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rAnkärä fluİcuk Fakültesi öğrencileri dçxn çoğalîıîmîştır. Bütün hak
ları saklıdır. 

gtRiş 
Hukuk'un çeşitli ayrımlarının arasında, en önemlisinin (Kamu hu

kuku -özel hukuk) ayrımı olduğu söz götürmez. Bu ayrımın öteki bü-
tUn ayrımlardan eskiliği de, önemi hakkındaki kanıtlardan biridir. 

Gerçekten ayrım, Roma hukukuna kadar iner. Homa hukuku kuralları
nın, Doğu Roma imparatoru Justinianus tarafından "Corpus Juris Civi
lis" başlığı altında ve Milâttan sonra 527-505 yılları arasında ted
vin (=kodlfiye=codifie) («) edildiğini bilirsiniz. "Corpus Juris Ci
vilis" dört bölümünden birincisini teşkil eden "Institutioneş" kısmı
nın baş tarafında, M.S. 228'de öldüğü bilinen ünlü Roma hukukçusu 
,01pianus'un yazılarından alınmış şu sözler bul-'.nmaktadır; 

" Bu öğrenimin (=yâni, Hukuk öğreniminin) iki bölümü var
dır: Kamu hukuku Roma devletine, özel hukuk ise fertle
rin yararlarına ilişkindir. Çünki bazı yararlar, kamı% 
yararları niteliğindedir; bazıları da özel yararlar'dır". 

Görüyorsunuz ki, Kara Avrupası'nda (=Kontinan=Continent=Büyük Bri
tanya hariç, Avrupa) 19 uncu yılda teşekkül eden "modern devlet" 1er-
den, kavram, ve bazı müesseseler itibariyle çok farklı olan Roma devle
tinde bile, fertlerle, onların meydana getirdiği devlet (=siyasal top
lum) arasında bir "menfaat farkı" ndan önemle söz edilmektedir. 

Bu sorunu iyi anlamak lâzım: devlet, onu meydana getiren fertle
rin menfaatleriyle çelişen ve çatışan bir kuruluş değildir. Aksine, 
devlet, fertlerin çeşitli yönlerdeki menfaatlerinin tümsel (=küllı) 
bir ifadesidir. Bu yönden de devlet, toplum yararını (ve daha hukuki 
bir deyimle: kamu yararını, kamusal yararı) tesis ve temsil eder; bu' 
yararı sürdürür ve onu gerçekleştirme yollarını arar. Kamu yararının 
ise -bu deyim daha ilk bakışta anlamlı ve pek munis olmasına ragmen-
tanımlanraası kolay değildir. Kamu yararı, devleti meydana getiren we 
onun vatandaşları olan fertlerin tümünün menfaatlerinin toplamı değil
dir. Yani bir yarar'm "kamu yararı" sayılabilraesi, onun, istisnasız 
bütün fertlerin teker teker şahsî menfaatlerine uygun olması şartına 
bağlanmaz. Zira fertlerin binbir yönde, türlü menfaatleri vardır ve 
nasıl bu menfaatler, fertler arasında, sık sık çatışma haline girerse, 
bir veya bir, kısım fertlerin kişisel menfaatlerinin deı toplumun tüm
sel menfaatleriyle zaman zaman çatışma hâline girdiği olur. Bu durum
da. Hukuk, korunacak ve korunmayacak menfaatler bakımından bazı ayrım
lar yapar. Ferdin menfaati, genel olarak korunmaya lâyık ve meşru bir 
menfaat ise, toplumun menfaatiyle çatışma hâlinde, ferde bir tâviz 
(*) Yazılı.olmayan hukuk kurallarının herhangi bir sistemleştirilma 
derecesinde, herhangi bir şahıs, topluluk veya kurum tarafından yazı
ya dökülmesi, kodifikasyon (=tedvin) değildir. Bu "sistemleştirilip 
yazılma", hukuk'un müeyyidesine geçerlilik verecek ve yazılanı uygula
yacak yüksek bir otorite.(genellikle Devlet) tarafından yapılırsa Bou, 
bir "tedvin" olur. "Tedvin" in lügat anlamı "divan şekline sokma; ki
tap hâline getirme" demektir. Hukuk dilinde ise bu kelime, şu belirt
tiğimiz özel anlamda kullanılır. 
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verilir; onun, toplum menfaatiyle çatışan belli ye somut (fakat as
lında meşru olan) menfaati yerine, başka bir menfaat tanınır. Tıpkı 
"kamulaştırma" da (=istimlâk) olduğu gibi. Örneğin: bir ferde ait bir 
taşınmaz mal'm, onun elinden alınıp kamu'nun bir ihtiyacını giderme
ğe tahsis edilmesi gerekmektedir. Fert ise, kendi özel menfaatini, bu 
malı elden çıkarmamakta görmektedir. Burada ferdin "korunmaya lâyık" 
ve "meşru" bir menfaati söz konusudur. Bu durumda, onun, gerekiyorsa 
zorla elinden alınacak olan taşınmaz mal'oa ifade edilen menfaati ye
rine, o taşınmaz malın "değer pahası" ikame edilir; ferdîn menfaati, 
taşınmaz mal biçimindeki somut şekilden, para biçimindeki bir başka 
somut şekle çevrilir. 

Fakat fardin menfaati, toplumun, kamu'nun menfaatiyle tümden çatı
şıyorsa, bu takdirde esasen "korunmaya l'âyık" ve "meşru" sayılamaya
cağından, bu menfaat, kamu menfaati karşısında ezilir. 

Örneğin, bir "bencillik" içinde, fert, devletin bütün hizmetlerin» 
den yararlandığı, yararlanma hakkını ileri sürdüğü halde, devletin bu 
hizmetler için harcadığı paraya "vergi" yolundan katılmaktan kaçına
bilir. Onun o andaki menfaati, vergi vermemek yolunda tezahür edebi
lir. Bu tür bir menfaat ise, "korunmaya lâyık" ve "meşru" bir menfaa-*; 
sayılmamıştır; o halde, ezilir ve fertten zorla vergi alınır. 

Gerçekten devlet dediğimiz kuruluş, fertlere zorla kabul ettiril
miş değildir. Daha, Hukuk hakkında, öğrenimi sizin başlangıcında size 
verilen- bilgilerden hatırlayacağınız gibi, insanlar, devleti kendileri 
isterler, kurarlar, yürütürler. İnsanlar, toplum hâlinde yaşamamazJ-ik 
edemezler. Toplum yaşantısı ise, düzenlilik gerektirir; fertlerin ba--
zı menfaatleri, toplum yaşamı ve düzeni için hepten kabul edilmemiş
tir; meselâ hiçbir fert, başkalarıyla eşit olmamayı, toplum içinde 
onlardan ayrıcalıklı bir durumda bulunmayı isteyemez ve onun bu yoldan 
kendisi için aradığı menfaat "korunmaya lâyık" ve "meşru" sayılmamış
tır. 

O halde, fertler, insanlar, bir arada yaşamak zorunluğunda olduk
larına göre, bu yaşamın ahenkli (-»uyumlu), eşit koşullar altında ve 
bütün fertlerin teker teker menfaatlerini ay»ı şekilde gözeterek sü
rebilmesi için, hareketlerinde, -davranışlarında, birbirleriyle iliş
kilerinde bazı kısıntılara ve yasaklara razı olmak mecburiyetindedir
ler. Bunun aksini düşünmek mümkün değildir. Günlük hayattan bir örnek 
arasak, meselâ şunu gösterebiliriz: beş on çocuk, ellerine- bir top 
geçirerek bununla oynamak isteseler, bunun bir "oyun" yâni zevk verici 
bir iş olabilmesi için bazı kurallar koymağa ve bunlara uymağa, uyul
masını istemeğe mecburiyet duyarlar. Bu, birkaç saatlik geçici bir 
oyunda bile böyledir de, ezelî ve ebedî insan toplum-unun hayatında böy
le olmaz mı ? 
.. Demek ki, düzen (=ordre=nizam), insan toplumunun yaşamasını ve 

sürmesini mümkün kılabildiği ve hattâ böyle bir toplumun varlığının 
ilk şartı olduğu için, bunda, o toplumu meydana getiren herkesin aslı 
ve hayatî bir- yararı vardır. Bu niKam, kamu yararının ta kendisidir. 
Devlet, bu nizamı korumak ve yeni şartlara uydurarak sürdürmek için 
meydana getirilmiştir. 
• O halde, devlet, kamu yararını temsil etmektedir. 

Fakat bu temsilcilik, alelade bir temsilcilik değildir. Devlet, 
pasif bir kurum değildir; bir "teşebbüs" tür. O halde, kamu yararı 
için harekete geçecektir; topluma yararlı çeşitli hizmetler ve icabın
da mallar bile sunacaktır. 

Bunu yaparken, herhangi bir'ferdin veya bir grup ferdin, korunma- • 
ya lâyık sayılmamış, toplumun düzeninde "meşru" addedilmemiş olan men
faatlerini, yolundan itecektir. Bunu yapabilmek için de, bir otorite 
(burada "emir üstünlüğü" anlamında) şarttır. 

-.Otorite, devlete, demokratik rejimlerde, toplum tarafından verilir. 
Bunun verilme, yenilenme zamanları ve usûlleri değişik olabilir. Fakat, 
otoritenin kaynağı toplumdadır. 



otoritenin kaynağının toplumda oluşu, "modern, devlet'" in birinci 
niteliğidir. 

Tarih boyunca, bunun böyle olmadığını bilirsiniz. Kara Avrupasm-
da Modern Devlet adı verilen müessese, 19 uncu yüzyılda, 1789 Fransız 
ihtilâlinden sonra meydana çıkmıştır. Otoritenin topluma mal oluşu, 
gene Avrupa camiasında (fakat yukarda belirttiğim gibi Kara Avrupası 
dışında sayılan) İngilterede, parlamentonun kuruluşu ve kuvvetlenişiy-
le 19 uncu yüzyıldan çok daha önce vuku bulmuştur. 

Fakat bundan önce, otorite kimde idi ? 
Ortaçağ'ın sonu İstanbulun Türkler tarafından alınması (l't53)veya 

Amerikanın keşfi (l'fSS) olarak gösterilmekle beraber, devletlerin' ni
telikleri ve siyasal toplum da denilen devletin yapısı ve işleyişi' 
bakımından, Ortaçağ, şu tarihlerden daha da uzun sürmüştür. 

Ortaçağ'ın ayırıcı vasfı, devlet otoritesinin, hükümdarın ülke 
üzerindeki "mülkiyet" hakkından doğuşudur. Bu "feodal devlet" tipidir. 
Hükümdar, veraset..,(=rairas) yolundan belirir. Taht'm veraset suretiyle 
intikali hakkındaki kurallara göre, ölen veya indirilen hükümdarın 
yerine bir yenisi geçer; ülke onun "özel mülkü" olur; ülkedeki bütün 
toprak ve mülk sahipleri, ülkenin gerçek mâliki olan hükümdarın "kira
cıları" dır. Bu "kiracılığın" bugünkinden farklı oluşu, müessesenin 
aslî mahiyetini değiştirmez. Hükümd'r, hükmetme yetkisini (=otorite' 
sini) toplumdan değil, ülke üzerindeki mülkiyet haklarından alır. 

O hâlde, devlet'le hükümdar, aynı şeydir. Devlet, hükümdarın ger
çek kişiliğindedir. Fransa kırallarındau XVI ncı Louis (=Lui) nin 
"-Devlet, ben'im" (=L'Etat, c'est moi)_deraesi doğrudur. 

Bunun sonucu, devletin iradesi, hükümdarın kişisel iradesidir. 
Gerçi hükümdar, toplumu ve toplumun yararını korur; fakat kendi çıka
rıyla toplumun çıkarı çatıştığı zaman, kendi çıkarını öne alır. Zir^ 
feodal devlet tipinde, toplum dediğimiz "insanlar bütünlüğü", hükümda
rın özel mülkü olan Ulke'de yaşıyan insanlardan ibarettir. Bunlar, 
hükümdarın tebaa'lan (=uyrukları) dır. Halbuki demokratik rejimlerde 
tebaa.(veya uyruk) denilmez; bu rejimlerde "vatandaş" vardır. 

Feodal devlet tipinde, devlet, bugünki gibi bir "Tüzel kişi" de 
değildir.. 

Bilirsiniz: Hukukta kişi'lik (veya "hukuk süje'ligi ; veya şahsi
yet",} haklara sahip olmak ve yükümler altına girmek yeteneği'dir. 

Kişi'lik, kişiye özgü bir "malvarlığı'nı" (=mâmelek=patrimoine) 
gerektirir. Mâmeleksiz kişi olmaz. 

Feodal rejimde, hükümdar, devletin ta kendisi olduğu için, dev
letin bugünki tüzel kişiliğinin yerinde, hükümdarın kendi gerçek ki
şiliği vardır ve devletin ayrıca mameleki (Devletin mamelekine Hazine 
denilir) bulunmaz. O halde gelirler hükümdara aittir; onun gelirleri
dir. Masraflar da hükümdar adına ve onun kesesinden yapılır. Memurlar 
devletin değil, hükümdarın hizmetkârlarıdır. 

Bu devlet tipi gittikçe zayıflayarak nihaye 
tahıamen ortadan kalkmıştır. Bu rejimde, devlet 
belirtilmesi (=Cumhuriyetler) veya gene bir Han 
ras yolundan devlet başkanlığını alması '(=Anaya 
açısından önemli farklar yaratmaz. Çünki Devlet 
kişilik (bittabi, tüzel kişilik) kazanmıştır. H 
devletin mameleki ayrı ayrıdır. Hükümdarın veya 
iradesi, o mevkie' anayasanın tanıdığı "devlet y. 
yarar; devletin iradesi ise, yerine göre devlet 
ceği iradeler de dahil. Anayasaların gösterdiği 
belirtilir. • 

Görüyorsunuz ki, modern devlet, kendinden önceki feodal devletten' 
pek çok farklı bir müessesedir. Devletin rejimini. Anayasasını, dev
let adına irade izhar edecek organları, vatandaşlar, şu veya bu usûlle, 
belirlemişlerdir. O halde, devlet, haiz bulunduğu otorite'yi, feodal 
bir hükümdarın miras yoluyla kendi soyundan alışının aksine, o devle
tin "insan unsuru" nu teşkil eden toplumdan almaktadır. Buna "Millî 
hâkimiyet" (=ulusal egemenlik) denilir. 

t demokratik rejimle 
başkanının seçimle 
edan üyesi olarak mi
sali monarşi) Hukuk 
, hükümdardan ayrılmış, 
ükümdarıu mânıelekiyle, 
devlet başkanının 
etkileri" ni kullanmağa 
başkanının izhar ede-
devlet organlarınca 
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Niçin ''millî" hâkimiyet ? 
Çünki modern devletler, siyasî tarihte de gördüğünüz gibi, millet 

esası üzerine kurulmuşlardır. Modern devletlerin insan toplumu, genel
likle millet'tir. 

Millet'in ise, gerek sosyolojide, gerek siyasal bilimde çeşitli 
tanımlamaları, yapılmış, denenmiştir. 

Atatürk ise, kendi ifadesiyle "... her millete uyabilecek bir tari
fi..." şöyle yapıyor: 

•" Millet: a) Zengin hâtıra mirasına sahip bulunan; b) Beraber ya
şamak hususunda cüşterek arzu ve muvafakatte samimî olan; o) Ve sahip 
olunan mirasın muhafazasına beraber•devam hususunda iradeleri müşterek 
olan insanların birleşmesinden vücuda gelen cemiyet (=toplum)..." •ur. 

Atatürk, bu tarifini şöyle açıklıyor; 
"- Bu tarif tetkik olunursa, bir milleti teşkil eden insanların, • 

rabıtalarındaki (=birbirleriyle bağlantılarındaki) kıymet, kuvvet ve 
vicdan hürriyetiyle insanî hisse gösterilen riayet, kendiliğinden an
laşılır. 

Filhakika, maziden müşterek zafer ve yeis mirası; 
İstikbalde tahakkuk ettirilecek aynı program; 
Beraber sevinmiş olmak, beraber aynı ümitleri beslemiş olmak; 
Bunlar elbette bugünün medenî zihniyetinde diğer her türlü şartla

rın fevkinde ( = üstünde) mânâ ve şümul '(=kapsam) alır..." (*). 

Böylece, bugünki devletin, tarih sayfalarına gömülmüş devlet tip
lerinden büyük farkları olduğu ortaya çıkıyor. O derecede ki. Anayasa 
hukukçuları, eski siyasal toplumlara da söz gelişi "devlet" demekle 
beraber, modern devletle bunlar arasındaki bu çok önemli yapı ve işle
yiş farklarını belirtmeyi, çoğu kez ihmal etmezler; devlet tâbirini, ' 
gelmiş geçmiş bütün "devletler" için aynı anlamda kullanmadıklarını ; 
belirtirler. [ 

Bu "Giriş" te, şu scnti'jları, özellikle ortaya koymak amacını gü- ', 
düyorum: 

1) Kamu yararı, devİBt hayatının dayanağını meydana getirir, 
2) Bu yarar, milletler için ve milletler tarafından belirlenmiş

tir. 
3) Bu yararla, ferdî yararlar çatıştığı zaman, kamu yararı daima 

üstün tutulur. 
'f) Kamu yararı ile, bir yerde çatışan ferdi yarar, esasında o dev

letçe "korunmaya lâyık" ve "meşru" sayılıyorsa, gene kamu yara
rı Ustun tutulmakla beraber, ferdî yarar, telafî edilerek orta
dan kaldırılır. 

5) Esasında "korunmaya lâyık" ve "meşru" sayılmayan ferdî yarar
ları Devlet ve Hukuk, hiçbir şekilde tanımaz ve telâfî etmez
ler. 

6) Kişilerin yararları birbiriyle çatıştığı zaman, Hukuk, bunları 
"eşit" önemde tutar ve toplum düzeninin.korunması için, eşit
lik ilkesine uygun çözümler öngörür. 

7) Kamu yararı ile kişisel yararlar eşit önemde olmadığı için, bun
ların çatışması hâlinde. Hukuk, kişiler sırası anlaşmazlıkların 
çözümlerinden farklı ıçözümler öngörmüştür. 

8) Fertle ferdin ve devletle ferdin ilişkilerinde öngörülen bu 
farklı düzenlemeler ve ç.özümler, ortaya, kökeni, genel kavram
ları, genel ilkeleri ve İekniSi -̂'-̂  birbirinden tamamen farkl̂ i-
iki hukuk alanı açmıştır. Bunlar Kamu hukuku ve Üzel hukuk 
alanlarıdır. 

(Feodal devlette, mülkiyet, devlet otoritesinin -ki hükürada-
T*y Prof. Dr, Ar~FfeHiîarrrTîT~Keraal Atatürk'ten yazdıklarım (Ankara,1969), 

sf. 12-13. 
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rxn kişisel otoritesiydi- hukukî dayanağı olabiliyordu; bunun sonucu 
mülkiyeti ve onun verdiği yetkileri düzenleyen kurallar -ki özel hukuk 
kurallarıdır- devletin yönetimine yetiyordu. Modern devlette, otori
tenin dayanağı mülkiyet değil "hâkimiyet" ( = egemeulik}tir. Hâkimiyet, 
kökenindeki tam farklılık nedeniyle. Özel hukukun yanı sıra ve onun 
karşısında, yepyeni bir hukuk alanı açmıştır: Kamu hukuku... O halde 
bu iki .hukuk alanı arasındaki farklar, hukukçuların teorik ve fikrî 
icatları değildir, modern devletin kuruluşundaki ve sürraesindeki zo
runluluklara ve özelliklere dayanmaktadır). 

BÖLOM I 

Özellikle Kamu Hukuku 
açısından 

HUKUK TEKNİĞİ 

Hukuk tekniği deyimi üzerinde tam bir uyuşmanın varlığı söylenemez. 
Zira hukukçular, bu deyimi bazan kendi özel anlayışlarına göre de kul
lanmakta, kimi zaman ssdaoe hukuk kurallarının, uygulanışı anlamını bile 
vermektedirler. Bu yanılmalar, hukukta "teknik" ile, fizik bilimlerdeki 
"uygulama" n m karıştırılmasından ileri gelmektedir. Gerçi salt "tek-
nik=teohnique" deyiminin böyle genel bir anlamı vardır; genellikle ^uy
gulama" ya delâlet eder. Fakat Hukukta teknik, hukuk uygulamasını da 
kapsamakla birlikte, bilimsel açıdan, "hukuk tekniği", tüm olarak Hu-
kukun veya Hukukta belli bir alan, kol, sorunlar veya "sorunlar top
luluğu" nun araştırılmasını, bunların sistemleştirilraesini ve çözümle
melerde uyumluluğu ifade eder, Fransanm ünlü İdare' hukuku hocaların
dan Profesör Andre de Laubadere (=LSbader okunur) şöyle diyor:"-Bir 
hukuk kolunda.yapılacak her türlü bilimsel açıklama, genellikle Hukuk 
Tekniği denilen temel kavramlar'm tanıtolanmaBl üzsrlnde vaziyet al
mayı gerektirir" (*) . 

Hukuk'un hâlâ bir bilim niteliğine kavuşmadığını iddia edenler bu
lunduğuna ve bunların yanısıra bazı hukuk yazarlarının hukuk terimle
rini -filozofların veya edebiyatçıların yapabilecekleri gibi- kendile
rine özgü, özel anlamlarda kullanma eğilimini sürdürdüklerine göre, 
belli kavramlar, ilkeler, kategoriler, kurumlar ve uygulamalar üzerinde 
"vaziyet almak" bilhassa kamu hukukunda önemlidir, 

"Bilhassa kamu hukukunda önemlidir" diyorum, zira bilimsel olarak, 
Hukukta bir (Kamu hukuku-Özel hukuk) ayrımı bulunmadığını öne sürenler 
vardır. Bunların arasında en ünlülerden biri, yaşadığımız yüzyılda 
yeni bir hukuk teorisi'ni ortaya atan (yeni bir hukuk ekolü kuran) 
Fransız hukuk bilginlerinden Leon Duguit (=Dügi) dir (1859-1928). Fran
sa'da Bordeaux (=Bordo) Hukuk fakültesinin uzun y3j.lar dekanlığını 
yaptığı için "Bordeaux dekanı" (=Le deyen de Bordeaux) olarak da anı
lan Duguit, gene ünlü Fransız sosyoloji bilgini Emile Durkheim (=Dürk-
haym) (I858-I9I7) m sosyolojik görüşleri üzerine kurduğu Hukuk teori
sinde, 'kamu hukuku-özel hukuk ayrımım kesinlikle reddeder ve bu ayrı
mın sadece bilimsel araştırma, inceleme ve öğretimde kolaylık olmağa 
yarayabileceğini, yâni bir "program" ve pedagoji değeri taşıdığını söy
ler. 

•Fakat Duguit'nin, bizim bu kadar ısrarla benimsediğimiz ayrımı 
reddedişi, salt hukukî olmaktan çok, politik-nedenlere dayanır. Bu tür 
bir gayrete, tarih boyunca ünlü hukukçuların çoğunda rastlanır.', 
(*) Andre de Laubadere: Traite elementaire de droit adraîniatratif. 

4 eme ed. 1967, T.I. sf.15 (Lib.Gen. de Droit et de Jurispr.). 



Ancak buradaki "politik neden" deyimini, herhangi bir memleketin ikti
darı için girişilen mücadeleler anlamına almamak lâzımdır. Bu politik 
neden, böyle bir mücadelenin çok ötesinde, aşağıda değineceğimiz gibi, 
"Hukuk.devleti" ni kurma yolunda bir:mücadeledir ki, açıkça bu isim 
altında ve bu hedefe yöneltildiği söylenmeden, hukukî-bilimsel bir. kı
lıkla ortaya sürülmektedir. Fakat gene belirtelim: bununla, Duguit'nin 
bir bilgin olmadığını söylemek istemiyoruz. .Sadece kamu hukuku-özel 
hukuk ayrımını reddedişinin salt bilimsel temele dayanmadığını söyle
mek istiyoruz. Yoksa Duguit, değindiğimiz gibi, büyük bir hukuk bilgi
nidir. 

Bizim şahsen inancımız, kamu hukuku-özel hukuk ayrımının gerçek 
bilimsel varlığında toplanmaktadır. Bu ayrım vardır. Bu ayrım bir 
gerçektir ve bundan çok önemli sonuçlar çıkmaktadır. Pozitif hukuk 
plânında, salt bilimsel açıdan ve bilime aykırı bir amaç güdülmeksi-
zin bu ayrım inkâr edilemez ve bundan çıkan fevkalâde önemli hukuK 
sonuçlarına baş çevirilemez. 

Özel hukuk, Komadan beri, yüzyıllarca işlene işlene kavramları, 
ilkeleri, sorunları -kısaca tekniği- belirlenmiş bir hukuk alanıdır. 
Modern devletin teessüsündenberi ise, gelişen î.lan bu değildir; kamu 
hukukudur. Özellikle yaşadığımız şu kuşak yıllarında, hukuk bilimine 
bütün katkılar, bütün yenilikler kamu hukuku yolundan gelmektedir. 

Bu düşüncelerin ışığı altında, İdare hukukunu, Hukukun tümlügü için
deki yerine oturtmak ve bu hukukun özelliklerini açıklayarak sorunla
rını ve çözümlerini vuzuha kavuşturmak için', "Kamu- hukukunun tekniğini 
birinci bölüm olarak ele almak mecburiyetini duyuyoruz. Bunu yapmazsak 
İdare hukukunun giriş kapısı •.bulunamayacak ve bu hukuk kolu yeteri 
kadar aydınlanamayacaktir, Aydınlanamayınca, da, 'onun sorunlarına, onun 
tekniği dışından çözümler getirilmeğe kalkışılması ihtimali artar. 

Bunu önlemek lâzımdır. • ' 

Sİ.- Hukuk düzeni 
V •.Basit ; ve •blliffen ;ş.eyl«Fdön ••başlayalım . Fakat böyle dedik diye , bun

dan sonraki açıklamaları yer yer atlamaya "-Biliyoruz... biliyoruz" 
diye geçiştirmeğe kalkışmayalım. Mesele bazı şeyleri bilmekte değil, 
bildiklerini gerçekten kavramakta, uyumlaştırmakta, sistemleştirmekte
dir. Bilim,.sistemli bilgidir. Bilimde "derinliği" onun muğlaklığında, 
anlaşılmaziığında aramak gibi ilkel bir düşünce ve kanıya kendimizi 
kaptırmayalım. Bu nedenle, derslerimizde açtığımız şu "Hukuk düzeni" 
gibisinden "başlıklar" ı, geçen yıl, başka, derslerinizde gördünüz, oku
dunuz ve öğrendiniz diye sakın atlamaya kalkışmayınız. Aksi halde, ne-
.ticede bilgile'rinizi :toparlayaraaz ve önünüze çıkacak sorunların çözüm
lerini bulamazsınız. 

Nedir "Hukuk Düzeni" ? 
A. Sosyal dayanışmalar (=Solidarites sociales). 
"Sosyal daşanışmular" teorisi, yukarda adıgeçen ünlü sosyolog Emile 

Durkheim (=Dürkhaym) tarafından 1891'de yayınlanan "La Division du tra
vail social" (=Sosyal işbölümü) isimli eserle.ortaya atılmıştır. -

Durkheim'a "göre , insan toplumları sosyal dayanışmalara istinat 
eder. Bu dayanışmalar iki türlüdür;- •• 

a) Benzerlik dayanışması' (=Solidarite par similitudes): 
İnsanlar, yaratıkların belli bir türü olarak, bir"açıdan bakılın

ca birbirlerinin aynıdırlar. Hepsinin aynı nitelikte, aynı •yoğunlukta, 
fizik,- biyolojik, kültürel, entellektüel, psişik, psikolojik"'ihtiya;ç'-
ları -vardır.. Hiçbiri, 'bu ihtiyâçlarının değil hepsini, hattâ" bir" ta-.-; 
nesini bile tek başına, kendi kişisel çabasıyla gideremeız. Bunlar, 



(7) 
bütün İnsanlarda ortak ihtiyaçlar olduğuna göre, insanlar, bunları el-
ele vererek gidermek mecburiyetini duymuşlardır. Böylece, bir "sosyal 
dayanışma" meydana gelmiştir. 

İnsanların, bu açıdan en büyük ihtiyaçları, birbirleriyle çatış
madan huzur içinde yaşayabilmeleridir. O halde, kişisel varlıkları 
korumak ve sürdürmek, insanlar arası benzerliğin en yoğun ve kaçınıl
maz olduğu haldir. Huzur, sulh, sükûn, asayiş, insan toplumunun temel 
taşıdır. 

Bunun aksi, gerçekten düşünülemez. En küçük ünite olarak, dağ ba
şındaki bir köyü ele alınız. Bu köyde yaşayanlar, herşeyden önce, bu 
ortak mekânda ve hayatta "huzur" buldukları için oradadırlar. Hergün 
durmadan birbirleriyle mücadele etseler, köy devam edebilir mi ? 

Bu huzur içinde, şimdi, birbirlerinin benzeri, aynısı veya tıp
kısı olmaktan doğan ihtiyaçlarını gidermek ijiu, elele vereceklerdir. 
Bunu da yapmak zorundadırlar. Aksi halde, huzur ve sükûn sayesinde 
gerçi fizik olarak varlıklarına sahiptirler, fakat gene de tek baş
larına yaşıyormuş gibi bir duruma düşerler. Köylülerin her birinin, 
diğerleriyle aynı olan ihtiyacını, diğerleriyle işbirliği yapmaksı
zın giderme çabasına girişmesi olacak iş değildir. Onun için, daya
nışmak mecburiyetindedirler; işbirliği yapmak mecburiyetindedirler. 

Bu dayanışma o derece önemlidir ki, insanlar, b,u dayanışmayı 
bozacak hareketlere karşı en sert tepkileri gösterirler. Mesela asa
yişsizlikten dolayı bir köyün barınılamaz hâle doğru gitmesi duru
munda, köylü, devletten yardiä alamaz veya bu-yardım gecikirse, kendi 
kendine bir "kolluk gücü" meydana getirir; hep birlikte, asayişsiz
liğe karşı koyarlar ve tepkileri büyük olur. 

b) İşbölümü dayanışması (=Solidarite par ,'ivlsion du travail) 
Bu, birbirlerine çok benzeyen, bazı bakımlardan birbirinin 

hattâ tıpatıp aynı olan insanlar, başka bakımlardan da birbirinden 
farklıdırlar. Güçleri, becerileri, görüşleri, fizik ve moral ihti
yaçları arasında farklar vardır. Birinin' elinden gelen, ötekinin 
elinden gelmez; birinin becerdiğini, öteki beceremez. O halde, yete
neklerini, becerilerini, olanaklarını karşılıklı olarak birbirleri
nin yararına sunmayı da bir ihtiyaç olarak duyarlar. Eat tâ böyle 
fizik ve moral zorunluluklar olmasa bile, aralarında iş bölümü yap
mak suretiyle, ihtiyaçlarını kendileri daha iyi karşılayabilirler. 
Gene bir köyü örnek alınız: tarımsal ekonomide iseler, herhalde, 
hepsi de aynı cins tarım ürünü için çalışmayacaklardır. Ekip biçme
leri tahıl, baklagiller ve s. gibi farklı olacaktır. Kimisi de sırf 
zenaatta, el sanatında çalışacaktır. Gereği kadar demirci, marangoz, 
degirm.enci ves. olacaktır. Bunlar, birbirlerinin emeklerine ve üret
tikleri mallara ve hizmetlere karşılıklı olarak muhtaçtırlar. 

Bu hal de, bunların arasında "işbölümü" dayanışmasını doğurur. 
Mal ve hizmet mübadelesine girişirler. Bu, bir dayanışmadır. 

Şimdi, bu dayanışmaları, çağımızda, günümüzde, bütün dünya mil
letleri için düşünebilirsiniz. Her toplum, her millet, hem kendi 
içinde, hem dünya çapında, bu iki tür dayanışma içindedir; varlığı 
bu iki tür dayanışmaya bağlıdır. 

B. Büzen zorunluğu 
Bu dayanışmaların korunması ve sürdürülmesi, fertlerin uymağa 

mecbur tutulacakları bazı davranış kurallarının varlığı ve geçerli-
liğiyle kabildir. Bu kuralların din, ahlâk, saygı ve hııkuk kuralları 
olduğunu biliyorsunuzdur. Bu kuralların zorle-.n'ilarıyla, insanlar bu ^ 
dayanışmaların gereklerini yerine getirirler; toplum hayatı mümkün 
olur. 

Dinlerin mü'rainler arasındaki ilişkilere müteallik .kurallarıyla, 
ahlak, sa.ygı ve hukuk kurallarına "sosyal düzen" kuralları adı veri
lir. Sosyal hayat, yâni, toplum hayatı, bu kurallara uymakla mümkün 
olabilecektir. 



C. Hukuk kuralları • •• 
Sosyal düzen kurallarının her bir türünün de, toplumların hayat

larında ve insanların davranışlarında birer yeri vardır. Fakat bunla
rın en kuvvetli ve geçerli olanları "Hukuk Kuralları" dır. 

Zira kişi vardır; din kurallarına önem vermez. Kişi vardır; ah
lâk kurallarına kulak asmaz. Kişi vardır; saygı bilmez. Ama toplum 
hayatında "Hukuk dinlemez kişi" düşünülemez. 

Gerçekten hukuk kurallarını da, din, ahlâk ve saygı kurallarından 
baştan sona apayrı kurallar olarak kabul etmemeli. Hukuk kuralları ara
sında dinî, ahlâkî kaynaklardan gelenler pek çok olduğu gibi, Hukuk 
düzeni, saygı kurallarıa-Jan bir kısmını da beniıîiseraiştir. Ancak bu . 
alanlardan gelen kurallar, Hukuk düzeni içinde, artık sadece Hukuk ku
ralı olarak bilinirler, öyle kabul edilirler. 

Hukuk kurallarının geçerliğini, etkinliğini sağlayan nedir ? 
MÜEYYEDE... Hukuk kuralları ancak raüeyyedeleri itibariyle öteki 

kurallardan ayrılır. 
Hukuk kurallarının raüeyyedeleri l) maddîdir; 2) önceden bellidir; 

3) Toplumdaki otorite tarafından ve zorla uygulanır. 
Bu otorite, Devlet ortamında, Devlet'tir. Dernekte o derneğin yö

netilmesi ve korunmasıyla görevlendirilenlere tanınan zorlama gücüdür 
ve bu güç de, son tahlilde, gene Devletin zorlama gücünden kuvvet alır. 

O halde, Hukuk'u tanımlamak gerekirse, şöyle demelidir: 
Hukuk, evvelden belirlenmiş maddî raüeyyedeleri Devlet tarafından 

uygulanmak suretiyle geçerli kılman sosyal düzen kurallarıdır. 

D. Norm kavramı 
Sosyal düzenin koruyucuları olarak, yukarda hep "kural" deyimini 

kullanageldik. 
Aceba, hukuk, hep kural'lardan mı oluşur ? 
Bu soruya cevap verebilmek için "kural"ın (=regİ6) ne demeğe gel

diğini bilmek gerekir, 
a) Kural kavramı 
Kural (eski deyimle, kaide) bir emir'dir. Emir ise, bunu vermeğe 

yetkili kılınmış bir kişinin veya kişiler topluluğunun (mesela bir 
kurul'un) bir "irade beyanı" dır. 

İkinci olarak, emir, "uyulması zorunlu" bir irade beyanı'dır. 
Daha fazla gitmeden, bu iki husus üzerinde duralım: 
Emir, bir "irade beyanıdır" diyoruz. Gerçekten emir, bizim belli 

bir biçimde davranmamızı sağlamak için ortaya çıkar. Emir vermeğe 
yetkili kaynak, bizim nasıl davranmamızı istiyorsa, bunu belirtmelidir 
ki, bilelim ve ona göre davranalım. Bilmezsek, sorumlu tutulabilir mi
yiz ? ' 

İrade beyanları, birkaç şekilde olur. İrade söz'le, yazı ile, bir 
hareket'le ve ender hallerde ve yerine göre susma ile de belirtilebi
lir. 

Bütün mesele, bizim belli bir şekilde davranmamızı isteyen kayna
ğın, bu isteğini, bize intikal ettirmesi, bildirmesidir. 

Bir komutan, kıt'asma sözle emir verir. Bir idare âmiri, yazılı 
bir emir tebliğ eder. Trafik polisi bir hareketle, kolunu kaldırarak 
bize "durma emri" verir. Bir idarî makamdan vuku bulan isteğimize 
karşı, bu makam ne ret, ne kabul cevabı vermeksizin üç ay hiç sesini 
çıkarmaz, yâni susarsa, iste'gimizi reddetmiş, bize olumsuz cevap ver
miş demektir. ' ı 

Bütün bu haller, birer "irade beyanı" dır. 
Bir de dedik ki, "emir, uyulması zorunlu" bir irade beyanıdır. 
Gerçekten, uymamız istenmiyorsa, o zaman, bir emir değil, bir 

"temenni", bir "dilek" karşısındayız demektir,. Temenniler, dilekler, 
istenilirse uyulan, İstenilirse uyulmayan irade beyanlarıdır. Uymaz
sak birşey olmaz. 



Emir ise, "uyulması zorunlu" bir irade beyanı olduğuna göre, 
uymazsak ne olacak ? Uymaya nasıl zorlanacağız ? 

Hukukta, emre uyulmasının sağlanması, emir lehine bir maddî mü-
eyyede 'nin öngörülraesiyle mümkün kılınmıştır .-

Müeyyede ne demek ? 
Bunun arapça bir kelime olduğunu biliyorsunuz, Müeyyede (kimisi 

müeyyide de der) te'yit kelimesinden gelir; yardım etmek, daha doğru
su "desteklemek", "kuvvetlendirmek" demektir. 

(Müeyyede karşılığı olarak "yaptırım" sözü dilimize girmek üzere
dir. Bu kökünden yanlış bir karşılıktır. Zira "yaptırmak" bir 
başkasını, belli bir fiile, bir harekete, bir işe zorlamak ve 
o fiilde, harekette, işde bulundurmak demektir; yâni bir eylem 
ifade eder. Halbuki, mesela butlan da bir müeyysdedir ve "feut-
landa kimsenin kimseye birşey yaptırdığı yoktur; kanuna, huku
ka aykırı bir durum yaratılmışsa, bu hükümsüz sayılmakta, so
nuç- .doguramamaktadır ; o kadar). 

O halde, müeyyede, emir'in hukukî desteğidir; emre uyulmazsa, 
müeyyede uygulanır ve bu müeyyede, hukukta, devlet eliyle gerçek
leştirilecek maddî bir tepki'dir. 

Müeyyedelerin cezaî ve hukukî "olmak üzere ikiye ayrıldığmi bi
lirsiniz. Cezaî müeyyedeler, genellikle Ceza kanunlarında gösterilen
lerdir. Hukukî müeyyedeler de tazminat, butlan, iptal, yokluk, eski 
halin iadesi, fesih, hükümsüzlük'tür. 

Müeyyede, ya emirle birlikte belirtilir veya böyle bir emrin 
müeyyedesi, başka bir kaynakta (emri veren'e bu yetkiyi bahşeden » 
kaynakta) daha önceden belirtilmiştir. 

O halde, müeyyede belli'dir. Kişiden kişiye değişmez; buna eşit
lik ilkesi sngeldir. 

Bu müeyyede. Devlet eliyle (herhalde devlet otoritesine dayanı
larak) uygulanır-ve mutlaka uygulanır. 

Müeyyedenin kimi zaman uygulanması, kimi zaman uygulanmaması, 
uyulması gereken emri "keyfî" bir mahiyete sokar; eşitlik ilkesini 
bozar. Müeyyede, mevcut olduğu halde hiç uygulanmazsa, o zaman da 
emir, emir olmaktan çıkar; temenni hâline gelir. 

Müeyyedenin devlet tarafından uygulanması şarttır. Kişiler, 
kendilerinin haklarını, hürriyetlerini ihlâl edenlere karşı, b,u türlü 
ihlaller için öngörülmüş olan müeyyedeleri bizzat uygulamağa kalkamaz
lar. Zira "Bizzat ihkak-ı hak yasaktır".' 

"Bizzat ihkak-ı hak..." demek, kişinin, kendi hakkını kendi gü
cüyle yerine getirmesi demektir. Meşru müdafaa dışında, kişi, başka
sına' karşı zor kullanamaz. Bu devletin yetkisi ve en önemli görevidir. 
Kaldı ki, hakkı yerine getirmek için, zor kullanmadan önce, elbette 
ortada bir hakkın bulunup bulunmadığının bilinmesi lâzımdır. "Bizzat 
ihkak-ı hak" ka müsaade ederseniz, kişinin, kendisinin haklı olup 
olmadığına gene kendisinin karar vermesi olanağını da tanıyorsunuz 
demektir. Bu, düzenli bir toplumda olacak iş değildir. 

Son olarak iki noktaya daha değinelim: 
Har hangi bir emrin, şu yukarki şartlar içinde "kural" sayıla-

bilmesi için; 
Emrin "genel" ve "kişilik" dışı olması lâzımdır. 
Yani-emir, "kimlikleriyle belli olan kişilere" yöneltilmemiş d.malı-

dır. Bir emir, ancak bu şartın varlığı halinde "genel", sayılır; "ki
şilik dışı" sayılır ve ancak genel ve kişilik dışı emirlere "kural" 
denilir. 

Yoksa, sayıları ne kadar çok olursa olsun, eğer emir, "kimlik-, 
leriyle belli" kişilere hitap ediyorsa, yani böylelerine yöneltilmişse, 
böyle bir emire kural denilemez. Aşağıda tekrar ele alacağımız gibi, 
böylesine "özel norm" denilir. 

İkinci olarak: gene, bütün bu yukarki nitelikleri taşıyan bir 



^^, îui cij_ uj-i'eDiımeK.-ıçın, o emrin gereği sürekli olmalıdır. 
Diğer bir anlatımla, kişiler, emire uyup gereğini yerine getir

dikleri zaman artık o erare uyulması imkânı ortadan kalkıyorsa, eni
rin gereği "sürekli değil" dir. 

Bir örnek vereyim: sigara içilmesi önceden yasaklanmamış bir sa
londa toplanan kimselerin hepsi veya bir kısmı sigara içseler ve o 
sırada bir yetkili gelerek "-Sigaralarınızı söndürünüz" emrini verse, 
bu emrin "kimlikleri bilinerek" ve hattâ kimlerin sigara içmekte oldu
ğu bilinerek verilmemiş olması dolayısiyle "genelliği" ve "kişilik 
dışı" nit̂ eliği vardır; fakat buna rağmen bu bir kural değildir; çünki 
sigaraları söndürmekle emrin gereği yerine getirilmiş, "emrin gereği 
tükenmiştir". Belki bir süre sonra veya başka bir zaman veya başka 
bütün' zamanlarda orada sigara içilebilir. Ama şimdilik, verilen emir, 
yerine-getirilmekle, ortadan kalkmıştır. 

IÜiî;SİiâîL,ii!.Sj_-£S££]îii£İ_̂ ĵâ _a_2̂ erî  getirilmekle ortadan sık
mayan _genel ve' kişilik dışı emirlerdir "KURALLAR, ÜNGÖRDİJKLERİ~FILÎ 
ğlZîlIÎJjg.K'JKÎ ŞARTLAR VE SEBEPLER NF"ZAMAN GERÇEKLEŞSE,BÖY"LE" HER 
GERÇEKLEŞMEDE, GEREKLERINE YEHıDEM VE TEKRAR TEKRAR UYULMASı ıCABEDEN 
EMIRLERDIR. 

Şimdi özetleyebiliriz: 
l)-Hukuk kuralı, genel ve kişilik-dışı bir emir'dir. 
2) Bu emrin, maddî bir müeyyedesi vardır. 
3) Kurala bir defa uyulmakla, onun .gereği sona ermez. 

b) Özel norm 
Aoeba Hukuk düzeni, sadece bu hukuk kurallarından mı oluşur ? 

Diğer bir ifadeyle: Hukuk-düzeni, sadece, şu anlattığımla ve nitelik
lerini sayıp açıkladığımız "kurallar" dan mı ibarettir ? Bu "kural" 
niteliğindeki "hukukî emirler" den mi ibarettir ? ' ; 

Bazı hukukçulara göre, böyledir. Onlar Hukuk düzeninin sadece 
kurallardan oluştuğunu kabul ederler. 

Halbuki, hukukî ilişkilerimizde, biz sadece "kurallar" a mı uya
rız ? "Kural" niteliğinde olmayan, fakat uymamız gereken başka türlü 
"hukukî emirler" yok mudur ? 

Hiç şüphesiz vardır. A'nm, B'den 3 ay vâde ile 100 lira borç 
aldığını düşününüz. A, 3 ay sonra bu 100 lirayı B'ye İade etmeğe mec
bur değil, midir ? 

Bu "mecburiyet" (bu yükümlülük, bu vecibe) doğrudan doğruya, 
Borçlar hukukundaki "Her borçlu, zamanı gelince borcunu gereği gi
bi yerine getirmelidir:' kuralından mı doğuyor ? 

Gerçi, borcu ödemek, son bir tahlilde, Borçlar hukukunun bu ku
ralına dayanıyor; fakat A, B ile arasında aktettigi bir Karz (=Ödünç) 
akdine göre borçlu olmasa. Borçlar hukukunun bu genel kuralı kendisine 
birşey ifade eder mi ? A, B'ye olan borcunu ödeyecekse, evvelâ, ara
daki akte göre bunu yapmağa mecburdur. Ödemezse Ödünç aktini ihlal 
etmiş olur ve bu ihlâl üzerine, bir ikinci ihlâl ile, Borçlar hukuku
nun o kuralını ihlâl etmiş olur. . , 

A, borcunu ödemekte gecikse, B, borcun'Ödenmesi için -isrâr etse, 
"mütemerrit" duruma girmiş iken A, borcunu getirip B'ye vermek iste
se ve B "-Almıyorum; bağışladım" dese ne olacak ? B, A'ya borç ver
diği parayı, ille de ondan geri almağa mecbur mu 't Bağışlayamaz mı ? 

Görüyorsunuz ki, A'nm, Btjrçlar kanununda başka ifadelerle ya
zılmış olan bir hukuk kuralını ihlâl etmiş sayılması için, evvelâ, , 
akti (=sözleşme'yi) ihlâl ekmesi gerekiyor. 

Demek ki, sözleşmenin emri, Borçlar kanununun emrinden önce ge
liyor. A, sözleşmenin emrine uyarsa, hiçbir hukuki ihlâlde bulunma
mış olacak. Sözleşmenin'emrine uymazsa, sözle-şmeyi ihlal etmiş ola-
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ve ß, 
cak. 

ısrar ederse, bu sefer A, Borçlar kanununu da ihlal etmiş ola-

0 halde A'nm, hukukî vecibesi, borcu, herşeyden, her hukukî 
emir'den önce, sözleşmedeki "hukukî emir" den doğmaktadır. 

Sözleşmenin bu .hukukî emri, bir "kural" değildir. 
Yukarda "kural"ın ne demek olduğunu ayrıntılarıyla belirttik. 
Sözleşmenin emri; 
1) Genel bir emir değildir; V;işilik-dışı değildir. Özel bir emir

dir; kişisel'dir; A'ya yönelmiş bir emirdir. A ise, kimliği, kişiliği 
ile yeryüzünde besbelli tek bir insandır, 

2) A, sözleşmenin emrine uyarak borcunu ödedi mi, artık o emrin 
gereği ve binnetice varlığı ortadan kalkar. O halde emir, burada, sü-
.rekli de değildir. A, tekrar ve başka, yeni bir sözleşme yapmadıkça, 
B'ye karşı hiçbir yüküm altına girmez. 

İşte bu türlü hukuk emirlerine "özel norm" denilir ve iSSl'de 
doğmuş olup "Saf Hukuk Teorisi" veya "Normativist Teori" (yahut 
"Viyana Okulu") denilen hukuk teorisiyle yüzyılımızın bence, Duguit' 
dea de büyük olan ve gelmiş geçmiş hukukçular içinde. Hukuka gerçek 
bilimsel bir nitelik kazandırmak için en büyük eseri ortaya koymuş 
bulunan Avusturyalı Hans Kelsen'e göre, "Hukuk düzeni" norm'lardan 
oluşur. 

Norm, hukuk emri demektir. Bu emir, yöneldiği kişilere belli 
bir davranış yükler (bir şeyi yapmak, yapmamak veya vermek gibi). 

Norm'lar genel (veya soyut), özel (veya somut) olmak üzere ikiye 
ayrılır. . . 

Yukarda niteliklerini ve şartlarını incelediğimiz ve "kural" de
diğimiz hukuk emirleri ££nel_norm'lardır. Gene yukard,a A ve B arasın
daki alaoak-verecek misalinde gösterdiğimiz nitelikteki bir hukuk «%-
ri ise özel norm'dur. 

Bir toplumun Hukuk düzeni ise. Kelsen'e göre, genel ve özel tüm 
normlardan meydara gelir. Ancak, özel normlar, genel normların somut
laştırılması, kişisel'leştirilmesi suretiyle elde edilir. O halde, 
özel normlar, genel normlardan doğar ve onlara dayanır. 

(Tıpkı A-B arasındaki alaoak-verecek örneğindeki gibi. Bu bir 
Ödünç aktidir; bu akit, özel normlar yaratmaktadır; Borçlar 
kanunundaki genel normlara dayanmakta, onlardan çıkmakta,on
ların "somutlaştırılmış", "kişiselleştirilraiş" biçimi olmak
tadır) . 

Kelsen'e göre, Hukuk düzeninin kökü, bir "Temel norm" dur. Bu 
temel norm. Anayasayı doğurur; diğer bütün normlar, kaynaklarını, 
derece derece somutlaşarak. Anayasadan ve sonra da birbirlerinden 
alırlar ve en sonjında tam somut (özel) bir norm hâline inerler. 

Kelsen, Anayasayı dofuran "temel norm" üzerine tartışmaz. Bu 
temel norm'un kaynağını, niteliklerini inceleme konusu yapmaz. Zira 
Kelsen'e göre, Temel norm, kaynağı, nitelikleri bilim açısından sap-
tanamayacak bir norm'dur; bilim-ötesi'dir. Temel norm ile meşgul ol
mak boşunadır ve "fizik-ötesi" (=metaj:izik) bir soruna dalmak olur ki 
herkes bu dalıştan ayrı bir sonuçla geri döner. Herkesin elde edeceği 
sonuç, bir başkasının elde edeceği sonuç gibi yanlış veya onun gibi 
doğrudur. Kimse, kimsenin elde ettiği sonuç için "-Yanlıştır" diyemi-
yecektir. O halde, bu derece kısır, verimsiz ve bilim dışı bir ince
lemeye girmenin anlamı, faydası ne ? 

Halbuki temel norm'u bir tarafa bırakır ve Anayasayı ele alırsa
nız, bu elinizde, gözünüzle gördüğünüz "Hukuk kaynağı" dır; var mı, 
yok mu tartışması ortadan kalkmıştır; şimdi Anayasadan yürüyerek, İbir 
toplumun tüm hukukunun -iki kişi arasındaki sözleşmede gördüğünüz 
hukuk emrine kadar- nasıl ürediğini, bilimsel bir şekilde, tartışma 
götürmez bir metotla tesbit edebilirsiniz. 
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§ 2. Hukuk'un kaynağı 

Görüyorsunuz ki Hans Kelsen, Hukuka adeta geometrik kesinlikte 
bir anlayış ve anlatış sistemi getirmiştir. 

Niçin Temel norm'u tartışmıyor, incelemiyor, bir tarafa bırakı
yor ? Niçin, "-Bu metafizik bir sorundur" diyor ? 

Kelsen'le birden bire karşılaşınca, onu anlamak guç olabilir. Ama 
"hukukçu" olarak Kelsen'i bilmelisiniz. Hukuk felsefesinde onun öğre
tisini ayrıca okuyacaksınız. Ancak ne var ki. Kelsen, "Normativist" 
teorisini, 'sırf fikrî' bir takını mülâhazalarla ve tartışma zevklerini 
tatmin için ortaya atmamıştır; bu teorinin £ratiİ£ kuvvetli bir yönü 
ve gözlemleri vardır. Gün geçtikçe Kelsen daha iyi anlaşılmakta, te
orisi j)0zitif hukuka uygulanmakta ve birçok pozitif hukuk sorunlarının 
çözümünde olumlu neticeler vermektedir. İlerde yer yer, biz de böyle 
çözümleri kabul edeceğiz. 

Ancak, gerek Kelsen'i anlamanıza, gerek genel hukuk kültüjrUnüzü 
kuvvetlendirmeğe ve şimdiye kadar parça parça öğrendiğiniz bazı bilgi
leri derleyip toplamanıza ve o bilgilere gerçekten sahip olmanıza 
imkan verecek bir sorunu burada ortaya atacağım: 

Hukuk'un kaynağı nedir ? 
Hukukta "kaynak" denince 3 şey akla gelir: 
Birincisi, bir hukuk kuralını devletin hangi organının koyduğu

dur. Buna "organik kaynak" denilir. Meselâ ka.nun'un kaynağı Yasama 
organı, emsal teşkil eden bir yargı kararıyla ortaya çıkan kuralın 
kaynağı yargı organı, bir yönetmeliğin kaynağı ise İdare'dir. 

İkincisi "forme! (=şeklî) kaynak" tır. Meselâ bir kanun. Anayasa
ya dayanır; bir sözleşme ise dayanağını kanunda bulur. 

üçüncüsü ve en fazla lâf götüreni "Aslî (=maddî) kaynak" tır. 
Şimdiye kadar karşılaştığınız Tabiî Hukuk, Tarihçi Mektep, Pozi

tivizm., İlâhî Hukuk, Sosyal Sözleşme (=İçtimaî Mukavele=Contrat So
cial) gibi hukuk teorileri bu kaynağı belirlemeğe çalışmışlardır. 

Aceba "Hukuk idesi nereden doğuyor î Hukuk fikri, ilk ve en büyük 
hukuk kuralı nereden çıkıyor ?" gibi sorulardan hareket edilir... 7e 
şüphesiz belli bir fikrî ve felsefî değer taşımakla beraber, bu ha
reketten eli boş dönülür. 

Şu bir kısmını saydığım "Hukuk teorileri" nden herhangi birinin 
yanlış veya doğru olduğunu ispatlamak mümkün müdür ? Okuyan hukukçu, 
bu teorilerden birini benimseyebilir, o teoriyi ortaya atanların ve 
des-tekleyenlerin izahları kendisi için inandırıcı olabilir; fakat 
sonuç sübjektiftir ve sübjektif kalmağa da mahkumdur. Bununla, Hukuk 
filozoflarının ve Hukuk felsefesinin, fikri ve düşünteyi geliştirici 
çok önemli rolünü inkâr etmiyorum. Ama ben, bir İdare hukuku hocası 
olarak "pozitif" hukukçuyum ve "isbat" isterim. Halbuki, Hukukun 
aslı (=raaddı) kaynağı hakkında ileri sürülmüş ve yüzyıllardır.tekrar
lanan veya geliştirilen bu saydığım teorilerden hiçbiriyle, diğer 
bir teorinin yanlış olduğunu isbat edemezsiniz. Hepsi de ancak birbiri 
kadar doğru veya birbiri kadar yanlıştırlar. 

Bunun sonucunda, ortaya çeşitli Hukuk tarifleri çıkar. Zira her 
teori, hukuku.başka bir temele oturttuğu ve ona göre izah ettiği için, 
sonuçta, kendine özgü bir tarifi ortaya atar. Teoriler arasındaki 
derin farklar neticesi, bu tarifler de çelişme halindedir. Bu durumda 
iki şey olur: birincisi, Hukukçular, hukukun mahiyeti üzerinde anlaşa
madıkları için. Hukukun bir bilim olmadığı öne sürülür. İkincisi de, 
Hukuk öğrenmeğe gelen öğrenci, "ukukun tarifinin yapılamadığını, birç'ok 
tarifler mevcut olduğunu, bilginler'in bu hususta anlaşamadıklarını, 
bu zıtlaşmış tariflerin "hem doğru, hem yanlış" olduğunu işitir ve bazan 
hayal kırıklığına uğrayarak "'-Demek ki ben, bilim olmayan bir alana 
gelmişim; bilim öğrenmeyeceğim" gibi bir düşünceye kapılır. Hele bazı 



hukukçuların, güç görünen hukuli r, eselelori karşısında "-Öyle de olur, 
böylo de olur" dedi.ßini duymak gi-.::çekte;ı hür,ün -.'ericidir. Gerçi hukuk 
"causal" (:=nedeûsel--illî-:iir,ik; b.lliale;.vien değ-^j.dir ama, sorunlara, 
hukukî anlaşmazlıklara ÇGZÜÜI br-l̂.i>'. görevi bakımından, fizik bilimler
den daha yüklü, daha oriumlu bir- roldedir. İMzik bilimler alanında, 
sorunların kesili cevabı vardjr; ;ovab'i. çözümü bulunamam_iR sorunlar 
için "faraziyeler-varsayınılai''' yürütülür ama "-Öyle de olur, böyle de 
olur" denilmez; bırakılır; araş'"-ırmaj.ara devam edilir... gerçek pozi
tif çözüme ula.şılır-caj"a kads.-, iıesiu hiçbirşey söylenmez. 

Hukukçu ise, fizik biliüi urrninmdan daha ağır sorumluluk altında
dır. Karşısına bir mesele çı;.:ın>'-", onu bj-rtek vo İçenin biçimde çözmeğe 
mecburdur. Aksi haJ.de, uyuçruzlr'.k çözümlenmemiş olacağından ve çatış
ma hâlindeki taraf],ardan her ik:'E..i de kendisini haklı bulup ona göre 
davranacağından toplum düzen:: sarjilır, Laboretuvarında 10 yıl deney 
sürdüren bir fizikçi, neticeıle hiçbir sağlam buluşa gelemese, cihan 
yıkılmaz, 'Arkadan gelen kuşal/iar , s.ağ-lara buluşu ortaya çıkarır. Fakat, 
Hukukçu, hukuki bir uyuşmaalvğa- çözüm bulamazsa veya aynı hukuki uyuş
mazlığa başka ba.şka çözümler VL-rirso Hukuk sarsılır, Hak fikri, Ada
let fikri ve duygusu çöker... .30}-uç ta toplum, bıozguna uğrar. 

Benim iddian vo görüşüm, "elseıî ve spekülatif amaçlar veya zevk
ler için tartışmalar bir yanı. Hukuk, her uyuşmazlığa pozitif ve en 
elverişli çözüme varmak' için geı-ek.en bulgulara ve tekniğe sahip bir 
ilim.'dir. Bunda teı-eddüdünüz cim: 'alıdır. Ancak, bu görevi yerine 
getirmek, diğer bilim alanlarına nisbet.le daha sordur. Çünki Hukukçu
nun âletleri, ışınları, lâborc.tu-sarı, röntgeni, mikroskopn, elektronik 
beyin'i (=oomputer' i"ı yoktur. Kerşey onun Silgisinde, hukuk fikrinde, 
anlayışında ve hukuk görgüsü'n led ir . Başarr.lı bir fizikçinin aynı za
manda bir entellektüel ( = 'iam a..7dı.ı) olması gerekmez; ama başarılı bir 
hukukçu olabilmek için bir eııtellektü-el de olmak şarttır. ^ 

Şimdi tekrar aynı noktaya d('.;ıelim 've "aslî kaynak" sorununun 
esasını ele alalı.a. Dikkatle izlüylniz: 

Niçin bu kadar çok huku'-: 
Ve meselâ niçin, hiçbir 

Hukuk teorisi... Bir ''Sosyal 
social) teorisi... Niçin bi.r 
"İlâhî Hukuk",.. Niçi;ı bir '•':= 

Bu teorileri okurken iy :. 
etrafında dönd'ügünü görü-r.sün'i 

Devlet, toplumda üstün -> 
bir irade. Devletlerarası i] '. 
ülke'de, Devlet iradesiue _e-̂:'. 
mül edilemez. 

Devlet, bu güçlü varlığ.'. 
örf ve âdet şeklinde doğrudat 
konulmuş olsun, hukuk kurall.^ 
onun görevidir ve esasen, ded 
ra itebilecek herhangi bir ba 

Şimdi, fertler, devletçe 
leti, hukuka saygılı olmağa k 

Burada, da feodal devleti 
meseleye yaklaşmak .lâzımdı.". 

Yukarda, feodal devletin 
ile Devletin, içice geçtiğini 
HUkümdarm, Hukuka saygı.sının 

Tarihte "Âdil Sultan" ve 
1ar olmuştur. Fakat, üzerinde 
teşkil eden fertlerin er. önem 
meyen zâlimler, sanırım ki haj 

Bunlai-a karşı çâ;:-e '? 
İşte "Tabiî Hukuk" teorj.f 

dan önce bazı tomel hakla. 

ıDorısı .' 
pce.itif ve bilimsel yönü olmayan bir Tabii 
;.iÖ£İ.>şme" ( = İçtimaı mukavele= Contrat 
"Tırihçi Mektep"... Niçin Batıdaki bir 
oz.'-'ci'vizm" , . , ?'?? 
k.vramışBanız, herşeyin bir büyük sorun 

a. O da şudur: 
ir kudret'tir; devlet iradesinin üstünde 
skilerde asla kabul edilmediği gibi, 
t ikinci bir iradenin varlığına da taham- . 

yla, Hukuk kuralları da koymaktadır.İster 
doğruya toplumdan gelsin, ister devletçe 

rı̂ .n'ın müeyyedesini devlet uygular. Bu, 
İJİ15 gibi, bu uygulamada devleti bir kena-
'şka güç, devlet içinde "yoktur. 
hulaıka uymağa zorlanır; fakat aceba dev-

l.îi r.oi'layabilecek ? 
c, fi ode.rn devlet arasında ayrım yaparak 

ni't eliğine kısmen değindim ve Hükümdar 
süjledim,, O halde, o devirde, mesele, 
nasıl sağ.lanacagı meselesi idi. 

ya "Baba kıral" diye şan bırakan hükümdar-
ı.ülmüaü yürüttüğü toplumun, ve o toplumu . 

1:1, en meşru haklaruıa dahi saygı göster-
•i çoktur. 

si..,- İnsanların, toplum hayâtına katılraaz-
e özgürlükleri bulunduğu, bunların "kutsal. 
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luma girmekle bu hak ve özgürİükl.'erinden vazgeçmiş sayilmayacaklarx 
görüşü.o. 

Bunun amacı, hükümdarın bu nitelikte sayılan haklara ve özgür
lüklere saygı göstermesini sağlamaktır. Yoksa, insanların "toplum 
öncesi" bir yaşamı ve tabiat'tan (=doğa'dan) haklar alabilecekleri, 
bilimsel bir izaha ve ispata, konu olabilir mi ? 

"Sosyal sözleşrae=İçtiraai mukavele" teorisi ne diyor 7 
Hükümdar aslında, bu sıfatla hiçbir hakka, hiçbir yetkiye sahip 

değildir. İnsanlar toplum hâlinde yaşamaya karar verdikleri zaman, 
toplumsal hayatın sürebilmesi için bir "düzen" e ihtiyaç bulunduğunu, 
"sosyal düzen kuralları" olması ve bu kuralların gerektiğinde zorla 
uygulanması, bu zorlamayı yapabilmek için de toplumda bir "otorite" 
tesisinin zaruri bulunduğu idrakine varmışlardır; bu otorite, esasın
da mevcut olmadığı için, toplum kurulurken, insanlar, topluma katılma 
sırasında tabiattan alarak haiz bulundukları hak ve hürriyetlerin bir 
kısmından (veya bunların tamamını olduğu gibi kullanma yetkilerinin 
bir kısmından) vazgeçerek bu yetki paylarını, otoriteyi kullansın di
ye hüküıadara devretmişlerdir, işte, otorilıe, toplum fertlerinin, ken
di tabiî hak ve özgürlüklerini kullanma hususundaki tam yetkilerinden 
ayırıp verdikleri bu yetki paylarından meydana gelmiştir. O halde, 
otoritenin,' fertlerin kendilerinde geriye kalmış olan hak ve özgürlük 
yetkilerini gereğinden fazla k'isıtlamak veya ortadan kaldırmak üzere 
kullanılabilmesine imkan yoktur. 

Bu teori ile hükümdara şu söylenmek istiyor: senin kullandığın 
otoriteyi, biz, kendi hak ve özgürlüklerimizi kullanmak üzere tabi-
aten, aslî ve katsul olarak sahip bulunduğumuz yetkilerden birer par
ça ayırıp sana vermek suretiyle tesis ettik. Sen bu suretle sana ve
rilen otoriteyi, bizi ezmek için kullanamazsın; çünki evvela, senin 
otoritenin asıl sahibi biziz; sonra da, biz sana bu otoriteni verir
ken, bunu, bizi ezmemen şartı ile verdik. Bu' hususta bir sözleşme 
yaptık ki bu işte "sosyal sözleşme=içtimaî mukavele" dediğimiz şeydir. 

Görüyorsunuz, hukukun ve devlet otoritesinin kaynağı hakkındaki 
bu "sosyal sözleşme" teorisi, gerçekten, aceba hukuk kurallarının 
toplumdaki kaynağı nedir endişesinden çok, zamanın müstebit hükümdar
larını Hukuka ve İnsan haklarına saygılı kılabilmek için ortaya atıl-
ıııştır. İşte bazı hukuk teorilerinde politik maksat vardır derken an
latmak istediğimiz budur. Yoksa, insanların evvela tabiatta tek baş
larına yaşadıklarını, daha sonra bir araya gelerek, tabiat halinde^ 
yaşamanın zararlarını görüşt'klerini, bu zararları gidermek için çâ
re aradıklarını, bu çâreyi bir "toplum" kurmakta bulduklarını", ancak 
bu toplum için gereken düzen'i ve düzeni yürütecek otoriteyi tesis 
için bir "sözleşme" yaptıklarını ve sözleşmeyi yaptıktan sonra toplu
ma katıldıklarını "bilimsel" açıdan izah mümkün müdür ? İnsan, biyo
lojik olarak, bütün yaratıkların en "sosyal" olanı, yâni "birarada 
yaşama" zorunluğunda bulunanıdır. Bırakınız "sosyal sözleşme"yi, bı
rakınız "sosyal dayanışmalar" ı, İnsan, doğa kanunlarına göre, her-
şeyden önce içgüdüsel olarak "sosyal" dir. Arılar, karıncalar ve on
ların derecesinde olmamakla beraber balinalar, maymunlar, bazı kuş 
türleri "sosyal" dir de, doğal olarak insan mı sosyal değildir ? 

Demek ki, "sosyal sözleşme teorisi" bilimsel bir izah ve hattâ 
"bilimsel bir izah teşebbüsü" bile değildir. Bu teoriyi ortaya atanlar, 
bunu herkesten iyi bilmektedirler ve amaçlarının bu olmadığı ortada
dır. Bunlar Jean-Jacques Rousseau (=Jan-Jak Ruso) (1712-1778), John 
Locke (=Con Lok) (1632-170'+) hem kendi devirlerinin, hem de düşünce 
tarihinin en itibarlı bilginlerindendir. Daha, eski Grek filozofu 
Aristo bile (ra.ö, 38^-322) "İnsS.n sosyal bir hayvandır" demek sure
tiyle, insanın toplum dışında yaşar olamayacağını görmüş ve söylemiş
ken, ondan 19 veya'20 yüzyıl sonra, bu ezelî ve ebedî gerçeği, bu 
tabiat kanununu herhalde "Sosyal sözleşme" teorisyenleri reddedecek'-
değillerdir. O halde amaç ne ? Salt bilim endişesiyle "Hukukun kayna
ğı" nı mı araştırmak, yoksa "Otorite'yi Hukuka saygılı" mı kılmağa 
çalışmak?.. Hiç şüphesiz bu ikinci amaç. 



. Bu ikinci amaç gerçekleşti mi ̂7 ' ' ' ' • - ' 
Buna "-Hayır" denemez. Bil'akis "Tabiî Hukuk", "Sosyal sözleşme" 

teorilerinin:, insanların bugün Anayasamızda da yer alan ve aynı ta
rihi deyimlerle isimlendirilmiş olan "Temel hak've özgürlükleri" n'in,-
bunlara saygı duymayan otoritelere karşı, evvelâ tesisinde, sonra da 
korunmasında'fevkalâde önemli rol oynadı. 1789 FranBiz' "İnsan ve Va
tandaş Hakları" beyannamesi, ondan önoe 1776 Amerik-.v Bağımsızlık be
yannamesi, özgürlükleri, tamamen bu teorilerin izah ettikleri şekilde 
anlayıp açıkladılar; ilân ettiler. İnsanların, hiç kimseden, kendile
rinden başka hiçbir kaynaktan almamış old^ukları ve kendi nefislerinde 
buldukları "kutsal", "dokunulmaz", "çiğnenmez", "zaman aşımı ile kay-' 
bolmaz", "başkasına devredilemez" haklara ve özgürlüklere sahip bu
lunduklarını bildirdiler. 

Temel hak ve özgürlükler' in bu tarzdaki anlayırjı 19 unc-u yüzyıl
da modern devletler, meşrutî monarşiler, cumhuriyetler kurulurken 
onların Anayasalarına geçirildi. Böylece, bugünki' ifadeyle "Hukuk 
Devleti" ni kurma çabaları çok önemli ölçülerde meyvelerini verdi. 

Ama bugün elbet bu kadarı yetmiyor ve sadece Tabiî Hukuk'tan ve -
ya Sosyal" Sözleşmeden bahsetmek suretiyle Hukuk Devleti etkili bir 
şekilde gerçekleştirilmiş olmuyor.- Bugünki anayasalar, "Kuvvetler 
ayrımı", "Yargı bağımsızlığı", "Anayasa mahkemeleri" gibi pozitif 
hukuk -.planinda geçerli tedbirler alıyorlar; felsefe ile yetinmiyor
lar. 

•Tabii Hukuk-ve Sosyal Sözleşme teorilerinin yanında, mesela, 
hukukun kaynağını izah için ileri sürülmüş, bir de İlâhı Hukuk teori
si var.- Buna göre, hukukun temel kuralları Tanrı'nın iradesinden sa
dır olmuştur. - •" 

Batıdaki İlâhî Hukuk., ile İslâm alemindeki Şer'î Hukuk anlayışını 
da birbirine karıştırmamak gerek. Bunun nedeni şu: İncil, gerçi Hris-s 
tiyanlığın kutsal kitabıdır, fakat Tanrı sözleri değildir ve böyle 
bir iddia yoktur. Halbuki İslâmiyette "Kur'an-ı Kerîm" doğrudan doğ
ruya Alläha ait ve ondan sâdır olan beyanları ihtiva eder. Müslümanlı
ğın en önemli şartlarının başında, bunun böyle olduğunun kabulü gelir. 

Şimdi soralım; Batıdaki bu İlâhî Hukuk teorisini ortaya atanların 
asıl kayguları salt bilimsel miydi ? Hayır. 

Papalarla imparatorlar, yeryüzüne hâkimiyet konusunda çekişiyor
lardı. Hükümdarlar, papaların ancak dinsel otoriteleri olabileceğini, 
dünyevî otoritenin (diğer bir deyimle' Devlet otoritesinin, yâni huku
kî otoritenin) kendilerinde bulunduğunu öne sürüyorlardı. Bu görüşü 
çürütmek için, mutaassıp'hristiyan hukukçular, İlâhî Hukuk teorisini 
ona sürdüler ve bununla, imparatorlara, "-Sen otoriteni dinden alıyor
sun; dinde ise, yeryüzünün en büyük otoritesi papa'dadır; o halde pa
paya tabî olmalısın" demek istediler; dediler. 

Görüyorsunuz ki, bu da salt bilim dışında bir çekişmeden ibaret 
idi. 

i 

Sonra, gelelim özellikle 19 unc 
"Devletçi pozitivlzm"e,.. "-Hukuk, D 
diyse hukuk o'dur; bunun dışında Tab 
yoktur"-diyor. Niçin 7 Çünki o sıral 
siler var; tüm otorite hükümdarlarda 
sözleşme gibi teorilerle Amerikada b 
da 1789 devrimi gerçekleştiriliyor v 
akımları başlıyor. Mutlakiyeti kaybe 
liberal siyasî fikir akımlarına karş 
ortaya koyacak 7 

Bir de gene 19 uncu yüzyılda Al 
ileri sürdüğü "Tarihçi mektep" denil 
her milletin tarihî gelişimi içinde. 
Niçin 7 Zira Emile Thibaut (=Tibo), 
sahip bulunmayan Almanyanın', l8o4 Fr 
inin resepsiyon yoluyla alınmasını ö 

u yüzyılda kuvvetle ileri sürülen 
evletin iradesidir; devlet ne de-
iî Hukuk, Sosyal sözleşme filân 
arda henüz Avrupara mutlak monar-

eri yandan Tabii Hukuk, Sosyal 
agımsızlık izah ediliyor, Fransa-
e bütün Avrupada "meşruti idare" 
traek istemeyen hükümdarları, bu 
1 kim koruyacak ve karşı fikir 

manyada Savigny (=Savinyi) nin 
en hukuk anlayışı var. "-Hukuk 
halkın ruhundan doğar" diyor, 
sırada henüz bir Medenî kanuna 

ansız Kod Sivil' (=Code Civil) 
neriyor. Ne olur âlırjırsa 7 



Milliyetçi Alman hukukijularının, Thibaut'nun "resepsiyon" tekli
fine karşı tepkileri şundan geİiyor; 

Bir memlekette kodifikasyon, "Hukuk birliği" yaratır; bölge bölge 
mevcut olan değişik örf ve âdet kuralları, kanun şekline sokulunca ve 
bu kanun-tüm ülkede geçerli kılınınca, hukuk birliği de gerçekleşir. 

Hukuk birliği ise, Millî birliğin temel taşlarından biridir. 
Almanya ise henüz millî birliğini gerçekleştirememiştir; 187I 

de,bu mümkün oldu. O halde, henüz millî birlik yok iken, Fransız me
deni kanunu alınırsa, Almanyada muhtelif siyasî otoriteler altında, 
yaşamakta olan fakat hepsi aynı millete mensup bulunan Alman toplumu, 
Fransanıu kuvvetle etkisi altına girebilir; bu ise- ilerde Alman millî 
birliğinin gerçekleşmesine ve ortaya, l871'de olduğu gibi, birleşmiş 
bir Alman milleti ve tek bir Alman devleti çıkmasına engel olabilir. 

O halde, Thibaut'nun, resepsiyon teklifinin reddini saglamakge-
rek... Hesepsiyon teklifinin reddi, bu gerçek siyasî sebep ileri sü
rülerek sağlanmak istenirse, gerçi Alman milleti birleşmeye eğilimli 
olmakla beraber, hayli bağımsız olan ve bir birleşme halinde bu-bağım
sızlıkları pek çok kısıtlanacak bulunan dağınık siyasî'otoriteler, 
ortadan kalkacak olan yer yer kırallıklar, resepsiyona'karşı derhal 
tepki göstereceklerdir; fakat bu tepki "bilimsel" değil, "siyasî" ni
telikte olacak ve bu sebeple de Thibaut'nun önerisi bilimsel bakımdan 
gürütülemeraiş, sadece siyasî bakımdan reddedilmiş kalabilecejç. Halbuki 
bilimsel açıdan çürütıîıeler şüphesiz çok daha kuvvetlidir ve bu işi 
Savigny üzerine almış, hukukun nereden doğduğu yolunda "Tarihçi Mek
tep" (diğer ismiyle "Halk ruhu"=Volkgeist) teorisini öne sürmüştür. 
Ve hetekim I87I de Fransa mağlûp edilince, millî birliğini bu zafer 
tacı altında gerçekleştiren ve ortaya-büyük bir imparatorluk halinde 
çıkan galip bir Almanya, mağlûp ettiği Fransanm Medenî kanununu ar
tık alamayacağına göre, hemen Alman medenî' kanununun hazırlanmasına 
başlanmış, bu hazırlık 25 yılda bitirilmiş, 1896'da'Alman Medenî ka
nunu, millî niteliğiyle ortaya konulmuştur. 

Görüyorsunuz ki, 19 uncu yüzyılda, Savigny'nin ortaya attığı bir 
„hukuk teorisi bile, sadece bilimsel bir gözlem ve izah amacı gütmemek-
: tedir. 

Bu uzun bahsi. Hukukun kaynağı hakkında parça parça bilgilerinizi 
derleyip toparlamak için yazdım. Ortaya çıkan - birinci sonuç şu' 

İnsanları-, hükümdarların, otoritenin haksız ve ezici baskıların
dan kurtarma amacı var; 

Papaları, imparatorlara üstün kılma amacı var; 
Liberal siyaset akımlarına ve meşrûtiyet cereyanlarına karşı,- mut

lak monarşiyi koruma gayreti var; 
Milli birliği gerçekleştirme yoluna çıkabilecek engelleri temiz

lemek gayreti var... 
Fakat tüm bu teoriler ve bunların yandaşları, yüzde yüz böyle 

gayretler içinde olmasalar ve salt bilimsel endişeler de taşısalar 
bile, bu ortaya koyduğum gayretler aşikârdır. Hukukun kaynakları prob
lemi ve hukuktaki tüm büyük sorunlar, daima başka bilim verileriyle 
ve siyasî tarihin akışı içinde ele alınıp değerlendirilmelidir. Zira 
Hukuk, salt "felsefe" değildir; yaşayan bir organizma olan, durmadan 
gelişen toplumun muhtaç olduğu düzendir, yâni pratik yönü pek çok 
kuvvetlidir. 

-Yukarda <'07̂ ünü ettiğimiz Duguit (=Dügi) bile "-Hukuku, hukuk-dişı 
izahlardan ve kavramlardan'kurtaracağım" derken, kendisi bizzat hukuk 
dışı (gerçi meşru, fakat hukuk-dışı) sâiklerle hareket etmiştir, Dev
let dediğimiz müessesenin, huk.uka saygılı olmasını sağlama yolunda, 
"-Mademki devletler egemendir ve bu egemen iradenin başlıca gereği 
başka hiçbir iradeye boyun eğmemektir ve böyle kabul edilince de d&v-
let, kolayca kendini hukuka riayetten kurtarabilmektedir, o halde, 
devleti hukuka riayet ettirmenin çâresi, onun egemenliğini inkâr et
mektir" düşüncesiyle iŞe koyulmuş ve bu düşüncesini de 5 ciltlik 
eserinin (başlıca ve en önemli eseri) önsözünde açıkça belirtmiştir. 

VI 

, Devletin Hukuka saygılı ve Hukukla ba'flı- olması,- ezelî bir-insanr 
İlk idealidir; 'Hukuk. Devleti, insanlığın ideali olagelmiştir. Bunda, 
'şüphe., yok.. Fakat, bu-meşru ve haklı, insanlara mutluluk verici amaca da, 
hukukçular, ancak bilim dışı teorilerle ulaşmağa çalışmışlar, sosyo
lojik.- h.̂ t-tâ biyolojik gerçekliklerle çelişen görüşler ileri sürmüşler
dir. Hukukun, günümüzden çok daha önce tam bir bilimsel niteliğe ka-
vuşamamasıhın sebebi budur. Hukuku, hukuk içinde bilimselliğine kavuş
turan -ise Hans Kelaen'dir. 

.Kelse.n, bu bedenlerle, Hukuk'u Anayasadan başlatır ve. Anayasanın 
nereye dayaudığı sorulunca da, bir "Temel norm'a dayanır" der. 

•'-Temöl norm nedir ?" sorusuna, bilimsel iddialı cevap vermekten 
kaçınır. .'Zir-a. bir devletin anayasası;, pek çok etkenlerih, faktörlerin-
hep beraber,- bir- arada tayin ettikleri,'^elle tutulur, gözle görülür' 
baş kaynaktır. .Bu- faktörlerin, neler oldugn ve bir i\ııa.ya;sanın meydana 
çıkışma nasıl, - ne yönden, ne derecede etkilerde bulundukları izah 
edilmeğe.- .kalkışıldığı zaman. Kelsen'e göre, sağlam ve objektif bilim-' 
sel dayanaklfir mevcut olamayacağı için, bundan ötesinde, herkes bir
biri kadar doğru söylemekte ve herkes birbiri kadar yanılmaktadır. 

-,- O halde, Kelsenien görüşte, Hukukun aslî- kaynağı, maddî kaynağı 
nedir, Tabiat mı, İnsan mı. Toplum mu, Sosyal Sözleşme mi', salt dev
let otoritesi mi, Volkgeist' mı ?, .. diye; sorunlar yoktur. -

. Zira insan, Ay'ı komşu kapısı yapabildiği bugünki günde.bile, bu 
sorulara cevap verememektedir ve vöremez... Yâni "Temel Norm" u, kimse 
bilememiştir ve bilemez-. ' , 

Aoeba, Temel Nor'.ıf bilinemiyor diye. Hukuk-, bir bilim-olmaktan 
çıkar mı ? 
;;,- "Hayat" m ne olduğu, bilimsel şekilde ve tartışma götürmez bir^ 
düzeyde tesbit ve teşhis edildi mi 7 

Ama; gene de Biyoloji diye bir bilim'in varlığını kimse reddet
miyor.,-: 

"Elektrik" in binbir kullanılışı'bilindiği halde, kendisinin ıje 
olduğu biliniyor mu ? 

Ama bir fizik bilimi var; şimdilerde "elektronik^ diye de bir 
bilim var. • 

Bazı başka yaratıkların duydukları sesleri-;duyaraayan, gördükleri 
ışınları göremeyen, hissettikleri herşeyi hissedemeyen biz İnsanlar, 
Varlığın bütün sırlarını çözmüş olma veya çözebilme iddiasına hasıl 
kalkışabiliriz ? 

"Bilim" dediğimiz ne ? Nihayet bizim olanaklarımızın sının için
de ye bizim tarafımızdan değil rai ?... Bunun ötesinde- bir Bilim anla
yışını ileri sürmek, İnsan'1 aşm&k demektir. Haiigisorunları ne kadar 
ç'Özebilirsek çözelim, nihayet İnsan'ı,a çözebildiği kadar çözebileceğiz 
ve her halde günün birinde Kainat., ortasından yarılıp içinde sır ola
rak ne var, ne yoksa güneşin altına dökülecek değil... Bunu yapabilmek 
için "yaratılmış" değil, "Yaratıcı" olmak gerek... Halbuki insanlar 
"yaratmadılar"... "Yaratıldılar",.. Yaratılan'm,. gelişe gelişe niha
yet, "kendisini" yaratabilmesine imkân düşünebilir misiniz 7 

Buna "mümkündür" diyebilen varsa, evvelâ Uzay'in'sınırlarını gös
tersin. 

§ 3. Norm Ve İrade . .• --'- ' 

Norm'un bir hukukî emir olduğunu- söyleraiş-tik. Bu emir, aslında 
bir irade beyanı olmakla beraİDer, bazan bunun harekete gelmesi ve 
hukuk düzeninde ve-filî hayatta, degişiklit--'- meydana g-etirmesi, başka' 
bir iradenin eklenfiesıne lüzum gösterir.. Normların arasında, belli 
filî ve/veya hukukî 'durumlarda bulunan kimselere doğruca hitap ederek 
onların, başka hiçbir dürtüye ihtiyaç- bulunmaksısin, birşey yapmala-• 
rını, birşey yapmamalarını (kaçınmalarını) veya,birşey yermelerini em
redenler olduğu gibi, bu türlü davranışları başkalarına emretmek hu-



susunda yetki verenler de vardır-. Bu ikinci tür kurallar, o halde, 
ancak, kendilerine yetki verilenlerin, bu yetkileri kullanmaları 
hâlinde ve kullandıkları biçimde, hukukî sonuçlar doğuracak, hukuk 
düzenine bu suretle yeni normlar-katılacaktır. 

Kişilere doğrudan doğruya emir veren kurallara en önde gelen 
örnekler olarak bir Ceza•kanununun kuralları gösterilebilir. Bunlar-
genellikle "ka.çınmaları" emrettikleri gibi, bu arada, mesela muttali 
oluaan suçların zabıta veya adliye mercilerine ihb'rx gibi, "yapma" 
lan da emretmektedirler. Vergi kanunları da böyledir. Bunlara kar
şılık meselâ borçların edasina veya mülkiyet haklarının korunmasına 
ilişkin hukuk kuralları, araya "'yetkili'' kilmmıç bir kimsenin (bi
rinci .halde "alacaklı" nın", ikinöi. İıalde" "mâlik" in) girmesi ve ka
nunun genel .emrini . Ö2el bir' emre çevirmesiyle; yürür. Ta-sa.Vvur edersi-
.niB ki,-.! hiç kimse, başka birinde,n olan alacağın! mutlaka, istemek ve-.-
tahsil etmek.mecburiyetinde olmadığı ve dilerse Borçlar kanununun 
"her borçlunun mutlaka borcunu" ödemesi gerektiği'! yolundaki kuralını 
işletmek mecburiyetinde bulunmadığı gibi, gene hiç kimse, maliki . . : 
bulundu-ğu: şeye başkaları tarafından vâkî olabilecek bir tecavüzü, 
bir haksız raüdabaloyi, onlardan haksız bir istifadeyi men etmek, men ' 
ettirmek mecburiyetinde de değildir. A'nxn tarlasını B, haksız yeris 
ekip biçtiği halde. A, buna müsamaha edebilir,. Ama, musamahft, etmediği 
zaman, hukukun," "herkesin, bir baş'^^asınm mülkiye-t haklarına'"saygı 
göstermesi gerektiği" yolundaki em.ri,- A'nm, bu emre dayanarak B'den 
bu saygıyı göstermesini istediği takdııde, B'yp yönelmiş ve- onun ta
rafındın ınnyetı gereken bir eraır hâline donuşur. 

O halde, .hukuk kurallarındaki emirlerden bazıları, bu emirler,.! 
"harekete getirilmedikçe" adeiâ "durgun" (-dornant) haldedir. 

Bu durgun emirleri kim hareke be getireo;ı̂ lır .„ -
Her hukuk kuralı, ihtxva ettıgı hukuk emimi harekete getirecek 

varlıkları tayın ve tesbıt etmiştir. . ,. 
Bu tSym ve tesbıt, ortaya bir 'huKukî 3 ktıdar" • (=pouvdiî' de" 

droit) (dileı seniz. "hukukî guç" de dıyı-bılırsmiz,) ve bu "hukukî 
iktidar" kullanacak varlığı koyar. 

Bahsettiğimiz bu "hukukî iktidar" a. Özel hukukta "sübjektif 
hak", kamu hukukunda ise "devlet yetkisi" veya (daha genel bir, 
deyimle ve kısaca) xştk±_ denilir. -

/""Yetki" kelimesi,. burada,: Kamu hukukuna has bir "deyim'-;!̂  = te-
rira) dir. Bir kimseye hukukun tanıdığı bir "yetenek"" tir. Anr 
oak bu "hukukî yeteneğin" mahiy.eti. Kamu hukukunda, Özel hu-
küktakine göre tamamen değişiktir. Bir alacaklının, vadesi 
gelen alaca'g-inı borçlusundan istemesi,.- bir "sübjektif hak"ın 
kullanılması "olduğu halde, bir kamu görevlisinin, görevini 
yerine getirmek için bir karap alması,rherhangi bir sübjektif 
hakkın kullanılması olmayıp, bir "devlet yetkisi"nin kulla
nılmasıdır .• Hukuk kuralının tanıdığı yetenek, aceba bir süb
jektif hak mıdır, yoksa bir devlet yetkisi midir-;? Bunu ayır
dığımız zaman. Kamu hukuku ile Üael hukukun alanlarını da 
ayırmış oluruz. 

'• •" -Sskidsn, bu ayrımı. Kamu hukukunda "salâhiyet" ve Özel hu
kukta, gene, "hak" deyimlerini kullanarak yaparlar, faka.t" 

, Kamu hukukumuzun bu kadar gelişmemiş olduğu geçmiş yıllarda, 
-böyle bir terim ayrılığı ile belirtilmek istenen hukukî özel
likler, çoğu kere bitbirine karıştırılırdı. Meselâ bir mülk 

•--:••- sahibinin mülkü üzerindeki hukukî iktidarına "hak" denilir; 
fakat bir vali'nin, bir« bakan'm kullandığı hukukî iktidara 
"hak" değil, "^^Uçi": .(^salâhiyet) denilir. Gene meselâ, yu
karda feodal devlet ile modern devlet konularındaki açıklama
larımızı kıyaslı olarak düşünürseniz, feodal devlette, dev-'-
let; başkanının bu sıfat3.a kullandığı hukukî iktidarların bi
rer, "hak" olduğunu, modern devlette__ise bu hakların "yetkile
re dönüşmüş "bulund.ugunu anlarsınız_/. ' '"'-



Şu halde, hukuk kurallarının ihtiva ot'îiklsri emirler arasından, 
yönelmesi gereken kimselere doğrudan' doğruya yönelnejnig •̂ e__dur£un 
halde bul .lanlarm yöneltilmesi, bu hukukî iktidar' InCİ^tenfejin) 
kullanılraasma bağlıdır, özel hukukta sübjektif hak, kamu hukukunda 
ise yetki kullanılmak suretiyle, hukuk kuralının emri X2£lSİ£.£SİiÜ£' 
maddî vs/veya hukukî • koşullara göre, belirli; muhataplarını bulacak
tır. 

Bu "hukukî iktidar'.'m kullanılması, bunu kullanacak kişinin 
bir "ir_ade be_lirjtr,ıesî  ile raüraküu olabilir. İrade belirtilmediği 
sürece, biz bir sübjektif hakkın veya bir devlet yetkisinin kulla
nılmakta olup olmadığını, kullanılmış bulunup bulunmadığını anla
yamayız ve bundan Ötürü de bir yüküm altına giremeyizj .yerine göre 
-ki böyle bir kullanış her !;afflan mutlaka yüküm dogurraayacaktır-
biz de bir yetkiye veya sübjektif hakka sahip olmakta bulundiiğumuzu 
anlayamayız. Meselâ herkes bir bağışta bulunabilir. Kendisine bağış-, 
ta bulunulan kimse, bağışlanan şey üzerinde sübjektif haklara suhip 
olur. Fakat bundan önce de, elbet, bağışta bulunma hususunda "huku
kî iktidar" iı olan kimsenin "bağışta bulunması" yâni bağış iradesi
ni açıklaması lâzımdır. 

Gene meselâ bir-İdare âmiri, diyelim ki bir vali, il içinde 
yaşayanların belli herhSngi bir şekilde davranmalarını yasaklamak 
hususunda bir "hukukî iktidar" a (=bir "dev.'.ot yetkisi" ne) sahip
tir ve kanun ona bu yetkiyi hangi zamanda ve hangi maddi ve/veya 
hukukî koşullar karşısında kullanabileceğini kendisinin tâyin ede
bilmesi olanağını tanımıştır; şimdi vali, böyle bir yetki'yi kul
landığını açıklamalıdır ki, koyduğu yasak da, bizler için bir yü
küm teşkil edebilsin. 

O,halde İrade'nin, Hukukta çok önemli bir yeri vardır. Ancak 
geçerli bir şekilde ve belli, kimselere-tanınmış olan "hukukî iktî -
darlarm kullanılmasını gösteren irade'lerle, ister özel, ister 
genel nor~'1ar meydana gelir ve. hukuk düzeninde blr~yerıilik T=bir 
katkı), yahut mevcut bir norm'da bir değişiklik yaratır veya, mev-
cut bir norm'u ortadan kaldırır, Hukuk düzeninden çıkarır. 

$ ' •. 

§ h. Hukukî tasarruf 
İşte, "hukukî tasarruf" denilen şey btıdur. Doiıysız bir açıdan 

bakılırsa, hukukî tasarruf "Hukuk düzenine yeni bir norm katan, 
bu düzendeki mevcut bir normu değiştiren veya ortadan kaldıran 
bir İrade beyanı" olarak tanımlanır i 

Fakat bütün şu yukarki açılclaraalarm ışığı altında, kabul 
edersiniz ki. Hukuk düzeninde böyle bir neticenin meydana geldiği
ni tesbit etmek için, bazı tahlille.r lâzımdır: 

A) Evvelâ, kişiye, "tasarruf" niteliğinde olan (yâni Hukuk 
düzeninde bir değişikliği mümkün kılabilecek nitelikte olan) bir 
İrade izharına imkân veren sahih ve muteber (=Bihhatli ve geçerli) 
bir normun mevcudiyeti şarttır. Eğer bizatihî norm, sağlıklı ve 
geçerli bir varlığa'sahip olarak mevcut değilse, buna dayanan her
hangi bir irade'nin, beyan edildiği zaman, herhangi bir "hukukî 
sonuç" doğurabileceği elbet düşünülemez. 

Meselâ, Anayasaya aykırı bir kanun hükmünün var olduğunu dü
şününüz. Böyle bir hükmün ortaya konulmaması, konulmuşsa Anayasa 
mahkemesince iptali'gerekir. Fakat devlet hayatının çok karmaşık 
olan akışı içinde, istenerek veya bilinmeyerek böylesine bir norm . 
doğmuş olabilir. Anayasaya aykırı bir kanunu yapmış olanlara, mut
laka "sui niyet" izafe edilmek yanlıştır. Bazan, kanun yapıcı, 
çeşitli hukukî münakaşalar karşısında belli bir görüşü seçe,r; ama 
bu görüşün. Anayasaya aykırılığı ilerde tecelli ederse, Anayasaya 
uygun görüşün hangisi olduğu da bu vesileyle belireceğinden, Anaya^ 
saya uygun görüşe göre, evvelce yaptığı aykırı kanunu düzeltir. ' '• 
Zaten Anayasa mahkemesinin görevi (=ıonksiyonu) da bu değil" midir ? 

Anayasaya aykırı bir kanun normuna dayanarak izhar edilen 
iradenin de, neticede, o Ana.yasa tarafınd,an tertiplenmiş ve ortaya 



konulmuş olan Hukuk Düzeni'ne aykırı düşeceği ve bundan oturu ae o 
düzeni etkileyemeyeceği,' onda'herhangi bir değişikliği yaratamayaca
ğı aşikârdır. ̂  Anayasa mahkemesi kararlarının geriye yürümezliği 
dola^ısiyle doğabilecek sonuçlan şimdilik tartışma dışında tutuyo-
rum_/. 

O halde, birinci şart, hukukî tasarruf için, "dayanılacak norm" 
un sıhhati'dir. 

Bu şartı, şöyle de ifade edebiliriz: Bir hukukî tasarruf, özel 
hukukta bir sübjektif hak'kın ve kamu hukukunda da bir devlet yetki
sinin kullanılmasıyla doğabileceğine göre, bu "hukukî iktidar", hak 
sahibi sayılan veya yetkili" kılınmış olan kişiye, "sahih ve muteber" 
bir surette tanınmalıdır. 

Bu dediğimizi, özel hukuktan basit bir misalle de açıklayabili
riz: Borçlar hukukuna göre bâtıl nitelikteki bir sözleşmeye dayanıla
rak, taraflardan birinin, öteki taraftan bir ifa veya eda istemesi 
mümkün müdür ? »Şüphesiz hayır. Zira böyle bir istem, sahih ve muteber 
bir dayanaktan yoksundur. 

