol da, 1983 tarihli ve 2949 say›l› Anayasa Mahkemesinin Kuruluﬂu ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun’un 19. maddesiyle kapat›lm›ﬂt›r: “Ola¤anüstü hallerde, s›k›yönetim ve savaﬂ hallerinde Anayasan›n 121 ve 122’nci maddeleri gere¤ince ç›kar›lan kanun hükmünde kararnamelere karﬂ› ﬂekil ve esas bak›m›ndan iptal davas› aç›lamaz ve mahkemelerde anayasaya ayk›r›l›k iddias› ileri sürülemez”.
Bu denetim yasaklar›yla, ola¤anüstü yönetim rejimleri “hukuk rejimi” olmaktan
ç›kar›lm›ﬂ, keyfi yönetim rejimlerine dönüﬂtürülmüﬂtür.
Anayasa Mahkemesi’nin denetleme alan›n›n s›n›rlanmas›, yasalar›n ﬂekil bak›m›ndan denetimine getirilen k›s›tlamalar ile anayasa de¤iﬂikli¤i yapan yasalar›n esas bak›m›ndan denetiminin yasaklanmas›, ﬂekil bak›m›ndan denetiminin ise k›s›tlanmas›nda karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
ﬁekil bak›m›ndan iptal davalar›, yasan›n yay›nlad›¤› tarihten itibaren on gün geçtikten sonra aç›lamayaca¤› gibi ﬂekil eksiklikleri-yanl›ﬂl›klar› itiraz yoluyla da dava
konusu edilemez (md. 148/2, son cümle).
Öte yandan, yasalar›n ﬂekil bak›m›ndan Anayasaya uygunlu¤unun denetimi, son
oylaman›n öngörülen ço¤unlukla yap›l›p yap›lmad›¤›n› denetlemekle s›n›rl›d›r (md.
148/2).
Anayasa de¤iﬂikli¤i yapan yasalar ise iptal davas›na konu olamayacaklar› gibi, ﬂekil bak›m›ndan denetlenmeleri de teklif ve oylama ço¤unlu¤una ve ivedilikle görüﬂülemeyece¤i ﬂart›na uyulup uyulmad›¤›n›n denetlenmesi ile s›n›rl›d›r.
Anayasall›k denetimine getirilen bu k›s›tlamalar da, yasaklamalar gibi, hukuk devleti ilkesiyle ba¤daﬂmamaktad›r.
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Öneriler
Anayasa’n›n 148. maddesinin 1. f›kras›n›n, “Ancak, ola¤anüstü hallerde, s›k›yönetim ve savaﬂ hallerinde ç›kar›lan kanun hükmünde kararnamelerin ﬂekil ve esas bak›m›ndan Anayasaya ayk›r›l›¤› iddias›yla, Anayasa Mahkemesinde dava aç›lamaz”
diyen son cümlesi yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluﬂu ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun’un 19.
maddesi yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
Anayasa’n›n 148. maddesinin, “Kanunlar›n ﬂekil bak›m›ndan denetlenmesi, son
oylaman›n, öngörülen ço¤unlukla yap›l›p yap›lmad›¤›; Anayasa de¤iﬂikliklerinde
ise, teklif ve oylama ço¤unlu¤una ve ivedilikle görüﬂülemeyece¤i ﬂart›na uyulup
uyulmad›¤› hususlar› ile s›n›rl›d›r. ﬁekil bak›m›ndan denetleme, Cumhurbaﬂkan›nca
veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beﬂte biri taraf›ndan istenebilir. Kanunun yay›mland›¤› tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, ﬂekil bozuklu¤una dayal› iptal davas› aç›lamaz; def’i yoluyla da ileri sürülemez.” diyen 2. f›kras› aﬂa¤›daki
gibi de¤iﬂtirilmelidir:
“Kanunlar›n ve Anayasa de¤iﬂikliklerinin ﬂekil bak›m›ndan denetlenmesi, Anayasa
ve ‹çtüzükte öngörülen kurallara uyulup uyulmad›¤›n›n denetlenmesi ile s›n›rl›d›r.”