B ) İkinci şart, sahih ve muteber olan bir norm'un bahşettiği "huku
kî iktidar" ı (=pouvoir de droit) kullanacak kişinin tâyinindedir. 

Buna, özel hukukta "hakları kullanma ehliyeti" veya "fiil ehli
yeti", kamu hukukunda gene "yetkili kılınmış «İma" denilir. Yâni; 

Norm, sahih ve muteber olarak mevcuttur; sübjektif hak veya bir 
devlet yetkisi bahşetmektedir; ama kime ? 

Özel hukukta bu kim'ligin tâyini iki aşamadan geçer: birincisi, 
"hakları kullanma ehliyeti"nin varlığıdır ki, bildiğiniz üzere rüşd, 
fârik ve mümeyyiz olma ve kısıtlı olmama gibi şartlara bağlanmıştır. 
İkinci aşama ile, norm'daki sübjektif hakkı bir başkasına karşı kul
lanacak olan kişi ile, bu "başkası" arasında bir "hukukî baglantı"nın 
var olmuş bulunmasıdır. Meselâ size sorayım:- Borçlar kanununda, "borç 
kaynakları" olarak gösterilenler nelerdir ? "Akit" (yâni sözleşme), 
"Haksız fiil" ve "Sebepsiz iktisap" (Sebepsiz zenginleşme de derler 
ki İsabetli ve munis bir terim değildir bence)... 

Demek ki. Borçlar hukuku çerçevesi içinde, bir kimsenin, bir' 
başkasından bir ifa veya eda isteyebilmesi için, onunla arasında, 
ya haksız fiilden, ya sebepsiz iktisaptan veya akit'ten doğmuş bir 
hukukî baglantı'nm .(=hukukî ittisal=rapport juridique) kurulmuş 
olması lâzım, 

A.raa genel olarak, bütün özel hukuktaki hukukî bağlantılar bun
lardan doğmakla kalmaz. Doğrudan doğruya kanun'dan doğan bağlantılar
da vardır. Meselâ, -nafaka borcu... ; 

Fakat genel hukuk tekniğinde, bu hukukî ittisalin kaynağı üç tür -
lü olmak üzere gösterilir: 

Hukukî olaylar, hukukî fiiller ve hukukî tasarruflar... 
Hukukî olaylar, "insan elinden çıkmayan, fakat hukuki soıluç doğu

ran" (yâni hukukî bir bağlantı kuran) olaylar (=hâdİEeler) olarak bir 
tanıma bağlanır, örneğin bir doğum, hukukî olay sayılır. "-Ama,- doğu
ran insandır ya" diyeceksiniz. Elbette. Fakat karşılıklı cinsler ara
sındaki her birleşmenin doğumla sonuçlandığı da elbet söylenemez. Bu-' 
nun için "doğum" bir insan fiili sayılmamıştır. Sayılsa bile, başka 
"hukukî olay" 1ar da vardır.' Meselâ ölüm... meselâ deprem... Mesela 
bazı tür yangınlar... Bunlar, kişiler arasında bir hukuki bağlantı 
meydara getirir; birini alacaklı, ötekini borçlu kılar. 

Hukukî fiiller ise, aonuounu arzu etsin etmesin, insan elinden 
çıkan ve böyle bir sonuçla dolaysız bağlantılı olan fiiller olarak 
kabul edilmiştir. Haksız,fiil gibi... Bir başkasına, hiçbir hukukî 
ve meşru sebebe dayanmayarak zarar veren kimse "borçlu" duruma düşer 
ve onun "borçlu" duruma düşmesi de, tabiatiyle bir-başkasını (kendine 
zarar verileni) "alacaklı" Suruma sokmuştur ve alacaklının eda veya 
ifa isteklerinin muhatabı kılmıştır. 

Hukukî tassj'ruflar ise, şimdi incelemekte olduğumuz konudur. 
Demek ki, sadece ortada, sahih ve muteber bir norm'un bulunması 

yetmez; başka unsurların da katılmasıyla,-bu norm'un ihtiva ettiği 



"huKUK-1 îi'j-i-icxi. ^ OCA1İJ.JJ uxauj-iuiuii^iz. jDir i;aKira nuKuki ve/veya fill 
faktörler bir araya gelince, kişi bu imkâ'zîı kazanır. A, B'nin oglü 
değilse» B öldüğü zaman ''evlât" sıfatıyla nıirasçılık iddia edebilir 
mi ? A'nın B lehine bir vasiyeti yoksa, terekeden herhangi bir pay 
isteyebilir mi ? 

Demek ki, özel hukukta ''sübjektif hak"kın, kamu hukukunda "yet
ki" nin, kime ait olduğunun tesbiti, kimin "hak sahibi", kimin "yetki" 
sahibi olduğunun bilinmesi je kişinin böyle bir durumda olması ikinci 
ve pek önemli bir şarttır. 

Gelelim ikinci' aşama'ya: Sübjektif hakkı veya devlet yetkisini 
veren norm, sahih ve muteber olarak mevcut; hak veya yetki sajıibinin 
de bu sıfatı tartışmasız olarak belli... Ama, bu kadarı, onun ortaya 
koyacağı, belirteceği bir iradenin, bir hukukî tasarruf sayılmasına 
yeter mi ? 

Bu ikinci aşama,da da esasa ve şekle ilişkin gerekler görmüyor 
muyuz ? 

A, alacağını bir başkasına "temlik" ediyorsa, bunu yazılı olarak 
yapması gerekir (B.K.mad.I63), Sözle alacak temlik edilmiş olmaz. 

Hakkını veya yetkisini kullanan kişinin, iradesinin de her turlu 
"fesat" tan arı olması, yani her türlü bozukluktan uzak ve arınmış bu
lunması lâzım değil mi ? 

Bir kimse hatâya düşerek, veya tehdit altında veya yanıltılarak 
(hile ile) hakkını veya yetkisini kullanma hususundaki iradesini, 
şekillere tamamen uygun biçimde yapsa bile, bu muteber midir ? Buna 
Borçlar hukukunda "nisbî butlan sebebi" olarak bakmazlar mı ? 

Kamu hukukunda da, bir devlet yetkilisi tehdit ve zorlama (=ik-
rah) altında bir karar verse veya hileye düşürülerek kendisine bir 
iş yaptırılsa, elinden bir karar alınsa, bunun mutlaka bir hukukî 
değeri olacak mıdır ? 

Özel hukukta, böyle duruma sokularak irade beyan edene, bir im-^ 
kân tanımışlar; dilerse bir yıl içinde (B.K.mad.31) iradesinin bozuk
luğunu kendisi öne sürerek, böyle bir iradenin hukuk düzeninde yarat
tığı değişikliği ortadan kaldırabiliyor. Kamu hukukunda, üstelik kamu 
görevlisinin kullandığı "yetki" kendisine de ait bulunmadığına ve 
ancak "kamu yararı" için kullanılabileceğine göre, bu hususta daha 
sert kuralların varlığı kabul edilmeden olabilir mi ? 

Özetle, sahih ve muteber bir hukukî tasarrufun var olabilmesi 
için, böyle bir tasarrufta bulunabilmek İçin kullanılacak sübjek
tif hakkı "veya devlet yetkisini veren normun sahih ve muteber su
rette var olması; bu hakkı veya yetkiyi kullanan kişinin, hem hak 
veya yetki.: kullanmaya ehil bulunm.ası, hem de bu belli hak veya yet
ki için "iktidar" sahibi kılmm.ış olması, sonra da hukukun öngördü
ğü başka esas şartlara ve bu iktidarın kullanılmasında öngörülmüş 
şekillere uygun surette ve her türlü bozukluktan uzak bir iradeyi 
açığa koyması- (=xzhar etmesi, beyan etmesi) gerekir. Ancak bu su
retledir ki, yeni bir norm doğar ve hukuk düzenine katılır veya da
ha önce katılmış bir normu değiştirir yahut ortadan kaldırır. : ̂  

§ 5. Norm'ların oluşması 
Şüphesiz Hukuk' düzeninde' 

meşine imkân bulunmayan bütün 
sinde değildir. 

Bu, normların birbiriyle 
zıt hukuk emirlerinin sreya ge: 
çatışmayı gidermek için aranan 
sonucudur. Hukuk düzenindeki b 
misiniz ? Sayarsanız, birbirin 
karşılaşırsıni'"i. . . Kişi ne yap 
bir sıraya koymak, "geçerlik' 
bunların -ı-asinda bir basamakl 

mevcut olan ve sayısını kimsenin bil-
normlar, ayn]. hukukî geçerlik derece-

çatışması halinde, yani birbirine 
eklerinin ortaya çıkması halinde, bu, 
çözümün, zorunlu ve kaçınılmaz bir 
tün normları eş değerde sayabilir 

in zıddı olan emirlerle, gereklerle 
aoagını şaşırır'. O halde, normları 
derecelerine göre basamak'landirmak, 
anm.a. (=iyerarşl=Hierarchie=eski tâ-



illi] 

birle "silsile-i meratip" 'yâni mertebeler (basamaklar) silsilesi 
(sırası)) tesbit etmek şarttır. Aksi halde, normlar çatışır; yâni 
hukuk emirleri, hukuk gerekleri çatışır; neyi yapmak, neyi yapmamak 
gerektiği bilinemez; böylece insanlar da belli bir düzen'e giremez
ler; toplum hayatı cehenneme döner; uyumluluk, sükun, huzur kaybo
lur. Halbuki Hukuk düzeni'nin fonksiyonu, böyle bir kargaşalığı de
ğil, bir ahengi, bir uyumluluğu sağlamaktır. 

Hukukta, hiçbir . norm'un bir baş.ka norm'la çatışmasına ve her 
iki normun da, böyle bir çatışma hâli içinde, karşılıklı geçerli 
olmalarına müsaade edilemez. Çatışan normlar doğabilir. Gerçi bun
ların dogmasını önlemek için Hukuk, önceden tedbirler almıştır; fa
kat buna rağmep., gene de doğabilir. Böyle olursa, Hukuka da, ' derhal 
bu normlardan birini ortadan kaldırmak veya yok saymak düşer.' 

Çatışan iki norm'dan birini ortadan kaldırmak veya yok saymak 
için, kabul edersiniz ki, bunlardan hangisinin ötekisinden önce 
geleceğini, diğer bir deyimle) hangisinin üstün tutulacağını evvel
den tâyin etmek lazımdır. Böylede, bir ölçü tesis edilmiş dlur. 
Denir ki, a normu, ancak A'ya- uygunluk içinde doğabilir veya mevcut 
olabilir. 

Ö halde, normlar arasında bir/'basamaklanma" yapılması zorunlurr; 
dur. Normlar, bu basamaklanma'ya göre doğacaklardır. 

Burada, Hukukun en ,önemli.bir bahsine gelmiş bulunuyoruz. 
Bu basamaklanmayı kim tesbit eder ? ve bu, normların hangi ni

teliklerine veya Özelliklerine'bakılarak yapılan bir basamaklanma' 
dır ? . 

.Yukarda, çeşitli hukuk teorilerini, hukukun'kaynağı hakkındaki 
görüşleri, özleri itibariyle çok kısa olarak've kuş bakışı gözden 
geçirmiştik. 

Hukukun kaynağını araraa;k, şimdi bulunduğumuz açı'dan bakılınca, 
bütün hukuk normlarının, kendi içlerinde sıralanmakla beraber, tüm-
sel olarak (yâni topyekûn bir halde) uymaları gereken asıl norm'u 
(Kelsen'in deyişiyle ''temel norm"u) bulmak çabasıdır. 

O halde, derhal, gene aynı soruna dönmüş bulunuyoruz: temel norm 
nedir ? Hangisidir ? ' . . 

"Sosyal sözleşme" (=Contrat social) midir ? "Tabiî haklar ve 
özgürlükler" midir ? Tanrısal iradeler midir ? Devletteki en yüksek 
güç'ün iradesi midir ? Tarihçi Mektebin iddiası gibi "toplumsal ruh" 
veya ".Halk ruhu (=Volkgeist)" mudur ? 

Yoksa, Kelsen'in söylediği gibi, pozitif bir şekilde ispatlan
ması mümkün olmayan herhangi birşey olmayıp, pozitif olarak elde bu
lunan Anayasa mıdır V 

Yâni, işe nereden başlamalı ? 'Varlığını pozitif şekilde ispat-
layam.aäigiraiz "şey" lerden mi, yoksa herkesin elle tuttuğu, gözle • 
gördüğü bir "şey"den mi? Kelsen'in kabul ettiği gibi "Anayasa" dan 
mı ?' ' 

Hiç kuşkusuz, Anayasadan... 
İdare hukuku, bir "pozitif hukuk" dalıdır. Bu hukuk, belli 

somut hukukî anlaşmazlıklara, belli somut hukukî çözümler vermekle, 
devlet hayatının en büyük bir bölümünü "düzenlemek" le görevlidir. 
O halde, bizim hareket noktamızın da "pozitif" olması şarttır. 

Bunun üzerine de, şöyle dememiz gerekir: 
Bir devlette, hiçbir hukuk normu, Anayasaya aykırı' olamaz. 

Ve ilave ederiz: 
Biı;̂  Devletin, hukuk düzeninin kaynağı ve -b_emellerl, o devletin 

anayasasmdadır .Bu düzendeki her çeşit normun sırasını Anayasa tes
bit eder. 

Ancak burada, kısaca'bir ön-sorun'a da değinmeliyiz: Anayasanın 
kendi içindeki normlar ?... Onların hepsi de eş değerde midir ? Bun
ların arasında bir aıralanma yok mudur ? . 

Ve bir de şu : Anayasalar, Anayasada yazmadıkları normlar kabul 



Kabul edemezler mi Ederlerse, bunların yerleri etmemişler midir 
neresidir? 

Diğer bir deyişle, Anayasa'nm da üstünde bazı "pozitif hukuk" 
normları var mıdır ? Varsa, bunların varlığını nereden bileceğiz ve 
bunlar hangileridir 7 

Evvelâ bu ikinci sorundan başlayalım: 
Normların kaynağının Anayasa olduğunu söylemiştik. Fakat Anaya

salar, gene kendi metinlerinde, kendilerinin de dayanmakta oldukları-
bazı daha üstün normların bulunduğunu beyan edebilmektedirler. O hal
de, daha üstün bir kaynağın -fakat pozitif olarak- varlığı Anayasada 
kabul ediliyor, demektir. 

Bizim Anayasamız da, kendisinin dayanak olarak aldığı bazı pozi
tif kaynaklardan bahsetmektedir. Bu kaynaklar arasında herhangi bir 
sıralama yapmaksızın, bunlardan misaller verelim: 

Anayasamızın 2 nci maddesinde ne yazıyor ? 
"Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen 

temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik, sosyal bir hukuk dev
letidir". 

Demek ki, devletimizin bir "hukuk devleti" olması, bu hukuk dev
letinin (*) Diillîllgi, demokratikligi, lâikliği ve sosyalliği, "İnsan 
haklarına" ve Anayasamızın "Başlangıç" kısmında belirtilen "Temel illce-
lere" dayanmaktadır. 

"İnsan hakları" dedir ve hangileridir ? 
Buradaki "İnsan hakları", herhangi bir filozofun veya siyasal bi

limcinin belirttiği ve sıraladığı İnsan hakları değildir. Buradaki 
İnsan hakları, pozitif hukuk belgelerine geçmiş ve devletimizce, pozi
tif hukuk kuralı olarak benimsenmiştir. .BunlaKin birincisi ve en'önem-
'li olanı 10 Aralık 19'^8'de, bizim de üyesi bulunduğumuz ve altına dev
letçe imzamızı koyduğumuz "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi" dir. % 

Diğeri, 't Kasım 1950'de Eoma'da kabul edilen ve bizim de arkadan 
10 Mart 195^ tarih ve 6366 sayılı kanunla kabul ve tasdik ederek iç, 
hukukumuza aktardığımız "İnsan haklarını ve ana hürriyetlerini koruma 
Avrupa-sözleşmesi" dir. Burada da insan haklan yazılıdır. 

Bu her iki metin, pozitif hukukumuzun yazılı kaynakları arasında 
yer alır ve İnsan haklarını sayar. Bu hakların neler olduğu hususunda, 
hiç şüphesiz tarih boyunca, özellikle Tabiî Hukuk teorisi tarafından 
ileri sürülmüş iddialardan geniş ölçüde ĵ ararlanılraış, bu görüşlerin 
hemen hepsine yer verilmiştir. Ancak şuna dikkat etmeli: Tabiî hukuk 
nasariyecileri, bu görüşleri kendi fikirleri olarak öne sürmüşlerdir. 
Biz ve gerek Birleşmiş. Milletler teşkilatının, gerek Avrupa Konseyinin 
diğer üyeleri olan devletler, bu İnsan haklarını, Tabii hukuk nazari-
yecileri böyle dedi diye almıyoruz. Bunları, aradan geçen bunca yüzyıl 
ve birçok özgürlük denemelerinden sonra, "-Bu haklar tanınırsa insan
lar özgür sayılabilir; insan haysiyetine saygılı olunur" diye alıyo
ruz ve bunları şu yukarki beyannamelere, sözleşmelere devlet olarak 
katılmak suretiyle "pozitif" hukukumuzun kaynakları olarak tesbit e di
yoruz. Hattâ bununla da kalmayarak, bunları devletimizin dayanakları 
diye ilân ediyoruz. O halde, bunlar. Anayasamıza kaynak oluyorlar. 

• Anayasamızın 2 inci maddesinde zikredilen diğer anayasa kaynağı 
da, "Başlangıç" da belirtilen "Temel ilkeler"oluyor. 

Bunların hangileri olduğunu anlamak için. Anayasamızın "Başlan
gıç" metnini okumalıyız. 

• Burada bizim tesbit edebildiğimiz "temel ilkeler" şunlardır: 

1 ̂  

I ,• 

(*) Devlet kelimesini, bir cümlenin içinde "D" ile ve büyük harfle 
yazanlar olduğu gibi Anayasamızda da böyle bir yazımın örnekleri gö
rülmektedir. Bizde, satırbaşı olmayan yerde devlet'i, büyük harfle 
yazmağa sebep yoktur; çünki devlet kelimesi, bugünki dilimizde, her
hangi başka bir anlama gelmez. Fransıaoada ise (etat) hâl, Etat dev
let demek olduğundan, böyle bir yazım zorunlu görülmüştür i 



1. Türk milliyetçiliği.. . ••'. 
Anayasanın Başlangıç kisraı,'4u anayasanın ortaya konulmasında, 2? 

Mayıs 196O devrimini yapan Türk Milletinin "... Türk milliyetçiliğin
den hız ve ilham..." aldığını açıkça söylemektedir. 

Bunun ardından şu temel ilkeler gelmektedir; 
2. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi^ 
3. Millî m^'cadele ruhu; 
't. Millet egemenliği; 
5. Atatürk devrimleri; 
6. Millî dayanışma; 
7. Sosyal adalet; ' ' 
8. Demokratik hukuk devleti. 

Burada Atatürk devrimlerini 5 inci sırada zikredişim, '"Başlangıç" 
metnindeki ifade sırası sebebiyledir. Orada da, bu, Atatürk devr'imle-
rlne 5 inci derecede önem vermekten değil, ifade tarzından dolayı böy
le gelmiştir. 

Bu temel ilkelerden Sosyal adalet ve demokratik hukuk devleti hak-
kmdakiler, Anayasanın bunlarla ilgili hükümlerinde ,tarif edilmeseler 
bile, bütün unsurlarıyla ortaya konulmuşlardır. Anlaşılmaları kolaydır. 

"Millî dayanışma" özellikle 11 inci maddede ifadesini bulmuştur. 
Millet egemenliği ise k Üncü maddede belirlenmiştir. 

Geriye' "Türk milliyetçiliği", "Millî Mücadele Ruhu", "Yurtta sulh. 
Cihanda sulh" ilkeleri ve "Atatürk Devrimleri" kalıyor. 

Bunlar nelerdir ? ve nerede yazılıdırlar ? 
Bu dört ilkenin ilk üçü, dördüncüsünün içinde yatar. O halde, Ata

türkçülük, iyi . kavranırsa, Türk Milliyetçiliğinin ne olduğu. Milli Müca-
dele Rufıû'nun ne, anlama geldiği. Yurtta sulh ve Cihanda sulh'un neyi • 
kasdettiği Atatürk'ün fikir, devlet yapısı, toplum yaşantımızda ger
çekleştirdiği devrimlerle ortaya çıkar. 

Atatürkçülüğü tam anlamında ve gereği gibi kavramanın başlıca yolu 
ise, doğrudan doğruya Atatürk'e- başvurmak ve onun ağzından çıkanları, 
onun kaleminden yazılanları dikkatle okuyarak öğrenmektir. Bu hususta 
"Büyük Nutuk" ve resmî yayınlar.arasında yer alan "Söylev ve Demeçler" 
le, kendisinin en yakınlarına dikte ettiği veya gerçekliğinden şüphe 
olunmasına imkân'bulunmayacak surette kendisinden naklolunan fikirler 
başlıca kaynakları teşkil eder.• 

Büyük Atatürk'ün, yukarda ''t üncü-sayfada naklettiğim "Millet" ta
nımlaması, atıfta bulunduğum kitapta,, onun kendi elyazısıyla mevcut-' 
tur. Bu türlü kaynakları her gencimiz' araştırmalı, görmeli, okumalı 
fikirlerini büyük açıklıkla anlatmış olan Atatürk'ün kendisinden .Ata
türkçülüğün ne olduğunu öğrenmelidir. Zira, birer hukak öğrencisi ola
rak da görüyorsunuz ki, Atatürkçülük, Türk milleti için sadece bir 
bağımsızlık, millî haysiyet, millî dayanışma ve çağdaş' uygarlık düze
yine ulaşma yolu olmakla kalmıyor; aynı zamanda, Türk hukukunun en üst 
normlarını ifade ediyor ve pozitif hukukumuz bakımından kaynak değe
ri taşıyor. 

Anayasamızın tahlilinden çlkan sonuç budur. 

Diğer problemimiz. Anayasanın kendi metninde yazılı normlar ara
sında' bir basamaklanma'dan bahsetmenin mümkün olup olamayacağı İdi. 

Hiç şüphesiz. Anayasamızın kendi içinde de, bazı normlar, diğer
lerinden üstün değer ve geçerliktedir. Zira Anayasalarda, usulî hülcüm-
1er de vardır. 

Örnek verelim: IŞ5 inci maddeye gÖre, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üye tam sayısının enâz üçte birinin teklifi ve Meclislerin (Mil-' 
let Meclisi İle Cumhuriyet Senatosu) ayrı ayrı üye tara sayılarının 
üçte ikisinin kabulü ile Anayasanın değiştirilmesi.mümkündür. 

Ancak, "Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa 
hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez" (mad.9). ' 

O halde. Anayasanla kendi içinde, en azından bir norm vardıi» ki, 
bunu değiştirmeğe -bir Anayasa yürürlükte iken- kimse muktedir değil
dir. Hatta, yepyeni bir Anayasa -meselâ şimdiki I96I Anayasası gibi-
yapılsa bilo, devletin şeklinin Cumhuriyetten başlsa bir şekil olabi-



leoeSi o ysni Anayasada da kabul edilemez. _Jîunu yapabilecek güç 
yoktur. 

Demek kij Anayasamızın bu 9 uncu maddesindeki norm, diğer her
hangi bir norm gibi değildir; onlardan üst bir geçerlik derecesinde
dir. 

Hakkında böyle "değiştlrilmezlik" hükmü bulunmamakla beraber, 
değiştirilmesinin niçin mümkün olmadığı izaha rauhtag bulunmayan başka 
Anayasa hükümleri de vardır. Meselâ, 2 nci maddedeki "Türkiye devleti, 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" normu... Hesraı dil'ln 
Türkçe olduğu hakkındaki norm. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete 
ait bulunduğu hakkındaki norm. Hiç kimsenin, kaynağını .anayasadan 
almayan, bir "devlet yetkisi" kullanamayacağı hakkındaki norm..j 

Görülüyor ki, normlar arasında bir "degişebilirlik-degişemezlik" 
ayrımı, aynı zamanda bir kuvvet ve geçerlik ayrımıdır. , -

Böylece, hukuk düzenindeki normlar, en yukarı basamakta, bu dü
zenin en Kenel, en tümsel esaslarını teşkil etmekte, hareket nokta
larını, asli kaynaklarını vüoude getirmekte ve diğer normlar, derece 
derece, bunların uygulanmaları, açıklanme.ları, her derecede biraz 
daha "az genel" hâle gelmesi, daha somutlaşması suretiyle, tam birer 
somut varlık olan bizlere, bizlerin tam bir somutluk içindeki ilişki
lerimize kadar inmektedir. 

Anayasa, tümlügü ile, -kendi metninde ifade ettiği gibi- kendi 
metninde neler olduğu sıralanmamış, açıkça yazılmamış, tanımlanmamış 
bazı üstün normlara dayanmakta, sonra Anayasanın metninde yer alan 
normlar arasında bir derece ve kuvvet farkı da görülmektedir. 

Bundan sonra "Kanun" 1ar gelmektedir. 
Anayasanın 8 inci maddesine göre, "kanunlar. Anayasaya aykırı 

olamaz". 
Kanun koymak, değiştirmek veya kaldırmak Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin (T.B.M.M.) yetkilerindendir, \ 
Bundan sonra "Kanun hülcmünde kararname" gelmektedir. 
T.B.ii.M. bir kanun kabul ederek, bu kanun ile, Bakanlar kuruluna, 

"Kanun hükmünde kararname" çıkarmak yetkisini verebilir (mad.o'f). Böyle 
bir yetkiyi veren kanuna "Yetki kanunu" denilir. 

Bir "yetki kanunu" nda: 
1) Çıkarılacak kararnamenin amacı; 
2) " " ' kapsamı; 
3) " " ilkeleri; 
^) Böyle bir kararnameyi çıkarma yetkisinin içinde kullanılabi

leceği süre; 
5) Kararnamenin yürürlükten kaldıracağı veya değiştireceği kanun 

hükümlerinin hangileri olacağının belirtilmesi, 
lazımdır. 
Kanun, hükmündeki kararnamelerde ise, bunların, hangi yetki ka

nununa dayanılarak çıkarıldığı belirtilmek lâzımdır. 
Bu kararnameler, yayımlandıkları gün T.B.H.M.ne sunulur. Sunul-

mazsa derhal yürürlükten kalkar. 
T.B.M.H. kanun geçerligindeki hukuk kuralları koyma hususunda 

asıl yetkili organ olduğu için, yayınlandıkları gün kendisine sunu
lan "kanun hükmünde kararnameleri", kanunların-görü.şülm_esi için ko
nulmuş kurallar uyarınca ve diğer kanun tasarı ve tekliflerinden önce 
vs ivedilikle görüşüp karara bağlar. Reddederse, kararname ortadan 
kalkar. Değiştirirse, değişik şe.kilde-kabul edilmiş olur. 

Ancak, siyasî haklar ve ödevler ve temel hak ve özgürlükler, Söy
le kararnamelerle düzenlenemez; bunlar için mutlaka kanun lazımdır. 

Bu kararnameler "kanun hükmünde" oldukları için, bunların," yetki 
kanunlarına, yetki kanunlarının Anayasaya vs bu kararnamelerin doğru
dan doğruya Anayasaya uygun olup.olmadığı, kanunların denetimindeki 
usullerle. Anayasa mahkemesince denet].enebilir. 
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Kanunlardan sonra gelecek hukuk k̂ ırallarj. bakımından Dazı özel
likleri göz önünde tutma.k 'gerekir^' 

Kanun ve. "Kanun hükmünde kararname" basas-aklarından sonra norm
ların üreyişi, özel huhak ve kamu hukuku baiıımmdan özellikler gös
terir. Bunu şöyle açıklayalım: 

Gerçek kişiler V :, j • :•• r i.r>ı,'}xJiCa. "ü.vçür" lüklore sahip sayıl
mışlar d.ır „ Eskiden oj.dug-ı ;lbi b vr bsgin- \^ ..tole ayrımı, yoktur. 

/ Köleler, bildıği.niz gibi, ''hali 3ahibi=hukuk süje'si" değil, 
"hak mevzuv=h'ü.kuk obje'si" sayılırlarâı. Köle, mülkiyet hakkının ko
nusunu teşkil eden bir rnal idi; tıpkı herhangi bir evcil ha.yvan gi
bi. Köle (veya esir) bizzat hak sahibi olamadığından dolayı, onun 
-ama bir insan olarak- mevcut bulunan ve izhar edebileceği idars'nin .. 
de hiçbir hukukî netice logurabilmesine. ytâni bir norm dogurabilme-
sine imkân yoktu. Çünkl, diğer b.ir ifadeyle, böyle bir irade beyanı
nın, harekete getirebileceği herhangi bir hukuk emri bulunmamaktaydı./. 

Gerçek kişilerin--ki kölelik olmadığına göre, bugün bütün İnsan
lar birer gerçek kij;i ' dirler— vaktiyle Tabii hukuk nazariyeoilerinin 
iddia ettikleri gibi (fakat taınamen o mahiyette olmayarak) . sahip bu
lundukları "temel haklar" (yâni özgürlükler-hürriyetler) vardır. 

Bu. hürriyetler şunu gerektirir; İnsan., yasaklanmamış olan herşeyi 
^jagabilijr ve bu yapabilme' den, belli kategori hukuk normları doğar. 

İnsan]ar, özgürlükleri gereği olarak "eşit" kabul edildiklerin
den , bunlardan . hj£hangi_birn̂ ıijti__̂ î ŝ ejl̂ _î ^ 
kî, bir yüküm altına sokama.2. Fakat ay.wi insanlar., bu özgürlüklerini 
kullanırken ahlaka, kanuna, âdaba aykırı hareket etmemek şartiyle 
ve ancak kargılıklı iradeleri.jle birbirlerini yekdiğerinin sağlayaca
ğı bir menfaat mukabili, yüküm altına koyabilirler. 

Borçlar hukuku derslerinde edindigiria temel bilgiler, bu açık
lamamızı anlamanıza yeter: kişilerin yapabilecekleri akitler, sadece 
borçlar kanununda yazılı olanlardan ra:. ibarettir 7 've bu akitler ya
pılırken ancak Borçla; kanununda gösterilen tip'1er uyarınca mı yapı
labilir î 

Şüphesiz hayir. Borçlar kanunu, mümlîün ve muhtemel akit tiple--
rini göstermiş ve kişiler bunlardan herhangi birini yapmak iradesini 
izhar ettikleri halde yaptıkları akti, bütün hukukî gerek ve•hüküm
leriyle ta.raamlayamamışlarsa, lorçlar kanunu bu eksikleri doldurur. 
Ancak gen.e tekrar edelim: kanuna, ahlâka, âdaba aykırı-olmamak kay-
diyle iki kişi, her istedikleri konuda ve biçimde akit-yapabilirler 
ve bu akü; muteber olur; yâni l̂ ağlâ ıcı cl;ır; ,bu demektir ki, bu 
akitte, ta,raflardan birinin üzerine ald'igi yüküm, hukuk açısından 
yerine getirilmesi gerekli bir yüküm -teknik deyimle bir̂  "vecibe" 
dir-; yani bir norm doğmuştur... 

Gene, Ceza hukuku açısından konuşaiım: Kanunsuz suç olabilir mi? 
Yani bir kanun, belli bir davranışı yasak],amarfıişsa ve cezaî bir 
müeyyedeye bağlamamışsa, - bu davranış suç sayılabilir mi ? Hayır. 

O halde, görüyorsunuz ki, insanlar içiiı özgürlük şıs2i'<î r; öz
gürlüklerin k.aldırıl:.ıaEi veya pınırla-nması iştijsna'dır. 

Özgürlüğünü kullanarak bir hukuk normu yaratılabildlğlne göre, 
demek ki insanlar için ehı.İ2;ê t_̂ e_jı_sıd.̂ _dıy j _ed-ıl_İ2̂ ^ 
dır. 

Hukuk düzeni, toplumdan top].uma, insanlar için düşünülebilecek, 
her türlü özgürlüğü, arada hiçbir fark oljaksizin aynen kabul etmiş 
ve benimsen-iş bulunmayabi] ir. Uygar- deniokx-atik toplumlarda gerçi 

"böyle hürriyet farkları yoktur; fakat o],cug-anu da kabul etsek, sonuç, 
hukuk tekniğinde değişmez. 

Hukuk Düzeni, daha kökeni.nde, yâni Anayasada ve Anayasanın dahi. 
kendisj.ne kaynak olarak kabul ve zikrettiği üst-kurallarda belli ' 
hürriyotleı-i kabul ettikten sonra: a/ bu hürriyetlerin kullanılışını 
kişiler arası ilişkile-- ba.k;ımından dÜT:,en.ler ki , bundan Özel Hukuk 
doğar; b/ bu hUrriyet.l ̂.i'in tcplu.rıa îcarşr. kullanılışını düzenler ki 
bundan d;ı Kamu hukukunun bir kısmı meyda--,a gelir ve bu alan, Kamu 
hukuku içine girer,. Bu alanda (siyasî haklar, kamu hakları alanında) 



yapılan düzenlemeler iki türlü emir İhtiva ediyor denebilir; birinci 
tür emirler, kişilere bu haklarını nasıl kullanacaklarını gösterir; 
ikinci tür emirler, devlet otoritesine ve kamu görevlilerine, kişi
lerin bu haklarını kullanmaları için ve kullanmaları sırasında nasıl 
davranacaklarını bildirir. 

Şimdi, Anayaaamızm 11 inci maddesine göre, hürriyetler, o mad
dede ve diğer maddelerde gösterilen bazı sebep ve amaçlarla ancak 
kanunla sınırlanabileceğine göre,- özel hukukta, kanunların (mesela 
Medeni kanun, Borçlar kanunu ves... ) yaptıkları bu sınırlamalardan 
sonra ve bu belirtilmiş alan içinde, artık kişiler, özgürlüklerini 
diledikleri gibi kullanırlar. Bunların bu kullanışlarının hukuka.uy
gun olup olmadıkları mahkemelerce incelenir ve tesbit edilir. 

K&rau hukuku alanında ise, kişilerin hürriyetlerini kullanmala
rında kamu. görevlilerine de düşen, işler bulunduğuna göre, devletin 
bu alandaki makaraları, bu işleri, kanunların altında hukuk kuralla
rıyla düzenlemek durumunda ve görevindedirler. 

Görüyorsunuz, (ve gözden kaçırmamalısınız) ki, bu ikinci tur 
düzenleme, kişinin kişi ile münasebeti sahasında değildir. 

O'halde, Özel hukuk alanında, hukuk normlarının sıralanışında 
ve üremesinde. Kanun'dan sonra Akit (=sözleşme) gelecektir. 

Kamu hukuku alanında ise Kanundan sonra Tüzükler gelir. 
Tüzükler, Anayasanın 107 noi maddesine göre: a/Bakanlar Kuru

lunca hazırlanır; b/ Kanunların uygulanmasını .göstermek veya emret
tiği işleri belirtmek için hazırlanır• c7~Hazirlanmış olan tüzük 
tasarısı, Anayasa, kanunlar ve diğer tuzükle'rle ilişkileri ve kendi
sinden yukarıdaki normlarla çelişkilerinin bulunup bulunmadığı an
laşılmak üzere Danıştay'ın (idari kısmının) incelemesinden geçiri-, 
lir (-bu incelemenin sonucu, tüzüğü çıkarıp çıkarmamak hususunda 
Bakanlar kurulunu bağlayıcı değildir; aydınlatıcıdır); d/ böylece 
incelemeden geçen tüzük tasarısı. Cumhurbaşkanının da imzalayacağı 
(yâni katılacağı) bir Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilir ve 
e/ Eesmı Gazetede yayınlanmak suretiyle yürürlüğe konulur. 

/ Burada "Kanunların uygulanmasını göstermek" ile "kanunların 
emrettiği işleri belirtmek" arasındaki görev ve mahiyet far
kına temas etmek isterim. 

Bir kere, herşeyden önce şu bilinmelidir ki, tüzükler, 
"kanun boşluklarını doldurmak" için yapılmaz, Kanun boşluk
ları yorum ile doldurulur. Tüzüklerin yapılmasında Anayasa
nın zikrettiği bu iki amaç, "boşluk doldurma" değildir, 
a/ Kanunlar, Hükümete (burada =tdare) belli görevler yükler-

. ler. Bu görevlerin bütün ayrıntıları, kanunlarda gösterilmez. 
Bakanlar Kurulu, bu görevleri nasıl yerine getireceğini, İda
re • teşkilâtının y-apısı ve türlü hukukî ve maddî, mali, beşerî 
imkânlarıyla, düzenler, b/ Kanunlar bu ikinci hale misal olarak. 
İdareye, topyekun bir görev verirler ve bu görevin yerine ge-
turuluşunde hiçbir yön göstermez, hiçbir ayrıntılı düzenleme 
yapmazlar; o zaman Bakamlar Kurulu (=Hükûmet) tamamen soyut 
biçimde aldığı bu görevi, daha alt görevler haline de sokar 
ve tümünü birden düzenler. 

Ve şunu da İlâve edeyim ki: Tamamen soyut bir biçimde de 
olsa, kanunla asgari bir düzenleme yapılm.amış ve İdareye görev 
verilmemiş bir alanda -yâni bir kanuna dayanmaksızın- doğrudan 
doğruya tüzükle düzenleme yapılam.az. 107'nci madde, her. tüzü
ğün bir kanuna dayanması gereğini açıkça ifade ettiği gibi, 
Anayasanın 6 ncı maddesi de esas.en Yürütme görevinin "kanunlar 
çerçevesinde" yerine getirileceğini y'azmaktadır_7. . . . , • 

Tüzüklerden sonra Yönetmelik'1er (=Talimatname) gelir. 
Yönetmelikler, tüzüklerden bir alt derecedeki norm kategorisini 

teşkil ederler. 
Anayasanın 113 üncü maddesine göre. Bakanlıklar ve kamu tüzel 

kişileri, kendi görev alanlarındaki kanunların ve tüzüklerin uygulan-
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masını sağlamak üzere yönettneliklisr'çıkarırlar. Bunların da Eesmı 
Gazetede yayınlanması şarttır. 

Çeşitli basamaklardaki normlar, bir yukarı basamaktakilere ay
kırı olamayacağı için, nasıl kanunlar Anayasaya, tüzükler kanunlara 
ve Anayasaya,aykırı olamazsa. Yönetmelikler de tüzüklere, kanunlara 
ve Anayasaya aykırı olamaz. Bu hususu Anayasa da Craad.113)'ayrıca 
belirtir. 

Yönetmeliklerin altında da çeşitli idarî emirler (=normlar) ' 
gelir. Bunlar Genelge (=taıııim) 1er, Yönerge ( = talim-at) 1er veya 
kanunların, yahut tüzüklerin başka isimler verdiği idarî emirlerdir. 
Ancak genelgelerle yönergeler arasında bir basamak farkı vardır. 
Genelge (adından da anlaşıldığı gibi) yönergeden daha genel bir norm' 
dur. 

Şimdi, bu suretle, Wormlarm yukardan aşağıya sıralanışlarının 
tablosunu çizdikten sonra, bu sıralanmada, biza.tihî normların mahi
yetleri ve bunları ortaya-koyanlar • bakımından özellikler nelerdir, 
bunu inceleyelim: 

Genellikle, normların yukardan aşağıya doğru inişi' bir ''somut
laşma" (müşahhas'laşraa) ifade eder. Bu oluşma, sökülmüş bir ağacın 
başaşağı tutuluşu ile resimlendirilebilir. Bir gövdeden (Anayasadan) 
dallar ve onların herbirinden de daha alt-dallar ayrılır. 

Gerçekten Anayasa planındaki normlar, hukuk kaynağı olarak ^ -
yılı ve azamî soyutluk derecesindedir. Bunun nedenini anlamak kolay
dır; kaynak tek. bir bü'tünlük ifade eder; devlette, fe:rtlerin gerek 
birbirleriyle,' gerek devletle ilişkileri bu kaynaktan başlayan bir 
düzenlenmeye tâbidir. Gene benzetme caizse, Anayasal normlar tüm 
toplumu ve onun yaşantısmdaki ayrıntıları en yüksek seviyeden aydın
la ta-n bir ışık kaynağını andırırlar. Bu aydınlatmanın, aydınlatılacak 
olan alanı tamamen kapsayabilmesi için, ışığın belli bir yükseklikten 
aşağıya inmemesi lâzımdır. Aksi halde, indikçe, aydınlanan alan gerçi 
daha kuvvetli aydınlanmış olur, fakat daralır. Kanunlar, anayasal 
ışığın genel olarak aydınlattığı alan içinde daha dar alanları daha 
kuvvetle aydınlatırlar... Normlar, böyle birer ışık kaynağı telâkki 
edilirse, daha alt basamakta olanlar daha dar bir alanı daha kuvvetle 
aydınlatıyor gibidirler ve nihayet indirile indirile, bu ışık kayna
ğı, aydınlatması istenen satha yapışır ve ancak kendisi kadar, .kendi 
maddî.varlığı kadar, yâni çok dar bir parçayı, ama en fazla kuvvetle 
aydınlatmış olur.. 

Norm'1ar, derece derece somutluk plânına indikçe, şu yaptığımız 
resimlemeyi (=tersim'i) düşününüz. Anayasa normları en soyut olanlar
dır; kanunlar daha az soyut' t'urlar (bittabi Kanun Hükmünde kararname
ler de aynı düzeyde). 

Daha "az soyut" olma, biraz "somutlaşma" demektir. Normlar, neti
cede "(Jzel norm" a (ki yukarda, açıklamıştık) dönüştükleri seviyeye 
(veya basamak deyiniz) ininceye kadar giderek "daha az soyutlaşmakta", 
ve bunun sonucu "daha çok somutlaşmakta" dırla:r. Özel norm' yapısına 
dönüştükleri noktada ise normlarda hiçbir soyutluk kalmamakta, tam 
anlamıyla "soraut" olmaktadırlar. Bu bakımdan A ile B arasındaki hukuk 
anlaşmazlığını çözümleyen bir mahkeme "kararı tara somut bir norm'dur; 
özel bir norm olarak ortaya çıkar. ./ A ile B arasındaki uyuşmazlığı 
çözen ve kesin sonuca bağlayan bir mahkeme kararı bir "kural" değil, 
bir özel "emir" olarak, bir özel "gözlem" olarak hukuk düzenine gelip 
katılır; tam soraut bir varlık olan A kişisi ile B kişisi -arasındaki 
tam fşomut bir uyuşmazlık olan C uyuşmazlığı'nm tam somut bir çözümü-
dür_/.. 

Demek ki, diğer bir ifadeyle, hukuk kuralları, belli bir uygula-
ma'da "özel emir"e dönüşürler. Kural, kural olarak (genel norm olarak), 
varlığına sürdürür,fakat onun müşahhas (=somut) bir ilişkiye veya ' 
duruma uygulanması, ortaya müşahhas (=somut) bir hukuk emri çıkarır. 

Böyle bir' uygulama jıoktasma gelinceye kadar, genel normların 
basamak basamak inerek bu noktaya en yakın olabilecek norm hâlini 
almaları, onlardaki soyutluğu (=mücerretligi) azaltır, binnetice 



onlara giderek artan bir somutluk (-müşaKlıas''İlk) verir; fakat bu 
"tam bir müşahhaslık" olamaz; olduğu anda, genel norm, özel norm'a 
(diğer bij; deyimle i'kural", "özel eriiir"e) dönüşmüş olur.-

Genel görünüm, normların sıralanmasında böyledir. Ancak bunu 
mutlak bir zorunluluk olarak anlamamalı ve istisnaları bulunabilece
ğini düşünmelidir. 

Meselâ, Anayasadaki bütün normlar, hiçbir istisna olmaksızın, 
"norm iyerarşisi" nde daha alt sıradaki normlardan mutlaka daha so
yut olmayabilirler. Bir kimsenin milletvekili seçildiğini düşünelim. 
Anayasanın 77 nci maddesine göre, milletvekili seçilmiş (veya senato 
üyesi seçilmiş) bir kimsenin, bu görevine başlaması, 7'7 nci maddede 
metni gösterilmiş olan andı içmesine bağlıdır. And içmeden göreve 
başlanılamaz ve milletvekili seçilen kimse belli bir süre görev yap
mazsa bu sıfatı kalkar. O halde andiçraelidir ki görev yapmama duru
muna düşmesin. Bu andın ne olduğu ve nasıl içileceği Anayasada yazı
lıdır. Bu, takdir edersiniz ki, mümkün olduğu kadar "sorautlaştarıl-
mış" bir norm'dur; bunu, daha ziyade somutlaştırmaya hem fikrî veya 
hukukî imkân yoktur; hem de bu normun uygulanabilmesini sağlamak ba
kımından hacet yoktur. 

Görüyorsunuz ki, bazan, mümkün olabildiği kadar somutlaştırıla-
bilmiş — diğer bir ifadeyle en az soyutlukta — bir genel norm (=bir 
"kural") bazı zorunluluklar nedeniyle, Anayasa gibi en yoğun bir 
"soyutluk düzeyi" nde yer alabilmektedir. 

Buna karşılık Eşitlik ilkesinden bahsedelim: 
Anayasanın 12 nci maddesi, herkesin, dil, ırk, cinsiyet, siyası 

düşünce, felsefi, inanç, din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun 
önünde eşit olduğunu söylüyor. 

Aslında, "eşitlik" insanlarda varlığından şüphe edilemeyecek 
olan bir "hukuk inancı" n m en kuvvetli birkaç gereğinden biridir.^ 
İnsanlar Adalet, özgürlük. Eşitlik gibi duygulara ezeldenberi sahip
tirler. Ancak tarihin çeşitli çağlarında, çeşitli toplumların an
layışlarında, göreneklerinde, âdetlerinde "eşitlik" başka başka yo
rumlanmış olabilir; fakat bu duygu, sosyal münasebetlerin böyle bir 
esasa dayanması gerektiği duygusu, hiçbir zaman yok olmamıştır. Feo
dal bir toplumda bir köylü bir asilzade ile eşitlik iddiasında bulun
mamış olabilir; bu onun aklına gelmemiş olabilir; fakat köylü köylü 
ile, asilzadeler de birbirleriyle eşit tutulma iddiasının peşini hiç 
bırakmamışlardır. Tasrihte, insan unsuru bakım-indan millet'e değil de 
ümmet'e daya,nan devletler olmuştur; yani devlet dini vardır ve o dine 
mensup olmayanlar, o dine mensup olanlarla eşitlik iddiasında buluna-
mayabilirler, Fakat öyle bir siyasal toplumda da, devlet dininin dı
şındaki dinlerin mensupları,•kendilerine eşitlikle muamele edilmesi
ni isterler. 

O halde Eşitlik öyle bir ilkedir ki. Anayasada yazmasa bile 
her hukuk düzeninde, kaideten geçerli'dir. Fakat Anayasada açıkça 
yer aldığı zaman, devlet hukuk düzeninin en başta gelen, en tümsel 
(=kHİlı) prensiplerinden biri olur. 

i\ncak, tam bir somutluk hâlindeki bir hukukî münasebette veya 
uyuşmazlıkta, bu eşitlik nasıl sağlanır ? Yâni nasıl "somutlaştırı-
lır" ? Soyut bir eşitlikten somut bir eşitliğe derhal ve arada başka 
basamaklar olmadan inmek kolay mıdır ? Hattâ mümkün olabilir mi ? 
Bu, bil' merdivenin üstünden en alttaki basamağa atlamak gibi birşey-
dir ki, böyle yapılabiliyorsa, merdivene hacet yok demektir. Belli 
-bütiüı kimliği ile belli- tam bir "kişisellik" yâni "somutluk" olan 
sizinle, aynı şekilde ve tam bir kişisellik, somutluk olan sınıf 
arkadaşınız B arasında, hvıkuk fakültesinin belli bir sınıfında', 
belli bir dersten yapılan sınavda, belli bir soruya verdiğiniz belli 
cevapların hak edeceği not bakımından eşitlik nasıl sağlanır 7 Doğru
dan doğruya Anayasadaki ilkeye başvurarak mı ? Yoksa Anayasa planın
dan, basamak basamak, size uygulanan Yönetmelik plânına kadar indi
rilmiş bir "eşitlik normu" na ihtiyaç yok mudur ? Meselâ, aynı sınav
da, içinizden birine 1 saat, ötekine 2 saat cevap verme süresi tanı
nabilir mi ? Birinize iki soru, bir başkasına üç soru sorulabilir imi ? 
Aynı sorular için, sizlere değişik not baremleri tatbik edilebilir 
mi ? 



Anayasadaki eşitlik ilkesi,' Sizin ögrenirrı ve imtihanlarınızda 
size uygulanabilmek için çeşitli basamaklardan ve her basamakta da
ha az soyut, biraz dê ha somut hâle getirilerek indirilmiş ve size, 
bir sınavda uygula-nabilfecek en yakın genel J^ora haline sokulmuştur. 
Durumunuza en çok yaklaştırılmış bulunan (yani soyutluk özünü gene 
de kaybetmeden, somutluğu azaltıla azaltıla size birtek hukuki 
tasarruf ile, hocanızın not verme tasarrufu ile uygulanabilir hale 
getirilmiş olan) bir genel norm hüviyetine sokulmuştur. Ankara Hukuk 
Fakültesi öğrencilerinin sınavlarda eşit tutulmaları hakkındaki bu 
genel norm {=kural). Veteriner fakültesi öğrencileri için başka tür
lü olabilir; oradaki öğrenim şartlarının değişikliği, oradaki eşit
liğin başka normlarla sağlanmasına yol a.çmış olabilir. O norm, Vete
riner öğrencisi için size uygulanmaz; bununla, sizden eşitlik esirgen
miş olmaz ve bir fakültenin öğrencileri, bütün bir üniversitenin öğ
rencileri, bütün üniversitelerin öğrencileri, öğrenim haklarını kul
lanan herkes... ve bciyle, soyutlaya soyutlaya Türkiye devletinin ül
kesinde yaşamakta olan insanlar arasındaki'eşitlik, Anayasadaki norm'a 
kadar gelir ve o norm ile sağlanır. 

Bir normun herhangi' bir hukukî ilişkiyi düzenleyebilmesi (ki, di
ğer bir açıdan bakılırsa, düzenleme, iki hukuk süjesi arasında çıkan 
bir uyuşmazlığın çözümü de demektir).onun, o ilişkinin somutluğuna 
alabildiğine yaklaşmış olmasını gerektirir. Aksi halde, bu düzenleme 
çok güç olacak ve maksada elverişsiz sonuçlar da verebilecektir. Çok 
güç olacaktır; zira norm ne kadar çok soyut olursa, onu, tam bir so
mutluk iffide eden 'belli bir hukukî ilişkiye uygulayabilmek, o derece 
güç fikrî ameliyelere ihtiyaç"gösterir. Uygulayıcı (yargıç veya ida
reci) o hayli soyut olan normu yorumlayarak, kıyaslamalar, tümden
gelim' 1er (^deductions) yaparak tara somut bir çözüm bulmak ve bu çö
züm de, Hukukun tümlüğüne uygun olmak, hukuk düzeni içindeki yerine 
"uyumlu" ( = ahenkli) bir biçimde oturmak lâzımdır. Mesela ''.Adalet", 
normundan hareketle, arada daha az soyut ve basamaklaşmış başka norm
lar bulunmaksızın, somut hukukî ç.atışma.lard.a ''adilane'' çözümlere var
mak belki imkânsız değilse de, pek zor fikrî operasyonları gerekti-
rit; bunlarda, bizatihî fikrî operasyonların usulı güçlükleri (=pro-
cede=yöntem güçlükleri) bir tarafa, bir de belli bir zaman ve mekan
da, hukuk düzenine ahenkli bir intibakı mütskün 'Kılacak ve salt huku
kî nitelikte olmayan meselâ siyasal, meselâ kültürel, ekonomik, sos
yal çeşitli faktörleri gözden kaçlrmam.ak icabeder. O halde, belirt
meğe çalıştığımız gibi, soyut normu, somut çözüm haline getirmek için 
fikrî usûlleri, operasyonları bilmek yetmez; bütün uygulayıcıların, 
bu operasyonlarda gözden kaçırmamaları ve hesaba katmaları zorunlu 
olan saydığımız öteki fal<.törlerin de hangileri oldıığunda anlaşmaları, 
bu faktörlerin mahiyetlerinde, çözüme etkilerinin derecelerinde 
mutabakat hâlinde bulunm.aları, objektif nitelendirmelerde ve değer
lendirmelerde birleşmeleri lâzımdır. Aksi halde, çok soyut olan norm
dan hareketle, "tam-somut" olan çözüm.lerde birlik, tıpkılık sağlamak 
imkansızlaşır; Hukuk birliği sarsılır; farklı çözümlerin ortaya çık-
m-ası, karga.şalık doğurur. 

Halbuki çok soyut norm, gittikçe daha az soyut nitelikteki alt 
basamak normlarlyla, somut hukuk'ilişkisine ne kadar yaklaştırılmış 
bulunursa, uygulayıcının işi o kadar basitlesin ve tam so.mut ilişki
ye (veya uyuşmazlığa) aktarılacak,böyle, mümkün'olduğu kadar somut-, 
laştınlabilinmiş normlardan, artık adamakıllı basitleşmiş ve kolay
laşmış bir fikrî operasyonla tam somut çözüm çıkar; uygulayıcılar 
arasında mutabakatsizlikler en az ihtimale indirilmiş olur. 
^ Meşeli: devlet görevlilerine, vatandaşlara, her alanda ve her 
ĵ ;̂̂ ĵ̂ |-~-̂ -ü£.-'̂ ='̂ â:'nialari gerektiğini emretmek, Anayasa veya kanun 
hangx/llsuatt^^^"^^^ "3"Gulamalar m ı onlardan istemek, vatandaşların'her-
âdilâne çözumlerZ"'"v**®'̂ '̂ '̂ *'''''-'̂ ®̂ ^ olduğu zaman, bu isteklerinin '. 
belli kategori talo ı '1 ̂ ~̂"'""'*5̂ '̂ ^ sağlamağa yeterli midir 7 Yoksa, 
devlet görevlilerimi o f̂'̂"̂  adilane karşılıklara nasıl bağlanabileceği 

l̂ n̂unlardan daha az soyut olan tüzükler, onlar-



dan daha az soyut olan yönetmelikler, yönetmeliklerden de daha az• 
soyut olan ''genelgê 'lerle gösterilmeli midir ? Şüphesiz', böyle ya
pılmalıdır . Ve ancak böyle yapıldığı takdirde, kuralı uygulayacak 
olan uygulama görevlisi, basitleşmiş bir fikrî ameliye ile ve zaten 
giderek hayli somutlaştırılmış olan ve artık sonunda, tam-somut 
bir hukukî duruma veya ilişkiye en yakın uygulama noktasına getiril
miş bulunan kural'ı (=genel norm'u), bu arada, isabetli bir çözüm 
için daha hangi faktörlerin de nazara alınması gerektiğini araştır
mak zorunda kalmadan (zira bu faktörleri, kuralları somutlaya so-
mutlaya alt basamaklara indirenler yapmışlardır) kolayca uygulayabi
lir; kolayca çözümleyebilir ve hukuk düzeni içinde, bütün bu çözüm
ler de, azamî bir uyumlulukla yer alır-. 

Böylece hukuk birliğinin sağlanmasına azamî şekilde yaklaşılmış 
olunur. Hukuk birliği ise, sık sık'belirttiğimiz gibi, devletin te
melleri arasındadır. 

O halde, "-Hukuk kurallarının uygulama sırası nedir ?" sorusuna 
verilecek cevap, kaideten, "tarn-somutluga en yaklaşmış olan, yâni en 
-az soyut olan kuraldır" cevabı olmalıdır. Binnetice, uygulayıcı, 
genelge dururken X°ii^İîl?ÜSİı yönetmelik dururken onu atlayıp tüzü
ğü, tüzük dururken kanunu, kanun dururken Anayasayı uy_guLlama2;. 

^ Altını çizdiğimiz bu ilkeyi, gördüğünüz gibi, "kaideten" şar
tına bağladık ve üstelik, son kelime olarak "uygulayamaz" da 
demeyip, "uygulamaz" dedik. Siz, bu iki noktayı hemen şimdi 
gözönünde tutmayınız ve ilkeyi, sanki "mutlakmış gibi" kabul 
ediniz_̂  Bu iki ihtira-zî kayd'a (=çekinge'ye) ilerde değine
ceğiz /. 

m 

Uygulama sırasının böyle olması, sadece bir "soyutluk-somutl^ik" 
meselesi midir 7 - - -

Yâni, diğer bir ifadeyle, bir genel norm, ne kadar somutlaşırsa, 
uygulama geçerliğini de o kadar mı kazanır '.' Daha değişik bir biçimde, 
şöyle de sorabiliriz; bir genel norm'un uygulanma önceliği, her zaman, 
onun, öteki genel normlardan daha az soyut (yâni daha çok somut) ol
masının mı sonucudur ? 

Hayır. Normlar, birbirine dayanarak üremek suretiyle hiç şüphe
siz "soyutluk" tan "somutluğa" doğru bir yön" takip ederler. Fakat 
"geçerlik" meselesinde, her zaman için "somut norm, soyut norm'dan 

.önce uygulanır" demeğe de imkân yoktur. Yâni, normlar iyerarşisi, 
salt bir soyutluk-sorautluk münasebetiyle taayyün ediyor (=belirleni-
yor) denemez. 

Normlardaki iyerarşinin asıl dayanağı bunları ortaya koyanların 
(yetki) dereceleridir. 

Pozitif hukuk. Anayasal ve kanunî normları (kanun hükmünde karar
nameler de-dahil) Yasama Organının yetki alanı içinde görmüştür. 

Kanunların daha altındaki bir basamakta yer alan tüzüklerin, ne
den dolayı kanunlara aykırı olamayacakları. Anayasanın 107 nci mad
desinde bu hususta açık-seçik bir hüküm bulunmasa bile gene anlaşı
labilirdi. Zira: a/ Tüzük, Yürütme organının koydu.gu bir norm'.dur; 
Yürütme organı ise", görevini "kanunlar çerçevesinde" yerine getirir 
(Anayasa madde 6); kendisi, görevini ve yetkilerini kanundan alan 
bir organın (=bir kuruluşun) norm koyması gerektiği zaman da, kanun 
düzeyini aşabileceği elbette düşünülemez; b/ Yürütme organı, sürekli 
olarak Yasama organının denetimi altındadır; Yasama organından güven 
alamayan bir hükümet, görev başında kalamaz; bu güveni bir defa al
dıktan sonra kaybeden de,- görevden çekilme zorunluğundadır. 

O halde. Yasama organının bu büyük yetkilerinin, Yasama ile Yü
rütme arasında da, organik olfırak (=yapısal yönden) bir derece-lenmâ 
tesis etmekte olduğu söylenebilir. Bunun-sonucu, bunların koydukları 
-normla.r arasında da bir derecelenmeye varır. 

Yönetmelikleri ise bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri yapabilir
ler. Bir bakanlığın, tek başına, Yürütme organına cisbetle, organik, 
(yâni yapısal bakımdan) daha alt bir basamağı teşkil edeceğinin, bir 



kamu tüzel kişisinin de, -ilerle,'in.oeleyeoegimiz "idari vesayet" 
ilişkisi dolayısiyle- devletin,' yürütme . işleri alanında,' bir bakan
lıktan daha alt bir basamakta bulunacağının kabulü-gerekir. O halde, 
bir yönetmeliğin, bir tüzüğe veya kanuna aykırı olamayacağının da 
kabulü tabiîdir. Anayasada (mad,113) bu hususta açık bir hüküm bulun
masa- bile bu bpyle olurdu,, -

Ancak, Bakanlar • kurulunun topluca yapacakları-yönetmelikler için 
ne- demeli ? - ^ 

Yönetmelikleri bir bakanlık yapabileceği gibi, birkaç bakanlık 
birlikte vs hatta bakanlar kurulu topluca da yapabilir. •• , 

Bu takdirde,. Bakanlar kurulunca yapılan pir ,yönetm6İj,k, gene aynı 
kurulun yaptığı bir tüzüğe aykırı olursa ne dileceğiz •? "-TüzUğü de, 
yönetmeliği de yapan mademki Bakanlar kuruludur ve mademki Bakanlar 
Kurulu isteseydi- şimdi yönetmeliğe koyduğu,ve:kendi yaptığı bir tüzü
ğe aykırı olan bu hükmü, yönetmeliğe koyacağına tüzüğe koyar ve ona. 
"sakat bir yönetm.elik hükmü" denebildiği halde, şayet tüzüğe konulur
sa, hiç de-sakat olmayacak bir tüzük hükmü ortaya çıkabilirdi, o halde 
neticeyi "hukukî" olarak kabul etmek ve Bakanlar Kurulu tüzüğü- kendi 
yaptığına-göre, buna aykırı bir yönetmelik yaparsa ses çıkarmamak göy 
rekiz" mi denecek ? ' ' - .-

Diğer bir ifadeyle, Bakanlar Kurulu için "- İsteseydi, bu hükmü 
bir yönetmeliğe koyacağına Tüzüğe koyardı ve o zaman da ortada "tüzü
ğe aykırı bir yö-notmelik hükmü" nden; söz edilemezdi;-azını yapan faz
lasını da yapabildiğine göre,--yönetmelik yapan diğer mercilere karşı 
bir istisna teşkil ederek- Bakanlar kurulu, kendi yaptığı bir tüzüğe 
gene kendi yaptığı bir yönetiTielikte aykırı hüküm, kojrabj "• ir" denebilir 
rai ? 

Denemez. Neden denemeyeceğini, evvelâ iki misal ile göstereyim 
ve sonra hukukî izahına geçeyim: 

1/ Anayasada^ değişiklik yapmak Yasama organının yetkisi içindedir. 
Ancak biliyorsunuz böyle bir değişiklik T.B.M.M, üye tam .sayısının 
üçte biri tarafından teklif edilmek ve her iki raeelis (Millet Meclisi 
ve-Cumhuriyet Senatosu) tarafından ve kendi üye tamsayılarının üçte 
ikisi, tarafından kabul olunmak lâzımdır. 

Kanunlar için işe' hem. Bakanlar .kurulu, hem de Yasama organının 
herhangi bir üyesi öneride bulunabilir. Meclisler, kendi üyelerinin 
çoğunluğu ile toplanır ve mevcudun çoğunluğu ile de bir kanunu kabul 
eder. - ' 

Yukarki büyük çoğunluklar söz konusu olmamakla beraber-, yasama, 
organı, herhangi bir kanunu', tıpkı Anayasa degiştirilirmişçesine 
üçte bir çoğunlukla teklif edilip de üçte iki çogunlukle kabul etse, 
"-Bu ks.dar çoğunlukla istense Anayasa' liile değiştirilebilirdi, o hal
de böyle çoğunluklarla yapılan kanunlarda Anayasaya aykırı hükümler 
bulunabilir"-denir .mi ? 

2/ Meclislerin İçtüzük'leri de aynı şekilde yapılır ve,bunlar da 
Anayasaya aykırı olamaz. Meclisler, bir mecburiyet olmadığı halde ibü-
yük bir katılma,' Anayasa için'gerekli plan katılma ile bir İçtüzük' 
yapsalar, buna, Anayasaya aykı'rı hükümler koyabilirler "mi ? 

Her iki soruya da "-Hayır I " eevabmı vermek mecburiyetindeyiz. 
Zira, bu sefer, aynı.organ'dan çıkmakla' beraber, pozitif hukukumuz, 
çeşitlıl türlerle normlar öngörmüş ye bu normların, bazı türlerinin, 
diğer bazı türlerine aykırı olamayacakları'esasını.koymuştur. 0,hal-
de, ncrmlar arasında bir çatışma hâlinde, ş-u verdiğimiz son misaller
de, olduğu gibi, o aynı organın aslî yetkisine bakmayacağız; fakat - • 
bu yetkiyi kullanmada tercih ettiği usııle bakacağız. Yasama organı, 
hukuk düzenine; "kanun yapma usûlü ile ve kanun adı altında" bir norm 
katıyorsa, -Aynı organ,- gerekli' gördüğünde Anayasayı dahi- değiştire
bilir olmasına rağmen- bu kanun normunu Anaya-saya aykırı olarak koya-
ma.yac.aktır. • • , ' -, . . 

Bakanlar Kurulu.da, ham tüzük,-hem de yönetmelik yapmağa yetkili 
iken, h\ıkuk düzenine, bir yönetmelik- normu katıyorsa, h\\ norm, gene, 
• -•bizzat onun tara.rınd-an yapılmış bir; tüzüğe, aykırı' olamayacaktır. 



o halde, netice olarak diycbil 
Normların, bir yukarı basamakt 

taşmaları, tabiî bir haldir^ zira, 
dirraek, en alttaki "tam scmut" bir 
yakın düzenleyici mesafeye getirebi 
mada mâkul olan, gerekli olan, somu 

Fakat, aslında, bir normun, bir 
daha soyut oluşuna bakılarak bunlar 
olduğu, salt böyle bir bakışla tesb 
lara verdiği geçerlik sırası göz ön 

Hormj.ar, geçerliklerini bdyl 
verdiği bir sıralamadan alm.aktadırl: 
hangi esaslara göre yapıyor ? 

Şöyle diyebiliriz.: Yasamanın Y 
İdareye üstünlüğü esasını göz önünd 

Aynı bir organ, iki türlü norm 
nin ötekisine etkili olacağını, o o: 
pozitif hukuk, böyle çift bir yetki 
aynı organın iki normu arasındaki b 
tesis eder. 

iriz' ki 
an bir 
zaten on 
hukukî d 
İmek iç 
tluğa en 
diğer n 
m hangi 
it edile 
ünde tut 

pozit 
ar. Bu s 

İt basamağa inerken somut
ları bu basamaklardan in-
uruma veya münasebete en 
ndir. Eu nedenle, uygula-
yakm normu uygulamaktır. 
ormdan da.ha somut veya 
sinin daha üst basamakta 
mez. Pozitif hukuk'un bım-
ulmalıdır. 
if hukukun kendilerine 
ıralamayı pozitif hukuk 

ürütraeye üstünlüğü. Yürütmenin 
tutuyor. 

yapabiliyorsa, bunlardan hangisi-
gan, dilediği gibi tâyin edemez; 
kullanılışında, usûller koymuştur; 
asamak farkını bu usul farkları 

Yargısal normlara gelince, bunların Yasama, Yürütme TG İdareyi 
bağladıkları .Anayasanın 132 nci maddesinde ifade edilmiştir. Ancak, 
Anayasaya, Kanuna ve Hukuka aykırı mahkeme kararı olamaz. 

Anayasanın 132 nci maddesinde "Hukuk" üçüncü olarak sayıldı diye, 
Anayasayı ve Kanunu, "Hukuk"tan üstün sanmamak lazımdır. "Hukuk" bura
da, bir devletin hukuk düzenindeki tüm normlar arasındaki bir uyuşu
mu (=ahengi ve doğurganlığı) ifade ed'er, H'ukukun öngördüğü, doğuş ve 
geçerlik şartlarını belirlediği ve bunlara göre sahih ve muteber su
rette Hukuk düzenine katılmış ve o düzeni oluşturmuş olan tüm nongı-
1ar, Yargı organı için bağlayıcıdır. 

İdarî yargının "sahih ve muteber" bir idarî kararı nazara alma
ması, bir ad].iye mahkemesinin, iki kişi arasındaki "sahih ve muteber" 
bir sözleşmeyi göz önünde tutma.ması söz konusu edilemez. Yargı'nm 
büyük gücü, gerektiğinde, bütün bu normların "sahih ve m.uteber" bir 
surette meydana çıkmış olup olmadıklarını, başka, hiç kimsenin, aksini 
iddia edemeyeceği bir biçimde tesbit edebilmesindedir. Böyle bir tes-
bit işinde, bütün yetki, Yargı'da toplanmıştır. Devletin diğer organ
larının, yetkilerini geçerli biçim.lerds kullanmış olup olmadıkları, 
türleri değişik Yargı mercilerinde tartışılabilir; fakat Yargı' n m 
bu tartışma sonucu vardığı kesin hükmü, devlet içinde tartışıp boza
bilecek başka bir organ ve merci yoktur. Yargı, kendi kendini denet
ler. 

"i 
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§ 6. "Müessese" 1er ve Kategori'1er 
Hukuk düzenindeki "genel normlar" Cshukuk kuralları) bu düzen 

içinde rastgele yer alan ve birbirleriyle bağlantısız olabilen un
surlar değildir. Hukuk düzeni, kısıra kıŝ jn düzenlemelerle oluşur ve 
toplum hayatının bütün gereklerini karşılayıcı bir bütünlüğe, genel 
normlar arasında azamî oir uyumluluk sağlaya sağlaya gelişe.rek ulaşır. 

Bu gelişme hiç durmaz; bu düzen, mütemadi bi.r oluşma, mükemmel-
leşme çabası içindedir ve bir toplum, nasıl "yaşayan" bir varlık ise, 
onun Hukuk Düzeni de, o yaşam ile uyvımlu bir "hayatiyet" taşır. Bun
dan ötürü de, "yazılan kurallar", Toplum-Hukuk ilişkisi içinde sürek
li olması gereken bir "değişme" den veya oanlı bir "yorura" dan mah
rum tutulurlarsa, canlılıklarını derece derece yitirir ve yerlerini 
yazılı olmayan ku-rallara bırakma zorunluğuna girerler. Bundan-dola
yı, içinde bulunduğumuz "yazılı hukuk" devrinde, kanun koyucuların' 
çok uyanık olmaları ve toplumsal hayatın yeni gereklerini çok yakın
dan izlemeleri, karşılamaları lâzımdır. Bu nedenle, kanunların sık 
sık değişmeleri, aslında tenkit edilecek bir davranış olmamak la
zımdır. Yeter ki bu değişmeler, bir gelişme yönünde ve o gelişmenin 
hukukî ortamını sağlamak amacında olsun..-. 





Eğer yazılı kurallar değişemiyorsa:^ o. saman uygulayıcılar büyük 
bir görev altına girerler ve bu yazılı kuralları, hayatımızı gelişti
rici bir yönde anlamak durumunda kalırlar. Burada Hukuk ile Kanun ara
sındaki a.çıklıgı kapatm.ak gayreti vardır, örneğin kim iddia edebilir 
ki, bugünki Fransız Medenî hukuku, iSo'f tarihli Kod Napolyon'da (=Code 
Napcleon) yazılı olandır. Bunu iddia etmek için, aradan geçmiş I69 yıl 
içinde, Fransız toplumunun hep aynı kaldığını söylemek gerekir. 

• Hukuk düzenine parça parça katılan genel normlar (=;kurallar), ken
di aralarında "uyumlu düzen birimleri" teşkil ederler. Bunlara, kelime
yi bittabi tamam.en OZKZ bir terim anlamıada kullanarak, m__ü._e .3 js_^j5_e_ 
(^institution-kururıi) denilir. 

Aile', bir-müessese'dir; miras, mülkiyet, şahsiyet, vesayet, dev
let...vs, birer "müessese" dir (-x-). 

O h3,lde-,' "müessese" (genel pörmlar tasnii'i açısından bakılınca). 
Hukuk düzeninde,- tanaimî raahiye-tte birer bütlüı-teşkil eden, kapsâmlS.T-
iari, muhtevaları (=içerik'leri) , sınırları h_a£İi belirginleşmiş- "dü-
zen/'parç-aları" nı, "düzen birimleri" ni İ;fade eder. 

Müessese'1er, kendi, içlerinde ayrıca alt-birimlere ayrılabiliyor-
larsa,, bunlara da "Kategori" ( = oatögorie) denilir. 

Aile bir m.üessesedir; karı-kocada-n'meyd-âna gelen "evlilik birli
ği", çocukları, karı-kocanm ana ve babalarını da kapsayan "normal 
aile", beraberce üretimde bulunmak için katilan kan ve kayın hıso.mla-
rırii da kapsayan geniş "ekonomik aile", ail-.e müessesesi içinde "kate
gori" lerdir. 

Devlet bir müessesedir; "tekçi devlet", "toplu devlet" kategori
lerdir . • • -

• Akit bir müessesedir; çeşitli tipteki akitler "akit kategorileri" 
dir.' - • ^ 

Ancak,'Hukuk düzeninde neler birer müessese, neler bu müessese
lerin içinde birer kategoridir diye kesin tanımlam'alar ve sınıflama
lar da yapılamaz. Tutulan ölçü "Birimsel (=unitaire)" bir oluşma'dır; 
muhtelif genel normlar, derli toplu bir "birim" -teşkil odebiliyorlar-
sa, müessese veya-bir müesse'se' nin kategorileri olacaklardır. Müesse
se veya kategori olabilmek de, bu "oluşmuş birimler" arasındaki ge-. 
nelleşebilme 'i'eya özelleşebilme imkiînlarına bağlıdır. Diğer-bir deyim
le, birbirlerine-karışmadan gruplaşabilm.e. veya-bölünebilme «lanakla-
rına bağlıdır.' Kişiliği bir "müessese" sayarsanız (ki elverişlidir) 
gerçek.kişiliği, tüzel kişiliği, kişiliğin kategorileri olarak kabul 
edebilirsiniz; fakat meselâ tüzel kişilik de kendi içinde hajli müs
takil Ga.yılabilecek tanzim ünitelerine ayrılabildiğine göre, tüzel 
kişiliği bir müessese olarak kabul edip, bunun içindeki "şahıs top
lulukları" nı ve "mal toplulukları" nı birer kategori sayabilirsiniz. 

Hukuk düzeninde yer alan genel normları, aralarındaki uyumlulu
ğa, aynı bir hukuki durum veya münasebeti düzenleyişlerine, be].li öl
çüde bir birim, teşkil edişlerine, bu birimlerin tarihî gelişmelerinde-
ki özelliklere bakarak en küçük birimi kategori diye isimlendirerek 
müesseseler hâlinde sınıflamak ve belli bir seviyeden yukarda, bu se
fer müesseseleri birer kategori ,gibi alarak daha geniş birer birim 
tesbit edip onla.ra müessese niteliği tanımak, hukukî ta.hlillerde, 
araştırmalarda, kıyaslamalarda, asıl olan ile istisnaî olanı ayirmada, 
bilimsel bir yöntem olur, 

3u, araştırıcının, tahlil edicinin', toparlayıcının kendi bilim
sel maksadına uygun olarak, gene kendisi tarafından tesbit edilir. 

Ancak, gene bilimsel yönden, hiç inkâr kabul edemeyecek ola.n bir 
gerçeklik vardır ki, genel normlar (=hukuk kuralları) rastgele doğup 
(*)Burada "müessese" yerine "kurum" terimini kullanmayışımm sebebi, 

;'bunun henüz,' izah etmekte olduğum anlamdaki Müessese'yi anlatma yolun
da umumi bir kabul'e kavuşamamış olmasınd.andır. Hukuk dilimizde "kurum", 
h.enüz-kişilerden oluşan düzenli topluluklar veya İdare teşkilatındaki 
"birim"ler anlamında kullanılıyor; henüz "aile kurumu", "miras -kurumu" 
ves. denilmiyor. 

'-I 
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Hukuk Düzenine katılan varlıklar ı" birbirlerinden habersiz, birbirle
riyle ilişkisiz, herbiri ayrı ayı*! amaçlara yönelik "hukuk emirleri" 
(hukuk gerekleri) değildirler'; bunlar, yaşantısını düzenlemekte ol
dukları- bir toplumun fertleri gibi, ferdîlik'ten toplumsallığa doğru, 
derece derece genişleyen ve sonunda "bütünlüğü" meydana getiren, 
herbiri değişik basamaklarda tekbaşma küçük, fakat sıralanan basamak
lar arasında birbirleriyle birleşerek daha büyük birimler teşkil eden 
unsurlardır. İdare hukukuna ve onun ayrıntılarına henüz girmediğimiz 
bu noktada, meselâ Medenî Hukuku alınız; bunun nisbî bir bütün (bir 
birim) olduğunu kabul edersiniz. Bu nisbî bütünün içinde de, "nisbî 
alt-bütün'1er vardır; böylece ine ine, nihayet, bölüneraeyecek olan 
bir "hukukî tanzim birimi" ne kadar geleceksiniz; bu, onun hakkında
ki değer hükmü ne olursa olsun, kendi içinde "uyumlu, her unsuru 
varlığın tamamı için zarurî ve vazgeçilmez, kendi içindeki unsurları 
birbiriyle çelişmeyip bil'akis birbirini tamamlayan" belli bir birim 
(ünite=unite),bir bütün (=entite) dir. Buna rahatça "kategori" diye
bilirsiniz; kategorileri birleştirebiliyorsanız, bir müessese doğar; 
müesseseler birleşebiliyorsa, o zaman birleştirilen bu müesseselere 
"kategori" ve onların birleşmelerine "müessese" diyebilirsiniz. 

Bu "birimleri tesbit etme", "birimleri belirtme","birimlerin 
aralarındaki uyumluluğa ve tamamlayicılıga bakarak onları bütünleşti-
rip yeni bir birim meydana getirme", hukukî tahlillerde yanılma payı
nı azaltır ,a.yrxııtılı araştırmayı kolaylaştırır; hukuktaki uyumluluk
larla kendilerini belirtebilmelerine yarar ve herhangi bir "düzen 
birimi" içinde eksik olabilecek unsurları göstspir; bu eksikliklerin 
tamamlanmasını sağlar... Kısaca, somut hukukî sorunların çözümlenme
sinde, geçerli olması gereken hükümlerin, varılması gereken neticele
rin neler olması lazım geldiği, böylece ortaya çıkar.' 

Hukuk bilginlerinin, Hukuk düzeninde böyle "müessese" ve "kate
gori" bölümlemeleri, sınıflamaları yapmalarının faydaları inkar ka
bul etmez. Bazıları, bu operasyonu, hukuku kalıplaştırıcı olmakla 
nitelendirirler. Bizce hayır. Bu operasyon, hukukta kavrara'ların te
şekkülünü mümkün kılar. 

Kavramlar, en küçük düzen birimleri hâlinde tesbit edilebilen 
kategoriler'dir. Bunların pozitif olan muhtevaları sayesinde tüm 
hukuk yapısını sağlam bilimsel temellere oturtabilmek mümkün olabi
lecektir. 

§ 7 • Hukuki tasarrufların taBalfi 
Yukarda mahiyetlerini belirtmiş olduğumuz hukukî tasarruflar, 

kısaca. Hukuk Düzeninde değişiklik yapan irade beyanlarıdır. Daha 
kısa olarak bir hukukî tasarruf, "hukukî sonuçlar doğuran bir irade 
beyanı" olarak da tanımlanabilir. 

l_ Böyle bir tanımlaya karşı çıkanlar "-Kişi, bir irade beyanıyla 
bir suç işleyebilir; bu suça bir hukukî tasarruf mu diyeceğiz?" 
sorusunu sormaktadırlar. Böyle bir soru saçmadır. Zira yukarda 
da belirttiğimiz gibi, hukukî tasarrufu ifade ve teşkil eden 
irade beyanı, bir "hak" ki veya "devlet yetkisi" ni, yâni bir 
"hukukî iktidarı" harekete getirmelidir ki, hukuk düzeninde 
sahih ve muteber bir değişiklik olabilsin. Suç işlemek -diğer 
bir bakımdan, hukuku "ihlâl etmek"-suretiyle, herhangi bir hu
kuki iktidar kullanılmış olmaz; hukuku ihlâl etmek diye bir 
hak veya yetki yoktur. Bu nedenle de, hukuku ihlâl yolundan 
hukuk düzeninde bir hukukî netice elde edilmez. Bir suçun iş
lenmesi, ancak yargı raer.cliue bir hukukî tasarrufta bulunma 
yolunu açar; yoksa bizatihi bir hukukî tasarruf değildir_/. 

Hukuki tasarruflar, bunların ittihazında dayanılan hukukî iktidar'in 
(=pouvoir de droit) bir sübjektif hak veya bir devlet yetkisi oluşu
na göre "Özel hukuk tasarrufları" veya "kamu hukuku (yahut "kamusal") 
tasarruflar" (=aotes etatiques=devlet tasarrufları) olmak üzere ikiye 
ayrıldıkları gibi, bir ferdin hukukî durumuna taallûk etmek üzere 
"ferdi tasarruflar" veya gayri muayyen kişilerin hukukî durumlarına 



taalluk etmek üzere "genel tasarruflar" olarak da sınıflanabilirler. 
Hukukî tasarrufların sınıflanmalarında, Hukuk ilmine yenilik 

kazandıran bir buluşu, ünlü Fransız Hukuk bilgini Leon Duguit {=Dügi) 
ortaya koymuştur. 

Duguit'ye göre, tasarrufla-rı a/ maddî (=materiel), h/ organik 
(=organique) veya "uzvî" ve o/ şeklî (=formel=biçimsel) olarak üç 
açıdan sınıflamak mümkündür. 
A.- Maddî (=raateriel) tasnifte, esas, tasarrufun hukuk düzeninde 
meydana getirdiği neticenin hukukî cevheri, hukuki niteliğidir. 

Bu bakımdan tasarruflar üçe ayrılabilir: 
^' Kural-tasarruf1ar : Bunlar, hukuk düzenine bir "genel,norm" 

yâni bir kural (=kaide; katan, mevcut bir kuralı değiştiren veya or
tadan kaldıran tasarruflardır. Anayasalar, kanunlar, tüzükleı-, yönet
melikler, genelgelerdir. Benzer tipler de olabilir. 

Kural-tasarruflar'm hukuk düzeninde yarattıkları hukukî durum
lar (^situations juridiques) şu nitelikleri taşır: 

a/ bunlar, "genel, objektif, kişilik-dışi (=rgayri-şahsî) hukukî 
durumlardır. 

Bu türlü hukukî durumlar, belli kişiler için ihdas edilmemiştir; 
bu hukuki durumlara girecek herkes içindir; kişiler arasında yapıl
mış, bir ayrım yoktur. 

b/ Bu durumlara giren kişiler, bu durumlarda bulundukları sürece, 
genel, objektif, kişilik-dışı yetkilere sahip olurlar. Bu yetkiler: 

aa- Bu hukukî durumlardaki kişiLerin kimlikleri ne olursa olsun, 
hepsi için bir'dir; aynı'dır; kişiden kişiye değişmez. 

bb- Bu yetkilerden feragat etmek, bunları kısmen veya' tamamen 
terketmek mümkün değildir.' % 

CO- Bu T/etkiler, bunları ihdas eden aynı usûllerle değişebilir. 
Meselâ, herhangi bir kamu görevi, böylece, bir kural tasarrufla 

tesis, edilmiş genel, objektif, kişilik-dışı bir hukukî durum'dur. 
Örneğin, "vali'lik", böyle bir hukukî durumdur. Bu duruma sokul

muş (girmiş) kişiye vali denir. Vali'lik denilen bu genel, objektif 
ve kişilik-dışı durum, niteliklerinden de belli olduğu gibi, her vali 
için aynıdır; bir validen ötekine değişmez. Bir vali, vali'lik yetki
lerinin herhangi birinden kısmen veya tamamen feragat edemez. 

Valilik, kural-tasarruflarla (=bizde kanunlarla) tesis edilmiş 
bir hukukî durum olduğu için, bizzat bu hukukî durum ve bu durumdan 
doğan hukukî yetkiler, aynı tür kural tasarruflarla değişebilir; orta
dan kaldırılabilir, yenileri ilâve edilebilir. Bir kimsenin vali 
olduğu sırada, valilik denilen hukukî durumun valilere tanıdığı belli 
bir yetki, o kimse için bir "müktesep hak" sayılamaz. Bir valinin, 
falan kanunun valiler için tanıdığı falan yetkiyi, müktesep hak olarak 
edinebilmesi mümkün değildir. 

Aynı suretle, kişi, böyle bir hukukî durumdan çıktığı zaman, o 
durumda iken kullanabileceği yetkilerin'hepsi düşer. 

Özel hukukta da böyle hukuki durumlara ö 
Meselâ "koca" lık. Erkek, evlenmekle kocalık 
denî kanunim (ki kanun olarak "kural-tasarruf 
tanzim etmiş olduğu "kocalık" denilen "genel 
hukukî duruma girmiş olur. Evlilikte kanunun 
leri, kocalar arasında değişmez; Ahmet evlend 
evlendiği zaman başka değildir. Evlenip koca 
ait yetkilerinden istemediklerini kullanmayab 
kısmen veya tamamen feragat edemezler; böyle 

Medeni kanun gUnün birinde değişebilir v 
yetkilerini de değiştirebilir. 

Bu gibi hukuki durumlara verilen ve pek 
de STATÜ'dür (=statut). Statü, kelime anlamın 

rnekler verilebilir. 
ıfatını kazanır ve f̂e-
türlerinden biridir) 

objektif, kişilik-dışı" 
öngöjpduğü kocalık yetki-
iği zaraan başka, Mehmet 
olan erkekler, kocalara 
ilirler; fakat bunlardan 
feragatler bâtıldır, 
e kocaların ş-u. veya bu' 

sık kullanılan- bir isim 
da "hâl"-demekle beraber. 
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bugün. Hukukta, şu anlatmakta-olduğumuz nitelikteki "hukukî durum" u 
ifade eder. ' • V ' 

Buna "kunanî durum.", "nizam.î durum", "statüter=statutaire" du
rum da denilir ve asıl, daha çok bu statü deyimi kullanılır. 

Statüter durumların en çok rastlandığı alan, Kamu hukuku'dur. 

2- Şart-tasarruf'1ar (=actes-condition) 
Bir kimsenin statuter bir duruma girebilmesi için ya kendisinin 

veya bir başka yetkili'nin bu hususta bir irade beyan etmesi, yâni 
bir hukukî tasarruf ittihaz eylemesi lâzımdır. Bu gibi, "kişileri, 
genel, objektif, kişilik-dışı hukukî durumlara (=statü'lere) sokan 
tasarruflara ^art^tjısarruf denilir" . 

. Herhangi bir kamu görevi, bir statü hâlinde, önceden, kural ta
sarruflarla düaenlenmiş ( = tanzim edilmiş) tir. B5 r kimseye bu göre
vin verilmesi, aslında, hukukî açıdan, o kimsenin, kamu görevi her 
hangisiyse, onun statüsüne sokulmasıdır. 

Bunun için, bir tasarrufa ihtiyaç bulunduğu aşikârdır. Öyle bir 
hukukî tasarruf ki, hukuk düzeninde, o kimsenin, o statüye girmesi 
sonucunu doğursun. Meselâ bir tâyin (=atama) veya bir seçim. 

Bu tasarrufa "şart-tasarruf" denilir .(•*) . 

i- Sübjektif tasarruf (=acte subjeotif) 
Bunlar, statü'lerin tamamen aksi olan hukukî durumları yaratan 

tasarruflardır. Bunların yarattığı hukukî durumlar "özel, sübjektif 
ve kişisel" dir. 

Bu nitelikleri itibariyle de, bu "özel, sübjektif ve kişisel" 
hukukî durumlardan doğan yetkiler: 

a/ Kişiden kişiye değişir; 
b/ bunlardan kısmen, tamamen feragat mümkündür; 
c/ Tek taraflı iradelerle değişmezler. 
Sübjektif tasarrufların tikip örneği akitlerdir. Biliyorsunuz, 

akitler, özel norm'1ar koyar. Akitlerin yarattıkları hukuki durumlar, 
yâni akdi hukukî durumlar, akt£ yapanların diledikleri şekil ve muhte
vada tanzim olunabilir. O halde, âkitlerden akitlere değişir demek
tir. 

Gene bir âkit, yaptığı aktin kendisine bahşettiği bir yetkiden 
daima feragat edebilir. Çünki bu yetkiler, onun- zâtına mahsustur ve 
o, bir temsil yetkisi vermedikçe, yahut kanuni bir temsil zarureti 
doğmadıkça, bir başkası tarafından kullanılamaz. 

Sonra, yapılmış bir akit, iki tarafın karşılıklı rızası olma
dan, sadece âkitlerden birince değiştirilemez. O halde, akitten do
ğan yetkiler, iktisap edilebilir cinstendir. 

Şimdi bu açıklamalarımızı örnekle geliştirelim: 
Yepyeni bir fakültenin kurulduğunu düşününüz. Bu fakülteye öğ

renci almadan yapılacak işlerden biri de öğrencilerin kimlerden, na
sıl alacağını, kaç yıl ve neler okuyacaklarını, ne zaman, hangi sı
navlara gireceklerini, bunların nasıl yapılacağını, hangi koşullarla 
diploma verileceğini bütün ayrıntılarıyla düzenlemektir. Bu iş, tat
bikatta, bir yönetmelikle ya^jılır. Yönetmelik genel norm koyan ta
sarruflardandır; yâni kural-tasarruf'tur. 

Böylece, o fakültede öğrencilerin tabî olacakları hükümler be
lirlenmiş, henüz hiçbir öğrenci alınmasa bile o fakültenin öğrenci
limî  bir hukukî düzenleme ilö, tek taraflı olarak meydana getiril
miş bir-statü halinde ortaya konulmuştur. 
(•») Buradaki "şart" kelimesi, fransızoa "condi.tion" un karşılığı ola
rak bundan yıllarca önce Türkçede -kullanılmış ve buna alışılmıştır. 
Aslında, burada herhengi bir "şart koşma" hâli söz konusu değildir., 
Zira fransızca "condition" her zaman bizdeki "şart" anlamına gelmez; 
"durum" da demektir. O h'alde, biraz uzunca olmakla beraber, buna 
"Durum-tasarruf" veya "Durum yaratan tasarruf" denilse ve öylece yer-
leşse çok daha iyi olurdu. 



Yapılacak iş, artık öğrenci almak, yâni istekli kimseleri bu 
fakültenin "öğrenciliği" durumuna sokmaktır.. Bunun İçin de, belli 
niteliklerde olanları kaydetmek gerekir. Kayıt işlemi sonucunda, 
kişiler, öğrenci olur; diğer bir deyimle "öğrencilik statüsü" ne 
girerler» Bu işlem'yapılmazsa, bir tarafta statü, bir tarafta bu 
statüye girmek isteyenler vardır; fakat henüz "öğrenci" sıfatını al
mış kimse yoktur, 

O halde, kayıt işlemi, kişiyi, öğrenci durumuna sokmakla, bir 
"şart-tasarruf" teşkil etmektedir. Öğrenci adayı, bununla, öğrenci 
olmaktadır. 

Bizatihi statü'ye gelince; Bu, yönetmelikle, tek taraflı olarak 
düzenlenmiş, genel normlardan (=kurallardan) meydana gelen "genel, 
objektif ve kişilik-dışı" bir hukukî durumdur; ögrenoiLİjÇ'tir. 

Bütün öğrenciler, kendi belli kişilikleri, kimlikleri için de
ğil, soyut bir öğrenci için hazırlanmış "genel ve objektif" bir 
hukukî durumdadırlar. Burada öğrenciler için tanınmış hukukî yollar 
ve imkânların, kimlikleri belli öğrencilerin bu kimlikleriyle, kişi
likleriyle hiçbir bağlantısı yoktur; Ahmet gelir, Mehmet mezun olur; 
fakat "öğrenci" değişmez. Bu haklar, hukukî yollar, yükümler genel
dir. Bunlardan feragat mümkün değildir. Meselâ bir öğrenci "-Baş_ardı~ 
ğım taktirde dahi bana diploma verilmesini istemeyeceğim" diye bir 
taahhütte bulunsa, bunun değeri yoktur. İsterse gene de diplomasını 
alır. 

Aılcak, şimdi, tatbikatta pek alışılmamış ama hukuken mümkün olan 
bir sonucu daha ortaya koyayım: bu öğrencilik statüsünü tanzim eden 
kurallar, öğrencilerle İdare arasında ̂ akit şureti.yle ortaya çıkmış 
normlar olmadığı için, İdare, bunları her zaman, tek taraflı olarak, 
ve hasıl koymuşsa öyle, değiştirebilir. Meselâ ^ yıllık bir öğrenimin 
yarı yerinde bunu 6 yıla çıka^rabilir ve öğrencilerin rızasını alm^a 
mecbur değildir. "-Mecburdur" diyenlere sorayım; k yılı 3 yıla indir
se ses çıkarır mısınız ? Dışardan birinin itiraz hakkı olsa da itiraz 
etse, ona ne cevap verirsiniz; "-Fakülte öyle istedi, öyle yaptı" cüer
siniz . Altı yıla çıkınca da İdarenin karşısına geçip "-Anlaşmamız böy
le değildi" diyebilir m.isiniz ? Arada bir '"anlaşma", "sözleşme", "akit" 
var mı ? ' 

"-Ben, dört senenin altı seneye çıkacağını bilsem gelmezdim" der -
siniz belki. Ancak bu, meşru bir beyandır. Doğrudur. Salt hukuk yönün
den değil, fakat insaftan (İdare'nin de elbet insafı vardır) doğan bir 
mülâhaza ile, eski öğrencilere bu yeni durura uygulanmayabilir. Fakat 
mutlak bir gerek bulunup da yeni durum istisnasız herkese uygulanırsa, 
bunu salt hukukî mahiyette iddialarla reddedebilmeğe imkân yoktur. 

İlerde göreceğimiz gibi, memurların maaşı,- işçilerin ücretine 
benzemez. Gerçi işçi ücretleri de giderek, mahiyetleri itibariyle 
memur maaşına hayli yaklaşmış gibidir; ama gene de arada tam bir ma
hiyet birliği yoktur. Şöyle; 

Memurun maaşı, ona verilen bir geçim parasıdır. Aktî bir yüküm 
değildir. Memurla İdare arasında akit yoktur. Devlet, memurun maaşını 
yükseltirse, ne âlâ. Ya indirirse ? Neyi ihlâl etmiş olur ki ? Hiçbir-
şeyi... Sâdece memur statüsünde bir değişikli oldu demektir. Bu statü, 
Devlet tarafından "tek-taraflı (=unilateral)" yoldan düzenlenmiş bu
lunduğuna göre, gene, bunun tek-taraflı değişmesi normaldir; hattâ, 
bu statü hangi yönde olursa olsun şayet değişmek gerekiyorsa, bu de
ğişiklik, hukuken ancak "tek-taraflı" olarak yapılabilir. Memura 
sorulsa da, memur istese de, istemese ve itiraz etse de, gene tak-
taraflı... 

Buna karşılık, kural tasarruflarla (=genel normlarla) kimlikle
riyle muayyen kişiler arasında-sübjektif hukuk münasebetleri kurmak,, 
kaldırmak, değiştirmek mümkün değildir. Bir kanun çıkarıp, 'kimliğiyle 
belli A'yı, kimliğiyle B'-ye borçlu kılmak, veya böyle bir borcu kal
dırmak, değiştirmek, mümkün olamaz. • . 



^•~ 0̂ ga,nik t̂ _siii£ ' , ; • 
Hukuki tasarrufları, ikinci olarak ORGANİK (=organique=uzvî) 

açıdan sınıflamak mümkündür» Burada esas alman organlar (^uzuvlar) 
devlet organlarıdır» 

Bilindiği gibi devlet "Belli bir ülkede yerleşmiş bir toplumun 
meydana getirdiği egemen tüzel kişi" olarak tanımlanır. 

"Kuvvetler ayrımı" denilen ve daha aşağıda İdare'nin"gerek yapı, 
gerek görev bakımından yerini belirleyebilmek için daha etraflıca 
ele alacağımız bir devlet görüşü vardır ki, bugün, modern devletin 
yapı ve faaliyetine hayli uygundur. Modern devletler, azçök raodali-
telerle bu görüşe uygun biçimlenmişlerdir.. 

Bilirsiniz, devletin tümlügü belli başlı üç organdan oluşur. 
Bunlar Yasa,raa, Yürütme ve Yargı organlarıdır. 

Devlet tasarruflarına uygulanan bu "organik tasnif", bu tür ta
sarrufları, bu organlardan çıkışlarına göre sınıflamaktan ibarettir. 
Tasama organının bütün tasarrufları "yasarca tasarrufu", YürUtmenin-
kiler idarî tasarruf, yargı'nmkiler de "yargısal tasarruf" sayılır. 

Halbuki aşağıda göreceğimiz gibi, bu tasnif, muayyen ölçüde bir 
gei'çeği ifade etmekle barebar, her zaman için doğru değildir. Zira, 
göreceğimiz gibi, Yasama organından çıkan bütün tasarrufları yasama 
tasarrufu ve diğerlerinden çıkanları da onların adlarıyle nitelen
dirmek, bu tasarrufların maddî-hukukî mahiyetlerine zaman zaman ters 
düşmekte, uymamaktadır. Ancak, böyle maddî-hukukı mahiyetleri göz 
önünde tutmak gerekmeyen haller ,de olabilir. O zaman, tasarrufların 
maddî-hukukî m.ahiyetlerini bir tarafa bırakarak, organik bir ayrıma 
gitmek, bazı hukukî çözümler için elverişli olabilir. 

Sınıflama'1ar, tabiat kanunlarının icabı değildir hiç şüphesiz. 
Sınıflamalar, hukukî çözümleri bulmak için, hukukçuların uyguladığı 
birer yöntemdir. 
'^- ^eklî tasnif 

^ekil deyimini, hukukçular, aslında hiçbir hukııkı zorunluluk 
olmamakla beraber, çoğu zaman hem tasarrufun hukuk alemine (yani 
hukuk düzenine) intikalindeki kılığı, hem de onun ittihazında izlen
miş olan usul (^procedure) anlamına kullanırlar. 

Böyle bir kullanış yaygındır; bu nedenle biz de, şimdilik, geçi
ci olarak burada buna değiniyoruz. 

Fakat bu kullanış -yâni "şekil" (=forme=biçim) deyimini, aynı 
zamanda "usûl (=procedure)" yâni tasarrufun ittihazında uygulanan 
yollar anlamına kullanmak bilimsel olmamaktadır. Şekil başka, usul 
başka şeylerdir. 

Şeklî bakımdan, bir tasarruf a/ yazılı, b/ sözlü, c/filî (=bir 
hareket, bir işaret) hâlinde olabileceği gibi, sükut'un (=susraa'nın) 
da, yerine göre bir tasarruf'addedilmesi mümkündür. Ziva, bazı hal
lerde, kişiler susmakla da (ister özel hukukî münasebette, ister dev
let faaliyetinde) hukukî sonuçlar doğuracak nitelikte bir irade be-
yanmdaL bulunmuş olabilirler. Meselâ İdare makamlarının, bir şahsın 
bir isteği karşısında üç ay susmaları, hiçbir şey yapmamaları, o is
teğin reddi anlamına gelir ve açık-seçik bir ret 'kararının sonuçları
nı doğurur; böylesine bir ret kararının hukukîliği, tıpkı yazılı bir 
ret kararınınki gibi, idarî yargıya başvurularak denetlettirilebilir. 

Usûl yönünden ise, bir tasarruf a/basit, b/karma (=m.ürekkep-
compl^^Ke) olabilir. Tasarruf, bir tek iradenin izharı ile tekemmül 
ediyor (=oluşuyor), yâni Hukuk düzenine bir normun katılması için 
bir tek iradenin izharı yeterli oluyorsa, o zaman basit bir tasar
ruf (=acte simple) söz konusudur". 

Buna karşılık, bir tasarrufun meydana çıkışı, birden çok irade
nin birbirine eklenmesi ve birbirini tamamlaması suretiyle oluyorsa, 
o zaman karma (=complex6) bir tasarruf vardır. Böyle karma tasarruf--
lara • usullu tasarruflar=op6ratione â procedure" de denildiği vâkî-
dır. • ° , 

1^^. ^" î '̂ ä'̂ l'̂ î'̂  ̂ =̂ lı̂ ı̂ ta^2^ bakımından başka bir tasnif de yapı-



a/ Kollektif tasarruflar (=actes cofiectifs) birçok kimselerin 
birlikte, fakat tek taraflı bir tasarruf İttihaz etmeleridir. Meselâ 
bir Kurul kararı... Gerçi birçok iradeler birbirine eklenmektedir, 
fakat aynı anda eklenmektedir; tasarrufun ittihazına, izhar edecek
leri iradelerle katılacak kişiler bir sıraya girmemekte ve iradeleri
ni izhar için bir evvelki iradenin izhar edilmiş olup olmadığına bak
mamaktadırlar. Fizik bakım.dan bir kurulun üyelerinin elbette irade 
izhar etmeleri için arka arkaya söz almaları veya oy kullanmaları ge -
rekir; fakat bu üyeler, iradelerini bildirmek için, fizik olarak ken-
dilerind.en önce sırada bulunanların iradelerinin izhar edilmiş olması 
şartını ve yönünü aramazlar. Böyle bir sıralanma, hukukî değil, fi-, 
ziks.el. bir bağlantıdan ibarettir. / Halbuki yukarda değindiğimiz Karma 
tasarruflardaki iradeler bağlantısı, hukukîdir; bir irade izhar edil
miş olmadıkça bir ikincisi izhar edilmeyebilecegi gibi, ba.zan bir ev
velki- iradenin meselâ "olumsuz" sonuçla izharı, arkadan gelip buna £k-
lenecek diğer iradenin izharını önler; onun izharına mâni olabilir_/. 

Kollektif tasarruflarda, birden fazla irade, hukuken aynı anda. 
izhar edildiği gibi, bir tek hukukî neticenin dogması amacına yönelik
tir. Diğer bir deyimle, kollektif .tasarruflar "tek taraflı-' tasarruf
lardandır. 

^/ Birleşme tasarruflar (actes-union) burada, izhar olunan irade
ler karşılıklıdır; fakat bu suretle hukuk düzenine katılacak olan ta
sarruf "tek taraflı" olmaktadır. İradeler birleşmekte, ancak bu bir
leşmeden, tek taraflı olarak bir hukukî sonuç doğmaktadır. Bunun tipik 
bir örneği, bir kimsenin, bir derneğe üye oluşudur, Uye olacak kimse, 
şüphesiz bu yolda bir irade izhar etmelidir. Bu kimseyi üye olarak ka
bul edecek olanlar da bir kollektif -irade ıZ-har ederler. Böylece irade 
izharları karşılıklı bir biçim alır; fakat bu İradelerle amaçlanan so
nuç, karşılıklı olarak -meselâ akitlerdeki.gibi- bir takım hakların 
ve borçların dogması değildir; bil'âkis, üye olmak isteyen kişiniA, 
o derneğin "üyelik" statüsüne sokulmasıdır. 

Gözden kaçırmamak gereken husus, Birleşme-tasarrufların da, tek 
taraflı olduklarıdır. 

c/ Nihayet, akitler gelir. Akitlerde karşılıklı irade izhar edi
lir ve bunların- izharından doğacak hukukî bağlantı tek olduğu halde, 
hukukî neticeler müteaddittir ve karşılıklıdır; akdin in'ikadı ile her 
iki taraf için de bazı haklar ve yükümler doğar; 'ancak bir tarafın 
hakla.rı, öteki taraf için yüküm'dür; öteki tarafın hakları da, beriki 
tarafın yükümlerini teşkil eder. Görüyorsunuz ki, hukuki neticeler de
ğişik ve karşılıklıdır. 

H 

Bu tasniflerden ne gibi önemli sonuçlar çıkacağını daha ilerki 
derslerimizde göreceksiniz. 

Hukuk Tekniğine ilişkin açıklamalarımıza burada son veriyoruz. 
Bu, Hukuk tekniği konusunda bütün söyleyeceklerimizin bittiği anlamı
na alınmamalıdır. Biten, önemli sorunlardır. Bundan sonra, yer yer 
bu açıklamalarımıza döneceğiz ve gene, gerektikçe bunlara yenilerini 
ekleyeceğiz. 



BÖLÜM II 

IDARE-KAVRAMI 

İdare terimi, bir yandan devletin belli bit tür organlarını, 
diğer yandan da gene devletin belli.bir"tür faaliyetini ifade eder. 
Ne İdare'nin istisnasız her faaliyeti "idarî'' dir, ne" de "idari fa-' 
aliyet" sadece İdare'ye mahsustur. İdare hukuku ise", hem organ ,• hem ; 
•faaliyet olarak İdare'nin hukuku olduğuna göre, bu hukukun incelen
mesine girişebilmek için once İdare'nin-ne olduğunun, organ ve faa- . 
liyet hâlinde, tesbiti şarttır. İdare'yi bilmeden, onun hukukunu öğ
renmenin mümkün olamayacağı muhakkaktır. :• 

İdare ise, her İki açıdan da tesbiti kolay olmayan, hayli derin
liğine tahlilleri gerektiren sorunlar doğurur. 

İdare kavramına en iyi yakla.şım, klâsik öğretide "Kuvvetler ay
rımı" denilen teori ve uygulama yolundandır. 

§ 1. "Kuvvetler" Ayrımı teorisi 

Bu teori 1Q89-1755 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Fran
sız sosyal ve siyasal bilimcisi Montesquieu'nun (=Monteskiyö) "Kanun
ların Ruhu" (=De l'Esprit des Lois) diye- anılan eserinin (I7't8) XI 
inci Kitabının VI noı Bölümüne izafe edilir. Bu, yepyeni bir görüş 
değildir. Devlet fonksiyonları hakkındaki araştırmalar çok daha eski
dir ve grek filozofu Aristo'ya kadar iner. Montesquieu'nun yaptığı, 
kendisinin .ingiltere esas teşkilâtı üzerindeki e;özleraleriyle birlik
te, devletin organları ve fonksiyonları sorununu sistemleştirmek ol
muştur, 

Montesquieu, Avrupamn bir çok memleketlerini dolaşmış-, bu ara
da bir süre de Ingilterenin siyasî yapısını ve devletin işleyiş ilke-

• l'erini incelemiştir. İngilterede "Anayasa" adını taşıyan bir ka.nunun 
mevcut olmadığını bilirsiniz. Fakat bu, tabiatiyle, İngilterede bir 
"anayasa" yâni "esas kuruluş" (-Constitution) bulunmadığı demek de
ğildir," î̂ sas kuruluşu olmayan devlet düşünülemez. 

Montesquieu'nun kullandığı terimlerle "-Siyasî hürriyet, kişinin 
kendi emniyetine inanç duyması demektir" ve bir devletin idaresi o 
şekilde olmalıdır ki, hiç" kimse, bir başkasından korkmamalıdır. 

Kitabının, "İngilterenin esas teşkilâtı = De la constitution 
d'Angleterre", başlığını taşıyan söz konusu bölümünde, Montesquieu, 
her devlette üç türlü."pouvpir" olduğunu söylerek izaha başlar. 

Dilimize bu "pouvoir=puvvar" deyiminin "kuvvet" diye çevrilme
si ve teorinin.de "Kuvvetler ayrımı" olarak adlandırilması yanlış 
olmuştur. "Pouvoir" kuvvet (=force) demek değildir;" kudret (=puis-
sance) de değildir; fakat iktidar demektir; hukuksal bir gücü, ' 
hukuki bir yeteneği ifide eder. 

Şimdi biz, teorinin ilk tercümelerinde kullanılan bu "kuvvet" 
kelimesi yerine "iktidar" kelimesini koyarak nakledersek daha isa
betli bir iş, daha iyi anlaşılabilen bir fikir olur. 

Demek ki, her devlette üç- iktidar varmış. Montesquieu, bunları 
aynen şöyle tanımlıyor: "Tasama iktidarı, devletler hukukuna giren 
işleri görme iktidarı ve medenî hukuka giren işleri görme iktidarı "'. 

Sonra izah ediyor: "Birinci iktidar ile Hükümdar (veya Yüksek 
Memur) muayyen bir süre için veya sürekli olacak kanunlar yapar veya 
yapılmış kanunları düzeltir ya da kaldırır. İkinci iktidar ile harp 
veya sulh yapar, elçiler gönderir veya kabul eder, asayişi sağlar, 
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istilaları önler. Üçüncü iktidarla suçları "cezalandırır veya uyuşmaz
lıkları çöaer. Bu sonuncusuna "hüküm verme (=yargılaraa)"iktidarı ve 
ötekine de sadece Devletin yürütme İktidarı diyeoegia". 

Teorinin orijinal izahının, bizim bugün kullandığımız deyimler
den nasıl başka deyimler kullandığını ve özellikle bizim şimdi Yürüt
me Yetkisi dediğimiz şeyin o zaman nasıl anlaşıldığını görüyorsunuz. 

Montesquieu'ye göre, Yasama.ile Yürütme aynı kişide veya kurul
da birleşirse, hürriyet kalmaz. Gene aynı suretle, Yargı iktidarı da 
Yürütme'den ve Yasama'dan ayrılmamışsa, hürriyet yoktur.... Aynı insan 
bu üç iktidarı birden elinde tutarsa, herşey kaybolur (=... tout şe
rait perdu...) 

Buraya kadarki kısımda özellikle bizim bugün ''Yürütme" dediğimiz 
işin o zamanki anlaşılışma dikkatinizi çekmek i&tex'im. Yürütme, iç 
ve dış güvenliği kapsamakta ve devletler arası ilişkileri sürd.ürmeğe 
yönelmiş bulunmaktadır. Bugün de iç ve dış güvenlik, Yürütme için 
en büyük hizmetlerin başında gelir; fakat o zamanlar mevcut olmayan 
ve akla gelemeyen binlerce başka kamu hizmeti, bu alana girmiştir-. 

Montesquieu'ye ve onu şerhedenlere göre, bu üç iktidar, ayrı 
ayrı ellerde bulunmalıdır. Yasama işini görecek olanları halk seç
melidir. Yürütme bir hükümdarın (-monarque) e3,inde bulunmalıdır; 
çünki bu iş kalabalıkla görülemez. Eğer bir hükümdar bulunmaz da, 
yürütme işleri, Yasamadan seçilip alınacak, kimselere verilirse, Mon
tesquieu'ye göre gene hürriyet kalmaz; zira iki iktidar bu suretle, 
birleşmiş olur. Yargı ise mutlaka bağımsız olmalıdu". 

Montesquieu'nün daha uzun süren açıklamaları pek ilginçti.r; 
fakat biz bunları bir yana bırakıp teorinin, daha sonraki tarihlerde 
yapılmış yorumlamaları ve uygulamalarıyla, modern anlayışına geçe
lim: 

Evvela, bu teoriye "Kuvvetler ayrımı" demiyelim. Bu deyimi, 
genel alışkanlık uyarınca, biz de gerçi kısaca kullanıp geçebiliriz; 
fakat deyim, bilimsel değildir. 

Montesquieu ne söylemiş ve nvısıl söylemiş olursa olsun, bugünki 
bilim öyle tesbit etmiştir ki, her devlette üç büyük fonksiyon (=gö-
rev) vardır: Yasama, Yürütme (=İdare) ve Yargı. 

Her bir fonksiyonel icra edebilmeic için, o icraya, yani o fonk
siyonun icrasıyla meydana gelmesi beklenen hukukî neticeleri meydana 
getirmeye elverişli üç ayrı türde "hukukî güç", diğer ve asıl yerin
de olan terimle "hukukî iktidar'a" ihtiyaç vardır. 

Ve daha sonra da, mahiyet ve amaçları itibariyle ayrı ayrı olan • 
bu üç hukuki iktidarı kullanacak üç ayrı organ'a veya organlar gru
buna ihtiyaç vardır. 

O halde, görüyorsunuz ki, ortada "Kuvvetler ayrımı" deyip ge
çiştirilecek kadar basit bir mesele yoktur, ttç ayrı fonksiyon,- üç 
ayrı yetki (=iktidar) ve üç ayrı organ. 

Ve Montesquieu'nun, asıl ayırmayı amaçladığı şey, organlar ve 
fonksiyonlar değil, fakat "pouvoir" kelimesiyle ifade ettiği İktidar' 
1ardır. 

Çünki her bir hukuki iktidar, ancak belli bir devlet görevinin 
(=:fonksiyonunyn) ifasına elverişlidir; böyle belli bir fonksiyonun 
ifasından beklenen hukukî sonuçları doğurmağa elverişlidir. İktidar
lardan birden ziyadesinin aynı elde toplanması, görevlerin de bir-, 
birine karışması sonucunu doğurur ve böyle bir karışma, ortaya, 
zaptedilmesi güç bir kuvvet çıkarır; bu kuvveti, Hukuka riayet etti-
rebiljne olanağı kalmaz ve fertler, devlet hayatı iç.inde ezilir gi-• 
der. Halbuki devlet, fertlerin iyilikleri, yararları için kurulmuş 
bir müessesedir. 

Görl'.lüyor ki, mesele, daha başlangıçta, hukukun tarifleri, hu
kuk kaynaklarının izahı bahsinde ele aldığımız gibi,"bizim şimdi 
burada meşgul olduğumuz Hukuk tekniği açısını ve amacını da aşarak, 
daha üst plânda bir "Hukuka saygılı de'vlet" sorunu olmaktadır. 

M 
/ M 
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Güçsüz devlet, düşünülemez„"De.vlet güçlü olmalıdır, fakat bu 
güç, fertleri ezmek için değil,' bil'akis onları .mutlu, etmek .içindir.. 
Fertleri mutlu edebilecek bir güç işe, herftfertler için, hem kendisi 
için konulmuş Ijukuk kurallarına riayet ededek. olan güç'tür. 
• .Bu nedenle Montesquieu-, konuyu, hürriyet-istibdat çatışması açı

sından ele^alıyor. Ondan:sqnra aynı konuyu ele alanlar da, demokratik 
bütün anayaşa.lar da, hep aynı açıdan hareket etmişlerdir. 

İdare hukuku plânında ise, bizim şu andaki meselemiz, "Kuvvetler 
ayrımının yüksek amşıcı" değil,, bunun nasıl işleyebileceği, naoıl iş
lediği ve bu.arada İdare ' nin,^'organ veya. .fonksiyon olarak nerede dur
duğudur'. 

İdeal bir Kuvvetler ayrımı olur mu ? Olabilmiş mi ? • • ' 
Yani, devletin her üç ana-görevi ayrı ayrı organlara yükletil

miş ve her bir görevin mahiyet vê  araaema uygun olan' hukuki iktidar 
da yalnız o görevi yüklenenlereı' ai-t kılınmış... ' -'• ' 

Başka bir açıdan şu: organlar, yapısal bakımdan birbirlerinden 
ayrı... Hiçbir organ, öteki herhangi bir organı doğurmuyor ve hiç
bir organ,' bir başka organla içice geçmiyor... Bunların müstakil 
görevleri, birbirinden eu sızmaz bölmelerle ayrılmış... Belli bir 
görev için, bu organlardan birine verilmiş belli bir yetki (=hukukî 
iktidar) kat' iyen başka .bir yetki ile karışmıyor ye başka bir yetki
nin kullanılması hâlinde hukuk düzeninde meydana gelebilecek sonuç
ların hiçbirini meydana getirmeğe -mahiyeti ve kullanma usûlü itiba
riyle-, elverişli bulunmuyor... 

Bu, teorisyenlerin öngördükleri ideal şekildir; idfeal'bir ''kuv-' 
vetler ayri'ını" dır." Ama bu mümkün müdür' ? veya mümkün olsa bile, 
bu en ideal' şekli ile, "elverişli", yâni devlet ve topluma yararlı 
mıdır ?' • 

• Çünki ''uygulamalı hukuk" ta, bir de "yararlılık" sorunu vardır." 
Mükemmel bir "fikrî inşâ", tara bir uygulamaya elverişli olsa bile, 
b^mda bir de "yararlılık" yönü ara.ştırılmak gerekir. 

Evvelâ, hemen belirtelim ki, ideal bi.r Kuvvetler ayrımı uygu
lamada mümkün olm-adıgı gibi, yararlı da degilçlir. 

Devlet, heıreket demektir. "(Jzayda bir cismi, dengeli üç noktasın
dan üç eşit kuvvetle çekerseniz, hareke-t' olmaz, atâlet (=sür'ed'urura) 
olur; cisim, hiçbir yöne kımıldama'z.' •'• • • • • ' 

Netekim," g.erçek. hayatta da-, bu teorinin, ideal şekliyle uygulan
dığı bir tek devlet yoktur. 

Evvelâ Montesquieu*'nun "-Bunu orada gördüm" dediği' İngilterede 
bu anlamda bir kuvve'tler ayrımı yoktur. Bütün devlet gücünün aslî 
kaynağı hükümdardır; kullanma'da bu güç, İngiltere tarihindeki demok
ratik gelişmelerle» hükümdardan- ayrılmış ve belli organlara intikal 
etmiştir. Fakat, Montesquieu'nün gözlemlerinden yıllarca sonra, bu 
devlet gücünü, tümlügü ile tekrar eline alan tek tuk hükümdarlar da 
çıkmamış degiİ'dir. " . ' ' ' ' '. . 

İkincisi, genellikle Yargı tara"bir bağımsızlık hâlinde tutulabi
lir, fakat Yasama ile Yürütmeyigerek görev, gerek yetki ve yapısal 
.ayrılık bakımından ayrı a.yrı bölümlere otui'tabilmek mümkün olamamış
tır. • 

Evet, özellikle Yasaraa-Yürütme llişkile-.rinde bu böyledir. ' 
§imdi T.G. Anayasası .esaslarına göre, bu teoriyi' 've uygularaala-

-rını inceleyelira. ,::'.' " ' -

§ 2. ŞiMg—g^SHllJ^r ayrımı ve -Yapısal İdare kayramı 
: öorunü kolaylaştlrabilmek igiıl görev ve'yetkilerden önce, daha^ 

basit bir ayrım olan "Organlar ayrımı" m ele alalım: 
Anayasamız "Cumhuriyetin (*) temel fcuı^uluşu" adını verdiği 'üçün

cü bölümünde, bu ayrımı gösteriyor. • '• /. 
(*) "Cumhuriyet", terimi burada re jim̂  değil,' "Devlet" ani aramadır. 



Cumhuriyetin temel kuruluşu üç organa dayanmakta, daha doğrusu 
bölünmektedir: 

YASAMA OEGANI, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. T.E.H.M., ' 
a/ Millet Meclisi, b/ Cumhuriyet senatosu'ndan meydana gelir. 

Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak T.B.M.M.ne ait bir görev
dir. 

Yasama, budur. Fakat T.B.M.M.nin görevi bu işlerle bitraemektedir. 
Aşağıda göreceğimiz gibi, yasama (diğer bir ifadeyle Hukuk kuralı kô -̂  
ma) dan da başka ve hukuk kuralı koymakla ilişiği bulunmayan görev
leri vardır. " -

Fakat bu organın yapısı ve sınırları Anayasada gayet net olarak 
çizilmiştir. 

T.B.M.M. seçim kanunlarına göre Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu üyeliklerine seçilenlerle Cumhurbaşkanına verilmiş yetki 
kullanılarak Cumhuriyet Senatosu üyeliğine atanan 15 senatörden, 
"tabii üye" olma yetkisini kullanıp Senatoya katılan eski cumhurbaş
kanlarından ve "Kurucu Meclis Teşkili" hakkındaki 15 Aralık 1960 ta
rih ve 157 sayılı kanunun altında adları bulunan ve herhangi bir ne
denle ayrılmamış olan 18 tabiî senatörden (Eski "Millî Birlik Komi
tesi" üyeleri) meydana gelir. 

Fakat hiç şüphesiz, Yasama organı, başka hiçbir destek ve ser
vis olmaksızın sadece iki heyet hâlinde vazife göremez. Yardımcı 
hizmetler de lâzımdır. Yasama organı, bu hizmetler teşkilâtını da 
içine alır. 

YABGI OBGANI. Aslında bu, bir tek organ -değil, bir organlar 
grubudur. Gergi yasama organı da iki meclisten meydana gelir, fakat 
salt yasama faaliyetinde, bu meclisler kendi başlarına çalışmayıp 
birbirlerinin faaliyetini tamamlarlar ' ve neticede -salt yasama iş- ^ 
lerinde- ortaya çıkan yasama tasarrufu, yukarda gördüğümüz gibi, 
iki kollektif tasarruftan oluşan bir karma tasarruftur. 

Yargı bahsinde ise verilmesi gerekli izahat vardır: 
Türk hukuku, evvelâ kamu hukuku ve özel hukuk olarak bir ay

rıma tabî tutulmuştur. Özel hukuk ile Kamu-hukuku alanında bulunan 
Ceza hukukunun uygulanması "Adalet mahkemelerine" verilmiştir. Kısa
ca "Adliye" terimi, esas itibariyle Adalet mahkemelerini ifade eder. 

Özel kişilerle (ve hattâ kamu tüzel kişileriyle) Devlet arasın
daki ihtilâflara gelince: 

Bu tür ihtilaflar, başkaca yargı yeri gösterilm.emişse bizde 
idarî yargı'yı meydana getiren Danıştay'a aittir. Asker kişilerle 
askerî idare mercileri arasındaki ihtilâflar "Askerî Yüksek idare 
Ha.hkemeBİ" nin görevi içindedir. 

Asker kişilerin ve belli koşullarda asker sayılan kişilerin 
ceza yargılamaları Askerî mahkemelere aittir. 

Genel ve katma bütçelerin hesap sorumlularının malî işlemleri 
dolayısiyle hukukî mesuliyetleri bakımından yargılanmaları Sayış
tay'ın görevindedir. 

•Seçimlere ilişkin şikâyetler üzerine kesin kararların ittihazı. 
Yüksek Seçim Kurulu'na aittir. 

Hâkimlerin özlük işleri hakkında kesin kararları Yüksek Hâkim
ler Kurulu ittihaz eder. 

Adlı, idari ve asken yargı mercileri arasındaki görev ve hü
küm uyuşmazlıklarının kesin olarak çözümü Uyuşmazlık Mahkemesine 
aittir. 

Kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin Ana
yasaya aykırılığı hakkındaki iddiaları Anayasa mahkemesi kesin 
karara bağlar; ayrıca, ayrıca Cumhurbaşkanından başlayarak bazı 
yüksek devlet görevlilerinin görevleriyle ilgili suçları dolayısiy
le yargılanmaları Anayasa Mahkemesinde "Yüce Diyarı" sıfatıyla ya
pılır. 

Görülüyor ki, hukukumuza göre, hukuk ihtilâflarını 9 kısma • 
ayırmak gerekir. Bunlar 9 tür mahkemede çözümlenir. Bu mahkemeler
den bazıları (mesela Danıştay) hem birinci, hem sonuncu derece I i 



mahkemesidir; bazı mahkemeler ise, sadece birinci derece mahkemesidir 
ve bunların kararları aleyhine biV "yüksek mahkeme" ye başvurulur^ 
Meselâ adliye mahkemeleri kararları aleyhine Yargıtay'a, askerî 
mahkeme kararları aleyhine Askerî Yargıtay'a gidilir. Bizatihi ken
dileri hem birinci, hem sonuncu derece mahkemesi olan yargı mercile-
rini de "yüksek mahkeme" saymak gereklidir. Zira yüksek mahkeme, 
kararları aleyhine •başvurulabilecek bir üst yaa-gı mercii bulunmayan 
mahkeme demektir. 

Hukuki ihtilâfların böylece bölünmeleri üzerine Türkiyede 9 
yüksek mahkemenin varlığı söz götürmez. 

Bu mahkemelerin tümlüğü, Anayasamızdaki "Yargı Orga.ni" nl teş
kil eder. 

Bu, bellidir. 
Ancak devlet teşkilâtımızda, hukukî ihtilâflar çözümleyen başka 

kuruluşlar, heyetler de bulunmaktadır. Bunlar da birer mahkeme' midir ? 
Yargı organı mahkemelerden ve onların destek hizmetlerini gören 

kuruluşlardan oluştuğuna göre, ne zaman bir kuruluşun, bir heyetin 
mahkeme sayılacağını, ne zaman sayılmayacağını bilmek zorunludur. 

Evvela, bir merciin herhangi bir kararı aleyhine, herhangi de
recedeki bir mahkemeye gidilemiyorsa, o merûiin, başka görevleri de 
olsa, onun bir "mahkeme" (hattâ "yüksek mahkeme" yani üst bir yargı 
mercii) olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Örneğin, Sayıştay ve 
Yüksek Seçim kurulu, Anayasamız tarafından Yüksek Mahkemeler bölümün
de zikredilmemiş oldukları halde, "kesin hükümler" vermelerinden do
layı, "Yargı" kavramı'muvacehesinde onları birer yüksek mahkeme say
mağa mecburuz. , . 

Bir de bazı kanunlarımızın, hukukî anlaşmazlık çözmekle görev
lendirdikleri heyetler vardır ki (meselâ İl idare kurulu. Vergi İti
raz komisyonları, Vergi temyiz komisyonları) bunların birer "mahkeme" 
sayılıp sayılamayacakları - Anayasa mahkememizin içtihadına göre-
burada ihtijâfm çözümüne katılan kişilerin Anayasamızın 133 ve 13^ 
üncü maddelerinde "hâkim" 1er için öngördüğü niteliklere sahip ve 
"hâkim sta-tÜBÜ"_̂ nde bulunup bulunmadıklarına bakmakla mümkün olabi
lecektir. İhtilâf çözen kamu görevlileri. Anayasanın bu hükümlerine 
göre, hakim niteliklerine sahip ve hâkimlik statüsünde değillerse, 
onlardan kurulacak veya onların da katılacakları heyetler birer mah
keme addolunamaz ve binnetice yargı organı içinde mütalaa edilemez. 

§u halde, T.B.H.M. kadar net olmamakla beraber. Yargı organı da 
Anayasamızda -ve Anayasa mahkememizin kararları yardımıyla- hayli 
netlikle belirlenobilmekte, yapısı ve sınırları gösterilebilmektedir. 
YÜRÜTME ORGANİ, Anayasamızın 95 ve müteakip maddelerinde düzenlenmiş
tir. 

Buradaki hükümlere göre, organ olarak Yürütme: a/ Cumhurbaşkanı, 
b/ Bakanlar Kurulu ve o/ İdare'den meydsııa gelir. 

Cumhurbaşkanı bellidir. Bu, T.B.M.M, tarafından şeklen "kollek-
tif" , maddî bakımdan "şart-tasarruf" niteliğindeki bir kararla (se
çimle) Anayasamızın "Cumhurbaşkanlığı" olarak düzenlediği statü'ye 
sokulan kişidir (*). ' ' 

Bakanlar kurulu, Hükumet'tir. Başbakan ve bakanlardan oluşur. 
O halde bu organ da belirlidir. Başbakan ve bakanlar, Anayasanın 
102 nci maddesine göre. Cumhurbaşkanı tarafından ittihaz edilen bir 
şart-tasarrufla "başbakanlık" ve "bakanlık" denilen statü'lere so
kulan kişilerdir. Bakanlar Kurulunun Millet Meclisinden "güven oyu" 
alması (Senatoda güven oyuna hacet yoktur) bu statülere girmenin de-
fiiJj--£âİJâİ_ilİ£ilJ!lŞ^_i5İajj_Btjxj^^^ devamın şartıdır. 
(*) Anayasamızın 97 nci maddesine göre'Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. 
Bu sıfatla, Türkiye Cumhuriyetini :ve Milletin birliğini temsil eder"j 

- Bundan dolayıdır ki. Cumhurbaşkanına "Devlet Başkanı"'da denilir. 
Kendisinin, kanunların yayınlanması gibi "Yasama" ile, özel af gibi 
"Yargı" ile ilişkili (falîat yasama ve yargı mahiyetinde olmayan) 'görev
leri do vardır. 

http://Orga.ni


İDAREYE gelince: Organik bakımdan İdare'nin doruklarını belirle
mek kolaydır; fakat, gene organik bakımdan, İdarenin toplumdaki eko
nomik faaliyetler kesiminde, nerelere kadar uzandığını tesbit etmek 
büyük güçlükler gösterir. Esasen bu güçlükler nedeniyledir ki, sanki 
tamamen not ve belirginmiş gibi İDARE deyip geçemiyoruz ve derin açık
lamalarda bulunmak zorunda kalıyoruz. 

Şimdi, burada ele aldığımız YAPISAL (=organik) yönüyle, diyelim 
ki. Anayasadaki ayrıma uyarak, İdare, Yürütme organının üçüncü parça
sıdır,., Fakat aceba, Anayasamızın hükûm.et içinde mütalâa ettiği " 
bakanların, İdarede yerleri yok mu ? 

Bil'akis... Bakanlar, en yüksek idarî âmirlerdir. 
İlerde tekrar ve ayrıntılı olarak değineceğimiz gibi, her bakan, 

devletteki "merkezî idare" teşkilâtında, bolü bir kamu hizmetini 
veya belli bir grup kamu hizmetini, o hizmetin "en yüksek âmiri" ola
rak yürütür. 

Göreceğimiz gibi, devlet, bazı önemli kamu hizmetlerini bizzat 
kendi üzerine alır ve bunları "merkezî idare" denilen teşkilâtla çe
virir. Bu tür kamu hizmetlerine "millî" veya "merkezî" kamu hizmetle
ri denilir. Bunların en önemlileri "bakanlık" 1ar şeklinde tertiple
nen teşekküllere verilir; daha az önemli veya teknik olanları, bakan
lıklara bağlı teşekküllerce'üstelenilir (bunların mahiyetlerini ince
leyeceğiz) .. 

Bakanlar, bakanlığın, yâni muayyen millî kamu hizmetlerinin en 
yüksek amiriyet mevkilerini işgal ederler. 

Demek ki, en azından, Anayasanın yaptığı (Bakanlar Kurulu - İdare) 
ayrımı burada igiçe geçmekte, İdarenin dorukları, hükümetin içinde yer 
almaktadır. % 

Başbakana gelince: aceba, onun, "yapısal" bakımdan İdare ile bir 
ilişkisi (organik bir ilişkisi) yok mudur ? 

Doğrudan doğruya başbakanlığa bağlanmış ve başbakan tarafından 
yönetilen kamu hizmetleri bulunduğu gibi, bakanlar kurulu kararları 
aleyhine açılan davalarda, Danıştay kanununa göre "davalı" durumunda 
gösterilmek itibariyle, başbakanın da İdaro teşkilâtında bir, amiriyet 
mevkiini işgal etmekte bulunduğu inkâr edilemez. 

Demek ki, Anayasamızın, şekil yönünden İdareden ayrı ele aldığı 
Bakanlar Kurulu (=Hükûmet), yapısal açıdan İdarenin en yüksek kumanda 
mevkilerini kapsamaktadır. 

Cumhurbaşkanının da, yapısal bakımdan İdareye dahil olduğu kabul 
edilmemekle beraber, kendisinin, gerekli gördüğü zamanlarda Bakanlar 
Kuruluna başkanlık edebileceğini (Anayasa mad.97/2) unutmamak lazımdır. 

O halde, en azından, Bakanlar Kurulunu, yapısal İdare kavramına 
dahil saymak yanlış olmaz. 

Bu düzeyden aşağılara doğru inildikçe, karşılaşılan manzara, cHaha 
ilgi çekicidir. 

Devlet, bazı kamu hizmetlerini, merkezî idarenin "idarî vesayet" 
dediğimiz denetimi altında tutmakla beraber, müstakil hukukî varlıklar 
ifade eden "kamu tüzel kişileri" ne yükler. Kamu tüzel kişileri içinde, 
devletin ekonomik hayata birer müdahalesini yürütenler de vai'dır. 2;ira 
devletin klâsik kamu hizmetlerinin yanı sıra, özellikle birinci cihan 
savaşından sonra belirginleşmiş olan ve a/ticarî, b/endüstriyel (=aı-
naı) mahiyette bulunan "ekonomik kamu hizmetleri" de vardır. 

Devletler, karma-ekonomi sistemlerinde, ekonomik faaliyete'gi
riştikleri zaman, bu alanda, ekönomi.k gereklere uyacak, ekonomik 
kanunların icaplarına kolayca intibak edebilecek tipte kuruluşlar 
meydana getirirler ve hattâ "Anonim şirket" niteliği gösteren ve bu 
ismi taşıyan teşekküller kurarlar. Bu tipler, özel kişiler tarafından 
kurulan re tamamen "Özel hukuk tüzel kişisi" mahiyet ve hüviyetinde 
bulunan kui'u.luşlara o derece yaklaşır ki, hangi noktada İdare'den 
özel sektöre geçilmekte olduğu çoğu zaman farkedilmez. 



işte, devletin ekonomik faaliyetlerinin bu kesiminde, "-Şu ku
ruluş İdare'dir", "-Şu kuruluşta'Devletin bir rabıtası bulunmakla be
raber İdare değildir" demek imkânsız olur ve bu anda yapısal kıetas-
lara ve sınırlara artık güvenilemez. 

Demek ki, Devletin Yasama organı en net, Yargı organı ondan daha 
az olmakla beraber gene de yeteri kadar Jiet belirlenebildigi halde, 
İdare organını bünyesinin bütün noktalarında ve kesimlerinde aynı net
likle belirlemek mümkün değildir. 

Fakat sınır-alanları'nda görülen bu girift hâle bakarak, İdare
nin yapısal kavramını bir yana bırakacak değiliz. Bu kavram bize çok 
lâzımdır. 

Ancak, bu kavramı "olumlu" ve "dolaysız" bir biçimde de ortaya 
koyamadığımıza göre,'devletin öteki organlarının belirgin hüviyetle
rinden yararlanmak mümkündür. Böylece: 

Jl!iliSa?:„3iilâIiââ--İââ-'̂ ' "îfasama J^^e_Yj3£j^jäigajidakl^u^^ 
ını]Ai£İarıdır demek, en az hata payı taşıyan bir tanımlama olur. 

§ 3. Görevsel İdare 
Devlet organlar! arasındaki ayrıma ve sınırlara yukarda işaret et

tik. O izahlarımız arasında bir nokta üzerinde önemle durmak gerekir: 
Organların arasına su geçmez bölmeler çekmeye imkân yok. T.B.M.M. dı
şından bakan alınabilmesi I96I Anayasasıyla im.kân dahiline sokulmuş 
olmakla beraber başbakanın parlâmentodan gelmesi mecburîdir. Bütün bir 
bakanlar kurulunun da tatbikatta parlâmento dışından derlenmesi mümkün 
olamayacaktır. O halde Yasama-Yürütme arasında belli bir ölçüde teda
hül (=birbirine dahil olma=içiç6 geçme) muhakkaktır. 

Ancak Anayasamız, organik olarak Yargı'yi diğerlerinden ayırmak
ta titiz davranmıştır. Fakat, mahkeme hüviyetinde bulunmamakla- beraber 
yargısal tasarruf ittihaz eden kuruluşların varlığı da söz götüı-mez. 
Bunlar, 1961 Anayasasının gereklerine henüz uydurulmamış eski teşekkül
ler olmakla beraber, mevcutturlar. 

Görülüyor ki, yapılabilmesi.en kolay olan organik sınırlama bile 
tamamen gerçekleşmiş değildir. 

Aoeba, bu organların görevleri ve bu görevleri yürutebilme husu
sunda sahip bulunmaları zorunlu olan "hukuki iktidarları" nasıl ve 
ne derecede ayrılabilmiştir ? 

Şimdi bu konuları ele alacak ve bundan "faaliyet halindeki İda
re" yi • (=görevsel İdare) çıkarmağa çalışacağız. 

Yasama, Yürütme ve Yargı, bir devletin "hukukî fonksiyonları" dır. 
Hukukî fonksiyonlar, hukukî yetkilerle (=genel deyimiyle, hukukî ikti
darlar 'la) ifa edilebilir. Zira, bir hukukî fonksiyonun ifası demek, 
bu fonksiyondan doğması beklenen "hukukî neticelerin" elde edilmesi 
demektir. Bu neticeler, belli hukukî tasarruflarla elde edilebilir. 
Bu hukuki tasarrufların ittihazı, binnetice, fonksiyonun ifası demek 
olacaktır, örneğin yargı fonksiyonu, yargısal tasarruflar ittihaziyle 
ifa olunabilir. Bunu yapabilmek için de, tasarrufun "'tti.haaiHi ve 
bu suretle yargı fonksiyonunu ifa etmesini istediğimiz organın, 
yargı yetkisiyle • donatılmak icabedeoegi taıbiîdir. 

O halde, şimdi, Görevsel İdare (=fonksiyonel İdare) yi tesbit 
edebilmek için türlü devlet tasarruflarının tahliline girişmek ge
rekecektir. Bunun sonucunda, artık İdare organının hangisi olduğunu 
araştıracak değiliz tabiî. Bakacağımız husus, bu muhtelif devlet ta
sarruflarından hangisinin veya hangilerinin İdare hukuku alanına 
girdikleri, İdare hukukunca tanzim edildikleri olacaktır. Bu tür 
tasarrufları ittihaz edebilenler ise, organik bakımdan Devlet mües
sesesinde nasıl bir yer işgal ederlerse etsinler, o muayyen idari 
tasarrufu ittihaz etmeleri hâlinde "idarî bir görev" yapmış, idari 
bir faaliyette bulunmuş alacaklarmdah, böylece, artık "teşkilat 
olarak İdare" değil, bir "idarî faaliyet" karşısında kalacağız." 



Bu idarî faaliyete, İdare hukuku uygulanacaktır. 
Şimdi, devlet fonksiyonlarını ve bunları ifa için gereken dev

let yetkilerinin kullanılışı suretiyle ittihaa edilecek tasarrufla
rın mahiyetlerini gözden geçirelim: 

A.- Yasama fonksiyonu 
Yasama fonksiyonunun T,B.M.M,ne ait bulunduğu, bu fonksiyonun 

ifasını mümkün kılabilen "yasama yetkisi" nin Anayasamızın 5 inci 
maddesinde T.B,M.M.ne tahsis edilmesinden anlamaktayız. 

Ancak, Yasama kavramı üzerinde durmak sorunlugunu da duymaktayız. 
Yasama nedir ? Eğer bu, "genel normlar" koymak ise o zaman, Türk 

kamu hukukunda, her türlü genel normun sa.deoe TBMM tarafından konul
mayacağını da görüyoruz. Netekira Anayasanın değişik 64 üncü maddesi, 
TBMM'nin, bir kanunla, Bakanlar Kuruluna "Kanun hükınünde kararname" 
çıkarmak yetkisi verebilec.eğini söylemektedir. Bu kararnamelerin 
kural-tasarruf nite3,iğinde oldukları, yâni "genel norm" koydukları 
ortadadır. Ayrıca Bakanlar Kurulunun tüzükler ve yönetmelikler yap
ma yetkisine sahip bulunduğuna yukarda işaret etmiştik (sf. 27). 
Bakanlaı« Kurulundan başka, münferit bakanlıklar ve kamu tüzel kişila-
ri de yönetmelikler yapabilmektedirler. 

O halde, Anayasamızın TBMM'ne mahsus bir yetki olarak gösterdi
ği "Yasama yetkisi", devlet hukuku alanında herhangi bir mahiyette 
genel norm (kural-tasarruf) ittihaz yetkisi değildir. Ya nedir 7 

Bunun cevabını Anayasadan çıkarmak mecburiyetindeyiz: 
1/ TBMM Anayasa değişikliği yapabilir; yâni Anayasal düzeyde ve 

geçerlikte genel-normlar koyabilir .Bu, "TBHM'ne özgü bir yetkidir.' 
2/ TBMM, kanun koyar, değiştirir veya kaldırır. Yâni kısaca 

"kanun" geçerliliği düzeyinde genel normlar koyar. Yukarda 25 inoi^ 
sayfada ele aldığımız "Kanun hükmündeki karamam«" lerin yapılabil
mesi için TBMM bir "yetki kanunu" kabul ederse, buna dayanılarak 
Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bu tür kararnameler, yayınlandıkları 
gün TBMM'nin benimsemesine sunulacak, bunlar "öncelik ve ivedilikle" 
.görüşülecek,' ya uygun bulunacak veya değiştirilecek, yahut reddedi
lecektir. Ancak şu var ki, TBMM tatilde ise, bu kararnameler aynen 
bir kanun geçerliliğiyle yürürlükte bulunacak, toplantı hâlinde ise 
de, bunlar, görüşülüp haklarında TBMM'nce bir karar alınıncaya kadar 
geçerliklerini sürdüreceklerdir. 

3/ TBMM, genel bütçe ve katraa bütçe kanunlarını kabul eder; para 
basılmasına karar vermek onun yetkisidir ; genel ve özel af ilanına 
yetkilidir; ölümı cezalarını o onaylar, 

TBMM'nin bunlardan başka da. Anayasanın çeşitli raadd.elerinde ön -
görülmüş yetkileri vardır. 

Bütün bu yetkiler tahlil edildiği zâ man TBMM'nin l/Anayasa, 2/ka-
nun, 3/Içtüzük yaptığı, ancak bütün kanunların da birer kural-tasarruf 
niteliğinde olmadığı, yâni yukarda "kural" kavramını incelerken gör
düğümüz gibi "genel norm" ihtiva etmediği aşikârdır. Bir bütçe kanunu, 
aslında, belli devlet gelirlerinin ne suı-etle sarf edileceğini gösteren 
bir izin belgesidir. Para basılması hakkındaki kanun, ölüm cezasının 
onaylanması, bir yıllık bütçenin uygulanmasından sonra Sayıştay tara
fından sunulan rapora göre "kesin hesapların" kapatılması, maddî ma
hiyetleri itibariyle "kural-tasarruf" değildir. 

O halde, evvelâ '-Yasama" denilen fcialiyetin, Anfiyasamıza göre, 
genel norm koyma ve kural-tasarruf ittihaz etme şeklinde anlaşılma-
yıp "Kanun koyma" (yâni kural-tasarruf1arm ancak belli bir türünü 
koyma) şeklinde anlaşılması gerektiğine işaret etmeliyiz. 

İkincisi de, tüm "kanun" larm, birer kural-tasarruf olması ge- , 
rekmediğini, böyle olmayabileceğini kabul etmeliyiz. : 

O halde kanun nedir ? 
Bu durumda, kanunu, şu izahlarımıza'göre, "genel normlar.koyan 

bir tasarruf" veya diğer bir izahla "kural-tasarruf" olarak tanımla-
yamıyacagımıza göre, onu şeklî (=forrael) ve usûlî bir açıdan tanıra-
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layacak, fakat organik unsuru 'da ,ihm,al etmeyeceğiz: 
"Kanun, Anayasa ve içtüzüklerin öngördüğü usuller izlenerek, 

TBMM tarafından bıı__î ira altında izhar olunan irade' dir". 
Niçin "bu isim altında", yani "kanun i.smi altında" kaydınj- ila

ve ediyoruz ? Sebebi basit; TBMM'nin, adına "kanun" demediği, "karar" 
demekle yetindiği öyle bir takım irade beyanları (=tasarrufları) var
dır ki, genel norm ihtiva etmekte, kural-tasarruf niteliğinde bulunmak
ta, felîat "kanun ismi" verilmediğinden ötürü "kanun" sayılamamaktadır-
1ar. Moselâ, TBMM'nin her cumhurbaşkanı seçiminin 101 pare (=parça, 
defa) top atımıyla selâmlanacagı hakkında bir "karar" ı vardır ki, 
genel ııorra ihtiva ettiği halde, öyle uygun görülmüş, kanun denilmemiş, 
"karar" denilmekle yetinilmiş. Beride, meselâ bir kimseye vatana et
tiği olağanüstü hizmetten dolayı "vatan hizmeti maaşı" verilmesini 
öngören bir. irada beyanı vardı ki,, bu, "kanun" adını taşımakla bera-
be-r bir genel norm niteliğinde değildir-, Maliye bakanına TBMM'nin ver
diği bir emir, bir özel norm niteliğindedir. 

O halde, pozitif kamu hukukumuzda, kanun,^bazx kitaplarda tanım
lanan mahiyetteki bir tasarruf olmamaktadır. Yani, har Isanun, mutlaka 
bir genel norm ihtiva etmemektedir.. 

Demek ki. Anayasanın "Yasama yetkisi TBMM'nindir" hükmünü koyan 
5 inci maddesi karşısında, buradaki yetki'nin "kanun koyma yetkisi" 
olarak anlaşılması icabediyor. Bunu "hukuk kuralı koyma yetkisi" diye 
anlamak, gayri hukukî oluyor. 

Madem ki Yasama yetkisi budur, buna "idarî bir yetki" deyebilmek 
mümkün olmaz.Bu nedenle de bu yetkinin kullanılışı, İdare hukuku ku
rallarına tabî kılınamaz. 

Fakat, TBMM'nin, böylece tanımladığımız "yasama yetkisi" nin dı
şında kullandığı yetkiler hakkında ne diyeceğiz ? 

Meselâ Millet Meclisinin veya Cumhuriyet Senatosunun "yasama" 
mahiyetinde olmayan faaliyetleri ve bunları kullanırken ittihaz ettik
leri tasarruflar ? . " 

„Bunlar, yasama faaliyetinin "tamamlayıcısı" niteliğinde faaliyet
ler hâlinde cereyan edebilir ve yasama faaliyetine ilişkin ve İdare 
hukuku dışında kalan diğer kamu hukuku kurallarınca düzenlenir. Mec
lisler komisyonlarının ve genel kurullarının türlü faaliyetleri, bu" 
mahiyette kabul edilmiştir. 

Ancak TBMM'nin bu faaliyetini destekleyici mahiyette olmakla îte-
raber "Yasama" işiyle ilişkili sayılmayan faaliyetler de vardır. Ör
neğin Meclislerin muhtelif idarî memurları vardır. Bunların tâyinle
ri, terfileri, emeklilikleri, başka surette görevden veya statüden 
alınmaları söz konusudur. Bu faaliyetler ve bunların ifası için itti
hazı gereken tasarrufların mahiyeti nedir ? 

Bunlar "idarî faaliyetler".ve "idarî tasarruflar" sayılmışlardır. 
Danıştay, C. Senatosu genel sekreterinin (ki destek hizmetlerindeki 
en yüksek memurdur) emekliliği hakkında Senato başkanlığınca verilen 
bir ka.rar aleyhine açılan bir iptal davasını kabul etmiş ve emeklilik 
kararını iptal eylemiştir. Danıştaya göre, Senato genel sekreterinin 
emekliliği hakkındaki karar, yasama faaliyetiyle herhangi bir şekilde 
ilişkili sayılamayacak "idarî" bir karardır. Gerçi bu kararı ittihaz 
eden Senato başkanıdır ve başkanlık Yasama organına dahil bir merci' 
dir, fakat başkanlığın buradaki kararı, yasama yetkisiyle ittihaz^ 
edilmemiştir, yasama fonksiyonuyla ilişkili bulunmamaktadır. İdari 
bir fonksiyon ifa edilmiş, bunu ifa için kullanılan yetki de bittabi 
idarî mahiyette bulunmuş, idarî,yetkinin kullanılışı sonucu ortaya 
çıkan tasarruf "idarî tasarruf" sayılmıştır. 

O halde, sonuç olarak şu söylenebilir; Yasama organı topluluğu 
içinde, ittihaz edilen her tasarruf, mutlaka bir yasama tasarrufu 
olmayabilir. Razan bir idarî tasarruf da olabilir. Demek ki, bu or
ganın -ne ölçüde ve hangi konuda olursa olsun- idari fonksiyonu da-' 
bulunabilmektedir. Burada, "organ" olarak İdare karşısında değiliz; 
"fonksiyon olarak idare" yâni "gcrevsel idare'' İcarşısmdayız. 
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B.- Yargı fonksiyonu 
Devlet kavramının delâlet ettiği bir olgunluk derecesine ulaşmış 

olsun olmasın, her toplumda yargı işi, Hukuk düzeninin ihlâlini önle
me demek olan asayiş (=huzurun sağlanması) ile başta gelir. Düzensiz 
toplum hayatı olamayacağına ve bir toplumun varlığı herşeyden-önce , 
onun dağılmasını sonuçlayacak hukuk ihlâllerine yer vermemeğe bağlı 
bulunduğuna göre, bir ihlâlin vâkî olup olmadığının tesbiti işi, o 
ihlali, hatta önlemekten de önemlidir. Zira, bir hareketi önleı-ken, 
bunun bir hukuk ihlâli teşkil etmekte olup olmadığı her zaman tam to'ir 
kesinlikle bilinmeyebilir. O halde, zaman zaman, hukukun ihlâli-önle
niyor sanılarak bizzat hukuku ihlâl etmek de mümkündür. Fakat hayatî 
olan iş, hukuku, müeyyedelerini uygulayarak ayakta tutmaktır. Yeteri , j /CiesTYeKienemeyen ^ ^̂  , . , ^ , , , , -, T kadar/ve daima geçer olması sağlanamayan bir kural, hukuk kuralı olamaz; hukuksuz da toplum olamaz. 

Bir davranış, hukuku İhlâl etti mi, etmedi mi ? Daha bu soru or
taya konulurken bile görülüyor ki, iki yönlü iddiada bulunabilmek müm
kündür. Fakat, aslında, soruyu cevapsız.bırakmak mümkün değildir. Bu 
cevap bulunacak ve artık kimsenin, aksini iddia ve ispata girişemeye-
cegi kesin bir cevap olacak, tâbir caizse, "son söz'' olacaktır. 

Bir kanun, devletin ''son sözü" demek değildir; yürürlükte olaca
ğı bir süre vardır; o sürece, sorj söz sayılabilir; fakat yürürlükten 
kalktığı veya değiştirildiği zaman "son söz" olma vasfını derhal kay
beder.. Kanun koyucu, kanunları yaptığı gibi, değiştirebilir ve kal
dırabilir de. Kanunların belli ömürleri vardar. 

Devletin diğer kararları da böyledir. Fakat, yargı bunlardan, bu 
bakımdan tamamen ayrılır. Yargının son sözü, ebedîleşir. Örneğin bir 
davranış, bir hukuk ihlâli teşkil etmiş ve yargı da, bunu böylece fltes-
bit eylemiştir. İlerde aynı davranış, kuralların değişmesiyle, artık 
bir hukuk ihlâli olmaktan çıkabilir; fakat yargının vaktiyle tesbit 
ettiği bir ihlâl, böylece hukuka"uygun bir hareket mahiyetini kazan
maz. Böyle bir ihlâl, henüz mueyyede uygulanmamışsa, artık böyle bir 
uygulamayı dogurmayabilecektir; müeyyedenin uygulanması sürüyorsa, 
bu uygulama durabilecektir; fakat geçmişteki bir belli zamanda, o za
manın yürürlükteki kurallarının ihlâl edilmiş olduğu '«•"•uiasxni, hukuk 
düzeninden silmeğe imkân yoktur. O, geçmişte kalmıştır; fakat bir 
ihlal olarak kalmıştır. Salt bir ihlal keyfiyetinin tesbiti ile, buna 
bir takım raüeyyedelerin uygulanması veya uygulanmaması hadisesini, 
böylece birbiri."den ayırd etmek gerekir. 

Yargı fonksiyonu, insanlar tarafından yerine getirildiğine göre, 
insanlara mahsus olan "hatâ", bu fonksiyonun ifasında da pek âlâ vukua 
gelebilir; ve gelir. "Adlî hatâ" denilen şey de esasen bundan ibaret
tir. Yargı, bu derece hayatî bir fonksiyon olduğuna ve bu fonksiyonun 
ifasıyla varılan "hukuka aykırılık" veya "hukuka uygunluk" hükmü de 
bu derece değişmez bir nitelik taşıdığına.göre, yargıdaki hatâ ihtima
lini azaltarak neticede onu imkânsız kılmağa yönelik tedbirler de pek 
büyük önem taşır. Bu tedbirler, gerek yargıda izlenecek usûl, gerek 
bu usûlü izleyecek olan kişilerin yetenekleri bakımından ikiye ayrılır. 
Ve hukuk bilginiz'arttıkça göreceğiniz gibi, devletin hiçbir faaliye
ti, yargısal faaliyet kadar titiz ve ayrıntılı düzenlenmemiş ve kamu 
görevlilerinin hiç bir kategorisinde yargıçlar kadar seçkin nitelik
ler aranmamış ve bu nitelikleri ideal bir şekilde kullanarak bu usûlü 
ideal bir tutumla izleyebilmek için yargıçlara tanınan statü, hiçbir 
kamu görevlisine tanınmamıştır. 

Tüm insanlık ve hukukçular da, asırlardanberidir bu konuda gös
terdikleri hassasiyeti devlet hayatının başka hiçbir kesiminde bu de
rece yüksekliğe ulaştırmak zorunluluğunu görememişlerdir. Gerçekten ' 
yetersiz ve bozuk bir hukuk, düzeltilebilir, tamamlanabilir; zararlı 
bir durumdan, yararlı bir duruma sokulabilir. Kurallar değişir ve 
zararlı kurallar artık toplum« yaşantısını kötü durumlara sokamaz olur. 
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Fakat bozuk bir yargı, uygulahan y^ya uygulanacak mueyyedeler bakımın
dan topluma zararlı bir halden çlkarılsa bile, dediğim gibi, hukujcun 
ihlâl edilmiş olup olmadığı yolundaki "yargısal gözlemler" silineme
yeceğinden, manevi zararlarını sürdürüp gider. 

Bu mü].âhazalar, tarih boyunca bütün insanlığın ve hukukçuluğun 
derdi olmuştur. Yasama ve yürütm.eyi, organ ve fonksiyon olarak ayır
mayan, bir tutan anayasa.lar vardır. Gene de hürriyetler sürer. Fakat 
yargı, gerek yapısal gerek fonksiyonel bakımlardan, diğer iki fonksi
yondan tam anlamıyla ayrı tutulamazsa, " zaman, kişilerin özgürlükle
rinden söz edebilmek olanağı azalarak nihayet tamamen ortadan kalkar. 
Montesquieu "Yargı iktidarı, yasama ve yürütme iktidarlarından ayrıl-
mamışsa hiçbir hürriyet yoktur"-der (De 1'Esprit des Lois, Livre on-
zieme. Chap.VI,§5). 

Yargı usullerini ideal biçimine sokmakla uğraşan insanlık, bu bi
çimleri bulmuştur. Gerek hukuk yargılamasında, gerek ceza yargılama
sında, mutlaka var olması ve uygulanması gereken ilkeleri göreceğiniz 
gibi, biz de bunların bir kısmına yer yer değineceğiz;"çünki bizde de 
" idari yargı" vardır. 

Yargıçlara gelince: mükemmel bir statünün ne gibi hükümleri ve 
özellikleri taşıması icabettigi de, evrensel görüşlerle ortaya konul
muştur. Anayasamızın 132 ve 133 üncü maddeleri bu ilkelerin en başta • 
gelenlerini zikretmektedir: Hâkimin âmiri olamaz; hâkimler hiç kimse
den' emir alamaz; "Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdanı kanaatlerine 
göre hüküm verirler". Hakim.ler azloluna'nlazy kendileri istemedikçe 
Anayasada gösterilen yaştan (65 yaş) önce emekli edilemez; bir- mahke
me kaldırılsa veya bir hâkimin kadrosu lâgvedilse bile, hakimler, ffiiy-
lıklarından yoksun bırakılamaz. Hâkimler', kanunda belirtilenden başka 
genel veya özel hiçbir görev kabul edemez';''Bizde ayrıca, adliye hakim
lerinin bütün özlük işleri, gene hâkimlerden -(Yargıtay hâkimlerinden) 
kurulu bir Yüksek Hâkimler Kurulu'na verilmiştir. 

Bu kadar hayatî olan, "kutsal" sayılan bir görevi yapan hakimle
re, bütün bu bağımsızlıklarına ve teminatlarına karşılık, ne derece 
ağır ve insan-üstü sorumlulukların düştüğü aşikârdır. Mecelle, dinsel 
bir kural olmasının yanı sıra, evrensel bir kural da olan 1792_̂ nci 
maddesinde aynen şöyle söylerdi:" Hâkim, hakîym^(=bilgin), fehıym 
(=akıllı, rlnlayışlı) , müstakî̂ fra (=dürüst) ve emîyn (=güvenilir) , me-
kîyn (=vakarlı=temkinli), metıyn (=dayanıklı) olmalıdır". 

Fonksiyonun mahiyeti hakkındaki bu kısa açıklamadan sonra, bunun 
nasıl bir tasarrufla ifa edildiğini görelim: 

Yargısal bir tasarrufun ittihaz edilebilmesi için evvela ortada, 
"hukuk düzeninin ihlâli" iddiasının bulunması şarttır. "İhlal (=çig-
neme)" iddiası olmaksızın bir hakkın varlığı.veya yokluğu üzerindeki 
çekişmeler, her türlü durumda bir yargı tasarrufunun ittihazına yol 
açabilecek birer dürtü (=tahrik) olamazlar. İhlâl iddiası, gerçi bi
zatihi kesin bir gözlem değildir ve aslında böyle bir iddia karşısın
da bu gözlemi yapabilecek olan da yargl fonksiyonunu ifa ile görev
lendirilmiş kişi (=yargıç) dir; ancak iddia, mâkul (=akla yakın) ve 
ciddî olmalıdır; iddia, bunu İleri sürecek olanlar için, çekişme so
nucunda ciddiyetle ulaşılmış bir kanı (=kanaat) olmalıdır. 

Böyle bir iddia üzerine, gerçekten bir ihlâlin vuku bulup bulma
dığının tesbiti safhası gelir. Bu tesbit, bir' gözlem (=constatation) 
dir. 

Bazı hukukçular, işi burada keserek, "ihlâl iddiası" ile "göz
lem" i yeterli unsur saymışlardır. 

Fakat yetmez. Zira, evvelâ, böyle bir iddia karşısında, gerçek
ten bir ihlâlin vuku bulup bulmadığına dair olan araştırma sonunda 
yapılacak tesbitin mantıkî bir .sonucu da bulunmalıdır. Fikrî ameliye, 
gözlem'le kapanamaz. Netice ne olacak 7 Gerçekten ihlal vuku bulmuş-' 
sa, hukuk düzeni sarsılmış demektir; bu düzenin yeniden tesisi ve •, 
sarsılmamış gibi bir hâle getirilmesi gereklidir ki, bu da, gözlem'in 



ardından, ne türlü bir müeyyedenin uygulanacağının belirtilmesiyle 
mümkündür. Bu belirtme "hüküm" (=jugement) dür. 

Lakin, aceba 1/ ihlâl iddiası, 2/ gözlem, 3/ hüküm, bir yargı
sal tasarrufu, diğer bütün devlet tasarruflarından ayırt etmeğe 
yeter mi 7 

Yetmeyeceği kanısındayım. Örneğin, arsanısm üzerine bir yapı 
yapmak için "ruhsat" (=izin) almak üzere başvursanıa; bu izni size 
verebilecek mevkideki kamu görevlisi, üstelik de pek açık-seçik 
olan bir takım hukuk kurallarını tanımazlıktan, görmezlikten gele
rek bu izni size vermese, siz haklı olarak bu görevlinin Hukuku 
ihlâl etmekte olduğu kanısına ulaşsanız, onun âmirine başvurarak 
bu ihlâli bildirseniz, âmir durumu inoelese, istediğiniz iznin 
Hukuka aykırı bir' şekilde reddedilmiş olduğu gözlemine ulaşsa ve 
bunun sonucunda da, i.nsaat ruhsatını o size verse veya verilraesiai 
sağlayıcı kesin emir gönderse, yapılan bu işin, yargısal bir fonk
siyon ifası demek olduğunu ve sonunda İdareden kopardığınız ruhsa
tın da bir "hüküm" mahiyetinde bulunduğunu söyleyebilir raisiniz ? 

İzin isteğinizi başlangıçta reddeden görevli. Hukuk kuralları
nı sizin kadar isabetli bir şekilde yorumlayamamış veya inşaatını
zın özelliklerini yeteri kadar anlayamamış da olabilir. Bu nedenle, 
isteğinizi ret konusunda o da samimî olabilir; siz de isteğinizde 
direnmekte pek samimî olabilirsiniz. Başvurduğunuz görevli. Hukuku 
ihlâl etmekte olduğunu, yâni Hukuken size vermekle yükümlü bulunduğu 
izni vermemek suretiyle Hukuku çiğnediğini de bilemeyebilir. Onun 
âmirine gittiğiniz zaman, âmir, böyle bir ihlâlin vâki olup olmadı
ğını incelemekte ve ihlâlin vâkî olduğu yolunda bir "hukukî gözlem" 
de bulunduktan sonra,, bunun mantıkî sonucu olarak size, ruhsatı ver
mektedir. Bir yargısal tasarruf karşısında mıyız ? 

Aksini düşünelim: Hukuku ihlâl eder şekilde bir inşaat ruhsatını 
koparmağa muvaffak oldunuz; size ruhsatı veren kamu görevlisinin iş
lemlerini denetlemekle yükümlü ve yetkili olan âmir, bunun farkına 
vardı ve sizi çağırarak, verilen ruhsatı yok sayacağınızı bildirdi; 
hukukî bir çekişme başladı; karşınızdaki âmir, bu çekişmeyi daha üst 
bir âmire ulaştırdı; o bir tesbit yaptı; Hukukun ihlal edilmiş oldu
ğunu gördü ve bu ihlâlin müeyyedesi olarak da, almış bulunduğunuz 
ruhsatı iptal etti... Bir yargı tasarrufu karşısında mıyız ? 

Bu soruya "-Evet" diyebilen varsa, ben söyleyeyim ki, bu üst 
âmirin, elinizdeki ruhsatın iptali hakkındaki kararı üzerine, siz, 
mahkemeye (=burada Danıştaya) gidebilirsiniz. Bir dava açarsınız. 

Demek ki, iş bitmemiş ve son söz söylenmemiş. Halbuki daha başta 
anlattığım gibi, yargı'nın amacı ve görevi, bir ihlalin vuku bulup 
bulmadığı hakkında son söz Mi söyleyebilmektir. 

O hâlde, 1/ iddia, 2/ gözlem, 3/ hüküm yetmiyor. Buna bir. unsur 
daha eklemeliyiz: "Kesin hüküm (=rauhkem kaziyye=chose jugee)"... 

Kesin hüküm veya eski deyimle "muhkem kazlyye", aksinin, değil 
ispatına, fakat iddia edilebilmesine bile Hukuken cevaz bulunmayan 
irade beyanı (^tasarruf) demektir. 

O halde, üçüncü unsur olarak zikrettiğimiz "hüküm", bir "kesin 
hüküm" olmalıdır; yâni, bunun aksini değil ispat, fakat iddia edebil
menize bile Hukuk m.üsaade etmemelidir. 

Halbuki şu yukarda verdiğim "inşaat ruhsatı" hikayesinde, mahke
meye gidebiliyorsunuz. Niçin ? Üst âmirin verdiği kararın Hukuku ih
lâl ettiğini idâia ederek, bunun böylece tesbiti sağlamak ve Hukuka 
uygun bir çözümü almak için... 

O halde, dördüncü unsur, kendiliğinden ekleniyor: Hukukun ihlali 
iddiası üzerine başlayan gözlem sonucu, varılacak hüküm, bir "kesin 
hüküm" oİBbllmalidir, 

£_ Bir mahkemenin her baktığı dava sonunda verdiği hüküm, "kesin 
hüküm" niteliğinde olmayabilir; temyiz müracaat! ile,'bu hüjcüra, 
daha üst bir mahkemede inoelettirilebilir. Fakat vaktinde mü
racaat edilmezse, hüküm kesinlesin; müracaat edilip de onanır-
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sa kesinleşlr; bozulur-ve tekrar bir hüküm tesis edilerek o 
hüküm onanırsa, kesinleşlr.•. İlerdeki derslerde göreceğiniz 
"yargılanmanın yenilenmesi" veya "kararın düzeltilmesi" gibi 
başvurmalar, ''kesin hüküm" kavramını sarsıcı nitelikte değil
dir; bunlar, adlî hatâlara karşı, kanunun istisnaî- olarak ta
nıdığı, olağanüstü kanun yolları'dır_/. 

Bu "yargısal tasarruf" kavramı. Hukukta, bütün tasarruflar iğin
de, en çok tartışılan, tartışılmasının arkası alınamayan bir tasarruf 
türüdür. Normativist hukuk teorisini (sf.ll ve 1?) tdare hukukuna 
uyiÂUİayanlar arasında önemli bir yer tutan Paris Hukuk fakültesi pro
fesörlerinden Charles JSisenraann (=Ayzenman) bu saydığımız unsurları 
da yeterli bulmaz. Zira, bir irade beyanının hangi koşullar içinde 
"kesin hüküm" niteliği kazanacağının tesbiti kolay olmadığı gibi, 
idarî nitelikteki kararlar arasında da "kesin hüküm" niteliğine ula
şabilenler olduğunu söyler. Örneğin, bir idarî karar aleyhine, kanu
nî süre T'jinde idare mahkemesine başvurulamazsa, bir daha bu idari 
kararı bozdurmak hususunda ferdin başvurabileceği bir yol bulunama
yacağını söyler. Bu, İdarenin karşısındaki kişi açısından bakılınca 
doğrudur. Fakat gene de arada pek önemli ve yargısal tasarruftan baş
ka hiçbir tasarruf türünde rastlanmayan bir fark vardır ki o da, 
"kesin hükmün, onu ittihaz eden mercii de bağlaması" dır. 

Bu çok önemli noktaya, dikkat ediniz: Bir idari karar aleyhine 
süresi içinde dava açılmazsa, gerçi o karar, fert bakımından kesin 
hüküm gibi bir "İtiraz ksbul etmez" (=inattaquable) nitelik kaza= 
nır; fakat salt bu nitelik, aynı İdareyi, kendi- kararını değiştirmek 
veya ortadan kaldırmaktan alıkoymaz. Ferdin artık aksini iddia veya 
ispat edemeyeceği ve zamanında idarî mahkemeye götürülmemiş olan ve 
kesin bir bağlayıcılık kazanan idarî karar, bizzat onu ittihaz eden 
İdareyi de aynı şekilde bağlamaz; İdara, bu kararını Hukuka aykırı 
bulur veya onun "iscıbetsiz"ligine kanaat getirirse, onu kaldırabilir; 
değiştirebilir. 

Kesin hüküm ise, onu ittihaz eden mercii de bağlayan bir irade 
beyanıdır. Hatta bu "bağlayıcılık", henüz kesinliğe ulaşmamış mahkeme, 
hükümlerinde de vardır, 

Şöyle ki, bir mahkeme, bir dava sonunda, bir hükme ulaştıktan ve 
bunu tesbit ettikten sonra, ona bir daha kendisi de elsüreraez. Buna 
"kesin hükmün dokunulmazlığı" veya "kesin hükmün tamamiyeti" (=integ-
rite du jugement) denilir. 

Yanlış verilmiş bir karar -dahi olsa, taraflar bunu kabul ederler
se, hakim en açık-seçik bir yanlışlık karşısında bil«, artık buna e-
lini süremez. Tekrar dokunabilmesi ve kararını düzeltebilmesi için, 
tsıi-afların fevkalâde kanun yollarına başvurmaları lâzımdır ki, bu du
rumda bile, hakimin, kendi kararı üzerine dönüp düzeltme yapmak husu
sunda tam bir serbestliği gene yoktur. Bu kanun yollarının ayrıntıla-
'̂ ını ve -açabileceği- imkanları ilerde gereceksiniz. 

Kesin hükmün bu mahiyetini unutmayınız, 

_C,- İdari fonksiyon 
Evvela, Yasama ve Yargı fonksiyonlarından sonra, üçüncü ve son 

olarak ele aldığım devlet fonksiyonuna, niçin "Yürütme fonksiyonu" 
demeyip, ='Idare fonksiyonu" dediğimi açıklayayım: fonksiyonel anlamda, 
Yürütme, İdare'den ibarettir,, İdarî faaliyetten ayrı, müstakil, bir 
Yürütme faaliyeti yoktur ve "Yürütme" denilen görev, idarî tasarruf
larla İfa edilir. Sebep budur. "İdarî tasarruf" tan ayrı bir "Yürütme' 
tasarrufu" türü bulunmamaktadır." 

Konunun esasına gelince: - . , . ' 
Yasam.a'nm bir faaliyet, bir görev olarak mahiyetini inceledik 

ve bunun sonucunda, "Yasama fonksiyonu, yasama tasarruflarıyla ifa 
edilebilen fonksiyondur" dedik. Yasama tasarruflarının türlerini de 
gösterdik. 



Yargı fonksiyonu için de benaeri bir-îsonuea vardık. Yargısal 
fonksiyon, yargısal tasarruflarla ifa edilebilen fonksiyondur dedik. 
Yargısal t"jarrufun unsurlarını saydık; tartıştık. 

Bundan ötesinde, bir kısım hukukçular (pek azı), İdare fonksiyo
nunu, diğerleri gibi direkt (=dolaysız) yoldan tanımlama teşebbüsüne 
girişmişlerdir. Bu husustaki tartışmalar, lisans seviyesinin üstünde 
kalır. Fakat şüphesiz bunlara, kısaca da olsa değinmekte fayda yardır. 

Evvelâ, bir kelime çabukluğu yapılarak İdare (veya Yürütme), ka
nunları uygulamaktır diyenler va.rdır. 

Buna cevaben; iı'akimler ne yapıyor ? Onlar kanunları uygulamıyor, 
mu ? diye sorulduğunda, "-Hayır, onlar gözlem yapıp sonucu bildiriyor
lar, kanunları uygulayan İcra daireleridir. Kolluk kuvvetleridir, 
yani İdaredir" denildiği de görülmektedir.. 

Burada, "uygulama" ne demektir ? sorunu_^ortaya çıkar^ 
Bir kanunu uygulamak, mutlaka ondan fili (=maddeler âleminde, 

fizik âlemde) bir sonuç almak değildir. Salt hukukî olan uygulama-
lar'da vardır. Meselâ, bir kanun, kendi uygulanışını düzenlemek için 
İdareye bir tüzük yapıp yürürlüğe koymayı emredebilir. Tüzük yapmak, 
kanunun bir emrini uygulamaktır, fakat salt tüzük yapmaktan fizik 
alemde, maddî âlemde hiçbir sonuç elde edilmiş olmaz. 

Hakimler, hükümlerini mevcut ve belli hukuk kurallarına göre 
verdiklerine nazaran, bu hükümlerle ortaya çıkan hukukî durumlar, 
birer uygulama sayılmayabilir mi ? Karşılıklı hak iddia eden kişiler
den birinin haklı, ötekinin yükümlü olduğunu belirtmek, bir Hukuk 
uygulaması yapmaksızın nasıl mümkündür ? Hâkim, böyle bir belirtmeyi 
havadan yapmıyor ki; hukuk düzenine gir;ııiş gejıel ve/veya özel normla
ra dayanarak yapıyor; o halde, bu normları, eldeki anlaşmazlığa uygu
lamak suretiyle, bu normlardan bir sonuç çıkarıyor. 

Hele, her mahkeme kararının, icra yetkilileri veya kolluk kuv-% 
vetlerince uygulanabilecek bir hükmü olmak şart mıdır ? Meselâ, ha
kim bir kâiaî rüşde hükmetse, bunun İdarece uygulanacak hengi tarafı 
vardır ? Uygulanacak bir sonucu yok diye, ortada bir mahkeme kararı
nın bulunmadığını mı söyleyeceğiz ? 

Veya hâkim, maddelerine dayanılarak hak iddia edilen bir sözleş
menin butlanına hükmetse, bunun maddî âlemde ne gibi bir uygulaması 
olur ? Belki, verilen geri alınır, denecektir. Fakat ya henüz hiçbir 
şey verilm.emişse ?... Ama beri taraftan, hâkimin böyle bir butlan 
hükmünü, tamamen kendi kafasından mı çıkardığı söylenecek ? Bu hükmü 
vermek için Borçlar kanununu uygulamadı mx ? 

Ya parlamento ne yapar ? Hiç kendi yaptığı kanunları gene., sxrf 
hukuk âleminde sonuçlarını ve.rmek üzere kendisi uygulamaz mı ? 

"Uygulama", aslında, normların verdikleri yetkileri kullanma 
demektir. Bu yetkiler, gene başka normların dogması gibi, maddî hiç 
bir tezahürü bulunmayan hukukî sonuçlara ulaşabilirler. Hattâ bu açı
dan bakılınca, devletin tüm fonksiyonları hep uygulamadır, yâni kelime 
anlamıyla "yürütme"... Hukukî yürütme, fizik yürütme... 

O halde, üç fonksiyon arasında, özel olarak "Yürütme" diye zikre
dilenin işi nedir 7 

Bu, Yasamaktan ve yargılamaktan başka, devletin, topluma karşı 
üstelendigi diğer bütün hizmetleri görmektir XS_̂ .H„£££İ££İI£il..J:̂ fü-lî 
tasarruflarla yerine,getirilebilir. 

Diğer bir ifadeyle, kamu hukukunda, devletin yasama ve yargı 
tasarrufları dışındaki bütün tasarrufları aynı ve bir tek hukuki 
tür'dedir. Bunlara idarî tasarruf denilir. Bir dördüncü tür (şimdilik) 
yoktur. 

Bu durumda "faaliyet hâlindeki İdare" (=görevsel İdare'den maksat, 
idarî mahiyette tasarruflarla ifa edilen bir fonksiyon olmaktadır. 
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Bu durumda, faaliyet anlamıhdak'i İdare (=görevsel İdare), ister 
istemez, yapısal (=organik) İdareden daha geniş kapsamlı olmaktadır. 
Zira, yukarda ayrıntılarıyla anlattığımız gibi, Yasama organı sadece 
"kanun" yapmamakta, böylîce Yasama tasarrufu niteliğinde bulunmayan 
tasarruflarla da bazı faaliyetler icra etmektedir. Bunlar arasında, 
Yasam organının "yargısal mahiyette" tasarruflarına rastlamadığımıza 
göre, demek ki. Yasama organının yasama tasarrufu niteliğinde olmayan 
tasarrufları, "idarî tasarruflardır"; böyle olunca da, bu tasarruf
lar vasıtasıyla Yasama organının icra ettiği baaı faaliyetler de "ida
rî" faaliyetler niteliğini göstermektedir. 

Yargı organları da, hepsi yargısal nitelikte tasarruflar ittihaz 
etmiyorlar. Yargı organlarının "çekişmesiz yargı = nizasız kaza" de
nilen cinsten görev ve faaliyetleri de vardır. Bunlar birer "kanun yap
ma" olmadığına ve olamayacağına göre, demekki idari tasarruflarla 
icrası gereken, mahkemelerce icra edilmekle beraber "idari" nitelikte 
olan faaliyetlerdir. Gerçekten, nizâsız kâza, mahkemelerin, bir ihti
lâf mevcut olmaksızın, gördükleri işlerdir. Meselâ boşanmış olan bir 
karı-kocanm, tekrar birbirleriyle evlenmek istemeleri hâlinde, hâ
kimin "iddet müddeti" ni kısaltmak veya evvelce verdiği evlenme ya
sağını kaldırmak yahut kısaltmak hususundaki kararı (MK.mad.95, 96) 
"ihtilâf" yâni hukukun İhlâl edildiği yolunda bir iddia ve çekişme 
unsuru mevcut olmaksızın, mahkemece: İttihaz edilen bir tasarruftur 
ve bu unsur mevcut olmayınca da, ortada bir yargısal tasarruf olmaz. 
Gene meselâ Medenî k.nun Z^k üncü maddesine göre, hâkim, bazı sebep
lerle ve ortada bir ihtilâf, bir dava olmasa da, ana veya .babayı, 
çocuk üzerindeki velayet hakkından mahrum edebilir. 272 nci maddeye 
göre, ana ve baba, vazifelerini ifa etmedikleri takdirde hâkim, çocu
ğun himayesi için gerekli tedbirleri almakla yüküml-'idür. Burada kim
seyle kimse arasında bir ihtilâf da yoktur. Varılan sonuç (=hüküra) 
da bir'muhkem kaziye teşkil edebilmek niteliğinden yoksundur. Mahke
menin bu gibi tasarrufları "idarî" niteliktedir. 

Ama gerek Yasama organının,"kanun yapma" veya kanun yapmaya yö
nelik olmayan faaliyet ve tasarrufları, gerek mahkemelerin yukarda 
örneklerini verdiğimiz faaliyet vo tasarrufları, "idarî" olup da bun
ların hepsi İdare, hukukuna tabî, İdare mahkemelerinin denetimi altın
da bulunmayabilir. Fakat mahiyetleri idarîdir. Sonra bir de, mahkeme
lerin bazı faaliyetleri dolayısiyle fertlere verilen zararlardan, 
devlet, idare hukuku kurallarına göre, idare mahkemeleri tarafından 
sorumlu tutulur. Meselâ mahkemeler tarafından emanete alınmış para 
ve sair değerlerin kaybı, zimmete geçirilmesi gibi hallerde, icabeden 
tazminat, İdare hukukundaki sorumluluk hükümleri uyarınca ve idare 
mahkemeleri önünde devletten istenir. 

Bütün bunlara karşılık, organik İdarenin, fonksiyonel bakımdan 
Yasama veya Yargı niteliğinde faaliyetleri ve yasama veya yargı tasar
rufları yoktur. 

Görülüyor ki, görevsel idare, organik idareden daha geniş bir 
kavramdır ve İdare hukuku, organik'.(=yapısal) İdareyi düzenlediği 
gibi, görevsel İdare dediğimiz ve devlet organlarından hangileri 
tarafından yürutülürse yürütülsün maddî bakımdan "idarî" olan faali
yeti de tanzim eder (kanunî istisnalar hariç). 

r. Kesim'in sonuçları 

• Görüyorsunuz ki "Kuvvetler ayrımı" denilen ve aslında "İktidar
lar ayrımı" olarak anılması ger-eken teori, sert ve şaşmaz bir uygula
maya ulaşmamakta, böyle bir uygulamadan devlet hayatı için gerçek 
yararlar da pek çıkmamaktadır. ' 

Evvela, organlardan basıları belli ölçüde içice geçebilmektedir 
(=tedahUl edebilmektedir). Yargı organını mutlak surette digerlerin-
'^'^ " ^ " ^ ^ l kesin bir zaruret olarak kendisini her demokratik, ve 

hürriyetçi rejimde kabul ettirmekte ve yargı iktidarının sadece bu or
gana mahsus kılınması, Hukuk devletinin kaçınılmaz" bir şartı olmakta
dır. Bu or[^-ınxn, tamamen yargısal olmayan, işlerle görevlendirilmesi 
mümkün bulunmakla .beraber, bunun da, organa, hüviyet ve mahiyetini 
ikili bir görünüm altına sokaca.k kadar geniş bir ölçüye varmam.ası 
icabeder. 

Yargı organının, tamamen yargısal olmayan ve binnetice yargı ik
tidarının kullanılmasını gerektirmeyen görevleri (fonksiyonları) bu-' 
lunmaktadır. Bunlar, idarî bir mahiyet ifade eder. 

Y'asaraâ işi. Anayasamızda genel olarak "Kural (=genel norm) koyma-
işi olarak tanımlanmamıştır, Yasama fonksiyonu, teknik ve • Anayasamı
zın kabul ettiği anlamda "kanun" adıyla ve kanun geçerliği'derecesin
de kural koyma demektir. Yasama tasarrufu,da, bu fonksiyonun ifasını 
mümkün kılacak tasa-rruı türü olarak anlaşılmalıdır. Kanun koyma anla
mında "yasama" ve buna matuf olan "yasama fonksiyonu" ve "yaşama ikti-
dai'i" TBMM'nindir-. Burada, ' "Kanun hükmündeki kararname" usûlü ile, 
Yürütme organına bir iştirak sağlandığını kabul etmek de lâzımdır. 
Ancak, Yasama organının salt yasama niteliğinde olmayan faaliyetleri 
bulunduğuna ve binnetice bu faaliyetlere uygun "hukukî iktidara" sa
hip olduğuna da yukarda işaret ettik. Bu suretls Yaşama organı, İda
rî fonksiyon alanına girebilmekte ve idarî nitelikte tasarruf ittihaz • 
etmektedir. 

Yürütme diye bir organın varlığına i igmen., bunun tasarruflarının 
"maddi anlamda" tahlili, bize. bunların tümünün idarî nitelikte bulun
duğu sonucunu vermektedir. Yürütmenin yargısal tasarrufu olmadığı gi
bi, yasama tasarruflarına iştiraki de "Kanun kuvvetinde kararname" sı
nırı içinde kalmaktadır. • -. 

Görülüyor ki. Yürütme ile Yasama organları a.ra3inda, mevcudiye
tine işaret ettiğimiz organik (=yapısal) tedahül, Yasama ve Yargı or
ganlarının kısmen,idarî nitelikte tasarruf da ittihaz edebilmeleri, 
mümkündür; teorideki sertliğe uymasa da, devlet hayatı için yararlı 
görülmüş, sakınca göstermemiştir> 

N"ticede, karşılaştığımız bulgular da şunlardır: Yargı ve Yasama 
organları, idarî görev alanlarına girebilmekte ve idari nitelikte 
tasarruf ittihaz etmektedirler. Demek ki belirli ölçülerde, idarî ii.k-
tidara sahiptirler., O halde, devlet hayatında, idari nitelikteki faa
liyet, diğer iki faaliyetten daha geniştir. İdareye gelince, onun, 
yasamaya (Kanun hü.kmündeki karftirnameler alanı dışında) önemli hiçbir 
müdahalesi yoktur; Yargısal görevi ve iktidarı da bulunmamaktadır. O, 
kendi' alanı içinde kalıyor. O halde, faaliyet hâlindeki idare, yapısal 
idareden daha yaygın, daha geniştir'. 

Bundan ötesinde, vuku bulabilecek da.ktilo hatâları gibi maddi 
hatâların dışında, görevsel (=fonksiycnel=faaliyet mahiyetindeki) 
idareyi kasdederken, kelimeyi küçük harfle (i) olarak yazacağız. 
Yapısal (=organik) ida.reyi kastederken de, büyük harfle (İ) olarak 
yazacağız. 

Ayrıca bir hususu önemle göz önünde tutunuz: Yapı olarak da, 
faaliyet olarak da Yürütme'yi incelediğimiz zaman, bu.nun İdareden 
ibaret olduğunu gördük. 

E. Anayasamladakl "Görev" 'Yetki" kavramları ve İdarenin 
yaşantımız.dakl yeri ,_ _ön,e_rın., 

.Anayasamıza baktığınız zaman, bizim "hukukî iktidar" kavramından 
hareketle kullandığımız "yasama iktidarı", "idarî iktidar", "yargı 
iktidarı" gibi terimleri bulamazsınız. Biliyoı-sunuz, biz "hukuki ikti
dar" terimi-ci, Hu'Kuk kuralının (genel olarak normların) kişilere ver
diği "hukukî güç", "hukukî imkân", kişilere açtığı "Hukuk yolu" olarak 
kullanageldik. Bu hukukî iktidar dediğimiz şeye, özel hukukta "sübjek
tif hak",•kamu hukukunda ise "devlet yetkisi" denildiği hatırlatırım. 
Bunu daha başlangıçta belirtmiştim. 
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kunun, hattâ Hukuk Devleti iİkösinin,, İdareden beklediği, yerine ge
tirilmesini istediği bir vazifedir. Konulacak normların soyutluk ve 
genellik dereceleri itibariyle, bu vazifenin sınırları tam ola-rak tes-
bit edilemese bile, böyle "müstakil" bir düzenleme alanının varlığı, 
devlet hayatının zaruretleri sebebiyle', söz götürm.ez. 

_İciare ,____aslı̂ olarak bir "duzenlerae^_^etkisi" ne saĥ ijrtir. Kanun ko
yucunun, bu yetkinin kullanma alanına girememesi lazımdır. 

BÖLÜM IV 

İ D A R Î T E Ş K I L Â T 

Yapısal İdare'yi tahlil etmiş ve tanımlamıştık (Sf,'l-2 ve devamı). 
Şimdi bu bölümde, İdarenin tertiplenmesindeki sistemleri ve bunun ar
dından da devletimizin idarî, teşkilatını inceleyeceğiz. 
§ 1. İdare sistemleri 

Yasama ve yargı dışındaki kamu hizmetlerini yürüten İdare, tarih 
boyunca iki ana sisteme sahip olagelmiştir: Merkezden yönetim (=merke-
ziyet) ve Terinden yönetim (=adem-i merkeziyet). Ancak hemen işaret 
edelim ki, "yerinden yönetim", merkezden yönetime göre çok daha sonra
ları hukukîlik ve resmîlik kazanmış, ondan önce, daha ziyade sosyolo
jik bir gerçeklik olarak m.evout bulunmuştur, 

^^ Î 'Onkezden yönetim (=merkeziyet=centralisation). 
Anayasamız 112 nci maddesinde İdarenin kuruluş ve görevlerinin, 

merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanacağını söyler. 
Merkezden yönetim, siyasal otoritenin ilk kabul ettiği, fakat hiç 

bir zaman da "Yetki genişliği" ne (=deooncentration=tevsi-i mezuniyet) 
gitmeden uygulayamadığı sistemdir. Kısacası, merkezden yönetim, vatan
daşlara sunulacak kamu hizmetlerinin, devlet merkezinden (=merkezı ida
reden) ve tek elden yürütülmesidir. Bu tür kamu hizmetlerine "merkezi 
hizmetler", "millî kamu hizmetleri" de denir. Bu hizmetler ülkenin her 
yanma merkebi idare tarafından götürülür. 

Bir hizmeti "yönetmek", o hizmetin ifası için Hukukun verdiği yet
kiyi kullanarak hukukî ve/veya filî sonuçlar almak demektir. O halde, 
burada "merkezî" olan şey, yetki'nin, devlet merkezindeki idare tara.-
fmdan kullanılmasıdır. Yetki, hukukî tasarruflar ittihaz etmek, huku
kî fiillerde bulunmak suretiyle kullanılabileceğine göre, merkezden 
yönetimde bütün kararlar devlet tüzel kişiliği adına almıyor demektir. 
Hizmetlerin yürütülmesi merkezî idare tarafından üstelenildigine göre, 
bu hizmetlerin gelir ve giderleri merkezî bütçede toplanmaktadır, kjnx 
suretle, bu hizmetleri gören kamu görevlileri, merkezî idareye mensup
turlar; merkezî idare iyerarşilerinde (=hierarohie) basamaklanmışlardır. 

Gerçekten, merkezî idare, üatelendigi m.erkezi kamu hizmetlerini 
tek tek veya gruplar hâlinde tertiplemiştir. Bu tertiplenmeler "bakan
lık" lan meydana getirir. Eet bakanlığın memurları, bir bütün halinde 
ve kendi aralarında bir iyerarşi'ye dahildirler. İyerarşilerin bir iç, 
bir de dış görünüşü vardır. Merkazî idarenin iç çalışmalarında ve ser
vislerinde emir verme-eınir alma ilişkileri çok-gelişkendir. Fakat diş 
görünüş itibariyle İdareyi üçüncü şahıslara (=idare 4̂ 111 enlere) karşı' 
temsil yetkisi mahdut basamaklarda bulunur. Bunlar "âmiriyet (=âmirlik) 
mevkileri (=mercileri)", "otorite", "âmir makara" veya kısaca "merci" 
denilen ve İdare adına karar salâhiyetini (=idarî tasarruf ittihazı 
yetkisini) hâiz bulunan görev yerleridir. 



Amirlikler, ilerde Memur hukuku baij^inde, de göreceğimiz gibi, 
maaş yüksekliği veya memuriyette kıdem (=eskilik) ile belirlenmez. 
Hangi görevlerin "amirlik" olduğunu, kuruluşa ve yetkinin dağıtımına 
ilişkin hukuk kuralları tâyin eder. 

Böylece Bakanlıklar, aynı ayrı iyerarşilere sahip olmakla beraber, 
bakanlıkların tüael kişilikleri yoktur. Tüzel kişi, tek'tir; devlet' 
tir. Çeşitli iyerarşilerdeki değişik âmiriyet makamları, kararları 
kendi adlarına almakla beraber, temsil edilmekte olan, devletin bu tek 
tüzel kişiliğidir. Kullanılan yetki, "merkezî idare" nin, yâni -İdarî 
teşkilat açısından "devlet"in~ yetkisidir. 

Merkezî idarenin başkent dışında, ülkeye yayılmış teşkilâtına 
"taşra teşkilâtı" denilir. Taşra teşkilâtının daha genel adı "Mülkî 
teşkilat" tır. Btı teşkilâtta görev alan âmirler ve memurlar da "mer
kezî idare personeli" dirj merkezî idare iyerarşisine- dahildirler. 
Gördükleri hizmet, merkezi bir kamu hizmetidir; kullandıkları yetkiler, 
merkezi ida^e yetkileridir. 

Merkeziyet, yoğun veya hafif bir biçimde, bütün devletlerin ida
re teşkilâtında yürürlükte olan bir sistemdir. İdarî fonksiyonun en 
önemli kısmının devletin Yürütme organının yönetiminde Merkezde top
lanması, bütün siyasal toplumlarda (yâni devletlerde) uygulanmadan 
olamayacak bir tarz, bir özelliktir. Otoritenin en güçlüsü, daima mer
kezde toplanır. Bu, devletin birliği ve güçlülüğü için, kaçmılaraaya-
cak olan bir gerektir. 

Ancak ülkenin genişliği ve özellikle eski devirlerde haberleşme 
ve ulaştırmadaki güçlük,, merkeziyetin salt ve katıksız bir biçimde 
kullanılmasına da imkan vermemiştir. Bu nedenle, merkezî idarenin taş
radaki âmirlerine belli faaliyet konularında, belli sınırlar içinde, 
merkezî idareden aldıkları yetkiyi kullanarak raüstakillen karar vere
bilme, tasarruf ittihaz edebilm.e salâhiyeti tanınmıştır. Buna "Yetki 
Genişliği" (=tevsi-i mezuniyet=deconcentration) denilir. Bugünki aünde, 
haberleşmenin ve ulaştırmanın pek çok kolaylaşm.ış olmasına rağmen, 
bu sefer do devlete yüklenen idarî hizm.etlerin nicelik ve nitelik 
itibariyle gösterdiği yoğunluk, verimli ve etkin idare mülahazalarıyla. 
Yetki genişliği sisteminin gene de sürdürülmesini zorunlu kılmaktadır. 