Yarg› Ba¤›ms›zl›¤›, Yarg›ç Güvencesi
Yarg› Birli¤i ve Ba¤›ms›z Yarg› ‹lkeleri Karﬂ›s›nda Askeri Yarg›
Türkiye, Anglo-sakson ülkelerden farkl› ve Kara Avrupas›nda benimsenen sisteme paralel olarak “idari yarg›” sistemini benimsemiﬂ ve bu sistemi büyük ölçüde
yerleﬂtirmiﬂtir.
Bu sistemde, bir yandan idari uyuﬂmazl›klar›n çözüme kavuﬂturuldu¤u idari yarg› düzeni, bir yanda da kiﬂiler aras›ndaki uyuﬂmazl›klar› çözen adli yarg› düzeni yer
al›r. Anayasa yarg›s› ise, ayr› bir yarg› düzeni olarak kurulur.
‹dari ve adli yarg› düzenlerinin tepesinde, Dan›ﬂtay ve Yarg›tay yer al›r.
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Bu yarg› sisteminde, 1961 Anayasas›’na göre, “Hakimler, görevlerinde ba¤›ms›zd›rlar; Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler”
(md. 132/1). 1982 Anayasas›, bu formülde küçük ama anlaml› bir de¤iﬂiklik yapm›ﬂt›r: “Hakimler, görevlerinde ba¤›ms›zd›rlar; Anayasaya, kanuna, hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler” (md. 138/1).
1961 Anayasas›’n›n düzenlemesiyle 1982 Anayasas›’n›n düzenlenmesi aras›ndaki
fark anlaml›d›r, çünkü, Bülent Tanör’ün ifadesiyle, “vicdani kanaat hakimin resen
nazara alaca¤› ba¤›ms›z bir unsur olmaktan ç›kart›l›p, Anayasaya, kanuna, hukuka
uygun olarak kullan›labilecek ba¤›ml› bir ö¤e haline getirilmiﬂtir.”
Bununla birlikte, yarg›ç, yine de “vicdan›yla baﬂ baﬂa kalarak” karar verecektir.
Bu niteli¤iyle, yarg›ç, karar›n› verirken, hiçbir biçimde, hiçbir nedenle, hiç kimsenin etkisi alt›na girmeden karar vermesi gereken kiﬂidir. Yarg›c›n bu niteli¤iyle görev yapmas›n› sa¤layabilmek için, hem bu niteli¤i kazanacak biçimde yetiﬂmiﬂ olmas›, hem de anayasal ve yasal düzenlemelerin gerekli ortam› sa¤lamas› gerekir.
Türkiye’de, adli yarg› ile idari yarg› sistemleri, kendi içlerinde birli¤ini yitirmiﬂtir.
Adli yarg› alan›nda da, idari yarg› alan›nda da askeri yarg› sistemden ayr›lm›ﬂ, ayr›
yarg› düzenleri olarak kurulmuﬂtur.
Adli yarg› alan›nda askeri mahkemeler ve bu mahkemelerin temyiz mercii olarak
Askeri Yarg›tay, idari yarg› alan›nda da Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesi, anayasal
olarak öngörülmüﬂtür.
Bu durum, hem bu sistemler içinde yarg› birli¤inin bozulmas› hem de yarg› ba¤›ms›zl›¤› aç›s›ndan sorunlar yaratmaktad›r. Sorunlar bir yandan askerlik mesle¤inin
niteli¤inden, bir yanda da askeri yarg›n›n, mesle¤in de gere¤i olarak, düzenleniﬂ biçiminden kaynaklanmaktad›r.
Asker kiﬂinin görevini yapmas›n›n ﬂartlar›, yarg›c›n görevini yapmas›n›n ﬂartlar›ndan farkl›d›r. Askerlik görevi, mesle¤in gere¤i olarak, emir-komuta zinciri içinde
kalmay› gerektirir. Asker kiﬂi, askerlik görevini yaparken, yarg›c›n görevini vicdan›yla baﬂ baﬂa kalarak yapmas› gibi, davranamaz.
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Askerlik görevinin gerekleri, yarg› görevinin yap›l›ﬂ biçimini de belirler.
Bu nedenle, askeri yarg› içinde görev yapan hem askeri yarg›çlar›n hem de yarg›ç niteli¤ine sahip olmayan muharip subaylar›n, bu görevlerini yaparken, kendilerini emir-komuta zincirinin d›ﬂ›nda düﬂünmeleri ve vicdani kanaatlerine göre karar
vermelerini sa¤layacak bir ortam›n varl›¤›ndan sözedilemez.
Askeri mahkemelerin kuruluﬂu, bu mahkemelerde görev yapanlar›n statüleri, bu
mahkemelerin görev alanlar›, “yarg› ba¤›ms›zl›¤›” aç›s›ndan, kaç›n›lmaz olarak, sorunlarla yüklüdür.
Askeri mahkemeler, 1963 tarihli ve 353 say›l› Askeri Mahkemeler Kuruluﬂu ve
Yarg›lama Usulü Kanunu’na göre, kolordu, ordu (deniz ve havada eﬂidi) ve kuvvet
komutanl›klar› ile Genelkurmay Baﬂkanl›¤› nezdinde Milli Savunma Bakanl›¤›nca
kurulur (md. 1/1).
“Kuvvet Komutanl›klar›n›n yapacaklar› teklif veya Genelkurmay Baﬂkanl›¤›n›n,
do¤rudan do¤ruya gösterece¤i lüzum üzerine, di¤er k›ta komutanl›klar› veya askerî kurum âmirlikleri nezdinde de Millî Savunma Bakanl›¤›nca askerî mahkeme kurulabilir ve ayn› yolla kald›r›labilir” (md. 1/2).
Bu mahkemelerde, en az iki askeri hakim ile (hakimlik s›n›f›ndan olmayan) bir
subay görev yapar (md.2/1). Yani, askeri mahkemelerde, komutan taraf›ndan görevlendirilen ve muharip s›n›ftan olan bir subay da yarg›çl›k görevi yapar.
Subay üyeler ile yedekleri, nezdinde askerî mahkeme kurulan komutan veya askerî kurum âmiri taraf›ndan atan›r (md. 4).
Askerî hâkimler ise Millî Savunma Bakan› ve Baﬂbakan ve Cumhurbaﬂkan›n›n üçlü kararnamesiyle atan›r (1963 tarihli ve 357 say›l› Askeri Hakimler Kanunu, md. 16).
Yani, askeri yarg›çlar, yürütme organ›nca atanmaktad›r. Unutulmamal›d›r ki, atama
listeleri, askeri hiyerarﬂi içinde yetkili makam taraf›ndan haz›rlan›r.
Askeri hakimlerin ve subay üyelerin yükselmelerinde, sicil yoluyla, komutanlar›
etkilidir. Özlük iﬂleri, askeri bürokrasi içinde yürütülür.
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Askeri hakim ve savc›lar hakk›nda soruﬂturma, Milli Savunma Bakan›n›n görevlendirece¤i askeri adalet müfettiﬂi taraf›ndan yap›l›r ve soruﬂturma sonunda, Milli
Savunma Bakan› disiplin cezas› vermeye yetkilidir (357 say›l› Kanun, md. 23).
Askeri mahkemeler, asker kiﬂileri, yaln›zca askerlikle ilgili suçlar› nedeniyle de¤il, askerlikle ilgili olmayan (h›rs›zl›k gibi) suçlar› nedeniyle de yarg›lar.
Dahas›, askeri mahkemeler, yasada belirlenen durumlarda, asker olmayan kiﬂileri de yarg›lama yetkisine sahiptir. 353 say›l› Kanun’da yap›lan de¤iﬂikliklerle, asker
olmayan kiﬂilerin askeri mahkemelerde yarg›lanmas› konusunda baz› iyileﬂtirmeler
sa¤lanm›ﬂt›r. Ancak, sivillerin askeri mahkemelerde yarg›lanmas›na tümüyle son verilmiﬂ de¤ildir.
Ancak, üst düzeyde görev yapan asker kiﬂilerin (genelkurmay baﬂkan› ve kuvvet
komutanlar›) yarg›lanmalar›n› gerektiren bir durumla karﬂ›laﬂ›l›rsa, bu kiﬂileri yarg›layacak mahkeme kurmak teknik olarak mümkün de¤ildir. Çünkü, 353 say›l› Kanun’un 2. maddesine göre, “Genelkurmay Baﬂkanl›¤› nezdindeki askeri mahkeme,
general ve amiralleri yarg›lad›¤› zaman üç askerî hâkim ile iki general veya amiralden kurulur”. Muharip s›n›ftan subay üyelerin (iki general veya amiralin) ise, “san›¤›n ast› ve yarg›lama süresince en yak›n amiri olmamalar›” gerekir (md. 3). Oysa,
Genelkurmay Baﬂkan› ile kuvvet komutanlar›n›n, “en yak›n amiri olmayan ama üstü olan iki general ya da amiral” bulunmamaktad›r. Bu nedenle de mahkeme kurmak teknik olarak mümkün de¤ildir.
Askeri Yarg›tay’da askeri hakimler, Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesi’nde askeri
hakimler ve subay üyeler görev yapmaktad›r. Bu üyelerin özlük iﬂleri idare taraf›ndan yürütülmektedir.
Bu nedenle, bu iki yüksek mahkemenin üyelerinin Yarg›tay ve Dan›ﬂtay üyelerine göre daha az güvenceli olduklar› görülmektedir.
S›k›yönetim askeri mahkemeleri bak›m›ndan durum, yarg› ba¤›ms›zl›¤› ve yarg›ç
teminat› ilkeleri karﬂ›s›nda daha da vahimdir. Bülent Tanör’ün belirtti¤i gibi, “s›k›yönetimi ilan eden, mahkemeleri kuran, yarg›çlar›n› atayan, s›ras›nda bunlar› kald›ran ya da yarg›çlar›n› kolayca de¤iﬂtirebilen güç ayn› organd›r: Yürütme ya da hü-
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kümet. S›k›yönetim askeri mahkemeleri, böylece, varoluﬂ süreçlerinin baﬂ›ndan sonuna kadar yürütmenin denetimi alt›ndad›r”. Yürütme organ›n›n denetimi alt›ndaki
mahkemelerin ba¤›ms›z mahkemeler oldu¤u ise söylenemez.
Bu mahkemelerde görev yapanlar›n, mesleki durumlar›, askeri üstlerin sahip oldu¤u yetkiler, özlük iﬂlerinin yürütülmesi dikkate al›nd›¤›nda, yarg›ç güvencesine
sahip olduklar› da söylenemez.
Bülent Tanör, “Askeri yarg›da, sivilleri yarg›lama yetkisine kesinlikle son verilmeli, tüm mahkeme üyelerinin yarg›ç s›n›f›ndan olmas› sa¤lanmal›, askeri hiyerarﬂinin
bunlar üzerindeki a¤›rl›¤› kald›r›lmal›, s›k›yönetim halinde mevcut Devlet Güvenlik
Mahkemeleri’nin görevi devralacaklar› ve S›k›yönetim Askeri Mahkemesi kurulamayaca¤› Anayasa ve yasa de¤iﬂiklikleriyle aç›kl›¤a kavuﬂturulmal›d›r” diyordu.
Bülent Tanör’ün, “yasal statüsü yarg› ba¤›ms›zl›¤› aç›s›ndan gözden geçirilmeli,
askeri yarg›çlara buralarda görev verilmemelidir” dedi¤i Devlet Güvenlik Mahkemelerinin art›k Türk yarg› sistemi içinde yer almad›¤›n› belirtelim.
Bütün bu anlat›lanlar göstermektedir ki, askeri yarg› düzenleri, hukuk devleti ilkesinin zorunlu gere¤i olan mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤› ve yarg›ç teminat› ilkelerine
uygun olarak kurulmuﬂ yarg› düzenleri de¤ildir, askerlik mesle¤inin gere¤i olarak
bu ilkelere uygun biçimde kurulmalar› da mümkün de¤ildir. Bu mahkemelerde yarg›lanan asker ve sivil kiﬂiler, anayasan›n sivil yarg›çlara sa¤lad›¤› s›n›rl› güvencelerden bile yararlanamayan yarg›çlar taraf›ndan yarg›lanmaktad›rlar.
Öneriler
Askeri yarg› ve s›k›yönetim askeri mahkemeleri, yarg› sisteminden ç›kart›lmal›d›r.
Askerler de, iﬂledikleri suçlar nedeniyle, asker olmayanlar gibi, ba¤›ms›z mahkemelerde güvenceli yarg›çlar taraf›ndan yarg›lanmal›d›r.
Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesi de kald›r›lmal›, asker kiﬂilerin idareyle uyuﬂmazl›klar›, sivillerin tabi oldu¤u idari mahkemelerde çözülmelidir.
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Yüksek Mahkemelerin Üyelerinin Atanmas› ve Yarg› Ba¤›ms›zl›¤›
Yüksek Mahkemelerin üyelerinin atanmas› konusunda, 1982 Anayasas›’n›n öngördü¤ü düzenleme, herhangi bir de¤iﬂiklik olmadan, yürürlü¤ünü sürdürmektedir.
Bu konuda, Bülent Tanör’ün 1997 raporunda yer alan de¤erlendirmesi, geçerlili¤ini
aynen korumaktad›r.
“Yarg› ba¤›ms›zl›¤› ve tarafs›zl›¤› aç›s›ndan dikkati çeken ilk sak›nca, bu organ›n üst kuruluﬂlar›nda görev yapanlar›n Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan seçilip atanmas›d›r. Cumhurbaﬂkan›; Anayasa Mahkemesi (md. 146/2), Askeri Yarg›tay (md.
156/2) Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesi (md. 157/2) ve Hakimler ve Savc›lar Yüksek
Kurulu (md. 159/2) üyelerini kendisine sunulan adaylar aras›ndan, Dan›ﬂtay üyelerinin dörtte biri ile (md. 155/3) Cumhuriyet Baﬂsavc›s› ve vekilini (md. 104/c) bizzat seçer ve atar. Cumhurbaﬂkan›n›n devletin baﬂ› olmas› ve tarafs›z say›lmas›,
onun yürütmenin de baﬂ› oldu¤u gerçe¤ini ortadan kald›rmaz. Say›lan yetkiler,
yarg›n›n üst kuruluﬂlar›n›n yürütmeye ba¤›ml›l›¤›na yolaçan ilk ad›mlard›r. Gerçi,
ABD ve Fransa gibi ülkelerde de devlet baﬂkanlar›n›n buna benzer yetkileri yok de¤ildir. Ancak bu ülkelerde yarg› ba¤›ms›zl›¤›, demokrasi ve insan haklar›yla birlikte en az iki yüzy›ldan beri kök salm›ﬂ oldu¤u gibi, yarg›çlar›n ba¤›ms›zl›¤›n› ve güvencelerini sa¤layan çeﬂitli kurum ve mekanizmalar da etkin bir ﬂekilde iﬂlemektedir. Türkiye'de ise 1982 Anayasas›n›n Cumhurbaﬂkan›n› baz› yüksek yarg›çlar›n
belirlenmesinde ‘tek seçici’ durumuna getirmiﬂ olmas›, büyük ölçüde, ‘partisiz ﬂahsiyetler’in bu makama gelecekleri varsay›m›na dayanm›ﬂ görünmektedir. Oysa,
Cumhurbaﬂkan›n›n parti kökenli olmas› durumunda (ki, demokratik düzende ola¤an seçenek budur), yukar›da de¤inilen sak›ncalar›n katlanarak artaca¤› belliydi.
Nitekim Anayasa Mahkemesi'ne yap›lan baz› atamalar, bu kayg›lar›n boﬂuna olmad›¤›n› do¤rulam›ﬂt›r. Bu yetkilerin Cumhurbaﬂkan›n›n elinde toplanmas›n›n, bu kiﬂinin kendi seçti¤i yarg›çlar (Yüce Divan s›fat›yla Anayasa Mahkemesi) önünde
yarg›lanmas› olas›l›¤› gibi bir paradoksu da içinde bar›nd›rd›¤›na bu arada iﬂaret
edilebilir.”
Bu de¤erlendirmenin ›ﬂ›¤›nda, önerilerimiz aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:
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Öneriler
Yarg›tay, Dan›ﬂtay ve Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu üyeleri, Yarg›tay ve
Dan›ﬂtay üyeleri taraf›ndan seçilmelidir.
Anayasa Mahkemesi üyeleri, kendilerine tan›nacak kontenjanlar içinde, Cumhurbaﬂkan›, TBMM, Yarg›tay, Dan›ﬂtay ve üniversiteler taraf›ndan seçilmelidir.

Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu
Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu, 1982 Anayasas›’n›n kurdu¤u kurumlar içinde en çok tart›ﬂ›lanlardan birisidir. Bu Kurul, yarg› ba¤›ms›zl›¤› ve yarg›ç güvencesinin teminat› olmak yerine, yarg› organ›n›n Yürütmeye ba¤›ml›l›¤›n› sürdürmesinin
bir arac› olarak tasarlanm›ﬂt›r. Kurulu düzenleyen Anayasa’n›n 159. maddesinde bir
de¤iﬂiklik düﬂünülmedi¤i gibi, kanun de¤iﬂikli¤iyle sorunlar›n k›smen de olsa çözülme çabalar› da sonuç vermemiﬂtir. Muhalefetteyken Kurul’un kuruluﬂ ve iﬂleyiﬂini
hukuk devleti ilkesine uygun bulmayarak eleﬂtiren siyasal partiler, iktidar olduklar›nda gerekli de¤iﬂiklikleri yapmaya yanaﬂmam›ﬂlard›r.
Bu nedenle, Bülent Tanör’ün 1997 raporunda yer alan de¤erlendirmeyi aynen aktarmakta yarar bulunmaktad›r.
“… yarg› ba¤›ms›zl›¤› ve yarg›ç güvencesi konusunun canal›c› noktas› olan Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu (HSYK) üzerinde durmak gerekir. Önce bir Milli
Güvenlik Konseyi yasas›yla, sonra da Anayasa (md. 159) taraf›ndan düzenlenen
HSYK, adli ve idari yarg›da görev yapan yarg›ç ve savc›lar›n meslek yaﬂamlar› aç›s›ndan kilit organ durumundad›r. Mesle¤e alma, atama, nakletme, yükseltme, disiplin cezalar› verme, meslekten uzaklaﬂt›rma, kadrolar› da¤›tma ve kald›rma,
mahkemelerin yarg› çevrelerini de¤iﬂtirme gibi konularda, bu kurul yetkili ve görevlidir. Kurul, ayr›ca Anayasa ve yasalarda kendine verilen baﬂka görevleri de yerine
getirir. Yarg›tay, Uyuﬂmazl›k Mahkemesi ve Dan›ﬂtay’a üye seçmek bunlar›n en
önemlileridir.
HSYK’n›n durumunu, eski Anayasa dönemindeki düzenlemelerle karﬂ›laﬂt›rmak
ilginç olacakt›r. 1961 Anayasas› döneminde, sadece adli yarg› hakimlerinin özlük
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iﬂlerine bakmakla görevli olan Yüksek Hakimler Kurulu 11 as›l ve 3 yedek üyeden,
savc›larla ilgili olarak benzeri yetkilere sahip olan Yüksek Savc›lar Kurulu da 7 as›l
ve 2 yedek üyeden oluﬂurken, 1982 sistemindeki HSYK sadece 7 as›l üyeden oluﬂan
ve yaln›z adliye yarg›çlar›yla de¤il, adliye savc›lar›yla ve idari yarg› yarg›ç ve savc›lar›yla ilgili konularda da yetkili olan tek kuruldur. Eski dönemde toplam 18 as›l
üyeli iki ayr› kurulun sadece adli yarg› yarg›ç ve savc›lar›yla ilgili alanda gördükleri görevi, bugün idari yarg› mensuplar›n› da içeren daha geniﬂ bir alanda, sadece 7 as›l üyeden oluﬂan bir kurul üstlenmiﬂtir.
Yeni sistemde yarg›çlarla savc›lar›n özlük durumlar›n›n ayn› kurulun yetki çerçevesi içinde toplanmas› da dikkat çekicidir. Bunlar aras›ndaki iﬂlev farklar›n› silen bu yaklaﬂ›m›n, savc›lar› yarg›çlar›n sahip olduklar› ya da sahip olmalar› gereken güvenceli duruma yaklaﬂt›rmak yerine, yarg›çlar› savc›lar›n daha az güvenceli durumuna yaklaﬂt›rmak anlam›na geldi¤i aç›kt›r; buna az ilerde de¤inilecektir.
‹dari yarg› mensuplar›n›n da HSYK’n›n yetki alan› içine çekilmesi idari yarg›
aç›s›ndan sak›ncalar getirmiﬂtir. Bu yolla idari yarg› örgütü Adliye’den ayr› bir düzen olma niteli¤ini k›smen yitirmektedir. Dahas›, yürütmeyi ve idareyi yarg›lamakla görevli kiﬂilerin, ﬂimdi görülece¤i gibi, yürütmenin damgas›n› taﬂ›yan bir kurulun otorite ve denetimi alt›na sokulmuﬂ, yürütme önünde ba¤›ms›zl›klar›ndan çok
ﬂey yitirmiﬂ olmalar›d›r.
HSYK, Adalet Bakan› (Baﬂkan), bakanl›k müsteﬂar› (do¤al üye) ve 5 yarg›çtan
oluﬂur. Yarg›ç üyeler, Yarg›tay ve Dan›ﬂtay›n gösterece¤i adaylar aras›ndan Cumhurbaﬂkan›nca seçilir ve atan›r. 1961 sisteminde Yarg›tay Genel Kuruluna ait olan
seçme yetkisinin yeni sistemde ‘aday gösterme’ye indirgenmesi, yüksek yarg›çlara
karﬂ› güvensizli¤in izlerini taﬂ›maktad›r. Seçme iﬂiyle yürütmenin baﬂ›n›n yetkili k›l›nmas›n›n yarg› ba¤›ms›zl›¤› aç›s›ndan taﬂ›d›¤› sak›ncalar meydandad›r. Cumhurbaﬂkan›n›n parti kökenli olmas› durumunda (ki normal olan da budur) sak›ncalar›n daha da artma olas›l›¤› yüksektir. Öte yandan Kurul’un baﬂkanl›¤›n› Adalet Bakan›n›n yapmas›, müsteﬂar›n›n da do¤al üye say›lmas›, yürütmenin kurul
içindeki insiyatifini ve etkisini daha da do¤rudanlaﬂt›rmaktad›r.
Kurul’un çal›ﬂma biçimi, yap›s›ndan do¤an sak›ncalar› katmerlemektedir. Ayr›
bir örgütü, özerk bütçesi, binas›, hatta sekreteryas› bile bulunmayan ve iﬂleri bakan-
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l›k memurlar›nca görülen kurulun, bakanl›k merkez örgütünün herhangi bir biriminden pek fark› bulunmamaktad›r. Kurulun çal›ﬂmalar›nda aç›kl›k (aleniyet) ve
saydaml›k da yoktur. Örne¤in, ‹talya’daki YHK (AY md. 104-110) ‘gün ›ﬂ›¤›nda demokrasi’ ilkesi uyar›nca çal›ﬂmalar›n› aç›k (aleni) olarak yürütürken Türkiye'deki
HSYK faaliyetlerini gizlilik perdesi arkas›nda gerçekleﬂtirmektedir.
Üstelik, HSYK’da bir ‘ek görev’ yapan yarg›ç üyelerin (1999’da yap›lan bir yasa
de¤iﬂikli¤iyle Kurulda tam zamanl› çal›ﬂmalar› öngörülmüﬂtür. ZÜ) kurul dosyalar›n› bilmeye, kararlar›n oluﬂumuna kat›lmaya ne zamanlar›, ne de olanaklar› vard›r. Karar taslaklar› ve bunlara dayanak olan bilgiler bakanl›k görevlilerince haz›rlanmakta, yarg›ç üyelere de bir ‘onay makam›’ rolünden baﬂkas› düﬂmemektedir.
Bu ‘onaylama’n›n adeta bir ‘formalitenin yerine getirilmesi’ iﬂine dönüﬂtü¤ü, özellikle yüzlerce yarg› mensubuna yer de¤iﬂtirten kararlar›n kolayca imzalanabilmesinden anlaﬂ›lmaktad›r.
Daha da vahimi, yap›s› ve iﬂleyiﬂi bak›m›ndan siyasi ve idari etkilere sonuna kadar aç›k bulunan, ama yarg› üzerinde etkili olan bu kurulun kararlar›n›n yarg› denetimi d›ﬂ›nda tutulmuﬂ olmas›d›r. 1961 Anayasas› döneminde buna benzer kurullar›n (Yüksek Hakimler Kurulu ile Yüksek Savc›lar Kurulu) idari organ niteli¤inde
olduklar›, bunlar›n verdikleri kararlar›n idari karar oldu¤u konusunda ne yasama
belgelerinde, ne hukuk doktrinininde, ne de mahkeme kararlar›nda (özellikle Anayasa Mahkemesi) bir kuﬂku vard›. Bugünkü HSYK’n›n da idari bir organ oldu¤u ve
kararlar›n›n idari nitelik taﬂ›d›¤› aç›kt›r. ‹dari kararlar›n yarg› denetimi d›ﬂ›nda tutulmas›n›n ise hukuk devleti ilkesine ayk›r›l›¤› meydandad›r. Nitekim Anayasa
Mahkemesi, eski Yüksek Hakimler Kurulu kararlar›na karﬂ› yarg› yoluna baﬂvurmay› yasaklayan bir anayasa de¤iﬂikli¤ini, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi (md. 6)
ile 1961 Anayasas›’nda (md. 2) yeralan ‘insan haklar› ilkesi’ne ve yarg›sal baﬂvuru
haklar›na oldu¤u kadar, ‘hukuk devleti’ ilkesine de ayk›r› bularak iptal etmiﬂti. Yüksek Savc›lar Kurulu kararlar›na karﬂ› yarg› yolunu kapatan bir Anayasa de¤iﬂikli¤i
bile yine bu yapt›r›mla karﬂ›laﬂm›ﬂ ve iptal edilmiﬂti. Yüksek Mahkemenin bu kurullar›n kararlar›na karﬂ› yarg› yolunu kapatan yasalar›, üstelik anayasa de¤iﬂikliklerini, hukuk ilkeleri ve insan haklar›na ayk›r› bulup iptalinden sonra, bugünkü ‘yarg› yoluna baﬂvuru yasa¤›’n›n hukukd›ﬂ›l›¤› üzerinde uzun uzad›ya durmaya gerek
kalmamaktad›r.
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HSYK eksenli sistem, uygulamada da bütün olumsuzluklar›n› yeterince sergilemiﬂtir. 2461 say›l› yasan›n ç›kmas›ndan sonra sökün eden istifalar, o tarihten bu
yana yaﬂanan sürekli tedirginlik yarg› mensuplar›n› ve adalet dünyas›n› derinden
yaralam›ﬂt›r. Yarg›tay Baﬂkan›, 7. 9. 1987 tarihli Adli Y›l› aç›ﬂ konuﬂmas›nda, ‘Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu’nun yapt›¤› kimi tasarruflar bizim vurgulad›¤›m›z
anlamda bir güven bunal›m›n›n varl›¤›n› ve bu güven bunal›m›n›n giderek yayg›nlaﬂt›¤›n› göstermektedir’ diyordu. Bunu izleyen tarihlerde gerçekleﬂtirilen toplu yer
de¤iﬂtirme iﬂlemleri, duyulan kayg›lar›n haks›z olmad›¤›n› göstermiﬂ bulunuyor.”
Hakimleri idari görevleri yönünden Adalet Bakanl›¤›na ba¤layan (md. 140/6),
Adalet Bakanl›¤›nda çal›ﬂt›r›lacak hakimlerin atanma yetkisini Adalet Bakan›na veren (md. 159/6) ve gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde hakimleri geçici yetki ile
görevlendirme yetkisini Adalet Bakan›na veren (md. 159/son) Anayasa hükümleri
de yarg›ç güvencesini zedelemektedir.

Öneriler
Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu, ba¤›ms›z, genel sekreterine ve örgütüne,
özerk bütçesine ve ayr› çal›ﬂma mekan›na sahip olarak, hakim ve savc›lar›n tüm özlük dosyalar›n›n HSYK Genel Sekreterli¤i’nde bulunmas›n› sa¤layacak ﬂekilde, adli
yarg› ve idari yarg› hakim ve savc›lar› ile ilgili iﬂleri yürütmek üzere kurulmuﬂ iki
daireli, üyeleri Yarg›tay ve Dan›ﬂtay taraf›ndan kendi üyeleri içinden ve tam zamanl› çal›ﬂmak üzere seçilen, kararlar› yarg› denetimine tabi olan, çal›ﬂmalar›n› ﬂeffafl›k
içinde yürüten bir Kurul olarak yeniden kurulmal›d›r. Bu ﬂekilde kurulacak bir Kurula Adalet Bakan›n›n baﬂkanl›k etmesinde sak›nca olmayacakt›r.
Anayasa’n›n 140/6. maddesi, hakimleri idari görevleri yönünden HSYK’ya ba¤layacak ﬂekilde de¤iﬂtirilmelidir.
Anayasa’n›n 159/6. maddesi, Adalet Bakanl›¤›nda çal›ﬂt›r›lacak hakimlerin atanma
yetkisini, r›zalar›n›n al›nmas› ve Adalet Bakanl›¤›n›n talebi üzerine, HSYK’ya verecek ﬂekilde de¤iﬂtirilmelidir.
Anayasa’n›n 159/son maddesi, hakimlerin geçici görevle görevlendirilmesi yetkisini HSYK’ya verecek ﬂekilde de¤iﬂtirilmelidir.
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Di¤er Sorunlar
Bülent Tanör’ün ikinci raporunun yay›nlanmas›ndan bu yana yedi anayasa de¤iﬂikli¤i yap›lm›ﬂ, kanunlarda da say›s›z de¤iﬂiklik gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu de¤iﬂiklikler
içinde, yarg› alan›n› ilgilendiren, önemli birkaç de¤iﬂiklik de yer almaktad›r. Bununla birlikte, yarg› organ› ve yarg›sal denetim alan›nda yap›lmas› gereken reformun
gerçekleﬂtirildi¤ini söylemek, yukar›da görüldü¤ü gibi, mümkün de¤ildir.
Ayr›ca, hukuk devletine iliﬂkin sorunlar elbette yukar›da aç›klananlarla s›n›rl› de¤ildir. Anayasadan kaynaklanan sorunlar›n yan›nda, kanunlardan, yönetmeliklerden, uygulamadan, yarg›ç kültüründen, vb. kaynaklanan sorunlar da varl›¤›n› sürdürmektedir.
Anayasa Mahkemesi, yap›s›, görevleri, yetkileri, çal›ﬂma biçimiyle, bir bütün olarak, yeniden düzenlenmeyi gerektirmektedir.
Yarg› organ›na bütçeden ayr›lan pay›n azl›¤›, çal›ﬂma ﬂartlar›n›n elveriﬂsizli¤i, iﬂyükünün fazlal›¤›, yarg›ç ve savc›lar›n ekonomik s›k›nt›lar›, karﬂ›laﬂ›lan sorunlardan
baz›lar› olarak say›labilir. “Adalet saraylar›”n›n durumu, duruﬂma salonlar›n›n düzeni, o düzen içinde yarg›ç, savc› ve savunmanlar›n ald›klar› yer bile sorunludur. Yarg›, bir bütün olarak yeniden düzenlemeyi gerektirmektedir. Bu bak›mdan, TÜS‹AD
taraf›ndan 2003 y›l›nda yay›mlanan “Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi ve Adil Yarg›lanma ‹lkesi Iﬂ›¤›nda Hukuk Devleti ve Yarg› Reformu” ve 1998 y›l›nda
yay›mlanan “Yarg›lama Düzeninde Kalite” adl› raporlara bak›lmal›d›r.
Bütün bu sorunlar›n çözümlerinin üretilmesi ve uygulanabilmesi, yarg› alan›nda
bir reform yap›labilmesi için, yap›lacak çal›ﬂmalardan yarg›ç ve savc›lar›n d›ﬂlanmas› düﬂünülemez. Onlar›n çal›ﬂmalara katk›s› ise, örgütlü olmalar› halinde anlaml› olabilir.
Oysa, 2001 tarihli ve 4688 say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanunu, “yüksek
yarg› organlar›n›n baﬂkan ve üyeleri, hakimler, savc›lar ve bu meslekten say›lanlar”›n sendika kuramayacaklar›n› ve sendikalara üye olamayacaklar›n› öngörmektedir (md. 15).
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2004 y›l›nda 5253 say›l› yeni Dernekler Kanunu’nun yürürlü¤e girmesiyle, yarg›ç
ve savc›lar, baz› s›k›nt›larla karﬂ›laﬂm›ﬂ olmakla birlikte, dernek kurma haklar›n› kullanabilmiﬂler ve Yarg›çlar ve Savc›lar Birli¤i’ni, Dernekler Kanunu çerçevesinde kurmuﬂlard›r.
Adalet Bakanl›¤›’n›n, bu giriﬂimden mutlu olmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Bakanl›k, hakim ve savc›lar›n örgütlenmesinin önünü kesebilmek için, Türkiye Hakimler ve Savc›lar Birli¤i Yasa Tasar›s›’n› haz›rlayarak, Anayasa’n›n 135. maddesi çerçevesinde,
yarg›ç ve savc›lar›n, idari vesayet denetimi alt›nda kurulacak bir birlik içinde yer almalar›n› sa¤lamaya çal›ﬂmaktad›r. Bakanl›k, tasla¤› Bakanlar Kuruluna sunmuﬂ bulunmaktad›r (Radikal, 13.12.2006).
Anayasa’n›n 135. maddesi, böylesi bir birli¤in kurulmas›na elveriﬂli de¤ildir. Hakim ve savc›lar serbest meslek sahibi de¤il, kamu görevlisidirler. Kurulacak birlik,
Anayasa’ya ayk›r› olacakt›r.
Do¤ru olan, hakim ve savc›lar›n dernek kurma haklar›n› kullanmalar›n› engelleyecek ya da zorlaﬂt›racak davran›ﬂlar içine girmemek ve sendika haklar›n› kullanmalar›n›n önündeki engelleri de kald›rmakt›r.
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GENEL DE⁄ERLEND‹RME
Türkiye, 130 y›ldan bu yana, “anayasal›” sistemden “anayasal” sisteme do¤ru ilerlemeye çal›ﬂ›yor. Yaz›l› bir anayasaya sahip olan devletten, insan haklar›n›n güvence alt›na al›nd›¤›, hukukun üstünlü¤ünün sa¤land›¤›, demokratik, sivil, ﬂeffaf bir kurumsal örgütlenmenin gerçekleﬂtirildi¤i bir sisteme geçiﬂte, iniﬂli ç›k›ﬂl› bir yol izlendi. Demokratikleﬂme sürecinde, zaman zaman geriye gidiﬂler yaﬂand›. Askerin yönetime do¤rudan el koymas›yla sonuçlanan darbeler ya da yönetime el koymadan
gerçekleﬂtirilen müdahaleler, demokrasisiz y›llar yaﬂanmas›na neden oldu. Bu müdahalelerin izleri halen de yaﬂanmakta. Ancak, kesintilere karﬂ›n, süreç devam ediyor.
130 y›ll›k demokratikleﬂme sürecini, Bülent Tanör’ün 1997 raporunda seçti¤i konular çerçevesinde, izlemeye çal›ﬂt›k. Çal›ﬂmam›zda, 1997’ye kadar yaﬂanan geliﬂmeleri özetlerken, 1997 sonras› geliﬂmeleri daha ayr›nt›l› bir biçimde de¤erlendirmeye çal›ﬂt›k. Seçilmiﬂ konularda yaﬂanan geliﬂmeleri, anayasa de¤iﬂikliklerini, kanun
de¤iﬂikliklerini ya da yeni kanunlar›, çok az da olsa yönetmeliklerin getirdi¤i yeni
düzenlemeleri inceleyerek saptamaya çal›ﬂt›k. Bu raporun belirli bir tarihe yetiﬂtirilmesi zorunlulu¤u, baz› hukuksal düzenlemeleri incelememize zaman b›rakmad›.
Uygulamaya ise neredeyse hiç yer verilemedi. Bu eksikli¤in, tabloyu bir bütün olarak ortaya koymada büyük bir eksiklik oluﬂturmad›¤›n› umuyoruz.
Demokratikleﬂmenin siyasal boyutundaki geliﬂmeleri izlerken, siyasal partiler konusunda, anayasal ve yasal düzeyde önemli geliﬂmelerin kaydedildi¤ini gördük.
Özellikle, siyasal parti özgürlü¤ünün sa¤lanmas› konusunda, 1997 sonras›nda gerçekleﬂtirilen, siyasal partilerin kapat›lmas›na iliﬂkin yeni düzenlemeler önemli güvenceleri yürürlü¤e koydu. Siyasal Partiler Kanunu’nun getirdi¤i yasaklamalar da