Merkeziyet sisteminin, çeşitli faydaları vardır: 
1/ Devlet otoritesi, bu sistem sayesinde güçlenir; etkin bir ge

çerlilik kazanır. As].ında, gerçekten bir devletin teşekkülü ve müesse
seleşmesi, ancak merkeziyet sistemini uygulamadaki başarıyla mümkün
dür. Bu suretledir ki ülke bir tek otorite altında toplanır; toplumun, 
çeşitli kaynaklardan doğan güçleri birleştirilebilir ve tüm toplumun 
yararına kullanılabilme olanağını kazanır. Kısacası "Birlikten kuvvet 
doğar" özdeyişinin (=veoizesi'nin) en mükemmel örneği merkeziyette gö
rülür. Tarihteki çeşitli misalleri bir yana bırakarak, Atatürkün önder
liğini ettiği Milli Mücadele'yi. göstermek yeter. Her gücü ile çökmüş 
olan Osma.nlı imparatorluğunun istilâcı düşmanlaruıa karşı, milletimizin, 
ülkenin çeşitli kesimlerinde, bölgelerinde yor yer göstereceği direnme, 
bir sistem olarak başarı sağlayabilir miydi ? "Kuvay-ı Milliye", ger
çekten millî bilincin ve ruhun oluşmasında şüphesiz en önemli etkeni 
teşkil etmiştir; fakat gerek asken, gerek idarî yönden, bir güç bir
liğini sağlayabilmekten uzaktı. O halde, tüm ülke üzerinde, milletimi
zin yer yer çıkarabileceği güçlülükleri birleştirmekten başka, yâni 
yeni kurulmasına girişilen devletin kuvvetli bir merkeziyet esasına 
dayandırılmasından başka yol yoktu ve olamazdı. Bu nedenledir ki. Mil
li Kurtuluş savaşımız, vatandaşlarımızın yer ;/er mukavemetleriyle baş
ladığı halde (ki bu da bir zaruretten ileri gelmiştir), kesin zaferle
rimizin kazanılması, ancak kuvvetli bir merkeziyetin tesisiyle mümkün 
olabilmiştir. O halde görüyorsunuz, merkeziyet, her devletin temelinde 
yatan "hayatiyet şartı" dır. Bu nedenle çok eski, fakat canlılığını 
daima sürdüren bir siyasal, milli vo idari gerçekliktir. . , • 

2/ Te'cnik bakımdan merkeziyet, bir bakıma, m.orkezî kamu hizmetle
rinin yurt düzeyinde yürütülmesinde bir yeknasaklık da sağlar, ideal 
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ciemoKreair. 
Aynı Anayasa maddeGinin 1 inçi fıkrasında ise "İdarenin kuruluş 

ve görevleri taerkesden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır" 
ifadesi yer almaktadır. 

Aşağıda göreceğimiz gibi, "yerinden yönetim" (eski ve daha isa
betli bi'r deyimle "adem-i merkeziyet"), ka.mu tüzel kişilerini . çoğaltan 
bir usûldür. İdare hukukunda "İdare" deyimi, gerek merkezî idare, ge
rek bir kamu tüzel kişisi için kullanıldığına göre, yerinden yönetim 
usûlü tatbik edildiği zaman, bir memlekette "İdare'ler" çoğalır. O hal
de "bütünlük" kaybolmaz mı ? "Bütünlük" ancak raerkeaiyet sistemine 
müıîhasır değil midir ? 

Anayasamızın, Gerekçe'de de agık-seçik ifade edilememiş olmasına 
rağmen, "İdarenin bütünlüğü" nden kasdı,- ancak İdare hukukunun tekliği 
mânâsına alınabilir. Yani İdare hukukunun kuralları, bir İdareden öte -
kine değişiklik göstermemeli, İdare hukuku önünde, bütürj idarî teşek
kül ve faaliyetler aynı ilke ve kurallara tabî olmalıdır. Bu, kanaa
timize göre, Anayasamızın, herkesin, dil, ırk, cinsiyet, siyası'dü
şünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun önün
de eşit olduğunu vo hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa İmti
yaz tanınamayacağını belirten 12 nci mad.desi.nin, benzetilebilme ve 
uygulanabilme olanakları dahilinde, bu sefer de "Kamu tüzel kişileri
ne" yöneltilebilmesi içindir, İdarenin bütünlüğü İlkesi, belli İdari 
kuruluş tipleri arasında, zorunlu olanlardan öteye farkların yaratıl
maması, bunların personelinin ayrı ve birbirinden farklı, imtiyazlı 
statülere tabî tutulmaması amacını güttüğü gibi, aynı Ida.re tip ve 
kategorileri arasında da sair yönlerden ayrılıklar gözetilmemesi araa-
cıria yönelik olmalıdır. Örneğin belediye, il özel idareleri,, köy ida
releri gibi İdare tipleri arasında, tıpkı fertler arasında olduğu gi
bi eşitlik ilkesi geçerli kılınmalıdır. Aksi halde, bu İdareler ara
sında yaratılabilecek imtiyazlılıklar, bunların kamu hizmeti arzettik-
leri vatandaşlar arasında imtiyazlılıklar doğurabilecektir. 

O halde, Anayasamız, Devletimizin, gerek merkezi, gerek bölgesel 
veya kentsel idareler arasında, vatandaşa hizmet arzı, vatandaşa^kül-
fet yükleme yönlerinden, idarî ve yargısal denet ve bunların tabı ola
cakları Hukuk bakımından eşitlik sağlamasını emretmektedir. 

Bir de İdare'nin ''kanuniliği" ilkesi var. 
Bundan maksat nedir ? 
Anayasanın aynı 112 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, İdarenin 

"kanunla düzenleneceği" hükmünü görüyoruz. Bunu takip eden fıkrada da 
Kamu tüzel kişiliğinin ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yet
kiye dayanılarak kurulabileceği yazılıdır (f.3)-

Burada zikrettiğimiz birinci hüküm, İdarenin kuruluşunda ve ter
tiplenmesinde, yetkinin Yasama organında olduğunu göstermektedir. Bu , 
"tekçi devlet" in bariz bir vasfıdır. İkinci hüküm de bunu tamamlamak
tadır. Gerçekten, devletlerin tarihinde, köy idaresi, belediye idaresi 
gibi kuruluşlar, hattâ devletten de eski müesseseler olmalarına rağmen'. 
Anayasamızın bunların kuruluşla.rını ve düzenlemelerini "kanun" alanına 
alması ve kanun şartına bağlaması, devlet yetkisinin kaynağındaki "tek
liği" ifade bakımından önemlidir. Ta,rihî g-elişira itibariyle, muhtelif 
yerlerde bir arada yaşayan insanlar, devletten önce dahi "kamu gücü" 
ne sahip idareler kurmuş olsalar bile, bugünki g;ünde bütün bu idareler, 
ancak bir kanun dolayısiyle mevcudiyetleriril muhafaza edebilmekte v e 
varlıklarını, kendi tarihsel kökenlerinden değil, kanundan, yâni dev
letten almaktadırlar. O halde hiçbir İdare, Anayasamıza göre, kendili
ğinden mevcut değildir. Bu nedenle de, hiçbir İdare, kendisinden doğan 
bir takım zatî kamu yetkilerine sahip bulunduğu görüşluıde blamaz. Bu, 
ilerde "adem-i merkeziyet" ilkesi dolayısiyle de değineceğimiz gibi, 
kamu tüzel kişilerinin müteaddit olabilmelerine rağmen, Devletin tek-
lijjinin ifadesidir ve federalizmin . zıddıdır. 

Ancak burada, bir hususa, "İdarenin düzenleme yetkisi" ne de temas 
etmek mecburiyetindeyiz.' 



Görüyoruz ki İdare, varlığını kaîîundan alıyor. Bu, onun, bittabi 
"yetkilerini" de kanundan aldığını ifade eder. Varlığı aslî olamayan 
bir kuruluşun, gücü de asli olamaz. 

Bununla beraber, kanun çerçevesi içinde, İdareye ait oltnası şart 
bulunan yetkiler var mıdır ? Diğer bir deyimle, İdare, yetkilerini ka
nundan almakla beraber, kanunun müdahale etmemesi ve düzenlemesini İda
reye bırakması gereken konular, davranışlar mevcut mudur ? 

Meseleyi şöylece vaz edebiliriz; 
Anayasaları ele alalım. Bunlar, bir Yasama organını öngörmekte ve 

ona kanun yapma yetkisini vermektedirler. Yasama organı da varlığını 
ve binnetice kanun yaprea yetkisini Anayasadan almaktadır. Fakat Anaya
salar, temel ilkeleri koyduktan, alanları ve sınırlarını belii'ttikten 
sonra, "kanun" denilen daha alt basamaktaki hukuk normunu' koyma yetki
sini Yasama organına bırakıyorlar. Basamak farkını gösterm.ek için de, 
Anayasaya aj'kırı kanun yapılamayacağını belirtmekle yetiniyorlar. 

Anayasa koyucusu bir "kurucu iktidar" dır. Devleti p kurar. Yasa
ma organı ise, aslında bir "kurulmuş iktidar" dır. Ama görüyoruz ki, 
Kurucu İktidar, kendi kendisine sınırsız bir yetki ayırmıyor; kurulmuş 
iktidara da, aslî bir yetki alanı tesbit ediyor (hattâ belli Özel usul
ler, nisaplar içinde Anayasayı tâdil yetkisini bile veriyor). Kurucu 
iktidar, koyduğu normlarda, belli bir genellik ve soyutluk derecesin
den İnmemeyi tercih ediyor. Kurucu iktidarın koyduğu bu muayyen genel
lik ve soyutluk sınırı içindeki normlardan bir aşağıda, daha az genel, 
daha az soyut normlar koyma işini Yasama organına bırakıyor. Yani Ya
sama organına "özgü" bir düzenleme' alanı tanıyor. Bu alanı da yalnız 
bir üst sınır (Anayasaya aykırı elmama sınırı) ile sınırlandırıyor. 

Aceba Yasama organının, kanun koymad^i yetkisinin, bir alt sını
rı yok mu 7 Yukarda, derslerimizin başında, "kanun"un şeklî ve organik 
bir tanımlamasını yaptık. Genellik, özellik, soyutluk, somutluk şart
ları üzerinde durmadık (Bk. sf.^?). Bununla beraber, maddî anlamca, 
kanunun, gene de bir soyutluk ve genellik sınırı yok mudur ? Kanun 
koyucu istese, meselâ. Ankara Hukuk fakültesinin öğretim ve imtihan 
yönetmeliğini eline alarak bunu bir "kanun" hâlinde ve kendi tasarrufu 
olarak çıkarabilir mi ? 

Kurucu İktidarlar, kurdukları iktidarlara muayyen bir düzenleme 
alanı ayırdıklarına ve bu alana girmekten kaçındıklarına göre, kurul
muş iktidarların da kendi kuracakları daha alt iktidarlar için, böyle
ce girmekten, müdahale etmekten kaçınmaları-gereken bir düzenleme a]anı 
tanımaları gerekmez mi '' Böyle bir a],an, "Kuvvetler ayrımı" denilen 
ve yukarda uzun uzadıya tahlilini yaptığımız siyasal ve hukuki bir 
determinizm'in (=muayyeniyet'in) sonucu olmak gerekmez rai ? 

Anayasamızın lâfzı bir yorumu yapıldığı zaman, gerçekten kanun 
koyucunun yetkisinin bir alt sınırı olmadığı görülür. Hatta Anayasanın 
Gerekçesi de bunu açıkça ifade eder. Gene az önce tahlilini yaptığımız 
gibi, İdare, kökeni kendinde olan, varlığını ve kaynağını kendi nef
sinde bulan bir aslî yetkiye sahip değildir. Anayasa, Yürütme'nin "ka
nunlar çerçevesinde bir görevi olduğunu" söyler • (mad. 6); "İdarenin 
görevlerinin kanunla düzenlendiğini" ifade eder (mad.112). Fakat beri 
yanda,' devletin bu tek müteşebbis organının aslen bazı yetkilerinin 
bulunduğunu kabul etmemek. Siyasal Bilim verilerine uyar rai ? 

Bu, Devlet hukukunun önemli bir sorunudur. Yukarda, bu sorunu 
gene ele almış ve İdarenin (Yürütme'nin) teşebbüs sahibi olmasının 
bir takım sonuçları olmak gerektiğini göstermiştik. Kabul etmek ge
rekir ki, Anayasamızın, Yürütme'ye karşı takındığı bu kısıtlayıcı ta
vır, özellikle 195'̂ ~196c arasında geçirilmiş olan ve Yürütmenin, aşırı 
denebilecek bir kuvvetle tezahür ettiği tecrübelere karşı bir "tepki" 
dir. 

Ademı-i merkeziyet idarelerinin değil," fakat "merkezî İdare"nin., 
aslî bazı yetkileri olduğu muhakkaktır. İdare, kanundan aldığı görevi 
kendisi düzenler; kanundan aldığı yetkileri 'nasıl kullanace.ğını, esasa 
ve şekle ilişkin şartları belirterek kendisi tanzim eder. Bunu tüzükler, 
.yönetmelikler ve diğer düzenleyici tasarruflarla yapar. Bu, İdare ihuku-



etmek sadece güç değil, üstelik lıjikânsızdır da. İdare hukukunu, Medeni 
hukuk gibi tedvine kalkışsanız, pâk muhtemeldir ki, elinizdeki "İdari 
Kanun'' u daha bitirdiğiniz gün, yeniden kaleme alraak zorunda kalırsı
nız. Bu, " Forth köjırüsünü boyamağa "(*) benzer. 

Böj'lece, tedvin edilmesi yolunda yapılan bir iki deneme başarılı . 
sonuç vermeyen ve bunun üzerine de, tedvin edilmesinde hem fayda, hem 
de imkân görülmeyen İda2'_e_hulcukıij__j%r£isal̂ _Ĵ ^ Diğer 
bir deyimle "içtihadı^ (=jurisprudentieT) bir hukuktur. Gerçekten bu 
hukukun kuralları yüksek idare mahkemesinin (=Danıştay'xn) içtihatla
rıyla oluşrauştuı-. 

Bu İçtihadı vasfı dolayısiyle İdare hukuku, devletin idarî faali
yetinin yepyeni tezahürlerine de kolayca intibak edebilme imkânına sa
hiptir. Aynı hâlin bir sonucu olarak, idare yargıcı, uyguladığı kura
lı, adliye yargıcı gibi kanunlardan almayıp kendisi koyduğuna göre, 
adliye yargıcından çok daha geniş bir hüküm ve içtihat serbestliğine 
sahiptir. Gerçekten, özel hukuk ihtilâflarını çözümleyen adliye yar
gıcının Medenî kanunun 1 inci maddesinde gösterilen içtihat serbest
liğine bakarsanız, aradaki farkın önemini kolayca anlarsınız. Medeni 
kanunun 1 inci maddesi "Kanunun üstünlüğü" hususunda 1789 devriminin 
tesis ettiği ilkenin tara bir ifadesidir. Bildiğiniz gibi, Fransız 
devrimi, hükümdarın iradesi yerine millî iradeyi ikame etmiş ve_̂ Jean-
Jacques PouBseau'nun (= Jan'-Jak Huso) deyimiyle de, kanun, "milli ira
denin ifadesi" (=1'expression de la volonte generale) olarak tanım
lanmıştır (1789 İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi, mad. VI).Bu ne
denle, kanunun, "lafzıyla veya ruhiyle temas ettiği bütün meselelerde" 
mer'iyoti belirtilmiş ve ancak bundan sonradır ki örf .ve adetin gele
ceği ve hâkimin, ancak örf ve âdet kuralı bulamadığı zaman, kendi iç-
tihadiyle bir hukuk kuralı tesis edebileceği kabul olunmuştur. Özel 
hukukta yargı içtihatlarının değeri ise, hâkimin, kendi tesis ede«eği 
kuralın tesisinde bunlardan "yararlanması" olarak belirtilmiştir. 

İdare hukukunda maddî hukuk kurallarının tedvin edildiği bir ka
nun mevcut olmadığı için, yazılı esaslar Anayasa ve onun atıfta bu
lunduğu ilkelerdir.. O halde, yukarda "idarî mahiyettedir" diye zik-
rejtİKİmiz teşkilâtj_ "tahsisat, yetki, ̂memur hukuku gibi konulardaki 
kanunların hükümleri dışında, idare hakimi, kendi tesis ettiği içti
hatlarla' hükmeder . O halde bunlar, İdare hukukunda kanun geçerliğin
de ilkelerdir. 

Bundan da öteye, adliye hâkimi, çözümleyeceği bir ihtilafta, ka
nundan daha alt geçerlilik derecelerinde bulunan tüzükler ve yönetme
likleri uygulamak durumunda kalsa, bu idarî düzenlemelerin hukuki 
sıhhatini tartışma konusu yapamazken ve bunların hukuki sıhhati adli
ye önündeki bir davada bir "mes'ele-i raüstehire" (=erteletici sorun) 
teşkil ederken, İdare hâkimi, kanaatimizce re'sen bunların sıhhatini 
tartmak ve sahih ve muteber iseler ondan sonra bu düzenlemelerin norm
larına uym.ak durumundadır. Zira bir tüzüğün, bir yönetmeliğin de huku
kî sıhhatinin ölçüleri, idare mahkemelerinin "içtihatlarıyla" tesbit 
edilmiştir. 

Görülüyor ki, "İdare hııkukunda içtihat", kanun boşluğu doldurmak 
için değildir; tedvin edilmemiş olan İdare hukukunun, kanun geçerli-
ğindeki kurallarının yaratılmasıdır. Binnetice, normlar iyerarşisinde, 
yargısal içtihat, İdare hukukunda. Anayasadan sonra geliyor. 

Diğer bir açıdan bakılırsa, görülen manzara şudur: Adliye yargı
cının içtihadı, genellikle (pek istisnaî hâllerin dışında) bir yorum 
ürünüdür. İdare yargıcının içtihadı ise, kanun geçerligindeki kural' 
dır. 

İdare hukukunda Örf ve âdef-in (yâni '''hukukî teamül" ün) yerine 
ve önemine gelince: 
T*T~Dünyanın en uzun köprüleri arasında yer alan ve İskoçyada bulunah 
bir köprü. "Forth köprüsüpü boyamak" bir ingiliz deyimidir ve daha biter 
bitmez yeniden başlamak gereken işler için kullanılır. 

Burada da özel hukukla kamu hukuktf arasında bir karşılaştırma, 
bizim için yararlı sonuçlar ortaya !,toyar. 

Bilirsiniz ki Özel hukuk tedvin edilmeden önce, geniş ölçüde 
örf ve âdete dayanıyordu. Özel hukuk kuralları, toplumların asırlar 
süren yaşantıları boyunca ağır ağır ve gittikçe artan bir kuVTetle 
yerleşerek teşekkül etmişlerdir. Bir örf ve âdet kuralında aranan 
niteliklere—veya başka bir deyimle, belli bir beşerî davranışın 
örf ve adet vasfında bir hukuk kuralı sayılabilmesi için aranan ni
teliklere — bakınız. Bunların içinde "opinio necessitatis" denilen 
ve bir davranışın hukukî değere ulaştığı yolunda halkta ve yargıçlar
da yerleşmiş, inanç hâline gelmiş bir anlayışın teşekkülü şüphesiz 
uzun zamana bağlıdır, örf ve âdet kuralının "eskiliği" de esasen 
böyle bir inancın teessüsü için geçmesi gereken uzun süre'den doğan 
bir talî şarttır. Mecelle, "- Kadîm (=eski) ol'dıır ki, kıdemini (=es-
kiliğini, eskilik derecesini) bilir kimesne (=kirase) olmaya" der. 
Demek^ki, büyük kısmı örf ve âdetten oluşan özel hukuk, yüzyıllar bo
yu, sakin bir akış içinde, sarsıntısız gelişmiştir. 

_̂ Kamu hukuku için aynı şey söylenemez. Bu alanda yeryüzünün belki 
en sakin gelişmesi İngilterede olmuş ve bunun sonucu orada Anayasa 
kurallarının da tedvinine ihtiyaç duyulmamış, örf ve âdetten (=con~ 
ventions and prerogatives) mürekkep bir Anayasa, parlâmentonun resmen 
kuruluş tarihi kabul edilen 1285'ten bu yana (Cromwell diktatörlüğün
de birkaç yıl yürürlükte kalan "Instrument of Government" isimli ya
zılı bir Anayasa (1653) hariç) İngiliz devlet ve siyaset hayatının 
esaslarını, kurallarını tara bir geçerlikle ifade edegelmiştir. Buna 
karşılık, en az I8 inci yüzyıl başından bu yana birçok memleketler 
anayasal çalkantılar geçirmişler ve bu sebeple^ siyasal otoritelerin 
koymak ihtiyacını duydukları yazılı bir hukuk hâkim olmuştur. Bu çe
şitli çalkantılar, azçok devrimsel nitelikler göstermiştir; yâni bun
lar, kimisi mahdut ve daha çoğu geniş ölçüde "yeni hukuk" zorunlulu
ğu doğurmuş ve böylece de bittabi kamu hukuku alanında örf ve âdet, 
siyasal otoritenin sertliği ve etkinliği karşısında, özel hukukta 
sürdürdüğü önceliğini koruyamamıştır. 

Meseleyi bu siyasal gerçekliklerin ışığında ele almak lâzıındır. 
Kamu hukuku, anayasal hareketler biçiminde hep emredici olmuş, daima 
belli ölçülerde "köklü" değişiklikler ifade etmiştir. Bu hal, elbet, 
örf ve adet kurallarının teşekkül edebilmek için muhtaç olduğu "is
tikrar" xn yokluğunu ifade eder. 

Bu nedenle İdare hukukunda da örf ve âdet, hepten önemden düş
müştür. İdare hukukunda örf ve âdetin yerini de yargısal içtihat al
mıştır, idarenin faaliyetinde hiç şüphesiz bazı "teamüller" mevcuttur. 
Fakat bunlar, aslî birer güce sahip değildirler. Kanunî düzenlemele
rin, idari düzenlemelerin ve yargısal içtihatların müdahale etmemiş 
olduğu alanlardadırlar ve her zaman böyle bir müdahale . alarm varlı
ğına derhal son verebilir. Bu şartlar içinde, idare hukukundaki teâ-
mül'ler (üstelik idarî tasarruflar toplumun değil, devletin elinden 
çıktığı için) kamu görevlilerinin benimsedikleri bir takım "usûlî" 
mahiyette kaidelerden ibaret kalabilmiştir. 

Bu sebeple denilebilir ki, İdare hukukunda, örf ve âdetin hemen 
hemen yeri yoktur. 

§ ^. İdarenin kanunîliŞi Te düzenleme yetkisi 
Anayasamızın 112 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre "İdare, 

kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir". 
Anayasanın bu hükmünde "İdarenin bütünlüğü" nün ne anla.ma geldi

ği Gerekçe'de yeteri kadar açıklanmamıştır. Hattâ hiç açıklanmamıştır. 
Gerekçe "... milli iradeye dayanan parlamenter rejim anlayışının ve 
Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez lir bütün oldu
ğu ilkesinin tabiî bir neticesi olarak, idare fonksiyonunun farklı 
unsurlarını teşkil eden görevlerin ve bu görevleri ye.rine- getirmek 
için kurulan teşkilâtın bütünlüğünü... belirtmek faydalı sayılmıştır" 



BÖLÜM__III 

İ D A R E H U K U K U -

(Mahiyeti •- İlişkileri - Sorunları - Özellikleri ) 

§ •̂' İDARE HUKUKU, 'KAMU HUKUKUNUM BİR KOLUDUR 
Bu bölüme kadarki izahlar3.m]-axn, biai şöyle bir tanımlaya yapma

ğa yöneltmiş olduğu kanısındayız: 
İdare hukuku, idarî fonksiyonun hukukudur. 
Bu tanımlama ile, İdare hukukunu, İdare organının yapısal sınır

ları dışına taşırıyoruz. Gerçek budur. İdai'e hukuku, organik tdars'nin' 
hukuku olmaktan ibaret değildir ve diğer devlet organlarının kendile
rine özgü olmayan, idarî nitelikte bulunan laaliyatlerini de düzenle
mektedir. Bu düzenlemenin sınırlarını kesinlikte çizmek pek mümkün gö
rülememek, yâni bu hususta kıstas tesisi mümkün olamamakla beraber, 
en genel ve ihtiyatlı-bir ifade tarzıyla, Yasama ve Yargı organlarının 
tümsel varlıklarına dahil bazı âmiriyet makamlarının bir takım tasar
ruflarının İdare hukukunca düzenlenmekte olduğu bir vakıadır. Gene bu 
tanımlama, İdarî fonksiyonun ifası üzerindeki yargısal denetimi kapsa
madığı izlenimizi uyandırmaraalıdır; zira bir f on.ksiyonun, Hukuka uygun 
surette ifa edilmekte olup olmadığının ancak o fonksiyonu düzenleyen 
hukukun kurallarıyla yapılacak bir karşılaştırmadan anlaşılabileceği 
ve binnetice bu karşılaştırmada izlenecek usûlün ve esasların da aynı 
fonksiyonun hukuku dışında mütalâa edilemeyeceği muhakkaktır. Geriye 
'•«İki böyle bir hukuka uygunluk denetimini -yapan organın kendi yapısal 
varlığının incelenmesi, düzenlenmesi kalır ki, bu konu, İdare hukuku 
açısından, diğer hukuk kollarına nisbetle köklü bir farklılık, bir 
özellik gösterir. Zira, idarî yargı organı, kendinden önce veya kendi
sinin kaynaklık etmediği bir hukuku uyguluyor değildir. Bu organ, ida
re hukukunun "organik" kaynaklarından başlıcasmı teşkil etmektedir. 
İdare hukukunun "içtihadı" vasfı gözden kaçırılmazsa -ki kaçırılamaz-
tdarî yargı organının yargısal faaliyetinin "İdarî fonksiyonun hukuku
nun teşekkülündeki başlıca kaynak olma vasfı" onu, bu hukukun çerçevesi 
içine çekip alır. Devlätin yargısal fonksiyonunun ifasında, adliye' 
mahkemeleriyle idare mahkemelerinin yeri, idare hukukunun yargısal kay
nağı bakımından, pek çok farklıdır. İdari fonksiyonun hukukunu, yani 
İdare hukukunu, idarî yargı yartatraıştır ve geliştirmiştir. Bu yönden, 
idari 5̂ argı organını bu fonksiyonun hukuku dışında mütalaa etmek, İdare 
hukuku ile onun ana kaynağı arasındaki bağlantıyı kesmek olur ki, 
"kural" ile '"kaynak" arasındaki bağlantı kesilerek, hiçbir hukuku ko
lunu gereğince incelemek mümkün değildir. 

Bu görüşün ışığı altında, İdare hukukunu, kısaca, İdarî fonksiyonun 
hukuku olarak, tanımlamakta isabetsizlik bulunduğu kanısında değiliz. 

Bir devlet fonksiyonunun hukukunu incelerken, bu fonksiyonu ifa' • 
yükümü altında bulunan devlet organlarını incelemek (fonksiyonun fai
lini incelejrek) kuşkusuz, bu incelemenin ayrılmaz bir bölümüdür. 

Ve asıl sorun da, hiç şüphesiz, idarî fonksiyonun tabî olduğu 
"hukukî rejim" dir. Bu fonksiyon .da, devletin diğer fonksiyonları gibi , 
özel nitelikte bir hukukî tasarrufla (idarî tasarrufla) ifa edilebil- . 
diğine göre, bu tasarrufun hukukî rejimi, türlü tezahürleriyle, idare 
hukuku kurallarının m.adaî-hukukî muhtevasını meydana getirir. 

İdare hukukunun, kab«l ettiğimiz bu tanımlamasından sonra, bu hu
kuk ile Kamu hukuku arasındaki ilişkiyi ve bunun Kamu hukukundaki ye-



rini ele alalım: •• ' 
Kamu hukuku, devlet yetkisinin kullanılmasını düzenleyen hukuktur. 

Devlet yetkisi, tek taraflı irade ızharıyle yüküm yükleyebilen bir 
yetkidir. Özel hukukta ise, tek tarafli hukukî tasarrufların örnekleri 
bulunmakla beraber, tek taraflı iradeyle (yâni karşıdakinin önceden ve
ya sonradan rızasının eklenmesi gerekli olmaksızın) yüküm yükleyebil
mek yoktur. 

Kamu hukukunun ağırlık merkezi bu olmakla, bu tek taraflı İradeyi 
izhara hukuk düzeni tarafından yetkili kılınmış irade sahiplerinin 
varlıklarının düaenlenmesi de, mantıkî olarak, kamu hukukunun konuları 
arasana girmektedir. 

Devletlerin veya devletlerarası tüzel kişilerin birbirleriyle 
ilişkilerini düzenleyen ve ''Devletler Umumî Hukuku" adı verilen bir 
hukuk kolunun varlığını bilirsiniz. Bu, bazı yazarlarca "dış kamu 
hukuku" olarak da isimlendirilir. Böyle bir dış-iç bölümlenmesi kabul-
edilirse, o zaman İdare hukukunun iç kamu hukuku içindeki yerinin tes~ 
biti sorunu da ortaya çıkar. 

İç kamu hukuku (ki biz sadece bu alan dahilinde kaldığımıza ve 
kalacağımıza göre) devletin üç ana fonksiyonunun tanzimi ile meşgul 
olur. 

Yasama fonksiyonunun tanzimi Anayasa hukuku tarafından üstelenmiş 
temel sorunlardan biridir. Anayasa hukuku devletin yapısını, bu yapı
ya siyasal niteliğini veren "rejimi", düzenledikten sonra yasama or
ganını ve onun faaliyetini ele alır. Yürütme ve Yeırgı ile olan ilişki
leri, devletin yapısındaki ve işleyişindeki temel ilkeler bakımından
dır. Yargı organı ve onun faaliyeti, ftaideten '''Usui hukuku" denilen 
bir hukukî düzenleme alanının sorunlarıdır. Ancak hukuk kolları ara
sında kabul edilen görev taksimi sonucu, bu alanda da müteaddit P.U 
kollar- meydana gelmiştir. 

İdare hukuku Anayasamızın "Yürütme" organı adını verdiği ve bunun 
bir parçası olarak da "İdare"yi gösterdiği, ancak gerek organik, ge
rek fonksiyonel bakımda-n "yürütme"niu tamamını kapsamı içine almış 
olduğunu, yukarda uzun boylu izah ettiğimiz hukuk koludur. 

Anayasa hukuku ile İdare huk ıku arasındaki sınır, aslında. Yasa
ma ile Yürütme'niu, fnaliyot olarak çizilebilecek sınırı olmaktadır. 

İdare hukuku ile Kamu, idaresi denilen bilim dalını ayırmak icabe-
der. Terim benzerlikleri, zaman zaman, bu iki bilim dalı 'araşında-
bir "tıpkılığm" (=ayniyetin-) varlığı gibi bir zehab (=yersiz kanı) 
doğurabilmektedir. 

Kamu İdaresi (veya "Kamu Yönetimi = Public Administration) bilimi, 
-devletin idarî faaliyetini "faydacılık" açısından inceler. İdarenin 
faaliyeti ne suretle tertiplenraeli ki en verimli biçimde yürütülebil
sin ? "Kamu İdaresi" (-Ârume İdaresi) biliminin sorunu budur. Bu, çok 
daha geniş kapsamlı bir problemin, İdare'nin faaliyetine tatbikinden 
doğmuştur. Asıl büyük sorun: insan faaliyetindeki verimlilik, ekonomik 
teşebbüsteki kârlılık sorunudur. Batı âleminde, bu alanda hayli araş
tırmalar yapıldığı halde, Amerika Birleşik Devletleri, kq.sa süre sonra, 
özel teşebbüs kesiminde .verimliliğin ekonomik kanunlarını daha isabet
le bulmuş ve Birleşik Devletlerde, idarelerce üstelenen kamu hizmetle
rinin nicelik ve nitelik bakımlarından giderek artması karşısında, 
özel sektörde edinilen verimlilik bilgileri. Kamu sektörüne aktarılma
ğa başlanmıştır. 

Bir açıdan bakılırsa, kamu hi-zmetlerinin, devletlere kâr. ve kazanç 
sağlamak için yürütülen faaliyetlerden olmadığı ve bunlar kâr da ge
tirse, zararla da işletilse, devamlarınııı zorunlu bulunduğu ilkesi 
karşısında, özel sektörün "kâr" esasına daytinan usûllerinden yararlan
mağa kalkmanın yeri olmadığı düşünülebilir. Ancak diğer' taraftan, ka
mu hizmetlerinde "rasyonel" bir düzenleme' ve yönetim biçiminde de, 
gerek sarfolunan paranın milletten çıktığı', gerek verimsiz biçimde. yU-



hizr 'itin zararını da milletin çekeceği gerçeği karşısında, karlılık 
değil ama "verimlilik" yollarının araştırılması salt bir zorunluluk 
olarak ortaya çıkar. İdarî teşkilâtın çeşitli birimlerinde, yöneti
cilerin, daha iyi ve verimli hİKmet görmek hususundaki gayretlerinin 
"ödeneksizlik" yüzünden olumlu sonuçlara ulaştırılamadığı yolundaki 
şikayetler yaygındır» Giderlerin gelirlerden çok olduğundan, parasız
lıktan şikâyet edilir. Fakat bir hizmetteki verimliliğin sadece daha 
fazla masrafla sağlanamayacağını düşünenler haklıdırlar» Para, bir 
kamu hizmetinin icrasmdaki vasıtalardan sadece biridir. Verimlilikte 
asıl unsurlar, teşkilâtın hizmet yapısına tam bir uygunluğu, kullan-
lacak görevlilerin, yajıaoakları işe göre yetenekleri, görev Kaaanıjıın 
ziyan edilmemesi, görevliler arasında iş bölümü ve işbirliği, her 
görevlinin, görevine düşen sorumluluğun tamamını müstakillen yüklenme
si, metotlara, tam bir riayet, verilen emirlerin izlenmesi ve sonucun 
emri verene bildirilmesi, görevi yapmada özen gösterilmesi, formalite
lerin alabildiğine basitleştirilerek birer tembellik ve sorumsuzluk 
bahanesi olmaktan çıkarılması, hizmetin ifasında teknolojiden azamî 
yararlanma, değişen hizmet' koşullarına personelin ayak uydurmasını 
sağlama yolunda sürekli bir hizmet içi eğitim, bir kamu hizmetinin 
görülebilmesi için verilecek tahsisattan da belki daha bneralidir-i 
Devlet kar güden bir kuruluş olmadığmuan, bu verimlilik unsurları 
çoğu memleketlerde bir ölçüye kadar bilir'-e bile, önemleri tamamen 
kavranılmamış ve bazı memleketlerde de, devlet hizmeti adetâ bir 
"sosyal yardım" niteliğine bürünmüştür. Memur, devlete ne vermesi ge
rektiğini değil, ne zaman, ne miktar para alması gerektiğini, düşünür 
olabilmiştir. Özel teşebbüste kârlılık metotlarının en çok geliştiği 
ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri olduğu için, orada, kamu 
hizmetlerinin verimliliğini sağlama yolunda, bu karlılık metotlarından 
devlet kavramı ile uyuşabilir olanların en geniş ölçüde İdarî teşki
lâta tatbiki, "Kamu yönetimi" (=Âmme idaresi) biliminin adamakıllı 
gelişmesini de mümkün kılmıştır. Bugün artık, idari teşkilât ve faa
liyet alanında Kamu Yönetimi- biliminin verilerinden istifadeye çalış
mayan memleket pek azdır. 

İdare hukuku, bu bilimin verilerinden yararlanır; fakat İdare 
hukukunun amaçları arasında, aynı veya benzer verileri araştırmak yok
tur . Kamu Yönetimi biliminin bulguları, İdare hukuku tarafından, hu
kuki düzenleme konusu edilir. 

8 2. P-ARS HaKrjKüMUH DOĞUSU VE GELİŞMESİ 
İdare hukukunun doğuşu, genel olarak Kamu hukuku-Özel hukuk ayrı

mının gelişmesi içinde bir hâdisedir. Kamu hukuku-Özel hukuk ayrımın
dan, derslerimizin başında da belirttiğimiz gibi, Eoma hukuk öğreti
sinde dahi bahsedilmekle beraber. Ortaçağda devlet ve hükümdar'm var
lıklarının hukukî ayniyet göstermeleri yüzünden bu ayrım kaybolmuş ve 
İslâm hukuku, Anglo-sakson hukukunda ise yakın zamanlara kadar esasen 
teşekkül etmemişti, Eomadaki ayrım ise, bugünki Kamu hukuku anlayışı
na köken sayılacak bir anlayıştan doğraamçtır. Aslında, Hukukun bu bü
yük ve gerçek ayrımı "niillî irade" kavramı ile başlar ve devlet tüzel 
kişiliğinin ve "devlet yetkisi"nin teessüsü ve kuvvetlenmesiyle geli
şir. 

Gerçekten önceleri, Hukuk tek'ti. Fertlerin birbirleriyle iliş
kilerini düzenliyor ve gerçi İdare edenler için bazı üstün yetkiler 
öngörüyordu, lakat bu üstün yetkilerde, aynı bir hukukî bütünlük içinde 
yer buluyordu, Şüıphesiz yöneticiler, fertlerin birbirlerine karşı 
sahip oldukları yetkilerden daha büyük, daha etkin yetkilere sahip idi
ler. Fakat bu yetkilerin kaynağı", hükümdarın şahsında toplanıyordu. 
Hükümdar, mâlik idi. Bu üstün yetkiler onun mülkiyet hakkından doğu- . 
yordu. Yanicağınsona erişiyle, hükümdarın miras yolundan edindiği 
yetkiler ve hükümdar iradesi, devletin beşerî unsurunu teşkil eden '• 
halka intikal etti; buna, o devrin siyasal filozoflarınca "millî irade" 

denildi. Millî irade, tezahürüyle devlete yüout veriyor ve devleti yö
netecek olanlara, gerek kendilerinin, gerek vatandaşların, birer fert 
olarak haiz bulunmadıkları ve ancak devleti yönetme süresince ve ancak 
bu yönetim için kullanılabilecek özel nitelikte "hukuki iktidar" 1ar 
tanıyordu. Bu'hukukî iktidarlar, hükümdarların "hanedan hakları" mahi
yetindeki iktidarları değildir. Devlet'in Hükümdardag ayrılışı evvela, 
millî mamelekin (=Hazine'nin= fiso) toşekkülüyle olmuş, bundan sonraki 
aşamada Hazine (=fiso) Devletin mameleki hâlini almıştır."Devletin tü
zel kişiliği kabul edilmiş, millî irade'nin kaynaklık ettiği "egemen-
lik=hâkimiyet" kavramı doğmuştur. Egemenlik, esas anlamında, milli 
iradenin "üstünlük vasfı"dır. Pek çok Anayasalarda ifade edildiği gibi 
"egemen" nitelikteki iradesini, millet ancak fasılalarla kullanır; 
sürekli kullanmaz. Bu iradenin sürekli olarak kullanılı.-'i "yetkili" 
organlara bırakılmıştır. Bu bir vekalet'tir. 

Teoride, Hukuku, millî irade yaratır; hürriyetleri ve sınırlarını 
millî irade tanır ve tesbit eder. Fertler, aynı özgürlüklere sahip Ve 
aynı sınırlamalara tabidirler. Eşittirler. Eşitlik, menfaatlerde ve 
Hukukun bu menfaatlere tanıyacağı himayede tıpkılığı ifade eder. Men
faat ve onun himayesi eşit olunca, bu m.enfaatleri savunacak ve hima
yeyi isteyecek iradelerin de eşit etkinliği gereklidir. Fertlerin 
hükümdara tabî varlıklar olmä.ktan çıkıp devlet denilen tüzel kişiliği 
vüoude getirmeleri ve onun beşerî unsurlarını teşkil etmeleri, bu 
tüzel kişiliğe millî (=toplumsal) menfaatin korunması ve sürdürülmesi 
görevini yüklemiştir. Millî veya toplumsal menfaat, çatışan ferdf 
menfaatleri de kapsadığı için, ferdî menfaatlerin üstündedir ;_̂ böyle 
bir menfaatin korunması ve sürdürülmesi ise, teker teker ferdi menfa
atlerin korunmaları ve sürdürülmelerinden daha kudretli bir iradenin 
varlığını zorunlu kılar. 

Bizim asıl üzerinde durmak istediğimiz mesele. Devletin (=mo^ern 
devletin) teşekkülü değildir. Meselemiz devlete ve fertlere ilişkin 
hukuk'ların kavramları ve teknikleriyle ayrılışıdır. Devlet, bir KSPU 
hukuku kişisi olarak doğmakta ve yaşamaktadır. Onun doğuşunu, varlı
ğını, yapısını, işleyişini düzenleyen hukuk kuralları, devletin yük
sek görevleri nedeniyle, fertlerin durumlarını ve birbirleriyle iliş
kilerini düzenleyen kurallardan tamamen ayrılmış vaziyettedir. Bu-ay
rım, devlet teorilerinde, çeşitli görüşlerle nasıl izah edilirse edil
sin, netice değişmemekte, devlet için yapısal ve görevsel alanlarda, 
özel hukuktan farklı,amaçlar güden, farklı kaynaklardan gelen ve so
nuçlarını doguruşları farklı tekniğe tabî bulunan özgü normlar bulun
maktadır. 

Bu arada devletin, kamusal yarara yatkın ve elverişli, hatta rüaha 
münasip bulduğu hallerde, devlet fonksiyonlarından biri olan idare 
için "özel hukuk ilişkileri kurabilme" olanağını tanıdığı da görülmek
tedir. Ancak bu hal, giderek ne derece yaygınlık kazanmış olursa ol
sun, bugünki günde gene de istisnaî sayılmağa mecburdur. Ve hep istis
naî kalacaktır. 

idarenin, yapı ve fonksiyon olarak inkişafı, yasama ve yargı dı-
şı'nds,. devletin gittikçe artan bir şekilde üstelenmeğe başladığı kamu 
hizmetleriyle orantılıdır. Bu hizmetlerin arttığı memleketlerde İdare 
hukuku sür'atle gelişmiş, bunun aksine, toplumsal ihtiyaçların özel 
teşebbüslerle karşılanmasının mümkün bulundukları memleketlerde ise 
bu gelişme kısır kalmıştır. Fakat herşeye rağmen iki cihan savaşının, 
toplumları özel ekonomik güç bakımlarından zayıflatması o kadar yay
gın bir olay olmuştur ki, devletin müdahaleciliğini erteleyegelen ül
kelerde dahi şimdi, kamu hizmetlerinde bir artış inkâr edilememekte
dir. Bu artık İdare teşkilâtını geliştirmekte, bu teşkilâtın gelişme
si, idarî faaliyetin özel hukuktan farklı bir hukuka uygun cereyanını 
zorunlu kılmakta, iç hukukta Kamu hukuku - Özel hukuk ayrımı giderek 
kesinlik kazanmaktadır. 
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Bu itibarla, İdare hukuku, geni; bir hukuk dalı sayılır. Esasen, 
hukukun bugünki anlamda, gerçekçi ve bilimsel açıdan ikiye ayrılışı 
dahi, hukuk tarihi türalüyü içinde ele alınırsa, yeni bir hâdise addo
lunmak icabeder. 

İdare hukukunun tarihi, indirilse indirilse, nihayet 1789'a, yâni 
180 yıla indirilebilir. O halde kara Avrupasmda o tarihten öncesi 
için, feodal devlet yönetimi süresince bir kamu hukuku-özel hukuk ayrı
mından da bahsetmek bilimsel olmaz. Bir tek Hukuk mevcuttu. 1789'dan 
sonra devlete ve onun faaliyetlerine özgü bir iç hukukun inkisai<;i, 
bu ayrımın ortaya çıkmasına ve iki hukukun alanlarının tartışılmasına 
imkân verebilmiştir, 

l_ idare hukukunun doğusundaki tarihsel ve feodaliteden bugünki 
topltım düzenine geçişin yarattığı faktörler, İdari yargı ders
lerinde ayrıntılarıyla görüleoektir_7. 

Ancak bugün için kesinlikle gözönünde tutulması bilimsel bir mec
buriyet olan hukuk gerçeklikleri vardır; 

İdarenin haiz; bulunduğu ''hukukî iktidar", fertlerin "düzenlenmiş 
hürriyetleri" olan "sübjektif hak" tan apayrı bir kaynağa, mahiyete 
ve düzenlemeye tâbidir. Buna "kamu kudreti (=puissance publique) de 
denilmektedir. Bu eski bir deyimdir. Anayasamızın kullandığı "Devlet 
yetkisi" tercih edilmelidir. İsabetli ve güzeldir. Anayasaya göre 
(raad.'t, f .3)"Hiç kimse, kaynağını A.nayasadan (ve kanunlardan diye ilave 
edelim) almayan bir devlet yetkisi kullanamaz". 

Bu "kimse" kelimesinden gerçek kişileri anlamakla yetinmek olmaz. 
Buradaki "kimse" deyimi. Hukuk düzenimizde herhangi bir "hukuki ikti
dar" ile donatılmış tüm varlıkları kapsar. İdare "devlet yetkisi" ile 
hukukî faaliyette bulunur. İdare bir gerçek kişi veya özel kişi olmadı
ğı için. Anayasamızda-geçen özgürlüklere ve binnetice sübjektif hak
lara sahip değildir. İdarenin hukukî iktidar'1, devlet yetkisidir. 

Demek ki İdare, "devlet yetkisi süjesi" olarak doğmuştur. Onun 
"hukuk süjeliği" mahiyeten böyle bir hukuk süjeliğidir. Nasıl Hukuk 
düzeninden almadığı takdirde hiç kimse bir "devlet yetkisi" kullana-
mazsa, İdare de (devletin öteki organları da) Hukuk düzeni açık-seçik 
surette kendilerine vermedikçe, aslen, hiçbir sübjektif hatta sahip 
olamazlar; özel hukuk süjeliği sıfatını kazanamazlar. 

İdare hukuku, doğduğu günden bu yana duraksız, sürekli bir geliş
me göstermiştir. Devlet hizmetleri (faaliyetleri) arasında en önemli 
ve en yaygın alanı idarî faaliyet kapsadığı için, artan bu gelişme 
içinde, İdare hukuku, tek başına, devletin "iç hukuku" olma hüviyetini 
kazanmaktadır. 

Bizatihî İdare hukukunun bu doğuşu ve süratli, sürekli gelişmesi, 
İdare hukuku ile Özel hukuk arasındaki ilişkiyi- izaha yeter. Düşünme
lidir ki Hukukun tek olduğu (ve bittabi o zaman. Kamu hukuku karşılığı 
olarak "Özel hukuk" diye anılmadıgı) bir zamanda, bundan İdare hukuku 
adıyla bir dal ayrılıyor ve bir süre sonra kökeni, ilkeleri, kavramla
rı, müesseseleri ve tekniğiyle kendine özgü bir varlık ifade etmeğe 
başlıyor; bu bir "bağımsızlık" hareketidir ve bu hareketi doğuran fak
törler, kesin zaruretler ifade etmektedir. Diğer bir yönden bakılınca, 
Özel hukuk denilen hukuk, artık devletin belli organlarını ve faali
yetlerini düzenlemekte imkânsızlık içine düşmüş bulunuyor demektir. 
Bunun sonucunda da özel hukukun uzanamadığı bir boşlukta, ondan ayrı 
bir "dzenleme" işi başlıyor; Eğer bu düzenleme Özel hukukla yapılabil
seydi. Özel hukuk bu alana da -daha birçok alanlara yayıldığı gibi-
yayılır, bu alanı da kendi düzenleme alanı içine alırdı. Böyle olmu
yor. Feodal devletin ortadan kalkışıyla, modern devletin hayatında, 
özel hukuka veda etmek, onu gerçek kişilerin hukuku olarak kendi yönünde 
bırakmak gerekiyor ve yepyeni bir ''devlet alanı" ve -bu alan içinde 
yepyeni bir "idari kesin" baştan bir düzenlemeye açılmış bulunuyor'. 



Salt bu olay, İdare hukuku alanmd'lkl' düzenlemenin orijinal' ligini 
anlatmağa yeterlidir, İdare hukukunda yer alan her norın, yapı itiba
riyle elbt-; gene bir ''hukuk kormu" dur; fakat bu normun doğuşu (onu 
oluşturan sebepler), amacx (yaratmaya yöneldiği hukukx durum ve iliş
kiler), ihtiva ettiği emrin mahiyeti ve kökeni, harekete gelip sonuç
larını doğurtacak teknik tamamen değişiktir. 

İdare hukuku, kendi normlarıyla kendi düzenleme alanını doldurma
ğa başlamıştır; oluşum, boşluktaki her teessüs gibi, kendisine özgü 
olmuştur, O halde, henüz bu oluşum tamamlanmamışsa, eksiklikleri Özel 
hukukun normları ile doldurmak, yâni İdare hukukunda bir düzenleme 
boşluğu ile karşılaşıldığı zaman, bu alana Özel hukuktan norm aktarmak. 
İdare hukukunun doğuş ve oluşum sebeplerine aykırı bir tutum olur. 

Diğer bir deyimle, devletin idarî fonksiyonunun ifası, özel hukuk 
normları ve tekniği ile mümkün olabilseydi, İdare hukuku doğar mıydı 7 
Zira İdare hukuku, başlangıçta ''tüm bir boşluk" tu ve her halde böyle 
yepyeni bir "düzenleme alanı" n m açılması da -hiçb'ir bilimde yer bu
labilmesi mümkün olabilen- beşerî kaprislerin eseri değildir. 

Binnetioe, İdare hukukunun Özel hukuk kökenli olduğu yolunda bazı 
hukukçuların ileri sürdükleri veya iymâ ettikleri görüşler gayri cid
di ve gayri ilmî olduğu gibi, İdare hukukunda bir boşlukla karşılandı
ğı zaman, bu boşluğun özel hukuktan nakledilecek bir normla doldurul
ması gerektiği veya doldurulabileceği yolundaki görüş de, hangi bilim
sel etiketli kaynaktan çıkarsa çıksın, "cahilane" dir. 

Bununla beraber, aceba İdare hukuku ile Özel hukuktaki kurallar 
mutlaka ve hep birbirinden ayrı normlar mıdır ? İdare hukukunun tüm 
ilkeleri, özel hukukun ilkeleriyle hiçbir lıenzerlik, ilişki, tıpkılık 
göstermemekte midir ? Şüphesiz hayır... Fakat, daha eski olduğu için 
bizim. Özel hukukta rastladığımız ve tarihsel hukuk oluşumu içinde 
belirginleşmiş bir norma, bir hukuk ilkesine İdare hukukunda da rast
layışımız -ki zaman zaman vâkîdir- , o norm veya ilkenin saik Özel 
hukuka aidiyetinden'ötürü değildir; aksine evrensel Hukukun bir malı, 
bir ürünü olmasındandır. 

Meselâ İdari bir sözleşmede "ahde vefa (=pacta sunt servanda)" 
illisei yer almaz mı ? İdarî sözleşmelerde de "ahde vefa" vardır diye, 
bu sıfatı verdiğimiz sözleşmelerin .özel hukuktakilerden farkı olmadı
ğını, tüm kaynakları ve hükümleriyle özel hukuka tabî bulunduklarını 
mı söyleyeceğiz ? "Pacta sunt servanda", özel hukukun değil, evrensel 
hukukun ilkelerindendir. Evrensel hukuk ise, hem kamu hukukunun, hem 
özel hukukun ortak değerlerini taşır, hattâ millî veya mahalli bir 
mahiyeti de yoktur;, İnsanlığın ortak malıdır. Eskimolar da "alide vefa" 
n m ne olduğunu bilirler. Ama gene de ilâve etmekten kendimizi ala
mıyoruz: "ahde vefa" idare hukukunda nisbîdir; özel hukuktaki gibi 
mutlak değildir; zira İdarenin, bir kamu hizmetinin ifası için aktet-
tiği bir sözleşmeyi, o kamu hizmetinin değişen şartlarına uydurmak için, 
tek taraflı olarak değiştirebilme yetkisi mevcuttur ve böyle bir yetki 
asıl özel hukukta yoktur. 

İdare hukuku, kendi normlarını ve düzenlemelerini, kendi tekniği
ni kendisi yaratmış ve yaratmakta devam etmektedir. Bu, onun, doğuş 
nedenidir. "Özel hukuk, idarî faaliyeti düzenlemeye yetseydi, insanlar, 
bu kadar yorucu yepyeni bir çabaya girişmezlerdi. O halde, İdare huku
kunun, özel hukuktan tcimamen ayrı ve bağımsız, kendi başına varlık 
ifade eden bir hukuk olduğu, bundaki hiç bir boşluğun "evrensel" nite
lik taşımayarak sadece özel hukuka özgü herhangi bir norm ile dolduru
lamayacağını kabul edeceğiz; bunu böyle bileceğiz. 

M 

Eski şer'ı hukukumuz iıasıl "millî" değilse ve onun yerini alan 
şimdiki özel hukukumuz da, nasıl büyük ağırlığı ile gene millî değilse, 
İdare hukukumuz da kökeninde millî değildir. Aslında bir hukukun , • 
"millîleşmesi", zamanın akışı içinde millî toplumun özelliklerine ya
vaş yavaş intibakı ile meydana gelir. Medenî hukukun almışından bu 
yana, onun muhtelif hükümlerinde bir "millîleşme" nin vuku'bulmuş ol-



dugu muhakkaktır. Az veya çok',' mil'lî. bir adaptasyon vâkî olur. Bu ne
denle, meselâ "Türk Medenî hukuku''' denildiği zaman, yabancı kökenli, 
fakat aradan geçen '•^7 yıllık süre içinde İsviçre Medenî kanunu ile 
getirilen hukukun "millî adaptasyon" sonucu aldığı anlam, kazandığı 
özellikler kasdedilir. 

Gerçi İdare hukukumuz, bir yabancı kanunla getirilmemiştir; zira 
esasen "kanunlaştırılmış" (=tedvin edilmiş) bir hukuk değildir. Fakat 
kökeni itibariyle, millî değildir. Nasıl, yazılı bir Anayasaya sahip 
olmadığı halde İngiltere, bütün dünyaya, ağırlığı itibariyle İngiliz 
menşeli birer Anayasa hediye etmişse, idare hukuku da, kara Avrupası 
memleketlerine esas itibariyle Fransa tarafından hediye edilmiştir. 
Biz de, 1868 de, İdare hukukumuzun ilk müesseselerini Fransadan aldık. 
Gerçi Cumhuriyet devrine kadar, aldığımız bu hukuku pek kullanamadık. 
Fakat İdare hukukumuzun kökeni Fransızdır. Bununla beraber, 1926'dan 
bu yana raemlekstlraizde salt bir Fransız ida-re hukukunu uyguluyor deği
liz. Yazılı yoldan gelmediği için, İdare hukukumuzun millî adaptasyo
nu daha kolay olmuş ve ortaya bir Türk İdare hukuku, adapte edilmiş 
diğer hukuklarımızdan daha belirgin bir millî hüviyetle çıkmıştır. 

Ancak bu milli adaptasyon, kökenle bağları koparma sonucunu doğur
maz; doğurmamalıdır. Dünyanın gittikçe küçülmesi milletlerarası ben
zeyişleri, hayat tarzlarındaki benzerlikleri, kültürel ve bilimsel 
mübadeleleri yoğunlaştırdığına göre, "mukayeseli hukuk" çalışmalarının 
önemi de günden güne artmaktadır. Bu nedenle İdare hukukumuzdaki çe
şitli çözümlerde sık sık Mukayeseli hukuka başvurmak ihtiyacını duy-
maktadıyz. 

Devlet hayatımızın gelişmesi içinde, dış bir kaynaktan alman 
İdare hukuku, hattâ başlangıçta gerçek bir ihtiyacın bile ifadesi 
mahiyetinde bulunmuyordu. I839 Tanzimat fermanının tarihidir. Tanzi
mat ise, Osmanlı camiasının, artık iyiden iyiye ve her bakımdan geri 
kalmakta olduğu Batı uygarlığının yolunu tutmak için giriştiği bir 
ıslahat (=r'eform) teşebbüsüdür. Böyle ciddî ve çok yönlü bir atılım 
ihtiyacı, Osmanlı devlet adamlarından bazılarının uzun süredir işaret 
etmekte ol'ukları bir zorunluluktu. Batının güçlü devletlerinin, üze
rinde pazarlıklara giriştikleri' bir memleket halindeydik. Kendimizi 
yenilemek, silkinip kalkınarak sur'atle batılılaşma yolunu tutmak bir 
mecburiyet olarak kabul ediliyordu. Tanzimat, bunun için yapıldı ve 
Batıdan ne kadar cıüessese, sistem ve usûl bulunup alınırsa, bu iş de 
o kadar gerçekleşme olanağına kavuşulur zannedildi. Halbuki en Önemli 
unsur ihmal ediliyor, onu yaratmak, geliştirmek ve kullanmak bir türlü 
bilinemiyordu: Uygar, aydıH İnsan... 

Bunu bulamadığımız, bunu yetiştirip kazanamadığımız için, bunun 
hatta önemini anlayamadığımız için l839'dan sonra. Batıdan ve o sıra
larda batı kültürünün en etkin temsilcisi durumunda olan Fransadan 
ne bulursak ithal etme yoluna gittik. Bu arada 1867'de, daha Osmanlı 
devletinin maliyesinde gerçek hiçbir reformu yapamamış, devletin gelir
lerine sahip olamamış, giderlerini bir düzene koyamamışken Sayıştay'ı 
aldık. 1868'de,, şer'iye mahkemelerine el süremeden onların yanı sıra 
Nizamiye mahkeojelerini kurduk. Gene l868'de, hattâ ne işe yaradığını 
bilemeden Şura-yı Devlet'i (=Danıştayı) aldık. Ve biz bu Danıştayı, 
tam 58 sene kullanamadık. 

Danıştayı alırken, bunu "Devletle fertler arasında çıkacak bütün 
anlaşraazlıkla.rı çözmekle" görevlendirdik. Mutlak bir monarşide bu tür
lü anlaşmazlıklara uygulanacak ve genel hukuktan ayrı bir hukuk mu 
vardı da, bu hukuku uygulayacak bir özel mahkemeye ihtiyaç duyduk ? 
Yoksa o anda mevcut olmayan böyle bir hukukun çok yakın gelecekte 
teessüsüne'yol açacak bir idarî faaliyet, bir devlet faaliyeti mi 
mevcuttu ? Netekim 10 yıl sonra Danıştayın bütün yargısal yetkileri 
kaldırıldı ve tek yargı düzenini teşkil etmekte olan Adliye mahkeme
lerine verildi. Bundan bir rahatsızlık, devlet hayatında bir aksama '-
duyuldu mu ? Gene hayır. k6 yıl, Danıştayın yargısal'_hiçbir fonksiyon 
ifa etmemesi bir rahatsızlık doğurmadı. 

ffi" Bizde İdare hukukunun doğuşu Cumhuriyetle başlar. 192'f- Anayasası, 
Danıştayı bir yüksek idare mahkemesi olarak tesis etmiş, iki yıl son
ra kuruluşu tamamlanan bu yargı mercii faaliyete geçmiş ve o gündenbe-
ri de Danıştayın yargısal fonksiyonu gittikçe agıriaşarak devlet haya
tındaki yerine iyice oturmuştur. Bunun nedeni, İdare hukukumuzun, an
cak Cumhuriyet devrinde gelişme olanağı bulması, daha doğrusu, ancak 
bu devirde doğmak ve gelişmek mecburiyetinde kalmış olmasıdır. 

Gerçekten, İdare hukukunu doğuran ve geliştiren etken devletin 
•idarî fonksiyonunun önem ve özellik kazanraasıdır. Bu fonksiyonun 
gerekliliği zamanında anlaşılsaydı Türkiye, çağdaş uygarlığa ulaşma 
yolunda Cumhuriyetten önce de hayli uzun ve dönülmez, kaybedilmez bir 
mesafe katetmiş olurdu. Tanzimatçılar bunu anlamadılar. Modern bir 
İdareyi ortaya koyamadan ve binnetico onun kendine özgü hukukunun do
ğacağı zemini yaratamadan, sanki böyle bir hukuk varmış da, onu uygu
lamak, geliştirmekle görevli bir mahkemeye ihtiyaç.hissedilmiş gibi 
Danıştayı.ithal yolundan aldılar ve pek kısa süre sonra bu müesseseyi, 
bir nevi modernleştirilmiş "Kubbe altı" gibi, bir danışma kurulu kılı
ğına soktular. Böyle de yapmasalar geriye, onu lâgvetmekden başka bir-
şey kalmıyordu. 

Gerçekten, Osmanlı Şûrâ-yı Devlet'i (=Danıştayı) hiçbir yönüyle 
ciddî ve bilimsel bir incelemeye hak kazandırır bir değer göstereme
miştir; gösteremezdi de. Hattâ biraz mizahî bir açıdan bile ele alı
nabilir. Diğer devlet memurlarının aylıkları üç ayda' bir zor çıkarken, 
burası, maaşların muntazam ödendiği ve önemli bir varidat ifade etti
ği yüksek bir danışma -kendisine ikraz vo imtiyaz anlaşmalarından baş -
ka hususlarda birşey danışılmayan bir danışma- kuruluydu. Okur-yazar 
'takımından olup, yabancı dil bilen, k'endi h'aline bırakılırsa meşruti-
yetçilik akımlarına ;kendisini kaptıracak ve belki de Avrupaya kaçacak 
olan beyzadelere, 23-25 yaşındaki damat ve mahdumlara münasip memuri
yetler arasında, başta ŞÛra~yı Devlet üyelikleri .gelirdi. Dereoelari 
ilerlemiş, devlet tecrübeleri kazanmış, aklı eren, faka't çenesini tut
mayıp saltanatı^tenkit heveslerine kapılan bazl yüksek memurlar için 
de, Osmanlı ,ŞÛrâ-yı Devleti, "susturucu" bir tatmin kapısıydı. 

'•'Ancak-'Cumhuriyet devrindedir ki Danıştay gerçek fonksiyonuna ka-
vuştu. Bu iki yoldan oldu: birincisi, Danıştayın bir yargı mercii 
olarak 192't Anayasasında yerini alması; ikincisi yeni Cumhuriyet'in 
idarî faaliyetinin nitelik ve nicelik, itibariyle bir idare hukukunun 
inkişafına elverişli olmasıdır. Buna bir üçüncü faktör olarak Türk 
hukukunun laikleştirilmesi de gösterilmelidir. 

Gerçekten şer'î hukuktan lâik bir hukuk sistemine geçme yolunda 
verilmiş karar, hattâ 1924 Anayasasından da eskidir. Atatürk, Hukuk 
Devrimi hakkındaki kararlarını, daha millî mücadele sırasında vermiş 
bulunuyordu. İdare hayatında ise lâik bir hukuka olan zorunluluk da
ha da kesindi; zira şer'î hukukumuzda, modern bir devletin- organlarını 
ve bunların faaliyetlerini düzenleyecek kurallar yer almamıştı. Buna 
karşılık Türkiye Cumhuriyeti, ihmal edilmiş, bakımsız ve harap bir 
yurt teslim almaktaydı. İdareye düşen görevler on azimli yurtseverleri 
bile kâbuslar içinde kıvrandıraoak kadar çoktu. Osmanlı imparatorlu
ğunun bütün hayatını, en parlak devirler de dahil olmak üzere, göz 
önüne getiriniz. Bu muazzam imparatorluk içinde en fazla ihmal edilmiş, 
kendi hâline bırakılmış ülke, maalesef imparatorluğun hakim unsuru 
olan biz Türklerin yaşadığımız, bugünki anayurdumuz olarak kalmıştır. 
İmparatorluğun Türk olmıayan unsurlarının yaşadıkları eyaletlere', vi
lâyetlere Anad'olumuzdan fazla masraf edilmiş, oraları Anadolumuzdan 
fazla imar görmüşlerdir. Bunu, bugün Anadolumuzdaki eserlerin tarihçe
lerini araştırdığınız•zaman da görebilirsiniz. 

Yukarda, İdare hukukunu idarî faaliyetin hukuku olarak tanımla
dığımızı gördünüz. İdarî faaliyet, salt yasama ve salt yargı dışında 
kalan devlet faaliyeti idi. Bu faaliyet ancak Cumhuriyet devrinde, 
Türk toplumunun asırlardır muhtaç bulunduğu devlet hizmetlerini gere-
"ği gibi yerine getirme yönüne yönelmiştir. • _ ' • 



idare hukukunun gelişme' koşullarının neler olduğunu Mukayeseli 
Hukuk bize göstermektedir. Profesör Roger Bonnard (=Roje Bonar), bu 
hukuk kolunun gelişmesini, devletin, sosyal ve ekonomik hayatına 
müdahalesine ve bu müdahalenin şekillerine bağlamıştır. Devlet, ya 
hiç müdahale etmeyebilir; veya sadece, hukukî yoldan düzenleme ile 
yetinebilir; yahut toplumun ihtiyacı olan İjazı hizmetleri üstelenir; 
ya da daha ileri giderek, bu tür hizmetler alanında tekel'1er yara-: 
tır. 

Cumhuriyet•idaresi son üç türlü.müdahaleyi,' hizmetlerin ve ihti
yaçların niteliklerine göre, yer yer gerçekleştirmiştir. Evvelâ pren
sip olarak, vatandaşa sunulan bütün hizmetler düzenlenmiştir; eoJU^a 
İdare, kendisi için alabildiğine hizmet alanları açmış ve faaliyete 
geçmiştir; daha sonra, başta ulaştırma ve haberleşme alanları olmak 
üzere çeşitli ve vatandaşın en çok muhtaç olduğu hizmetlerde tekel 
tesis etmiştir. Zaman zaman bazı hizmetlerin tekel'den çıkarıldığı 
olduğu gibi, bazı_yenilerinin de tekel'e alındığı görülmüştür. Bu 
tür kararlarda, tayin edici faktör toplumsal ihtiyaçları karşılamada 
devletin mali, maddi, hukukî gücüne duyulan ihtiyacın derecesi olmuş
tur . • - • 

Batı ülkelerinde de durum aynıdır. Müdahalecilikten en ziyade 
kaçınan Ingllterede bile, .başlangıçta İdarenin faaliyetine duyulan-
muhalefet azalmış, İdari hizmetlerin sayısı evvela birinci^ cihan sa
vaşının tahribatıyla artmış, ikinci cihan savaşının-daha tahripkâr 
oluşu sonucunda^ daha da yükselmiştir. Bugün İngilterede gelişme hâ
linde bir "idari yargı" ya ve ondan daha da gelişmiş bir İdare huku
kunun varlığına şahit olmaktayız. Fransada ise, İdarenin birMnüteşeb-
bis olarak toplumun ekonomik ve sosyal hayatına girişi, çok daha ge
niş ölçüde olmuştur. İdare, ne kadar yoğun bir faaliyete geçerse,' 
idare hukuku o oranda gelişmeye başlar. İdarenin- bu faaliyeti, top
lum yararı gibi üstün bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik bulun
mak ve bu corçekleştlrme de " üstün bir hukuk gücünü" ioabettirmekle, 
ortaya, gerçek kişilerin sahibi bulunabilecekleri hukukî yetkilerden 
başka nitelikte yetkilerin kullanılışından doğan hukukî tasarruflar 
çıkar; bunların, özel hukukup kural, ilke, kavram ye tekniğine göre 
ittihâzı, Hukuka riayet edilip edilmediğinin özel hukukun -usûl -79 öl
çüleriyle saptanması yetersizlik gösterir. İdare hukukunun doğusundaki 
asıl faktörler bunlardır. 

Kısacası, İdarenin kullandığı "hukukî iktidar" başkadır ve bu 
başkalık, fert-İdare münasebetlerine ve İdarenin gerek iç yapısında, 
gerek dış faaliyetlerinde yeni bir Hukukun teşekkülünü zorunlu kılar. 
Bu, İdare hukuku'dur. 

§ 3' İiL̂ İ!_fiil!SH.lSH£!İHL-r4L3J-J-t̂ leri ve -kaynakları --

Evvele yukarda uzun boylu izah ettiğim gibi, İdare hukuku müstakil 
(=autonome) bir hukuk koludur. Devlet fonksiyonları içinde en geniş ola
nının idari fonksiyon olması ve diğer taraftan da İdarenin, organik 
bakımdan Yürütmeyi tamamen kapsaması ve "müteş6bbis"lik vasfı dolayı-
siyle, Hukukumuzun iki büyük alanından birini, yâni Özel hukuka karşı 
Kamu hukukunun tamamını kapsadığını" iddia etmek bir .abartma (=mübala-
ga) sayılamaz. Usûl hukuklarının fertlere tanıdığı özel ve son derece 
ayrıntılı teminat sistemi biir tarafa bırakılırsa, kavramları, ilkeleri 
ve-tekniği itibariyle İdare hukuku, tum Kamu hukukuna hâkimdir. 

ikincisi, İdare hukuku genç bir hukuk kolu olmasına rağmen, kısa 
mazisi içinde hayli gelişmiştir. İlkel bir hukuk değildir; sağlam, 
uyumlu düzenlemeleri ve çözümİeri vardır. Diğer bir deyimle onun "müs
takil", (=autonome). olma vasfı, hak edilmiş bir' vasıftır. 

Üçüncüsü: İdare hukuku müdeı?ven (=kodifiye = codifie = tedvin edilmiş) 
bir hukuk değildir. Cumhuriyet devrinin kanun sayısı, bu satırların 
yazıldığı günlerde 9560'a ulaşmıştır. Fakat bittabi bunların hepsi de' 
yürürlükte değildir. Bir kısmı, bütçe kanunları gibi, belirli ömürleri 
olan kanunlardır; bir kıs.T.ı, daha evvelkilerin .değiştirilmesi hakkın
dadır; bir kısmı açık veya zımnî (=üstü kapalı) surette ilga edilmiş
tir. Fakat geriye, hâlen yürürlükte 1.000 kadar kanun kalır. Baktığı

mız zaman bu kanunların içinde "ana kantin", .(meselâ Medeni kanun. 
Borçlar kanunu, Ticaret kanunu, Anayasa, Vatandaşlık kanunu ves... 
gibileri) olanların nihayet 'tO-SO kadar olduğunu görürüz. O halde 
geriye kalanlar ne kanunudur ? Bunlar "idarî'' kanunlardır; fakat 
dikkat ediniz: İdare hukukunun kurallarını ihtiva eden kanunlar de
ğildirler. Medenî kanun, Ceza kanunu gibi, bu hukuk alanlarındaki 
maddî hukuk kurallarını ihtiva etmezler. Bunlar, idare birimlerinin 
kuruluşları, gelirleri, kamu görevlileri, idarî yetkiler hakkında 
çıkarılmış kanunlardır. Yoksa İdare hukukunun kodifiye edilmiş hü
kümlerini ihtiva etmezler. 

Gerçektsn İdare hukuku tedvin (=kodifiye) edilmemiş bir hukuk 
koludur. Niçin ? İdare hukukunun tedvini mümkün değil mi ? 

İdare hukukunun kodifikasyonu alanında bazı deneylere girişil
miş ve başarılı olunmamıştır. Bunun sebebini hukukçuların aczinde 
(ÎCrraege kalkışmamalıdır .Sebep İdare hukukunun sürekli gelişme halin
de olmasıdır. Buna bir de, İdare hukukundaki kanuniyet (=hukuka uy
gunluk) denetiminin ihtiva ettiği "siyasî unsur" u ilâve etmek gerekir. 
İdarenin faaliyeti, asırlardır süregelen "ferdî münasebetler" (özel 
hukuk ilişkileri) gibi kalıplaşmış ve yerleşmiş değildir. Bu faali
yet sürekli olarak gelişmekte, bu faaliyete mahiyetini ve yönünü ver
mekte siyasî sâikler de rol oynamaktadır. Siyasette, belli bir zaman
da ve belli şartlar içinde, topluma azamî mutluluğu vermek, nihai 
gayeyi teşkil eder. O halde, devletin faaliyeti sadece Hukuka uygun 
olmakla amacına ulaşamaz; bu, aynı zam.anda ioab-ı hal'e de uygun olma
lı, Türkçe bir deyimle "yerinde" olmalıdır. İdare hem Hukuka uygun 
hareket edecek, hem de "isabetle" hareket edecektir. Gerçi, genel ola
rak Hukuk (burada İdare hukuku), bir.davranışın sadece kendisine uy
gunluğunu arar; onun "yerindeliği" (isabet derecesi; icâb-ı hal'e uy
gunluğu) ile ilgilenmez; fakat bazan da, icâb-ı hale uygunluk, bu 
hususta yerleşen değer yargıları aracılığıyla, az çok "hukuki'' b^r 
önem ve nitelik dahi kazanır. İdarî faaliyetin, hayatiyeti haiz bir 
organizma olarak devamlı yaşamakta, gelişmekte, değişmekte olan top
lumun hergün, kendisi gibi değişebilen, gelişen ihtiyaçlarını karşı-
lama-amacmı gütmesi, bu faaliyetin evvelden hepsi, da teebit edilmiş 
kurallara tam bir uygunluk içinde cereyanına elvermez. Özel hukukta 
amaç "zararlı" yi önlemektir; "faydalı" yi fertler kendileri bulurlar. 
Devlet hukukunda ise amaç- "faydalı" yi sağlamaktır; ve bu "faydalı", 
her hâl ve durumda sadece "zararlı" n m önlenmesiyle sağlanmaz. İdare
yi "zararlı" olabilecek davranışlardan men edebilirsiniz; ama maksat, 
İdarenin ''zararlı olmamasından ibaret" değildir. Zararlı olmamak için 
hiçbir harekette bulunmayan, kıpırdamayan bir İdare makbul müdür ? 

Hayır. Toplum, İdareden, yalnız "zararlı" olmamasını istemez; 
onun "hareketli" ve "faydalı" olmasını da ister. Bugünün Devleti, eski 
müstebit İdareler gibi, kendisine "gölge etme, yeter" denen devlet 
d-eğildir; bugünün devletinden bizler "faaliyet" ve "hizmet" bekleriz. 
Hattâ her gün daha çok, daha fazla hizmet bekleriz. Devletin müdahale
ciliği, hükmedenlerin, idare edenlerin, eskiden olduğu gibi "tahakküm" 
arzularından, kaprislerinden değil, toplumların onları böyle müdahale
lere davet etmesinden, onları böyle müdahalelelerle görevli kılmaların
dan dolayıdır. Kamusal yararların gerçekleştirilmesinde gerçi ^'gönüllü 
faaliyetler" in faydası bugün de inkâr edilemez. Fakat Alman şâiri ve 
düşünür'ü Goethe'nin dediği gibi "-Herkes evinin önünü süpürsün 1 So
kaklar temiz olur..." vecizesinin devri çoktan geçmiştir. Bugün yaşa
saydı, Goethe'ye "-Peki ama, karayollarını kim süpürecek î" diye ta
kılmak mümkün' olurdu. "- Evlerimizin önünü süpürdüğümüz zaman birike
cek çöpleri kim toplayacak ?" diye de sorulabilirdi. Bugünün devleti 
"Refah devleti=Welfare State) olmak mecburiyetindedir. Hemen hemen bü
tün işi asayişi korumaktan ve yurdu savunmaktan ibaret olan devletle 
bugünün devleti arasında faaliyet bakımından muazzam fark vardır ve 
bu faaliyet durmadan artmakta, herkes devletten daha çok 'istemekte ve 
bu yüzder de devletin hukuku durmadan gelişmektedir. Yaklaşık ikiyüz 
yıjdır. Hukuk hep Kamu hukuku alanında gelişmekte. Hukuktaki, bütün ye
nilikler Kamu hukuku alanında doğmaktadır. Onun için., bu Hukuku 'tedvin 
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uididii, liier.tezi laare, merkezi, hizmetlerden vatandaşları yararlandır
makta ayrıcalıklar gözetmez;' gözeiemez. Eski devirlerde olduğu gibi, 
yurdun çeşitli idarî bölümlerinde, merkezî hizmetlerin görülmesi, o 
bölümlerin merkezî bütçeye katkılarıyla orantılı tutulmaz. Devletimi
zin bütçesinde uygulanan "adem-i tahsis" (yâni bir idari biriıa bölge
sinden veya bir muayyen kamu hizmetinden sağlanan muayyen geliri, ol
duğu gibi o bölgeye veya hizmete aynen tahsis etmemek, halkın ihtiyacı
na göre ödenekleri gelir kaynaklarından ayrı olarak mütalaa etmek »ve 
vermek) prensibi, merkeziyette yoktur. Eskiden bazı hatalı uygulamalar 
olmuş bulunsa bile, özellikle I96I Anayasasn.nın emrettiği "planlı kal
kınma" ilke.5İnin uygulanmasında-merkeziyetin bu söakonusu yararı göz
den kaçırılamaz. Kalkınma plânlarımızın ayrıntılarını bilmeseniz bile, 
ekonomik yönden diğerlerine oranla daha az gelişmiş durumda bulunan 
bölgelerimize ayrılan yatırım ödeneklerinin,•o bölgelerin devlet gelir
lerine katkılarının çok üstünde olduğunu farketraektesiniz. En basit bir 
örnekle, köy yollarına sarfedilen paranın, o yolLarın ulaşacağı köylerin 
gelirlerine bağlı olmadığını görürsünüz. Bu en canlı örnektir. 

Merkeziyetin bu ve daha başka talî faydalarına karşılık şüphesiz 
sakıncaları, aksaklıkları da vardır': 

1/ Tarihte bu aksaklıkların başında, haberleşme ve ulaştırma güç
lükleri gelirdi. Busuretle, sür'atle alınması icabeden kararlar, za
manında alınamadığı için hizmetler aksardı. Aksayan hizmetlerin, ya
rarlılıklarından kaybedeceği muhakkaktır. Bunu önlemek için "yetki ge
nişliği" usûlüne başvurulurdu. Fakat hiçbir zaman, yetki genişliği, 
merkezî idarenin taşra teşkilatındaki âmirlere tam bir yetki devri an
lamına geleraecegi ve tam yetkinin kullanılraasi icabeden ve gecikmesinde 
mazarrat olan hallerde, aksaklıkların gene de önü alınamazdı. 

2/ Devletin gittikçe yoğunlaşan idarî fonksiyonlarında, Merkezî 
idarenin kendi nefsinde muhafaza ettiği yetki, merkezî idareden karar 
veya talimat istenmesini gerektiren hususlarda, beklenen verimi vere
mez, merkezde bir tıkanıklık, kırtasiyecilik ve bunun sonucunda zararlı 
gelişmeler söz konusu olurdu. Bu mahzur, hâlâ ortadan kalkmış değildir. . 
Ne kadar yetki genişliği verilirse verilsin, merkezî idaredeki teknik 
kolaylıkları ve uzmanlıkları, ânında, taşra teşkilâtının istifadesine 
sunabilm.ek gene de imkânsızdır. 

3/ Merkeze ait yetkilerin kullanılmasıyla ittihaz edilecek tasar
ruflar veya taşra teşkilâtına yöneltilecek emirler, işlerin_^yogunluğu 
dolayısiyle, çoğu kez, merkezde görev yapan ve taşra teşkilatındaki 
âmirlerden daha tecrübesiz, daha yeni, daha küçük derecelî r̂aeraurlar 
tarafından tarafından hazırlanır. Merkezî idarenin yüksek âmirleri, 
işlerin çokluğunun yarattığı bunalım yüzünden, ekseriye, bu tür memur
larca hazırlanan karar veya emirleri, uzun boylu incelemeğe ve isabe
tini takdir ve tesbite zaman da bulamaz ve bunları olduğu gibi kabul 
ederler. O halde, merkezden gelecek karar veya emirdeki isabet payı da 
o derecede azalır. Bu hâl, taşradaki yüksek âmirleri, sıkışık bu gibi 
karar ve emirleri a.lınoa, merkezdeki en yüksek iyerarşik âmirle, ya 
karşı karşıya veya bir haberleşme aracından yararlanarak bizzat temas 
ve .müzakere,mecburiyetinde bırakır. Bu tür temaslar, önemli olan konu
larda zorunlu hâle gelince ve önemli konulan ise sür'at isteyen iş
lerden bulununca, hizmetlerde aksamalar olmamasını sağlayabilmek çok 
zorlaşır, 

k-/ Merkeziyetin, yetki genişliği verilerek giderilmek istenen 
tıkanıklığına rağmen, taşra âmirleri arasında, sorumluluktan kurtulmak 
için, yetki dahilindeki kararlarda bile', merkezden sormak ve mütalaa, 
tavsiye, hattâ emir istemek temayülleri ve alışkanlıkları da yok değil
dir. O halde, dikkat ve titizlik gösterilmezse, merkeziyetin, alt dere
ce âmirlerinde sorumsuzluğu körüklemesi, sorumluluk duygusunu zayıflat
ması olağandır. Bu tür sorumsuzluğu körüklemekte, merkezdeki bazı yük
sek âmirlerde, beşerî bir zaaf olarak "hükmetme hırsı" n m tezahürleri' 
de büyük rol oynar. "-Her iş benden sorulsun; herkes bana tâbi olsun; 
ben ne dersem o olsun" yönündeki eğilimler, iyi idarecilerin değil, 
kötü idarecilerin tuttukları yollardır. İyi idareci, kendi teşkilatında 

= " iji gurev ve yetki ayırımını ve koordinasyonu sağlayan, emri altm-
dakileri yaştıkları İşlerin tam sorumluluğunu üstelenerek çalıştırma
sını bilen amirdir. Her kararın verilmesini kendi nefsinde toplamak, 
ancak kişisel "hükmetme" hırslarını veya eğilimlerini tatmine yarar; 
fakat bir taraftan işleri boğuntuya mahkûm ederken, öte taraftan da 
sorumluluk duygusu taşıyan yeni idarecilerin yetişmesini önler; üste
lik, ̂ tahakküm duygularını tatmin yolunda kendi gururunu kendisi okşa
yan amir de aslında, ayrıntılarla uğraşmaktan başını alamaz ve yüksek 
veviyeda karar verebilme imkânını bulamaz; bu yeteneğini kaybeder. 

Merkeziyetin bence en başta gelen mahcurlarından biri, belki bi-
riı.oisi budur. Ämiriyet derecesi yükseldikçe, görüş ufku genişlemeli, 
amir an̂ jak kendi seviyesine mahsus kararlarla uğraşmalıdır. Ancak bu 
sayede, emri altındaki teşkilâtı en iyi çalıştırabilme olanağını bulur. 
Mükemmel bir idar* âmiri, çok çalışan değil, emrindekileri kendi sorum
luluklarıyla başbaşa bırakarak çok ve verimli çalıştırmayı bilen "âmir
dir. 

B ) X£İlS-_5â2İîii£i 
Yukarda yer yer bu sisteme bazı zorunluluklar sonucu değinmek mec

buriyetinde kalmıştık. Anayasamız, Merkezden Yönetim gibi. Yetki Ge
nişliğini de bir hükmüne konu yapmıştır. II5 inci maddede. Merkezi 
idarenin taşra teşkilâtının "il (=vilâyet)" lere ayrılacağı ve illerde 
yetki genişliği ilkesinin uygulanacağı ifade olunmuştur. Bu uygulama
nın ayrıntılarını İl idaresini incelerken göreceğiz. Burada söz konusu 
edeceğimiz husus, sistemin kendisidir. 

Merkeziyet ne kadar eski ise, yetki genişliği de o kadar eskidir. 
Fakat önceleri bu usûl, -feodal devlet-tipi hariç- haberleşme ve ulaş
tırma güçlüklerinden doğuyordu. Eski büyük imparatorlukları, hattâ 
vasat çeptekileri alınız. Her zaman söylediğimiz gibi, kamu hizmetleri 
bugünki nicelik ve niteliklerinde değildi. Fakat gene de ülkenin i*are 
edilmesi elbet gerekirdi. Sınır boylarına, hattâ iç eyâletlere, vila
yetlere gönderilen valiler, b-eylerbeyleri, serhat beyleri ve diğer 
değişik Unvanlar taşıyan görevliler, 'görev yerlerine haftalarca süren 
yolculuklardan sonra varırlar ve bir daha ya azledildikleri, veya 
başka bir göreve tâyin olundukları zaman buralardan ayrılabilirlerdi. 
O halde, devletin üstelendiği hizmetleri, kendi görev bölgelerinde, 
kendi alacakları kararlarla çevirmek zorunlugu vardı. Onun için, bun--
lara., görevlerinin derecelerine ve Unvanlarına göre, hükümdar adına 
karar verebilmek yetkileri verilir; gerekenler daha geniş yetkilerle 
de donatılırlardı. İçlerinde "siyaseten katil" (*) yetkisiyle dahi 
donatılanlar bulunurdu. Gene yukarda söylediğimiz gibi, zamanla haber
leşme ve ulaştırma kolaylıklarının artmasına ragmen, bu sefer de kamu 
hizmetlerinin çoğalması ve yoğunlaşması, yetki genişliğini gene de 
zorunlu kılmıştır. 

Bu sistemin başlıca özellikleri, kullanılan yetkinin aslında mer
kezi idareye ait olması; millî bir kamu hizmetinin icrasında kullanıl-
,ması, merkezi iyerarşiye dahil bir âmir tarafından kullanılması, hiz
met giderlerinin merkezî idare bütçesinden karşılanması, hizmet gelir
lerinin de merkezî bütçe gelirleri arasında bulunması, hizmete tahsis 
edilen menkul ve gayrimenkul malların da ya merkezî idarenin mülkiye
tinde (yani "Hazine malları" arasında) veya merkezî idarenin hüküm ve 
tasarrufunda bulunmasıdır. Taşra âmirlerinin, aslında merkezî idareye 
ait olan yetkileri ya kanunlarla düzenlenmiş veya kanunun açık izniyle 
merkezî idare tarafından hizmet-içi kararlarla verilmiştir. 

Bu sistemin tarihsel faydaları, yukarda yer yer belirtilmiştir. 
(*) "katil" kelimesi kîsTlıscelerle telâffuz edilir: "kati" gibi. Aslx 
da, netekim "kati" dir, Siyaseten katil, bir kimsenin, idarî bir karar
la hayatının izalesidir. Buradaki idarî kararı, bugünki anlamda bir • 
idarî tasarruf mahiyetinde saymamalısınız. Bu,, en yoğun istlbıjat idare
lerinde, aslen hükümdara ait bir yetki idi. Siyaseten Katil adı altında 
Fakültemiz öğretim üyelerinden sayın Doç.Dr. Ahmet Mumcu'nun yayınladı
ğı bir tez mevcuttur. 
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Bugün için de geçerli olan başlacş faydası, me,~?kezı idareye mensup 
âmirin, hizmetin görülmekte oldugıi mahalde, mahallî şartları ve zo
runlulukları bizzat görüp takdir ederek gereken kararları alabilme-
sindedir. Kararlarda sür'at faktörünün bulunduğu muhakkaktır. İsabet 
faktörü de hiç şüphesiz yüksektir. 

Bu sisteme mahzur olarak l/Taşra idarecileri arasındaki yetenek 
farklarının, aynı bir millî kamu hizmetinden, muhtelif bölgelerdeki 
vatandaşların eşit olmayan bir verimlilikle istifadeleri, hatta bazan 
hiç istifade edememeleri; ?/Taşra âmirlerinin "başına buyruk" luğa 
temayülleri gösteri.lir. 

Birinci mahzur, eski devirlerdeki gibi olmamakla beraber gene de 
azçok mevcuttur. Eski devirlerde binlerce vali gelip geçtiği halde, 
bunların arasında pek ün salanlar ve hâlâ anılanların bulunduğu bir 
gerçektir. Ancak iki faktör, bu mahzuru bugün azaltmaktadır: 1/ Böl
gesel ve kentsel idareler kuvvetlenmiştir, özellikle kentsel idarele
rin (bu arada belediyelerin) eskiden tamamen merkeze ait__olan hizmet
lerin büyük bir kısmını üstelenraeleri, günüsıüzde, merkezi idarenin 
taşradaki âmirleri.îiin, eskisi kadar şöhret sağlayacak büyük ve unu
tulmaz eserler bırakmalarına fırsat vermemektedir, 2/ Planlı kalkınma 
devrinde, millî kamu hizmetleri, ülkenin çeşitli birimlerinde_^rastge-
le görülmemekte, taşra idarecilerine şahsî teşebbüs yerine planı uy
gulama yükümü düşmektedir. Günümüzde bir valinin rastgele bir yol, 
bir hastahane veya başka bir tesis işine kendi karar ve teşebbüsüyle 
girişmesi artık söz konusu değildir. 

Bununla beraber, şu değişik şartlara ragmen, taşra idarecileri
nin şahsiyetlerinin önemi elbet inkâr olunamaz. Bunlar, Kalkınma 
plânlarına bağlanmış işlerde plân hedeflerine ulaşmada ve plan dışı 
işlerde de gönüllü teşebbüsleri harekete getirmede, halka şevk ve 
ilham kaynağı olabilirler; netekim, olanlar da vardır. Eğer bu yüz
den, bir idarî birim içindeki vatandaşlar daha mutlu clabiliyorlarsa, 
bunu da aslında, eski İdare hukuku kitaplarında yazıldığı gibi "ye
rinden yönetim" sisteminin bir mahzuru saymamak gerekir; aksi halde, 
bir valinin, bir kaymakamın hizmet aşkı ve kabiliyeti taşıması ve 
elindeki imkânların üstünde başarılar sağlaması, bir "kusur" sayılmak 
icabedecektir. Bu ise, bir kusur değil, tüm idarecilere kazandırılması 
gereken meziyetlerdir. 

Yetki genişliğinin, idareciye "başına buyrukluk temayülü" verme
si' de, çağı geçmiş bir mahzurdur. Eskiden bu doğru idi. Hatta Kavalalı 
Mehmet Ali paşa gibi, gönderildiği vilâyette, bir fırsatını bulup 
bağımsızlığını ilân edenlere bile rastlanmamış değildir. Ama, o zama
nın yetki genişliği bugünki ölçülerin çok üstünde ve haberleşme ve 
ulaştırmadaki güçlükler de merkezden yürütülecek bir denetimi pek zor 
kılmaktaydı. Kavalalı Mehmet Ali paşa bugün yaşasa ve bu İşi tekrar
lamağa kalksa, 15 dakik,a sonra jet uçaklarını tepesinde görürdü. 

Üstelik sadece ferdî haberleşmeler değil, kitle haberleşme araç
ları da (başta Basın) taşradaki kamu oyunu durmadan merkeze yansıtır. 
Üstelik, merkezdeki "en yüksek iyerarşik âmir" durumunda olan bakan, 
birkaç dakika içinde, istediği taşra amiriyle temasını kurar ve onun, 
hattâ elini yıkamak için odasından çıkışından bile haberdar olabilir. 

C') Yerinden yönetim (=adem-i merkeziyet=decentralisation) 

Yetki 
zorunlulukl. 
modalite'si 
lojik bir 
dönüşmüştür 

Evvelâ 
ele alalım: 

Anayas 
kat "yer" -.c 
kamu tüzel 
elverişlidi 

genişliği, ıjsrkezdeu yönetimin, eski devirlerde çeşitli 
arla, bugün de yukarda değindiğimiz faydalarla bir uygulama 
(=biçimi) olduğu halde, yerinden yönetim tarihî ve sosyo-

erçekliğin ifadesi 'olup zamanla idarî bir sistem haline 
deyim üzerinde duralım ve sonra bu sistemi tarihi yeriyle 

amxz "Yerinden yönetim" deyimini kullanıyor (raad.112). Fa-
ografî bir kavraradır; bir mekân ifade eder. Eu itibarla 
kişiliği niteliğindeki bölge ve kent idarelerini anlatmağa 

Ancak bu sistemin, bir de "hizmet" bakımından tatbikatı 

—. — I "-" -^j« j ex uefaiı, laKaı; D e m fcır "faaliyet" 
söz konusudur; bu faaliyet muayyen bir Bolğe veya kent için olabilece
ği gibi, bundan da yaygın olarak bütün ülke içindir ve tipik şekli de 
budur. Böyle olunca, "yerinden yönetim" deyimi uygun düşmemektedir. 
Fransız hukukunda, birinci şekli anlatmak için "decentralisation lo
cale (veya "regionale") ikinci, şekil için de ''decentralisation par 
services" deyimleri kullanılır. Bizde, Anayasamızdaki deyime sâdık 
kalınırsa, birincisine "yersel yerinden yönetim", ikincisine "hizmet 
yerinden yönetimi" demek gerekecektir. Birinci deyim uygun düşebilir; 
fakat ikincisi hiç uygun düşmüyor. Çünki oradaki sistem "hizmetin ye
rinden yönetilmesi" değil, "hizmetin hizmet merkezinden yönetilmesi" 
dir. Hizmetin yönetildiği yer ile, onun vatandaşa bilfiil arzedildiği 
yer, başka başkadır. 

Bunun için, birbirinden çok farklı olan bu iki ayrı usûlü karış
tırmamak amacıyla ben evvelâ, yerinden yönetim yerine, eski "adem-i 
merkeziyet" deyimini kullanmayı tercih ettiğim gibi, bölgesel veya 
kentsel adem~i merkeziyet için "mahallî adem-i merkeziyet", diğeri için 
de "hizmet adem-i merkeziyeti" demeği uygun buluyorum. Bu tarz, eski' 
ye kaçıyor, ama benim, bu konuları rahat ögretebilraemi kolaylaştırıyor. 

Üstelik "yerinden yönetim" deyiminin "adem-i merkeziyet" deyimiyle 
karşılanamamış olduğuna da işaret etmek isterim. "A" harfinin kısa 
telâffuzu ile, bildiğiniz gibi "adem", yokluk demektir. Adem-i merke
ziyet de, o halde "merkeziyet yokluğu" demek olmaktadır ki, müessese
nin mahiyetine daha uygun düşmektedir. 

Şimdi, adem-i merkeziyet'in bu iki türlüsünü sırayla inceleyelim: 
1) Mahalli adem-i mj_£k_ê îv̂ ; Adem-i merkeziyetin en eski tipi 

budur. Bu bir sosyolojik tip olarak başlamıştır. Küçük toplumların 
yönetiminde ortaya çıkmıştır. Özellikle büyük yerleşme yerleri dışın
da yaşayan insanlar, başta güvenlik olmak üzere, bir arada yaşama 
olayının doğurduğu müşterek ihtiyaçlarını, kendileri tertiplenerek 
gidermek yolunu, hatırlanmayacak kadar eski tarihlerden beri tutmuş
lardır. Ortaçağ sonlarına doğru, merkezî otoritelerin zayıflaması 
sonucu, bu mahallî hizmet tertiplenmeleri giderek kuvvetlenmiş, bü
yük kentler de daha resmî kılığa bürünen heyetlerle kendi kendilerini 
idare eder hale gelmişlerdir. Batıda, özellikle ekonomik önem taşıyan 
bazı büyük kentlere, hükümdar ferraanlarıyla "kendi kendilerini idare" 
hakkı verilmiştir. Modern devletler, bölge ve kent idaresi türlerini 
kabul etmişlerdir. Bizde de, eşraf ve âyan'ların yönettikleri şehir 
ve kasabalar, 19 uncu yüzyıl sonlarına doğru resmî idarî kuruluşlar 
hâlini almışlardır. 