önemli ölçüde ay›kland›. Ancak, sorunlar›n tümüyle ortadan kald›r›ld›¤›n› söylemek
de mümkün görünmüyor.
Seçimler konusunda önemli bir sorun yaﬂanmad›¤›n› saptad›k. “Türkiye’de özgür
seçimler belli aral›klarla, sorunsuz yap›l›yor. Türkiye demokratik bir ülkedir” diyenlerin ilk cümle bak›m›ndan hakl› olduklar› ortada. Ancak, seçimlerin sorunsuz yap›l›yor olmas›, demokratik olman›n tek ölçütü de¤il. Seçim sistemi ise, ciddi bir temsil sorunu yaratmay› sürdürüyor. Seçimlerle ilgili baﬂta gelen sorun, seçim sistemin-
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de öngörülen barajdan kaynaklan›yor ve bu sorunu çözecek bir siyasi irade ﬂimdilik görünmüyor.
Kurumlar›n demokratik örgütlenmesinde de baz› sorunlar›n yaﬂand›¤› biliniyor.
Ancak bu alanda da iyileﬂtirmeler gerçekleﬂtirildi. Yasama organ›na seçilme hakk›n›n, seçme hakk›n›n geniﬂletilmesi, seçilme yaﬂ›n›n düﬂürülmesi önemli geliﬂmelerdir. Bununla birlikte, yasama dokunulmazl›¤› ile ilgili sorunun giderilememesi ve raporda yer alan baz› önerilerin hayata geçirilememesi hala eksiklik olarak görünüyor.
Hükümet sistemi konusunda, parlamenter hükümet sisteminden vazgeçmeyi gerektirecek boyutlarda sorun yaﬂanmamaktad›r. Cumhurbaﬂkan›n›n görevlerinin, parlamenter sistemin klasik devlet baﬂkan› görevleri düzeyine çekilmesi, yaﬂanan sorunlar› ve Cumhurbaﬂkanl›¤› etraf›nda yürütülen tart›ﬂmalar› önemli ölçüde giderebilecektir.
Yürütme organ› içinde ortaya ç›kan baﬂl›ca iki sorun, rejimin sivilleﬂmesi ve yönetimin yerelleﬂmesi konular›nda ortaya ç›k›yor.
Her askeri darbe-müdahale, Türk Silahl› Kuvvetleri’nin rejim içindeki yerini güçlendirmiﬂtir. Bu durum ise, olmas› gereken demokratik ﬂemaya uymamaktad›r. Demokratik bir sistemde, seçilmiﬂlerin görev alanlar› ve sorumluluklar› ile atanm›ﬂlar›n
görev alanlar›n›n ve seçilmiﬂlere ba¤›ml›l›klar›n›n do¤ru bir biçimde belirlenmesi gerekir. 1997 sonras›nda, özellikle Milli Güvenlik Kurulu’nun yap›s› ve görevleriyle ilgili de¤iﬂikliklerle, bu alanda da demokratikleﬂme yönünde ad›mlar at›lm›ﬂt›r. Ancak, bu ad›mlar›n yeterli oldu¤u söylenemez.
Yönetimin yerelleﬂtirilmesi, desantralizasyon alan›nda ise, yap›lmak istenen reformun tam olarak gerçekleﬂtirilemedi¤i görülüyor. Böyle bir reformun yap›labilmesi
için, öncelikle Anayasa’da de¤iﬂiklik yap›lmas› gereklili¤i kendisini gösterdiyse de
bu gerçekleﬂtirilemedi. Bu nedenle, yerel yönetimler alan›nda yap›lan de¤iﬂiklikler
yetersiz kald›.
Ola¤anüstü yönetim biçimlerinin demokratikleﬂtirilmesi yönünde hiçbir de¤iﬂikli¤in gerçekleﬂmedi¤i görülüyor.
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Demokratikleﬂme do¤rultusunda 1997 sonras› gerçekleﬂtirilen de¤iﬂikliklerin en
etkili oldu¤u alan›n insan haklar› alan› oldu¤unu söylemek gerekir. Bu alanda, 2001
anayasa de¤iﬂikliklerinden itibaren Anayasa ve kanunlarda çok say›da ilerleme kaydedilmiﬂtir. Ölüm cezas› tümden kald›r›lm›ﬂ, temel hak ve özgürlüklerin güvenceleri art›r›lm›ﬂ, genel s›n›rlama nedenleri Anayasa dan ç›kart›lm›ﬂ, her hak ve özgürlükle ilgili olarak da güvenceler güçlendirilmiﬂ, idarenin yetkileri azalt›lmaya çal›ﬂ›larak
bu yetkiler yarg› organ›na aktar›lm›ﬂt›r. Kuﬂkusuz, rapor kapsam›nda ele al›nan haklarla ilgili olarak tüm sorunlar›n ortadan kald›r›ld›¤› söylenemez. Bu sorunlara ve çözüm önerilerine rapor metninde yer verilmiﬂtir. Ancak, gerçekleﬂtirilen ilerlemeler
de gözard› edilemez. ‹nsan haklar›na iliﬂkin uluslararas› sözleﬂmelerin iç hukukla
çat›ﬂmas› halinde sözleﬂme hükümlerinin uygulanmas› zorunlulu¤u, insan haklar›
aç›s›ndan, baﬂl› baﬂ›na son derece önemli bir yeniliktir.
Rapor kapsam›nda ele al›nmayan insan haklar›yla ilgili alanlarda da önemli iyileﬂtirmelerin gerçekleﬂtirildi¤ini söylemeden geçmeyelim. Konut dokunulmazl›¤›ndan haberleﬂme hürriyetine, kad›n haklar›na kadar birçok alanda, bu haklarla ilgili
güvenceleri art›ran de¤iﬂiklikler gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Yeni Türk Ceza Kanunu’nun ve Terörle Mücadele Kanunu’nda yap›lan son de¤iﬂikliklerin, insan haklar› alan›nda, özellikle ifade özgürlü¤ü alan›nda sorunlar yaratt›¤› görülmektedir. Bu sorunlar›n da, önümüzdeki dönemde çözülmesi umulmaktad›r.
‹nsan haklar› alan›nda, insan haklar›n›n güvence alt›na al›nmas› konusunda, yarg›ca çok önemli bir görev düﬂmektedir. Bu alanda, her özel durumun kanunla düzenlenmesinin olanakl› olmad›¤› aç›kt›r. Güvenceleri yarg›ç geliﬂtirecektir. Yarg›c›n
bunu yapabilmesi için, onun “devletin koruyucusu” oldu¤u anlay›ﬂ›ndan uzaklaﬂmas›, insan haklar›n› öne alan de¤erlendirmeler yapmas› gerekiyor. ‹nsan haklar›na iliﬂkin ulusalüstü hukuku, ulusalüstü yarg› organlar›n›n kararlar› çerçevesinde, uygulamaya baﬂlad›kça, bu sorunun da üstesinden gelinebilecektir.
Demokratikleﬂme alan›nda, 1997 sonras›nda yaﬂanan geliﬂmelerin en yetersiz oldu¤u alan›n yarg› alan› oldu¤u görülmektedir. Hukukun üstünlü¤ünün sa¤lanmas›nda yaﬂanan sorunlar, bütün çabalara karﬂ›n, giderilememiﬂtir. Bu alanda yap›lmas› gereken de¤iﬂiklikleri gerçekleﬂtirecek siyasal irade, geçti¤imiz on y›lda ortaya
ç›kmam›ﬂt›r.
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Anayasa’n›n geçici 15. maddesinin, askeri yönetimin düzenlemelerinin denetimini engelleyen 3. f›kras›n›n yürürlükten kald›r›lmas›, DGM’lerin kapat›lmas› elbette
çok önemlidir. Ancak, yarg› yolunun kapal› oldu¤u di¤er alanlar oldu¤u gibi duruyor. Yarg›ç güvencesini sa¤layacak de¤iﬂikliklerin yap›lmas›na ve yarg›n›n yaﬂad›¤›
çeﬂitli s›k›nt›lar›n giderilmesine kimse yanaﬂm›yor. Oysa, hukukun üstünlü¤ü sa¤lanmadan demokratikleﬂme sürecinde ilerleme sa¤lanmas› zor görünüyor.
Önümüzdeki dönemde, demokratikleﬂme aç›s›ndan en baﬂta ele al›nmas› gereken sorun alan›, bir bütün olarak, yarg›d›r.
Demokratikleﬂme konusunda bir bilanço ç›karmaya ve eksikliklerle ilgili de¤iﬂiklik önerileri ortaya koymaya çal›ﬂ›rken, tüm bu de¤iﬂikliklerin hemen ve bir ç›rp›da
gerçekleﬂtirilebilece¤ini umman›n gerçekçi olmad›¤›n› biliyoruz. Ancak, bu önerilerin ortaya konulmas› gerekti¤i de aç›kt›r. Geliﬂme, sorunlar› tart›ﬂarak ve somut çözümleri önererek gerçekleﬂtirilebilir.
1982 Anayasas›, yürürlü¤e girdi¤inden bu yana, oniki kez de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂt›r.
Anayasa’n›n 74 maddesi de¤iﬂtirilmiﬂtir. De¤iﬂtirilmesi gereken daha birçok madde
vard›r. ﬁimdiye kadar yap›lan de¤iﬂiklikler Anayasa’n›n lafz›nda olmuﬂ, ruhu büyük
ölçüde yerinde kalm›ﬂt›r. Yap›lmak istenen reformlar, ço¤u kez Anayasa’ya ayk›r›l›k
nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne tak›lmaktad›r. Bu durum, yeni bir anayasa yapma
ihtiyac›n›n, tüm bu de¤iﬂikliklere karﬂ›n, ortadan kalkmad›¤›n›n göstergesidir.
Son olarak, toplumun tüm kesimlerinin haz›rlanmas›na kat›ld›¤›, demokratik bir
biçimde yap›lacak, yeni bir toplumsal sözleﬂmeye ihtiyaç oldu¤unu bir kez daha
vurgulamakta yarar oldu¤unu belirtelim.
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EK-1: Temel Hak ve Özgürlüklere ‹liﬂkin Uluslararas›
Sözleﬂmeleri Uygun Bulma Kanunlar›
(Aral›k 1999-Aral›k 2006)
Prof. Dr. Bülent Tanör’ün 1997 tarihli “Türkiye’de Demokratikleﬂme Perspektifleri” raporunu güncellemek amac›yla yazd›¤›, Aral›k 1999 tarihli “Türkiye’de Demokratik Standartlar›n Yükseltilmesi: Tart›ﬂmalar ve Son Geliﬂmeler” raporundan Aral›k
2006’ya kadar geçen sürede, TBMM taraf›ndan onaylanmas› uygun bulunan temel
hak ve özgürlüklere iliﬂkin uluslararas› sözleﬂmeleri uygun bulma kanunlar› aﬂa¤›da yer almaktad›r:
• 4620 say›l› ve 18.1.2001 tarihli Çocuk Haklar›n›n Kullan›lmas›na ‹liﬂkin Avrupa
Sözleﬂmesinin Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
• 4623 say›l› ve 25.1.2001 tarihli Kötü ﬁartlardaki Çocuk ‹ﬂçili¤inin Yasaklanmas› ve
Ortadan Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin Acil Önlemler Sözleﬂmesinin Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
• 4662 say›l› ve 26.4.2001 tarihli Tüm Göçmen ‹ﬂçilerin ve Aile Fertlerinin Korunmas›na Dair Uluslararas› Sözleﬂmenin Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
• 4750 say›l› ve 3.4.2002 tarihli Her Türlü Irk Ayr›mc›l›¤›n›n Ortadan Kald›r›lmas›na
‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂmenin Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
• 4755 say›l› ve 9.5.2002 tarihli Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmeye Ek Çocuk Sat›ﬂ›,
Çocuk Fahiﬂeli¤i ve Çocuk Pornografisi ile ‹lgili ‹htiyari Protokolün Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤u Hakk›nda Kanun
• 4770 say›l› ve 30.7.2002 tarihli Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi
Sözleﬂmesine ‹liﬂkin ‹htiyari Protokolün Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤u Hakk›nda Kanun
• 4867 say›l› ve 4.6.2003 tarihli Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂmenin Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
• 4868 say›l› ve 4.6.2003 tarihli Medeni ve Siyasi Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂmenin Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
• 4886 say›l› ve Vatandaﬂl›k Belgesi Verilmesine ‹liﬂkin Sözleﬂmenin Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤u Hakk›nda Kanun
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• 4913 say›l› ve 26.6.2003 tarihli 11 No.’lu Protokol ‹le De¤iﬂik ‹nsan Haklar›n› ve
Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleﬂmesine Ölüm Cezas›n›n Kald›r›lmas›na
Dair Ek 6 No.’lu Protokolün Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤u Hakk›nda Kanun
• 4991 say›l› ve 16.10.2003 tarihli Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmeye Ek Çocuklar›n
Silahl› Çat›ﬂmalara Dahil Olmalar› Konusundaki ‹htiyari Protokolün Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤u Hakk›nda Kanun
• 5038 say›l› ve 7.1.2004 tarihli ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ve Çal›ﬂma Ortam›na ‹liﬂkin
155 Say›l› Sözleﬂmenin Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤u Hakk›nda Kanun
• 5038 say›l› ve 7.1.2004 tarihli ‹ﬂ Sa¤l›¤› Hizmetlerine ‹liﬂkin 161 Say›l› Sözleﬂmenin Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤u Hakk›nda Kanun
• 5049 say›l› ve 14.1.2004 tarihli Çocuklar›n Korunmas› ve Ülkeleraras› Evlat Edinme Konusunda ‹ﬂbirli¤ine Dair Sözleﬂmenin Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤u
Hakk›nda Kanun
• 5166 say›l› ve 5.5.2004 tarihli Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi Önündeki Yarg›lama Sürecine Kat›lan Kiﬂilere ‹liﬂkin Avrupa Sözleﬂmesinin Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
• 5409 say›l› ve 6.10.2005 tarihli ‹nsan Haklar›n› ve Temel Özgürlükleri Koruma
Sözleﬂmesine Ek Ölüm Cezas›n›n Her Koﬂulda Kald›r›lmas›na Dair 13. No.’lu Protokolün Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤u Hakk›nda Kanun
• 5415 say›l› ve 28.10.2005 tarihli Ölüm Cezas›n›n Kald›r›lmas›n› Amaçlayan, Medeni ve Siyasi Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂmeye Ek ‹kinci ‹htiyari Protokolün
Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤u Hakk›nda Kanun
• 5468 say›l› ve 1.3.2006 tarihli Medeni ve Siyasi Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂmeye Ek ‹htiyari Protokolün Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
• 5512 say›l› ve 1.6.2006 tarihli ‹nsan Haklar›n› ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair
Sözleﬂmenin Oluﬂturdu¤u Denetim Mekanizmas›n›n De¤iﬂtirilmesine ‹liﬂkin 14
No.’lu Protokolün Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
• 5546 say›l› ve 27.9.2006 tarihli Avrupa Sosyal ﬁart›na De¤iﬂiklik Getiren Protokolün Uygulanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
• 5547 say›l› ve 27.9.2006 tarihli (Gözden Geçirilmiﬂ) Avrupa Sosyal ﬁart›n›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
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EK-2: Raporun Kapsad›¤› Konular ile ‹lgili Anayasa
ve Kanun De¤iﬂiklikleri (Aral›k 1999-Aral›k 2006)
Prof. Dr. Bülent Tanör’ün 1997 tarihli “Türkiye’de Demokratikleﬂme Perspektifleri” raporunu güncellemek amac›yla yazd›¤›, Aral›k 1999 tarihli “Türkiye’de Demokratik Standartlar›n Yükseltilmesi: Tart›ﬂmalar ve Son Geliﬂmeler” raporundan Aral›k
2006’ya kadar geçen sürede, raporun kapsad›¤› konular ile ilgili olarak Anayasa’da
ve ilgili kanunlarda yap›lan de¤iﬂikliklere aﬂa¤›da yer verilmiﬂtir.
Anayasa De¤iﬂiklikleri:
De¤iﬂiklik kanununun
say›s› ve tarihi