Gerçekten, mekan itibariyle bir arada yaşayan insanların, bu tür
lü bütün yerleşme'lerde hep aynımdan bir takım genel ihtiyaçları 
ortaya çıkar ki, bunların merkezî idareler tarafından yürütülecek hiz
metlerle karşılanması hem çok zor, hem de gereksiz ve'ekseriya isa
betsizdir. Gerçi bu ihtiyaçlardan bazıları pek büyük önem taşır ve bun
ların, tüm ülkeyi kapsayan bir ölçüde ve "yeknasak" olarak giderilme
si merkezî otorite için "kuvvetlendirici" ve devlet birliğini sağlayı
cı birer faktör de teşkil eder. O zaman, arada bir fark olmaksızın, 
her yerleşme yerinde görülmesi gerekli bu tür hizmetler merkezî idarece 
üstelenilir. Derslerimizin başlarında, devlette "Hukuk birliği" nin 
önemine işaret etmiştik. Bu gerçi tümden merkezî bir iştir; fakat 
adaletin dağıtılması, asr.yişin korunması, sağlığın korunması, eğitim; 
gibi hizmetler de, samanla "birliği sağlayıcı ve otoriteyi kuvvetlen
dirici faktörler" olarak bazan kısmen, bazan tamamen millî kamu hizmet
leri statüsüne sokulmuştur. 

Hangi toplumsal ihtiyaçların mahallî, hangilerinin millî-kamu 
hizmetleriyle giderileceği yolunda bütün memleketler için bazı kıstas
lar vermek mümkün olmadığı gibi, bir tek memlekette' de, bu sorunu, 
uzunca bir süreyi kapsayabilecek şekilde cevaplandırmak mümkün değildir. 
Bunun cevabı devletin tipine, merkezî otoritenin güçlendirilmesi yo
lunda duyulacak ihtiyaçlara, kentlerin veya bölgelerin ekonomik güçle-
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rme, nizmeiierin teiînıK maniy.etlerinin agiriiii ı-aşıyıp taşımamasına 
ve buna benzeyen faktörlere 'göre, ̂ eğ-işir. Eazan aynı bir^hizmetin, 
mahallî ve millî olarak yürütüldüğü de görülmüştür. Hatta,bu "işbölü
mü", devletlerin en eski, en klâsik kamu hizmetlerinde bile ve bugün 
dahi görülür. Adalet işlerinin halk tarafından seçilmiş bölge veya kent 
yargıçları ve merkezî yargı organları taraııhdan bir "işbölümü" ve^ 
"işbirliS-i" ile yürütüldüğü memleketler vardır. Asayişin de mahallî 
idarelerce kurulan ve yürütülen kolluk faaliyetleri ve merkezi kolluk 
teşkilâtı tarafından yürütüldüğü bazı memleketlerde görülmektedir. De
ğişen şartlar, bazan, ötedenberi mahallî mahiyette olan bir hizmetin 
millî (=raerkezî) bir kamu hizmeti hâline sokulmasını gerektirebildiği 
o-ibi, bunun tersi de olabilir. Bizde, mahallî idarelerin güçsüzlükleri 
hizmetlerin millîleştirilmesi yolunda bir temayül ve mecburiyet yarat
mıştır. 

Mahallî ademi merkeziyet'in uygulanmasıyla ortaya, mahallî kamu 
hizmetlerini görecek bir "kamu tüzel kişisi" çıkar. Bunları kentsel 
ve bölgesel olarak ikiye ayırmak lâzımdır. Bizim II özel idarelerimiz, 
birer mülkî idare birimi olarak sınırları tesbit edilmiş bulunan İl'de, 
bölgesel nitelikte sayılmış olan ,bazı hizmetleri yürütür. Kentsel ida
reler ise, belediye ve köy idareİeridir.' • • 

Bu idareler birer kamu tüzel kişisi olduklarına-göre, kendilerine 
özgü bir irade'ye (kişilik kavramı icabı)' sahip olacaklardır. Bu ida
relerin kurucusu, hizmet gördükleri yerlerin seçmenleridir. Hiç değil
se, en önemli karar organları bu seçmenler tarafından belirtilir (Ana
yasa, mad. 116/1). 

Kişilik, malvarlığını da gerektirir .• Bu idarelerin, devletmkm-
den ayrı r-alvarlıkları, binnetice ayrı gelirleri ve giderleri vardır. 

İdarelerin personeli, kaid.eten, yalnız o idareye mensupturlar. 
Bu personel, merkezî idaredeki hizmet gruplarında mevcut iyerarsiden 
ayrı, müstakil bir iyerarşi vüoude getirir. 

Kamu tüzel kişiliği, tüsel kişinin "devlet yetkisine" (=kamu kud
retine) sahip olmasını zorunlu kılar. Ancak_^burada "idari adem-i mer
keziyet" ile "federalizm" de denilen "siyası adem-i^ merkeziyet"! bir
birinden ayırmak zorunludur. 

İdarî adera-i merkeziyette sahip bulunulan devlet yetkisinin kay
nağı kamu tüzel kişisinin kendisinde değildir. Bir İl özel idaresi, 
bir belediye veya köy idaresi, devlet yetkisini kendisi tesis etmez, 
kendi varlığından almaz; kanundan alır. Kanun, yukarda da belirlediği
miz gibi, devletin Yasam.a organının bir tasarrufudur ve ister adem-i .• 
merkeziyet idarelerine taallûk etsin, ister etmesin, kanun'un yapılı
şına bu tür idareler katılmazlar. Tekçi devletlerde, örneğin bizde, 
Yasama organı, iki ayrı Meclisten (Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senato
su) oluşsa bile, hu meclislerden herhangi biri, federal bir devlette 
olduğu gibi s;d8m~i merkeziyet idarelerinin temsiline ayrılmamıştır. 
Meclislerin her ikisini de, -seçim usûllerinde bazı değişiklikler bu
lunsa bile- seçmen vatandaşlar, adem-i merkeziyet'e ilişkin hiçbir 
özellik ve nitelik söz konusu olmaksızın seçerler. Tekçi devletlerde, 
adem-i merkeziyet idarelerinin yasama veya yargı gibi yetkileri -sı
nırlı bir türde olsa bile- yoktur. Bunlar ancak bir takım idari yet
kilerle donatılmışlardır ve gerek kendi iç düzenlerine, gerek-gördük
leri hizmetlerin ifa tarzına ilişkin olarak koyacakları kurallar, 
"yasama" değil, "idarî düzenleme" mahiyetindedir.^ 

Buna karşılık, siyasî adem-i merkeziyette (yani federalizm'de), 
bu siyasî adem-i merkeziyet idareleri (ki Federal devletin kurucu üye
leridir; kimi zaman kendileri de "devlet", kimi zaman "eyalet" kimi 
yerde de, örneğin İsviçredo olduğu gibi, "kanton" adını taşırlar), 
kamu tüzel kişiliklorini ve haiz bulundukları devlet yetkilerini kendi 
varlıklarından (kendi nefislerinden) alırlar. Federal devletle bunla- . 
rın arasındaki görev ve yetki ayrımi, kanunlarda değil Anayasalarda 
gösterilmiştir; zira federal devlet anayasası, tekçi bir devletin 
anayasası gibi "tek taraf].! bir kural tasarruf" mahiyetinde olmayıp,^ 
menşeinde, çok taraflı bir "sözleşme" mahiyetindedir. O halde, siyası 



adem-i merkeziyette, federal devletin öfesmenliği, kaynağını, üye dev
letlerin, bireysel egemenliklerinde bulur. Üye devletler, federal ana
yasa ile, kendi aslî egemenliklerini Federal devlet lehine kxsitlarais-
lardır. Bu nedenle de, federal devletle üye devletler ara.sında bir 
yetki uyuşmazlığı çıktığı zaman, yorum'un üye devletler lehine yajjıl-
raası gerekir. Zira federal devletin yetkileri, üye devletlerinki gibi 
"aslî" değil, ''tâdâdî" (=sayılmış) tır. 

İdari adem-i merkeziyette ise, federalizme mahsus olan bu hukukî 
durura ve ilişkilerin hiçbirisi söz konusu değildir, özellikle aahallî 
adem-i merkeziyet' idarelerinin tarihçeleri ne kadar eskilere uzanırsa 
uzansın, tekçi devlet, varlığını ve egemenliğini bu tür idarelerden 
değil, fakat doğrudan doğruya milletten almıştır. Bu tür idareler de, 
binnetioe "kamusal kişiliklerini" ve haiz bulundukları "devlet yetkisi
ni (=kamu kudretini) doğrudan doğruya Devlet'ten almaktadırlar. Merke
zi idare ile 'mahalli idareler arasında bir yetki ihtilâfı doğsa, bura
da, yorumun merkezî idare lehine yapılması gerekecektir. Zira merkezi 
idare, tekçi Devletin bir organıdır ve tekçi devletin kaynağı da ma
hallî idareler değildir. 

Bu iki tür adem-i merkeziyet (biri "idarî", diğeri "siyasî") üze
rinde yaptığımız karşılaştırma, Osmanlı İmparatorluğunun son yılların
da kurulmuş olan (1913) birer bölge idaresi şeklindeki İl özel idare
lerimiz üzerinde, ilerde göreceğimiz, kuvvetli merkezî idare kontrolü
nün sebeplerini açıklar. Zira, İkinci meşrutiyeti (1908) müteakip biz
de "adem-i merkeziyetçilik" sloganıyla, öncülüğünü Prens Sabahaddiu 
(l87V-19't-8) . adındaki bir'hanedan oenaubunun (*) yaptığı akım, Osmanlı 
imparatorluğunu tekçi bir devlet olmaktan çıkarıp bir federal devlet 
biçimine sokmak yolunu tutmuştur. Sonradan, Birinci cihan savaşının 
neticesi, imparatorluğun, Türk unsurunun azınlıkta olduğu bazı vila
yetlerinden yeni yeni devletler çıkmıştır; fakat o tarihteki "aderVi 
merkeziyetçilik" akımı, Türklerin öz yurdu olan Anadolumuz için de, 
bölünmeyi körükleyici bir hal almıştı. Bu nedenledir ki, devlet, l9l3 
te tesis ettiği "idarî adem-i merkeziyet" in bu "idari" vasfının, 
"siyasî" lige dönüşmesini önlemek için azamî titizliği göstermek mec
buriyetini haklı olarak duymuştur. 

Mahallî ademi merkeziyetin bir takım yararları, buna karşılık özel
likle bizde gün geçtikçe ağırlığı artan bazı sakıncaları da vardır: 

1/ Mahallî adem~i merkeziyet, demokrasiye uygun bir "kamu hizmetle
ri tertibi" olarak görülür. Demokrasi, halkın kendi kendisini idare et̂ -
mesi esasına dayandığına göre, bu idare tarzının, evvela en küçük yer
leşme birimlerinden başlaması, demokratik rejime yatkınlığı geliştirici 
sayılır. Halk, evvelâ, bir taekânda, bir arada yerleşip yaşamanın derhal 
doğurduğu bazı zarurî müşterek ihtiyaçların nasıl karşılanacağını gör
meli, öğrenmeli, bir takım idarî hizmetleri kendisi kurup çevirerek, 
ülke çapında devlete düşen hizmetlerin daha üstün olan önemini ve bun
ları yürütmedeki güçlüğü, karşılaşılan problemleri anlamalı ve böylece, 
millî idareye iştirak için mahallî bir eğitimden geçip hazırlanmalı
dır. Bu düşünceler ve tecrübelerledir ki, İngilizler, adem-i merkeziyet 
idarelerini, devlet adamı yetiştiren bir nevi hayat okulu sayarlar. 
Gerçekten de, Batı Avrupa ülkelerinde, büyük devlet adamlarının pek çoğu, 
mahallî idare yöneticiliklerinden gelmişlerdir, örneğin, Batı Almanya 
başbakanı V/illy Brandt'ı alınız; başbakan olmadan evvel, Berlin beledi
ye başkanıydı. Yüzyılımızın ilk çeyreğinde, Fransa'da birçok defalar- 't 
başbakanlık yapmış olan Edouard Herriot (1872-1957) tam elli yıl, Lyon . • 
gibi en büyük kentlerden birinin belediye başkanlığını yapmış^ millet-! 
vekilliğinde de, kendisinden "Parlâmentonun ağır topu" olarak söz edil-
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mistir. Bu örnekleri çoğaltmalç.'kolaydır, 
2/ Mahalli adera-i merkeziyet'idarelerinin, mahallî nitelikteki 

kamu hizmetlerini yürütmede, sür'at ve isabet yönünden, merkezî idare
den daha başarılı oldukları da, uzun süre, İdare hukuku yazarlarının 
ortak gözlemini teşkil etmiştir. 

Mahzurlara gelince, bunların başında, şu hemen yukarda ele aldı
ğımız ikinci fayda'nm karşılığı üzerinde duralım: 

• l/Mahallı adem~i merkeziyet idarelerinin, kendilerinden beklenen 
şu ikinci faydayı gerçekleştirebilmeleri, iyi bir ''kamu yönetimi"'nıfe 
aranan şartların varlıklarını S'ürdürmelerine bağlıdır. Gerçekten, böy
le bir idarenin başarılı olabilmesi rasyonel bir tertiplenmeye, titiz 
ve dikkatli bir malî düzene, hizmetlerin gün geçtikçe artan teknik 
•liteliklerini yeterine.e karşılayacak bir "uzmanlığı" sürekli biçimde 
geliştirmelerine bağlıdır. Bugün bizim tüm maha.llı idareleriniz "ge
lir azlığından"- şikayetçidirler. Bu şikâyet belki tamamen, belki bir 
dereceye kadar yerindedir. Fa.kat aoeba "bol gelir" bu idarelerin tam 
anlamıyla verimli olmalarını sağlayacak tek faktör müdür '? Yoksa bü
tün öteki faktörlerin başında gelir mi ? 

Mahalli idarelerimiz, kanunların kendilerine tahsis ettiği gelir
leri, yeterince tahsil edebiliyorİFr mı ? Ekonomik olmağa gereği kadar 
titizlik göstorebiliyorlar mı 7 Kuruluşları (=teşkilâtları) rasyonöî 
midir ? Personel "kaliteli" midir ? Personel politikaları var mıdır 
ve varsa titizlikle uygulanabilmekte midir ? İç idarî bağlantılar, 
iş bölümleri, iş ayrımları, koordinasyon, denetim ne haldedir ? Kısa
cası, gelir yetersizliği hariç, bu idarelerin verimli olmalarını müm
kün kılacak diğer faktörler'üzerinde düşünceler, çalışmalar, projeler 
ve teşebbüsler ne durumdadır ? 

Bu sorunların çözümünü sadece merkezî idareden beklemek, gözlem
lerin, tedbir ve teşebbüslerin merkezî idareden gelmesini istemek, 
iyi vazife görmek değildir. Mahallî idarelerin başarısında, yönetici
lerin vasıfları üzerinde de durmak gerekmez mi ? Nasıl oluyor da be
lediyelerimizin hemen hepsi, bütün sorunlarının çözümünü gelirlerinin 
arttırılmasında ararken, Batı Anadoludaki büyük kentlerimizden birinin 
belediyesi, diğerleriyle kıyas kabul etmez başarılar sağlamakta ve 
Güney Anadolurauzun hemen hemen aynı gelirlere sahip bir başka belediye
si, kentin en büyük caddelerinin temizliğini sağlayamamaktadır ? 

2/ İkinci bir mahzur olarak, mahallî idarelerin birer "demokrasi 
mektebi" sayılmalarına rağmen, partizanca çekişmelerin bu idarelerde 
yarattığı aksaklıkları göstermekte İdare hukuku yazarları hemen hemen 
birleşmişlerdir. Bu ikinci mahzur, belli bir süre için seçilen mahal
lî idare organlarının, genellikle, başarılması bu süreyi aşacak ve iyi 
sonuçlarını bu süreden sonraki bir davrade verebilecek esaslı vs 
halkın uzun vadede''! ihtiyaçları için "elzem" büyük yatırımlardan ka
çınmaları, bunlara karşı isteksiz davranarak, kısa vadeli, göze görü
nür işlerle uğraşmaları olarak gösterilmektedir. 

Gerçekten bizde, bu hâli gören merkezî idare, mahallî idareleri
mizin teknik ve malı güçsüzlüklerini göz önünde tutarak, özellikle 
kentlerimizin alt yapı (=:infra-structure) tesisleri için merkezde çe
şitli tedbirlere başvururken, bir kışım mahallî hizmetleri de merkezî 
hizmetler haline getirmek zorunlugunu duymuştur. Devlet, 1ÇA5 yılında, 
evvela Belediyeler bankası adını taşıyan, sonra İller Bankası adı ye
rilen ve İl özel idareleriyle, belediyeler ve köy idarelerinin ortak 
edildiği bir müessese kurmuş, bu kuruluşu zikredilen mahallî idarele
re malı ve teknik yardımlarda bulunmak görevleriyle donatmıştır. Bun
dan sonra da, gene merkezî idare teşkilâtı içinde, mahallî idarelere 
"çeşitli yardımlarda ve rehberliklerde bulunmakla görevli bölümler teş
kil edilmiş, meselâ bu arada Y.S.E. (Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel 
Müdürlüğü gibi, köylerin yol, içme suyu ve elektrifikasyonu gibi alt
yapı işlerini gerçekleştirmek üzere Köy İşleri bakanlığına bağlı büyük 
bir teşekkül vücuda getirilmiştir. 

Görülüyor ki, ademi* merkeziyet idarelerinin, çeşitli nedenlerle 

i 



guçsuz naııere düşmeleri karşısında Merkezî idare, bittabi seyirci kal
mamakta, bir taraftan bu. idareler iş görebilsinler diye onları destek
lerken, öte taraftan da en önemli mahallî hizmetleri kendi üzerine al- -
mak mecburiyetine düşmektedir. Böylece de mahallî idarelerimiz, bizzat 
birer "müteşebbis" olma durumundan uzaklaşınca, adem-i merkeziyet sis
temi ve fikri zayıflamakta, anlamını kısmen olsun yitirmektedir. O hal
de, mahallî adem-i merkeziyet kuruluşlarımızın, kökten bir incelemeye 
tabî tutulmaları ve etkin çalışabilir duruma gelmeleri için esaslı bir 
reform görmeleri zorunlu oluyor. 

2. Hizmet adem-i merkeziyeti 
Günümüzde devlete düşen kamu hizmetlerinin çok çeşitlendiğini' ve 

yoğunlaştığını hep tekrarlamaktayız. Eskiden, merkezî idare, bir bütün 
hâlinde, bütün merkezî kamu hizmetlerini çevirebilecek teknik ihtisasa 
sahip olabiliyordu. Çünki teknoloji, işletmecilik bu derece gelişmediği 
gibi, devletin ekonomik hayata (endüstri ve ticarete) müdahalesi de 
bugünki kadar yaygın- değildi; hattâ hiç yoktu. Fakat artık durum, es
kisi gibi değildir. Bugün, eski klâsik kamu hizmetleri dışında, devle
tin yüklendiği bütün yeni hizmetler, birer "işletme" mahiyetinde bu
lunmakta, özel ve teknik ihtisas ve usûllerle çevrilme ihtiyacını gös
termektedir. Merkezî idare ise, bir bütün hâlinde, bütün bu değişik 
uzmanlıkları ve usûlleri sînesinde toplayamamakta, barındıramamakta-
dır. Bu sebeple, merkezî idarede, mahal veya mekân itibariyle değil, 
fakat "hizmet" itibariyle, bir adem-i merkeziyetin tatbiki zorunlu ol
maktadır . . 

Bu gelişimi daha iyi anlayabilmek için biraz eskiye dönelim: 
Osmanlı imparatorluğunun son 50-60 yılı içinde, memleketimizde de, 

demiryolu, elektrik, liman işletmeciliği, havagazi, şehir suyu, şehir i,, 
içi ulaştırma, telefon gibi konularda halkın ihtiyaçlarının karşılan- ji>' ; 
ması zaruret hâlini alınca, bu tesislerin meydana getirilmesi çareleri 
düşünüldü. Fakat ne yerli özel sermayenin, ne de devletin malı gü%ünün 
bu gibi işlere yetmediği ve üstelik bu alanlarda yerli hiçbir teknik 
bilginin ve ihtisasın da bulunmadığı aşikârdı. Bunun yanı sıra. Batılı 
müteşebbisler de, bu konularda tesisler kurmak ve işletmek için d-e-'/let-
ten müsaade almak hususunda uğraşıyorlardı. Bu hizmetlerin meydana 
getirilmesinin ve işletilmesinin ne derece kârlı olacağı da biliniyordu. 
Osmanlı imparatorluğu, bizzaf müteşebbis olmanın yollarını arayacak 
ve bu işleri kendisi gerçekleştirme çârelerini bulaoaV;. yerde, "imtiyaz" 
(=ooncession) denilen sözleşmelerle çeşitli-yabancı müteşebbislere bu 
hizmetleri, bütün tesisleriyle kurmak ve işletmek haklarını Sultan Aziz 
devrinden başlayarak ardı ardına vermeğe girişti. İstanbulu Avrupaya 
bağlayan demiryolu bir Avusturyalı müteşebbise, İzmirden Anadolu içine 
uzanan demiryolları başka yabancılara, daha sonra, İstanbuldan Basra 
Körfezine kadar gitmesi tasarlanan demiryolu (Anadolu-Bağdat hattı) 
birçok entrikalar sonucu Almanlara, verildi. İstanbulun suyunu bir yaban
cı şirket, tramvaylarını bir başkası, elektriğini, telefonunu daha baş
kaları aldılar. Muhtelif yerlerde meydana getirilen havagazı tesisle
rinden bir ikisi Türkler tarafından alındı, ötekiler gene yabancılara 
gitti-. Cumhuriyetin ilânından 10-12 yıl sonra memleketimizde böyle ne 
kadar imtiyaz sözleşmesi (•») varsa feshedilmeye ve kurulmuş tesis ve 
hizmetler devlete mal olunmağa (=devletleştirilmege) başlandı. ÖzGllik-
le, Atatürk'ün büyük güven duyduğu yakın mücadele arkadaşı Ali Çetin-
kaya'nm Bayandırlık bakanlığı zamanında bu İş tamamlandı. Bu, karşımız
daki müesseselerin malî ve siyasî bakımdan ne derece sağlam gUçlere da
yandığı düşünülürse, o kadar gurur duyulacak bir millî başarı olmuştur. 

Merkezî idaremiz bütün bu teknik işletmeleri devraldı. Fakat bun
ları, merkezî idarenin umumî mahiyetteki faaliyetleri arasına katarak 
sürdürmek, teknik bakımdan mahzurlu görüldüğü.için, "hizmet adera-i mer-

^ j 

(*) Buradaki "iratiyaz" deyiminin özel bir anlamı vardır. "İmtiyaz söz ~ 
leşraesi, gereken menkul ve gayrimenkul malları saglayaı-ak özel bir ku
ruluşun bir kamu hizmetini, İdarenin yerine geçerek işletmesi konusunda 
aktedilon, genellikle uzun vadeli bir sözleşmedir. 



keziyeti" tatbikatına geçildi,'-Zaijanla devletiraisin yepyeni ekonomik 
teşebbüslere geçmesi, bizde, Hizmet adem-i merkeziyeti tatbikatını 
genişletti, 1938 yılında Devlet İkti^alî Teşekkülleri hakkındaki 3'<-6o 
sayılı kanun çıkarıldı. IÇ-ö't yılında '̂'̂0 sayılı kanunla bt teşekküller, 
yeni Anayasamızın getirdiği ilkeler içinde yeniden tertiplendi. 

Gördüğünüz gibi, teknik nitelikleri ve uzmanlık isteyen özellikle
ri itibaı-iyle demek ki, bazı kamu hizmetlerini, genel idare faaliyeti 
içinde yürütmek mümkün olamıyor. Bu durumda, bir hizmeti, onu yürüt
mek için gerekli mallarla birüikte bir ''tüzel kişilik" hâline getiri
yorsunuz. Bu, başlı başına bir idarî birim teşkil ediyor. Hizmet per
soneli, kuruluş içinde, o kuruluşa özgü bir iyerarşi teşkil ediyor. 
Tüzel kişinin -her "kişi" gibi- kendi mameleki, kendi gelir vo gider
leri oluyor ve belli bir bağımsızlık derecesi içinde hizmeti kendi ba
şına yürütüyor. 

Burada, mahallî adem-i merkeziyetten farklı olan haller şunlardır: 
1/ Hizmet, kişileştirilmiştir. Halbuki mahallî adem-i merkeziyet 

idareleri, kendileri birer tüzel kişi olarak,' muhtelif hizmetleri gö
rürler.. 

2/ Hizmet adem-i merkeziyeti müesseselerinin organları, seçmen 
vatandaşların, iradeleriyle teşekkül etmez; bu hizmet millî veya ma
hallî oluşuna göre, ŷı merkezi idare veya mahaUÎ bir adera-i; merkezi
yet idaresi tarafından tâyin ve tesis edilir.^ Zira, nasıl- merkezi 
idare,' kendi üzerindeki bir hizmeti, bir kamu tüzel kişiliği haline 
sokabiliyorsa, bir mahallî idare de, kendisine ait bir hizmeti aynı 
bir statüye'sokabilir. Birinci halde ortaya çıkan kurumlara; "Millî 
kamu kurumları" (=Millî âmme müesseseleri), ikinci halds "Mahallî 
kamu kurumları" (=Haha.llî âmme müesseseleri) denilir_/. 

3/ .Mahalli adem-i merkeziyet idareleri birer "şahıs topluluğu", 
Hizmet, adera-i merkeziyeti idareleri ise birer "mal topluluğu", yapısm-
da.dırlar. . 

§ 2. KAMg TÜZEL KİŞİLİĞİ 

Yarinden yÖDetia (=adem-l merkeziyet) usûlünün tatbiki, devlet 
içinde,, devletin ya.nısıra, böyle bir tatbikatın genişliği ölçüsünde 
"kamu tüzel kişileri" nin doğmasına ve çoğalmasına yol açar. Bu kamu 
tüzel kişileri, şüphesiz devlet içinde birer devlet olmamakltı beraber 
(Bk. sf. 78) devletin tümlügü içersinde, birer kamu hukuku sUjesidir-
1er. Yerinden Yönetimin, devletçe kabul edilmiş ölçüleri içinde, sanki 
devlet de, kendileri gibi ve kendilerinin derecesinde bir tüzel kişi 
imiş gibi, onunla kamu hukuku ilişkilerine girer, sözleşmeler yapabi
lir, diğer htıkukî münasebetleri kurabilir, devlete karşı kamu hukuku 
—ve varsa, özel hukuk— alanlarında davacı, davalı olabilirler. Dev
letin yanı sıra, bunlar da, kanunların kendilerine verdiği "devlet 
yetkilerini", gereken her yerde devlete karşı da kullanabilirler. Me
selâ bir belediye idaresi, kendisine ayrılmış düzenleme alanı içinde, 
kendi düzenleyici kural-tasarruîlarını ısdar ettiği zaman, buna her 
vatandaş gibi, diğer kamu tüzel kişileri ve bizzat devlet, riayete 
reecbıjrdurlar. 

Demek ki, İç kamu hukuku ve özellikle idarî faaliyetler alanında, 
haddi zatında egemenliğin tek kullanıcısı.olan devlet ile, devletin 
kanunları sonucu ortaya çıkan ve kendilerine "kamu kudreti" (=devlet 
yetkisi) tanınmış bulunan bu tüzel kişiler arasında fark yoktur. 

Evvela, terim olarak, biz-.bunların hepsine de "İdare" deriz. Ger
çekten, organik ve fonksiyonel anlamda. Devletin merkezî idarî teş
kilatı da bir "^dare" dir, bir belediye, bi.r köy, bir İl Özel İdaresi, 
bir Devlet İktisadî Teşekkülü de "İdare" dir. 

Bu, bizi, burada, "Karriu tüzel kişiliği" nin mahiyetini incelemeye 
sevkeder. 

Bir tüzel kişinin, kfjmu tüzel kişisi olup olmadığını belirtecek 
kıstaslar nelerdir ? 



- EvT.ela bu hususta Anayasamızın koyduğu hükraü inceleyelim: :-
: J'Kamu tüzel kişiliği, ancak kanunla- veya kanunun açıkça verdiği 

yetkiye dayanılarak kurulur".' (mad.112/3)• 
• .•;• Bu fıkradaki ikinci kuruluş türünden, ''kanunun açıkça verdiği yetki

ye"/dayanılması hâlinden bahsedelim: 
Bütün tüzel kişiler böyle kurulmuyor•mu 7' Bir şirket, bir dernek, 

özel kişiler' tarafından "kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak" ku
ruluyor. ; . 

•Fakat Anayasamızın buradaki kasdı, "kanunun açıkça verdiği yetkiye 
daya'nılarfik kurma" nm, .her halde ô l̂_Ĵ _ş̂ il̂ __t_̂ ra.f̂ nd̂ __̂ j;a£iİjııan 
halidir. O halde bu hükümden şunu anlayalıyıa: Kanun, nasıl bir "devlet 
tasarrufu" ise,"kanunun açıkça verdiği yetki" de,- bir "devlet yetkisi" 
mahiyetinde olmalı (yâni kişilere verilmiş bir "sübjektif hak" -niteli
ğinde, blraaıaalı) ve tüzel kişi,; böyle bir "devlet yetkişi"nin kullanıl
masını ifade eden bir "idarî tasarruf" la tesis edilmelidir. 

Demek ki, ilk kıstas, "tüzel kişiyi kurma tasarrufunun" ister Ya
sama organından çıkan, ister devletin başka' bir organı tarafından it -
tihaz edilen bir "kamu hukuku tasarrufu" olmasıdır. 

Ancak bu yeter mi ? 
Bir tüzel kişi', bir "kamu hukuku tasarrufu"- (yâai bir devlet ye-fc-

kişinin -ister, yaaamasal, ister idarî olsun- kullanılması suretiyle 
it-fcihaz.edilmiş, bir tasarruf, diğer bir deyimle bir-"devlet tasarrufu") 
ile kurulmuyorsa, tüzel kişinin kurulması örneğin' Ticaret kanunu,, 
Dernekler kanunu. Siyasî partiler kanunu, Sendikalar kanun'u 'gibi, Me-̂ -
denı kanunun "vakıflar" hakkındaki hirkümleri gibi, bir "özgürlüğün" 
kullanılışını" düzenleıtiiş öla-n ve herkese tanınan bir' "'sübjektif hak" m 
kullanılmasıyla kuruluyorsâ-, ona "ka:mu tüzel- kişisi" demeğe imkân bu
lunamayacaktır. O zaman',' kurulan bir tüzel kişi,' bir "özel hukuk îüzel 
kişis'i" olacaktır. 

Fakat, devlet (İdare), bir özel; hukuk, .tüzel kişisinin kurulmasına 
katılamaz mı ? Meselâ bir Şirketi, özel kişilerle birlikte kuramaz mı ? 
Bu takdirde, özel tüzel kişinin kurulmasında bir devlet tasarrufunun 
da bir unsur olarak katkıda bulunduğunu görüyoruz. Ancak ne var ki, 
burada, böyle bir halde, özel tüzel kişinin kuruluş tasarrufu bizzat 
bir "devlet tasarrufu" değildir. Bir şirket (=>cr't!«klık) "Ana sözleşme" 
adı verilen, mahiyeti Ticaret kanununca belirtilmiş bir sözleşme ile 
kurulur. O halde devletin yaptı-gı şey, bu sözleşmeye taraf olmaktan 
ibarettir. Buda, sözleşmeyi bir "idarî sözleşiîie" (=idarî tasarruf 
türü') yapmağa yetmez. Devletin, özel bir tüzel kişiye katılma yolunda 
ittihaz edfece--ği kendi kararı-idarî'dir; fakat katıldığı zaman, tüzel 
kişinin kuruluşu hakkındaki • tasarruf, idarî olmaz (•*<-). 

Hatta bazan, devletin de katılacağı bir özel tüzel kişi C=şirket), 
faaliyst mevzuu itibariyle, Ticaret kanununun genellikle şirketlerin 
kuruluşları, sermaye konulması, ehliyetleri gibi konulardaki hükümlerine 
istis'a teşkil edecek kanun hükümlerinin varlığını gerektirebilir ve 
bu sebeple, özel bir kanun dahi çıkarılabilir (Örneğin Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları Türk Anonim- Şirketi gibi) . Ticaret kanununun 270 
inci maddesine göre, hususî' kanunlarla kurulan şirketler dahi, -bu h«su-
sî kanunda aksine hüküm olm.adıkça, Ticaret kanunu hükümlerine tabidir
ler. Bunun neticesi, bu gibi şirketlerin de birer- özel- hukuk tüzel ki
şisi sayılmasıdır. 

Demek ki; 
1/ Bir tüzel kişinin (ki bu bahiste söz konusu e t t iğ imiz , aşağıda 

dip notu'nda da söylediğimiz g i b i , t a b i î , ş i r k e t l e r d i r ) kurulması- yolun
da özel bir kanunun çıkarılması", o tüzel k i ş i y i mutlaka; -bir -kamu t'üz.el 
k i ş i s i yapmaz. 2 i ra , özel kanunun amacı ve konusu, Ticaret'kanununun, 
(*) Devletin kat ı lacağı tüzel k i ş i l e r , t a b i a t i y l e anp.ak -ş irket ler o l a b i -
l i r ; devlet , -sendikalara, derneklere ve benzerler ine b i t t a b i katıl-maz. 



genel oıaran herhangi bir tip'. şirket için öngördüğü hükümlere, yeni 
kurulacak şirketin bazı özellikle^ri'dolayısiyle istisnalar getirmek 
olabilir. Bu da, şirketin aslı mahiyeti olacak olan "özel hukuk tüzel 
kişiliği'' sıfatını değiştirmez^ Meğer ki özel kanunda aksi' söylensin, 

2/ Her öz,el hukuk tüzel kişisi de, Anayasanın • 112 inci maddesinin 
3 üncü fıkrasında belirtildiği gibi, "... kanunun açıkça verdiği yet
kiye dayanılarak kurulur". O halde, salt bu hâl, her türlü tüzel kişi 
hakkında geçerli olduğuna göre, bir tüael kişinin, özel hukuk tüzel 
kişisi rai, yoksa kamu tüzel kişisi mi olduğunu ayırd etmeğe yetmez. 

O halde, başka kıstaslara da ihtiyaç vardır. Aceba bunlar neler 
olabilir ? . . 

1/ Tüzel kişi, devlet yetkileriyle donatılmış olursa, bu.durumda, 
bir kamu tüzel kişisi karşısında bulunduğumuzu söyleyebiliriz. 

2/ Tüzel kişinin faaliyeti veya faaliyetlerinden bir kısmı, ken
disine "kanuni bir tekel" şeklinde tahsis edilmişse, gene bir kamu tü
zel kişi.3i karşısında bulunduğumuz kanaatiradeyim. Zira, Anayasamıza 
göre herkes (bütün özel kişiler) eşittir; o halde, bunların kuracak
ları tüzel kişiler de, aynı eşitlik ilkesine tabidirler.-Halbuki ka
nunî bir tekel, bu eşitliği bozar. Sşitsizlik ise ancak devletle öz'el 
kişiler arasında söz konusu olur. Özel kişiler, genel olarak devlete 
(özel olarak İdareye) karşı eşitlik iddiasında bulunamazlar. Bunun 
sebeplerini biliyorsunuz. 

Bir kanunun, bir tüzel kişiye tekel niteliğinde bir hizmet ver
mesi, bunun ardından, zorunlu olarak bazı devlet yetkilerini, hiç de
ğilse, "eşitsizliği" getirecektir. Demek ki, statü farkı yardır. De
mek ki, tabî olunun Hukuk değişiyor. ., 

3/ Tüzel kişinin malları, devlet malıyla aynı kanunî himaye reji
mine tâbi kılınmış olabilir. Bilirsiniz, devlet malları, özel kişile
rin mallarından daha üstün bir himaye görürler. 

h/ Tüzel kişinin gelirleri de devlet gelirlerine tanınan bir hi
mayeye dahil edilmiş olabilir. Bunların tahsili, devlet gelirlerinin 
tahsili hakkındaki "Tahsil-i Emval kanunu" ndaki usûlün getirdikleri 
üstünlüklerden yararlandırılmış olabilir. 

5/ Tüzel kişinin personeli. Ceza kanunu tatbikatında devlet me
murları telâkki edilmiş olabilir. Yani görevleriyle ilgili olarak iş-
leyecekleri- suçlardan dolayı, daha ağır müeyyedelere tabî tutulmuş 
olabilirler, :•••.-

Baştan 1 ve 2 noi sırada saydığımız özelliklerden herhangi biri, 
bir tüzel kişinin' kamu tüzel kişisi sayılmasına yeterlidir. 

3, '̂  ve 5 inci sırada saydığımız haller ise bazan tek başlarına, 
bazan ikisi veya üçü bir arada aranan şartlardır. Tüzel kişinin mahi
yeti, bazı ks-nunlarıu hükümlerine göre "özel hukuk tüzel kişisi" ola
rak tasrih edilmemiş (yânî özel hukuk tüzel kişiliği kategorisinde 
oldukları açıkça belirlenmemiş) ise, o zaman, son üç şarttan herhangi 
bir tanesinin varlığı dahi, tüzel kişinin, bir kamu hukuku tüzel kişi
si olduğunu belirlem.ege • yetebilir . 

Genel bil' deyimle Devlet tarafından kurulan, yukardaki nitelik
leri haiz olan, fakat üçüncü şahıslarla ilişkilerinde özel hukuk hü
kümlerine tabî bulunacakları özel kanunlarda belirtilen tüzel kişile
rin, 'sırf bu " üçüncü şahıslarla m.ünasebetlerinin özel hukuk hükümle
rine tabı olması" nedeniyle, özel hukuk tüzel kişisi sayılacakları 
yolundaki iddia (ki bu tip devlet teşebbüsleri ilk' kuruldukları sıra
larda pek geçerli sayılıyordu) şimdi t;eç3rli değildir. Zira teorik 
tartışmalar bir yana, bizzat bazı kanun hükümleri, üçüncü şahıslarla 
münasebetlerini özel hukuk rejimine tabî kıldıkları bazı tüzel kişi
lerin birer "Kamu tüzel kişisi" olduklarını açıkça belirtmektedirler. 
Türk Standardları Enstitüsü,bunun örneklerinden biridir. 

Bu çetin' konuyu özetlemek gerekirse, kuruluşta teşebbüsün devlet 
tarafından gelip gelmediğine, bu kuruluş için Özel hukuk tüzel kişile
ri hakkındaki kanunlara Uasit istisnalar ihdas edilmeyip behemmahal 
bir özel konuna, ihtiyaç duyulmuş bulunup bulunmadığına, tüzel kişinin 



devlet yetkileriyle donatılıp donatılmadığınaj mallarının, gelirleri
nin, memurlarının özel hukuk tüzel kişilerinin malları, gelirleri ve 
memurlarından her ne suretle olursa olsun farklı bir hukukî rejime 
tâbi tutulup tutulmadıklarına, kendilerin tekel hâlinde bir faaliyet
leri olup olmadığına bakmak, bu yönleri araştırmak icabedecektir. Bü
tün bu hususiyetlerin hepsini de bir arada bulmak mümkün olmayabilir. 
O zaman hukuki ağırlığın kamu hukuku alanında mı, yoksa özel hukuk 
alanında mı olduğunu, bu iki hukukun kavramları, ilkeleri, tekniği 
üzerindeki bilgi zenginliği ile tartmak gerekecektir. Yoksa sırf 
üçüncü şahıslarla ilişkilerin özel hukuka tabî kılınmış olması, memur
larla Kuruluş arasındaki hukukî ilişkinin özel hukuka girmesi gibi 
görünürlük'1er, hukukî teşhisi yapmağa yetmeyecektir. 

§ 5. İDARÎ DENETİM 

İdari adera-i merkeziyetin siyası adem~i merkeziyetten farklarını 
yukarda belirttik. Bu uygulama sonucu ortaya devletler değil, tekçi 
bir devlet içinde "karau tüzel kişileri" (muhtelif tiplerde "İdare"ler) 
.çıkar. Bunlara, varlıklarını devlet vermektedir; yetkilerini devlet 
vermektedir; hizmetlerini devlet tâyin etmektedir; özel hukuki rejim
lerini, üstünlüklerini, himayelerini bunlar devletten almaktadırlar, 
fanların görecekleri kamu hizmetleri ve bu hizmetleri görmekle gerçek
leştirecekleri "kamu yararları" vardır. 

Kamu yararlarının en üstün ve en yetkili görevlisi ve koruyucusu 
ise devlettir. O halde, bütün bu tüzel kişilerin (=İdare'lerin) Dev
letin denetimi altında olmaları doğaldır; zorunludur. Devlet adına bu 
denetimi Merkezî İdare yapar. Merkezî İdare, bizzat tüzel kişiliğe 
sahip değildir. Merkezî İdare, devlet "tüzel "kişiliğini, devletin ida
ri fonksiyonu alanında temsil eder. 

Burada söz konusu edeceğimiz devlet denetimi, "idari" nitelilate 
olan denetimdir. Ayrıca gerek merkezî idare, gerek adem~i merkeziyet 
idareleri yargısal denetime tâbîdirler. Yargısal denetimin özel ve 
ayrıntılı bir tekniği vardır. Bunu "İdarî Yargı" derslerinde görecek
siniz. 

Burada yalnız şu kadarını şimdiden belirtmeyi yararlı görüyorum: 
idarî denetim, idare tarafından ve idarî tasarruflarla ifa edilir. 
Bunun sonucunda, bizzat idarî denetime ilişkin tasarruflar da, birer 
idarî tasarruf olmak hasebiyle yargısal denetime tabidirler. Zira yu-
kurda, derslerimizin başlarında, yargısal tasarruf konusunda yaptığım 
açıklamalarda belirttiğim gibi. Hukukun "son sözünü mahkeme söyler". 
O-halde, idarî denetim, "muhkem kaziye" (=kesin hüküm) le sonuçlanama
maktadır. 

Merkezî idarenin, yerinden yönetim idareleri üzerindeki idarî 
denetimi iki amaca ayrı ayrı veya aynı zamanda yönelik bulunabilir. 
Bunlardan birincisi "Hukuka uygunluk", ikincisi "Yerinde'lik" (=İc-
b-ı hâl'e uygunluk) denetimidir. Hukuka uygunluk denetimi (ki eski 
ve alışılmış bir deyimle, buna "Kanuniyet denetimi" denilir; biz de 
yer yer bu deyimi kullanacağız) az yuKanSr belirttiğim gibi, yargı 
organlarınca yapılmadığı için, kesin hükümle sonuçlanaraaz; kendisi de 
yargısal denetime tabî olan bir denetimdir. 

Yerindelik denetimi ise, idarî vasfı ağır basan bir denetim tü
rüdür. Yargı organları, idarenin faaliyetinde "yerindelik" yönünü 
kaideten aramazlar; aramaları onların fonksiyonuna girmez. Ancak bazı 
şartlarda, idaı'î bir faaliyetin kanuniliği de onun yerindeliğiyle 
mümkün ve kaim olabilir; bu gibi hallerde, yargı organları, dolaylı 
yoldan bir "yerindelik denetimi" yapmak mecburiyetinde kalırlar. 

Kanuniyet denetiminde, İdarenin işlem ve eylemlerinin (=tasar-
ruf ve fiillerinin) Hukuka uygunluğu aranır. Anayasamızın ll̂ t üncü • 
maddesi "İdarenin her türlü eylem ve işlemine, karşı yargı yolu açık
tır" der. 3u suretle İdarenin Hukuka uygun hareket etme mecburiyetine 
verilen önem belirtilmiştir. TUrkiye Cumhuriyeti, bir "Hukuk D'evleti" 
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ui-i-, v_/ iiciiue xay.i'eaon ae oeKienen^ iaerşeyaen once nuKuKa uygun nareKei; 
etmedir. • • , ^ • 

Ancak İdarenin sadece Hukuka uygun hareket etmesiyle mesele halle
dilmiş olmaz,. İdare, Mahkeme değildir. Hakimden beklenen yalnız, "Hu
kukun sön sQzünü" söylemektir. İdareden ise, "Hukuka uygun olarak isa
betli, yerinde hareket" beklenir. Bu ikinci yüküm "İyi İdare" demektir. 
İdarecinin, yetkisini Hukuka uygun kullanması, fakat zamanında, yerinde, 
en İyi sonuçları alacak, kamu hizmetini en iyi'şekilde yürütmüş ve kamu 
yararını eu geniş ölçüde gerçekleştirmiş sayılacak biçimde kullanması 
aranır. 

İdarecinin, yetkisini, Hukuka uygun surette kullanıp kullanmadığı
nı, dediğim gibi, neticede yargı organı (İdarî yargı mercii) kesin ve 
reddedilemez bir kuvvetle belirtebilir." Fakat sonuç ? 

Sonuç, sadece bu yetkiyi Hukuka uygun kullanmak olamayacaktır. Ay
nı zamanda, izaha, çalıştığım gibi, hizmeti en mükemmel şekliyle görmek, 
kamu yararını en iyi bir biçimde gerçekleştirmek olacaktır. Bunun böy
le olup olmadığını ise hâkim kaideten bilmez, bilemez; araştıramaz. 

Biz bu bahiste, Merkezî İdarenin, kamu tüzel kişileri üzerindeki 
denet türlerinden ve bu denetlerin muhtevalarından, hükümlerinden bah
sedeceğiz. 

Bir İdarenin, bid de kendi içinde işleyen bir denet usulü vardır 
ki iki gekilde görünür: İyerarşik denet ve İsti'taf. Buna "İdarenin 
iç idari denetimi" diyoruz..Merkezi idare tarafından yapılana da "İ?"-
renin dış idari denetimi" diyoruz. 

Niçin "dış"_̂ ? 
Zira Merkezî İdare, kamu tüzel kişisinin yapısı dışındaki bir kuru

luştur. Sebep bu. 
Merkezî idarenin bu idarî denetimi üç usûlde olabilir; l/İdarî ve

sayet; 2/ İkili görev; 3/ Sübvansiyon. 
1. İdarî Vesayet (=Tutelle administrative) 
Burada "vesayet" deyiminin kullanılmış olmasına bakarak, bu mües

seseyi Medeni hukuktaki vesayet ile karıştırmamak, yakın görmemek, 
aralarında hüküm alış-verişi bulunduğu gibi bir düşünceye kapılmamak 
lâzımdır. Buradaki vesayet. Medenî hukuktaki vesayetten tamamen ayrı
dır. 

Medenî vesayet, hacir altındaki kişinin hak ve menfaatlerini ko
rumak içindir. Mahcur ya tümden irade yoksunudur; yahut iradesi geçici 
bir süre veya kısmen sakatlanmıştır; veya cezaî bir müeyyede olarak 
hukuki muamelelerde bulunabilmekten men edilmiştir. Bütün bu hallerde, 
irade kullanılamaymca, hakları kullanabilme olanağı ortadan kalkar 
(Bk. yukarda sf. 17~2l). O zaman, kişinin haklarını kullanmak üzere, 
harici bir iradeye ihtiyaç hasıl olur; vasi tâyin edilir; vasî, vesayet 
altına almanın, şahsa bağlı olmayan haklarını kullanır; onun adına ira
de izhar eder. Fakat görüyorsunuz ki, tam bir "ikame" vardır. Yâni, 
vası'nin iradesi, mahcurun iradesinin yerine tam olarak geçmiştir; onun 
kiİJLH?._?!,'iSHSi.Sî î̂ Hl£ şâmildir | onun tasvibine, tasdikine de muhtaç de
ğildir. Böylece mahcurun hakları kullanılır; menfaatleri korunur. Vasî' 
yi, mahkeme denetler. 

İdari vesayette ise amaç, merkezî idare tarafından kamu tüzel ki
şisinin korunması değildir. Kamu tüzel kişisinin yürütmekle yükümlü 
olduğu kamu hizmeti, gerçekleştireceği kamu yararı korunur; yâni kamu 
tüzel kişisine karşı toplum ve fertler korunur. 

İdari vesayette ikame yoktur. Kamu tüzel kişisi iradesini kullan
makta devam eder. Ancak bu.kullanışla ittihaz edilen hukukî tasarruf
lar yürürlük gücünü (Hukuk d'-'aeninde sonuç doğurma olgunluğunu) vesa
yet makamının, kamu tüzel kişisinin iradesine gelip eklenecek iradesinden 
(veya vesayet makamının "engel olmama" yolundaki irade beyanından) 
alırlar. Vesayet makamı, karaii tüzel kişisinin bir tasarrufunu iptal 
ettiği (ortadan kaldırdığı) zaman, yerine kendi tasarrufunu (yâni ira
desini) ikame edemez. 

Üstelik, idari vesay.et, kamu tüzel kişisinin tüm tasarruflarıma 



-*-̂  ̂-L.M-û  ̂Â;e.xj-̂xi n ivctiiun, laari vesayete tabı tutulan tasarrufları 
tasrih eder. '' 

Sonra,, modem vesayette tek vasî bulunduğu 
te, tasarrufların mevzularına göre merkezî idare 
kamlar vesayet görevi ifa ederler. 

halde, idari vesayet-
deki çeşitli amir ma-

Vesayet yetkilerinin kullanılışı, tasarrufların it 
ve sonra olmak üzere iki aşamada mütalâa edilebilir: 

Tasarrufların ittihazından önceki vesayet, vesayet 
kendilerinin denetimlerine tabî olan tasarrufların itti 
kim "düzenlemelerle'' yardımcı olmaları suretinde tecell 
bu düzenlemelerin emredici, yâni kamu tüzel kişilerini 
kabule zorlayıcı mahiyette olmaması ve bunun sonucunda 
zenlemelere riayet edilmemek yüzünden, denetima tabî ta 
rinde olumsuz kararlara varılmaması lâzımdır. Aksi hald 
netim idarej-erinin irade serbestilerine haksız müdahale 
nur. 

tihazmdan önce 
makamlarının, 

hazma lir ta-
eder. Ancak 

belli usûlleri 
da sırf bu dü-
sarruflar üae-
e, yerinden yö-
de bulunmuş olu-

Idarı vesayetin asıl işleyiş tarzı, _tasarrufların"ittihazından 
sonradır. Burada, yerinden yönetim idarelerinin kararlarını a/ Onamaya 
bağlı olanlar, b/ Onamaya bağlı olmayanlar olmak üzere ikiye ayırmak 
gerekir, . • 

a/ Onamaya bağlı olan kararlar, kimin onamasına tabî ise, kanun 
bunu açıkça göstermelidir, Vesayek makamının açıkça tasrihi gerekir. 

Sonra, onama süresi de kanunda be].irtilmelidir. Örneğin, İl genel 
meclisinin kararları, vesayet makamı olarak vali'nin tasdikine tâbî-
dir ve tasdik süresi de 20 gündür. 

Onamaya bağlı kararların, vesayet makamınca, kanunun öngördüğü 
süre içinde onandığının açıkça bildirllraeraesî, kimi zaman onamanın 
esirgendiğini, yâni kararın reddedildiğini ifade eder; kimi halde de 
bunun aksi varittir. Sürenin geçmesi,, fakat kararın onandığının açıUcça 
bildirilmemesi hâlinde, karar onanmış sayılır. 

b/ Onamaya bağlı olmayan kararlar hakkında, bazı hallerde itiraz , . 
yolları kabul edilmiş ve kararın, aslında tabî olmadığı bir vesayet 
denetimine tabî olması imkânı da yaratılmış olabilir. /Mesela, Belediye 
kanununun 87 nci maddesine göre, belediye başkanı, belediye encüm.eninin 
kararlarını Hukuka veya kamu yararına aykırı gördüğü takdirde, bu ka
rarlar idarî vesayet onamasına tabî bulunmasa da, -başkanın itirazı 
ile :böyle bir onama yolu açılır. Başkan, itiraz ettiği kararları, ma
hallin eh büyük mülkiye âmirine gönderir. İl merkezinde olmayan bele
diyelerin, hakkında böylece itiraz vuku bulan kararları İl merkezindeki 
il idare kurulunca, il merkezi belediye encümenlerinin kararları da 
Danıştay'ın idarî bölümünde incelenerek onanır veya bozulur. Tabiî ki, 
burada, Danıştaym yaptığı inceleme yargısal değil, idari niteliktedir. 

Vesayet makamlarının yetkileri, onama,.iptal, yürütmeyi erteleme 
ve nadiren de kararı düzeltme şeklinde tecelli eder. Ancak "düzeltme" 
(=iBİah) hâlinde, düzeltmenin kapsamı, önemli bir sorundur. Bu düzeltme, 
ortaya yeni bir kararı çıkaracak bir kapsama ulaşmamalıdır. Aksi halde, 
"düzeltme" (=ıslah) den değil, ikame'den söz etmek gerekecektir ki, 
ikame, yerinden yönstim idareelnia yerine vesayet makamının iradesini 
geçirmek demek olacağından oâiz değildir. Bu nedenledir ki, vesayet 
makamının bir ademi merkeziyet idaresinin kararını onamayı reddetme
si (onamasız bırakması) veya iptal eylemesi hallerinde, yeni kararın 
alınması, gene ademi merkeziyet idaresine düşer.-

Yerinden yönetim idaresinin.onamaya bağlı bir kararının onanması, 
veya onamaya bağlı olmadığı halde, aleyhine itiraz mümkün olan.bir ka
rarın, itiraz edilen makam tarafından' bozulmaması, kararın mutlaka ic
rasını da icabettirmez. İcra, ayrı bir husustur ve idarî tasarrufların 
icrası hakkındaki genel ilkelere tâbidir. 

Onama kararının mahiyeti, doktrinde münakaşalıdır. Merhum Ord. Prof. 
Sıddık Sami Onar, onamaya tabî yerinden yönetim idaresi kararlarının 



esasen İ££'3İ nitelikte olduğunu,' onama kararının, bu tasarruflara io-
raılik vasfı getirmediğini, Fransız doktrininden naklen söyler, Danış-
tayımızda, rahmetli profesörün bu görüşünden esinlenerek aynı esası 
ifade eden bazı kararlar vermiştir. Biz, bu giSrüşe katılamıyoruz. 
Bunun sebebi, görüşe katıldığımız takdirde, onama kararının mahiyeti
nin ne olduğu yolunda tatmin edici bir izah bulamayışııııızdır, Bize 
göre, onamaya bağlı tasarruflar, icraîlik vasfından yoksundur. Onama 
kararı, bu icraîlik vasfını getirir, ekler. Onamaya tabî olmadığı • 
halde, itiraz üzerine durdurulabilen kararlardan ise, bu durdurma ile, 
icraîlik vasfı kaldırılmaktadır i Onamaya tabî olmayan kararlar icraı-
dir. Fakat onamaya tabî olanların icraîligi izah edilemiyor. 

Vesayet makamını-n' olucisuz şekilde tecelli eden kararlarına karşı, 
yerinden yönetim idarelerinin ne gibi itirazları olabileceğini de in
celemek gerekir. 

Yerinden yönetim idareleri, isti'taf (=recours gracieux) yoluna 
baş vurabilirler. İsti'taf, kararından memnun olunmayan idari merci
in kendisine başvurarak, oluESuz' kararın düzeltilmesini istemektir. 
Vesayet makamı,' açık bir kanunsuzluk görürse, kararını pek muhtemelen -
düzeltir. Fakat "yerindelik denetimi" yapmışsa, kararını düzeltmesi • 
pek kolay değildir. Bunun nedenini takdir edersiniz. Vesayet makamı, 
daima, tüm olarak İdare içinde, daha yüksek bir makamdır. Bu haliyle, 
kendisinin daha isabetli kararlar vermesi hem mümkündür, hem de genel 
inanç, hemen daima bu yöndedir.'Vesayet makamı, İdarî organın doruğuna 
daha yakın -ve bazan tam dorukta- almak itibariyle, genel tutumu ve-' 
gidişi daha'iyi bilir. O halde "yerindo"liği daha iyi takdir edebilecek 
bir mevkide bulunmaktadır. Buna bir de, genellikle mevcut olan daha 
uzun bir geçmiş tecrübe devresi • eklenirse, isti'taftan neden sonuç al-' 
raanın zor olacağı anlaşılır« ' 

Yerinden yönetim idaresinin, isti'taftan başka, bir de "iyerarşik 
başvurma" imkânı vardır. Vesayet makamının da âmiri nite]iğinde bir 
iiiakara- varsa (meselâ, vesayet makamı vali ise, onun üzerinde, bakan, 
iyerarşik âmirdir) ona başvurulur ve vesayet makamının vesayet tasarru
funun olumlu biç'irae çevirilmesi istenebilir, "iyerarşik başvurma"nın 
usûlünü ve hükümlerini ilerde göreceğiz. Ancak burada şu kadarını be
lirtelim ki, genellikle ,• iyerarşik âmirin, doğrudan doğruya ve bizzat 
yapabileceği birşey olmayabilir. Bu takdirde, iyerarşik amir, kendisi
nin altında bir âmiriyet mercii olan vesayet makamına, vesayet tasar
rufunun ne yolda düzeltilebileceği hakkında .emir verir. Bu emre uyul
ması, zorunludur. 

Bundan başka üçüncü bir yol, isti'taf veya iyerarşik başvurmaya 
gidilmeksizin de kullanılabilecek bir yoldur. Bu, vesayet makamının 
olumsuz kararı aleyhine, idarî yargı merciinde iptal davası açmaktır. 
Genel İdarede, bir alt derece âmir, üst derece- âmirin emri aleyhine 
yargı yoluna başvuramaz. Fakat'burada Merkezî idare ile bir yerinden 
yönetim.idaresi karşı karşıya geldiği ve merkezî idare ile yerinden 
yönetim idaresi ayrı ayrı tüzel kişilik iradelerini izhar ettikleri 
için, yargı yolu açıktır. Aradaki ilişki bir âmiriyet ilişkisi olmayıp, 
yukardan beri izah edegeldiğimiz gibi, Ij'iı̂  idari vesayet ilişkisidir. 

2. ikili görev (=dedoublement fonctionnel) usûlü 
Merkezi idarenin, yerinden yönetim idarelerini denetlemede kulla- -

nabilecegi bir usûl de, merkezî idarenin bir görevlisini, yerinden 
yönetim idaresinin en yüksek âmiriyet mevkiine getirmek ve onu her 
iki idarede de görevli ve yetkili kılmaktır. EUI:BÛ1, 196I Anayasasın
dan önce geniş ölçüde kullanılırdı. Şimdi ise kanunlar, bunun geniş 
bir tatbikatına müsait değildir. Aıîoak en bariz ve kapsayıcı bir 
örneğini II Özel İdaresinde görmekteyiz. İl özel idaresi, İl sınırları •' 
içinde teşkil edilen, bölgesel nitelikte bir yerinden yönetim idare
sidir. Bu idarenin en yüksek âmiri Validir, Vali, ayni zamanda, merkezi 
idare iyerarşİBİno dahildir, ve onun tl'deki en yüksek âmiridir. De-



mek ki vali, hem il genel idaresinin, hera ,il özel idaresinin amiri bu
lunmaktadır. İl özel idaresinin âmiri olarak kimseden emir almaz; fakat 
il genel İdaresinin başı olarak merkezî idarenin eiErindedir. O halde 
merkezî idareden alacağı enıirleri uygulayacaktır. Bu emirler arasında, 
il özel idaresine ilişkin olanları da bulunabilir. Vali, bunları da 
•yerine getirecektir. 

O halde, il özel idaresi üzerinde, merkezî idarenin "idarî vesa
yet" inden başka, bir de böylece, ikili görev usulüyle ikinci bir de
netimi daha yürümektedir. 

3. Sübvansiyon (^subvention) usûlü 
Bu, malî yoldan yerinden yönetim idarelerinin denetimidir. İngil-

terede eski, fakat Kara Avrupasmda da uygulanmakta olan bir usûldür. 
İngilizler buna " Grants-in-aid " derler. 

Merkezî idare, hemen her memlekette yerinden yönetim idarelerine 
malî yardımlarda bulunur. Bazan, bu malî yardımlar, yerinden yönetim 
idareleri için "fazladan" veya "cabadan" bir gelir değildir; çünki as
lında yerinden yönetim idarelerine doğrudan doğruya gitmesi gereken 
gelirler, evvelâ Merkezî idareye çevirilmiş olabilir. Böylece de mer
kezî idare, yerinden yönetim idareleri üzerinde malî bir hâkimiyet • 
tesis eder. 

Kaldı ki zamanımızda, yerinden yönetim idareleri esasen malı sı
kıntı içinde oldukları gibi, diğer taraftan bu tür gelirlerin merkezi 
idarede toplanıp oradan yerinden yönetim idarelerine tahsisinde, ge
lirlerin israf edilmemesi've yerinde kullanılması açısından da fayda 
mülâhaza edilebilir. Yukarda da değindiğimiz gibi, yarinden yönetim 
idarelerinde, idarecilik ve teknik uzmanlık-noksanı, malî imkanların 
israfı şeklinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Merkezi 
idare ise, yapacağı malî yardımları, genellikle proje gerçekleştiril
mesi için yaparsa, sübvansiyon usulü büyük faydalar da sağlamağa M -
verişlidlr. 

Bizde bu usûl, tatbik edilmektedir. Gerek İl özel idarelerinin, 
gerek belediyelerin, her yıl, biri âdî (=olagan), diğeri fevkalade 
(=olağanüstü) olmak üzere iki bütçe yapmaları, kanunlarda öngörülmüş
tür. Adî bütçelerin gelirleri, bu idarelerin kendi tahsil ettikleri 
gelirlerdir; giderler de, umumiyetle carî giderlerdir; yatırımlara 
yer kalmaz. Fevkalâde bütçelerin gelirleri ise, merkezi idarenin ma
lî yardımlarıdır; giderleri de yatırımlardır. 

M,erkezî idarenin, hangi yerinden yönetim idaresine ne miktar 
yardım-yapacağı kanunlarda belirtilmiş değildir; esasen yardım için 
bir mecburiyet olmadığı gibi, m.uayyen bir miktar için de mecburiyet 
yoktur. O halde, merkezî idarenin rehberliğini, direktiflerini kabul 
etmeyen yerinden yönetim idareleri, bu malî yardımlardan da mahrum 
kalırlar ve neticede başarısız düşerler. 

Ancak Anayasamız, geçmiş tecrübe ve tatbikatta, bu usulün, belli 
yerinden yönetim idarecilerini politik bağlantılar sebebiyle halkın 
gözünde başarılı kılmak için kullanılması misalleri karşısında, 11'6 ncı 
maddesinin '*• üncü fıkrasının sonuna şu hükmü eklem.ek ihtiyacını duy
muştur: 

" Bu idarelere (yani mahallî idarelere), görevleri ile orantılı 
gelir kaynakları sağlanır ".. 

Bundan maksat, açıkladığım gibi, yerind.en yönetim idarelerini 
— her halde büyük ve önemli yatırımlar dışında— merkezî idareye muh
taç kılmamaktıı;. Ancak, Anayasanın bu hükm.ünün öngördüğü amacın henüz 
gerçekleştirildiği de söylenemez. 

h'i 

§ k. MERKEZÎ İDARE TEŞKİLÂTI 

Merkezî İdare teşkilâtını A) Merkez teşkilâtı ve B) Taşra teşki
lâtı (=Mülkl teşkilât) olmak üzere ikiye ayırarak inceleyeceğiz. Zira 
millî (veya merkezi) dediğimiz kamu hizmetlerini görmek üzer.e, devlet 
merkezinde belli bir yapı meydana getirilmiş, fakat bu. tür hizmetler 



bütün ülkeye sunulacağı için, başkent dışında da "taşra teşkilâtı" ku-
rulrauştur. 

A) Merkez teşkilâtı 

Merkez teşkilâtının doruğunu Hükümet teşkil ettiği ve "Yürütme" 
organı adı verilen bu kurul, gerek Cumhurbaşkanı tarafından tâyin 
olunduğu, gerek icabında Cumhurbaşkanının Bakanlar Kuruluna başkanlık 
etmesi, onun bütün tasarruflarına -sorumluluğu olmasa da~ katılması 
(zira bakanlar kurulunun cumhurbaşkanınca imzalanmayan hiçbir karan 
yoktur) ve ayrıca Cumhurbaşkanına bazı idarî görevler de verildiği için, 
Merkez teşkilâtının incelenmesine. Cumhurbaşkanlığı makamı ile başlamak 
yerinde olacaktır. 

1/ Cumhurbaşkanlığı: Anayasamızın 97 n d maddesinin tarifine göre, 
Cumhurbaşkanı "Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve 
Milletin birliğini temsil eder". 

Devletin başı (=Devlet başkanlığı) sıfatı dolayısiyle, TBMM'nce 
kabul edilen kanunların yayınlanması. Cumhurbaşkanına verilmiş bir 
görevdir. Kanun, TBHM'nden çıktığı zaman, "tamam" olmuş bir yasama ta
sarrufu mahiyetinde bulunduğuna ve gerçekten Cumhurbaşkanınca "tasdik" 
edilmeyip sadece yayınlanarak üçüncü şahıslara karşı dermeyan 
olunabilir hâle getirildiğine göre, bu, tamamen idari nitelikte bir 
görevdir. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı, Tasama organının bir üyesi de
ğildir; Yasama organına mensup bulunmamaktadır. Bizde kanunların tekem
mülü cumhurbaşkanının tasdiki gibi bir şarta da talik edilmemiştir. 

Cumhurbaşkanının başka müteaddit idarî görevleri de vardır. Gerek
li gördükçe Bakanlar Kuruluna başkanlık eder. Türkiye Cumhuriyetinin 
temsili cumhurbaşkanına ait bulunduğu için yabancı devletlere elçile
rin gönderilmesi, yabancı devlet temsilcilerinin kabulü, milletlerara
sı bir kısım andlaşmaların onaylanması ve yayınlanması onun görevi 
içinde sayılmıştır (Anayasa, mad. 97)-Anayasanın gene aynı maddesine 
dayanarak Cumhurbaşkanının, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama se
bepleriyle belirli kişilerin cezalarını hafifletebilme veya kaldırma 
yetkisi de, bu cezalara ilişkin olarak mahkemelerden çıkmış ve kesin
leşmiş bulunan yargı kararlarının mahiyetine değil, devletin idari oto
riteleri tarafından "uygulanması" h'.susuna taalluk eden bir yetki ol
duğundan yargısal değil, "idarî" niteliktedir. Çünki yargı kararlarının 
fili sonuçlarının elde edilmesi, uygulanması, idarî işlerdendir. 

Kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek 
üzere Bakanlar Kurulunca hazırlanan tüzüklerin yayınlanması ve yürürlüğe 
konması da Cumhurbaşkanına ait idarî bir görevdir (Anayasa, mad. 10?). 

Bunlardan başka, çeşitli kanunlar, bazı yüksek memurların atanması
nı da Cumhurbaşkanının görev ve yetkisi içinde saymışlardır. 

Cumhurbaşkanının bütün kararları (Başbakanın ve bakanların atanma
larına ve boşalan bakanlıklara vekâlete ilişkin olanlar hariç) Başbakan 
ve ilgili bakan tarafından imzalanır. Genel bir ilke olarak da Cumhur
başkanı, işlemlerinden sorumlu tutulamaz (Anayasa, mad,98). Bu, gele
neksel bir sorumsuzluk ilkesidir. Kaynağı, İngiliz anayasa hukukundaki 
"Kral yanılmaz" (=The King can do no wrong) kuralıdır. Ancak, bu ilke 
sebebiyle Cumhurbaşkanının, oluşmasına katıldığı tasarruflardan dolayı 
kimseye de herhangi bir sorumluluğun•düşmeyeceği sanılmamalıdır, Sorum
luluk, kararı önerer ve imzalayan bakanlarla başbakana aittir. 

Cumhurbaşkanının, oluşmasına ( = tekeramülüne.) katıldığı kararlar 
şekil olarak iki türlüdür: 1/ Bakanlar Kurulu kararları -ki bunlara 
"Kararname" de denilir-; bunları, ilk olarak işin sahibi bakan, sıra
sıyla diğer bakanlar, başbakan ve en son Cumhurbaşkanı imzalar. 2/Müş-
terek karar -ki buna "Üçlü karar""da denilir-; kanunlarda öyle öngörül
düğü için, sadece işin sahibi bakanın, başbakanın ve Cumhurbaşkanının , 
imzalarını taşır. 

Hiçbir teşkilâtta, organlar kurulmadan fonksiyonların ifası müm
kün olamayacağına göre, CıTrahurbaşkanınm da, şüphesiz en önemli ve en 



başta gelen görevi, Hükümetin belirlenmesidir. Netekim TBMM'nin de, di
ğer bütün faaliyetlerinden daha önemli olan işi, aynı sebeple. Cumhur- -
başkanı seçimidir. Anayasamız, nasıl Yabama Organına vekalet gibi bir 
müesseseyi kabul etmemişse. Cumhurbaşkanına vekaleti de pek.istisnai 
ve zorunlu Jialler için Öngörmüş ve netekim bu makam kat'iyen boş kalma
sın düşuncesiyledir ki, mevcut bir Cumhurbaşkanının süreainin dolmasından 
15 gün önce yeni Cumhurbaşkanı seçileceğini belirtmiştir. Anayasa, Cum
hurbaşkanı seçimi hususundaki bütün güçlüklerin azamî 15 gün içinde gi
derilmesini, bu seçime katılacak olanlara bir görev olarak vermiştir. 
Daima tekrarladığımız gibi, devlet yetkilerinin sübjektif haklardan ay
rıldığını gösteren örneklerden biri de buradadır. Cumiıurbaşkanı şeç'imi 
yetkisi bir sübjektif hak olmadığa için, bir görevdir; aynı zamanda 
bir yükümdür ve bu görevin, Anayasada öngörülen süre içinde yerine ge
tirilmesi lâzımdır. Vekâlet hallerinin azamî derecede kısa sürmesi. 
Anayasanın ilkeleri icabıdır. 

Hükümetin tesisi için. Cumhurbaşkanının yapacağı i^k iş, bir baş
bakan tâyin etmektir. Bakanlar ise, başbakan tarafından' önerilecek ve 
gene Cumhurbaşkanı tarafından tâyin edileceklerdir. 

Anayasanın 99 uncu maddesinde zikredilen "vatan hainliği" dışında. 
Cumhurbaşkanının, göreviyle ilgili işlerden dolayı sor̂ umsıız kabul edil
mesine bakarak, bu makamı."sembolik" bir nitelikte saymak, sadece' "tem
sil" yetkileriyle' donatılmış addetmek yanlışt^.r. Sükûn içinde sürüp git
mekte olan bir devlet hayatında,' Cumhurbaşkanına "sembolik" olmaktan 
öteye bir iş ve sıfat düşmüyorrauş gibi görünebilir. Net'ekim aynı görün
tü İngiliz hükümdarları hakkında da söylenir. 3u hükümdarların hiçbir 
önemli görevi yokmuş farzedilir. Durum.hiç de boyla' değildir. İngiliz 
anayasa hukukunun ilkeleri incelenirse,'hükümdarların, bir kısmı belki 
asırlardır kullanılmamış olmakla beraber ne derece koklu, önemli-ve 
tünisel yetkilere sahip bulundukları görülür. Gene belki asırlardır % 
pratik hiçbir kullanma sebebi doğmamış ve belki gelecekte gene hiç doğ
mayacak ol";asına rağmen, size.bir tek örnek (pek çok Örnekten, ilkeden 
bir tanesi)•versem yeter sanırım; İngiltere donanması, hükümdarın şahsı 
mülkiyetindedir. Her gemi, hükümdarın malı'dır. 

Her memlekette devlet baş'kanlarm.m görevlerinin .ne kadar -önemli 
olduğu, ne büyük ve -aslı yetkiler' ihtiva ettiği anoak, zorunluluklar 
çıktığı zaman görülür, anlaçılıf.'Hiçbir Anayasada devlet başkanının 
bütün yetkileri ayrıntılarıyla' teker teker sa.yilmiı; kabul edilemez; 
bütün bu yetkiler, icap ettiği zaman "Devlet başkanlığı" kavramından 
çıkar. 

- Yukarda Cumhurbaşkanının en önemli görevinin-Hükümeti belirleme 
olduğunu söylemiştim. Çalkantısız zamanlarda, bu da basit bir iş gibi
dir. Her ne kadar Hükümeti tâyin etmek Cumhurbaşkanının görevine gi
riyorsa da, tâyin edilmiş bir hükümetin işe devam edebilmesi, baştan 
sona kadar. Yasama organının güven göstermesine bağlıdır (*). O halde 
sükûnet zamanlarında ve parlâmentoda'geniş çoğunluğa sahip bir parti 
varsa, hükümetin, belirlenmesi zer olmaz. Anoak, geno öyle şartlar 
bulunabilir ki, kurulacak bir hükümete güven sağlanması pek güçleşir. 
Bu gibi durumlarda. Cumhurbaşkanları, rayj.n edecekleri başbakanın 
şâhsına parlâmentonun güven gösterip göstermeyeceğini araştıracakları 
gibi, başbakanın teklif edeceği bakanlara da güven gösterilip göste
rilmeyeceğini ayrıca ara.ştırmak zorunlugunda kalırlar. Parlâmento içi 
siyasal çekişmeleri gidererek, çoğunluğun kabul edeceği ve rahatlıkla 
çalışabilecek bir hükümeti t'esbit ve t'ayin etmek, kimden ne, kadar yar
dım görecek olursa olsun, neticede Cumhurbaşkanına düşen pek gUç ve 
en azından agı.r manevi soru.mluluklar getiren bir iştir. 
C«) Güven, Hükümetin göreve' başlamasında olduğu gibi, görev sırasında da 
söz konunu olabilir. Hükümet, bir gensoru (Anayasa, mad.89) dolayısiyle 
"güvensizlik oyu" verilerek düşür'Ulebileceği gibi,-Başbakanın, Bakanlar 
Kurulunda .'̂ 'örüştükten sonra istedi,ji-güven oyunun .(ma-dil04)- verilmemesiy
le de düşer. 18 aylık bir süre içinde, güvensizlikle Bakanlar' Kurulu" iki 
defa düşmüş ve üçüncü defa gene bir güvensizlik oyu verilmişse. Cumhur
başkanı, seçimlerin yenilenmesine kara.r verebilir (mad. IO8). 
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Beri yandan, Anayasanın,-'gerekli. gördüğü zaman Bakanlar Kuruluna 
başkanlık etme yetkisini Curahurbkşkanma .vermesi (Madi97/2), bilfiil 
hükümet içinde icrası j.c.ıbedebilecek ağır vazifelerin ve binnetice 
bu vazifelerin ağırlığıyla mütenasip mesuliyetlerin mevcudiyetine delâ-
- let eder. Zira, • Bakanlar kurulunun başkanı başbakandır (Mad.lOŞ). Cum
hurbaşkanının ise 97 nci maddedeki yetkisini kullanarak bu başkanlığı 
velevki bir tek toplantı için üzerine alması, her halde, bizzat kendi
sinin görmesi mecburiyeti bulunan pek önemli işlerin varlığı sebebine 
dayanır. Devlet hayatında, bu kadar önemli hangi hâdiselerin vuku bula
bileceğini ve Cumhurbaşkanının bu yetkisini ne zaman' kullanacağını ev
velden tesbite elbet imkân yoktur. Ancak söz iconusu yetkisini kullandı
ğı zaman. Cumhurbaşkanının aktif olarak hükümetin ve İdarenin başına 
geçtiği kabul edilmelidir. 

Cumhurbaşkanı, görevlerini yerine getirebilmek için elbet kendi
sine bağlı bir teşkilâta sahip olma.k mecburiyetindedir. Bu nedenle 
Cumhurbaşkanına resmî ve özel işlerinde yardımcı olmak üzere l6 Mayıs 
1933 tarih ve 2l80 sayılı kanunla bir "Kiyaseticumhur Dairesi" kurul
muştur. Bu daire Cumhurbaşkanlığı "Genel Sekreterliği", "Başyaverliği", 
"Özel Kalem Müdürlüğü", "Yazı işleri Müdürlüğü", "Daire Müdürlüğü" bi
rimlerinden meydana gelir. 

Genel Sekreter, Cumhurbaşkanlığı Dairesinin sorumlu âmiridir. Cum
hurbaşkanının TBMM, Bakanlar Kurulu, resmî daireler ve yabancı memle
ketlerin elçilikleriyle ilişkilerini 've yazışmalarını yürütür; Cumhur
başkanının hazır bulunam.ayacagı törenlerde, onun emriyle, onu temsil 
eder. Genel Sekreter doğrudan doğruya Cumhurbaşkanının emrindedir. 
TBMM Meclis başkanı. Senato başkanı, başbakan ve bakanlardan başka 
resmî daireler veya özel kişiler Cumhurbaşkanına ancak Genel Sekreter 
aracılığıyla başvurabilirler. 

Özel Kalem Müdürü, Cumhurbaşkanının gizli ve özel yazışmalarını ; 
yürütür; bu nitelikteki emirlerini yerine getirir. 

Başyaver ve dört yaver Genel Sekretere bağlı olmakla beraber, 
daimî olarak Cumhurbaşkanının yanında•bulunur ve onun emirlerini yeri
ne getirirler., 

2/ Başbakanlık; 1961 Anayasasına göre TBMM dışından bakan atan
ması mümkün olmakla beraber, başbakanın TBMM üyelerinden olması.şart
tır. Başbakanı, Cumhurbaşkanı atar. Atanan başbakan, bakanlar kurulu 
listesini hazırlayarak Cumhurbaşkanının onayına sunar. Bu onayın alın
masıyla Hükümet kurulm.uş olur. 

Anayasa derslerinden bileceğiniz gibi, gerek şahsen başbakanın, 
gerek ortak bir kararla Bakanlar Kurulunun istifası üzerine Hükümet 
düşmüş olur. Ancak bir devletin hükümetsiz kalması düşünülemiyeceğin-
den, Cumhurbaşkanla-rı daima, başbakanlardan, yeni hükümet kuruJ.uncaya 
kadar göreve devam etmelerini isterler. İngiliz hukukunda bu durumdaki 
bir hükümete "Caretaker Government", yâni "günlük işle.re bakan .hükümet" 
denilir. Kara Avrupasmda da bu böyledir. Yeni hükümetin göreve baş
lamasına kadar, istifa etmiş hükûm.etler ancak "günlük işler" (=carı 
işler=affaires courantes=umûr-u câ'riye) ile meşgul olurlar. Günlük iş
lerin neler olduğu, kanunlarda, tâyin edilmemiştir tabiî. "Fakat her 
halde, yeni kurulacak hUkûmeti "bağlayıcı" nitelikteki faaliyetlerden, 
kararlardan, tâyinlerden, girişimlerden kaçınılması lâzımdır. Demek ki, 
çekilmiş hükümetlerin yetkileı-i sınırlıdır. Bizde emsal gösterileraemekle 
beraber. Batıda, yetkilerinin sınırlanmasına rağmen., normal zamanlar
daki gibi, görev başında bulunuyormuşçasma alınmış hükümet kararla
rından Danıştaylarca iptal edilenleri vardır. Örneğin, çekilmiş bir 
hükümet, bir anlaşma imza ed.emez, bir kanun tasarısı sunamaz, bii' tü
zük çıkaramaz, önemli sayılabilecek bir ihale kararı veremez, yüksek 
dereceli memurlar tâyin, nakil ve-emıekli edemez. Ancak gecikmesinde 
büyük sakıncalar olabileceği zaman ve Cumhurbaşkanının uygun bulmasıyla 
bu sınırlılık aşılabilecektir. Yetkilerin sınırlanması tabiî ki her 
bir bakan için de aynen geçerlidir. 

Yeni bir başbakanın t_âyini ve fakat eski hükümetin de göreve de-



üiTTiez. Ancak yeni haş-
leşmedikçe işe başlaya-
hiçbirini kullanamaz. 
üsünü müteakip en geç 
güven oyu alması, baş-

Güven oyu yalniz Millet 
la beraber, program, 
enatosunda da okunur, 
i lâzımdır. İster bir 
man karar üzerine ia.-
esi veya yeni bir hüku-
efa vâkî olursa (yâni 
akan, Millet Meclisi se-
eyebilir ve o da, buna 

vamı sırasında, iki başbakanın varlığı 'Söz- göt 
bakan. Bakanlar kurulu listesi onaylanıp kesin 
, mayacağından, başbakanlığa ilişkin yetkilerden 

Bir hükümetin (=Bakanlar kurulunun) teess 
bir hafta içinde programını TBKM'ne sunması ve 
lanan göreve devam edebilmek için zorunludur 
Meclisinden alınır (Anayasa, mad.103/2). Bunun 
bizzat başbakan veya bir bakan tarafından C. S 
M,Meclisinin hükümete sürekli güven gösterraes 
gensoru sebebiyle, ister bakanlar kurulunda al 
tenen güven oyu karşısında bu güvenin verilmem 
mete güven oyunun esirgenmesi 18 ay içinde 3 d 
hükümetlere üç defa güven oyu verilmezse) başb 
çimlerinin yenilenmesini Cumhurbaşkanından 1st 
karar verebilir. 

Başbakanının görevleri ve sorumlulukları Anayasada pek kısa bi--
çimde belirtilmiştir. 103 inci maddeye göre başbakan, Bakanlar Kuru
lunun başkanı olarak "Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hü
kümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir". 

Bu hüküm, başbakana, bakanlıklar arasında, Millat Meclisinin gü
ven oyu verdiği hükümet programının uygulanmasında sadece bir "koor
dinatörlük" (=genel uyumculuk=nâzım'lık) görevi veriyor. Buna karşılık 
da, başbakanın, bakanlara emir verme yetkisinin bulunmadığı, onların 
"amiri" durumunda olmadığı Anayasadaki ilkelerden çıkarılmaktadır. 

Zira aynı 105 inci madde, hükümet işlerinden dolayı Bakanlar kuru
lunun topluca sorumlu olduğunu söylemekt6dir_. Ayrıca her bakan, kendi 
yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerin
den sorumlu tutulmuştur. Fakat bu sorumlulukların siyasî müeyyideri 
nedir ? Bu, olsa olsa, bir başbakanın istifa etmek suretiyle, birl^-
te çalışmak istemediği bakanları görevden uzaklaştırma imkânını bul
masıdır. Ancak yeni hükümetin gene kendisi tarafından kurulması hâ
linde bu istifa, onun arzu ettiği neticeyi yaratır; yoksa, kendisi de 
görevini kaybetmiş olur. 

Aslında koilisyon hâlinde olmayan ve bir tek parti tarafından ku
rulan hükümetlerde, genellikle, başbakan aynı zamanda o partinin ya 
genel başkanıdır veya -ender rastlanan hallerde- genel başkan ve mer
kez organları tarafından desteklenen bir "parti ileri geleni" dir ki, 
bakanlar üzerindeki nüfuzu, parti disipliniyle gerçekleşir. 

Bütün bu yollardan, bakanların, başbakanın istekleri dairesinde 
hareket etmeleri sağlanamazsa, siyasî teamüller uyarınca,•başbakanına , 
veya bakanlar kurulunun çoğunluğuna ayak uyduramayan bir veya birkaç 
bakanın yapacakları iş, bizzat istifa ederek hükümetten çekilmeleri
dir. Hükümette, bir bakanın, Bakanlar kurulu kararına muhalif kalması 
^ Tatbikatta, başbakan, bütün hükümetin yükünü taşır; birinci de
recede sorumlu olarak o hesap verir. Binnetice sorumluluğun gerektirdi
ği "emir verme" yetkisine da sahip bulunması lâzımdır. Ne tekim kanun
larımızda bu hususa delâlet eden bazı hükümlere rastlanır. Meselâ 521 
sayılı Danıştay k.nun-'f't üncü maddesinin B bendine göre. Bakanlar ku
rulu kararları aleyhine açılacak davalarda husumet (=davalılık) baş
bakanlığa yöneltilir. Demek ki, başbakanlık idarî bir mercidir. Bu 
hükmü sadece bir "temsil" münasebeti çerçevesinde addedebilmek de müm
kün değildir. Zira, karar iptal edildiği zaraan, iptal hükmünün gerek
lerini yerine getirmek, daval^.ya, yâni başbakanlığa düşecektir. Ancak, 
yüzde doksan halde, dava konusu tasarrufun asıl sahibi, bakanlıklardan 
•biri veya birkaçıdır ve bunlar da, dediğimiz gibi, tasarruf bakanlar 
kurulu kararı şeklinde ortaya çıktığı için, davada taraf olmamışlar
dır; davalı mevkiinde değildirler, Danıştaydan çıkan iptal kararının, • 
infazı hususunda isteksiz davranmaları hâlinde, infazın gerekliliği 
ve infaz şekli hakkında başbakanın, asıl bakanlara emir veremeyeceğini 
kabul etmek imkânsızdır. Zira bu takdirde, karar, infaz edilemeyen . 
bir durumua girebilir ki. Anayasanın 132 nci maddesi buna müsaade etmez. 
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•J iictxue oaşDakan, davalı olarak gözüktüğü ve sonucunda iptal hükmü sa
dır olan bir idari dava neticesi'tıde, bu hükraUn infazı ve infazın şekil 
ve usulü hakkında kesinlikle emir vermeğe, Anayasanın 152 nci maddesi 
yolundan-yetkili bulunmaktadır. Kanaatim budur. Bunun aksi düşünülür
se, bir kamu görevlisinin (ki başbakanın bir kamu görevlisi olduğu söz 
götürmez) yetkisine girmeyen ve icabında infazını sağlayamayacağı bir 
hükümle sonuçlanabilecek bir davada "davalı" mevkiine konulabilmesi • 
gibi.garip bir hukukî sonuç ortaya çıkar« 

Kaldı ki tatbikatta, başbakanlık, aynı zamanda bir "hizmet bakan
lığı" olarak da gözükmektedir.. Sadece Anayasadaki hükümle yetinilirse, 
başbakanın hiçbir kamu hizmetini bizzat yürütmemesi lâzımdır; çünki 
o, sadece koordir.-.tör' d.ür. Halbuki gerçeklikte ve Anayasa-altı hukuki 
plânda, hiçbir bakanlığa, bağlanmayan ve başbakanlıkta toplanan kamu 
hizmetleri de vardır. Bunlar: Kamu iktisadı teşebbüslerini denetleyen 
"Yüksek Denetleme Kurulu", "Devlet İstatistik Enstitüsü", "Devlet Per
sonel Dairesi", "Devlet Plânlama teşkilâtı", "Diyanet İşleri Başkan
lığı", "Basm-Yaym Genel Müdürlüğü", "Vakıflar Genel Müdürlüğü", "Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü" ve daha birkaç hizmettir. 

Başbakanın, kendi makamına düşen işleri çevirebilmek için bir 
teşkilâta ihtiyacı vardır. Bu teşkilâtın, bugünki dayanağı 9 Marf 195^ 
tarih ve 6330 sayılı kanundur. Buna göre :bir "Başbakanlık Müsteşarı" 
n m başkanlığında l/Özel Kalem Müdürlüğü, -a/Kanunlar ve Kararlar Tet
kik Dairesi (Kanun tasarıları, Bakanlar Kurulu kararları ve Müşterek 
kararlar üzerinde çalışır), 3/Neşriyat ve Müdevvenat (Devlet tasarruf
larının yayın işleri) Müdürlüğü gibi kısımlardan meydana gelir. Ayrıca 
"Uzman Danışmanlar" da vardır. Bundan başka. Başbakanın emri altında 
olmcimakla beraber gerek Hükümete, gerek Yasama organına karşı Başbakan 
tarafından temsil edilen, Hükümet ve Yasama organı ile ilişkileri Baş
bakanca sağlanan müstakil kuruluşlar da bulunur: Genelkurmay başkan
lığı, Danıştay başkanlığı gibi. 

3/Bakanlıklar: Bakanlıkların sayısı ye konuları Anayasada belirtil
memiştir. Belirtilmeleri de gerekmezdi. 

Bakanlıklar, merkezî idarenin üstelendigi bir büyük kamu hizmeti 
veya birbirlerine çok sıkı bağlantısı olan bir grup kamu hizmetleri 
itibariyle kurulur. Böylelerinin yanı sıra, belli kamu hizmetleriyle 
ancak başbakanın g'öreceği lüzum üzerine görevlendirilecek "Devlet Baş
kanlıkları" da bulunabilir. Birinci tip bakanlıklara "Hizmet bakanlık
ları" denilir. İkinci tipe bizde, söylediğimiz gibi "Devlet Bakanlığı" 
denilmektedir. Başka memleketlerde "Koltuksuz Bakan" (=Ministre şans 
fauteuil) (Sandalyesiz bakan) veya "Hinistre şans porte-feuille" (Çan
tasız bakan) da denilir. Bu tâbirlerle anlatılmak istenen şey, bu tip 
bakanların belli kamu hizmetlerinin olmadığıdır. Bunlar, Hükümete ka
tılmaları gerekli görülen ve biraz da Bakanlar Kurulu içi müşavir nite
liğinde olan kimselerdir. Bizde "Bakanlıkların kuruluşu hakkındaki" 
13 Eylül ig'tö tarih ve '+951 sayılı kanuna göre, Deylet bakanlarından 
bir veya birkaçına "Başbakan yardımcısı" görevi ve unvanı da verilebi
lir. • 

Anayasanın 106 ncı maddesine göre "Bakanlıklar,. kanunun koyduğu 
esaslara göre kurulur". Bu sözkonusu kanun hemen şu yukarda zikrettiğim 
'+951 sayılı kanundur. Buna nazaran "Devlet daireleri,. Başbakanın tek
lifi ve Cumhurbaşkanının onamasıyla, bakanlıklara ayrılır" (mad.l). Ba
kanlıkların kaldırılması veya birleştirmesinde de aynı usûl izlenir. 

Ancak bakanlıkların büyük .çoğunluğu "hizmet bakanlığı" olacağına 
ve böyle olmasa bile, Devlet bakanlıklarında dahi bazı görevlilere 
(=memuriyet kadrolarına), yetkilere ve,ödeneklere ihtiyaç duyulacağına 
göre, bir bakanlığın yukarda görülen usûl ile kurulması yetmez. Bunun 
ardından, o bakanlığın hizmetini yürütebilmesi için kadrolar, yetkiler," 
ödenek alınması gerekir ki, bunlar da ancak "kanun" ile mümkün olabi- • 
lir. O.halde, neticede, Yasama organının, b«ıkanlıkların kurulması, kal
dırılması, birleştirmesi gibi konularda "dolaylı:' gözükmekle beraber 
tamamen etkin bir denetimi vardır. Yasama organı, başka görüşe sahip 



olur da, bu hukukî ve malî İmkânları v'eriilezse, bakanlık faaliyette bu
lunamayacaktır. 

Bu sebeplerle ve Anayasanın 112 inci maddesinde (f .2) İdarenin 
"kanunla düzenlereceği" yolundaki hüküm dolayısiyle, her bakanlığın 
bir "Teşkilât kanunu" bulunması asıldır. Fakat bazan bir süre, sadece 
memuriyet kadroları ve ötienekler veren kanunlarla yetinildigi ve ba
kanlığın görev alanının açıkça çizilmeyip 'tgSl sayılı kanuna dayanı-' 
larak ittihaz edilecek idarî kararlara bırakıldığı vâkîdlr. 

Bakanlıklar teşkilâtının, kendi içinde A) Esas birimler, B) Da
nışma birimleri, C) Yardımcı birimler diye üçe ayrıldığını görmekte
yiz (*) . 

Esas birimler, bakanlığa verilen kamu hizmetini doğrudan doğruya 
yürütecek'olan bölümlerdir. Örneğin Millî Eğitim Bakanlığını alalım: 

Esas birimler: a/ İlköğretim genel müdürlüğü, b/Ortaöğretim genel 
müdürlüğü, c/Yüksek öğretim genel müdürlüğü... gibi "genel müdürlük" 
veya "müdürlük" adı altında tertiplenmiş hizmet kısımlarıdır. 

Danışma birimleri: a/ Millî Eğitim Şûrası, b/Talim ve Terbiye .. 
Dairesi,, o/ Teftiş Kurulu, d/. Hukuk Müşavirliği,., gibi doğruca bakana 
bağlı ve .esas birimlerin faaliyetlerine yardım edici, bakanın karar 
almasına ışık tutucu ve kendiliğinden aktif olmayan kısımlardır. 

Yardımcı birimler: a/Özlük işleri genel müdürlüğü, b/Sağlık işle
ri genel müdürlüğü, c/Mijhasebe müdürlüğü, d/Levazıra müdürlüğü, e/Genel 
evrak müdürlüğü,.,' gibi gerek esas birimlerin, gerek danışma birimle
rinin çalışmalarını mümkün kılan ikinci derece hizmetleri çeviren kı
sımlardır. . 

, .Bu üçlü ayrım, bütün bakanlıklar.a ve katma bütçeli genel müdürlük
lere ve diğer kamu tüzel kişilerine uygulanabilir. 

Gerçekten, asıl hizmet, kendi içinde bir bölümlenraeye tabı tutulur. 
Bu bölümlerin çalışmalarıyla hizmet bakan tarafından yürütülür, Dlı-
nışma birimleri, hizmetin maylhetine göre ortaya çıkacak teknik ve bi
limsel' sorunlarda ve hizmetin bakan adına denetlenmesinde görüşleri, 
teklifleri Sorulacak kısımlardır. Esas birimlerin karar hazırlamaların-, 
da., Danışma birimlerinin rolü çok önemlidir. 

Bir de, hizmeti yürütmek için personele olan ihtiyacı, mal, ikin
ci derecede hizmet, para, yazışma ihtiyaçları göz önünde tutulursa, • 
"yai-dıracı birimler" e duyulabilecek ihtiyaç anlaşılır. Örneğin "Özlük 
İşleri" müdürlükleri veya yerine göre genel müdürlükleri, personelin 
tayinleri, yükseltilmeleri, disiplinleri, tüm hususlarda sicillerinin 
tutulması, nakilleri, yeni görevlere gönderilmeleri'gibi kararları 
hazırlarlar. 

Bakanların görevleri, başında bulundukları hizmetin mahj.yetine 
göre değişirse de, yetkileri aynıdır: 

Her bakan, kendi hizmet alanında, devlet tüzel kişiliğini temsil 
eder. (Bakanlıkların devletten ayrı tüzel kişilikleri olmadığını söy
lemiştim). 

Bakanlık personeli, o bakanlığa özgü bir "iyerarşi" (derecelenme) 
meydana getirirler. Bu iyerarşinin başında bakan bulunur, "En yüksek 
iyerarşik âmir" bakandır. Bu itibarla, bakan, bakanlığındaki bütün, 
personele, derece derece emirler verir; onların kararlarını hukuka uy
gunluk ve "yerindelik" yönlerinden düzeltebilir; kaldırabilir. Alt 
kademe âmirleri, yetkilerini doğrudan doğruya kanundan değil de ba
kandan alıyorlarsa, bakan, onlar adına da karar verir. Kanunlardan 
alıyorlarsa, o saman, ne suretle karar ittihaz etmeleri gerektiği yo
lunda bakanın, emirlerine tâbîdirler. Bakan, kendi iyerarşisindeki en 
yüksek disiplin âmiridir. Ayrıca bakanlık' bütçesinin " İtâ âmiri " dir; 
yâni ödemeler, onun emriyle yapılabilir. 

Başında bulunduğu hizmet ile flükûmet ve yasama organı arasında 
(*) Türkiye ve Ortadoğu Amme idaresi Enstitüsü tarafından yayınlanmak
ta olan "T.C. Devlet Teşkilâtı Rehberi." nde bu tasnif uygulanıyor. Bi
limsel bir tasniftir, ' "• . 
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,--o •'•- u.̂jvcın »-cuaıınaan Kur;ulur. Bu hizmetin Bakanlar kurulunda ve 
Y"asama organında temsilcisi'bakan-,'dir . 

Bakanın, yasama organına karşı siyasî sorumluluğu vardır. Yasama 
organı, dilerse, "gensoru" yolundan (Anayasa, mad.89/son) bir bakanı 
hükümeti düşürmeksizin düşürebilir. 

Bakanların görevlerinden dolayı' cezai sorumlulukları "Meclis so
ruşturması" (Anayasa, mad.90) yolundan tesbit edilir ve yargılanması 
gereken bakanj "îüce Divan" sıfatıyla onu yargılayacak olan Anayasa 
mahkemesine sevkedilebilir. 

Bakanların, bütçe sarfından dolayı malî sorumlulukları, Sayıştay-
oa karara bağlanır; 

B) Taşra Teşkilâtı 
Anayasanın 115 inci maddesine göre "Türkiye, merkezî idare kuru

luşu bakımından, coğrafya durumuna, iktisadı şartlara ve kamu hizmet
lerinin gereklerine göre illere, iller de diğer kademeli bölümlere ay
rılır". 

X3Zk Anayasasının 89 uncu maddesinde ise şöyle bir hüküm vardı: 
" Türkiye, coğrafî vaziyet ve iktisadî münasebet nbktai nazarından 
vilâyetlere, vilâyetler kazalara, kazalar nahiyelere müukasemdir ve 
nahiyeler de kasaba ve köylerden terekküb eder". 

Bu iki hüküm arasında ilk bakışta göze çarpan farklar şunlardır: 
a/ İllerin belirlenmesinde, yeni Anayasamız "kamu hizmetlerinin 

gerekleri" unsurunu da getirmiştir-
b/ İllerin kendi içlerinde nasıl bölünecekleri hakkında, yeni 

Anayasamızda hüküm bulunmayıp bu husus, kanun koyucuya bırakılmıştır. 
Fakat, göze hemen çarpan bu iki farktan da mühim olanı, yeni Ana

yasamızın, illeri, "merkezî idare" nin tüm hâlinde yurt düzeyine ya-
yılışmdaki birimler olarak belirlemesidir. 

.Gerçekten, tarihçe itibariyle, iller ve bunların içindeki alt 
bölümler, İçişleri bakanlığının ülkedeki teşkilâtı olarak ortaya çık
mıştır. Her zaman söylediğim gibi, başlangıçta, sivil hizmet olaraky 
devlete düşen,en büyük kamu hizmeti "asayiş" in sağlanması,idi. Bun- ' 
dan sonra, devlet yeni yeni kamu hizmetleri Usteİendikçe, İçişleri 
bakanlığının teşkilâtı esas alınarak bir teşkilâtlanmaya gidilmiştir. 

Şimdi ise. Anayasamız, "merkezî idarenin" tüm olarak yurt düze
yindeki yayılışını göstermektedir. 196i'den önce esasen teşekkül etmiş 
olan bir tertiplenme, 196l Anayasası ile, anayasal norm planında be
lirlenmektedir. 

Gene 1951 Anayasası, illerin -değindiğimiz gibi- kendi içlerinde
ki bölümlenaelerini bizzat tesbitten kaçınmıştır. Bu hususta- yasama or
ganının, bir Anayasa değişikliğine ihtiyaç bulunmaksızın, günün icap
larına göre karar alabilmesini mümkün kılmıştır. 

Yasama organı, 1961'den önceki bölüralenmeyi değiştirmek için şim
diye kadar bir gerek duymamıştır. Onun için, "mülki idare" de dediğimiz 
bu yurt taksimatı biçimi, hâlen il-ilçe-bucak esası üzerinden devam 
etmekte ve kaideten merkezî kamu hizmetlerinin yurt düzeyine yayılmak
taki tertiplenmesini göstermektedir, 

1. İL İDARESİ 
Merkezî idarenin, yurt düzeyindeki en büyük birimi olan İl, Anaya

samızın da açıkça ifade ettiği gibi, ülkenin herhangi bir biçimde ya
pılabilecek bir idarî bölünmesi değildir; bazı önemli (ve anayasal de
ğerdeki) tâyin edici faktörlerin- göz önünde tutulması lâzımdır. Bunlar: 

a/ Coğr-afya durumu, b/İktisadî şartlar, o/Kamu hizmetlerinin gerek-
leri'dir. 

Daha önceki tahsiliniz sırasında gördüğünüz gibi, her memleketin 
bir "tabiî coğrafyası" vardır. Bunda,-ülke, yer yapısı itibariyle kı
sımlara ayrılır. Sıra dağlar, akarsular, sahiller, göller, tabii coğ
rafyanın ortaya koyduğu tabiî bölümlenmelerdeki faktörler arasındadır. 



^97) -f . . 
Doğada kendi halleriyle meselâ sıra dağlar "ayırıcı'' dır; goller, büyük 
akarsular da böyledir. Uygarlık ilerledikçe, bayındırlık hareketleri ve 
eserleri arttıkça, bir zamanlar için "ayırıcı" olan bu unsurlar, aksine 
"birleştirici" de olabilmektedirler. Olaştırraaya elverişli nehirler, 
insanları kendi boylarına toplamışlardır. Göller, bir zamanlar ayırıcı 
iken, ulaştırmanın gelişmesiyle birleştirici olurlar. Dağlar, geçilir 
hâle getirilince, birer tabiî duvar olmaktan çıkarlar. 

İller, merkezî kamu hizmetlerinin yurt düzeyindeki ilk bUyük ter
tiplenmeleri olduğuna göre, bir ilin merkezinin ve sınırlarının tayi
ninde "ulaşabilmek" en önemli faktörü teşkil eder. Zaten bu faktör, 
ekonomik gelişme şartlarını da genellikle tâyin edicidir. Ancak, yurt
ta, özellikle "tarım" m en büyük üretim faaliyetini teşkil ettiği 
memleketimizde, tabiatin tesbit ettiği tarımsal bölgeleri de göz önün
de .tutmak şarttır. Sonra da, doga'nın, ekonominin belirlediği bölgeler
de oturan, yaşayan vatandaşların belli kamu hizmetlerine ihtiyaçları 
arasında "farklar da bulunabilir. O halde İl, rastgele kurulmaz. Bir 
"yerleşme birimi", bir kent, orasını İl yapmakla mutlaka bir önem ka
zanacak ve çeşitli yönlerden gelişecek değildir. Bugün hepimiz bili
riz ki, eskiden önemli görülüp İl merkezi yapılmış olan bazı kentleri
miz, zamanla kendilerine bağlı herhangi bil- ilçe'nin ekonomik etkisi 
altına girebilmektedirler. Eskiden buluum.ayan bir karayolunun yapıl
ması, bir tünelin açılması, bir köprünün kurulması, ayrı ayrı illeri 
ekonomik bakımdan bir bütün hâline sür'atle getirebilmektedir. 

İllerin, aynı zamanda, yukarda bahsettiğimiz ve aşağıda ayrıntılı 
olarak ele. alacağımız gibi birer î'üzel kişi niteliğinde bulunduğu da 
nazara alınarak, sıhhatli, verimli id_arî hizrnet merkezleri ve sahaları 
olabilmeleri için. Anayasanın zikrettiği faktörlerin bilimsel bir ob
jektiflikle gözden kaçırılraaması lâzımdır. Aksi halde "verimsiz" bir 
teşkilât ortaya çıkar; faydasından çok bir külfet teşkil eder. * 

îl idareei, bu husustaki bir kanunla düzenlenmiştir (10/6/19't9. 
no. 5^2). 

İl İdaresi kanunu, şüphesiz tahmin edersiniz, bu alandaki ilk ka
nun değildir. İl teşkilâtı •memleketimizde çok eskidir. 3^^2. sayılı ka
nun, gördüğü bazı değişikliklerle, bugünki il idaresinin yapısını 
tesbit etmektedir. . ;.r .; • • • 

Anayasariîn yu'Kardff zikrettiğimiz esasları göz önünde bulundurularak 
ve gene .Anayasada gösterilen "yetki; genişliği" usulüyle idare edilmek 
üzere,' bir il, kanunla kurulur. Bununla, her ilin ayrı ayrı kanunu ola
cağını zannetmemek lazımdır. İl "statüsü" nü 5^^2 sayılı kanun tesbit 
etmiştir, yurdun bir bölgesinin bir "il" olarak bu "il statüsüne" sokul
ması söz köhüsudur ki, burada, ilin kurulması b.akkmdaki kanun, o halde, 
esas itibariyle bir "şart-tasarruf" mahiyetindedir. 

'. İli kuran kanun, bunun sınırlarını ve il merkezini de gösterir. 
Kaideten İllere, merkez yapılan kentin veya köyün adı verilir. Ancak . 
il bölgesinin-coğrafî veya tarihî bir "şan" ı varsa, o da isim olarak 
verilebilir. Meselâ, merkezi.. Antakya olan ilin adı Hatay, merkezi İ̂ zmit 
olan ilin adı Kocaeli, merkezi Adapazarı olan ilin adı Sakarya, merkezi 
Çölemerik olan ilin adı Hakkâri'dir. 

1/ Vali, 2/İl İl genel idaresini Uç kısımda incelemek mümkündür: 
idare şubeleri, 3/İl idare kurulu. 

VALİ 
Daha evvelce de belirttiğimiz gibi vali hem il' genel idaresinin, 

hem de il özel idaresinin başıdır. Fakat burada onun birinci sıfatı 
üzerinde duracağız. 

Valiler, İçişleri bakanlığının önermesi,' Bakanlar, kurulunun kararı 
ve Cumhurbaşkanının onamasıyla tâyin olunurlar. Devlet Memurları kanunu
na göre (mad. 59) Valilik "istisnaî" denilen memuriyetlerdendir. Bu iti
barla, memuriyete kabul için gerekli genel şartlardan öteye başka şart 
aranmaz. 
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_. „ ^„ .„ .îi;̂uiuei,j.n i,eiuäj-j-cisi ve ayrı ayrı her 
bakanın mümessili ve bunların idarî ,ve siyasî yürütme vasıtasıdır 
(K,n.5'+te,mad. 9). ' ' _̂  • 

Görülüyor ki vali, sadece idarî değil, siyasî sıfatı ve görevleri 
de olan bir âmirdir. 

İl genel idaresinin başı olarak vali, merkezî idarenin ildeki tek 
muhatabıdır. Yazışmalar onun vasıtasıyla olur, İldeki merkezî idare ku
ruluşları valinin emir ve talimatı altındadır. Vali'bu kuruluşlardaki 
bütün görevlilere, asıl vazifelerine halel gelmemek şartiyle, genel ve
ya mahallî başka hizmetler de vecebilir. 

Hükümetin ve her bakanın temsilcisi olarak bu kaynaklardan aldığı 
emirlerin yerine getirilebilmesi için gereken bütün tedbirleri almağa 
vali yetkilidir. Bu hususta genel emirler de çıkarabilir. Ayrıca Ba
kanlar kurulunun veya belli bakanlıkların yürütmekle görevli oldukları 
kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer hukuk kurallarının ilde yürütülmesi 
valinin görevleri arasındadır. 

Vali tüm kolluk kuvvetlerinin başıdır. Gerektiğinde, âsâyiş için 
askerî kuvvetlerden de yardım ister. 

Vali, ildeki devlet mallarını korur; bunların en iyi biçimde kul
lanılmaları için karar alır; devlet gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini 
gözler; resmî törenlerde devleti temsil eder. İl çapında aktedilecek 
sözleşmeleri akteder ve il idaresini mahkemelerde temsil yetkisine sa
hiptir. ^ . 

Ancak ildeki askerî ve adlî teşkilat valinin emri altında bulun-' 
maraaktadır. Bununla beraber Cumhuriyet savcılarıyla temas halindedir; 
gerek açılacak davalar, gerek infaz işleri konusımda, Savcıdan bilgi 
isteyebilir ve gereğinde Adalet baka,nlığıyla temas eder. ir, 

İL İDARE gPBE BAŞKANLARI ' " ' ' 
Bunlar, merkezî'idarenin il basamağında görev yapa:n hfz^meV âmir

leridir ve valinin emri altındadırlar. Goreylerinden dolayı valiye 
karşı sorumludurlar. Valiler, bunlara,; hesaplara ve teknik işlere ait 
yazışmalarda kendisi adına imza koyma yetkisi verebilir. 

İl idare şubeleri, çeşitli bakanlıkların ve katma bütçeli genel 
müdürlüklerin, taşra teşkilâtına göra değişir.Meselâ Diyanet işleri 
başkanlığının taşra teşkilâtı Müftülükler, Basın Yayın Genel Müdürlü
ğünün taşra teşkilâtı "İl temsilcilikleri"(ancak birkaç ilde)'. Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlügününkiler "Kadastro müdürlükleri",, "Tapulama 
Müdürlükleri", "Tapu Sicil .Muhafızlıkları", Vakıflar Genel Müdürlügünün-
kiler bir;kaç ili kapsar biçimde "Vakıflar Bölge Müdürlükleri" ve genel
likle de Bakanlıkların taşra teşkilâtı, bakanlık ismini taşıyan "Müdür
lükler" dir. Bayındırlık bakanlığının her ilde bir "Bayındırlık Müdür
lüğü", İçişleri bakanlığının "Emniyet Müdürlüğü" ve "İl Jandarma Alay 
Komutanlığı", İmar-İskân bakanlığının "İl İmar Müdürlüğü", Köy işleri 
bakanlığının " İl YSE (Yol~Su-Elektrik) Müdürlüğü" ve "Toprak ve Iskan 
Müdürlüğü"', Maliye bakanlığının. "Defterdarlıkları", Millî Eğitim Bakan
lığının "Milli Eğitim Müdürlükleri", vb... bulunur. 

İL İDAKE KURULP 
Valinin başkanlığında l) Hukuk işleri müdürü, 2) Defterdar, 3)Mil-

lî Eğitim Müdürü, k) Bayındırlık müdürü, 5) Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müdürü, 6) Tarım Müdürü, 7) Veteriner Müdüründen kurulur. Valinin uy
gun görmesiyle vali muavini de başkanlık edebilir, .̂  

İldeki bu kuruluş, Fransada VIII inci şene idarî reformundan örnek 
alınmıştır. VIII inci sene, 1799'âur. Fransada bu heyetleri, valilerin 
yanında ve valilt-rin başkanlığında Napoleon Bonaparte kurdurmuştu. Biz 
bunları Cumhuriyetten önce aldık. Bu heyetler l/İdarî, 2/Danışma ve 
3/ Yargısal olmak üzere görev yaparlar. Danışma görevleri, valinin iste
ğine bağlıdır. İdarî görevleri ise Askerlik işlerine müteallik olanlar , 
gibi, çeşitli kanunlarda, dağınık olarak gösterilmiştir. 

Yargısal görevlerine gelince: 196l Anayasası hükümleri ışığında, 

Anayasa mahkememizin kararlarına göre, bunları birer İdarî mahkeme say
mak mümkün değildir. Halbuki 196l'den önce "mahkeme" de sayılıyorlardı. 

Anayasa mahkememizin bu heyetleri mahkeme saymaması yolundaki ka
rarlarının gerekçesi Anayasanın "Mahkemelerin bağımsızlığı" ndan bahse
den 132 noive "Hâkimlik teminptı" ndan bahseden 133 üncü maddelerine 
aykırılıklardan doğmaktadır. Görüldüğü'üzere bu heyetler, Anayasanın 
tanımladığı hâkimlik statüsünde bulunan kimselerden değil, tamamen bu 
statüye "ters düşen idarî personelden kurulmaktadır. Binnetioe bunlar 
birer mahkeme sayılamazlar. Bununla beraber, İl İdaresi kanunu 1961'den 
önceki şekliyle aynen devam ettiği ve Danıştay kanununda da başkaca bir 
hüküm olmadığı için, İl İdare kurulları ya.rgısal tasarruflar ittihaa 
edebilmektedirler.•Bunları İdarî Yargı derslerinde göreceksiniz, 

2. İLÇE İDARESİ 
İller, ilçelere bölünürler. İlçe id'-resi, "küçültülmüş" bir il 

idaresi gibidir ve ona paraleldir. Ancak ilçe idaresinde kaymakamın 
durumu valininkinden farklıdır. Evvelâ, kaymakam bir meslek memurudur 
ve kaymakamlık, valilik gibi, istisnaî memuriyet'lerden değildir. 

Kaymakamlar, İçişleri bakanlığı "Müdürler Kurulu"uun önermesi üze
rine, ̂ bakanın uygun bulması. Başbakanın ve Cumhurbaşkanının onaylamaları 
ile tâyin edilir. Kaymakam olabilmek için Hukuk veya Siyasal Bilgiler 
Fakültesini bitirsıiş, 29 yaşını geçmemiş, kaymakamlık staj ve kursunu 
yapmış olmak lâzımdır. 

Kaymakam ilçe idaresinin başı ve ilçede Hükümetin temsilcisidir. 
Fakat, kaymakamda Devlet temsiloiligd. sıfatı yoktur. Kaymakamlar kai-
deten valileriyle yazışırlar. Ancak olağanüstü hallerde İçişleri bakan
lığı ye diğer merkezî kuruluşlarla yazışabilirler. 

ilçe idaresindeki merkezî idare servislerine "İlçe idare şubele
ri" denilir. Bunların başında bulunanların genel sıfatı "İlçe idaAî 
şube başkanlığı" dır. En önemli merkezî hizmetler, ilçelere kadar uza
nır. Fakat bazı hizmetler il kademesinden aşağı gitmeyebilir. İlçe 
idare şube başkanları Tahrirat kâtibi. Mal müdürü. Hükümet tabibi. Ve
teriner Hekim, Tarım Mühendisi, İlköğretim müdürü, Emniyet âmiri, Jan
darma komutanı, Nüfus memuru. Tapu sicil muhafızıdır. 

İlçelerde^^birer tlçi^İdare kurulu vardır. Kaymakamın başkanlığın
da. Tahrirat Kâtibi, Millî Eğitim memuru (=İlköğretim müdürü), Mal.mü
dürü, Hükümet tabibi. Tarım »nhendisi ve Veteriner Hekim'den kurulur. 
Bunun da görevleri, İl İdare kurulununki gibidir. Mahdut yargısal gö
revi vardır. Fakat aynı sebeplerden dolayı mahkeme sayılmaz;. 

3. BUCAK İDARESİ 
Merkezi idarenin taşradaki üçüncü kademesini bucaklar teşkil eder. 

Bucak müdürü, bucakta Hükümetin en büyük memuru ve temsilcisidir. Bucak 
müdürü olabilmek için 30 yaşını bitirmemiş, lise öğrenimi görmüş, bucak 
müdürlüğü meslek kursunu bitirmiş olmak lâzımdır. 

Bucak müdürlerinin görev ve yetkileri kaymakammdaki paraleldir. 
İl ve ilçeler kanunla kurulduğu halde, bucaklar İçişleri bakanının 

önermesi, başbakanın ve Cumhurbaşkanının uygun bulmalarıyla kurulur, 
. ̂  Bucak müdürleri İçişleri bakanlığı tarafından "Valilikler emrine" 
tayin olunurlar; bunları bucaklara valiler gönderir. 

Merkezi idarenin birçok hizmetleri bucağa maalesef ulaşmaz. Bucak
ların kuvvetlendirilmesine çaba gösterilmişse de, başarılı olunamamış
tır. Bucak teşkilâtı, bucak bölgesi içindeki köyler (ve varsa belediye
lerle) kaymakaml'ıkla:r ve valilikler arasında bir bağlantı teşkil etmekte
dir. Bunu sağlamak için de bucaklarda "Bucak Meclisleri" ve "Bucak ko
misyonları" teşkil olunmuştur. Bucak meclisleri, bucağa bağlı belediye 
meclislerinin ve köy ihtiyar heyetlerinin kendi aralarından veya dışar
dan seçecekleri birer üye ile, bucakta bulunan doktor veya ıjaglık memuru, 
veteriner hekim, tarım öğretmeni ve başöğretmenden meydana gelir. Bun
ların yapacakları işler Özel kanunlarda gösterilmiştir. Yılda.bir defa 
toplanırlar, Bucak meclisinin toplanamadığı zamanlarda onun yerine görev 
yapmak için dört kişilik bir bucak komisyonunu, Meclis kendi arasından 
seçer. 



5 5. YEKİNDEN YOMETİM İDARELERİ 
Yukarda (sf. 76 ve devamı) "Yerinden yönetim'' den bahsederken, bu 

idarelerin mahiyetlerini açıklamıştık.' Şimdi burada, yerinden yönetim 
usulüne göre kurulmuş idarelerimizi görelim„ 

âLJi_ÖZEL_İDAEESİ 
İl özel idareleri, evvelce de belirttiğimiz gibi 1913 yılında çı

karılan bir kanunla kurulmuştur. "İdare-i Uraumiye~i Vilâyat kanun-u mu
vakkati" (=yilâyetlerin geneJ. idaresi hakkında geçici kanun) adını 
taşıyan bu raetln illerin hem genel, hem de özel idarelerini düzenlemek
teydi. Sonradan il genel idaresine ilişkin kısım (l-?k üncü maddeler) 
5 Mayıs 1929 tarih ve l'fZö sayılı "Vilâyet İdaresi Kanunu" ile kaldı
rılmış, ancak İl özel idaresine ilişkin kısım "muvakkat" olmasına rag
men bugüne kadar yürürlükte kalmıştır. Saltanat devrinden kalma bu ka
nunun "geçici" ligi 1876 Anayasasının 36 nci maddesine dayanır. Bu mad
deye göre parlâmento toplantı hâlinde değilken, zorunlu görülen haller
de Anayasaya aykırı olmamak şartiyle.kanunlar Bakanlar kurulu tarafın
dan yapılır, Padişahın onamma sunulur ve "Meclis-i Umumi" nin toplan
ması üzerine bu hususta verilecek karara kadar yürürlükte kalırdı. Bu 
sırada da kanun "geçici" sayılırdı. "Meclis-i Umumî" bu kanun üzerinde 
herhangi bir karar veremediği için, "geçici" olan kanun, şimdi tara 60 
yaşına, girmiştir. 

Memleketimizin hayatında 1913'ten bugüne, nereden nereye- gelindi- -
gi,şu 60 yıl içinde nelerin olup bittiği, bütün dünyanın ve özellikle 
memleketimizin ne türlü köklü değişiklikler geçirdiği düşünülürse, 
İl Özel idarelerinin bugünki yaşantımıza, ihtiyaçlarımıza uygunluk de
recesi kendiliğinden ortaya çıkar. Gerçekten bu idareler, Türkiyenin 
idarî hayatında bir reform yapılacaksa, en evvel öne alınmaları gere
ken kuruluşlardır.. 

İl özel idareleri, genel idarenin sınırları içinde teşkil edilen 
birer bölge tüzel kişiliğidir. O halde, her ilde mevcut olan bu idare-" 
1er, il genâl idareleri gibi,, birbirleriyle sınırdaş' tır 1ar. 

İl özel idaresini, 1913 tarihli kanun şöyle tarif eder: "Vilâyet, 
emval-i menkule ve gayriraenkuleye (=taşınır ve taşınmaz mallara) mu
tasarrıf (=tasarruf eden) ve işbu kanun ile muayyen ve mahdut (=sınır-
lı) vezaif-i .hususiye ile (=özel görevlerle) mükellef .(=yükümlü) bir 
şahs-l mauevî'dir (=tüzel kişidir) ". 

İl özel idaresinin üç organı vardır: İl Genel Meclisi, İl daîıiıı 
Encümeni ve Vali. 

İl genel meclisi, her ilçe birer seçim bölgesi olmak üzere ve ilçe 
nüfus sayısına orantılı olarak seçilir. Seçimler, genel soçimler hakkın
daki kanunda gösterilen usûlle yapılır. Seçilmek için aranan şartlar 
bilinen genel şartlardır ve 23 yaşı tamamlamış olmak gerekir. Ayrıca 
İl özel idaresiyle sözleşme yapmış veya yapanların ortağı veya kefili 
olmamış.bulunmak gerekir. İl genel meclisi üyeliği, memurluk, parlâmento 
üyelikleri, belediye meclisi üyeliği veya belediye başkanlığı ile 
bağdaşmaz. 

Seçim 'I- yıl içindir. Yılda bir defa, Aralık ayının ilk yarısında 
toplantı yapılır. Toplantı süresi '+0 gün olarak sınırlandırılmıştır. • 
İşler bitmezse. Vali, İçişleri bakanlığına bildirerek ancak 15 gün 
süre uzatımında bulunabilir. Hükümetin, valinin isteğiyle do.: olağanüstü 
toplantı yapılabilir. Meclis üyelerinin 2/3'ü ister ve İçişleri bakan
lığı izin verirse, gene toplantı yapılabilir. Meclisin başkanı validir. 
O olmazsa, ilk toplantıda seçilmiş olan başkan vekili başkanlık eder. . 
Meclisin usulsüz toplanması veya ya'saklandığı konularda görüşme yapması 
hâlinde, İçişleri bakanlığının başvurması üzerine Danıştayca (idari bö
lüm) alınacak bir idarî kararla feshedilir. Genel Meclisin görevleri, • 
il özel idaresinin bütçesini yapmak, kesin hesaplarını onamak, malları 
idare etmek, tahsis (=kuHaHilma) kararları almak., iş programları ve di-, 
ger kanunî görevler hakkında karar vermektir. 

II genel meclisi^ her yıllık toplantısında kendi üyeleri 
arasından k kişilik bir Daimî Encümen seçer. Bu kurul. Genel Meclisin " 
hemen bütün görevlerini onun yokluğunda yapar. Bunun da başkanı vali
dir. Vali, gerekli gördükçe encümeni toplantıya çağırır. 

^Evvelce de belirttiğimiz gibi Vali, İl Özel İdaresi üzerinde hem 
idari vesayet denetimi yapar, hem "İkili görev" le bu idarenin başıdır; 
kurullara başkanlık eder; kararları o uygular; İdareyi o temsil eder, 
II genel meclisine karşı valinin gerçi bir sorumluluğu da vardır ve 
normal yıllık toplantıda faaliyet raporunu okur. Fakat genel meclis, 
faaliyetini tatminkâr bulmazsa Vali'yi başkanlıktan uzaklaştıramaz; 
ancak durumu İçişleri bakanlığına bildirir vo bakanlık, gerekli görür
se valiyi değiştirir. 

Bugün II özel idarelerinin tamamen ellerinde kalm.ış ve kendileri 
tarafından, kendi gelirleriyle görülen hizmetleri heraen hemen yok gibi
dir. Bu idarelerin teknik ve malî yetersizlikleri azamî noktasına çık
mış ve üzerlerindeki hizmetlerin hemen hepsi Merkezî idare tarafından 
üstelenilmiştir. Bu idarelerin kendilorino Özgü memurları da, "Özel 
Muhasebe" (=Muhasebe-i Hususiye) denilen teşkilât birimi içinde top
lanmış haldedir. Bu idarelerin hâlâ yürüttükleri mahdut faaliyet, il 
genel idaresinin memurlarınca ifa edilmektedir, İl özel idarelerinin 
gelir kaynakları da hayli dardır. Ana gelir kaynağı, bugün için Emlâk 
vergisinden bu idarelere ayrılan, belediye sınırları dışında yüzde 70 
ve belediye sınırları içinde de yüzde .30 paylardan ibarettir. 1913 ta
rihli kanunla gösterilen gelir kaynakları, başka kanunlarla çoktan yü
rür olmaktan çıkmıştır. 

B) BELEDİYE İDARESİ 
II özel idaresinden daha yenidir. Gerçi bizde belediyelerin tarih

çesi il özel idaresinin evveline gider; yeni olan. Belediye idareleri
mizin bugünki kanunudur. ^3 üncü yılma girmiştir. Belediyelerimiz son 
olarak Cumhuriyet devrinde ve 3 Nisan 1930 tarih ve 158Ö sayılı kanunla 
düzenlenmişlerdir.' O tarihlerde, memleketimizin nüfusu l'f milyon civarın
da idi. İstanbul VOO.OÖO kadar, Ankara 100.000 raddelerindeydi. Bele
diye idarelerinin 2.000 nüfusu bulan yerlerde bile kurulabileceği düşü
nülürse; bugün 3 milyona yaklaşan şehirlerimizle 2 bin nüfuslu yerleşme 
"birimlerini aynı kanunla, aynı tip belediye idaresiyle yönetmekte oldu
ğumuz ortaya çıkar. Üstelik memleketimizin bir yanından öte yanma ve 
içerde yer-yer ekonomik güçlülükler arasında ne derece farklar-bulun
duğu da hesaba katılırsa, belediye idarelerimizin yeni bir düzenlemeye 
olan muazzam ihtiyaçları kabul edilir. Memleketin diğer kısımlarıyla 
nisbetsiz bir büyüme gösteren bütün büyük şehirlerin idaresi, dünyada 
normal kent idarelerinden başka, farklı usullere bağlanmıştır. Londra, 
Paris, Tokyo, hattâ Atina, diğer belediyelerden özel kanunlarla yöne
tilirler. Tek bir tip teşkilâtın, nüfusa göre büyütülüp küçültülmesi 
muayyen ölçülerin dışında, muayyen orantıların dışında mümkün değildir. 
Şehir ulaştırmasını kolaylaştırmak için nasıl 500 kişilik otobüsler 
yapılamazsa, trafiği ferahlatmak için caddelerin eni 200 metreye çıka-
rılamazsa, bu da öyledir. Bireysel veya toplumsal hayatımızın bazı öl
çüleri, insan denilen yaratığın fizik ve biyolojik ölçülerine belli bir 
orantıyı muhafaza etmek mecburiyetindedir. Bunu aşmak gerekince, tipler 
değiştirilir. 3 milyonluk kentlerle 2500 nüfuslu yerler aynı tip idare 
ile yönetilemez; aynı gelir kayna:klarına, aynı organizasyon metotlarına 
bağlanamaz. Belediye idarelerimizi mutlaka yenilemek mecburiyetindeyiz. 

Belediye idaresi 3 Nisan 1930 tarih ve I580 sayılı kanunurj 1 inci 
maddesinde "belde'nin ve belde sâkinlerinin mahallî mahiyette müşterek 
ve medenî ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye ile mükellef hükmî bir şah
siyet" olarak tarif edilmiştir. . • -

Belde arapça bir kelime olup şehir, kasaba gibi, hisbeten kalaba
lık sayılacak bir toplum yerleşmesi anlamına gelir. Yukarki tarife göre 
de, belediye, belde'nin ve beldede yerleşip oturanların (=sâkinlerin) 
salt bu bir arada yerleşmekten doğan ihtiyaçlarını gidermek, düzenlemek, ' 
çâresine bakmak görevinde olan bir tüzel kişidir. 
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air yerde belediye idaresinin.kurulabilmesi için yerleşmiş nüfu
sun 2,000'den yukarı olması lâzııadir .• Ayrıca, il ve ilçe merkezi ya
pılan yerlerin nüfusu 2.000'den az da olsa, orada belediye kurulur. 
Belediyenin merkezi yapılacak yere mesafeleri 500 metre içinde bulunan 
köyler veya köy kısımları da birleşerek belediye kurabilirler. Bu du
rumda bir plebisit (halk oylaması) yapılır. Belediyeyi isteyip istemedik
leri sorulur. Valiler de, kendiliklerinden, belediye kurulması teşebbü
süne geçebilirler. Yoklamanın sonucunda, mesele, İl genel meclisinde 
incelenir, kurulacak belediyenin muhtemel gelirlerinin, hizmetleri kar
şılamaya elverişli olui) olmayacağı karara bağlanır. Bu karar İçişleri 
bakanlığına gönderilir; oradan Danıştayda idarî incelemeye tâbi tutulur 
ve sonunda uygun bulunuyorsa. Cumhurbaşkanının onamıyla belediye teşkil 
edilir. Bir belediyeden ayrılıp yeni belediye kurmada veya başka beledi
yeye katılmada da aynı işlem yapılır. 

Belediya'nin 1/ Belediye Meclisi, 2/Belediye Encümeni, 5/Belediye 
başkanı olarak üç organı ve hizmet görecek idari teşkilâtı vardır. 

1. BELEDİYE MECLİSİ 
Belediye meclisi k yıl için, belde nüfusuna orantılı olarak ve 

nisbî temsil esasına göre seçilir. Belediye başkanının seçiminde ise 
çoğunluk usûlü uygulanır. 

Belediye me.clisi aaalığma seçilebilmek için, genel şartlardan 
başka 25 yaşını bitirmiş ve enaz 6 aydanberi o beldede oturur olmak 
aranır. Başkan olmak için bu oturma şartı yoktur; fakat diğer şartlara 
ilâveten evvelce başkanlıktan düşmemiş olmak şartı aranır. 

Devlet memuriyeti, parlâmento veya il genel meclis,üyeliği, köy 
muhtarlığı belediye meclisi üyeliğiyle birleşeraez. Ayrıca, kanunun 
27 nci maddesinde gösterilen kan ve sıhrî hısımlar da caiz değildir. 
Meselâ baba oğul, karı koca bir mecliste:birleşeraea. 

Belediye Meclisi Ekim, Şubat ve Haziran aylarında, yılda üç defa 
alelade toplanır. Bütçe toplantısı 50, diğerleri 15 gündür, uzatılabilir. 
Fevkalâde toplantılar da, üyelerin 1/3'ünün istemesi, Başkanın çağrısı 
veya valinin çağırışı üzerine yapılır. Görüşmeler, kaideten herkese 
açıktır. 

Belediye meclisine, belediye başkanı başkanlık eder. Senelik rapo
runu okurken, meclis kendisinin seçeceği bir başkan vekilinin başkanlı
ğında toplanır. 

Belediye meclisinin her üyesi, başkandan soru sorabilir. Tam sayı 
çoğunluğu kabul ederse gensoru da prüudeme alınabilir. Gensoruya^cevap-
1ar 2/5 tarafından tatminkâr bulunmazsa, yıllık raporun tatminkar bu
lunmayışı gibi, başkanın düşürülmesi için verilen karar, mahallin en 
büyük mülkiye âmirinin eliyle Danıştaya gönderilir ve Danıştay da ye
tersizlik kararı verirse, başkan düşer. 

Belediye meclisinin pek çok ve çeşitli görevleri vardır. Bütçe ve 
kesih hesap, ödünç alıp verme, bazı kira sözleşmeleri, gayrimenkulle-
riu hizmetlere tahsisi, belediye yönetmeliklerinin kabulü, bazı önemli 
iş programları. Meclisin kararıyla kesinlesin. 

Bu kararlardan bir kısmı, vesayet makamı sıfatıyla, mahallin en 
büyük mülkiye amirinin tasdikine tâbidir. 

Belediye meclisi toplantı zamanları dışında toplanırsa, özel ye
rinden başka yerde toplanırsa, görevlerini yapmaktan kaçınırsa, siyasî 
konuları görüşürse Danıştay kararı ile fesholunur, 

2. BELEDİYE ENCÜMENİ 
Bu encümen, belediye reisinin başkanlığında, belediye daire baş 

âmirlerinden ve bunların yarısını" geçmemek üzere belediye meclisince 
kendi içinden seçilecek üyeden kurulur. Daire baş âmirleri Yazı işleri. 
Hesap işleri, Sağlık işleri, Veteriner, Fen işleri. Teftiş heyeti mü
dürleridir. Encümenin görevleri aylık hesapları incelemek, kamulaştıırma 
kararı vermek, bütçe içinâe bazı aktarmalar yapmak, narh koymak, bazı 
sözleşmeler hakkında karar vermek, belediye cezaları takdir etmek gibi 
işlerdir. 



3. BELEDİYE BAŞKANI '' 
Belediye başkanları eskiden belediye meclisi tarafından seçilir

lerdi,- 1963 tenberi tek dereceli olarak, doğruca seçmenler tarafından, 
çoğunluk usulüyle seçilmektedirler. 

Anayasamız II6 ncı maddesinde mahallî idarelerin ve bu arada be
lediyelerin "genel karar organlarının" halk tarafından seçilmesi şar
tını- koymuştur. Belediye başkanları ise belediye idarelerinin en bü
yük amirleri ve belediyenin temsilcisidirlerj "genel karar organı" 
değillerdir. Bu itibarla mutlaka seçilmeleri de gerekmez. Kanunun 9̂  
üncü maddesi, Bakanlar Kurulunun uygun göreceği belediye],erden, il 
merkezi olanlarının balkanlarının İçişleri bakanı, diğerlerinde vali
ler tarafından tayin edilmelerine ve görevden çıkarılmalarına müsaade 
etmektedir. Ankara belediye reisliğine yapılacak bir tâyin için Cum
hurbaşkanının da imzCBi lâzımdır. 

Belediyedeki idarî teşkilatın en büyük âmiri olarak başkan, mec
lis ve encümen kararlarını icra eder, belediye zabıtasının görevine na-
zaret eder; mümessil olarak da belediye mallarının idaresi, gelirlerin 
gözetilmesi, mahkeme ve dairelerde belediyenin temsili ona aittir. 

yukarda değindiğimiz Belediye meclisi, başkanı yeterli görmez 
gibij başkan düşürülebilir. 
BELEDİYELERİN VAZİFELERİ 

Kanun, 15 inci maddesindeVĞ fıkra hâlinde belediyelerin görevle
rini saymıştır.' Ayrıca müteaddit kanunlar da belediyelere bir çok va
zifeler vermişlerdir. Belediye, herşeyi yapanı birbiriyle ilişkisiz 
fakat hepsi de belde sâkinlerinin ihtiyaçlarını karşılayıcı her türlü 
hizmeti gören tipik bir ."genel yetkili idare" örneğidir^ Mezbaha kurup 
işletmekten tutunuz da açık arttırmalı satışlara, başı boş hayvanları 
yakalayıp muhafazaya almaktan ücretli hela yaptırmaya, tiyatro işlet
mekten çamaşırhane kurmaya kadar,- bir kent halkının ihtiyacı olabile
cek ne türlü hizmet d.üşünebilirseniz , hepsinin belediyelerin görevi 
içine girdiğini kabul edebilirsiniz. Onun için en iyisi merkezî idare
nin yürütmekte olduğu ve bakanlıklar, katma bütçeli genel müdürlükler 
eliyle görülen hizmetleri düşünüp bunların dışındaki hemen, her işi be
lediyelere verilmiş hizmet olarak kabul etmektir. 

Kanun, ayrıca bu vazifelerin en önemlilerini bütün belediyeler 
için mecbur^ kıldıktan sonra, belediyelerin yıllık g.elirlerini, zama
nın parasıyla 50.000 liradan, 200.000 liradan ve 500.000 liradan, fazla 
olarak üç kategoriye ayırmış, ona göre de ağırlaşan, artan vazifeler 
yüklemiştir. Bir kısım vazifeler de, bütün belediyeler için ihtiyarî, 
kabul edilmiştir. Ayrıca kanunun 19 uncu maddesi, yapılması ancak be
lediyelerin hakkı olan ve başka idareler veya özel kişilerce yapıla
mayacak işlerden bahseder. Bunlar tipik mahallî hizmetlerdir. 

Belediyeler, bu vazifeleri görmek için daireler kurarlar. Vazife
lerin bazılarını kendilerinden ayırıp, fakat kendilerinin denetimi al
tında "işletmeler" hâline sokabilirler. Bu gibi işletmelerin birer 
tüzel kişi olduğu çoğu zaman bunların kuruluş belgelerinde belirtilir-
se de, belediye içinde tam bir hizmet adem-i merkeziyetinin uygulan
makta olduğu söylenemez; tüzel kişilik, dah.a çok, hizmetlerin -üçüncü 
şahıslara karşı temsili için zikredilen bir etiket olarak kalır. 

Belediye, kendisine özgü zorlayıcı kuvveti olan idarelerden bi
ridir. İlerde görüleceği gibi, idarî merciler, kendi idari kararları
nın filî sonuçlarını almak için bizzat kuvvet kullanamazlar; devletin 
zorlayıcı kuvveti (zabıtası) vardır; ona başvururlar. Fakat belediye
ler (ve bir ölçüde köyler) özel bir' kolluk kuvvetine sahiptirler. Be
lediyenin kendi yasaklarını yürütücü, emirlerini ifa edici zabıtası 
vardır; derece derece amirleriyle başkana bağlıdır. Belediye zabıta
sına karşı gelenler, devlet zabıtasına karşı koyanlar gibi .ceza görür
ler. Belediyelerin bu kolluk işini yeterince yürütememeleri hâlinde, 
belediye zabıtası, devlet zabıtasına da devredilebilir. 

^•m 



C) KÖY İDARESİ ' ' 
Köy idaresini l8 Mart 13'tO (=31 Mart 192*+) tarih ve kkZ sayılı 

Köy kanunu düzenler. Köy çok eski bir sosyolojik grupman türüdür ve 
her halde bütün toplum türlerinden önce doğmuştur; adeta büyük bir 
ailedir; aslı da aileye dayanır. 

Köy, asayişi, yolu, içme suyu, sağlık hizmetleri, adalet hizmetleri, 
eğitimi, fennî tarımı, hayvancılığı,, ormancılığı ve bunlar gibi başta 
gelen türlü hizmet ihtiyaçlarıyla memleketimizde başlı başına bir prob
lemdir. Türkiye nüfusunun yüzde' 66'sı 1965 yılında köylerde yaşamakta 
idi. Gene aynı yıl rakamlarına göre memleketimizde 35'638 köy idaresi 
vardı. Köylerin ortalama yüzölçümleri 218 km"̂  tutmakta ve gene 1965 te 
köylerde ortalama nüfus 578'i bulmaktadır. 150'den çok ve 1.000'den az 
nüfusu olan köy sayısı ise 1965'te 29.033'tür.Buralarda 13 milyondan 
fazla insan yaşamaktadır. 

Köy'ün, hayatımızda ifade ettiği Önem ve bir türlü çözüme bağlana
mamış sorunları yüzünden 1963 yılında bir "Köy İşleri bakanlığı" kurul
ması zaruret hâlini almıştır. Osmanlı imparatorluğunda, zaman zaman 
dayanılmaz hale gelen asayişsizlik, musallat olan aşar mültezimleri 
gibi nedenlerle köylerimizin bir kısmı dağların ardına kaçmış, bir kıs
mı ormanların içine girip kaybolmuş ve Cumhuriyet devrinde, köye hizmet 
götürebilmek muazzam güçlükler göstermiştir. 

Köy kanunu, üzerindeki tarihten de anlaşılacağı g'î i. Cumhuriyet 
devrinin ilk kanunlarından biridir; son derece açık-seçik bir dille 
ve öz Türkçe ile yazılmağa çalışılmıştır. Bu kanun okunduğu zaman, şim
di bazılarının "uydurma" dedikleri kelimelerin nice zamandanberi köylü
müzün dilinde olduğu ve köylü tarafından kolay anlaşılsın diye kanunun 
bu kelimeler kullanılarak yazıldığı görülür. Kanun, 1924- yılında, hudut 
yerine sınır, gayrimenkul yerine "bir yerden diğer yere götürülemeyen 
mal" gibi deyimleri kullanmakta ve gene, kendi hükümleri anlaşılabil-
sin diye kendi kullandığı bazı kanun tâbirlerini parantez içinde izah 
etmektedir. 

Kanun, köyü, kasabayı ve şehiri tarif etmekle başlar. Nüfusu iki 
binden az olan yerlere köy denilir; iki bin ile yirmi bin arası kasa
ba, yirmi binden yukarsı da şehir'dir. Fakat 150'den az nüfusu olan 
yerlerde de koy idaresi kurulmaz. 

Köy "Cami, mektep, otlak, yaylak, bataklık gibi orta malları bu
lunan ve toplu veya.dağınık evlerde oturan insanlar ve bunların bag,, 
bahçe ve tarlalarından" meydana gelir. Kanun, ayrıca, köyün tüzel kişi
liğini belirtmektedir (mad.7). 

Köy idaresinin l/Köy derneği, 2/İhtiyar heyeti ve 3/Muhtar olmak 
üzere organları kanunda belirtilmiştir. 

1. Köy derneği 
Bu "derneğin" Medenî hukukta bilinen derneklerle hiçbir ilişkisi 

veya benzerliği yoktur. Bu deyim, halkımızın öz türkçemizde zaman zaman 
muayyen bir hususu kutlamak veya bir işi yapmak için kullandığı "düğün 
dernek" tabirinde geçen anlamına yakın, bir anlamda kullanılır ve Huku
kumuzda "dolaysız demokrasi" (=democratie directe) konusundaki tek ör
nektir. Burada, köy seçmenleri, her zaman seçim yapmazlar, doğrudan doğ
ruya "idari" nitelikte kararlar da alırlar. Köyün mecburi olmayan gödev-
lerini mecburi görevler arasına'katmak (mad.12), Kaymakamın, köylünün 
yararına görmeyerek bozduğu köy muhtarının kararları üzerine (İdarî ve
sayette ikame olmadığı için, kayaekam tarafından verilemeyecek olan) 
yeni kararı vermek (̂ 0. mad.), köy imamının müftü tarafından tâyin edil
mesi için öneride bulunmak (mad.83) gibi kararlar da alırlar. Köy küçük 
bir topluluk olduğu için, seçmenlerin teşkil ettiği köy derneği denilen 
kurul, köy idaresine ilişkin idarî kararlar da alabilmektedir. 

Köy muhtarını ve İhtiyar meclisini, seçmen statüsünde bulunan kadın 
ve erkek köylüler, kendi .aralarından seçerler. 



2. İhtiyar Heyeti 
Köy dürneği tarafından seçilir. Nüfusu binden az köylerde 8, bin

den jok olanlarda 12 kişi seçilir. Köy imamı ve öğretmen, bu heyetin 
tabii üyeleridir. Birden çok olurlarsa, hangilerinin katılacağını kay
makam tesbit eder. Seçilmek için genel şartlardan başka 25 yaşını ta
mamlamış olmak, köyden veya altı aydanberi köyde oturup köy nüfusuna 
kayıtlı olmak şartı aranır. Diğer kamu görevleriyle bağdaşmaz. Köy iş
lerinin müteahhidi, müteahhidin ortağı veya kefili de olmamak gerekir. 
Yakın kan veya kayın hısımlığı da, iki kişinin birden seçilmesine en
geldir. 

İhtiyar heyeti haftada bir defa toplanır. Yapılacak köy işlerini 
sıraya koyar. Kamulaştırma gerekiyorsa, buna karâ r verir. Salma ve ime 
ce hakkında karar alır. 

Hukuki çekişmeleri- olanları uzlaştırmaya çalışır. Salmadan kaçan
lara para cezası hükmeder. 

34 Muhtar 
İhtiyar heyetine seçilmek için gereken şartlar aranarak Koy der

neği tarafından seçilir. İhtiyar heyetine başkanlık eder. Kendisine, 
köy işlerinin yanı sıra, devlet kamu hizmetleriyle ilgili görevler de 
yükletilmiştir. Devletin mevzuatını köy halkına duyurur ve anlatır. 
Asayişi korur; salgın hastalıkları haber verir; aşılanmaları sağlar; 
köye mahsus özel bir ahvali şahsiye defteri tutar ve nüfus memuruna 
bilgi verir; vergi tahsilâtına yardım eder; askere alınma işlerinde 
yardımcı olur; zanlı ve suçluları yakalar. Köye ait işlerde de İhti
yar Heyeti ve Köy derneği kararlarını yerine" getirir; köy gelir ve gi
derlerinin hesabını tutar. Köy mallarını korur. 

1 ^ 'Â 
Köy idaresinin imam, kâtip, korucu gibi görevlileri vardır. Bi

rada da köyün kendi zabıtasını görmekteyiz. Köy, özel kolluk kuvveti 
ve yetkileri olan bir tüzel kişidir. Muhtar ve köy görevlileri, devlet 'ij!|1 
görevlileı-. statüsündedirler; bunların işledikleri suçlar ve bunlara I';« 
karşı suçlar, memurlar hakkındaki himaye ve tecziye hükümlerine tabı- i i dir. . i I 

Köy işlerini kanun, mecburî olan ve olmayan diye ikiye ayırmıştır. 
Toplumsal yaşantı için dirlik, güvenlik ve sağlık yönlerinden başta ^ 
gelen ihtiyaçların giderilmesi mecburî, hizmetler arasındadır. Ondan s 
sonra, köydo zenaatkâr yetiştirmekten köy sporlarını teşvike kadar da f 
ihtiyarî görevler vardır. 3 

Köyün çeşitli gelirlerini kanun saymaktadır (mad.17). Fakat aynı j' 
zamanda realist bir düşünceyle, birçok köy işlerinin elbirliğiyle ya- ',' 
pılabilecegi de düşünülmüş ve "imece" denilen mecburî iş mükellefiyeti ıj 
kabul edilmiştir. Köylünün üretimle meşgul olmadığı boş zamanlarda köy | 
öşleri imece' yolundan görülür. Ayrıca, ev başına alman bir de "salma" % 
vardır. Köyün aylıklı görevlileri varsa bunların aylıklarını ödemek ve r 
bir de mecburî işlerin giderlerini karşılamak için, normal gelirler ,; 
yetmezse "salma" salınır ve aile ba.şma, İhtiyar heyetince tesbit edi- ıj 
lecek bir para alınır. Ş 

• Köyün en önemli sorunu, köy sınırlarının tesbiti ve özellikle i' 
otlak ve raer'alarm korunmasıdır. Bu yüzden köyler arasında çatışma k 
eksik olmaa. Sınırlar hakkında ilçe idare kurulları karar verir. Bu j,̂  
kararlar aleyhine idarî yargı yolları açıktır. 

Ä 
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BÖLÜK V 

MEMUR Hl'KUKU 

g 1. GENEL 
İnsan unsurunun İdaı-edeki yerini uzun boylu izaha hacet yoktur. 

Yetkileri kullanarak kararları verecek, hukukî ve maddi faaliyetlerde 
bulunacak, kamu hizmetlerini çeşitli kademelerde değişik katkılarla 
yürütecek ve kamu yararını gerçekleştirecek olanlar şüphesiz insanlar
dır. O halde, bir İdarenin mükemmeliyeti, sadece onun tertiplenraesin-
deki gerçekçilik ve rasyonalizm, gelirlerindeki bolluk ve bunları kul
lanmadaki "yerindelik", yetkilerin yeterli olarak verilmesi ve etkin 
sonuçlar alınabilmek hususunda mâkul biçimde dağıtılraaHiyla sağlanabi
lir olmaktan uzaktır. Bunlar, gerekli, fakat kendi başına "yetişmez" 
unsurlardır. İdareyi kim harekete getirecek, kim yürütecek,, bütün bu 
imkânları kullanarak kamu yararlarını kira gerçekleştirecek ? Belki 
diğer bütün hizmet şart ve unsurlarından da önemli olan bu.soruların 
cevabıdır. Ne kadar insan kullanacaksınız^ bunlarda hangi eğitimleri, 
hangi tecrübeleri arayacaksınız ? Bunların, kendilerine verilen görev
leri, yeteneklerinin bütün sınırlarına kadaı-, güçlerinin tamamını kul
lanarak görmelerini nasıl sağlayacaksınız ? Bunların, İdare hizmetle
rinde çalıştıkları süre içinde, daha önemli görevler, daha büyük sorum
luluklar için yetişmelerini nasıl mümkün ve kolay kılabileceksiniz ? 

Her insan gibi, kamu hizmeti görevlilerinin de, yarınlarına güven
le bakabilmeleri zorunlu ve bunu sağlamak şarttır; ancak bu güveni on
lara verir, onları ''gelecek günlerin" endişelerinden zihinlerini kur
tararak fikrî, yeteneklerinin tamamını işlerine tahsis etmelerini sağ
larken, kamu görevliliğini de bir nevi "sosyaj yardım" hâlini almaktan 
nasıl kurtaracaksınız ? Diğer bir deyimle, bir memuriyet kaparak gele
ceğini güven altına alıp "-Üst tarafı olsa da olur, olmasa da olur" 
düşüncesiyle davranılraasınm, devlet hizmetini daha çok birf garanti 
sayma eğiliminin önüne nasıl geçeceksiniz ? 

Burada şu üç beş satırla açıkladığım sorunlar, bütün memleketlerde 
İdareleri yıllar yılı düşündürmüş, uğraştırmış meselelerdir. Devlet, 
güvenliğin her türlüsünün kapısı ve kaynağ?_dır; onun bu niteliği, dik
kat edilmezse, kısa za-»ıanda, kamu görevlerini "hizmet yapılacak birer 
"yer" olmaktan çıkarmağa ve ömür boyu gelir getiren, iş görülse de ola
cak, görülmese de olacak bir kaynak hâline sokma eğilimlerini doğu
rur. Bizatihi devlet görevi, bir "yetimhane" veya "baba mirası" yahut 
"emekli sandığı" değildir. Devlet, görevlisine çeşitli menfaatler te
min ederken, ondan "iş" isteyecektir. Bu "iş" in laalettâyin bir faa
liyet, bir "çabalama" olmaması gerekir. O halde "verimlilik" esastır. 

İdare, insan çalıştırma konusunda "verimlilik" esasına dayanan 
rasyonel ve gerçekçi tertip ve usûller izleyecek, çalıştıracağı insan
dan da tam verim isteyecektir. 

Memur sorunu, her memlekette vardır. "Verimlilik" İdare hukuku
nun doğrudan doğruya incelediği bir mesele değildir. Bunu "Kamu yöne
timi" bilimi araştırır; çözümleri,o önerir. İdare hukukuna, bu çözüm
lerin "hukukî rejimini" devletin genel hukuku içinde tâyin ve tesbit 
etmek düşer. Fakat bir İdare hukukçusunun, uğraş alanını meydana ge
tiren hukuk kuralları, hukukî müesseseler, ilişkiler, çatışmaların 
Kıuhtüvasını teşkil eden "yönetim" sorunlarıyla ilgilenmemesi elbet dü
şünülemez. Hukuk, "verimliliği" bogmaraalı, "verimlilik" Hukukun ge
reklerini bir tarafa itemem.elidir. 

§ 2. GELİŞİM VE TARİHSEL ÇÖZÜMLER 
Eski devlet tipi hakkında yaptığımız açıklamaları hatırlayınız. 

Bugünki devlet yapısını, görevler, organlar, yetkiler ayrımlarını gö
remediğiniz o tür siyasal toplumlarda, bugünki kamu görevlileri de, 
hükümdarın şahsı görevlileri İdiler. Hükümdar, kendisine düştüğü kanı
sında olduğu veya bizzat üzerin'e almak mecburiyetini duyduğu işleri, 
kendi kişisel gücüyle yürütemediği için hizmetkârlar, kâtipler, kolcu
lar kullanırdı. Bunlara çeşitli görevler verir, gereken kararları ala
rak uygulamalarını emreder veya kendisine önerilerde bulunmalarını is
teyerek kararı kendi verir, uygulamayı bunlardan isterdi. Karar veren 
görevlilerle, veya salt uygulama yapan, görevlilerle hükümdar arasında 
bugünki anlamda vekâlet veya hizmet münasebetleri bulunurdu. Bunlar, 
bazan hükümdardan muayyen ücretler alırlar, bazan da gelirlerini, ken
dilerine tahsis edilmiş feodal kaynaklardan veya doğruca halktan sağ
larlardı. 

Devlet hayatı ve hizmetleri geliştikçe, bu "görevliler" kitlesi de 
tabiatiyle genişlemeye ve hükümdarın hizmetinde muayyen "görev mevki
leri" belirmeğe başladı. Görevliler kitlesinin genişlemesi, işlerin 
zorunlu gereği olarak, hükümdarın yanından ülke düzeyine doğru oluyor
du. Bu suretle de, hükümdarın çeşitli konulardaki kâtipleri, o konu
larda hizmetlerine ihtiyaç duyulan ve artan görevlilerin âmirleri hâ
line geliyorlardı. Gerek Batıda, gerek bizde, merkezî idare böyle te
şekkül etmiştir. Kâtipler çoğalınca, hükümdarla bunların arasında bir' 
nevi "başkâtibe" ihtiyaç hasıl olmuş ve hükümetin nüvesi böyle kurulmuş
tur. Sadrıâzâm, hükümdarın hem başkâtiba, hora- vekili, hem müşaviridir. 
Katipler, o zamanlara göre, bugünün bakan'1arinin karşılıklarıdır. 
Ancak, hükümdara bu kadar yakın olan görevlilere, bittabi hükümdarın 
şanına lâyık rütbeler ve unvanlar verilmiştir. % 

Bizde ve Batıdaki gibi Anglo-saksonlarda da gelişme, aynı olmuş
tur. Hükümdarın sekreterleri vardı, üzün süre bu•sekreterlerini doğru
dan doğruya kendi kullanmış, fakat hig ingilizce bilmeyen, Alman Haaov-
ra prensi Georg, Birinci George olarak 171'l- te İngiltere tahtına ge
çince, sekreterlerini kullanaraamış, içlerinden almanca bilen birisini 
kendisiyle sekreterleri arasında SÖBC'Ü yaparak, sekreterlerin, bitişik
teki küçük odada {=cabinet) toplanıp görüşmelerini, sonra sözcünün ge
lip sonuçları kendisine bildirmesini, kendisinden talimat almasını em
retmiş ve İngiliz tar.ihinde. Bakanlar Kurulu bu şekilde ortaya çıkmış
tır. 

Teessüs eden merkezî idarenin başındaki en yüksek görevliler hü
kümdarın kâtipleri, yâni özel hizmetlerine bakan görevlileri olunca, 
yavaş yavaş beliren memur kitlesi de bu özel hizmetlilerden oluşmuş
tur. Ancak sayı arttıkça ve bunların, belli bir kademeden aşağıda hü
kümdarın şahsıyla ilişkileri kesilip sadece halka muhatap olmalarıyla, 
maaşları, ücretleri de artık Hükümdardan, yavaş yavaş teessüs eden 
Hazine'ye nakledilmiştir. Bizde de durum böyle gelişmiştir. 

Modern devletin teessüsü ile, bu kamu görevlileriyle devlet tüzel 
kişiliği arasındaki hukukî münasebetin .mahiyetinin tâyini de gerekmiş
tir. Bu münasebeti açıklayan ilk nazariye, alelade bir özel hukuk akti 
olarak "Hizmet Sözleşmesi" dir. 

Ancak, tarafların tamamen eşit oldukları, haklarda, yükümlerde 
ve hakların muhtevasını teşkil eden menfaatlerde eşit bulundukları bu 
türlü sözleşmelelr, kamu hizmetinin ifasına yeterli olmamaktadır. Kamu 
hizmeti, bu sözleşmelerin konusunu teşkil eder. Yâni, kamu göre.vlisi, 
böyle bir sözleşmeyle "kamu hizmeti" görme yükümü altına girer. Bu yü
küm, aslında devlete değil, topluma karşıdır. Hizmet devlete değil, top
luma arzedilir; veya münferit görevlilerin katkıları sonucunda, ortaya., 
topluma arzedilen bir hizmet çıkar. Bu hizmetin amacı, toplumun bir 
yararını sağlamaktır. O halde, adî hizmet aktihde, bir yandan korunan 
ve gerçekleştirilmesine çalışılan "toplum yararı" dır. Hizmet'sö-zleş-
mesinin öte tarafını ise, kamu görevlisi olan fert ve onun yararı teş-
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kil eder. Sözleşmenin İdare^ târaî 'ıncjan ihlâli hâlinde, zedelenecek olan 
yarar, kamu görevlisinin kişisel 'yararı olduğu halde, aynı sözleşmenin 
bu kere kamu görevlisi tarafından ihlâli hâlinde zedelenecek olan yarar 
"toplum yararı" dır. Bu iki yarar, birbirine eşit değildir. O halde, bu 
iki yararı gerçekleştirmek iğin, karşılıklı akitlere düşen yükümler de 
birbirine eşit olamaz. Kamu görevlisinin yükümü daha ağırdır. O halde, 
kamu görevlisinin menfaati daha hafiftir. 

Böyle bir hak, yüküm ve menfaat farklılığını, bu türlü farklılık-
lan kabul etmeyen ve hukukî ilişkinin tümünü "eşitlik" esasına dayan
dıran bir özel hukuk sözleşmesiyle sağlayabilmek elbette mümkün ola
maz. Bu, adı hizmet sözleşmesi teorisine yöneltilebilecek ilk tenkit
tir. 

İkinci tenkit ve ret, şu mülâhazaya dayanır: 
Karau hizmeti, kamu ihtiyacını gidermek içindir; başkaca bir sebebi 

ve amacı yoktur. Kamu ihtiyacı ise, kimi zaman durgun, kimi zaman çok 
değişkendir; bugünden yarma nasıl tecelli edeceği bilinemez. Bir kol
luk görevlisini düşününüz. Genel dirliği ve düzenliği bozan ve sürmeğe, 
başlayan bir olay karşısında, kendisiyle İdare arasında raün'akit bir 
özel hukuk hizmet sözleşmesi olsa, bu sözleşmenin normal zamanlar için 
öngörülmüş hükümleri gereğince, belli bir saatten sonra kolluk hizmeti
ni bırakıp evine çekilebilir rai ? 

"-Sözleşmeye, bu gibi hallerde hizmeti bırakamayacağına dair hüküm
ler konulsun" diyeceksiniz. Ya filî bir .asayişsizlik hâli henüz olmaz 
da, asayişsizlik tehlikesi veya sadece ihtimali bulunursa î Göreve fa
sıla verilip verilemeyeceğini kim-takdir edecek ? Yani sözleşme hükümle
ri böyle hallerde nasıl uygulanacak ? •"' 

Buna karşı da, "-Sözleşmenin gereklerini daima İdare .takdir etsin; 
sözleşmenin bütün yorumlarını o yapsın" derseniz, o zaman, hususi hukuk
ta, aslî unsurları yok olan veya yok sayılabilecek derecede "gayrirauayyen" 
bulunan bir akit yapmış olma durumuna girme-z misiniz ? Böyle akitler 
sıhhatli ve muteber olur mu ? • ' ' • ' • 

Kamu ihtiyacını evvelden "değişmez" bir şekilde tesbit mümlıün olama
yacağına göre, bu ihtiyacı gidermek için yürütülen karau hizmetinin de 
kapsamını ve daha birçok esaslı unsurlarını evvelden tesbite imkan bu
lunamaz demektir. Bu takdirde de, ya İdareye, sözleşmeyi, ortaya yep-r 
yeni haklar ve yükümler çıkaracak ve adetâ yeni bir sözleşmenin mevcudi
yetine delâlet edecek şekilde yorumlamak ve uygulamak, yahut da istedi
ği anda, sözleşmeyi dilediği şekilde tek taraflı değiştirmek imkanını 
vereceksiniz. 

Bu mümkün müdür ? Sözleşme (=akit), karşılıklı iki iradenin bir
leşmesinden doğan bir hukukî bağlantıdır. Karşılıklı "iki irade" ile 
taayyün eden bu bağlantının, İdarenin tek iradesiyle değiştirilmesi, 
özel hukuk ilkelerine sığar mı ? ' ' 

İşte bu sayılan sebeplerden dolayıdır ki kamu görevlerinin büyük 
çoğunluğunun alelade ve özel hukuka giren hizmet sözleşmeleriyle yürü
tülmesine imkan görülememiş ve bu nedenle, ikinci bir teori olarak, 
"İdari hj_zmet sözleşmesi" görüşü ve önerisi ileri sürülmüştür. 

"İdari" denilen sözleşmelerin, özel hukuk sözleşmelerinden en önem-' 
li farkı, kaideten gene iki taraflı'irade ile in'ikad etmelerine rağmen, 
yükümlerinin tek taraflı olarak degiştirilebilmesidir. 

Evvela, kaideten iki taraflı irade ile in'ikad ederler, dedim."Kai
deten" şartını kullanmamın nedeni, İdarenin, aktedecegi bir itarau hukuku 
sözleşmesini (=idarı sözleşmeyi) hemen daima, evvelden müzakereye razı 
olamamasıdır. Yani, İdare sözleşmeyi hazırlar ama, karşı âkitle, çoğu 
zaman o sözleşmenin hükümlerini tartışmaz. Karşı âkit ya kabul eder,-ya 
reddeder. Tartışmamanın sebebi şudı̂ r: İdarî sözleşme, karşı âkidin, kamu 
hizmetinin ifasına bizzat katılmasını öngörür ve bu a.maçla hazırlanır.;. 
Kamu hizmetinin ne suretle ifası gerekeceğini ise İdare bilir. Zira ka-' 
mu yararını gerçekleştirmekle asıl yükümlü olan İdaredir. O halde, İdare
nin, karşı taraf kamu hizmetinin ifasını nasıl yüklenirse bu hizmetin 
tatminkar olacağı hususunda*tesbiti İdarenin mes'uliyeti içinde bulunan 



şartları, diğer akitle tartışmaya, müsakoreye girişmesi kadar anlamsız 
bir i.ş olamaz. Belki bazı konular (meselâ taahhüt işleri) böyle bir 
müzakereyi bir dereceye kaldırabilir (hattâ orada bile, İdare, bir in
şaatı ihaleye çıkardığı zaman, en ucuz fiati teklif edene bu işi verir
ken, bu ucuz fiati nasıl bir hesap sonucunda bulduğunu da sorar ve bu, 
hesap tatttiinkâr bir şekilde İdareye gosterilemesse, İdare "-Ucuzu budur" 
diyerek mutlaka sözleşmeyi yapmaz. Zira bol keseden atılan bir ucuz fi-
atle mukavele yapma sonucu, kamu hizmeti görülemeyecek duruma düşebi
lir), fakat çoğu idari hizmet sözleşmelerinin evvelden İdare tarafından 
hazırlanmış olan "şartnameleri" tartışma kaldırm_az. Çünki, bunları-
tartışmak demek, özel kişiye, bir kamu hizmetinin nasıl yürütüleceğinin 
tesbiti hususunda imkan vermek demektir ki, böyle bir tesbit, münhası
ran İdareye aittir. Zira devlete ve toplucıa karşı hizmetin düzenleyi
cisi ve sorumlusu o'dur. 

O halde, yukarda, bir idarî sözleşmenin "kaideten" iki taraflı irade 
ile meydana geldiği yolundaki izahımı anlayınız.- Kaideten iki irade var
sa da, aslında, İdarenin karşısına çıkan kişi, İdarenin iradesine katıl
maktadır. Maamafih biz gene, kaideten iki irade diyelim. 

Ancak, bunun ardından asıl mühim olan fark geliyor: İdarî, bir söz
leşmeyi, İdare, tek taraflı olarak değiştirebilir. Böylece de, karşı 
âkide, sözleşmeye dayanarak, fakat tek taraflı yüküm yükleyebilir. 

Bu yükümün karşılığında diğer âkidin yeni hakları doğmaz mı ? 
Şüphesiz doğar. Fakat sözleşmeyi fesih hakkı doğaraaz. Mesele burada. 

Özel hukukta siz bir akit yapsanız, karşı taraf, bu akti, tek ta
raflı olarak değiştirmek yetkisini size genellikle tanımaz. Tanırsa da, 
bunu adetâ yepyeni bir akit yapılıyormuşçasma hükümlere bağlar. Yani, 
o tek taraflı değiştirme yetkisini kullanırken, yeniden pazarlığa gi
rişirsiniz veya pazarlık istemezseniz, size, o tek taraflı değiştirme 
yetkisi mukabilinde öyle yükümler yükler ki, mevcut akil tek tarafJ^ 
değiştirmektense, icabottigi zaman yepyeni ikinci bir akit yapmağa siz 
razı olursunuz. 

İdare ise, böyle, kendi kesesinden yiyen bir özel kişi gibi, cömert 
davranamaz. Sizin yükümünüzü tek taraflı ağırlaştırma yetkisini, yapaca
ğınız akit hükümleri arasında sizden ister ve karşılığında da, normalin 
üzerinde hiçbir külfet yüklenmeğe yanaşmaz. 

Denmiştir ki, kamu hizmetlerinin gördi-rülmesinde, İdare, âdî hiz
met akitleri yerine "İdarî hizmet sözleşmr-leri" yaparsa, bu, maksada 
elverişli olur. 

Mümkündür. Bunlar uzun süreli sözl'Şiıeler olabilirse, İdare, hiz
metin nasıl görüleceğini bütün ayrıntı'-arıyla tek taraflı olarak evvel
den "şartnameler" le tesbit ederse v ^^ hususta sizinle küzakereye gi
rişmeden sözleşme yaparsa, İdare il- kamu görevlisi arasındaki münase
betin akdî olmasında mahzur kalma™ 

Ancak, Hukukun caiz ve elV'-*'iŞİi gördüğü böyle bir çözümü, bu sefer 
İdare'1er istememişlerdir. Seb-P ?'-'• 

Sözleşme yapmak demek, r-- '^'^ °lsa "müzakere" etmek demektir. Kamu 
görevini alacak olan kişi, j-ẑ etin şartnamesini olduğu gibi kabul etse 
bile ve bu sözleşmeler müm'-̂  olduğu kadar uzun süreli tutulsa da, ni
hayet süre sona erecek, .̂ l̂eşraenin yenilenmesi gerekecektir. Bu takdir
de de, kamu görevlisi, t-^'^t ^^<^ ^"^ sefer, en azından bir "ücret"-pazar
lığına oturacaktır. İd-:®; ̂ cĴ et pazarlığı yapamaz. Zira kamu hizmetle
ri, tüm devlet faaliy"̂ '̂ ^̂ - Bui'ada ücretin karşılıklı pazarlığı ve tes
biti, ekonomik haya Jzermde . /tıu hizmetleri 

pek büyük etkiler doğurur. Pazarlıkta an
laşamama hâlinde', :-'"" "-̂ -̂ "'«̂ -lerı görülemez hale gelir ve çöker. Kamu 
hizmetlerinin çök:--°̂ ' devletin çökmesi demektir. Onun için İdareler, 
kamu görevlisiy% '«kendileri arasında hiçbir şekilde "sözleşmeli" bir du
ruma birçok mer-''"'̂ *1®̂ "8 (Anglo-saksonlar, Kara Avrupasmda Belçika, 
İsviçre hariç •-•'''''- olmamışlardır. D'stelik "sözleşmeli"-bir durumun ' ' 
kabulü, bunr''̂ '̂'̂ '̂̂ '̂ '̂ '' Eenel iş sektöründe olduğu gibi "toplu sözleşme" 

8 .-rov-'-'̂  getirir diye düşünülmüştür. 
Bu d-̂-''*̂°®' ™«iiui"-i<äare münasebetlerinde "Kanunî (=statüter)" durum" yi 
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teorisir . tatbikatına yol açmıştır. 



unî (=statüter) dup-umun,, -jâni kural tasarruflarla düzenlenmiş 
objektif, kişilik-dxşx'' .hukukî durumun mahiyetini evvelce ay-
olarak anlatmıştım (Bf.35 ve dev.). Pek iyi-bilmiyor veya hatır-
rsa.nız djPİi]3_biı̂  daha ojm̂  ve öğrenmeden geçmeyiniz. 
ün, kamu görevinde, bizde hâkim olan uygulama "Kanunî durum" da 
"Statüter durura" uygulamasıdır, O halde, kanunun özel olarak raü-
mediği ve böyle bir müsaadeye dayanılarak açıkça akdî bâglantı-
s olunmadığı her kamu görevinde, "Statüter durum" var demektir. 

§ 3. KANm-lLAB VE PERSONEL REFORMU 
Devlet memuriyetinin derlı toplu bir hâle konulması Cumhuriyet ida

resinde mümkün olabilmiştir. Saltanat devrinde çeşitli kamu görevlerin
de bir düzenlilik yoktu. • , 

1876 (=1293) Anayasası, Memur Hukukuna el. atmamış değildi. Bu Ana
yasanın 'i3-h\ inci maddelerinde Memur hukukunun esasları düzenleniyor
du. 39 uncu madde, kanunî durum teorisinin kabul olunduğunu ifade etmek
tedir. Bu maddeye göre: •• ' , . 

" Bilcümle memurin, nizâmen (=yâni tek taraflı olarak) tâyin olu
nacak şerait (=şartlar) üzere ehil ve müstahak oldukları memuriyetlere 
intihap olunacaktır ve bu veçh (=suret) ile intihap olunan memurlar, 
kanunen muoib-i aal (=azledilmelerini gerektiren) hareketi tahakkuk 
etmedikçe veya kendüsü istifa eylemedikçe veyahut devletçe bir sebeb-i 
zarurî (=zorunlu neden) görülmedikçe azl ve tebdil olunamaz (=değişti-
rilemez) ve hüsn-ü hareket (=iyi davranış) ve istikamet (=doğruluk) 
ashabından (=sahiplerinden) olanlar ve devletçe bir sebeb-i zaruri'ye 
mebni (=dayanılarak) infisal edenler (=yerinden uzaklaştırılanlar) 
nizam-ı mahsus'unda (=özel nizamında) tâyin olunacağı veçh ile terak-
kiyata (=ilerlemeye) ve tekaüt (=emeklilik) ve mâzûliyet (=azl edilmiş 
olma) maaşlarına nâll olacaklardır (sereceklerdir) ". 

Sizlere biraz ağır gelebilecek bir Osmanlıca. Fakat anlamamanız 
ihtimali olan bütün kelime ve deyimlerin karşılıklarını koydum. Dik-
kitle okursanız: l/Memuriyet statüsünün, tek taraflı olarak düzenlene
ceğinin; 2/tâyinlerde bu statüye göre ehliyet ve liyakat aranacağının; 
3/ Memuriyetten çıkarılmayı gerektiren bir hâl olmadıkça veya memur 
istifa-etmedikçe veya başkaca bir zaruret görülmedikçe memuriyetten 
uzaklaştırılamayacağınm ve işinden, alınıp başka bir işe verilemeyece
ğinin; V İyi halleri görülenlerin ve doğruluk yolunda olanların ve 
zorunlu bir sebeple uzaklaştırılanların özel .kf-nununda belirtileceği 
üzere ilerlemeye (yâni sonradan daha yüksek bir memuriyete) veya emek
lilik yahut azledilmişlik maaşları alacaklarının kabul edildiğini gö
receksiniz . 

Bunlar küçümsenecek ilkeler değildir. Bugünki hukukta da ilkeler 
bunlardır. Ancak 1876 Anayasasının bu ilkeleri gerçek bir uygulama gö
rememiştir. Memuriyet statüleri, dağınık'bir şekilde tertiplenmiş, 
riayet olunmamış, hele memurlar arasında eşitlik sağlanmamıştır. 

İkinci meşrutiyetten sonra da durum, toparlanaraamıştır. 
Cumhuriyetin ilk kanunları arasında 788';numara ile "Memurîn Kanu

nu" (18 Mart 1925) yer alır. Bununla sadece memur hukukunun bir kısmı 
düzenlenmiş, maaş işi bir yıl sonraki II08 sayılı "Maaş kanunu"- il-s ' 
ele alınmıştır. Bunda maaş miktarları değil, usûl -ve maaş işlemlerine -. 
ait esaslar tesbit edilmiştir. Daha sonra, memurların maaşlarını çe-. 
şitli hizmet alanlarında ayrı .ayrı tesbit eden kanunlar birleştiril
miş, maaşlarda eşitlik sağlanması amacıyla "Devlet m'eraurları aylık:-
larınm tevhid (^birleştirilmesi), ve teadülü ( = denkleştirilmeBİ) " 
hakkındaki 3656 sayılı (30 Haziran 1939) kanun .çıkarılmıştır. Böylece 
memur statüsü, maaş hükümleri, maaş. miktarları ve terfiler ayrı ayrı '• 
kanunların konusu olmuştur. -' • • 

1961 Anayasası 117-1J.8 inci maddelerinde memur hukukunun^ temel 
kurallarını koymuştur, '• 

• Diğer taraftan , ikinci cihan savaşının bitiminden beri, memur 
hukukunun yeniden düzenlenmesi ve genel bir personel reformunun ya-

pılmasıistekleri de hayli destek kazanmı-ş bulunuyordu. Çeşitli proje
ler hazırlanmış, fakat hiçbiri, kanunlaşma yolunda önemli sayılabilecek 
bir aşamaya ulaşamamıştı. 

Harbin getirdiği sıkıntılarla, memur maaşları satın alma gücünden 
pek çok kaybetmiş, memurlar büyük sıkıntılar içine düşmüşlerdi. Bu yüz
den zaman zaman, maaşlara zam yapan, ikramiyeler öngören kanunlar çıka
rılmış ve özellikle devletin memur bulmakta güglük çektiği alanlarda, 
genel düzenleme dışında özel düzenlemelere girişilmiş, gerek maaş tu
tarları, gerek çalışma şartları bakımından "eşitler arasında eşitlik" 
adamakıllı sarsılmıştı. Çeşitli çevrelerden ardı ardına "personel re-
formları" öneriliyor, fakat bu reformları om —-nlerin büyük çoğunluğu, 
aslında memur maaşlarının tatminkâr bir şekij > artmasını, doyurucu bir 
düzeye ulaşmasını istemekte olduklarının kend ".eı-i de farkına varm.ıyor-
• 1ar ve "personel reformu" nu sadece maaş artı̂ şı açısından görüyorlardı. 

Halbuki İdarede üç şeye büyük ihtiyaç vardı: 
1/ Kamu personelinin,- teşkilât olarak yeniden tertiplenmesi; 
2/ Personel statüsünün yeniden düzenlenmesi; 
3/ Maaş konusunun' yeniden ele alınması. 

Maaş konusu, kişiler bakımından en acele edilmesi lâzıragelen konu idi. 
Bunda şüphe yok. Yaşayabilelim ki çalışalım. Fakat bu konu, ötekilerden 
tamamen ayrıdır. Devletin gücü yetiyorsa, maaşlara yüzde bin de zam 
yapabilir. Bu mümkün olsa şikâyetler duracak mıdır ? 

Eminim ki ilk aşamada çoğu şikâyetler derhal duracaktı. Fakat dev
letin ve İdarenin (bir kelimeyle toplumun) yararı bakımından sür'atle hal
li gereken ve maaş meselesini dolaylı olarak, lâkin kesin şekilde et
kileyen diğer iki konu da vardı: Personel statüsü, 1926 tarihli Memurin 
kanunundan bu yana, gözden geçirilmek gerekmiyor muydu ? Bir kelime ile 
"memuriyet" beklenen düzen içinde miydi ? 

Bundan da önemli üçüncü sorun, idarî teşkilât reformu idi. 
Bugün, personel kanunu denilen "Devlet memurları kanununun" çAca-

rılmasmdan ve memur maaşlarının eskisine nisbetle kat'iyen inkâr kabul 
edemez bir şekilde artmış olmasına rağmen, kamu hizmetlerinde verim 
artmış mıdır ? Fiat artışlarının memur maaşlarının büyük bir kısmını 
alıp götürdüğü 'doğrudur, ancak bu fiat artışlarının da, büyük bir ölçüde, 
memur maaşlarındaki artıştan ileri geldiğini söyleyenler aceba tümden 
haksız mıdır ? Şahsen bir memur olarak, memur maaşlarının «.rtmasına 
kişisel düşüncelerimle karşı koyamam. Fakat memurları terfih (=ferah-
landırmak) sadece onların maaşlarını hep birden arttırmakla olmuyor. 
İdari teşkilatımız bir memur enflâsyonu içindedir. Gerektiğinden çok 
fazla memur çalıştırıyoruz. Memuriyete alırken "yetişkinlik" üzerin
de kat'iyen gereği kadar durmuyoruz. Memurlarımızı çalıştırıken, eşit 
görev verme, eşit verim isteme hususunda ise daha da az duruyoruz. Hiç 
şüphe yoktur.ki, yetişkin ve kalifiye bir memura gördürebilecegimiz bir 
işi, bu vasıflardan yoksun üç memura gördürüyoruz. Böylece, hizmetin 
kalitesi düşmekle kalmıyor, üstelik memur çokluğu yüzünden işler de 
memurlar arasında savsaklanıyor. Bir daireye girdiğiniz zaman, 10 me
murdan kaç tanesini ciddî ve yoğun bir çalışma içinde görebiliyorsunuz ? 
Ötekiler neyle meşgul 7 Bir büroda, beş daktilonun, makine başında 
yazı yazdıklarını görüyorsunuz, fakat içlerinde on parmağını da kulla
nabilen var mı ? On parmağını kullanan bir daktilo, rahatça beş daktilo
nun işini yapabilir ve ona, bir tanesini tasarruf ederek dört daktilo
nun maaş toplamını öderseniz, hem geçim sorununu, hem verim sorununu 
çözmüş olursunuz. 

Personel meselesi, çok yönlü ve pek çetin bir meseledir ve her 
memlekette, bizdeki gibi,-daima çözüm bekler durur; ne kadar çözseniz 
bir türlü çözülmez. Northcote Parkinson isimli bir ingilizin "Parkin
son -Law" (=Parkinson kanunu) isimli kitabından ve bir iki fikrinden 
buirada kısaca bahsetmek isterim. Northcote Parkinson, İdarede, adetâ 
bir fiziksel kanun gibi kendi kendine geçerli bir kanun bulduğundan ' 
bahseder ve buna kendi adını vermiştir. Bu, idarede "üreme kanunu"dur. 

Parkinson'a göre, idare, kendi başına bırakıldığı zaman ."ürer", 
özetle diyor ki: bir iş doğsun, siz bu işe bir memur tâyin ediniz; ' 
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j-j-rv ixiöaî ua. DU memur size gişlerek işinin başından aştığını ve bir yar
dımcıya ihtiyacı olduğunu kesinlikle' söyleyecektir; yardımcı ise hiçbir 
zarflan "tek" kişi olamaz, zira o takdirde'âmirle yardımcısı arasında iş
bölümü çok güçleşir ve. âmir bütün işini yardımcısına yükler; bu sefer, • 
yardımcıya da bir yardımcı gerekeceğinden, işin başında, bir yardımcı 
isteyene iki yardımcı verilir; ilk memur, işini bu iki'yardımcısına 
bölüştürür ve kendisi âmir olur; kıza süre sonra, her iki. memur, aynı 
şekilde yardımcılar isterler ve ikişerden dört memur daha alınır; bu 
suretle, idare, durmadan ürer". • . 

Parkinson'un verdiği bir örnek çok ilginçtir: Birinci cihan savaşi' 
sonunda İngiltere donanması elden geçirilmiş; gemilerin üçte biri hurda
ya, üçte biri yedeğe çekilmiş; yalnız üçte biri faal kalmış. Bu neden
le de, donanma mevcudu üçte bire inmiş. Fakat harp sırasında, karada 
hizmet gören donanma levazım teşkilatındaki memur sayısı üç misline 
çıkmış. 

İtiraf etmek gerekir ki, hizmette insa.n kullanmayı ve verim al
mayı ciddi surette, titizlikle uygulayacak esaslar tesbit edilmeden 
ve idarede "üreme" hâdisesinin önüne geçmeden hiçbir personel reformu 
gerçek amacını bulamaz. Onun için ilk şart, hizmetleri günün ihtiyaç
larına göre yeniden kurmak; hizmetin kamu yararına en uygun şekilde 
sürdürülebilmesi için teşkilât ve personel politikasında elastikiyeti 
mutlaka elde tutmak; ikinci şart sağlanabilecek en yüksek kalitede 
memuru bulup alarak, boş oturacak veya verim vermeyecek olanlarla maaş
larını ona varmoktir. 

"-Ama bu sefer berikiler ne yapsın ? Hasıl geçinsin ?" denirse, 
buna verilecek ceva;- " , faal idare'nin, bir sosyal yardım teşkilâtı 
olmadığıdır. Vatandaslax-i toptan feraha kavuşturmak başka bir mesele, 
bunlara birer küçük memuriyet ve geçinemeyeoekleri kadar az birer maaş 
vermek daha başka bir meseledir. Sosyal yardıma herkes taraftardır; 
fakat verimsiz memuriyetler bunun yolu değildir. 

Bütün bu problemlerin üstüste yığılması sonucu, daha 1961 Anayasası 
üzerindeki hazırlıklar bile sona ermeden. Milli Birlik İdaresi, 13 
Aralık I960 tarih ve 160 «ayılı kanunla "Devlet Personel Dairesi" ni 
kurmuştur. 

Kanunun 5 inci maddesi, bu Dairenin görevlerini şöyle saymaktadır: 
a) Önceden tâyin edeceği esaslara ve ölçülere göre, memuriyet 

ve hizmetlerin gruplandırılması suretiyle kurumların aynı ma
hiyet ve vüs'atteki işleri için müsavi ve muadil ücret prensi
bini tahakkuk•ettirmek; • ' ; 

b) Memur, hizmetli ve kadro unvanlarını standart hâle getirmek; 
c) Kurumlara personel alınmasına ve personelin terfii (=yükselmesi) 

için lüzumlu ehliyet şartının belirtilmesine müteallik umumi 
esasları tesbit etmek; 

d) Çalışma metotlarının rasyonel bir hâle getirilmesi için tatbiki 
gereken usûl ve esasları tâyin etmek; 

e) Memleketin iktisadî, sosyal ve malî durumunu takip ederek maaş 
ve ücretlerde ve diğer özlük haklarında yapılması icabeden ta
dilleri hazırlamak; 

f) Kurumların memur ve hizmetli kadrolarının hizmet icaplarına 
uygunfolarak-bir seviyede tutulması için gerekli revizyonları 
yapmak; ihtiyaçtan fazla olduğu tesbit- edilecek kadrolardaki 
memur ve hizmetlilerin mühhallere yerleştirme us ul ve esasla
rını..., dairelerince açıkta bırakılacak personelle ilgili 
muameleleri tesbit etı.ıek; 

g) .... -

Daha devam eden görevler listesindfe bizce en önemlileri sırayla f, dy-
c ve a'dır. Ve gene kanaatimizce en önemli iş, bunların dışında kalmış
tır ki, o da "Merkezî idareden başlamak üzere her kamu hizmetinin: 
a) Yurdun nerelerinde, t) nasıl bir teşkilâtla, o) hangi yoğunluk dere
cesinde, d) hangi vasıflarda ve hizmet bağlantılarında ka.ç memurla ve 
e) ne gibi usûller, araçlar, gereçlerle görüleceğini inceleyerek her bir 
hizmet için yeniden idarî teşkilâtı kurmak" olmalıydı. 



Bunun ne kadar uzun vadeli bir iş olacağını biliyoruz, fakat mera-, 
leketimizin böyle bir işe -kaç yılda tamamlanırsa tamamlansın- kesiu-
likl-e ihtiyacı-'bulunduğu muhakkaktır. 

§ '+. KEHURİYET STATÜSÜ • • -

5Örev-

A) KAMP GÖBEVLİLEBİ^ VS HSKiJBLflfi -' 
Memurlar, kamu görevlileri içinde belli bir sektörü meydana geti

rirler. Her kamu görevlisi, memur değildir. Kamu görevlilerini kapsa
yan' bir tanınılamayı T. Ceaa k.nun 279 uncu maddesinde görmekteyia. 
- Bu liiaddeye göre : 

,1/ Devaralı veya ıcuvakkat surette, teşriî, idari veya adlı bir amme 
vazifesi gören devlet veya diğer her türlü -amme müesseseleri memur ve 
BiUatahdemleri (=hisifflet.lileri}; 

2 / Devamlı veya muvakkat, ücretli veya-ücretsiz, ihtiyarî veya 
mecburî olarak teşriî, idarî veya adlî bir-âmme- vazifesi gör-en' diğer 
kimseler, -

Ceza kanunu tatbikatında memur sayılır. 
Gerçekten, Ceza kanunu burada İdare hukuku bakımından "raemur"u 

değil, genellikle "kamu göreı/lisi" ni tanımlamaktadır; 
Anayasamız 117 nci maddesinde, memur'u d o l a y l i b i r yoldan tanım

lamakta ve meâlen, memurun "Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin 
genel idare esaslarına göre yüriitmetle yükümlü bulunduğu kamu hizme.t-
lerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevleri yapan kişiler" olarak 
tarif etmektedir. 

657, Sayılı Devlet memurları kanunu da "Devlet memurunu' şöyle 
tarif ediyor: (mad,'f,A): 

" Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslı ve sürekli 
lere devamlı vazife görmek üzere atanan, genel ve katma bütçelerle 
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardan ve kanunlarla kurulan ':. 
fonlardan, kefalet sandıklarından, beden•terbiyesi hölgs müdürlükleri 
bütçelerinden aylık alan kişilerdir". 

Görülüyor ki, Ceza kanununun "memur" tanımı ile, Anayasanın ve 
Devlet Memurları, k.nun "memur" tanımı arasında çok fark vardır: 

1/ Görev farkı: Ceza k. tatbikatında yasama ve yargı görevleri de 
göz önünde tutulmuştur. Anayasada isa "genel idare esaslarına gijro" 
yürütülen hizmetlerden bahsedilmek suretiyle görev, idare içinde ele 
alınmaktadır. Devlet Memurları k.nda ise kapsamı geniş tutma eğilimi 
bellidir ve Anayasadaki sınırlamaya aykırıdır. 

2 / Görevin niteliklerinde fark; Ceza kanunu süreli veya süresiz 
olmasına bakmamaktadır. Her iki türlüsü de olabilir. Anayasa aslı ve 
sürekli görev aramaktadır. Devlet memurları kanunu da, memurluk için 
görevin aslî ve s.ürekli' olmasını şart koşuyor. 

Ceza kanunu, görevin mecburî veya ihtiyarî, ücretli veya ücretsiz 
olması bakımından fark gözetmiyor. 

Anayasa "genel idare esaslarına göre yürütülen hizmet" demekle, 
"raecburîligi" hariç tutuyor, tjcret unsuruna yer vermiyor. 

Devlet Memurları k.nu ise "aylık" unsurunu öngörüyor. 
•Gerçekten Ceza k.nundaki kapsam, son derece geniştir ve belirtti

ğimiz gibi, asıl amaç memur'u tanımlamak değil, tüm kamu görevlilerini 
tanımlamaktır; zipa Ceza kanununda gerek kamu görevlilerine karşı, ge
rek kamu görevlileri "tarafından işlenen bazı suçlar, bu sıfatı haiz 
olmayanlara karşı veya haiz olanlar tarafından işlenen suçlardan daha 
ağır cezalarla müeyyedelendirilnıiştir. 

Ceza kanunu kapsamına A) Fahrî ajanlar ve' B) Mükellefler-de gi- • 
rer. Fahrî ajanlar, genellikle seçim yoluyla gelip belli bir süre için 
yasama veya idare organlarında aylıksız ve ücretsiz gcrev yapanlar
dır ki Yasama meclisi üyeleri, belediye ve il genel meclisleri üyeleri 
bu kategoriye girerler. Bunlar aylık veya ücret değil, olsa olsa "öde
nek", "yolluk" veya toplantı başına verilen bir para olan "Huzur hakkı" 
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alırlar. , ' • . . 
Mükellefler ise, isteklerine' bakılmaksızın kamu görevine alınan

lardır. Askerlik mükellefleri gibi. Bunlara para verildiği olur; ye
dek subaylar aylık alırlar. Erlere ise belli bir harçlık verilir; bu 
bir ücret, maaş, aylık, ödenek değildir. 

Devlet memurları kanunu ise, memurluğu, devletin tüm kamu hizmetle
rine teşmil eden bir ifade kullanmak ve Anayasanın "genel idare esasla
rına göre- yürütülmekte olan kamu hizmetleri" kıstasını aşmakla, belirt
tiğimiz gibi Anayasayı bu konuda adetâ "genişletmekte" dir.. Bir kanun, 
bunu yapamaz. 

Bu nedenle biz,. Anayasadaki tanımlamaya sadık kalacağım ve Memur
ları' "İdarî kamu hizmetlerinin yürütülössine aslî ve sürekli görevler
le katılan ve aylık alan kamu görevlileri" olarak tanımlayacağız. 

Devlet memurları kanunu (=bundan sonra kısaca.DMK diye zikredeceğiz) 
üç türlü iatihdam (=hiamet gördürme) şekli daha kabul etmektedir: 

a/Sözleşmeli personel: özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığına • 
ihtiyaç gösteren geçici işlerde ve zarurî hallere münhasır olmak üzere 
kullanılabilir. Bu sözleşme "idarî" nitelikte bir hizmet sözleşmesidir. 

•̂ Z Peçici peJ::sonel: Bir yıldan .az süreli işlerde veya mevsimlik 
hizmetlerde sözleşme ile çalıştırılan, fakat İş kanununa göre de işçi 
sayılmayan görevlilerdir. 

c/İşgilcr: İş kanununa, Sendikalar kanunun.a ve Sosyal sigortalara 
tâbi, o kanunlara göre İşçi sayılanlardır. „. 

DMK, memurlar/Ve şu üç şekil/dışında kimse/çalıştırılamayacağını 
belirtmektedir. 

"Memurlar" ile şu yukarki üç türlü personel arasındaki farkları 
görelim; 

a/Memurlar, İdare ile "sözleşmeli" Segildir. Diğerleri hep sözleş
meli 'dirler. • • 

b/Memurlar aslî ve sürekli işlerde çalıştırılırlar; diğerlerinin 
işleri bu nitelikte değildir. 

c/Hemurlar "devamlı vazife görmek üzere" atanmışlardır. Diğerleri, 
sözleşmeli olduklarına ve sözleşmelerin de daima bir güresi bulunduğuna 
göre, memuriyetteki devamlılık, diğerlerinde yoktur. 

d/ Memurlar aylık (veya maaş) alacaklardır., Diğerlerinin ise alacak
ları akdi. niteliktedir; bir- "ücret" tir, 

B) MEMUR SINIFLARI 
Memurlar 8 sınıfta toplanmışlardır. Sınıflar, kamu hizmetlerine 

katılma şeklini ve meslekleri gösterir: (DMK.32 v,d.) 
1. Genel İdare Hizmetleri sınıfı: DMK'nun uygulandığı kurumlarda 

yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve diğer sınıflara 
girmeyen meırıurlardar. oluşur. 

2. Teknik Hizmetler sınıfı: Yüksek'mühendis, mühendis, yüksek mimar, 
mimar, jeolog, kimyager ve teknik okullar mezunlarından olup kendi uzman
lıkları içinde veya dışında (öğretmenlik hariç) çalışanları kapsar. 

3_. Sağlık_ Hizmetleri_jve?_Ŷ rdjjncı_J3̂ ^ sınıfı: Sağlık 
hizmetlerinde ıneslelîı eğitim görerek yetişenlerle bunlara yardımcı 
olanları kapsar, 

jt. Eğitim ve öğretim Hizmetleri sınıfı: Bu hizmetlerde görevlen
dirilen öğretmenleri kapsar. 

• 5- Avukatlık Hizmetleri sınıfı: Avukatlık ruhsatına sahip, baroya 
kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisine sahip olan
ları kapsar. ' . . ̂  
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6, Din Hizmetleri sin_if i: Özel kanunlarına göre çeşitli dere
celerde dini eğitim görmüş ve dini görev yapan memurları kapsar* 

7, Emniyet Hizmetleri sınıfı: Özel kanunlarına gore polis,, ko
miser muavini, komiser, başkomiser, emniyet müfettişi, polis müfet
tişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü sıfatlarını kazanmış olanla
rı kapsar. 

8, Yardımcı Hizmetler sınıfı: Her türlü yazı ve dosya dağıtmak 
ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, hiz
met yerlerini temiz tutmak, aydınlatmak, ısıtmak. .. pjibi işleri yap.-
raak, ana mahiyetteki hizm.etlerde çalışanlara yardımcı olmak gibi 
işlerde çalıştırılanları kapsar. 