De¤iﬂen maddeler

R.G. say›s› ve tarihi

4709/03.10.2001

Baﬂlang›ç Metni,

24556 Mükerrer

13,14,19,20,21,22,

17.10.2001

23,26,28,31,33,34,
36,38,40,41,46,49,
51,55,65,66,67,69,
74,87,89,94,100,
118,149, Geçici 15
4777/27.12.2002

76,78

24980 Mükerrer
31.12.2001

5170/07.05.2004

10,15,17,30,38,87,

25469- 22.05.2002

90,131,143,160
5370/21.6.2005

133

25854- 23.06.2005

5428/29.10.2005

130,160,161,162, 163

25988- 09.11.2005

5551/3.10.2006

76

26322- 26322
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Kanun De¤iﬂiklikleri:
Say›s› ve Tarihi

Ad›

R.G. Say›s› ve Tarihi

4483 02.12.1999 Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin
Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanun

23896

04.12.1999

4492 18.12.1999 Dan›ﬂtay Kanunu ve ‹dari Yarg›lama
Usulü Kanununun Baz› Maddelerinde
De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun

23913

21.12.1999

4542 01.03.2000 Seferberlik ve Savaﬂ Hali Kanununun
Baz› Maddelerinde De¤iﬂiklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun

23983

04.13.2000

4552 28.03.2000 Dernekler Kanununda De¤iﬂiklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun

24005

30.03.2000

4577 08.06.2000 Bölge ‹dare Mahkemeleri, ‹dare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
Kuruluﬂu ve Görevleri Hakk›nda Kanun
‹le ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununda
De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun

24080

15.06.2000

4609 29.11.2000 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakk›nda Kanunun
47. Maddesinde De¤iﬂiklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun

24248

02.12.2000

4666 01.05.2001 Terörle Mücadele Kanununu Bir
Maddesinde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair
Kanun

24393

05.05.2001

4675 16.05.2001 ‹nfaz Hakimli¤i Kanunu

24410

23.05.2001

4681 14.06.2001 Ceza ‹nfaz Kurumlar› ve Tutukevleri
‹zleme Kurullar› Kanunu

24439

21.06.2001

4688 25.06.2001 Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanunu

24460

12.07.2001

4721 22.11.2001 Türk Medeni Kanunu

24607

08.12.2001
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4723 06.12.2001 Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluﬂ 24612 13.12.2001
ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun,
18.11.1992 Tarihli ve 3842 Say›l› Kanun ‹le
Ç›kar Amaçl› Suç Örgütleriyle Mücadele
Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun
4771 03.08.2002 Çeﬂitli Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na 24841
‹liﬂkin Kanun1

09.08.2002

4789 15.01.2003 Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterli¤i Kanununda
De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun

24997

18.01.2003

4863 28.05.2003 Hakimler ve Savc›lar Kanununda
De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun

25127

03.06.2003

4885 11.06.2003 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakk›nda Kanuna Bir Geçici
Madde Eklenmesine Dair Kanun

25141

17.06.2003

4897 17.06.2003 ‹l ‹daresi Kanununda De¤iﬂiklik
Yap›lmas›na Dair Kanun

25148

24.06.2003

4928 15.07.2003 Çeﬂitli Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na 25173
‹liﬂkin Kanun2

19.07.2003

1 4771 say›l› Kanun’un de¤iﬂtirdi¤i kanunlar ﬂunlard›r: Türk Ceza Kanunu, Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibine Dair Kanun,
Orman Kanunu, Dernekler Kanunu, Vak›flar Kanunu, Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda
Kanun Hükmünde Kararname, Toplant› ve Gösteri Yürüyüﬂleri Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Radyo ve Televizyonlar›n Kuruluﬂ ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun, Bas›n Kanunu, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi Kanunu, Serbest Bölgeler Kanunu.
2 4928 say›l› Kanun’un de¤iﬂtirdi¤i kanunlar ﬂunlard›r: Türk Ceza Kanunu, Vak›flar Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakk›nda Kanun, Nüfus Kanunu, ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluﬂ ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun, ‹mar Kanunu, Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu,
Adli Sicil Kanunu, Radyo ve Televizyonlar›n Kuruluﬂ ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun, Terörle Mücadele Kanunu, Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibine Dair Kanun, Orman Kanunu, Gelibolu Yar›madas› Tarihi Milli Park› Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu.
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4963 30.07.2003 Çeﬂitli Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na 25192
‹liﬂkin Kanun3

07.08.2003

4970 31.07.2003 Baz› Kanunlarda ve Genel Kadro ve
Usulü Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararnamede De¤iﬂiklik Yap›lmas›na
Dair Kanun4

25191

06.08.2003

4982 09.10.2003 Bilgi Edinme Hakk› Kanunu

25269

24.10.2003

5017 10.12.2003 Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik
25319
Kurulu Genel Sekreterli¤i Kanunun Baz›
Hükümlerinin Yürürlükten›r›lmas›na Dair Kanun

17.12.2003

5176 25.05.2004 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas›
ve Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun

25486

08.06.2004

5183 02.06.2004 Dan›ﬂtay Kanununda De¤iﬂiklik
Yap›lmas›na Dair Kanun

25487

09.06.2004

5190 16.06.2004 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda
25508
De¤iﬂiklik Yap›lmas› ve Devlet Güvenlik
Mahkemelerinin Kald›r›lmas›na Dair Kanun

30.06.2004

5216 10.07.2006 Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu

25531

23.07.2004

5218 14.07.2004 Ölüm Cezas›n›n Kald›r›lmas› ile Baz›
Kanunlarda De¤iﬂiklik
Yap›lmas›na ‹liﬂkin Kanun

25529

21.07.2004

3 4963 say›l› Kanun’un de¤iﬂtirdi¤i kanunlar ﬂunlard›r: Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Askeri Mahkemeler Kuruluﬂu ve Yarg›lama Usulü Kanunu, Say›ﬂtay Kanunu, Çocuk Mahkemelerinin Kuruluﬂu, Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun, Bakanl›klar ve Ba¤l› Kuruluﬂlarda Atama Usulüne ‹liﬂkin Kanun, Dernekler Kanunu,
Toplant› ve Gösteri Yürüyüﬂleri Kanunu, Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi ile Türk Vatandaﬂlar›n›n Farkl› Dil ve Lehçelerinin Ö¤renilmesi Hakk›nda Kanun, Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i Kanunu, Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname, Terörle Mücadele Kanunu, Türk
Medeni Kanunu.
4 4970 say›l› Kanun’un de¤iﬂtirdi¤i kanunlar ﬂunlard›r: ‹çiﬂleri Bakanl›¤› Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun, Genel
Kadro ve Usulü Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname, Emniyet Teﬂkilat› Kanunu, Devlet Memurlar› Kanunu, Harc›rah Kanunu.
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5232 17.07.2004 Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin
25539
Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanunda De¤iﬂiklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun

31.07.2004

5236 26.09.2004 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda
De¤iﬂiklik Yap›lmas›na ‹liﬂkin Kanun

25606

07.10.2004

5237 26.09.2004 Türk Ceza Kanunu

25611

12.10.2004

5252 04.11.2004 Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve
Uygulama ﬁekli Hakk›nda Kanun
5253 04.11.2004 Dernekler Kanunu

25642

13.11.2004

25649

20.11.2004

5271 04.12.2004 Ceza Muhakemesi Kanunu

25673

17.12.2004

5272 07.12.2004 Belediye Kanunu

25680

24.12.2004

5275 13.12.2004 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz›
Hakk›nda Kanun

25685

29.12.2004

5320 23.03.2005 Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve 25772
Uygulama ﬁekli Hakk›nda Kanun

31.03.2005

5326 30.03.2005 Kabahatler Kanunu

25772

31.03.2005

5341 29.04.2005 Siyasi Partiler Kanununda De¤iﬂiklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun

25808

07.05.2005

5377 29.06.2005 Türk Ceza Kanununda De¤iﬂiklik
Yap›lmas›na Dair Kanun

25869

08.07.2005

5393 03.07.2005 Belediye Kanunu

25874

13.07.2005

5397 03.07.2005 Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na
Dair Kanun5

25884

23.07.2005

5432 17.11.2005 Bilgi Edinme Hakk› Kanununda De¤iﬂiklik 26001
Yap›lmas›na Dair Kanun

22.11.2005

5 5397 say›l› Kanun’un de¤iﬂtirdi¤i kanunlar ﬂunlard›r: Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Jandarma Teﬂkilat, Görev ve
Yetkileri Kanunu, Devlet ‹stihbarat Hizmetleri ve Milli ‹stihbarat Teﬂkilat› Kanunu.
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5460 22.02.2006 Terörle Mücadele Kanununda De¤iﬂiklik
Yap›lmas›na Dair Kanun

26094

28.02.2006

5485 06.04.2006 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz›
26147
Hakk›nda Kanunda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na
Dair Kanun

22.04.2006

5490 25.04.2006 Nüfus Hizmetleri Kanunu

26153

29.04.2006

5519 08.06.2006 Dernekler Kanununda De¤iﬂiklik
Yap›lmas›na Dair Kanun

26199

15.06.2006

5532 29.06.2006 Terörle Mücadele Kanununda De¤iﬂiklik
Yap›lmas›na Dair Kanun

26232

18.07.2006

5548 28.09.2006 Kamu Denetçili¤i Kurumu Kanunu

26318

13.10.2006

5550 12.10.2006 Milletvekili Seçimi Kanununda De¤iﬂiklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun

26325

20.10.2006

5552 19.10.2006 Milletvekili Seçimi Kanununda De¤iﬂiklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun

26330

25.10.2006

5560 06.12.2006 Çeﬂitli Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na 26381
‹liﬂkin Kanun6

19.12.2006

5562 13.12.2006 Terör ve Terörle Mücadeleden Do¤an
26378
Zararlar›n Karﬂ›lanmas› Hakk›nda Kanunda
De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun

16.12.2006

6 5560 say›l› Kanun’un de¤iﬂtirdi¤i kanunlar ﬂunlard›r: Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama ﬁekli Hakk›nda Kanun, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun, Ceza Muhakemesi Kanunu Yürürlük ve Uygulama ﬁekli Hakk›nda Kanun, Kabahatler Kanunu, Adlî Sicil Kanunu, Çocuk
Koruma Kanunu, Denetimli Serbestlik ve Yard›m Merkezleri ile Koruma Kurullar› Kanunu.
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