C) MEMURLUĞA GİRİŞ 
Memurluğa alınacak olanlarda genel ve özel olmak üzere iki tür

lü şart aranır. 
Genel şartlar: 
l/Türk vatandaşı' olmak; 
2/l8 yaşını bitirmiş olmak (Bir meslek veya sanat okulunu biti
renler enaz 15 yaşını doldurmuş olmak ve kazaî rüşt kararı 
almak şartiyle kabul edilebilirler). 

3/Ortaokulu bitirmiş olmak (Böyleleri bulunamazsa ilk okul mezun
ları da alınabilir). 

Î-/Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
5/Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsalar 
bile zimmet, ihtilas, irtikâp- rüşvet,. hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartı
cı bir suçtan dolayı hapis cezasına hükümlü bulunmamak. 

6/Askerlikle ilgisi bulunmamak (meselâ çürük); askerlik çağma^el-
meraiş; eylemli askerliğini yapmış veya ertelenmiş olmak. 

7)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl has
talığı veya böyle sakatlıkları olmamak. 

Özel şartlara gelince: Kabul edileceği sınıf için gereken öğreni
mi görmüş olmak ve ayrıca "Görev ve çalışma yönetmeliklerinde" belir
tilecek diğer şartları (meselâ ys-̂ anci dil bilmek gibi) taşımak lazım
dır. 

DMK, ilk defa göreve alınacaklar arasında bir yarışma sınavı ön
görmektedir. Kurumlar, ayrıca özel yarışma ve yeterlik sınavları dü
zenleyebilirler. 

Şartları haiz olup sınavı kazananlar "Memur adayı" olarak tayin 
edilirler. Adaylık 6 aydan az, 2 yıldan çok süremez. Bu, bir deneme 
devresidir, İşe yaralayacak oldukları anlaşılanların, kurumlarındaki 
"değerlendirme kurulları"nın önerisi üzerine, atamaya yetkili âmir ta
rafından işine son verilir. 

Adaylık süresi sonunda da bir sınav yapılır veya aday bir "değer
lendirme" den geçirilir. Bunda başarılı olamayanların ilişiği kesilir. 

İSTİSNAÎ MEMURLUKLAR'a gelince: DMK, ötedenberi,.^devlet hizmetle
rindeki bazı özellikler göz önünde tutularak "istisnaî memuriyet" ni
teliğinde kabul edilmiş bir takım memuriyetleri, biraz da genişleterek 
muhafaza eylemiştir (DMK, 59). 

Bunlar: Cumhurbaşkanlığı dairesi ile Cumhuriyet Senatosu, Millet 
Meclisi memurlukları, Başbakanlık ve bakanlık özel kalem müdürlükleri, 
Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlikleri, valilikler, elçilik, büyük
elçilik, daimî temsilcilikler, Din İşleri Yüksek Kurulu üyelikleri. 
Millî İstihbarat Teşkilâtı memurlukları,'Dışişleri bakanlığı hukuk mü
şavirlikleri ve Devlet Konservatuvarında görevlendirilecek uluslarara-, • 
sı üstün yeneteklere sahip kişilere verilecek işlerdir. 

Fakat :bu türlü kadrolara atanmak, kazanılmış hak sayılmaz. Memuri
yet kıdemi bakımından ilk memurluğa giriş gibidir. ' • . 
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KADRO VE ATANM_A : Kadrosuz memur atanamaz. Kadro, bir görevin ih
dası demektir. ' .• '•' 

Hangi sınıfta, ne kadar ve ne -derecelerde Roraura ihtiyaç.bulunduğu 
anoak ihdas sd.ilen kadrolarla belli olur. Kadrolar, her yıl Bütçe kanunu 
ile gösterilir. 

O halde, bir memura ihtiyaç olmadikça, kadro ihdas edilememesi ge
rekeceğine göre,, bir kadro bulundukça da, oraya bir atama yapılmasası 
düşünülemez. Zira aksi halde-, kamu hizmeti, yeteri kadar elemana sahip 
kılınmıyor demektir ki, bu, hizmetin verimini şüphesiz sarsacaktır. Bin-
r.atice, bir kadroya tâyin, evvelce kadronun ihdası sebepleri' ortadan 
kalktığı için gerekmiyorsa, İyi idarecilik, o kadronun da kaldırılması
nı icabettirir. 

Atamalar bakımından memurları ayrıca gruplandırmak mümkündür. 
Atamalar, genellikle: a/ Yasama organı tarafından, b/ Bakanlar Ku

rulu (ve tabiî Cumhurbaşkanının imzasıyla) tarafından, o/ Müşterek, ka
rarla (İlgili bakan, başbakan ve Cumhu.rbaşkanı) ,. d/ Bakan veya vali veya 
Gene-l Müdür tarafından yahut kurumların en yüksek âmirleri tarafından, 
e/ Kaymak-am ve' eşiti olan merciler tarafından yapılanlar olmak üzere 
gruplandırılabilir. "'• • 

Atama ( = tâyin) kararı bi-r gart-tasarruftur (Bk. sf. 35), Atanan 
kişi, bu tasarrufla "genel, objektif ve kişilik-dışı" bir hukukî du
ruma, yani "statü" ye sokulmuş olur. - -

p)_ KARİYER ( = carriere=meslek) • .̂  '• 
DMK 3 üncü maddesinde, "Kariyer" i dolaylı bir biçimde tanımlı

yor. Buna göre, kariyer "Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için 
lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun-şekilde, sınıfları içinde 
en yüksek "derecelere kadar ilerleme imkânı sa.glamaktır" •-

Bu hükümle ifade edilmek istenen asıl husus, bizde, devlet memu
riyetinin bir "meslek" olduğu, yâni "profesyonel memuriyet" sayıldığı 
ve bu esas .üzerine duzenlendiğidiı-. 

Bu hüküm karşısında, aceba devlet-•rn'emurlyetinîn "kariyer" telâkki 
edilmediği memleketler ve haller var mıdır ? sorusu akla gelir. 

Gerçekten bazı memleketlerde (özellikle anglo-amerikan ülkelerinde) 
başlangıçta, devlet memuriyetinin bir meslek olmakla ilişkisi yoktu. 
Şimdi ise, kısmen bu hâl devam etmektedir. 

Devlet memuriyeti bir meslek (profesyonel memurluk)' olmadığı zaman, 
tamamen Hükümete bağlanır ve siyasî iktidara sahip olan siyası -parti
nin hizmeti gibi bir hâl alır. Bu sebeple de, iktidair değişikliklerinde, 
bilhassa kilit noktalarında ve kendi çalıştığı kuruma nisbetle -yüksek 
mevkilerde bulunan tüm memurlar görevlerinden uzaklaştırılır, yani me
muriyet statüsünden çıkarılır ve bunlardan boşalan yerlere, tıpkı, "İs
tisnaî memuriyetler" de olduğu gibi, yeniden atamalar yapılır. Bu se
beple de, kimse, memuriyette "kazanılmış hak" sahibi sayılmaz ve olamaz. 

Bizdeki gibi, memuriyetin bir "kariyer" yâni meslek olarak kabul 
edildiği memleketlerde ise, iktidardaki siyasal parti veya görüş, iç-fce 
ve dışta izlenen yeni politikalar her ne olursa olsun, memur, memuri
yetinde kalır ve onun yükselmesi, emekliliği, memuriyetten uzaklaştı
rılması, "siyasî.!-', niteliği olmayan, objektif esaslara bağlanmıştır. Bu
nun İlk sonucu, memurun siyasetle meşgul olabilmesinin, siyası parti
lere girebilmesinin yasaklanması ve görevini ifade her yönden .ve titiz
likle tarafsızlığını muhafaza etmek yükümü altına .sokulmasıdır. Ancak, 
gene de, her memlekette bazı yüksek veya özel memuriyetler İıulunur ki, 
oralarda, belli bir siya.sî görüşün-kuvvetli veya hafif, fakat mutlaka 
belli bir "ektinligi" altında hizmet yapılması, bir zaruret ifade eder.. 
Örneğin, bir devlet, diğerine karşı-sürdürdüğü politikada bir değişiklik 
yaptığı veya bir değişiklik yapmak'istediğini üstü kapalı biçimde açık
lamak istediği zaman, henüz süresini doldurmamış olan elçisini değiş
tirir ve o memleketin daha 'fazla sempati ile karşılayabileceğini umduğu 



bir başkasını gönderir. Netekitn, daha titöklü politika değişikliklerinde, 
evvelce sürdürülen politikaya angaje olmuş Dışişleri bakanlarını da 
değiştirmek âdettir.. 

Şimdi, bizdeki "İstisnaî memuriyetler" e bakınız. Göreceksiniz ki, 
bunlar az çok "politik" bir renk taşır. Bu memuriyetlerde kariyer'den 
gelme memurlar da bulunur ve hattâ bazan çoğunluğu da teşkil edebilir
ler. Fakat devlet, bu memuriyetlerin "politik" etkinlikleri olabilece
ğini düşünerek, bu tür "istisnaî" İlkleri yaratmış ve bittabi bunun he
men artından da, bizde devlet memurluğu esas itibariyle bir "meslek" 
olarak düzenlendiği için, istisnaî memuriyetlerin kazanılmış hak bah
şetmeyeceğini belirtmiştir. Böyle gayet dar bir kadro ve ölçü içinde 
de olsa, her memlekette, bir takım istisnaî memuriyetlere ihtiyat; var
dır. 

Fakat, bu istisnaıligin çok genişletildiğini düşününüz. O takdirde 
bir iktidar partisi değişikliğinde veya bir hükümet değişikliğinde, 
bütün yüksek memurlar, memuriyetlerini kaybedebileceklerdir. Peki, bun-

.• ların yerine kimler gelecek ? 
Bu usulün (ki Amerikada buna "spoils system" denilir ve bizde "ga

nimet usulü" diye tercüme edildiği vâkîdir) uygulandığı ülkelerde, si
yasal partilerin, birer "yüksek memuriyet kadrosu" olur. Parti iktidar
da değil iken, bunlar özel sektörde, kendi işlerini görürleri İktidara 
gelince,:kendilerine, meslek, tecrübe ve ehliyetlerine uygun-görevler 
verilir. 

Bittabi bu usulü uygulamanın, pratikte pek büyük güçlükleri ve 
mahzurları olduğu aşikârdır. Zira, evvelâ profesyonel yüksek raemur 
yetişmez; devlet memuriyeti "müesseseleşemez". İkincisi, iktidardan 
çekilen partinin, bu yüksek memurlar kadrosunu, tekrar iktidara gelin
ceye kadar muhafaza edebilmesi pek zor bir iştir. Bunların özel sek
törde kendi iş sahaları mevcut bulunsa da, devlet tecrübesini az çok 
kaybederler. Eğer iş sahaları yoksa, partinin bunları beslemesi lazım
dır. Ve bir de, bir siyasî partiye ne kadar bağlı olursa olsun, büyük • 
özel işletmelerin başında bulunan veya bu tür işletmelere sahip olan
lar, yüksek kazançlarını bırakıp, devlet memuriyetine gelmek istemeya-
bileceklerdir. 

Anglo-amerikan ülkelerinde (İngiltere, Amerika ve aynî İdare sis
temlerine ve siyasal kültürlere salılp ötekilerinde) bu usûl vaktiyle 
adamakıllı geniş ölçüde uygulanırdı. Yavaş yavaş bu uygulama, şu say
dığımız sebeplerle daraltılmış ve ancak en yüksek yönetim mevkilerine 
inhisar ettirilmiştir. 

Bu sistemin lehinde söyleyenlerin dayandıkları esas fikir şudur: 
memurlar, özellikle yüksek yöneticiler, bir siyasî partiye mensup ol
dukları zaman, o parti iktidara gelip de uygulayacağı politikalar Ya
sama organından "güven" alınca, yani memleketin o yeni politika ile 
yönetilmesi istenince, daha canla başla çalışır, o politikanın başarı
sı için ellerinden geleni yapar, ödevlerinin gerektirdiğinden fazla 
fedakârlıklar gösterirler. 

Bu fikir, doğruluk payı taşıyabilir. Ancak, işin diğer bir yüzü 
daha var. Böyle olunca, bu memurlar, vatandaşlar arasında politik 
ayrımlar yapmağa kalkmazlar mı ? Hizmet gördükleri bölgeler arasında 
ayrımlara girişmezler rai 7 Politik yatırımlara kalkışmazlar mı ? Ve 
böylece, vatandaşın, vergi ödediği devletten eşit hizmet alması'imkâ
nı ortadan kalkmaz mı ? 

İşte bu mahzurlar, yukaı-da zikredilen "fayda" dan üstün geldiği 
içindir ki, evvjälce bu sistemi geniş şekilde uygulayan memleketler 
bile, uygulamayı daraltmışlar ve daha da daraltmaktadırlar. Bunun so-
nucundadır ki, devlet memuriyeti, teknik bir hizmet, bir meslek, bir 
"kariyer" hâlini alabilir. Bugün devletin bütün hizmetlerinde "teknik" 
vasıf galip geldiğine göre, memuriyetin profesyonel hâle sokulması da 
kesin bir zorunluluk olarak kendisini kabul ettirmiştir. Bunu, bu şe
kilde anlayan ve kabul eden memleketlerde de, bizdeki gibi, memurla
rın çeşitli özgürlükleri daraltılmış ve siyasetten uzaklaştırılmaları
na çalışılmıştır. Hükümet "siyasî" dır; fakat "İdare" tarafsız olacak
tır; Hükümetin programı içinde, siyasetle değil, teknikle çalışacaktır. 
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E) MEHOHLARIN ÖDEVLERİ , S0RUHLULÜKL_AR'I ,__ YASAKLAR 

* Devlet memurları, T.C. Anayasasxna sadakatle bağlı kalmak ve T.C. 
kanunlarını sadakatle uygulamak zorundadırlar (DMK 6). 

* Devlet memurları, siys.sî partilere üye olamazlar; herhangi bir 
siyası parti veya kişinin yararını veya zararını hedef tutan davranış
larda bulunamazlar; görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, 
siyasî düşünce, felsefî inanç ve mezhep ayrımı yapamazlar (DMK 7). 

* Devlet memurları, resmî sıfatlarının gerektirdiği itibar ve gü
vene lâyık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla 
göstermek zorund^adırlar (DMK 8); resmî bir sıfatla yabancı memleketlerde 
bulunanlar, devlet itibarıhı veya haysiyetini zedeleyici fiil ve dav
ranışlarda bulunamazlar (DMK 9). 

* Devlet memurları, kamu görevleri hakkında basma, haber ajans
larına, radyo, televizyon kurumlarına bilgi veya dömeç veremezler. An
cak bakanlar ve illerde valiler veya bunların yetkili kılacağı memur
lar böyle bilgi ve demeçleri verebilirler (DMK 15)* 

* Devlet memurları, görevleri sona erdiği zaman, ellerihde bulu
nan, görevle ilgili resmi belgeleri, araç ve gereçleri iade etmek zo
rundadırlar. Bu zorunluluk memurların mirasçılarına da şâmildir (DMK l6). 

* Devlet memurları, diledikleri zaman, memurluktan çekilebilirler; 
fakat kamu hizmetlerini aksatacak şekilde "birlikte" çekilemezler; greve 
karap veremezler; grev tertipleyemezler, grev teşebbüsünde bulunamaz ve 
grev'yapamaz, bu yollarda telkinlerde bulunamazlar (DMK 20, 26, 27). 

* Devlet memurları, !• Ticaret k.na göre "tacir" veya "esnaf" sa
yılmalarını gerektirecek ticarî faaliyetlerde bulunamazlar; ticari mü
messil, ticarî vekil, kollektif şirket ortağı, komandit şirkette koman
dite ortak (şirket borçlarından dolayı sorumlulukları sınırsız ortak) 
olamazlar; üyesi oldukları yapı veya tüketim "kooperatiflerinde yönetim 
ve-denetim görevi alabilirlerşe de memurluk edemezler; eşleri veya re
şit olmayan çocukları veya mahcur çocukları böyle ticaret yapıyorsa,. 
bu durumu 15 gün içinde kurumlarına bildirirler (DMK 28). 

* Devlet memurları, dolaylı veya dolaysız hediye alamaz, isteye
mez, iş sahiplerinden borç para alamazlar; denetimleri veya kurumlarının 
ilgili bulunduğu teşebbüslerden ne suretle olursa olsun menfaat sağla
yamazlar (DMK 29, 30). • • 

* Devlet memurları, kamu hizmetleriyle ilgili gizli bilgileri,, 
görevlerinden ay.rılmış olsalar bile, yetkili bakanın veya valinin veya 
bunların yetkili kıldıkları kişilerin izinleri olmadıkça açıklayamaz-
1ar.(DMK 31) . 

Ceza kanununun ve diğer kanunların koyduğu yasakları ayrıca göz 
önünde tutmak gerekir. "Vatandaşa .kötü muamele" ves. gibi. 
g) ÂMİRE İTAAT VE "KANÜMSÜZ EMİR" ' 

Memurlar, görevlerinin doğru ve iyi yürütülmesinden dolayı âmir
lerine karşı sorumludurlar (DMK 10). ' 

Burada "âmir" deyimini, İdarenin üçüncü şahıslarla ilişkileri. 
İdarenin temsili ve idarî tasarruf ittihaz etme yetkileri bakımından 
anlamamak lâzımdır. 

Buradaki âmiriyet "hizmet içi" âmiriyettir ki, bazan genel anlam
daki ârairiyete tekabül eder, bazan da -çoğu zaman- etmeyebilir. 

•Yukarda 72 noi sayfada amirlik ve iyerarşi izah edilmiştir. Memur
lar, karar ittihazı hususundaki.yetkileri bakımından, kendi içlerinde 
(ârair-memur) diye bir ayırıma tâbîdirler. Bu anlamda, bakan, vali, kay
makam, bucak müdürü âmir'dirler. Merkezî idar'e dışında, âmiriyet mev
kileri, ayrı ayrı tâyin ve tesbit edilmiştir. Böylece tüm memurlar, 
bir iyerarşi teşkil ederler. 

Ancak İdarenin bir de- kendi iç faaliyeti bakımından tesbit edil- . 
miş bir iyerarşisi vardır ki, bu, daha ziyade, memurların, birbirleri
nin çalışmalarını, k,anun v? nizamlara uygun olması gereken hareketleri-



ni denetleme bakımından önem taşır, örneğin 'bir "büro şefi", genellikle 
bir "âmir makam" değildir; yâni İdare adına ve üçüncü şahıslarla iliş
kiler bakımından karar almağa, İdareyi temsile, İdareyi ilzama yetkili 
değildir. Bununla beraber, onun bürosunda çalışan müteaddit memurlar ola
bilir; bu memurların çalışması, verimi, çeşitli işleri görmeleri şef
lerinin sorumluluğu altında cereyan eder. 

İdare adına karar verme, tasarruf ittihaz etme yetkilerine sahip 
olanların amirlikledi şüphesiz söz götürmez; fakat ids,renin bir de "iç 
düzen" i vardır; bu iç düzende, asıl âmiriyet makamları arasında, gene 
bir "iç düzenleme" sonucu ara-âmirlikler tesis edilmiş olabilir; bun
lar, İdareyi, asıl amirler gibi temsil ve ilzam etme yetkilerine sahip 
olmayabilirler; üçüncii şahıslara karşı idarî tasarruflai' ittihaz edemez
ler; yetkileri idarenin iç düzenine, çalışmasına yönelik ve bununla sı
nırlıdır. Ancak bunlar da iç rüzende emirler verirler. 

Şinidi, herhangi bir suretle "emir verme" yetkisine sahip bulunan 
görevlilerin verdikleri emirleri yerine getirmek hususunda, emri alan
lara düşen yükümün mahiyeti ve sınırları var mıdır ? Varsa nelerdir ? 
Âmirler, gerek iç düzende, gerek İdarenin üçüncü şahıslarla olan iliş
kilerinde ve dış faaliyetinde hukuka aykırı emir verirlerse, memurların 
itaat yükümü, bu tür emirlerin de yerine getirilmesini gerektirir mi 7 

1876 Anayasasından beri, memurları, kanunsuz (=Hukuka aykırı) emir
lerin ifasından ve binnetioe sorumlu duruma düşmekten kurtarıcı anayasa 
hükümleri konulagelmiştir. 1924 Anayasasında da bu yolda teminat verdx. 

1961 Anayasasının 125 inci maddesi aynen şunu demektedir: 
"Kamu hizmetlerinde herhangi bir aıfat ve suretle çalışmakta olan 
kimse, üstünden aldığı-emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa 

srazı verene bildirir. Ancak,üstü emrinde ısrar eder ve bu emri yaz 
ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde emri yerijıe getiren 
sorumlu olmaz ", 

Ve aynı Anayasa martdesi devam ediyor: 
"Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; 
•yerine getiren'kimse, sorumluluktan kurtulamaz. 

Askerî hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni 
ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istis
nalar saklıdır". 
/ Askerî hizmetlerde emre ilişkin hükümler taşıyan kanun, 4 Ocak 

1961 tarih ve 211 sayılı "Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet ka
nunu" dur. Bu kanunda konumuzla ilgili esaslar şöyledir: 
" Emir, hizmete ait bir talep veya yasağın sözle, yazıyla ve 
sair suretle ifadesidir " (mad,8). 
" Disiplin, kanunlara, nizamlara ve âmirlere mutlak bir itaat 
... tir. 

Askerliğin temeli disiplindir" (mad,13)« 
" Ast... âmirlerine mutlak surette itaate... mecburdur. 
" Ast... aldığı emri vaktinde yapar ve değiştiremez, had.dini 

aşamaz. İcradan doğacak mesuliyetler emri verene aittir" 
(mad.14). 
" Emirler ast tarafından değiştirilemez...." (ı.ıad.20). 

Askerî hizmetteki bu mutlak itaat yükümü, ast'ların (yani 
"emir alanlar" m ) aldıkları emirleri, her ne mahiyette olur
sa olsun tartışma olanağını, âmiri hattâ ikaz olanağını kal
dırmaktadır. Zira, askerî hizmet, mahiyeti icabı, bu türlü 
tartışma -ve tartışma kapısı açabilecek olan ikaz'lara- kesin
likle elverişli değildir. Yukarıya naklettiğimiz gibi, "mutlak 
itaat" dışında, askerî hizmet düşünülemez. 

Genel Kolluğa gelince: Polis Vazife ve Salahiyet k,nun (4/7/1934, 
no, 2559) 2 noi maddesinin B bendinde. Anayasadaki esaslar tek-
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X ̂x j-iîiimciiv u-̂ , c^ixijut^ i'iuueaaaıç istisnalar 1:5 fıkra halinde sayıldık
tan sonra, yetkili âmirler, tarafından verilecek sözlü emirlerin 
derhal yerine getirileceği,- bu gibi hallerde yazılı emir isteneme-
yeceği, sorumluluğun da emri veren âmire ait olacağı belirtilmek
tedir. 

Şiirdi, meseleyi iki açıdan ele almak lâzımdır: 
l/- Anayasanın 125 inci maddesinin son fıkrasında değinilen' ve yu

karıya naklettiğimiz kanunî istisnalar dışında "suç teşkil eden emir" 
hiçbir suretle yerine getirilemez, 

O halde, mesele suç'un ne'demek olduğundadır. Suç, cezai müeyyede-
lere bağlanmış olan, hukuk ihlâlidir. Bilirsiniz ki, hukuk düzeninin 
her ihlali, müeyyedelerle karşılandığı halde, suç teşkil etmez. Bir ih
lâlin suç sayılabilmesi için, o ihlâl vukuunda. Hukukun öngördüğü müeyye-
denin "cezai" mahiyette olması lâzımdır. Cezai raüeyyedelsr ise, Ceza 
kanununda sayılmış olanlardır. 

2/ Bu durumda, ine'leyecegimiz konu, memura verilen emrin, cezai 
olmayan müeyyedeleri ha, 'ekete getirebilecek bir "Hukuk ihlali" ni ya
ratır nitelikte bir emir olması hâlidir. 

Burada da, rassele, Anayasadaki hüküm dikkatle incelendiği zaman, 
halledilmiş gibi gözükür. Ancak iş, o kadar basit değildir. Zira bir 
taraftan "iyerarşi" ve -ister iç, ister esas-amiriyet müessesesi, ve
rilen emrin yapılmasını gerektirir. İyerarşi ve amiriyet varsa, amirin 
verdiği emir, yerine getirilecektir. 

Diğer taraftan, verilen emrin "kanunsuz" (yâni Hukuka aykırı) ol
ması hâli söz konusudur. 

Kanunsuz (yâni Hukuka aykırı) emre itaat olunmayacağı, yazalı emir 
isteneceği Anayasada belirtiliyor. DMK'nun 11 inci maddesi de,.'-aynı esa
sı -fakat aşağıda değineceğimiz farklarla- tekrarlıyor. Memurun, âmi
rinden aldığı emri Hukuka aykırı görmesi hâlinde bu.durumu amirine bil
direceğini, amiri is.rar ederse, ondan yazılı emir isteyeceğini-, yazılı 
emir verilirse gereğini yapacağını, sorumluluğun emri verene ait ola
cağını söylüyor, ' 

Demek ki, memura, belli bir ölçü-içinde, âmirinden aldığı emrin 
hukuka uygu'nlugunu.inceleme ve bu hususta kanaat ifade etme ve bu ka
naat olumsuz ise, yazılı emir alana kadar emri icra etmeme yetkisi de 
tanınmıştır. 

Memur, aldığı emrin. Hukuka aykırılığını hangi kıstaslara göre 
ölçecek ? 

' Anayasa, bu kıstasları şöyle sıralıyor: "... yönetmelik, tüzük, 
kanun ve Anayasa..." (mad.125/1)-

DMK ise tersine! bir sıra izliyor: "... Anayasa, kanun, -tüzük ve 
yönetmelik..." 

Anayasaya göre, memur, aldığı emrin Hukuka uygunluğunu evvelâ 
-elde bir yönetmelik varsa- yönetmelik hükümlerine bakarak-, yönetmelik 
yok da tüzük varsa on bakarak, o dahi yoksa kanuna ve kanun da yoksa 
Anayasaya bakarak ölçecektir. 

Anayasanın bu hükmündeki sırayı şöyle anlayamayız: "-Memur, aldı
ğı emrin yönetmeliğe uygun olup olmadığına bakacak, fakat emir yönetme
liğe uygun olduğu halde tüzüğe aykırı ise, veya emir tüzüğe uygun ol
duğu halde kanuna aykırı ise, yahut emir kanuna uygun olduğu halde Ana
yasaya aykırı ise yerine getirmeyecektir" dijZ®J2£2!î * 

Zira bunu dediğimiz anda, kendisine verilen emir dolayısiyle, bir 
memurun, elindeki yönetmeliğin tüzüğe, tüzüğün kanuna, kanunun Anayasaya 
uygun olup olmadıklarını-.tartması, incelemesi ve bu incelemesinin sonu
cuna göre emjri.ifa edip etmemek hususunda bir karara varması' gerekecek
tir. 

Memur, bunu yapmağa mezun mudur ? • ' 
Diğer bir ifadeyle memur, derece derece hukuk normlarının birbirine 

uygunluğunu denetlemeğe mezun mudur ? , 
Bizce, kesin olarak )ıayır S Zira, bu normların birbirlerine uygun

luğunun" devletin hangi organ ve mercileri tarafından incelenebilecekleri 



bizzat Anayasada ve kanunlarda gösterilmiştir. Yönetmeliklerin tüzük
lere, yönetmeliklerin ve tüzüklerin kanunlara aykırı olup olmadığını 
denetlemekle görevli ve yetkili organ Danıştay, kanunların Anayasaya 
uygun olup olraadıklarını denetlemeğe yetkili oı-gan da Anayasa mahkeme
sidir. 

Fakat beri yandan bir de Anayasanın 8 inoi maddesinin 2 noi fıkra
sı var. Bu fıkrada şöyle deniyor: 

"Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, İdar£ 
makamlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır". 

•Bu hükme bakarak, şimdi incelemekte olduğumuz konu içinde "Madem 
ki Anayasa hükümleri idare raaka-mlarını ve kişileri de bağlayan temel 
hukuk kurallarıdır, o halde memur, aldığı bir emrin, tura hukuk normları
na ve en nihayet Anayasaya da aykırı olup olmadığını inceleyebilmeli-
dir" diyebilir miyiz ? 

Benoe, diyemeyiz. Sebebi şudur: 
1961 Anayasasının çeşitli hükümlerini incelerken, bu Anayasanın 

bariz bir niteliğini hiç unutmamak gerekir: bu Anayasa, 1950-1960 
arasında "Hukuk dışına çıkan" bazı tutum ve uygulamalara karşı tepki
ler (=reaksiyonlar) taşımaktadır (*); aynı veya benzer tutum ve davra
nışlar tekarrür etmesin diye "tedbirler" ihtiva etmektedir. Anayasamı
zın bu hükmü, Anayasaya "fahiş" aykırılıklar halinde,işleyebilecek bir 
hükümdür. Derslerimizin başında "normlar iyerarşisi" ni etraflıca gör
dük. Uygulamada ve "uyma" da, norm iyerarşisinde alt basamaktan yuka
rıya çıkılır; ancak normların üremesinde tersine bir yön geçerlidir 
ve normlar yukardan aşağıya ürer. 

O halde üreyen normların "üreme prosessüs' ünü" (:=üreme oluşumunu) 
her üreme basamağında inceleyecek ve Hukuka" uygunluğu veya aykırılığı 
muhkem kaziye ile ifade edecek yargı mencilerini Anayasa bizzat ken
disi kurmuş ve görevlendirmiş iken, bir memurun (Anayasadaki ifadeyle 
bir "idare makamı" veya bir "kişi" sıfatıyla) norm üreyişini denetle
meye kalkışması -ilerde göreceğiniz gibi- "fonksiyon gasbı" demektir 
ve "yoklu..." doğurur. Fakat, beri yandan herhalde Anayasadaki bu 8 in
ci madde (f.2) hükmünün de bir anlamı olmak lâzımdır. O halde bu anlara 
nedir ? 

İşte burada, Anayasamızın yer yer, geçmiş bazı kötü tatbikata 
tepkiler (=reaksiyonlar) taşıdığını düşünerek, şöyle diyeceğiz: "Ancak 
Anayasaya karşı fahiş aykırılık hallerind.edir ki, idare makamları ve 
kişiler, kendilerini sadece Anayasa ile bağlı saymaya mezundurlar; ak
si halde, norm denetimi yapamazlar". 

Fahiş aykırılık hâli ne olabilir ? Somut misaller aramağa hacet 
yok. Fakat en basit bir hukuk mantığı ile şöyle diyebiliriz: azçok 
aklı erebilen ve sosyo-politik asgarî bir kültürü, olan herkesin. 
Anayasaya apaçık bir şekilde göreceği bir aykırılık... Yani Anayasanın 
ak dediğine kara, kâra dediğine ak denilen bir hal..." 

Bu nedenle, "kanunsuz emir" konusunda Anayasanın 125 inci maddesin
de normlar arasında zikredilen si-ra bilimseldir; DMK'ndaki Anayasadan 
başlatılan sıra ise bilimsellikten yoksundur ve bu hususta DMK, Anayasa
ya, müsamaha edilmemek gereken bir aykırılık taşımaktadır. 

Şimdi tekrar asıl meselemize dönelim: Memur, aldığı emrin hukuka 
aykırı olduğu kanısına varırsa, onu icra -etmeyip yazılı emir İsteye
cek. . . 

Ekseri hallerde emirler zaten yazılı verilir. Çoğu zaman da, sözlü 
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(*) Anayasanın 1950-1960 arası tatbikatına karşı tepkilerden doğan bu 
tedbirlerine "reaksiyon" 1ar denilmektedir; doğrudur;"I96I Anayasası 
kısmen bir reaksiyon Anayasasıdnr" şeklinde bir ifade, kullanılan dil 
bakımından yerindedir. Fakat- maalesef, bazı yazı ve beyanlarda, bu 
fransızca "reaction" kelimesinden üzmeme olarak, "19Ğ1 Anayasası reaksi-
yoner bir anayasadır" denildiğine de şahit oluyoruz ki bu fecî bir yan
lışlıktır. Zira fransızcada "reaction" tepki demek ise de, "reaction-
naire" mürteci demektir ki, 1961 Anayasasının mürteci olmadığını herkes 
bilir. 



- 3-~- o-*v .̂ ö̂-̂ ^̂ -̂ J-' raKai; Dunun 
uazan peK guçleşebileceği ve 'hatt_â imkânsız olabilecsği haller de bu
lunabilir. O zaman ne olacak ? ' '• 

Bilmem, meseleyi derinliğine görebiliyor musunuz 7 Memura, aldığı 
emirlerin ''kanuniliğini" denetleme hususunda bir yetki veriliyor gibi
dir ve memur, bittabi böyle bir denetlemeyi kendi olanak ve yetenekle
rine göre yapabilir. 

Halbuki İdare hukukunun, "İyerarşik bağlantı" konusundaki temel 
ilkelerinden biri, memurun yapacağı görevi amirinin kendisine emretti
ği yolda yapması ve uygulayacağı mevzuat hükümlerini âmirimin bu hüküm
leri anladığı biçimde uygulamasıdır. 

788 sayılı eski "Memurin kanunu", memurların, şu söylediğimiz İdare 
hukuku ilkesi dolayısiyle, içtihadı hareketlerine kaideten cevaz ver
mezdi. O kanuna göre "Kanun ve nizamnamelerde sarahat olmayan ve hak
kında emr-i mahsus bulunmayan mesailde (=meselelerde) memurların içtiha
dı hareketleri oâiz" idi (raad.39). 

Özellikle, "konusu suç teşkil eder sanılan" amurlerin verilmesi ha
linde, mesele daha da vehamet kesbeder. Burada, memur, iyice "içtihadı" 
hareket imkanına yaklaşıyor. Memur, aldığı emrin suç olabileceğini dü
şünecek, herhangi bir sorumluluğa uğramaktansa, aldığı emir için "Bu 
suçtur" deyip geçmeyi tercih edecek ve bu takdirde DMK mad.11,fıkra ^'e 
göre, âmir, aynı emrin suç sayılmayacağı kanısını taşıyacak başka bir 
memur bulup emri ona infaz ettirecek ve şayet elinin altındaki bütün 
memurlar "Kanaatimizce bu emrin ifası bir suç teşkil edecektir" derlerse, 
bizzat kendisi yapacaktır. 

Düşüncemize göre DMK, Anayasanın 125 nci maddesini fazla genişlet
miş ve "iyerarşik itaati" zedeleyici bir vUs'ate ulaştırmıştır. Memura 
bu derece "içtihat" serbestisi verilemez. Zii'a, her zaman tekrarladığım 
gibi, kamu hukukunda yetki=yüküm=sorumluluk'tur. Karşılığında belli bir 
"sorumluluk" bulunmayan hiçbir kamu görevi yoktur, O halde, sorumluluktan 
ve binnetice görevden kaçma fırsatı, asgarîye indirilmelidir. Amirin, 
verdiği emirden dolayı sorumluluğunu memura bulaştırmamanın her zaman 
yolu vardır; fakat memurun, aldığı emirleri "-Benim kanaatime göre..." 
diyerek çevirmesi, iyerarşik âmiriyeti tahribe elverişlidir ve çok sıkı 
şartlara inhisar ettirilmelidir. Aksi halde İdare, yürümez. İdare yürü
meyince de kamu hizmeti durur, kamu yararı gerçekleşemez. Kamu yararı
nın da büyük bir özelliği vardır:' kamu yararı, gerçekleşemediği anda, 
derhal "kamu zararı" na dönüşür... Fertlerin yararları gerçekleşmezse, 
bu yararları gerçekleştirememek her zaman ve her durumda,. mutlaka fert 
için bir sarar demek- değildir. Ama kamu yararı, onu gerçekleştirmek için 
muazzam bir idarî teşkilât bulunduğuna ve fertler bu teşkilatı kurup 
yaşatmak için ağır fedakârlıklara katlandığına göre, yarar gerçekleşe-
mezse, fertlerin İdareyi sürdürmekte taşıdıkları külfetler itibariyle, 
derhal zarar'a dönüşür. Yarar' 1 gerçekleştiremeyen İdarenin a.ulamı kal
maz • 

Bu nedenle, iki hususu belirtmek iaterim: 
1/ Memura, amirinin emirlerine uymak uymamak hususunda DMK'nun 

öngördüğü kadar geniş bir "içtihadı hareket yetkisi", fazladır. Memur
ları, keyfi emirlere karşı korumak şart olmakla beraber, iyerarşik 
itaati de zedelememek lâzımdır. 

2/ İçtihadî hareketiyle (suç sÖz konusu olmayan ahvalde, şartlar 
elvermediği hald^ mutlaka yazılı amir isteyen veya bir emri "suç teşkil 
edebilir" düşüncesiyle (ve bu düşüncesini haklı gösterecek emare'1er 
yok iken, mâkul olarak böyle düşünülemez iken) ifadan kaçınarak görevini 
savsaklayan mıemur, hareketiyle orantılı ceza görmelidir. 

DKK 125 inci maddesi, "Kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak 
verilen emirleri yerine getirmeyen "̂ nemur" için "Kısa süreli durdurma" 
cezası öngörmektedir. Bu caza, memurun, bulunduğu'"kademe" de (maaş kade
mesinde) ilerlemesinin A- ay için durdurulmasıdır. 

Olayın ağırlığına göre bir coza tâyininde takdir yetkisi vermek daha 
isabetli olurdu. 



G) MEMIJRUN KİŞİSEL SORUMLULUĞU 

DMK'nun 15 üncü maddesinde söz konusu edilen bu sorumlulukta kulla
nılan "memul-" deyimi, âmirleri ve memurları beraberce kapsar. 

Bu maddeye göre "Kişiler, kamu hukukuna tabî görevlerle ilgili ola
rak uğradıkları zararlardan ötürü, bu görevleri yerine getiren personel 
aİQy)rinde değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Kurumun, genel hüküm
lere göre sorumlu personele rüoû hakkı saklıdır". 

Bu hükmün anlamını ortaya koyabilmek için gene "devlet yetkisi'" kav
ramına başvurmak gerekecektir, 

Gerçekten memur, görevi sırasında veya görevi dolayxsiyle, kişilere 
zararlar verebilir. Bu zarar, görev sınırı içinde kaldığı sürece, memu
run kendisine baglanamas. Memurun görev sınırı içinde kalması ise, ken
disine kanunun verdiği (veya kaynağını kanundan alan) yetkilerini, huku
ka aykırı olduğunu bilmeden veya apaçık bir şekilde hukuka aykırı düşme
den kullanması hâlidir. 

Birinci hal, memurun kişisel ve sübjektif hiçbir niyet, maksat ta
şımadan hareket etmesi, fakat bu arada da üçüncü bir şahsa zarar vermesi
dir. 

İkinci hâl, memurun, nasıl ifa edilmesi gerektiğini bildiği bir yet
kiyi, sakat olmakla beraber, Hukuka tamamen aykırı bir biçimde kullanma
ması hâlidir. Yâni özel bir kötü maksadı olmamakla beraber, yetkisini 
gene de az çok bir riayet göstermesine rağmen sakat biçimde kullanması, 
fakat hiç de bu kullanışın tümden hukuk dışına çıkmaması hâlidir. 

Aşağıdaki açıklamalarla ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. 
1/ Memur, kendisine verilen yetkinin anlam ve kapsamı içine hiçbir 

şekilde girmeyecek bir biçimde davranabilir. Mesela bir vatandaşı döver 
diyelim. Böyle bir fiili, memurun "göreviyle ilgili" saymağa imkan jpk-

bu 3tki içinde vatandaşa tur. Çünki onun kullandığı devlet yetkisidir ve 
kötü muamele etmek yoktur. 

2/ Memurlar (âmirler de dahil) görevlerini yaparken, kanunların, ni
zamların emirlerine, gereklerine bittabi uymak zorundadırlar. Hukuk, devlet 
yetkisinin kullanılışını sebep, konu, maksat, yetki dayanağı ve şekil 
yönlerinden ayrıntıyla göstermiştir. Bununla beraber, İdari yargı ders
lerinde göreceğiniz gibi, idarî tasarruflar bazı unsurları itibariyle 
"sakc-t" olabilir. Bu sakatlık idarî veya yargısal denetimlerle gideri
lir; sakat tasarruf ja iptal edilir veya geri alınarak sıhhatli bir 
hâle sokulur; yahut da düzeltilerek sıhhate kavuşturulur. Ancak bazı 
hallerde, bu sakatlık o derece ağır olabilir ki, tasarrufun "mevcudiye
tinden" bahse_ imkân kalmaz. "Sakatlık" sıhhatsizlik demektir; bir şey 
mevcut olabilmelidir ki onun sağlıklı veya sakat olduğundan bahsedile-
bilsin; "yok" olan bir nesne'nin vasfı olur mu ? Tıpkı bu doğmamış bir 
insanın vasiflarından bahsetmeğe benzer. 

Memurlar, tasarruflar ittihaz ederken, bunların hig değilse/yok
luğundan söz edilecek derecede ağır bozuklukların olmamasına gayret 
etmekle yükümlüdürler. Görevini yaparken, alacağı veya aldığını söyle
diği 'bir kararı, onu "yok" saydıracak kadar ağır sakatlıklarla itti
haz eden memurun görevi içinde kaldığı elbet söylenemez; hele böyle 
bir kararı, yani "hukuken keenlemyekûn" bir kararı icra etmeyi düşünü
nüz. Bunu, "görev" içinde mütalaa edebilmek mümkün değildir. 

İdare hukukunda, m.emurun, "İdareye atıf ve izafesi mümkün olma
yan" kararlarına ve hareketlerine, görev vasfı vermek kabil değildir. 
O halde bu kararlar, bu fiiller, "memurun üzerinde" kalır. Böylece, 
memurun görevi ile hiçbir türlü bağlantısı olamayacak kararlardan ve 
fiillerden dolayı bir üçüncü şahıs zarar görürse, bunu İdareden değil, 
memurun kendisinden sorması, zararının giderilmesini ondan istemesi 
icabeder. ' , . • ' 

Bu türlü sorumluluk hallerine, İdare hukukunda "şahsî kusur" hal
leri denilir. 
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Bir kimse zarar görecekse',- bunu, memurun şahsı kusuru ile değil, 
İdareye bağlanabilen (.-İdareye kabil-i atıf ve izafe) bir fiil veya 
kararla görmeyi tercih etmelidir. Zira m.emvırdan tazminat almak kolay 
olmaz. Malî güçlüklerle karşılaşılır. Halbuki İdare elbette güçlüdür; 
zarar vermisse bunu telâfiye de muktedirdir. 

Bu nedenle, yargısal içtihatlar, giderek "şahsî kusur" hallerini 
daraltmayı, "İdarî kusur'' hallerini genişletmeyi, fertleri korumak'bai. 
kiramdan tercih etmişlerdir« İdare sorumlu tutulur; fakat memur, kendi 
üzerinden atamayacağı bir kusurla İdareyi böylece üçüncü bir şahsa kar
şı sorumlu hâle sokmuşsa, İdare de döner, memura rücu eder, üçüncü şah
sa ödediği tazminatın tamamını veya bir kısmını (memurun kusuru dere
cesinde) ondan ister. 

Bu eğilim, DMK.nun şu zikrettiğimiz 13 üncü maddesine yansımış 
görünüyor. Bu hüküm, memurun şahsî kusur alanını daraltıyor, buna kar-• 
şılık İdarenin sorumluluk alanını genişletiyor vs üçüncü şahısları 
korumayı amaçlıyor. 

Ancak, bu hüküm karşısında, memurun şahsen sorumlu tutulacağı hal
ler tamamen ortadan kalkıyor mu ? •• . 

Hayır. Daralıyor, fakat tamamen ortadan kalkmıyor. Örneğin, bir 
vatandaşı döven bir memurun durumunu ele alalım. Bunda. İdarenin' hiçbir 
kusuru söz, konusu edilemez. Böyle bir fiili kimse memurun sorumluluğun
dan çıkarıp İdarenin sorumluluğuna sokamaz. 

O halde memur, İdareye atıf ve izafesi mümkün olamayan kararları 
veya fiilleriyle üçüncü şahıslara zarar vermisse, DMK.nun 13 üncü mad
desinin himayesine giremez-

Gene memur, herhangi başka bir sebeple İdarenin üçüncü şahsa kar
şı sorumlu tutulmasına (hizmetin ve yetki kullanmanın zaruretlerinden, 
dogamayacak hallerle) sebebiyet vermisse, İdare, kendisine rücu eder. 

H) ÇALIŞMA ŞARTLARI 
DMK. memurların haftalık çalışma sürelerini 39 saat olarak tesbit 

etmiştir. Pazar günleri teddeten tatil olmak üzere bu süreyi haftanın 
günlerine" bölmeğe Bakanlar Kurulu yetkilidir. Özel şartlara göre, gün
lük çalışma saatlerinin başlangıcını, bitimini, öğle tatilini illerdş 
valiler tesbit edebilirler. Tabiatiyle Ulusal Bayr.̂ m ve Genel Tatiller 
hakkındaki 27 Mayıs 1935 tarih ve 2739 sayılı kanun hükümleri saklıdır. 
Bu kanuna göre "Ulusal bayram" yalnız 2'9 Skim günüdür. Bayram 28 Ekim 
öğleden sonra başlar 30 Ekim gününü de kapsar, öteki Genel tatiller 
şunlardır: l/Zafer bayramı: 30 Ağustos. 2/Ulusal Egemenlik bayramı: 
22 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan, 3/Bahar bayramı: 1 Mayıs, 'f/Şeker 
bayramı: 3 gün. 5/Kurban bayramı: 't gün. ö/Yılbaşı günü: 31 Aralık öğ
leden sonra ve 1 Ocak günü. V/Gençlik ve Spor bayramı: 19 Mayıs..8/Hür-
riyet 've Anayasa bayramı: 25 Mayıs öğleden sonra ve 27 Mayıs günü. 

Bu tatil günlerinin sonuncusu Cuma'ya gelirse. Cumartesi günü de 
tatil yapılır. 

Resmî daireler. Hafta tatili kanununa göre, senede 15 defa pazar 
günleri tatil yapmayabilirler. Pazar tatilini erteleyip çalışabilirler. 

Memurların izinleri değişik ve süreleri de başka başkadır. 
Yıllık izin, 1 yıldan önce verilmez. 1-10 yıl içinde 20 gün, on 

yıldan fazla çalışmış olanlara 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere 
gidiş-dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir. Yıllık izinlerin ancak 
ikisi bir arada verilebilir; üçüncüsü düşer. Memurlar izinlerini, âmir
lerin uygun görecekleri zamanlarda kullanabilirler. 

Mazeret izni, hâmile kadın memura doğumdan önce 3) doğumdan sonra 
6 haftadır. Baba olan memura en £azla 3 gün izin verilir. Memurların 
veya çocuklarının evlenmeleri hâlinde üçer gün,, ana, baba, eş, kardeş, 
çocuğun ölümü hâlinde gene üçer gün izin verilir. Bundan başka özürler 
hâlinde yılda ençok 10, bu da yetmezse ikinci bir 10 gün mazeret izni 
verilebilir. İkinci 10 gün, yıllık izinden düşülür. 
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»ici ivurumun Bütçesinde, .a'.kur-um için hangi sınıflarda kaq tane ve 
ne kadarlık kadrolar bulunduğu iıfer yıl bütçe kanununda gösterilir. Me
mur yeni tâyin ediliyorsa, kanunen tâyin edileceği kadro derecesinin 
ilk kaderae aylığı kendisine verilir. Kademe yükselmeleri', her yıl ve 
yükselmeğe hak kazanan memurlar için toplu olarak yapılır, tlst derece 
kadrosu olmazsa, memur kendi derecesinin son kademesinde kalır. 

yükselmelerde esas, kıdem ve yeterliliktir. 
Memur hangi kademede bulunuyorsa, onun aylığı, bütçe kanununda ka

bul edilen katsayı ile çarpılarak 'ödenir. Bugünki tarihte bu katsayı 
7 olarak tesbit edilmiştir. Bütçe kanunları birer yıl için yapıldığına 
göre, kat sayıyı her yıl değiştirmek imkanı vardır. 

Î)MK kaideten bir mem.ura ikinci bir görev verilmesini kabul etmemek
tedir. Ancak istisnaî hallerde buna cevaz vardır; mesela öğretmenlik 
gibi. • , '^ 

Memurların kadrolarının kaldırılmaları hâlinde dahi aylıkları ve di
ğer hakları devam eder. Ancak bunlar kendi kurumlarında veya başka kurum
larda kendi sınıfları içinde eşit görevlere atanırlar. 

DMK çıktığı tarihte devlet memuriyetinde bulunanların yeni derece ve 
kademelere intibakları büyük çekişmeler'doğurmuş ve yeni bir kanun olma
sına rağmen DMK hayli esaslı değişikliklere uğramış, bundan başka, kanun 
hükmünde kararnamelerle pek çok maddeleri yeniden değiştirilmiştir. İn-
tibat işlemlerinde iddia edilen haksızlıklar ve hatâlar dolayısiyle me
murlardan binlercesi idarî davalar açmış vaziyettedirler. 

Devlet memurlarının aylıkla'rı her ay peşin ödenir. Emekliye ayrılma 
veya ölüm hâlinde, işlememiş olan kısım geri alınmaz. Kademe veya'dere
celeri yükselen memurlar, yükselme tarihinden sonraki aybaşında yeni ay
lıklarını alırlar. '. 

Aylıklarından 'başka, memurların yurt içinde veya 'dışında .geçici ola
rak göreviendirilmeleri hâlinde kendilerine yol masrafları, yolluk öde
nir. "Mahrumiyet yerleri" denilen yerlerde çalışan memurlara ayrıca bir 
ödenek öngörülmüştür. Ayrıca, hizaıetlerin hususiyetlerine göre "iş güç
lüğü zammı", "İş riski zammı",."Eleman temininde güçlük zammı" gibi 
ilâve ödenekler vardır. Bunların ayrıntılarına girmiyorum. 

1) DİSİPLİN HÜKOMİERİ 

Memurluklarının görevlerini gereği gibi yerine getirmeyenlere, yasak
lara uymayanlara işledikleri disiplin suçlarının ağırlığına göre DMK.nun 
öngördüğü cezalar verilir. 

Cezalar: l/Uyarma, 2/Kınama, 3/Kısa süreli durdurma, VUzun süreli 
durdurma, 5/öeçioi olarak görevden çıkarma, 6/Devle,t memurluğundan çı
karmadır . ' -

1/ Uyarma, m.eraura, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğinin 
yazıyla bildirilmesidir. 

2/ Kınama, Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığını 
yazıyla bildirmektir. 

3/ Kısa süreli durdurma, memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 
dört ay için durdurulmasıdır» 

V Uzun süreli durdurma, aynı kademe ilerlemesinin, 12, l6 veya 20 
ay durdurulmasıdır. 

5/ Geçici olarak görevden çıkarma, memuru, kadrosu saklı kalmak şar-
tiyle bir aydan altı aya kadar aylıksız olarak geçici süre görevden çı
karmaktır, 

6/ Devlet memurluğundan çıkarma, bir daha devlet memurluğuna atanma
mak üzere memurluktan çıkarmaktır. 

Hangi disiplin suçları için bu cezaların hangilerinin verilebileceği 
teker teker sayılmıştır. 

Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak 
üzere, memurun mensup olduğu kurum merkezinde bir "Yüksek Disiplin Kuru
lu" ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezin
de ve kuruıiı merkezinde birer disiplin kurulu bulunur. Bunların kuruluşu, 
uygulayacakları usûl, üyelerinin görev süresi tüzükle belirtilir. 



î j-oxjjiin cezaları, kaideten, atamaya yetkili olanlar tarafından ve
rilir. Bununla beraber, uyarma ve kınama cezaları, memurların terfi-
• lerinde nazara alman sicil raporlarını vermeğe yetki3_i âmir.- (Sicil a-
mirl) tarafından verilebilir. Sicil âmirlerinin kimler olduklarını yö
netmelikler belirtir. 

Uyarma ve kınamadan yukarı cezaların verilebilmesi için Disiplin 
kurullarının ve devlet raemurlugundan çıkarma cezasının verilmesi -için de 
Yüksek Disiplin kurulunun kararı alınması şarttır. 

Bu kararlar alındıktan sonra, ceza, tâyin Bakanlar Kurulunca yapılmış 
sa Bakanlar kurulu, Müşterek kararla yapılmışsa ilgili baka.n ve diğer 
memurlarda atama amirince verilir. 

Anayasanın ll8 inci maddesine gore, memurlar hakkında yapılacak 
disiplin kovuşturmalarında, isnad olunan suçun ilgiliye yazıyla bildi
rilmesi, isnadın açık olması, yazılı savunma istenmesi ve bupun için de 
belli bir süre tanınması şarttır. Bu esaslar uyarınca verilecek disip
lin cezalarına karşı yargı yolu açıktır. 

Âmirler yaptırdıkları soruşturmaların üzerine uyarma ve kmanadan 
yukarı ceza verilmesini gerekli bulurlarsa, dosyayı disiplin kuruluna 
havale ederler. En. ağır disiplir cezası için ise, Yüksek Disiplin kuru
lunun karan lâzımdır. 

Gerek soruşturmayı yapan âmir, gerek disiplin kurulu, memura 7 gün
den az olmamak üzere bir savunma süresi tanımak mecburiyetindedir. 

.Yüksek disiplin kurulu, memur hakkında her türlü araştırmayı yap
maya, bilgi ve belge toplamaya, yeminli tanık, bilirkişi dinlemeye, ke
şif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. Memur da aynı imkanlara sahip
tir. 3,^ ve 5 inci sıralarda gösterilen cezalar konusunda, âmir ile Di
siplin Kurulu aynı kararda olmazlarsa, karar -Yüksek Disiplin Kurulu ta
rafından verilir. 

Sicil âmirleri tarafından verilen.cezalara karşı bir üst sicil taî-
rine ve o yoksa, tâyini yapan âmire itiraz edilir. Disiplin cezası ver
meğe yetkili âmirin bu itiraz üzerine vereceği ret Ssaranna, disiplin 
kurulu kararı üzerine onun verdiği cezaya veya Yüksek disiplin kurulu 
kararma karşı, Danıştaya başvurulabilir. Sicil âmirlerinin ceza ver-_̂  
melerine karşı itiraz süresi onar gün, tâyin merciinin ceza vermesi ha
linde Danıştaya başvurma suresi 90 gündür. 

Aynı bir suçtan dolayı, raeınur hakkında umumî hükümlere göre ceza 
kovuşturmasının yapılması, disiplin kovuşturmasını engellemez. 

Devlet memuriyetine bir daha alınmamak üzere çıkarılmış memurlar
dan daha hafif ceza almış olanlar, uyarma ve kınama cezalarında 3 sene, 
diğer cezalarda 3 sene sonra, atamaya yetkili âmire başvurarak, esasen 
sicillerine geçirilmiş olan bu cezaların sicilden silinmesini isteye
bilirler. Âmir, bu süre içindeki iyi davranışları sebebiyle, memurun 
isteğini yerinde bulursa, disiplin kurulunun da mütalâasını aldıktan 
sonra, cezayı sildirebilir. 
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M) HİZMEITEM VE STATÜDEH ÇIKMA 
Bir memur, memurluk statüsünden ayrılmadığı halde, hizmetten ayrı

labilir. Bunun muhtelif şekilleri vardır. 
1/ İzinliiik hâli, her şekliyle memurun hizmetten uzak durması- de

mektir. Memur hizmet görmez ve bittabi sıfat ve görevinin gerektirdiği 
yetkileri de izinli bulunduğu sure içinde kullanamaz. 

Memurların izine başlamaları ve izinden dönerek göreve başlamaları 
daima bir yazı ile. tesbit edilir ve bu suretle belgelenmiş olur. Görev 
yapmayan memurun yetki kullanması söz konusu olamayacağı için, özlük 
kayıtları bakımından izne başlanılması ve iznin bitip göreve dönülmesi 
ne kadar önemliyse, o memurun ittihaz edeceği kararların sıhhati bakı
mından da o kadar önemlidir. İzinde bulunan bir memurun -izin esnasında' 
karar ittihazı "Zamanda yetkisizlik" (=incorapetenGe ratione temporis) 
nedeniyle sakat ve iptali gerekli bir işlemdir. 

m 



luKarda Isf. 12'+-125) memnrlafm çeşitli izinlerini gorraüştük. Bura
da baaı istisnaî izinlilik liaile'rini de,. statüden çıkmadan hizmetten ay
rılma'halleri olarak görelim: , 

a/ Yabancx bir Devlet veya teşekkülde hizmet ali:aa;. Yabancı, memleket
lerde veya uluslararası, kuruluşlarda (Birleşmiş Milletler teşkilâtı, ona 
"baglx teşekküller, Avrupa konseyi teşkilâtı vb. gibi), kurumlarının mu
vafakatiyle görev alacak devlet memurlarına, ilgili bakanlığın tekli
fiyle Bakanlar kurulu tarafından 5 yıla kadar maaşsıa izin verilebilir 
ve bu süre, gerektiğinde İkinci defa, gene bir beş yıl için uzatılabilir. 
Bu gibi memurlar hizmetten ayrılmış, fakat statüde kalmış olurlar. Kadro 
ile ilişkileri devam eder; emeklilik hakları -emekli keseneklerini öde
meleri suretiyle- sürer; dönüşlerinde tekrar vazifeye başlarlar.DMK 77. 

b/ Aslî aemur -olarak atanmışların mesleklerine ait bilgilerini ge-
nişletebilmeleri için yabancı memleketlere gitmelerine müsaade 'edilebi
lir. Memurlar bu hususta ya kendi kurumlarınca gönderilirler ve maaşları 
gittikleri yerde muayyen ölçüde arttırılarak Ödânir, veya dış. buralarla-
gitmiş, olurlar. Bu türlü izin süresi 2. yıldır. 

2/ Silâh altına alınma: Askerlik mükellefiyetini ifa için silah al
tına alınanların kurumlarıyla'ilişikleri kesildiği halde,;, bu görevi ya
parak terhis edilip ihtiyata alınanlar, ister hazarda {=su.lhda) ister 
seferde silâh altına alınsınlar, izinli sayılırlar. 

3/ Kadroları kaldırılan memurlardan yukarda ba.hsetraiştik. Bunlar, 
yeniden memuriyete atanıncaya kadar hizmetle ilişkisizdirler. 

•M/' Görevden uzaklaştırılma: Hukuken bir memurun görev yapmasına bir 
engel yok iken ona görev yaptırılmaraası mümkün değildir. Geçmiş tatbi-
kat.ta "mecburî izin" den bahsedilen ve memurun, amiri tarafından görev
den alınmasını ifade eden haller görülmüştür. Memur hakkında çlisiplin 
veya..gensl ceza hükümleri bakımından kovuşturma ve soruşturmayı gerek
tirin bir durum olmadıkça ve kendisine şimdiye kadar sayılan herhangi 
bir nedenle '̂ kanunî", bir-izin verilmedikçe, bir amirin, "takdlren" me
muruna görev yaptırılmaması düşünülemez.- Böyle bir müessese eski mevzU'̂  
atımızda mevcut bulunmadığı gibi, şimdi de yoktur. Zira, memuriyet,' • ••. • 
görev yapmak içindir ve hiçbir âmirin, görev yaptırmadan bir «eraura ma
aş ödenmesine yol açacak bir işlemde bulunmağa yetkisi yoktur. 

O halde, sayılan diğer haller dışında, burada ele aldığımız "görev
den uzaklaştırma" ancak bir soruşturma veya kovuşturma sırasında veya 
böyle bir işleme başvurulacak olması sebebiyle, memurun görev başında 
kalmasında (yâni yetkilerini kulla.nraasında) sakınca görülen, hallerde 
nıüraküridür (DMK 137 vd.). ^ • 

Bu bir- ihtiyatî tedbir'dir. Atamaya yetkili âmirler, bakanlık veya 
gene'l müdürlük müfettişleri, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar 
bu tedbiri alabilirled. Görevden uzaklaştırılan memurlar hakkında 10 iş 
günü içinde soruşturmaya başlanması lâzımdır, fteraurun hakkında yalnız 
cezaî bir kovuşturma varsa ve bir disiplin kovuşturması söz konusu de
ğilse veya Memurin muhakematma göre bir soruşturma gerekmiyorsa, sade
ce görevden uzaklaştırma ile yetinilebilir. 

Soruşturma veya yargılama sonucunda, memurluktan çıkarılmayanlar, 
yargılamanın men'ine (yani yargılanmalarına gerek olmadığına) veya yar
gılanıp da beraatlerine karar verilenler, haklarındaki kovuşturma hü
küm verilmezden önce genel af ile kaldırılanlar., memurluğa engel olma.-
yacak bir cezaya uğrayıp cezaları ertelenenler yeniden göreve baş- . 
latılırlar.(.'DMK l't3). 

Görevden uzaklaştırma, bir disiplin kovuşturması nedeniyle olduğu 
takdirde, en gok üç ay sürebilir. Bir ceza kovuşturması nedeniyle ise, 
memurun durumu her iki ayda bir defa tekrar incelenir ve göreve başla
tılmasında bir sakınca olup olmadığına karar verilir (DMK l'tS). Memu
run, soruşturmaya konu olan fiilleri, hismetine devamına engel olacak 
nitelikte değilse, daima göreve başlatılabilir. (CMK l^k-), 

Görevden uzaklaştırılan veya göreviyle ilgili olsun olmasın herhan-r 
gi bil" suçtan tutuklanan veya göz altına alman' memurların maaşları ya
rım olarak ödenir. Eğer neticede, memuriyetten çıkarılmalarını gerekti
recek bir durum hasıl olmazsa, kesilen yarım maaşları iade edilir (DMK 
l'+l). 



Memur bir disiplin soruşturmasının zorunlu olması 
den uzaklaştırıldığı halde, hakkında 10 gün içinde s 
mayan ve bunu usulü dairesinde yürütmeyen veya genel 
nedenle memuru görevden uzaklaştıran, garez veya kin 
neticede anlaşılan amirler hukukî, malî ve cezaî soru 
iTani amir, görevi kötüye kullanmaktan, kanunsuz yere 
rafından açılacak bir dava- sonunda tazminata mahkûm 
layı mesul tutulabileceği gibi, memur doğruca âmiri a 
kuk davası ikame edebilecektir. 

nedeni.yle görev- -
oruşturmaya başla-
olarak keyfî bir 
ile hareket ettiği 
mluluga uğrarlar. 
İdarenin memur ta-
dilmesinden do-
leyhine de bir hu-

Statüden çıkraa'ya gelince, buna sabep olacak halleri şöyle sırala
mak mümkündür: 

1/ Çekilme (=istifa): bu, sarih (=açık) veya zımnî (=üstü kapalı) 
bir .şekilde olabilir. 

Sarih olarak çekilme, memurun bu yolda bir başvurmasıyla gerçek
leşir. 

Kimse, zorla devlet, memuriyetine alınmaz. Memuriyete girmek, yukar
da, çeşitli kısımlarda yer yer değinildiği gibi,' bir akit yapma de
ğildir. Bir kimsenin memuriyete girmek için vâki müracaatı bir "İcap" 
veya ''icaba davet" niteliğinde olmadığı gibi, İdarenin yaptığı tayin 
işlemi de bir "kabul" mahiyetinde addedilemez. Tâyin bir şart-tasarruf' 
tur. Memurun, memuriyete girmek için başvurması ise, İdareyi, böyle bir 
tasarruf ittihazına yönelten bir "dürtü (=tahrik)" den ibarettir. 

Memuriyet, bir "tnükellefiyet" olmadığından, memur, her zıaman, gene 
bir dürtü'de bulunarak (=istifa ederek) newuriyetten -kendi isteği 
üzerine- çıkarılmayı isteyebilir. Kanunen bu istek kabul edilmelidir. -

Ancak, memur, çekilme isteğini bildirmekle, İdare ile ilişiğini 
tek taraflı kesmiş sayılmaz. Onun, memuriyetle ilişiğini, tıpkı raemı^ 
rlyete almışı gibi, tek taraflı olan açık veya zımni bir kararla ke
secek olan İdaredir, İdare, memura, vâkî isteği üzerine, statüden çı
karıldığını bildirirse, mesele kalmaz. 'Bildirmezse, memur a) yerine 
atanan yeni memurun gelmesine kadar, veya b) görevi görmek için bir 
"vekil memur"un gelmesine kadar„bekler. Bu memurların gelmesi, onun 
çekilme isteğinin kabul edildiğini gösterir. Esasen bu memurlar, göre
vi devralmak için geldikleri zaman, memurun çekilmesine müsaade veril
diği yolundaki İdarî kararı da getirmiş olurlar. Eğer yeni memur veya 
vekil memur gelmezse, çekilme istemiş olan memur, 30 gün sonra işinden 
ayrılır. 30 gün içinde İdarenin yeni memuru veya vekil memuru gönderme
mesi de, memurun çekilme isteği üzerine, onun.statüden çıkarıldığının 
diğer bir "zımnî boyanı" sayılır. 

Olağanüstü mazereti olanlar için, 30 gün bekleme şartı yoktur. 
Savaş hâli ve diğer olağanüstü hallerde veya genel hayatı etkileyen 

âfetlerde (su baskını, deprem vb. gibi) çekilmek istemiş olan memur, 
asaleten veya vekalaten yerine bir başkasının gelmesine kadar bekle
meğe mecburdur. SÖrevi bırakıp gidemez. 

Gerek normal zamanlarda 30 gün beklemeden, gerek olağanüstü haller
de yerine gelecek memuru beklemeden görevini bırakıp gidenler disiplin 
cezası görürler. Olağanüstü haller veya savaş hâlinde, yeni gelecek ola
nı beklemeden görevi terkedenlere "Devlet memurluğundan çıkarılma" ce
zası verilir (DMK 125, E, o). Normal zamanlar için de, görevi bırakma
sına daha kaç gün kalmış ise, o kadar görevi başına özürsüz gelmemenin• 
cezasını görmesi lâzımdır. 

"Bu cezaların sonucu ne olabilir ki ? Memur zaten ayrıldı gitti" de-
• nebilir. Fakat o ş;̂ hsıu günün birinde tekrar memurluğa talip olması da 
mümkündür. Bu takdirde, "Devlet memuriyetinden çıkarılmış" olanlar bir 
daha böyle bir memuriyete alınamazlar. Diğer hallerde ise, 1 yıla kadar 
(yerine göre 3 ay veya 6 ay veya 1 yıl) bir süre geçmedikçe tekrar gö
reve alınamazlar (DMK 97). ' • - ' 

2/ Muvazzaf askerlik görevi için silâh altına'alınanların.(yani ilk 
askerliğini yapmağa gidenlerin)' memuriyetle ilişikleri kesilir. Fakat 
•bunlar, dönüşlerinde, DMK hükümlerine'göre yeniden memuriyete allQxrla.r. 
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^f '̂:;va.ct̂  iin̂ niux-iye-cinaen çıkarılma (.DMK 125, ̂ ^) * 
'+/ Olumsuz sicil nedeniyle çıkarılma (DMK 120). İki defa üstüste 

olumsuz 6İ0İ1 alan memurlar, bulundukları memurluktan veya devlet me
murluğundan çıkarılabilirler. 

5/ Şartlarda eksiklik: Memurluğa alınmada, aranan şartlardan birini 
taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan 
kaybedilmesi (Bk. sf. 115, C ve DMK 98, b). 

6/ Bağdaşmazlık: Memurlukla bağdaşmayan bir görevin kabulü; meselâ 
parlamento üyeliğine, belediye meclisine, il genel meclisine seçilmek 
ve bu görevleri kabul etmek. 

7/ Emeklilik. İstek, yaş sınirina ulaşmak, malûllük (=sakatlık) veya 
sicil sebepleriyle emekli olmak. 

DMK, 98 inci maddede, "ölüm" ü de memurluğu sona erdiren haller ara
sında saymaktadır. Bence bu, özellikle bir kanunda yer Tfffrilmeoi icap 
edecek bir hâl değildir. Kanuna böyle bir hüküm konulmamış olsa, memu
run ölürou hâlinde, memuriyetinin devam edip etmediği yolunda bir tered
düt esasen söz konusu olabilir miydi ki ? 

H) EMEKLİLİK '"'' 

Emeklilik, bir sosyal güvenlik müessesesidir. Sosyal güvenlik 'ise,' 
bildiğiniz gibi, insanların, "gelecek günlerine" güvenle bakabilmesi' 
ve çalışamayacak duruma girdikleri zaman yoksulluğa düşmemeleri demek
tir. , .,,._. : ; --!-::, .• ' . ' 

Gelecek günlere güvenle bakabilmenin -ne kadar önemli olduğu genç 
yaşlarda belki gereği gibi idrak edilemez. İnsan henüz yetişme yaşların
da iken veya yetişkinliğinin ilk aşamalarihda, gücü, kuvveti, takati, 
çalışma olanakları, sağlığı hiç zedelenmeyecek, hiç azalm.ayaoak sanır. 
Fakat daha sonra.Vİ yıllarda, yavaş yavaş bir "gelecek" endişesini his
setmeğe başlar. 

Geleceğe güvenle-bakabilmek kadar, ileri -yaşdaki insana, güç, inanç, 
sabır, umut, enerji ve mutluluk verebilen başka bir sebep yoktur. Bunun 
aksi de, yâni geleceğine güven İçinde bakamamak da, insanları yeis'e, 
umutsuzluklara düşüren, onların kolunu kanadını kıran - sebeplerin en bar . 
şmda gelir. Böyle durumdaki bir insan, gittikçe bencilleşir; bencillik 
arttıkça da, etrafına şüpheyle bakar, itimatsız, hırçın, meyus olur-, kim
seyi sevmez, olur. Bu hem fert, hem toplum için kötüdür. 

Bu nedenle devletler, sosyal güvenliğe Önem vermek, ihtiyacını duymuş
lar, kendi hizmetlileri için de bir takım teşebbüslere geçmişlerdir. E-
meklilik fikri ve müessesesi, bu düşünce ile vücut bulmuş, zamanla ve 
devletlerin güçleri oranında geliştirilmiştir. 

Gerçekten insanlar, kendilerine iş olarak seçtikleri faaliyet alan
larının niteliklerine ve özel şartlarına göre, birbirlerinden farklı 
olarak yıpranırlar. Artık fizik güçleri azalır ve hizmetlerinde verimli 
olamamağa başlarlar-. 

Kamu hizmetleri, mahiyetleri ve amaçları gereği, verimsizliğe müte
hammil değildir. Bu tür hizmetler, toplum yararını gerçekleştirmek için
dir. O halde, artık verimli olamayan personelin hizmetten alınmaları 
bir zorunluluktur. Pakat, dediğimiz gibi, hem sosyal güvenlik mülahaza
ları, hem de vicdan gerekleri, bu tür hizmetlilerin yoksulluğa bırakıl-
mamalarını ioabettirir. Bu düşüncelerle düzenlenen "Emeklilik", statüter 
bir hukukî durumdur. Kişi emekli olduğu zaman, memurluk statüsünden çı
kar, fakat ikinci bir statü olan "emekliliğe" geçer. O halde bir memu
run emekli edilmesiyle, diğer şekillerden herhangi biriyle memurluktan 
ayrılmasında, hukuki açıdan çok önemli bir fark vardır. Diğer şekiller
de, memur, memuriyet statüsünden çıkar, fakat yeni bir statüye girmez. 
Burada ise, emeklilik statüsüne geçer. Emekli olan kişinin ve onun ölümü 
hâlinde kanunen belirtilen yakınlarının, "emeklilik statüsünden doğan" 



tjcuoj., uujeKtxi ve kişilik-dışı yetkil'ejji vai'dii'. Bu yetkilerini kul
landıkları zaman devlet, bunlara karşı bazı yükümler altına, girer. 

Devlet memurlarının, hangi yaşta emekli edilmeleri gerekir ? 
İnsanlar birbirlerinden farklı biyolojik ve fizyolojik özelliklere 

sahip oldukları için, verimlerini kaybetmeleri de şüphesiz, birbirle
rinden farklı yaşlarda vuku bulacaktır. Sonra, verimsiz hâle düşmenin, 
yapılan işin mahiyetinden gelen sebepleri de vardır. Bedenî gücün ağır 
bastığı, daha fazla gerekli olduğu işlerde, yıpranma şüphesiz çabuk 
olur. • 

Memurlar arasında, sübjektif Ölçülerin kullanılmasına ihtiyaç kal
maması ve genel bir eşitliğin sağlanması için, kanunlar, esas itibariyle 
65 yaşın bitirilmesini, emeklilik statüsüne geçirilmek için ölçü'olarak 
kabul etmişlerdir. 

Fakat, bundan daha yukarı yaşta dahi görülmeğe devam edilebilecek 
hizmetlerin bulunduğu, beri yandan bundan daha arken de insanların güç
süzlüğüne yol açan hizmetler mevcut olduğu için, bu genel esasa karşi 
bir takım istisnaî ölçüler de konulmuştur. 

Sayıştay, Danıştay, Yargıtay başkan ve üyeleriyle Sayıştay Savcısı, 
Danıştay Baş Kanunsozcüsü ve Cumhuriyet Başsavcısının emeklilikleri, 
birer yıllık sürelerle 68 yaş sonuna kadar uzatılabilir. 

Üniversite profesörleri 65-70 yaş arasında, vazifelerini yapabilecek 
bir durumda olmadıkları üniversite senatolarınca belirtilinceye kadar 
hizmet yapar ve 70 yaşını doldurunca emekli edilirler. 

Diyanet İşleri başkanı, yardımcıları, İnceleme Kurulu- başkan, ve- üye
leri, müftüler, vaizler, ders-i am'1ar, görevlerini yapamayacakları tes-
bit edilinceye kadar hizmet görebilirler. 

Buna karşılık örneğin polis memurları 52j başkomiser, komiser ve 
komiser yardımcıları 56, emniyet müdürleri ve müfettişleri 60 yaşını 
dolduruncaya kadar görevde kalabilirler. 

Böylece belli bir yaş doldurulunca memurun emekli eçiilmesine, 'Taş 
haddi dolayısiyle emeklilik" veya "mecburî emeklilik" denilir. Fakat 
başka ıtıeclurî emeklilik sebebi sayılan haller de vardır. 

Her ne sebep ve suretle olursa olsun, vücutlarında meydana gelen 
arızalar veya uğradıkları tedavisi imkânsız hastalıklar yüzünden göre
vini yapamayacak olanlar da mecburen emekli edilirler. Bu, "malulen 
(yâni sakat olarak) emeklilik" hâlidir. 

Malûl'lük, kamu hizmeti yüzünden olursa "Vazife malûllüğü", içki 
ve keyif verici (yâni "mükeyyifât") maddeler kullanmak, kanun nizam 
dışı hareket, yasak fiiller yapmak, intihara teşebbüs, menfaat peşin
de koşmak hallerinden ileri gelmişse "Âd.î ınalûllük" sayılır. 

Bizde emekliliğ'i düzenleyen 6 Haziran 19't9 tarih ve 5^3^ sayılı 
"Emekli Sandığı kanunu" nun şu iki malûllük için tesbit ettiği.haller 
ve sebeplerin tatminkâr «Iduğu kesinlikle söylenemez. Örneğin, fevka
lade hallerde, kanunların normal zamanları düşünerek yasak saydıkları 
fiilleri yapan, fakat bu suretle açık bir şekilde kamuya hizmet etmiş, 
yararlı olmuş bulunan kişilerin durumu düşünülmemiştir, İnsanı bir 
dürtüyle, mesela bir kazaya uğramakta olan bir kimseyi kurtarmak için 
kendi canını ortaya atarak sakat kalan bir memur da "adî malul" sayı-
•lacaktır. Böyle bir fedakârlık, memurun çalıştığı kurum yararına ya
pılmış sayılamaz; fakat "İnsanlık yararına" ya.pılmıştır ve iyi bir me
mur olabilmek • için, her türlü nitelikten önce ixi,.Ü£_iaSâ£; (kısaca 
INSAN) olmak gerektiği, muhakkaktır. İyi İnsan olmayanlar, iyi higbirşey 
olamazlar; hiçbirşeyin iyisini olamazlar, insanlığı korumak ise, belli 
bir kişiyi değil; tüm toplumu, milleti, devleti korumak demektir ve 
kuşkusuz takdir edilmek gereken bir hâldi.r. 

'yaş hadleri" ve "malûllük ha.lleri" Mecburî emeklilik 1/ Bu saydığımız 
sebepleridir. 
2/ ŞİMDİ RE'SEM EMSKLİLİK hallerini görelim: 

Mecbur.î emeklilik hallerinde, İdarenin, memuru emekli edip etmemek 
hususunda bir "takdir yetkisi" bulunmıadığı halde, "Re'sen" emeklilik. 

M 



idarenin takdirine dayanıra Ar̂ oıak,- gelecek yılki derslerinizde göreceği
niz gibi, "takdir yetkisi" hiçbir zaman keyfi hareket edebilme yetkisi 
değildir. Zira takdir yetkisiyle ittihaz edilen bir tasarrufta da gene 
"devlet yetkisi" kullanılmaktadır. Bu yetkiyi kullanırken muayyen "tak
diri unsur" ların goz önünde tutulacak ve yetkinin bu unsurlara göre 
kullanılacak olması, "devlet yetkisi" nin mahiyetini hiç şüphesiz de
ğiştirmez. Devlet yetkisi ise bir "sübjektif hak" olmadığı için, kişi, 
bunu, tamamen kendi sübjektif dürtüleri ve düşünceleriyle, kendi kişi
sel mütalaa ve mülahazalarıyla kullanamaz. O halde, takdir yetkisi kul
lanılırken de, riayeti gerekli "hukukî" şartlar ve şekiller yardır. 

a) İdare, "ahlâk ve yetersizlik" nedenleriyle ve aldığı olumsuz 
sicillere dayanarak bir memuru her zaman emekli edebilir (39 f). Me
mur, emeklilik hakkı kazanmışsa emekli statüsüne geçer. Fakat henüz bu 
hakkı kazanraamışsa, etfıeklilik statüsüne geçirilemeyeceğinden kendisine 
şahsen ödediği emekli keseneği ile kurura tarafından ödenen emekli ke
seneği karşılıklarının yüzde h mürekkep faiziyle iadesi suretiyle "top
tan ödeme" yapılır. Olumsuz sicilden dolayı emekli edileceklerin emek
lilik hakkı, 25 yıl filî hizmetleri geçmişse doğar ve toptan ödeme ya
pılmadan, ikramiye verilip maaş bağlanarak emekli edilirler. 

b) İdare, 30 hizmet yılını doldurmuş olan bir memurunu da "lüzuttı 
gördüğünde" re'sen emekli edebilir. (39 b). 

o) Aynı suretle,:hizmet süreleri ne kadar olursa olsun, 50 yaşını 
doldurmuş olanlar da İdarece re'sen emekli edilebilir (4-0). 

Bu iki hükmün uygulanması, 195't-1950 arası dönemde, siyasal parti
ler arasında büyük çekişmelere do yol açmıştı. Zira, her iki türlü 
"Re'sen" emeklilikte, emekli edilenlerin Danıştaya başvurarak haksız 
yere emekli edildiklerini, İdare'nin takdir yetkisini keyfî surette 
ve siyasal sâiklerle kullanmış olduğunu iddia ye ispat edebilmelerini 
önlemek için, kanuna, bunların, haklarında ittihaz edilen emeklilik ta
sarrufları dolayısiyle yargı yerlerine başyuramayacakları hükmü ko
nulmuştu. Bu sebeple ilgililer, takdir hakkının Hukuka aykırı surette 
kullanıldığı ve binnetice emeklilik kararının iptali gerektiği yolunda 
dava açamıyorlardı. 

Sonradan 196I Anayasasının 11^ üncü maddesi (f.l) "İdarenin hiçbir 
eylem ve işlemi, hiçbir halde, yargı mercilerinin denetimi dışında bı
rakılamaz" hükmünü getirdiği ve bu-hüküm karşısında, idari bir işlem 
olan emeklilik işlemine karşı Danıştaya başvurulmasını yasaklayan ka
nun hükmü de Anayasaya aykırı düştüğünden. Anayasa mahkemesi, yargı 
yolunu kapatan hükmü 1963 yılında iptal etti. 

Bu suretle her iki halde de, bütün idarî tasarruflar hakkında ol
duğu gibi Danıştaya başvurulabilir ve takdir yetkisinin Hukuka aykırı 
surette kullanıldığı öne sürülerek, emeklilik kararının iptali istene
bilir. 

Takdir yetkisinin Hukuka uygun veya aykırı kullanılma hallerini 
ilerde göreceksiniz. 

d) 65 yaşını doldurdukları halde, yukarda zikrettiğim gibi, mutla
ka emekli edilmeleri gerekmeyen hizmetlerde bulunanlar da, 65 yaşla
rını doldurunca re'sen ve takdiren emekli edilebilirler. Tabiî bu husus
taki karar da yargısal denetime tâbidir. Dava yolu, ilgililere açıktır. 
İSTEK ÜaggİNE EMEKLİLİK hallerine gelince: Emeklilik hakkı, değişik hiz
metlerde değişik yaş ve hizmet süresi faktörlerine göre kazanılır. 

Emekli Sandığı k.nun 39 uncu maddesine göre: 
a) Cumhurbaşkanlığında bulunanlar,, bu hizmetten ayrılışlarında is

tekleri üzerine; 
b) Fili hizmet süreleri 30 yılı doldurmuş olanlarla, 
c) 60 yaşını dolduranlar (20 yıl hizmet etmiş olmakla), 
gene istekleri üzerine emekli edilirler. 

D̂ I' VE. YETİM AYLIĞI HAKLAgl da kanunda düzenlenmiştir. Emekli sandığına 
tabı memurlardan fili hizmet müddetleri 15 yıl veya daha fazla iken ölen-



U33) ., 
leriîi; emekli aylxgi almakta iken ölenlerin dul ve yetimlerine aylik 
bağlanır. 

Kanun, dul ve yetimleri şöyle siralxyor: a/Karx, b/Koca, o/Çocuk
lar, ç/Ana, d/Baba. 

Dul karx veya koca için emekli aylığının yüzde 50'si, diğerlerinin 
her biri için yüzde 25'i, dul veya yetim aylığını teşkil eder. Çocuk
lar deyiminden: a/nesebi sahih, b/nesebi tashih edilmiş, c/evlât edi
nilmiş, d/anadan aylığa hak kazanma hâlinde nesebi sahih olmayanlar, 
s/tanmraış olanlar, f/babalık davasıyla hükmen tanınmış olanlar anla
şılır. 

Çocuklara bağlanacak aylık, öğrenime devam ettikleri sürece 25 ya
şma kadardır. Çalışamayacak durumda olan erkek çocuklarla, kız çocuk
lardan bekâr olanlara veya evlendikten sonra ayrılanlara aylık verilir. 
§ 5. MEKUKLAEIN YARGILANMALARI (=Memurin Muhakematı) 

Memurların vazifeleri sırasında veya vazifelerinden dolayı işledik
leri suçlar nedeniyle yargılanmaları özel bir soruşturma usûlüne tabi 
tutulmuştur. 17 Şubat 3 915 (eski rûraî tarihle k Şubat 1329) tarihli 
"Memurin' muhakematı hakkında kanun-u muvakkat" e göre, "Meraurîn'in 
vazife-i, memuriyetlerinden münbais (=doğan) veya vazife-i memuriyetle
rinin ifas:}. sırasında hadis olan (=meydana gelen) cürümlerinden dolayı 
iorâr-yı muhakemeleri (=yargılanmalarının yapılması) şerâit-i atiye 
(=aşagıda gelecek şartlar) dairesinde mehakira~i adliyeye (=adliye mah
kemelerine) aittir" (mad.l). 

Ancak, 1930 yılma kadar, raemurlar'm vazlfeleriyle ilgili olarak 
veya vazifelerini ifa sırasında işledikleri bütün suçların kovuşturul
ması bu kanuna tabî iken, "irtikâp, rüşvet, ihtilas, zimmet, kaçakçılık, 
devletin arttırma ve eksiltmelerine ve sair alıra ve satımlarına fe'Sat 
karıştırmak, Dışişlerine ait gizli evrakın ve şifrelerin açıklanmasına 
sebebiyet vermek" suçları 1913 tarihli kanunun getirdiği usûlden çıka
rılmış, 15 Mayıs 1930 tarih ve l609 sayılı kanunla daha basit bir usûle 
bağlanmıştır, 

1913 tarihli kanundaki usûlün anahatlarını buraya nakletmeden önce, 
bu kanunun kapsamına dikkatinizi çekmek isterim. Memurların bu kanunla 
özel bir soruşturmaya bağlanan suçları "memurluk görevinden doğan" veya 
"memurlur görevinin yapılması sırasında" vuku bulan suçlardır. 

Her iki hal de, bir kimsenin, memur olmasa da işleyebileceği veya 
memurların bu sıfatları işin içine karışraaksızm işleyebilecekleri suç
ları kapsamaz. 

Dikkatle okursanız her iki halde de, devlet yetkisinin kullanilraasx 
veya devlet yetkisinin kullanılmasıyla ilişkili bir davranış sciz konusu
dur. O halde bir memurun sokakta bir adam dövmesiyl®, görev yaptığı yer
de bir adara dövmesi arasında fark yoktur, İkisinin de zira, görevle ili
şiği yoktur. 

(Kanun kapsamına hangi suçların girdiği konusunda net kıstaslar, bel
li suçlar dolayısiyle yargı mercilerinin verdikleri kararlarda görü
lebilir. Aynı şekilde, bu kanunda geçen "ırıeraur" deyiminin kapsamı da 
yargı içtihatlarıyla çizilmiştir. Bu iki sorun, aslında Ceza hukuku
nu ilgilendirmektedir). 
Ceza yargılamaları, bazan iki, bazan da üç "soruşturma" safhasından 

geçer. Ceza muhakemeleri usûlü kanunu, değişik suçlara göre bu soruştur
maların sayısını belirtmiştir, 

Bii-inci soruşturma "Hazırlık" soruşturm^asıdır, Bu, savcılar taraf in
tan yapılır. Savcı, yaptığı soruşturma neticesinde bir suçun işlendiği , 
kanısına varırsa ve suçlu doğruca mahkemeye verilebileoekse b"ir "iddiana
me" ile görevli mahkemeye sevkeder. Savcx, ortada kovusturmayx gerektire
cek bir suç görmezse, "takipsizlik" kararı vererek, soruşturmayı kapatxr. 

Bazı ağır suçlar için öngörülmüş olan ikinci soruşturma "İlk soruş
turma" adını taşır. Bunu "sorgu yargıçları" yaparlar. İlk soruşturma 
yapılmak gerekiyorsa, o zaman savcı, suçluyu bir "talepname" ile sorgu 



yargıcına gönderir. Yapacağı bu-"İİk soruşturma" neticesinde, sorgu yar
gıcı, sanığın yargılanmasını'gerekli görürse bir "lüzum-u muhakeme ka
rarı verir ve suçluyu görevli mahkemeye gönderir. Aksı halde bir men-ı 
muhakeme" kararı verir ve soruşturm.a kapanır. 

Suçlunun mahkemede yargılanmasının teknik adı "Son soruşturma _dır. 
Çünki mahkeme de, bir soruşturma yapacaktır; suçun var olup olmadığını 
araştıracaktır. . 4. • i -u--

Bu soruşturma usûllerini, sonuçta verilen kararları, itirazları, Du
tun' ayrıntılarıyla Ceza Yargılaması derslerinizde göreceksiniz. 

Memurin muhakematı kanunu (1609 sayılı kanunda zikredilen suçlar 
bittabi hariç) işte bu Hazırlık ve İlk soruşturma safhalarını idari 
bir soruşturma" hâline çevirmiştir. » , 

Bu kanun kapsamına giren bir suçu haber alan amir (savcı haber al
mışsa, âmire bildirir), sanık memurun derecesinde veya ondan ustun de
recede bir'"tahkikçi" tâyin eder. Bu, diğer bir memurdur. Tahkıkçı, 
kanunun gösterdiği yetkileri de kullanarak soruşturma yapar, yaptırır 
ve bir rapor (=fezleke denilir) hazırlayıp âmire verir. 

Âmir bu raporu, sanık, ilçe memurlarından ise. İlçe idare kuruluna, 
İl memurlarından ise İl İdare kuruluna, bakanlık merkezi ıdaresındeyse 
bakanlık disiplin kuruluna ve bazı yüksek memurlar ı ç m Danıştay a 
(idarî bölüm) gönderir. Bu aşamada, memurun yargılanmasına gerek olup 
olmadığı karara bağlanır. Yargılanmasını gerekli kılacak sebepler var
sa, görevli Ceza mahkemesine iş tevdi edilir. Bundan ötesinde, genel 
hükümler yürür. 

1609 sayılı kanuna giren suçlar hakkmda^ise Savcı, soruşturma izni 
ister. Bu izin isteği .uygun karşılanır. Umumi hükümlere gore yargılama 
yapılır. 

(Birinci kısmın sonu) 



ikinci Kısım 

Bu kısıra hakkında açıklama: l) Fakültemiz Lisans öğretim ve imtihan 
yönetmeliğine göre, bir ders, birden fazla sınıfta okutulduğu tak
dirde, üst sınıflardaki öğrenciler, alt sınıflarda okutulmuş,olan ko
nulardan sorumlu olmakta devam ederler. 2) İşbu ders notlarının baş 
tarafındaki-ilk üç "Bölüm" (1-71 inoi sayfalar) İdare Hukuku'nun te
mel giriş bahislerini teşkil ettiği için, Fakültemizin hem II inci, 
hem III üncü sınıf programına esasen dahil olduktan başka, 1972-1973 
ders yılından önce, "İdarî yargı dersleri'' ne giriş olmak üzere oku-
tulagelen birçok sorun da, metot mülâhazasiyle bu ders notlarının 
baştarafma alınmış bulunmaktadır. O halde bu "İkinci Kısım" 1972-
1973 ders yılında, üçüncü sınıfta okutulun bahislerin büyük kıamını 
İhtiva etmekle beraber, tamamını kapsamamaktadır. Öğrencilerimin dik
katini çekerim. 3) Bu "İkinci Kısım"da ele alın'acak bazı bahislerde, 
yer yer Birinci Kısım'a atıflarda bulunulmakla yetinileoektir. _/ 
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Bölüm 

HUKUK DEVIJ :TI 

§ 1. KAVBAM 

Anayasamız 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin bir... "Hukuk 
Devleti" olduğunu söyler. 

Gerçekten, devlet, bir müessese olarak bugün salt bir otorite kay
nağı olmaktan çıkmıştır. Devletin sadece dirlik ve düzenliği sağlamakla 
yükümlü tutulduğu devirler geride kalmış, devlet, kendisinden hergün, 
daha çok istenen, daha çok beklenen bir "imkânlar ve hizmetler kaynağı" 
halini almıştır. Derslerimizin birinci kısmında da belirttiğimiz gibi, 
devletin artan sosyal ve ekonomik fonksiyonları, kamu hukukunu gelişti
rici ve "özel hukuku kamulaştırıcı" (yâni gittikçe kamu hukukunun alanı 
içine çekici) bir'nicelik ve niteliğe kavuşmuştur. Bu yanı, yâni devle
tin gittikçe bir "refah devleti" alması. Hukuku doğrudan ilgilendiren 
bir sorun değildir. Belki fazla pozitivist olmakla itham edilebileceğiz. 
Fakat, konumuzun İdare Hukuku ve bu hukukun problemleri olduğunu gözden 
kaçıranlayız. Yeryüzünün gittikçe daralması ve toplumların devletlerle 
kaynaşması hâdisesi, bizi dolaylı olarak ilgilendirir. Bizi asıl ilgi
lendiren "Hukuka saygılı İdare" sorunudur ve bu sorunun giriş yolu "Hukuk 
Devleti" kavram ve prensiplerinden geçer. 

"Hukuk Devleti" veya "Hukuka bağlı Devlet" yukarda sf. 13 ""'e deva
mında, hızlı bir -gözgeçirme ile anahatlarını çizmeğe çalıştığımız "İn
sanların, içinde yaşamadan edemeyecekleri toplumdaki siyası (=yönetici) 
otoritenin de gene insanlar gibi toplumun hukuku ile bağlı kılınması 
yolundaki fikri çabalarının", çeşitli faktörlerle gelişen Kamu hukuku 
tekniğinde, pozitif bir mekanizmaya ulaşmış şekli olmaktadır.- Bugün ar
tık kanaatimizce Devletin üstün otoritesinin Hukuka riayetinin sağlan
ması için yapılacak şey, bir takım nazariyeler icat etmek değil, bu po^. 
aitif hukuk mekanizmasını kurmaktır. Bunun da ilk .şartı Organlar, Fonk
siyonlar ve Hukukî İktidarlar ayrımını, devletten beklenen faaliyet ve 
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hizmetlerle uyumlu loir biçimde tesis 'etmek ve özellikle yargı denetimi
ni devletin tUm organlarına teşmil eylemektir. 

Aceba salt böyle bir denetimle "Hukuk Devleti" gerçekleşir rai ? Yok
sa başka şartları da var mıdır ? Diğer bir deyimle, Hukuka riayeti ke
siti, kapsamlı ve otoritesi tartışılmaz bağımsız bir yargının denetimiy
le izlenecek olan Devletin uyacağı bu Hukukun bazı nitelikleri haiz ol
ması şart değil raidir ? 

Fakültemizde İdare hukukunu kendisinden okuduğumuz ve ondan sonraki 
meslek hayatımızda, yakın iş birliği içinde kendisinden pskçok yönde 
feyz. aldığımız seçkin hocamız rahmetli Prof. Tahsin Balta, böyle bir yar
gısal denetim gereğiyle yetinmemekte, devletin uyacak olduğu Hukukta da 
bazı nitelikler aramaktadır,. Ona göre: a/ Hürriyetlerin ve koruyucu te
mel hakların güvene bağlanması, b/ Kanunların "genelliği" nin sağlanıp 
korunması, c/ Kazanılmış haklar'a saygı gösterilmesi, d/ İdarenin Hukuka 
bağlı kılınması, e/ Bu bağlılığın-yargısal denetimle gözlenmesi, f/ Mah
kemelerin ve hâkimlerin bağımsız ve tarafsız olmaları ve g/ Haksız olarak 
verdiği zararlardan dolayı Devletin malî sorumluluğunun tesisi şarttır, 
(İd.Huk.I,1972,sf.106 vd). Bu temennilere. Anayasa Mahkememizin Hukuk 
Devleti anlayışını ifade eden şu beyanlarını da eklemek mümkündür (K.n. 
d'b/Zh'i. 11/10/1963. Kararlar Derg. 1, sf.SW); 

" Hukuk devleti, insan haklarına saygı gösteren ve bu hakları koru
yucu, adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeğe kendini zorun
lu sayan ve bütün faaliyetlerinde Hukuka ve Anayasaya uyan bir devlet 
olmak gerekir. Hukuk devletinde, kanun koyucu organ da dahil olmak üze
re devletin bütün organları üstünde Hukukun mutlak bir hâkimiyeti hâiz 
olması, kanun koyucunun yasama faaliyetlerinde kendisini her zaman Ana
yasa ve Hukukun üstün kuralları ile bağlı tutması lâzımdır. Zira Huku
kun da üstünde, kanun koyucunun bozamayacağı temel hukuk prensipleri 
ve Anayasa vardır ve kanun koyucu bunlardan uzaklaştığı takdirde meşru 
olmayan bir tasarrufta bulunmuş olur. 

" Hukukun ana prensiplerine dayanmayan, devletin amacı ve varlığı 
sebebiyle bağdaşmayan ve sadece belli bir anda hâsıl olan geçici bir 
çoğunluğun sağladığı kuvvete dayanarak çıkarılan kanunlar, toplum vic
danında olumsuz tepkiler yaratır. Böyle bir kanun, Hukukun yüceliğini 
temsil etmez. Böyle bir kanunun kabulünü ve uygulanmasını Hukuk Devleti 
tasarrufu niteliğinde saymak da mümkün değildir. " 

Anayasa, mahkememiz diğer bir kararında da " Demokratik Hukuk Devleti 
ilkesi. Hukuka bağlı, istikrarlı ve gerçekçi bir hürriyet rejimini-ifa
de eder" demektedir (K.63-83. 8/V1963. Anayasa M.Kar.Derg.l, 165. Ayrıca 
aynı sayı, sf,173, 179). 

Görülüyor ki, bir Devletin, Hukuk devleti olabilmesi için yalnız Hu
kuka riayeti yetmemekte, riayet edeceği Hukukta da bazı özellikler aran
maktadır. Bu özellikler "Demokratik Hukuk Devleti" nin özellikleridir. 

Şimdi, böyle "demokratik bir hukuk" veri'sinden sonra gerekli olan 
nedir 7 

Burada aranan, yukarda da belirttiğimiz gibi "Devletin bütün faali
yetlerinde Hukukun hâkim olması" (*), "... bütün faaliyetlerin Hukuk ku
rallarına uygun olmasıdır. Bu uygunluğu sağlayacak oalıamlor, yargı or
ganlarıdır... (Anayasa).., bütün devlet faaliyetlerini, kaideler iyerar-
şisi içinde kazaî murakabeye tabî tutmuş..." tur. Bu arada "... Yasama 
organının faaliyetleri... Anayasa mahkemesinin kazaî denetimi altında
dır" (**). 

Tüm devlet faaliyetlerinin yargısal denetime tabî tutulmasından baş
ka, Hukuk Devletinin sağlanmasına^ mümkün kılacak bir yolun bulunmadığın
da, yüzyılımızın bütün Hukuk bilginleri müttefiktirler. 
OOAnayasa mahk. K.657ÇÖ7~26/97T965. Hosmî Gaz. 25/7/1967, sf.3, sütun 2. 
(-)(*) Temsilcile" Meclisi Anayasa Komisyonu raporundan. Kazım Öztürk:T.C. 

Anayasası, C.I, sf. 605. 



Unlu Leon Duguit (=Dügi) şöyle diyoF ".-.Yaşlandıkça daha kuvvetle 
inanıyorum ki bir toplumda en büyük gücü ellerinde tutanların faali
yetlerine konulacak hukukî sınırlamanın sağlam, dayanağını pozitif bir 
biçimde tesis edemedikleri sürece, bütün hukukî spekülâsyonlar boşuna
dır" (Traite, 3.ed.I,65). 

Devletin, Hukuku koyan olduğunu, binnetice onu, kendi koyduğu Huku
ka uymaya zorlamanın mümkün olamayacağını, fakat Eevletin bizzat ve 
kendi kendine, kendi isteğiyle, kendisini sınırlayarak ve frenleyerek 
Hukuka-riayet edeceğini (=Auto-limitation teorisi) söyleyen Alman Hu
kukçularına da şu cevabı veriyor "... bu sınırlama, ne kadar bilgince 
deyimlerle ifade edilirse edilsin, basit bir şaka'dan öteye geçmez; 
zira bir kimsenin kendi kendisi için bir yüküm .koyması ve sonra da, 
istediği zaman, istediği gibi bundan kendisini kurtaramaması, "yüküm" 
sayılamaz" (Aynı, sf.652). 

Gerçekten cto-liraitasyon (=Kendi kendini sınırlama) teorisinin kat
iyen teminatlı bir 'sonuç vermediği bilinir. O halde, "yargı denetimin
den" başka çıkar yol yoktur. 

Ancak bu yargısal denetimin kurulmasında ve işletilmesinde, bazı 
esasların yeni bir görüşle anlaşılması ioabeder:' 

Evvela "Devlet" in hukuka riayeti meselesini "devlet organlarının 
hukukÄ riayeti" olarak anlamalıdır. Bunu yapabilmek için de ilkin, 
"Kuvvetler ayrımı" denilen ve bizim hayli tahliline çalışmış olduğumuz 
(sf.^O ve dev.) teori, devletin yapısında ve faaliyetinde yer almalı
dır. • 

Sonra bu oı-ganlar arasında bir üstünlük-tâbî'lik münasebeti değil, 
devleti kurma ve yürütme bakımından bir "işbölümü" söz konusu olduğu 
kabul edilmelidir. 1961 Anayasasının ""Yürütme" ye karşı ne kadar ted
birli olduğunu anlatmıştım (sf. 55 ve dev.). Yürütme (=İdare) nin, 
kanunlar çerçe-'esinde görev yapacağının, yetkilerinin ise Yaaama v^ 
Yargı gibi aslı olmayıp "müştak=derive) olduğunun Anayasada ve Gerekçe
de belirtilmesine bir itirazımız bulunmadığını söyleyebilelim; fakat 
siyasal toplumda (=bütün tipleriyle ve tekâmülüyle devlet'te) Yürüt
me 'nin Yasamadan daha eski olduğunu, i.nisyatif (=teşebbüs) sahibi tek 
organ bulunduğunu ve diğer önemli niteliklerini gözden uzak- tutmayalım. 
Yargı ile Yasama kıyaslanınca da, yargı fonksiyonunun, Yasamadan daha 
eski olduğunu, Hukukun kendi kendine teşekkül edebilmesine rağmen, her 
toplumda ve her çağda Yargı'nxn mutlaka ferdî faaliyetleri gerektirmiş 
bulunduğunu inkar etmeyelim. Yargı, toplumların,gelişmesinde, aile'den 
başlar. Toplum düzeninin koı-unması ise, ihlâllerin İzalesinden ziyade, 
önlenmesiyle mümkün olur. Bir tek "âsâyiş" (=dirlik, düzenlik) ve top
lumu dış saldırıdan koruma bile İdarenin "önleyici" (=preventif) fonk-
siyonuyla, "önceliği" ni tesbite yeterlidir. 

O halde, hiç değilse, modern devlette, bu üç fonksiyon arasında, 
en azından, her birinin ayrı ayrı elzem olduğunu, demokratik hukuk re
jiminde organik doğurganlığın (=diğer organları doğurma gücünün) Yasa
maya verilmiş bulunmasına bakarak, bu organik doğurganlıktan bir 
altlık-üstlük ilişkisi çıkarmamanın, böyle bir ilişki yerine "işbölümü" 
ilişkilerini kabul etmenin gerekli bulunduğunu kabul etmelidir (*). 

Böyle bir işbölümü esasından gidildiği takdirde, devlet organlarının 
karşılıklı etkileri de kaloyoa anlaşılır ve tüm bu organların, nihayet, 
-Anayasa mahkememizce de belirtildiği gibi, yazılı Hukukun da üstünde 
•varlığı kabul edilen yazısıs ama daha etkin Hukuk ilkelerine riayetleri 
gerektiği kolay kabul edilir. "Temel norm" kavramı (sf. 22 vd) bu anla-
(*) 3zellikİe Anayasa Mahkemelerinin kurulmak istendiği veya Anayasaya 
aykırı kanunları "ihmal" değil fakat açıkça "iptal" yetkisinin bir yük
sek mahkemeye verilmek arzulandığı hemen her memlekette, kısa bir süre, 
" Kanun milli iradenin ifade ve beyanıdır; mahkemeler kanunlarla kurul
makta ve kanunlarla görevlendirilmektedirler; mahkeraehin, kendisini ya
ratan kanunları yapan organın öteki iradelerini iptale yetkili kılına
bileceği nasıl kabul edilebilir ki..." yolunda itirazlar işitilmemiş 
değildir. Üstelik Yasama organının Anayasa yapma veya yapılmış Anayasa
yı tâdil etme yetkilerinin bulunduğu memleketlerde bu itirazlar daha da 
uzun sürmüştür. 
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§ 2. YARGISAL DENETİKıDE İLKELES 

• Yargı, Hukuk devletini gerçekleştirebilmek için Yasamayı've İdareyi 
denetleyecektir. Fakat Yargı'yı kira denetleyecek 7 

Anayasa mahkememiz bu soruyu bir kararında kısaca şbyle cevaplandı
rıyor" Anayasamız, Hukuk devleti ilkesini benimsemiş olması dolayısiyle 
yasama işlemlerini ve idare işlemlerini yargı denetimine ve yine alt 
mahkemelerin kararlarını da, kural olarak, yüksek mahkemelerin deneti
mine bağlı tutmuş ise de, yüksek mahkeme kararları için başka bir de
netim yeri öngörmüş değildir" (K.69/3^- 12/6/1969. Ees,Gaz.29/1/1970). 

Verilmiş kararlar bakımından bu gerçekten böyledir. Hattâ Anayasa, 
132 nci maddesinde Yasama organının da, mahkeme kararlarına uymak zo
runda olduğunu belirtmiştir. 

Fakat yargı organı üzerindeki denetim, kararların ittihazından son
ra bu kararlar üzerinde bir denetim şeklinde tecelli etmese de, gerek 
bu organın kuruluşu, gerek izleyeceği usûl, gerek yargı görevlilerinin 
statüleri, yargı organının denetlenmesine hacet bırakmaya.oagı düşünü
len en gelişkin biçimde düzenlenmiştir. Kısaca Yargı, organ olarak 
oluşumu ve faaliyeti itibariyle öyle esaslara bağlanmıştır ki-, buna 
rağmen plabilocek Hukuk aykırılıklarına "katlanmaktan" başka çâre kal
mamaktadır. Bu aykırılıkların katlanılmaz bir hal a,lması- ise, bir Ana
yasal sorun olarak ortaya çıkar ve devletin hayatiyeti söz konusu olur; 
Devlet hayatında Hukuku eri iyi bilen, neyin hak ve neyin bâtıl olduğunu 
en iyi ayırma mevkiinde bulunan mahkemedir; mahkemenin bu ayrımı yap
maması -onun üzerinde bir denetimin bulunmaması nedeniyle- devletin 
diğer organlarının hukuk ihlâllerine hiç benzemez; bu, doğruca. Devlet 
gemisinin dengesini bozar. 

Gerçekten, evvelce de belirttiğimiz gibi (sf. ̂ 9)•devlet içinde, 
birisi, Hukukun son sözünü söyleyecektir ve bu otorite, bir yerde, 
doruğuna ulaşacaktır. Bunun, başka türlü olabildiği bir devlet düzeni 
düşünebilmeğe imkân yoktur. 

İşte bu nedenledir ki, Hukuk, denetimsiz bıraktığı Yargı organı için 
başka organlardan çok daha gelişmiş tedbirler almak lüzumunu hisset
miştir : 

1/ Yargısal usûller, hiçbir devlet tasarrufu için öngörülmedik bir 
ayrıntıda düzenlenmiştir. 

2/ Hâkimler hiçbir iyerarşiye tabî değillerdir; bu suretle de kim
seden emir, talimat almazlar. 

3/ Hâkimler, azlolunamazlar. Kendileri istemedikçe emekli edilemez
ler. Mahkeme veya kadro kaldırılsa da, aylıklarından yoksun bırakılamaz
lar . 

k/ HaAimler, kanunda belirtilenlerden başka genel ve özel hiçbir gö
rev alamazlar. 

5/ Denet mahkemelerinde (=yüksek mahkemelerde) kararlar, kurul hâ
linde verilir. 

Bu esaslar içinde -ayrıntılarına girmemiz gerekmeyen- düzenlemeler
le, Yargı organının başkaca tesisi mümkün olamayacak bulunan "denetlen
mesi" yerine, böyle bir denet ihtiyacını gersktirmeyebileoek bütün ted
birler düşünülmüştür. İnsan aklı, Yargı'nm Hukuka uygunluğunu sağlama 
yolunda bundan öteye tedbir bulamamıştır. . 

Diğer organların denetimine gelince: 
Yasaraa'nm Hukuka riayeti Anayasa mahkemesinin denetimine tabî-tu

tulmuştur. Bu denet kanunlar, içtüzükler, yasama •dokunulmazlıklarının 
kaldırılması konularındaki yasama tasarruflarının Anayasaya uygunluğunu 
denetleyecektir. Diğer görevleri üzerinde durmuyorum; çünki onlar. Ya-' 
sama organının denetlenraesiyle ilgili değildir. 



yürütmenin hukuka riayetinin denetimi "kanunların başka idari yar
gı mercilerine bırakmadığı konularda" Danıştaya verilmiştir (Anayasa, 
mâd. I!f0). 

Bu madde hükmüyla kasdedileu şey, Anayasa gerekçesinde ifade edildiği 
gibi, sadece ilk derece idare mahkemelerinin kuruluşunu mümkün kılmaktan 
ibaret değildir. Yukarıya aldığımız hükümde "kanunların başka idarî yar
gı mercilerine bırakmadığı konular" ibaresinde geçen "başka idarî yargı 
mercii" deyimi, münhasıran, birinci derecedeki idare mahkemelerini (ki 
henüz kurulmamışlardır) kasdetmiş olamaz. Zira özel hukuk ihtilâflarını 
halledecek olan "Adliye mahkemelsri" ne karşılık, Anayaeamızoa gerek 
1961 deki hükümleri, gerek 1971'de l'tSS sayılı kanunla yapılan tâdili 
müteakip mevcut hükümlerle tesis edilmiş bulunan ve kamu hukukundan do
ğacak ihtilafları halletmekle yüküml-.i başka yargı düzenleri (=yargı yol
ları = ordre juridiotionnel) de vardır; 

1/ Seçimlerden doğacak ihtilâfların çözümü, doruğunu Yüksek Seçim 
Kurulunun teşkil ettiği özel bir seçim yai'gısı'na bırakılmıştır. 

Anayasanın 75 inci maddesine göre Seçimler, "yargı organlarının ge
nel yönetim ve denetimi altında yapılır" (mad, 75). "Seçimlerin baş
lamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü 
ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçim
den sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve iti
razları İnceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi, Yüksek Seçim Kuru
lunundur" (aynı). 

26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı "Seçimlerin genel hükümleri ve 
seçmen'kütükleri" hakkındaki kanuna göre, seçimler aşağıdan yukarıya 
doğru,Sandık Kurulları, İlçe Seçim Kurulları, İl Seçim Kurulları ve 
Yüksek İSeçim Kurulunca yürütülür. Sandık Kurullarında yargıç yoktflr. 
Fakat bunlar, oy verme işleri hakkında ileri sürülecek itirazları incele
mek ve bur karara bağlamak yetkisine sahiptirler (K.no.298/71,3). Bu 
kararlardan itiraza uğrayanları derhal ilçe seçim kurullarına gönderir
ler (f.^). 

İlçe seçim kurulu, ilçenin en yüksek dereceli yargıcının başkanlı
ğında altı üyeden kurulur. Seçimlerin yürütülmesine ilişkin çeşitli 
idarî görevlerinin yanxsira "Sandık kurullarının teşekküllerine, işlem
lerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağ
lamak" vardır (raad. 18, 20/4). 

İl Seçim Kurulu ise tamamen yargıçlardan teşekkül eder. İl merke
zindeki en yüksek dereceli üç yargıçtan kurulur. Siyasî partiler, bu 
kurulda birer temsilci bulundurur, fakat bu temsilciler oy kullanamaz
lar. Bu kurulun da daha çoğu idarî olan görevlerinin yanında "İlçe se
çim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan 
itirazları inceleyerek derhal karara bağlamak" gibi, yargısal olduğu 
söz götürmez görevleri vardır, (mad.15, I6, 17). 

Yüksek Seçim Kuruluna gelince, bu da tamamen Yüksek yargıçlardan 
teşekkül eder. Altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca, ken
di üyeleri arasından gizli oyla seçilen onbir yüksek yargıç, bir baş
kan ve bir de başkan vekili seçerler. Bunların arasından ikişsr yedok 
Uya ayrılır. Bunlar ad çekme ile belirlenir. 

Yüksek Seçim Kurulu, böylece bir başkan ve 6 üyeden kurulur. 
Seçimlerin yürütülmesine ilişkin çeşitli idarî işlerin yanışına, 

Anayasanın 75 inci maddesiııde ifade edildiği gibi, alt kurulların te
şekkülleri dahil olmak.üzere, seçimle ilgili bütün itirazları ve iş
lemleri inceleyerek kesin karara bağlamak Yüksek Seçim Kurulunun görev 
ve yetkisi içindedir. 

Bu kararlar aleyhine başvurulabilecek bir başka merci yoktur. Bu 
kararlar "kesin hüküm" (=muhkem kaziye) teşkil ederler. . • 

Daha önce milletvekillerinin seçim tutanaklarının kabul veya reddi 
konusunda kesin karara bağlanması TBMM'ne ait olan yetki ve seçimlere 
ilişkin'sair ihtilafların Danıştayda halli, bu suretle müstakil"bir .yar
gı düzeni ile Yüksek Seçim Kurulunun denetimine ve nihaî kararma bağ
lanmıştır. 



Seçim yargismxn da bir "idarî .yargı" olduğu söz götürmez. Seçimle
ri yürütmek ve neticelendirmek, devletin hiç kuşkusuz-, idarî faaliyet
leri arasındadır. Tahaddüs eden ve kesin hükme bağlanan ihtilaflar,"" 
böyle bir idarî faaliyetten doğmaktadır. 

2/ Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleriyle 
mallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek Sayıştay'a 
verilmiş bir görevdir (Anayasa, mad.127). 

Sayıştay, bu denetlemesi esnasında, işlemlerini gözden geçirdiği 
sorumluların malî sorumlulukları hususunda "kesin hüküm" tesisine ' 
yetkili kılınmıştır. 

Sayıştay, idarî olan işlemlerinin yanısıra, yargısal yetkilerle de 
donatılmış bulunuyor. Sayıştay başkan ve üyeleri, yüksek hakiralerinki-
lerle aynı teminatlara sahip bulunmaktadırlar. Sayıştaym yargısal 
görevini yerine getirebilmesi için bir "Savcılık" bölümü de vardır. 
Devlet, dairelerindeki Gelir saymanları, Gider saymanları ve mal say
manları, sorumlu görüldükleri takdirde Sayıştay tarafından yargılana
rak tazminata mahkûm edilebilirler. 

Sayıştayca nihaî derecede verilecek bu gibi malî mahkûmiyet karar
ları aleyhine Danıştaya başvurulup vurulamayacağı 1961 Anayasasından 
önce, zaman zaman tereddüt edilen bir konu olmuştu. Danıştaydan bu hu
susta çıkan çelişik kararlar karşısında İçtihadın Birleştirilmesine 
gidilmiş ve 1939 yılında ittihaz edilen "İçtihadı Birleştirme" kara
rıyla (K.39/98. 28A/1959.-Danıştay Kar .Derg. 25/23) Sayıştay Genel Ku
rulu kararlarına karşı Danıştaya başvurulamayacagı ilkesi kabul olun
muştu. Fakat ondan sonra, Danıştayda, içtihadın tekrar değiştiğini 
görmekteyiz (Örnek.-Dava D.Ü.H. K:55/107. Kar .Derg, 72/20) . 1961 Anaya
sasından sonra da Danıştay, Sayıştay kararlarına karşı açılan davala--
rı, Sayıştaym varlığına, görev ve yetkilerine ilişkin Anayasa hükmü
nün (127 noi madde) Anayasanın "Yürütme" bölümünde yer.alması, "Yargı" 
bölümünde Sayıştaydan bahsedilmemiş olması, 127 nci maddenin Kurucu 
Meclisteki müzakereleri sırasında vâkî beyanların da Sayıştaym bir 
mahkeme sayılmadığını ifade etmesi, Sayıştaym yargı organları bölümü
ne ithali hususunda verilen bir önergenin reddedilmesi neticesinde Ana
yasa yapıcısının Sayıştayı bir yüksek mahkeme kabul etmediğinin anla
şıldığı, gerekçesiyle , Sayıştay işlemlerinin idarî nitelikte olduğuna 
ve binnetice Danıştaym' denetimine tabî bulunacağına karar vermiştir 
(8.D. K.62/1810, 27/3/1962. Akural-Ziylân-, sf.25). Ancak, bundan sonra 
Anayasa mahkemesi, 21 Şubat 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay kanunu
nun k3 inci maddesinin son fıkrasındaki "Sayıştayca verilen ilamlar 
aleyhine Danıştaya başvurulamaz" hükmünün iptali için Danıştay başkan
lığı tarafından açılan davayı. Anayasanın 127 nci maddesinde Sayıştaym 
"kesin hüküm" verme yetkisi bulunduğunun belirtilmesi ve "kesin hüküm" 
lere karşı da başkaca idarî veya yargısal herhangi bir mercie başvurma
nın mümkün olamayacağı gerekçesiyle ve mezkûr madde' fıkrasının Anayasa
ya aykırı olmadığı hükmüyle sonuçlandırmıştır. (Anayasa raahk.K.69/6, 
16/1/1969.- R.G. 17/V1970). 

O halde, Sayıştay da bir yüksek İdare mahkemesi olmaktadır. 
3/ 1961 Anayasası yargıçların teminatını, öngördüğü bütün anlam ve., 

kapsamıyla gerçekleştirmek üzere, yargıçların özlük işleri (atanmaları, 
terfileri, nakilleri, tecziyeleri, maaş ve ödeneklerinin tesbitigibi 
konularda) karar verme yetkisini Adalet bakanlığından almış ve bir Yük
sek Hâkimler Kurulu tesis ederek buna vermiştir. Yüksek Hakimler.Kuru
lunun başkanı, bölüm başkanları ye üyeleri 1971 yılma kadar, daha ge
niş bir hâkimler çevresince seçilmekteydi. 1971 yılında l'fSS sayılı 
kanunla Anayasada yapılan değişiklik sırasında bu kuruluşun seçimi de 
değiştirilmiş ve Yüksek Hakimler Kurulu başkanlıkları ve üyelikleri, 
Yargıtay Genel Kurulunca kendi içinden seçileceklere inhisar ettiril
miştir. 

I96I-I97I Arasında, Yüksek Hakimler Kurulunun bu özlük işlerine ait 
kararları aleyhine Danıştajta başvurulabiliyordu. 1971 .degişiklikl,erinde, 
bu kararlar aleyhine başka mercilere başvurulamayacagı açıkça Anayasa 

hukmu haline getirilmiştir.gözlük işlerine ilişkin kararların, maddî 
mahiyetleri itibariyle idarî nitelikte bulunduğu muhakkaktır. Ancak, 
Anayasanın değişen hükmü karşısında, bunlar, lıukuk tekniği bakımından 
birer muhkem kaziye hâlini almaktadır. Yâni, bir ihtilâf üearina ya
pılan gözlem sonucunda ittihaz edilmiş kararlardan olmasalar da, "Hu
kukun son sözü" niteliğini almaktadırlar. Gerçi yargı yolu Anayasa ile 
kapatılmış, Yüksek Hâkimler kurulu Anayasadaki yüksek mahkemeler ara
sında zikredilmeyerek 'görevinin "özlük işlerine" inhisar etmekte bulun
duğu belirtilmiş, kararlarını ittihaz da herhangi suretle bir "ueûl-ü 
muhakeme" söz konusu olmamış ve bu kuruluşun ancak hâkim teminatını 
gerçekleştirecek bir tedbir olarak Anayasada yer aldığı ve binnetice 
"idari" mahiyette görev ifa eylemekte olduğu kimsenin itirazına uğra
mamıştır, ancak, "son söz" söyleyebileceği de belirtilmiştir. İdarî 
bir faaliyetin icrasına ilişkin tasarrufların aslında idarî sayılmala
rı lâzımdır. Bu takdirde, yargıçların özlük işlerinin yürütülmesi ko
nusundaki bu idari faaliyet, yargısal denetimsiz kalmakta, veya böyle 
bir denetime hacet bulunmadığı kanısı hâkim geliyorsa, o zaman da. 
Yüksek Hâkimler Kurulu, bizzat bir yüksek mahkeme olmaktadır. 

İdare'nin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunuh açık ol
duğu hususunda,ki daha türasel mahiyetteki ilkeye (mad.ll'f/l) bir' istis
nanın tesis edildiği fikrini kabul etmektense, biz, bizzat Yüksek Ha
kimler Kurulunu bir yüksek mahkeme olarak kabul etmeyi ehven buluyoruz, 

k/ Asken Yargıtay, 1961 Anayasasından önce de bir yüksek mahkeme 
idi. Zira, askerî ceza işleri (bir ara da asker kişilerin özlük iş^leri) 
birer dava olarak birinci derece askerî mahkemelerde görülmekte ve tem-
yizen Askerî Yargıtaya intikal ederek, bu yüksek malıkemenin aynen si
vil Yargıtaym fonksiyonuna paralel oj.an fonksiyonu ile, kesin hükme 
bağlanmaktaydı. 

1961 Anayasası, 192^ Anayasasında yer almamış, fakat kanun hasebiy
le mevcut bulunmuş olan Askerî Yargıtay'ı "Yüksek Mahkemeler" aracın
da saymış (mad.lta) ve ona Anayasal bir müessese niteliğini vermiştir. 

1971 yılında Anayasada yapılan değişiklikler sırasında, asker 
kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yargı denetimini yerine 
getirmek üzere- bir "Askerî Yüksek İdare Mahkemesi" tesis edilmiş (mad. 
l'fO/ö) bulunmaktadır. 

Anayasanın bu hükmüne dayanılarak V7/1972 tarihinde l602 sayılı 
"Askeri Yüksek İdare mahkemesi kanunu" kabul olunmuştur. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluşunda, Danıştay ile paralel
lik muhafaza edilmiştir. Arada mevcut olan farklar, esasa müessir de
ğildir. 

Kanun bu Yüksek mahkemenin "bağımsız" olduğunu teyid etmekte, mah
keme başkanı, ikinci başkanı, baş kanunsözcüsü, daire başkanları ve üye
lerinin Anayasada yüksek hâkimlere sağlanmış olan teminat altında hiz
met göreceklerini belirtmektedir (mad.l, 'f). 

Asken Yüksek idare Mahkemesi bir başkan ve yedi üyeden kurulan üç 
daire ile Daireler Kurulu, Başkanlar Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ve 
Genel Kuruldan, Genel Sekreterlik ve Ba.ş Kanunsözcülüğünden mürekkep
tir. 

Bu mahkemenin üyeleri a/General, amiral ve" albay rütbesindeki su
baylarla b/En az albay rUtbesinde birinci sınıf askerî hâkimler arasın
dan seçilirler. 

Asken hakim sınıfından olan üyeleri;' Genel Kurulun göstereceği üç 
aday arasından', hakim sınıfından olmayan üyeleri de Genelkurmay başkan
lığında gösterilecek üç aday arasından Cumhurbaşkanı seçer 'vş Milli Sa
vunma Bakanı ve Başbakanın da imzalayacağı kararnamelerle tâyin eder. 

Her dairede.üye çoğunluğunun askerî hâkimlerden olması şarttır. 
İkinci başkan ile Baş kanunsözcüsünün de askerî hâkim olması lâzımdır. 
Dairelerin başkanlığını ise, üyelerin en kıdemlisi yapar. 

Asken hakim olmayan üyelerin görev süresi üç yıldır. Baş kanunsöz
cüsü başyardımcılıgma ve kanun sözcülüklerine 'askerî hâkimler tâyin 
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Daireler Kurulu, her dairenin başkan ve üyeleri arasından en kıdem

li ikişier askerî hâkim ile en kıdemli ve hâkim sınıfından olmayan birer 
üyeden kürulüi''. 

Genel Kurul mahkeme başkanı, ikinci başkanı. Baş kanunsözcüsü, daire 
başkanları ve üyelerin tamamından teşekkül eder. 

Başkanlar' Kurulu, başkan, ikinci başkan ve daire başkanlarından olu
şur. 

Yüksek Disiplin Kurulu ise genel kurul ile -üyeler hariç- aynı kom
pozisyondadır. 

Yargı fonksiyonu bakımından Genel Kurul, sadece içtihatları birleş
tirir veya birleştirilmiş içtihatları değiştirir. Somut davalara bak
maz . 

Yüksek Disiplin Kurulu ile Başkanlar Kurulunun da yargısal görevle
ri yoktur. 

Davalar, daireler arasında bölüştürülmüştür. Daireler Kurulu da,' 
yargısal yetkilerle donatılmış olup, Danıştaydaki gibi, münferit dai
relerin kararları üzerinde denet makamı değildir; ancak bunlar arasın
da çıkan görev Ve yetki uyuşmazlıklarına bakar. Bunun haricinde birden 
fazla dairenin aynı aamand.a görevine giren davalar, Bakanlar Kurulu ka
rarları aleyhine açılan davalar, Danıştaydan alınmış mütalaalar üzeri
ne tesis edilen işlemler ve bunlara göre yapılmış eylemler dolayısiy-
le açılan davalar. Mahkeme başkanı veya baş. kanun sözcüsünün, prensibe 
taalluk eden hususlarda bu Kurulca görülmesini istediği işler Daireler 
Kurulunca görülüp karara bağlanır. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üç liaya türü kabul etmiştir; iptsl, ; 
tam yargı ve Yorum ( = Tesbit) davalarıJ Ancak, Danıştaydan-alınacak 
mütalaalar üzerine tesis edilen eylem veya işlemler dolayısiyle açıla
cak davalara da bu mahkemede (daireler Kurulunca) bakılacağı belir- ' 
tildiğine göre, bu yoldan, idarî sözleşınelerle ilgili tam yargı da
valarının da bu mahkemeye intikalleri mümkündür. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin daireleri ile Daireler Kurulunca 
verilen kararları kesin olup, kesin hükmün bütün sonuçlarını hasıl eder. 
İdare, Anayasanın 132 nci maddesi gereğince, bu hükümlerin gereklerine 
göre işlem veya eylem tesis etmeğe mecburdur. Bu mecburiyete uymayan•; 
İdare aleyhine, gene bu mahkemede tam yargı davası açılabilir.' • 

Bu mahkem.ede de dava açma süresi, ayrıca hüküm bulunmayan -hallerde. 
90 gündür. ' . . 

5/ Nihayet, İdarenin denetiminde görevli yargı yolunu tayin ve hüküm 
uyuşmazlıklarını gidermek bakımından Uyuşmazlık Mahkemesinin fonksiyonu
na da değinmek gerekir. İlerde daha ayrıntılı olarak ele alacağımız-bu 
mahkeme, Danıştayln 1927'de faaliyete geçmiş olmasına rağmen ancak 19^5' 
te kuru'labilraiş, bu arada l8 yıl, bu mahkemenin yapacak olduğu göreve 
ihtiyaç duyulmuştur. Gerçekten adliye mahkemeleriyle idare yargısı ara
sında görev ayrımını belirten ilkeler, ancak kanunla tesbit edilebilece
ğine göre, belli bir soyutluk düzeyinde kalmağa mecburdurlar. Kaldı ki 
bu düasya fazla bağlanılmadan, şeklî bir kanun kavramı kabul edilerek 
olabildiği kadar somut ihtilâflara yaklaşılmağa çalışılsa da, gene bir 
kuralın tahammül edebileceği azamî somutlukla dahi çizilmesi mümkün ol
mayan sınır parçaları kalabilersk ve mutlaka, somut, belli ihtilâflar
da yargı görevinin ferden tâyini gerekecektir. Bundan başka, esasına 
hükmedilmesi gereken ihtilâflar da olabilecektir. O halde Uyuşmazlık 
mahkemesi, birden ziyade yargı yolunun bulunduğu her memlekette lüzum
lu bir kuruluştur. Ancak bu suretledir ki İdarenin herhangi bir ihti
lafta denetimsiz kalmaması ve denetildigi zaman da, ona uygulanması ge
reken Hukukun hangisi olacağının tesbiti imkân dahiline girer. 

Ancak bu suretle, yani sadece yargısal denet organlarinxn tesisiyle 
İdarenin hukuka tara bir riayeti sağlanabilir mi ? Bütün hukukçular bir
leşirler ki, bu kadarı "geı*ek.li" fakat "yeter" değildir. 



sadece denet organlarının kuruluşu«yetmez, bundan başka denetin tam 
bir yaygınlığının olması ve ayrıca derinlik kazanması lâzımdır. 

Denetin yaygınlığından maksat, İdarenin bir kısım eylem veya'işlem
lerinin denet dışında tutulmamasıdır. 

Bu Önemli bir sorundur. Zira idarî yargı bulunan birçok memleketler
de, zaman zaman bu denetin iki yoldan kısıldığı görülmüştür: 

1/ Birincisi, kanunla, bu denetimi sınırlamak ve bazı tasarrufları 
denet dışında tutarak, bunların aleyhine açılacak davaların görülmeye
ceğini kanunla belirtmektir. Memleketimizde bu tatbikat vâkî olmuştur. 
Emekli Sandığı, kanununun 39 uncu maddesinin "Ee'sen emekliliği" (Bk. 
sf.ljl) öngören hükmüne, bu türlü emeklilik kararları aleyhine yargı 
yoluna başvurulamayacağı hükmü 195'f'te ilâve edilmişti. 

Diğer bir örnek olarak 195'f yılında çıkarılan "Bağlı bulundukları 
teşkilât emrine alınmak suretiyle vazifeden uzaklaştırılacaklar hakkın
da" ki 64-35 sayılı kanunu gösterebiliriz. Bu kanuna göre hâkim, subay, 
astsubay ve askerî memurlar dışında, umumî, mülhak ve hususî bütçeli 
idarelerle belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlardaki memurlar, tayin
lerindeki usûle göre bağlı oldukları bakanlık veya kuruluş "emrine 
alınarak" hizmetten uzak tutulabilirler ve altı ay içinde kendilerine 
yeni bir görev verilmeyen veya verileni reddedenler memuriyet statü
sünden de uzaklaştırılırlar, emeklilik hakkını kazanmış bulunurlarsa 
emekli edilirler, bulunmamış olurlarsa kendilerine "toptan ödeme ya
pılarak ilişikleri tamamen kesilirdi. Bu altı aylık süre içinde de, 
15 yıldan az hizmeti olanlara l/^'r, 15-20 yıl hizmeti olanlara 1/3, 
daha fazla hizmeti olanlara da yarım maaş ödenirdi. 

Bu kanunun 3 üncü maddesi, bu nevi karar ve muamelelerden dolayı 
gerek İdare, gerek şahıslar aleyhine '"hiçbir idsırî ve adlı kaza mer
ciine müracaat olunamaz" hükmünü koymaktaydı. 

Gerek re'sen emeklilik, gerek Bakanlık veya kurum emrine alnja^ bir 
disiplin cezası değildir. O halde memurun herhangi bir disiplin üiuçu 
söz konusu olmamaktadır. Fakat niçin, bu türlü tasarruflar üzerinde 
yargısal denetim yolu kapatılmıştır ? 

Bunun sebebi, idarenin tasarrufunun. Hukuka uygun olup olmadığının 
tesbitini önlemekten başka hiçbirşey değildir. Yani, İdareyi, bu iki 
tasarruf konusunda. Hukuka riayet yükümünden kurtarmaktır. Niçin ? Çün-
ki İdare, Hukuka aykırı bir tasarruf da ittihaz edebilecektir; ve me
sele, bu türlü bir tasarrufu iptalden kurtarmaktır. 

Netekira, gerek Emekli Sandığı kanununun mezkûr hükmünün, gerek in
celediğimiz şu son hükümlerin tamamen siyasî sebeplerle kullanıldığı 
görülmüş, fakat birşey yapılamamıştır. 

1961 Anayasasının ll̂ı- üncü maddesinin 1 inci fıkrasının, tamamen, 
şu iki türlü uygulamaya karşı duyulan tepkiden doğduğunu söylemek yan
lış olmaz, ll̂ f üncü maddenin 1 inci fıkrası: "İdarenin hiçbir eylem 
ve işlemi, hiçbir halde, yargı mercilerinin denetimi dışında bırakıla
maz" demekteydi. 

1971 yılında l488 sayılı kanunla Anayasada değişiklikler yapılırken, 
bu hüküm "İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açık
tır" ifadesiyle değiştirilmiş, ancak bu değişiklikle yargı yolunun 
"hiçbir sebep ve suretle kısıtlanması" um düşünülemeyecek olduğu da, 
1971 değişikliğinin "Gerekçesinde" açıkça beyan olunmuştur. 

O halde, Anayasamız, 19ĞI yılmdanberi, Yasama organına, İdarenin 
yargısal denetimini, bir kanun çıkararak kısıtlamak, bu denetimin kap
samını daraltmak olanağını tanımamaktadır. 

Netekim Emekli Sandığı kanunundaki, re'sen emeklilik tasarrufuna 
karşı yargı yolunu kapayan hüküm Anayasa mahkemesinin 3O/I/I9Ğ3 tarih
li kararıyla iptal edilmiş, aynı şekilde 6'̂ 35 sayılı kanunun 3 üncü 
maddesi de l'+/XI/1962 tarihli kararla iptal olunmuştur. 



2/ Anayasanın 11"+ üncü maddesirtde • bizzat Danıştay'a da hitap eden 
bir amir vardır. Bu emir, Danıştaym, açılmış hiçbir davayı, tasarru
fun bir "hükümet tasarrufu" olduğu raülrâhazasıyla bidayeten reddedemiye-
ceği yolundadır. 

Evvelâ "hükümet tasarrufu" nun ne olduğunu görelim. 
Hükümet tasarrufu, hükümet (yâni Bakanlar kurulu) tarafından itti

haz edilmiş herhangi bir tasarruf veya her türlü tasarruf demek delil
dir. Hükümet tasarrufu, Danıştaym, aşağıda anlatacağımız bazı neden
lerle, aleyhine idarî yargıda dava açılamayacağını kabul ettiği türden 
bir tasarruftur. Bittabi böyle bir tasarruf dolayısiyle adlı yargı mer
cilerinde de bir dava açılamaz; zira ortada bir Özel hukuk sorunu yok
tur. O halde, dava mahkemesiz kalır; davacı için başvurulabilecek bir 
yargı mercii söz konusu olamaz. 

Hükümet tasarruflarının bir tanımı yoktur; ancak misalleri gösteri
lebilir. Bu teorinin aucidi de, İdare hukukunun vatanı olan Fransadaki 
Danıştay (=Conseil d'Etat) dır. 

Fransız Danıştayı, kuruluşunu müteakip ve bittabi henüz kuvvet ka
zanamamış, hattâ yargısal kararlarını birer 'mütalâa" şeklinde Hüküme
te sunan bir heyet olarak, daha başlangıçta, kuvvetli hükümetlerle ça
tışmaya girmekten kaçındığı için "siyasî saik" (=:m.obile politique) ile 
ittihaz edilmiş olan kararlar aleyhine şikâyet ve dava yoluna başvuru-
lamayacağı ilkesini benimsemişti. 

Siyasî saik (=Biyasal dürtü) tarifi kolay olmayan, belirsiz bir kav
ramdır. Hissedilir, fakat açık seçik biçimde, net olarak tesbit edile
mez. Bu, memleketin yüksek sevk ve idaresinde bir mülâhazadır; siyasal 
sâikle muttehaz bir tasarrufta amaç bir hukukî neticenin değil, bir 
siyasî, yâni yüksek yönetim neticesinin istihsalidir. Aşağı yukarı, 
buna yakın bir anlamda "hikmet-i hükümet" deyimi de kullanılır. Bunun
la, bir takım ka.mu hizmetlerini, bunlar ne derece önemli olurlarsa ol
sunlar ,̂  günlük biçimde çevirmenin üstünde, devlet yönetimine içerde 
veya dışarda bir yön verme'de, en yüksek seviyedeki yöneticilerin göz 
önünde tuttukları bazı düşünceler, açıklanması yararlı olmayacak bazı 
sebepler kasdedilir. 

Bu gibi sebep ve sâiklerin, ittihazında âmil olduğu görülen tasar
ruflara karşı, Fransız Danıştayı dava kabul etmeği, bir yandan bu yük
sek şevki idareye karışmamak, bir yandan da henüz kendisini kuvvetle 
kabul ettirememiş bir müessese durumunda bulunduğu bir zamanda, öteden-
beri kuvvetli olarak süregelen ve yargısal bir denetime henüz pek alış
mamış ve binnetice tahammül gösteremeyebilecek olan hükümetlerle ça
tışmaya girişmemek için, uygun bulmamıştır. Bu nedenlerle, kendi yargı
sal denetim alanını l822 yılındaki Laffitte (=Lâfit) kararıyla bizzat 
sınırlamış, "aleyhine dava açılması mümkün olmayan bir takım "siyası 
tasarruflar" bulunduğunu" ileri sürmüş, bu tür tasarruflara "hükümet 
tasarrufu" denilmesi o zaman ortaya çıkmıştır. '• 

Ancak hangi tasarrufların bu sözü edilen mahiyette olduğunu tarif 
ve tâyinde müşkülât görülünce, ortaya bir "hükümet etme - idare etme" 
kıstası sürülmüştür. Buna göre, "hükümet etme", politik yönleri çizme 
ve idare etme de, kamu hizmetlerini günü gününe çevirmedir. Halbuki 
daha evvel gördüğümüz üzere, böyle iki ayrı fonksiyon yoktur; her iki 
iş, birbirinden ayrılmaz, aynı organ tarafından (ki hükümetin de İda
reye ne suretle dahil olduğunu yukarda anlatmıştık) ve aynı bir "huku
kî iktidar" kullanılarak yerine getirilir ki bunun sonucunda da "idari" 
tasarruflar doğar. 

Kısacası, Fransız Danıştayı, hükümetleri, belli konularda denetsiz 
bırakmayı "ioab-1 hâl" e (=yerinde'lige) daha uygun bulmuştur. Bu de-
netslzliği de, denetlemek istemedi'gi tasarruflara "hükümet tasarrufu" 
adını ve niteliğini tanımakla belirlemiştir. Ancak zamanla, hükümetin 
de dahil tutulduğu "geniş idare" üzerinde yargısal denetime alışıldıkça, 
hükümet tasarruflarının da sayısı azaltılmış ve eskiden denet alanı 
dışında bırakılanlar, yavaş yavaş Danıştaym görevi içine alınmıştır. 



Meselâ, Cumhurbaşkanının "özel af"' yetkisini kullanışı, 19'l-7'ye 
kadar bir "hükümet tasarrufu" sayıldığı halde, o yıl Garabert kararıyla 
Danıştaym yargısal denetim a-lanı içinde sayılmıştır. Hâlen Fraıjsada 
"hükümet tasarrufu" sayılan tasarruflar şunlardır: a/Parlâmento ile 
hükümet arasındaki ilişkilere, b/Cumhurbaşkanının yetkilerini kullanı
şına,cytlükûmetin yabancı devletler veya Uluslararası tüzel kişilerle 
ilişkilerine mäteallik tasarruflar. 

T.C. Danıştayı da bir takım "hükümet tasarrufları" n m mevcudiyeti
ni kabul etmişti. Bunları şöyle sıralamak mümkündür: a/ Hükümetin diğer 
devletlerle ilişkilerinde ittihaz ettiği "mukabele bilmisil" , yâni 
Devletler hukuku kurallarına göre, başka bir devletin bize tatbik etti
ği bir muameleyi aynın kendisine tatbik etme kararları. Örnek: 1935 yı
lında Bomanya hükümetinin, Roraanyadaki bazı Türk alacaklarını bloke et
mesine karşı, Türkiyenin de Romen alacaklarının harice transferini men 
etme kararı. b/Güvenlik mülahazalarıyla bazı kimselerin Türkiyenin bir 
yerinden başka bir yerine nakli ve orada iskân edilmeleri yetkisini 
Hükümete veren İskan mevzuatının tatbikine ilişkin kararlar, c/ Yaban
cıların hangi yabancı devletin tâbiiyetinde kabul edilmesi yolunda it
tihaz edilen kararlar. 

Gördüğünüz gibi, aslında bu tür tasarrufların Danıştaym yargısal 
denetimine girmesini men eden kanun hükümleri bulunmamaktadır. Anoak, 
bir noktadan Öteye, bizzat yüksek mahkeme, "idarî takdirlerin dışında" 
kalan bazı tasarrufların mevcudiyetini kabul etmekte ve bunlara karşı 
açılan bir davayı, bidayeten, yâni işin esasına girmeksizin, "görev" 
yönünde reddeylemekte, bu tür tasarrufların yargısal denetime tabî tu
tulacak "idarî" tasarruflardan olmadığını,-halbuki kendi görevinin 
"idarî tasarrufların denetimi" olduğunu ileri sürerek davayı iptidaen 
kabul etmemekteydi. 

Anayasamızın ll^ üncü maddesi İdarenin her türlü eylem ve işlemine 
karşı yargı yolunu açık tutmak ve Bakanlar kurulu da İdare'den (gerek 
yapısal, gerek fonksiyonel bakımdan) sayılmakla hükümet tasarrufları 
kategorisi, memleketimizde 196i'de ortadan kalkmış olmaktadır. Ancak, 
Danıştay, açılan davaları bu sefer bidayeten değil, fakat Hükümetin 
takdir yetkisini kanunî bir şekilde kullandığını kabul ede:fek, esastan 
elbet reddedebilir. Bu husus, Danıştaym, takdir yetkisinin varlığını 
ve kullanılışını tesbit için tesis edeceği ölçülere bağlı kalır. 

Denetimin derinliğinden maksat, yargı organının, görmekte olduğu 
bir davada re'sen tahkik yönÜDden haiB bulunacağı salahiyet derecesidir. 

Bildiğiniz gibi mahkemeler iki türlü "tahkik" imkânıyla donatılabi
lirler. Birincisi; tarafların iddiaları ve delilleriyle va defi'leriyle 
bağlı, bunlarla sınırlı bir tahkik tarzıdır ki hukuk mahkemelerinin 
yargılama usulü, bu esaslara güre kurulmuştur. Mahkeme, kendisine su
nulan delillerden başkasına kendiliğinden el atamayacağı gibi, defi ve 
itirazların çürütülraesi de taraflara bırakılmıştır. Davacı, dilerse 
davasını takip de etmeyebilir. Hukuk mahkemeleri "ultra petita" (stale-
bin üstünde, talebi aşan) hükümler de veremezler. Bir kimse 100 liralık 
bir alacak iddiasında ise, 101 liraya hükmedileraez, 

Ceza mahkemeleri ise bunun aksine, inquisitorial (=re'sen tahkik= 
enkizitoryâl) bir tahkik usûlüne sahiptirler ve hem ultra petita, hem 
extra petita (=talepten başka bir şeye) hükmedebilirler. 

İdari yargıda, tahkik usûlü ve yetkileri, bu iki tür'ün arasında 
sayılabilir. İptal davalarında idarî yargı organları, bir ceza mahke
mesi gibi hareket ederler. Tarafların iddia, defi, itiraz ve delille
riyle bağlı değildirler. Her türlü inceleme ve araştırmaya re'sen ka
rar verebilir, dava ile ilgili her türlü resmî bilgi ve belgeleri is
teyebilirler. Ultra petita hükmedebilmek imkânları vardır. Meselâ da
vacı bir tasarrufun iptalini talep ettiği halde, Danıştay, onun "yok
luğuna" da hüküm verebilir. Tasarrufun iptalini isterken, davacının, 
o tasarrufu "mevcut" fakat sakat kabul ettiği ortadadır. Danıştay ise, 
tasarrufun mevcut bils olmadığına hüküm verebilir. 

.İVf 



Danış tayda, bir davanın davacı tarafından takibi gereği de yoktur. 
Davayı açmak kâfidir. Davalının ve'rdiği cevapları cevaplandırmak veya 
duruşma yapılacaksa duruşmada hazır bulunmak mecburî değildir. Açılan 
dava, Danıştaym "re'sen tahkik" usûlüne sahip olması nedeniyle yürür 
ve sonuçlanır. 

Bu usul, İdarenin yargısal denetimine derinlik vermekte ve Hukuka , 
biğLı İdare, en geniş ölçüde gerçekleşebilms imkanını kazanmaktadır. 

Ancak son olarak, buna bir .hususu daha eklemek gerekir ki, bu da, 
idari yargı organının, yargısal denetiminde geliştireceği "teknik"tir. 
Bu geliştirmenin zamana, bağlı bir mesele olduğu muhakkaktır; fakat, 
yargılama tekniğinde, bizden eski ve bu sebeple daha tecrübeli ülke
lerin tecrübelerinden yararlanmak zorunludur. 

Örneğin, Fransada İdarî yargının kuruluşundan uzun bir süre sonra 
dahi, bir idarî tasarruf. Hukuka uygunluğunun veya aykırılığının sap
tanması bakıramdan "tümlüğü" içinde ele almıyor ve idarî tasarruflar-
daki bütün sakatlıklar bir "yetki aşımı" (=exces de pouvoir) kategorisi 
içinde mütalâa olunuyordu, Tıpkı bir adamın rahatsızlığının hangi uz
vunda veya vücudunun hangi fonksiyonunda olduğu araştırılmaksızm ve 
tesbit edilmeksizin, sadece "hastadır" şeklinde bir hükme varılması 
gibi. Halbuki hep biliriz, bir kimse hasta ise, onun belli bir hasta
lığı veya belli birkaç hastalığı vardır. Bunların hangi uzuvlarda ve 
hangi fonksiyonlarda olduğu bilinmeden, toptan bir hastalık teşhisi 
hiçbir şeye yaramaz. Buna benzer bir biçimde, başlangıçta da bir idari 
tasarrufun "Hukuka aykırı" olduğu'hükmü, bir "genellik" içinde verili
yordu; İdare "yetkisini aşmıştır" deniyordu. 

Bu, aynı şekilde bir genel ifadeyle doğru bir sözdür;'ama, benzet
mede belirttiğimiz gibi "-Bu adara hastadır" teşhisi gibi geneldir. 

Gerçekten İdare, yetkisini hukuka uygun surette kullanmağa mecbur
dur; binnetice, İdarenin, "Hukuka aykırı tasarruf ittihaz etme" yetkisi 
elbet yoktur. Fakat ittihaz edilen ve yetki aşımı nedeniyle sakat sa
yılan bir idarî tasarrufun spesifik (=özel) sakatlığı neresindedir. 
Bir insanın vücudunda nasıl çeşitli organlar ve fonksiyonlar varsa, 
aoeba bir idarî tasarrufun İçinde de, bunlara benzer "unsurlar" yok 
mudur ? 

İşte, idarî tasarrufları oluşturan bu çeşitli unsurların ortaya çıka
rılması ve tasarrufa arız olan sakatlıkların, bu unsurlardan hangisine 
arız olduğunun tesbiti yolundan ortaya konulması, idarî "yargı tekni
ğinde" bir büyük aşama olmuştur, . . 

Böylece, bütün sakatlıklar "tümsel bir"y'etkisizlik" olarak ifade 
edilmekten kurtulunmus, idarî tasarrufun unsurlarına aidiyetleri tesbit 
edilebilmiştir. Ve bu arada "yetki'' nin de, idarî tasarrufun unsurların
dan sadece bir tanesi olduğu anlaşılmıştır. 

Bundan daha ileri olan ikinci bir aşama, herbir unsurdaki sakatlı
ğın "araştırılmasında" geliştirilen tekniktir. Örneğin,' sa.katlık, idari 
tasarrufun "sebep" unsurundadır, denilmekle de yetinilememiş, sebebin 
tahliline girişildigi zaman, bunun en azından "filî sebep" ve "hukuki 
sebep" olmak üzere ikiye ayrılabileceği görülmüştür. Ve mesela fili se
bepte de, vakıaların yokluğu veya var oldukları takdirde de "tamam" ol
madıkları gibi sakatlıklar bulunabileceği tesbit edilmiştir. 

Bu, hâlen ulaşılmış olan azamî teknik aşamasıdır. Bu aşamada, ida
ri tasarrufun unsurları ilk keşfedildiği zaman bu unsurların bazıları
na verilen aşırı önem düşmüş, tasarrufun sıhhatine daha fazla etkin 
olan unsurlar ve daha az etkin unsurlar gibi bir ayrıma da gidilebil-
miştir. 

Bu yargı • tekniğini geliştirecek, olanlar yalnız İdare hukuku teoris-
yenleri olamazlar. Fransada bu geliştirmeyi idarî'yargının kendisi yap
mıştır. Biz henüz bu ikinci aşamayı tam.amiyle gerçekleştirmiş bulunmu
yoruz. Bunun nedenlerini, ilerde unsurların tahlillerine giriştijiıniz 
zaman göreceğiz. 



Görüyorsunuz ki "Hukuk Devleti", güzel bir söz, güzel bir slogan
dır; fakat Hukukçu, Politikacı olmadığı için, Eukuk Devleti, Hukukçunun 
çalışma alanında, yuvarlak bir vecizeden ibaret değildir. Bu bir teknik 
sorundur. Teknik bilgi, teltnik tahlil ve pozitif sonuç ister. Bu bilgi, 
bazılarının tüm Hukuk hakkında sandıkları ve söyledikleri gibi aldâde 
bir "mantık" tan ibaret olraa-dığı gibi, teknik tahlil de bir "mantık yü
rütme" den ibaret değildir. Nihayet Hukuk, "-Öyle de olur, böylede 
olur" şeklinde çözümlerle işlemez. Biz, pozitif Devlet hukuku alanm-
dayız; İdare hukuku, pozitif bir hukuk koludur; bu hukukun veri'leri, 
incelemeleri başka bilim, kolla.rının yardımlarıyla zenginleşir, besle
nir; fakat çözümleri "pozitif" ve azamî kesinliğe ulaşmış çözümler ol-
majc zorundadır. 3"ert ve Devlet, birbirleriyle ilişkilerinden doğacak 
ihtilâflarına "pozitif çözüm" isterler; Devlet, kendisinden Hukuka ri
ayet bekleyen bilim adamlarından, hukuka riayetin yolunu aydınlatmala
rını bekler. 

Bu, bizim görevimizdir. İdare hukuku, uluslararası plânda, bu gö
revi gereği gibi yapabilmemize imkân verecek ölçüde gelişmiştir. Bu 
gelişmelerden, mukayeseli hukuk -vasıtasıyla yararlanmak zorundayız ve 
neticede de, ortaya, mümkün mertebe pozitif çözümler koymak mecburiye
tindeyiz. 

Sizlerden de beklediğim, spesifik idare hukuku bilgilerine ve bu 
hukukun tekniğine önem vermeniz ve bunları kavramanızdır. Aksi halde, 
bu hukukun somut problemlerini çözemez, ancak bir takım "raütalâat" 
serdedersiniz ki, "beyanı mütalâa etmek" için kimse sizi arayacak de
ğildir. 

BÖLÜM II-

İDARÎ rARGININ GELİŞMESİ 

§ 1. FBAHSA'DA 

İdarî yargının ve İdare hukukunun doğum yeri Fransadır, Diğer bazı 
memleketlerde de idarî ihtilâflarda bazı özel yargı usullerinin uygu
landığı görülmekle beraber, bir taraftan bu usûlleri uygulayanlarla 
özel kişiler arasındaki ihtilâflara bakanlar ya aynı mahkemeler grubun
da toplanmakta veya İdare ile kişiler arasındaki mahdut birkaç türlü 
ihtilaf (özellikle vergi ihtilâfları) muayyen yargısal yetkiler sahibi 
heyetlere verilmektedir. Diğer memleketlerde İdarî faaliyetin denetlen
mesi hususunda uygulanan usûllerin hiç biri Fransadaki gibi bilahare 
müstakil bir "idarî yargı" teşkil edecek surette" gelişmemiştir. Fransız
ların geliştirdiği sistem, ise İtajya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, 
Türkiye, Mısır, Lübnan, Danijıarka, Almanya, Hollanda gibi ülkelerin 
kimisini hayli geniş ölçüde etkilemiş ve onlarca benimsenmiş, kimisi 
de sistemi aynen benirasemeraekle berabsr, bundan geniş ölçüde ilham al
mışlardır. Ancak Anglo-amerikan âlemi ve İslâm memleketlerinin çoğu 
kendilerine özgü sistemler vücude getirmişlerdir. 

Bu bakımdan, idari yargının Fransadaki gelişimini incelemek, mües
seseyi kökeninde anlamak bakımından zorunludur. Sonra biz Tüı-kler için, 
böyle bir inceleme başka açılardan da önem taşır. Aşağıda göre.ceğimiz 
gibi, Batılılaşma yolunda resmî ve ciddî ilk adımın atılmış olduğu 1839 
(Tanzimat-ı Hayriye) yılından sonra, biz, Fransayı, Batı ilerlliğinin 
örneği olarak kabul etmişizdir. Tanzimat devrinin pek çok reform hare
ketine Fransa örnek olmuş, bası yeni müesseseler Fransadan aynen alın
mıştır. O halde, Fransadan aldığımız sadece idarî yargı da değildir. 

Bu itibarla Fransadaki gelişimi gözden geçirmek lâzım oluyor. 



Fransızların kendilerine''ğelijıo^ , 1789'dan sonraki gelişim hakkında 
yapılan gözlemlerinde ittifak var'dır. Fakat 1789'dan öncesi İ£İn birbir
lerini tamamen reddeden idare hukukçuları da bulunmaktadır. / Mesela iki 
ünlü İdare hukuku profesörü Paul Duez ve Guy Debeyre, birlikte yayınla
dıkları "Traite de Droit administratif" te (1952, sf. 235) adli-idarî 
yargı ayırıraınm 1789'dan sonra başladığını söylemelerine rağmen, diğer 
bir profesör, Franois-Paul Benoit (Le Droit adrainiat̂ ratif f rançais ,1968, 
sf. 273) bu ayrımı l6'tl yılma kadar indirraektedir_/. 

Bu nedenle I789 öncesine daha kısa bakalım; 
Fransada merkezî iktidarın derebeylerine .karşı kuvvetlenişine para

lel olarak ülke düzeyinde merkezî idarece tâyin edilen yargıçlar ve ida
reciler, mahallî derebeylerinin o tarihlere kadar haiz bulundukları yet
kilerin bir kısmını yavaş yavaş kendi üzerlerine almakta, böylece İdare 
ile Yargı -o günki anlam ve kavramlarıyla- teşekkül etmeğe başlamakta
dır. Yargıçlar özel kişiler arasındaki hukuk uyuşmazlıklarını ve ceza 
davalarını hallederken, çeşitli isimlerle görev alan idareciler de, mer
kezî kamu hizmetleri anlayışını getirmektedirler. Fakat bunların yanı 
sıra, her eyalette, soyluların temsilcilerinden meydana, gelen ve çok 
geniş fakat feodal anlamlı bir "yerinden jrönetim'' uygulamasını sürdüren 
meclisler vardır ki, bunlara, sonradan birçok milletlerin diline par
lâmento olarak geçen ve Yasama organını ifade etmeğe başlayan bir isim 
verilmekte, "Parlement" denilmektedir. Bu "parlement" (=parlöman) 1ar 
kendi eyaletlerinde, Kıral formanlarıyla çelişmemek üzere hatta yasama 
tasarrufları ittihaz edebilmekte, kıral yargıçlarının gördükleri davala
ra, bir temyiz mercii gibi bakabilmekte, kendilerinden şikayetçi olduk
ları veya aleyhlerinde şikâyet bulunan kıral memurlarını huzurlarına 
çağırarak hesap sormaktadırlar. Merkezî idarede, hükümdar, bu parlement' 
lann yetkilerini ellerinden alarak, .kendi merkezî otoritesini derebey
lerine karşı kuvvetlendirmeğe çalışmakta, yargıçların kararlarına karşı 
ancak kendisine başvurulabileceğine dair fermanlar çıkarırken, İdareden 
şikâyeti olanların da mahallî yüksek memurlara ve bunun sonucunda da 
gene kendisine başvurmalarını emretmektedir. Hükümdar, kendisine vuku 
bulan müracaatları, hayli eski tarihlerdenberi sürüp gelen bir müessese 
olan "Kıral Konseyi"nde (=Conseil du Hoi) inceletmektedir. İdari konu
lardaki ihtilâfların halli için, zamanla, bu Konseyde bir "Maliye've 
Şevki İdare" şubesi teşekkül etmiştir. Parlöraan'lar, eski yetkilerini 
muhafaza için mücadele etmekte ve XIV üncü Louis'nin 10 yaşında tahta 
çıkmasıyla açılan, fakat kiralın küçüklüğü dolayısiyle başlangıçta 
birden zayıf düşen saltanat süresinde (l6'4-3-1715) tekrar kuvvet kazan
maktadırlar, XIV üncü Louis, büyüyünce bunlara karşı baskısını kuvvet
lendirmekte, fakat onun ölümünden ve monarşinin giderek zayıflamasından 
sonra parlömanlar eski kuvvetlerini gene kazanmaktadırlar. Bilhassa 
kıral yargıçlarının kararları üzerindeki denetimlerinde ısrar etmekte 
ve bunu sürdürmektedirler. 

Fransız devriminin vuku bulduğu 1789'da, yargıçlar ve idareciler 
parlömanların hâkimiyetinde gözükmektedirler. 

1789 devrimcileri, ülkedeki reaksiyonları bastırmak ve merkezî oto
ritelerini kurmak için, esasen '+ Ağustos 1789'da feodaliteyi ilga et
tikten Te parlömanlarl dağıttıktan bir yıl sonra hâkimlerin ancak özel 
kişiler arasındaki ihtilâflara bakabileceklerini, İdarecilere merkezi 
otoriteden başka kimsenin karışaraayacagını, mahkemelerin idareciler 
hakkında şikâyet kabul edemeyeceklerini, ceza müeyyedesiyle bild-iren 
bir kanun kabul etmektedirler. Adalet teşkilâtı hakkındaki bu kanunda, 
adlı mercilerle idarî mercilerin kesinlikle birbirinden ayrıldığı ve 
adlı mercilerin idarî faaliyete ve idarecilere müdahale edemeyecekle
ri, idari kararların kanuniyetini "denetleyemeyecekleri ve hatta bir 
dava sırasında, bir idari kararın kanuniyeti veya yorumu söz konusu 
olsa, 'bu hususu idarecilerden soracakları ve alacakları cevapla bağlı 
kalacakları İfade edilmektedir. 



_-j -., VJZJCİ Aişııer arasındaki ilĵ îlafların görülmesinde bir müş
kül olmamıştır. Fakat İdareye karşı şikâyette bulunulacak, dava açılabi
lecek bir nerci kalmamıştır. Paris'te Kıral Konseyi de lağvedilmiştir. 
İdarî davaların görülebileceği hiçbir makam, hiçbir merci yoktur. 

Bu durumda iki başvurma usûlü gelişmektedir; 
Birinci usûl "isti'taf" (=recours graoieux) tır (sf.SS). Bu usûl, 

hatırlanacağı gibi, idarî bir karardan dolayı haksızlığa uğradığını id
dia eden bir kimsenin, o kararı vermiş olan mercie başvurarak kararın 
geri alınmasını veya'kaldırılmasını, yahut düzeltilmesini istemesidir. 

Bu usûl halen bizde de tatbikatı olan ve açılacak bir idari davanın 
suresini etkileyen bir yoldur (Danıştay K. mad.70). Fakat, vsrimliliği 
vaktiyle de anlattığımız gibi, söz götürür. 

Netekim Fransada da, fertler, İdareye karşı mahkeraesiz kaldıkları 
zaman, kendiliğinden ortaya çıkan bu usûlün verimsizliği karşısında bir 
süre sonra, devlet merkezindeki iyerarşik âmirlere, yâni bakanlara baş
vurabilme imkanı kabul edilmiştir. Bakanlar gerek merkezdeki dairele
rinden, gerek taşradaki memur veya temsilcilerinden çıkan kararlara kar
şı yapılacak müracaatları kabul etmeğe başlamışlardır. 

Bu da, "yargıç-bakan" (=ministre-juge) müessesesini doğurmuştur. 
Şikayetleri, bakan, tıpkı bir yargıç İmiş gibi, kesin ve nihai hükme 
bağlamakta ve başvurulabilecek başka, yer kalmamaktadır. Kısa süre son
ra, şikayetlerin, iyerarşik kademelerden geçerek yalnız bakanlara in
tikal ettirilmesi, sadece bakanların, fertlerin şikâyetleri hakkında 
kesin karar vermeleri, bir usûl olarak yerleşmi.ş, en küçük idari âmir
den en yüksek iyerarşik âmir oian bakana kadar, kesin hükümle ihtilaf 
halletme yetkisi kalkmış, bütün yetki bakanlarda toplanmıştır. 

Bazı eserlerde bu usûle "administrateur-juge" (=yargıç idareci) 
de denildiği için, bizde de bunu "idareci-hâkim", "idareci-yargıç" gi
bi deyimlerle anlatan eski idare hukuku kitapları vardır. » 

1789 Devriminin yarattığı kargaşa havası sona ermekte iken, devrim 
takvimine gcire VIII inci sene (1799) da Birinci Konsül olan Napoleon 
Bonapart büyük bir idarî reform gerçekleştirdi. Bu reformda kabul edi
len müesseseler ana hatları itibariyle hâlâ Fransada geçerli olduğu 
gibi, bizde de, bir adaptasyon yolundan el'an geçerlidir. Mülkî teşki
latımız büyük ölçüde bu reformu adapte etmiştir. 

Napoleon'un bu reformu ile, Fransa mülkî taksimat bakımından illere 
(=departements) bölünmüş, bu illerin başına birer vali (=prefet) tâyin 
edilmiş, valilerin emrindeki daire başkanlarından bir konsey (=Conseil 
de Prefecture) kurulmuş (=bizdeki İl İdare Kurulu) ve aynı teşkilât 
"sous-prefeoture" lerde (=ilç6İerde) dapa küçük çapta tekrarlanmıştır. 

İl konseyleri (=İ1 İdare Kurulları) idarî, istişarî ve yargısal gö
revi olan kuruluşlardır. İl teşkilâtının faaliyetinden doğan, fakat 
hukukî bakımdan karmaşık ve güç sorunlar teşkil etmeyen fert-İdare ihti
laflarının, birer "dava" niteliğiyle İl konseyleri tarafından görülüp 
çözülmesi kabul edilmiştir. Aynı VIII inci yıld_a, hükümet merkezinde de, 
eski "Kıral Konseyi" ne benzer ve "Devlet Konseyi" (=Conseil d'Etat) 
— ki, bizde de Danıştay'ın eski adı olan "ŞÛrâ-yı Devlet" aynen "Devlet 
Konseyi demektir— kurulmuştur. Bunun, henüz yargısal yetkileri yoktur. 
Bir danışma kuruludur; aynı zamanda bazı idarî görevlerle de donatılmış
tır. 

İdarî davaların İl Konseylerinin görev düzeyini aşanları, gene Yargıç-
Bakan usûlü dolayısiyle merkezî idarede bakanlara intikal ettirilmağs 
devam olunmaktac^ır. 

Ancak gerek İl Konseylerinden çıkan kararlar, gerek YargıçrBakan'1arm 
kararları aleyhine Devlet Konseyi'ne (ki artık aşağgda "Danıştay" diye-' 
ceğiz) başvurulabilmektedir. 

Fakat her iki türlü başvurmada da Danıştayın verdiği kararlar, yargı
sal nitelikte olmayıp, inceledikleri hususlar hakkında, devlet başkanına 
sunulan birer rapor (=mütalâa) niteliğinde bulunmaktadır. Devlet başkanı, 
o zamanki Anayasal hükümlere göre Genel İdare'nin en yüksek âmiri ve ka-



* _.. „j5"j-""'"='°-̂ ">ja en yuKsek..yetkinin sahibi bulunduğu için, ken
disine Danıştay tarafından sunulatj b'u raporları incelemekte ve bu ra
porlar gereğinin yerine ^etirilmeBİni, yetkili ve sorumlu idarecilere 
emretmektedir. Görüyorsunuz ki, sorumlu idare âmirleri, doğrudan doğ
ruya Danıştaym kararlarını (^raporlardaki tavsiyelerini) değil, fakat 
Devlet başkanının emrini yerine getirmektedirler. 

Bir taraftan Devlet başkanının pek çok olan işinin, Danıştayca ken
disine sunulan raporları teker teker incelemeye engel olması, öteden 
yeni kurulan bu müessesenin,, eski monarşi ile ilişkisi bulunmayan bir 
heyet teşkil etmesi ve devrin güvenilir, itibarlı hukukçularından mey
dana gelmesiyle , Danıştaydan çıkan raporlar, otomatik surette ."gereği 
yapılmak üzere" imzalanır olmuştur. Bu durumda, Danıştay, hukuken değil
se bile, bilfiil bir yüksek yargı mercii hâlini almıştır. Gerçekten, 
Danıştaym iS'l-g-lSjS yılları arasında kazandığı bağımsız yargı yetkisi 
dönemi dışında, bu suretle -'istişarî" olarak davaları çözümlediği dönem 
içinde, devlet başkanlarının ancak 2 veya 3 mütalâayı (=raporu) değiş
tirerek uygulattırdıkları kaydedilmektedir ki, bu değişiklikler de hep 
davacı kişiler lehine olmuştur. 

Böyle yarı-yargısal denebilecek olan bu çalışma şekline "tutuk-
adalet" usûlü •(ijustice-retenue) adı verilmiştir. 

Tutuk-adaletli bir Danıştaym ilk süresi 3 Mart l8't9'da sona ermek
te ve Danıştay bu tarihte "murahhas adalet'e sahip" (*) (=justlce-dele-
guee) bağımsız bir yüksek mahkeme olmaktadır. 

Ancak bu uzun sürmez. Yürütme'yi yargı yolundan denetlenmeye alış
tırmak hiçbir memlekette kolay olmamıştır. Bu nedenle, cumhurbaşkanı 
olduğu saman, Danıştayı bağımsız bir yargı mercii yapan tiçüncü Hapol-
yon, imparator olunca,.tekrar tutuk-adalet usûlünü tesis etmiş ve bu 
usûl, Üçüncü Napolyon'un 1870-7I harbinde Prusyalılara yenilip düşü
rülmesi ve Üçüncü Cumhuriyetin kurulmasına kadar devam etmiştir. 2k Ma
yıs 1872'de Danıştay bu sefer "Fransız Ulusu adına" hüküm veren ve' tam 
anlamında bağımsız bir yüksek mahkeme olmuş ve hep öyle kalmıştır. 

Fransız Danıştayınm iç yapısı, kuruluşundan bu yana bazı değişik
liklere uğramıştır. . ' • 

Bugünj> bu yapı, anahatlariyla şöyledir: 
Danıştay, doğusundaki fonksiyonlarını muhafaza etmekte ve faaliyeti, 

yargısal ve idari olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. İdari faaliyet, 
"danışma" (=istişarî) faaliyeti de kapsamaktadır. 

Bazı tür tasarrufları ittihaz etmeden önce, hükümet, Danıştaym mü
talâasını almak mecburiyetindedir. Fakat bu mütalâalar hükümet İçin 
"bağlayıcı" nitelikte değildir. Bu yoldan verilen mütalâalar, kamu oyu
na kaideten mahremdir. 

Bizdekinden farklı olarak, Fransız Danıştayı, alınmasını gerekli 
gördüğü idarî tedbirler, yapılmasını lüzumlu bulduğu ıslahat üzerinde 
hükümeti ikaz edebilir. 

Yargısal fonksiyonu itibariyle, ilk derece idare mahkemelerinin 
kuruluşundanberi, Danıştaym yargı yetkisi, peK önemli sayılan bazı 
idarî tasarrufların ve fiil erin denetimine inhisar ettirilmiştir. Bun
ların dışında, ilk derece mahkemelerinin kararları aleyhine'yapılan 
müracaatları kabul eder ve bu mahkemeleri, iyerarşik âmiriyet yetkile
riyle da denetler. Kanunların açıkça başka idarî yargı mercilerine bı
rakmadığı davalarda, Danıştay birinci ve sonuncu derece idari mahkeme
dir. 
(*) "Terhis" ârapça "izin verme" demektir; "Yetki verme" anlamına da ge
lir. "Murahhas", kendisine yetki verilmiş olan kişidir. Fakat yetkinin 
bir aslî sahibi vardır; bu aslî sahip, bir kimseye, kendi yetkisinden 
bir kısmının -belki tamamını- devretmekte, fakat yetkinin asıl sahibi 
olma sıfatını kaybetmemektedir. Burada da geçen asıl olay, devlet başka
nın, haiz bulunduğu "yargı yetkisini" Daniştaya devretmesidir. "Murah
has adalet" in asıl anlamı "budur. Bizde böyle bir biçim olmadığı için, 
"bağımsız yargı" dedim. 



ßu İdari ve yargısal görevleri ifîı için, Danıştayda ayrı kuruluş
lar vücude getirilmiştir. Fakat bunlar, bizdeki kadar birbirlerinden -
kesin sınırlarla ayrılmamışlardır. 1963'ten sonra idari ve kazaı bölüm
ler arasında daha sıkı bir ilişki kurulmuş ve idarî hölümier tarafından 
verilen mütalâalar üzerine İdarece tesis edilen işlemlerin, yargısal 
bölüraler tarafından iptali daha ender görülen bir hal olmuştur. 

İdarî:bolum'Maliye, İçişleri, Bayındırlık ve Sosyal Yardım daire
lerinden ' oluşur. Her daire bir başkan ve altı üyeden oluşur. Üyeler
den birinin yargısal bölüme de mensubiyeti şarttır. Mütalâalar daire
lerce ve Önemli meselelerde Daireler Kurulunca (=seotions reunies) ve
rilir. 

Genel Kurul, idarî ve istişarî bir kuruluştur ve hem idarî, hem 
yergısal bölümler üyelerinden oluşur. 

Mesele, daha da önemli görülürse, daha üst bir heyet olan ve bü
tün bölümlerdeki turn üyelerin katıldıkları bir Büyük Kurul'da Cl'Assera-
blee plenlere) görüşülüp karara bağlanır. 

Yargı bölümü 9 daireye ve bir de,' bizdeki Dava Daireleri Kuruluna 
• .karşılık olarak gözüken Yargısal Kurul'a (=1'Assemblee du contentieux) 
ayrılmıştır. 

Bizdekinden köklü olarak ayrılan bir sistemle, Fransız Danıştayınm 
tabii başkanı Başbakan ve onun yokluğunda da Adalet bakanıdır. Fakat 
bunlar, ancak "törenli oturum"larda başkanlık edebilirler. Yani, baş
kanlıkları "sembolik" niteliktedir. Aslında, filî başkan, "başkan-veki-
li" (=vloe-president) dir., 

Danıştaym "aslî üyeleri" (=Conseillers d'Etat en service ordinaire) 
ve "olağanüstü üyeleri" (=Conseillers d'Etat en service extraordinaires) 
vardır. Aslı üyelerin üçte ikisi Danıştay başyardımcıları arasından- ta
yin edilir; üçte birini de hükümet tâyin eder. ^0 yaşını bitirmeden aslı 
üye olunmaz, olağanüstü üyeler Hükümet tarafından ve ^ yıl için flfcyin 
edilirler; bunun sonunda iki yıl geçmeden tekrar tâyin edilemezler. 

Olağanüstü üyeler, eskiden sadece yüksek devlet memurları arasından 
seçilirlerdi. Şimdi "millî hayatın çeşitli bölümlerinde seçkin hizmet
leri geçmiş" olanlar da tâyin edilebilirler. 

Bu sıfattaki üyeler, yargı görevi yapan kurullarda, dairelerde yer 
alamayacakları gibi, idarî dairelere de ancak özel çağrı üzerine katı
labilirler. İdari daireler kurulunda, bunların, memleket işleri ve dev
let yönetimi tecrübelerinden yararlanılır. 

üyelerden sonra, yardımcılar ve baş yardımcılar vardır. Kanun sözcü
lüklerini de bunlar yaparlar. En az dört yıl Danıştayda hizmet etmiş 
olanlar, dönüş hakları saklı kalmak üzere, faal.idarede çeşitli idari 
görevler, yöneticilikler alabilirler. Aynı şekilde, Danıştay hizmetin
den ayrılmadan da, faal idaredeki bazı kurullara katılabilirler. 

İdare ile onu denetleyecek olan Danıştay arasındaki bu organik 
ilişkiler, Danıştaym idarî işlerdeki bazı "zaruretle.ri" daha iyi kavra
malarına yardım edeceği düşüncesiyle tesis edilmiştir. 

Danıştaya "yardımcı" olarak sınavla girilir. Bunun için de Hukuk me
zunu olmak yetmez.' Buna ilâveten de "ulusal İdare Okulu" (=Eoole Nati
onale d'Administration) mezunu-olmak lâzımdır. Epey bir süredir, Fransa-
da Üniversite öğrenimi temel öğrenim sayılmakta ve çeşitli memuriyetler 
için özel meslek eğitimi veren "okul" lardan da diploma almış olmak ge
rekmektedir. 

Fransada, ilk.derece idare mahkemeleri de bulunmaktadır. Bunlar, 
il idare kurullarının yeniden tertiplenmeleriyle 1953 yılında teşkil 
edilmişlerdir. Bölge esası üzerinden kurulmuşlardır. Fransa, bu ilk 
derece idare mahkemelerinin görev alanları bakımından 20 bölgeye ayrıl
mıştır. Her bölge mahkemesinin bir başkan ve dört üyesi vardır, üyeler, 
yukarda söylediğimiz gibi, aynı zamanda Ulusal İdare Okulu mezunu ola
caklardır. 

Bu ilk derece idare raahkemolorinin de idarî, istişarî ve yargısal 
görevleri mevcuttur. Valilerin istedikleri mütalâaları bunlar verir. 

Yargısal görevleri,' kanunların kendilerine ayırdığı alandadır. 
Bunların kararları aleyhine Danışta,ya başvurulur. 



Fransız Danıştayıjıın kompozisyonunda görülen faal idare bağlantı
ları ve bu Danıştaym bizim Anayasamızda ve Danıştay kanunumuzda tes-
bit edilen nıuayyau esaslardan mahrumiyeti, bu müessesenin bağımsızlık 
derecesi hususunda şüpheler uyandırraamalldır. 

Biliyorsunuz ki, İngilterede gsrçi yazılı bir anayasa yoktur; fakat 
Kara Avrupasmda da hemen bütün memleketler, anayasalı rejimlerine ge
çişte, İngilterede o yazılı olmayan anayasanın kuvvetli etkisi altında 
kalmışlar ve bir çok müesseseleri, kuvvetli ifadelerle yazarak kendi 
anayasalarını yapmışlardır. Şimdi, nasıl o Kara Avrupa devletlerinin 
Anayasalarındaki kuvvetli teminatlar belirten hükümlere bakarak, bu^ 
tür hükümlerin İngilterede bulunmadığı soylenemezse, konumuz itibariy
le de mesele aynıdır. Fransız Danıştayı 1799'danberi durmadan, gelişmek 
suretiyle kendi varlığını ve forksiyonlarını o kadar kuvvetle devlete • 
ve topluma kabul ettirmiştir ki, hâlen 1?^ yaşındaki bu yargı kurulu
şunun muhtaç bulunduğu bütün teminatlar, yoruma elverişli olmayan, an
lamları' ve kapsamları çoktan belirginleşmiş hukuk gelenekleri halinde 
yerleşmiştir. Bu gelenekler, Anayasalar ve Kanunlar kadar kuvvetlidir. 

§ 2. M£2iSİllJİ!nî â̂ J?aJli.ŞjtâZ 
• 1839 Tanzimat hareketi, Osmanlı imparatorluğunu batılılaştırmak 

hususunda atılmış, hiç şüphesiz samimî bir adım idi. Ancak l839'dan 
da önce başlayan batılılaşma teklifleri, niçin l839'tan sonra da ve^ 
hattâ Cumhuriyet devrine kadar, beklenen bir yenileşme düzeyini geti
remedi ? Bunun pekçok sebepleri vardır. 550 yıllık'bir imparatorluğu 
bir kuşağın hayatı içinde değiştirivermek.hiç şüphesiz kolay bir iş 
değildir. Ama bu yönde büyük gayretler sarfedildiği muhakkaktır., Bu 
gayretler, biçimden başlayarak köke inmeğe çalışmış, Batıdan ne alına
bilirse kazanç sayılacağı düşünülmüştür. Ancak bu dahi birdenbire ya
pılamamış, Tanziraattan-sonra da 25-30 yılın geçmesi gerekmiştir. Bü
yük müesseseler bakımından ilk girişim l867'de Sayıştay'ın benimsen
mesi olmuştur. 1868 de bugünki Yargıtayımızm ilk,şekli olan Divan-ı 
Ahkâm-ı Adliye kurularak, batı hukuku peyderpey-yurda "girmeğe ve batı 
ile hukuk birliği, hiç değilse benzerliği tesisine çalışılmıştır. Aynı• 
yıl, batılı zihniyeti anlatmak ve yaymak için eğitim alanında yenilik-'̂  
lere girişilmiş ve bütün öğretimini fransızoa ya,p.mak üzere bir Mekteb-ı 
Sultanî (=Galatasaray lisesi) tesis edilmiştir. Bundan önce de, löŞö de 
mülkî idareye memur yetiştirmek üzere Mekteb-i Mülkiye (=Sıyasal Bil
giler Fakültesi) açılmıştı. 18̂ 1-7 de açılan Dârülmuallimın (=Erkek öğret
men okulu) e 1877'de Dârülmuallimat (=Kız öğretmen okulu) eklendi.1869 
da Darülfünun '(=Fen'ler evi = Üniversite) açıldı. 

Bu yenileşme ve adaptasyon arasında, TUrkiyeye getirilen bir mües
sese de ŞÛrâ-yı Devlet'(=Danıştay) tir (l368). 

§ûrâ-yı Devlet'in kuruluşuna ilişkin nizâmnâmede (ki o devirde 
"kanun" geçerligindedir) bu teşekkülün idarî ve istişarı vazifeleri 
olacağı bildirildikten sonra İdare ile fertler arasındaki tüm davala
ra burada bakılacağı belirtiliyordu. 

İdare ile fertler arasındaki davaların genel yargı yerleri durur
ken yeni kurulan bu yüksek mahkemede görülmesinin sebebi neydi î Bu 
türlü davalarda uygulanacak özel nitelikte bir ta;kım hükümler ve me-^ 
selâ bir İdare hukuku mu vardı da, bunu o zamanlar Nizamiye (•=şimdikı 
anlamıyla Adliye) mahkemeleriyle Şer'iye (şer'î hukuka göre hükmedeh) 
mahkemeleri uygulayamadıkları veya uygulamadıkları için mi bir idare^ 
mahkemesine ihtiyaç görülüyordu 7 Yoksa devlet, o zamanlara kadar bi
linmeyen bir takım kamu hizmetlerini mi yüklenmişti de^bu hizmetlerin 
yoni kurulan bu mahkeme ile uygulanacak yeni bir hukuki rejime mi ih
tiyaçları vardı ? ' „ . 

Bu soruların hiçbirine olumlu cevap verilemez. Daha şer'ı hukuk 
bile bütün geçerligiyle yürürlükteydi. Yeni yeni çıkarılan ve kısmen 



Satidan alman birkaç parga kanun hariç", nizamiye rnahkeıııeleri de şer'ı 
hukuku uygulamakta idiler. 

Tek makul cevap belki şu olabilir: Şûra-yı Devlet, özellikle müta
laalar vererek, önemli bir takım idarî meselelerde, ıslahatta, incele
meler yapıp önerilerde bulunarak batılı bir yönetim tipine dönülmesi 
yolunda hizmetler edecekti. Bu arada bu batılı yönetim biçiminde, fert 
ve idare münasebetlerine de yeni bir yön, bir anlam vermeğe çalışabi
lirdi. İdare teşkilatına ve faaliyetine verilecek bu yeni kılık ve 
biçimde, şer'î hukukun yerine yeni ve batılı bir hukuk anlayışını ga-
-tirebilirdi. 

Ama nasıl ? Henüz Anayasa yok. İlk Anayasanın yapılıp yürürlüğe 
konulması, ancak Sultan Aziz'in hal'ini müteakip, hattâ J> aylık bir 
saltanattan sonra aklî dengesini iyice kaybettiği tıbben tesbit edilen 
V inci Sultan Murat'ın da hal'ini müteakip II inci Abdülhamidin tahta 
çıkmasıyla, 8 sene sonra mümkün olabilecektir. Kuvvetler ayrımı bilin
memektedir. Bunu Batıda öğrenenler de henüz kimseye meram anlatamamak-
tadırlar-. Osmanlı Devleti, anaya.salı bir monarşiye dönüşmeden, İdare 
diğer organlardan ayrılmadan, devletin tümlüğü içinde kaynamış bir du
rumda iken nasıl İdare belirlenecek de onun fertlerle ilişkilerinde, 
değişik bir hukukun uygulanması -ve niçin değişik olması gerektiği de 
bilinemedeu- mümkün olacaktır ? 

Şûrâ-yı Devlet'e, devleti yenileme hususunda verildiği açıkça görü
len araştırma, inceleme ve danışma, önerilerde bulunma görevinin yanı- • 
sıra bir de bu tür yargısal görevin neden verildiğini anlamak kolay de
ğildir. Zira şer'î hukuk. Kamu hukuku-Özel hukuk ayrımını bilmez ve bu 
ayrımı gerektirecek ve kamu hukukunu çeliştirecek hiçbir sebep de he
nüz yoktur. Dediğimiz gibi, daha bir Anayasa bile yoktur. 

Netekim bu sun'ı yargısal görevin o 8 yıllık süre içinde neye ya
ramış olduğunu da gösteren bir araştırmaya rastlamadık. ^ 

1876 Anayasası, şûrâ-yı Devleti kaldırmadı; bil'âkis §ûra-yı Devlet 
başkanı, Bakanlar Kurulu üyesi oldu, ama yargısal görev sona erdi. Ana
yasa, fertle devlet arasındaki davalara da adliye mahkemelerinin baka
cağını "Eşhas (=şahıalar) ile hükümet (=devlet ve idare anlamına) bey
nindeki (=arasındaki) davalar dahi mehakim-i umumiye'ye (=genel mahke
melere) aittir" hükmüyle (mad.85) belirliyordu. 

1876 Anayasasının şûrâ-yı Devlet'e verdiği görev, teklif edilecek 
kanunların lâyihalarını (=proje metinlerini) hazırlamak (mad.53) ve 
Bakanlar kurulu üyeleriyle bazı yüksek devlet memurlarını ve ağır si
yasî suç işleyenleri yargılayacak olan Yüce Divan'a (=Divan-ı Alî) üye 
vermekten ibaretti. Ayrıca Şûrâ-yı Devlet nizamnamesinin Anayasaya ay
kırı olmayan diğer hükümlerinin verdiği vazifeler devam ediyordu. 

şûrâ-yı Devlet başkanının Bakanlar Kuruluna (Hey'et-i Vükela'ya) 
katılışı da, şimdiki anlamda bip "hizmet bakanı" gibi değil, bir "devlet 
bakanı" gibidir. 

Merhum Ord. Prof. Sıddık Sami Onar, 1876 Anayasasının, Osmanlı 
Danıştayınm yargısal görevine son vermediğini, zira l879 tarihinde 
çıkarılan "Mehakim-i Nizamiye Teşkilât kanunu (=Nizamiye mahkemeleri 
yâni şer'î mahkemelere karşılık adliye mahkemeleri teşkilâtı hakkın
daki kanun) nun, İdarenin, ancak âdî (yâni özel hukuka giren) tasarruf
larından dolayı adliye mahkemelerinde yargılanacağı hakkında bir hüküm 
koymuş olduğundan bahisle, bundan, İdarenin "kamu kudreti" kullanarak 
ittihaz ettiği tasarrufların idari kazada davaya mevzu olabilmekte bu
lundukları neticesini çıkarmağa çalışmaktadır. Fakat neticede Osmanlı 
Danıştayınm sadece memurları, memuriyet suçlarından dolayı yargıla
masından başka yargısal yetkisi bulunmamış olduğunu söylüyor ve 1913 
tarihinde. Memurin Muhakematı hakkındaki kanunla, bu iş de, idarece 
yapılacak ön soruşturmayı müteakip adliye mahkemelerine verildiğine-
göre, ŞÛra-yı Devlet'in bu alanda da kazaî görevi kalmadığını belirti
yor (I,3.bası, sf.89-90). 

Osmanlı Danıştayınm görevleri konusunda yapılmış mahdut birkaç 



araıştırmada <Ja aynı gayreti görüyo.ruz;. l376 Anayasasından sonra dahi 
Osmanlı Danıştayınm İdarî yargıda'- görev sahibi olduğu iddiaya gayret 
edilmeğe çalışılmakta, fakat bakmış olduğu davalardan bir tek misal 
bile verilememektedir'. Çiinki yoktur. Ve olamazdı da... 

10 Mayıs 1858 de açılışı yapılan Osmanlı Danıştayı, madem ki fert
lerle İdare arasındaki bütün, davalara bakacaktı... ve diyelim ki bak
tı; bu dosyalar herhalde bir yerdedir; aoeba ihtilaflar ve verilen hü-
küm.lsr neydi ? • 

Birinci Meşrutiyet devri 23/12/1876'dan 12/2/1878'e kadar sürmüş
tür. Yasama ve yürütme tek elde toplanmıştır; yargı da hükümdar adına 
ve ona vekaletendir. Devletin bütün idaresi, fiiliyatta Saray Başkatip
liğinde toplanmış ve Sultan Abdülhamit II zamanında memleketi Bab-ı Alı 
değil, Mâbeyn-i Hümâyun Baş Kitabeti, Hüakây'an iradelerini kâh Bab-ı A-
liye, kâh doğrudan doğruya valiler, kumandanlıklar, umumî müfettişlikle
re tebliğ suretiyle idare etmiştir. Son derece geniş ve girift bir is
tihbarat teşkilâtının sürekli faaliyetiyle, memleketin bir köşesinde 
bir taş atılsa, o anda Yıldız Sarayının bundan haberi olmakta ve hiçbir 
önemli iş -hattâ gülünç denecek kadar önemsiz işler bile- Hünkara arzo-
lunup İradesi alınmadan hiçbir idarî merci tarafından re'sen halledil-
meraektedir. 

O devrin bütün devlet büyüklerinin siyasal anıları, devlet idaresin
deki bu gerçeği bütün açıklığıyla belirtmektedir. ' i./;;-: 

Böyle bir zamanda, idarî faaliyetin ŞÛrâ-yı Devlet tarafından yar
gısal denetime tabî tutulmuş bulunduğundan mı bahsediyoruz ? 

Bir takım kıyıdaki köşedeki hükümlerden, memleketimizde 1868'den 
beri idarî yargı bulunduğu ve yürütüldüğünü iddia etmeyi bir tarafa bı
rakalım. Türkiyede idarî yargının ve idare hukukunun ilk ve tek sahibi 
Türkiye Cumhuriyetidir. 

Sizlere, gerçekti bir hukuk Öğreniminin, pozitivist bir hukukçu ol
manın genel bir kültüre bağlı olduğundan sık sık bahsetmişimdlr. Şimdi 
burada da,- gene Hukukçu olmanın, tarih bilgisine de sahip bulunmayı 
şart kıldığını göstermek istiyorum. • •• 

Siyasal toplumdaki üç fonksiyonun ve bunların icrasını mümkün kılan 
üç hukukî iktidarın bir tek elde birleştiği, birtek organda toplandığı 
yerde ne idarî yargı, ne de idare hukuku olur. Hicrî bilraemkaç yılının 
Şaban ayının bilmem kaçında çıkan nizamnamedeki müphem bir hükmün mef-
hura-u muhalifinden, Osmanlı imparatorluğunda "idarî yargının varlığını 
isbata' elverişli sonuç çıkmaz. 

Evvelâ, idarî yargıdan ne anlaşıldığının açıkça ortaya konulması 
gerekir. İdarî yargı, İdarenin ve devlet organlarından diğerlerinin 
idarî nitelikteki tasarruflarına, özel hukuktan başka birşey olan İdare 
hukukunun -kısacası kamu hukukunun- uygulanması demektir. Eğer uygula
nan hukuk, memleketin müşterek tek hukuku, ise, bunu hangi türdeki hangi 
mahkeme, devletin hangi organına veya devlet faaliyetlerinden hangisine 
uygularsa uygulasm, ortada idare hukuku yoktur; nasıl şimdi adliye mah
kemelerinin türleri, çeşitleri varsa, görevleri birbirinden ayrılmış 
fakat aynı kategori içinde toplanan muhtelif mahkemeler vardır. O kadar. 

Osmanlı imparatorluğunda bir özel hukuk - kamu hukuku şyrıraı var 
mıydı ? Var ise, bu ayrım, birinci meşrutiyet devrinde de mevcut muydu ? 
Kamu hukukunu uygulamak icjin kurulmuş kamu hukuku mahkemeleri var mıydı? 
Bunların görevleriyle, özel hukuku uygulayan özel hukuk mahkemelerinin 
görevlerinin ayırım sınırı nereden geçiyordu ? 

Danıştayımızm tarihçesi hiç .şüphesiz 1868'e iner. Fakat bir yargı 
organı olarak Danıştayımız 6 Temmuz 1927'den beri görev başındadır. 

O-halde müessese 105 yaşındadır;, fakat idarî yargımız ^6 yaşının 
içindedir. 

Şimdi bir adım daha ileri giderek, • devlet arşivlerinden Osmanlı Da-
nıştaym bakıp hallettiği birtakım davaların dosyalarını dahi çekip 
çıkararak gözler önüne serebilsek, gene aynı kaçınılmaz soru karşımıza 
dikilecektir: 

"- Peki, bu davalara hangi hukuk uygulanmıştır 7..." 

1.155-I ., . 

Aynı hukuk uygulanmışsa -ki başka türlü olamazdı- Osmanlı Danıştayı 
ile Divan-ı Ahkâm-ı Adliye arasında ne fark kalır ? İkisi de aynı huku
ku uygulayan mahkemeler demektir. Aynı hukukun uygulanması, onu uygula
yan mahkemeleri, aynı yargısal kategoride toplar. 

Osmanlı Danıştayı, bir yüksek idare mahkemesi değildi; idarî dava 
görmek, idare hukuku uygulamakla hiçbir ilişiği olmamıştır; olmasına 
imkan da yoktu. Zira İdare hukukunu, idarî yargı mercileri, Danıştay-
1ar geliştirirler... Osmanlı Danıştayı bunu yapabilme imkânını bulama
mıştır. Bunun da sebebi, İdare'nin (sYürütme'nin) devletin başlıbaşma 
bir organı (üç organından biri) olarak ortaya çıîcamaraış, çıkmamış ol
masıdır. Bunun aksini iddia edebilmek, ancak mutlakiyet idarelerinde 
"Kuvvetler ayrımı" teorisinin uygulanabilir olduğunu ve gerçekten de 
uygulanmış bulunduğunu isbat ile mümkündür ki, atalarımızın eski de
yimleriyle bu da "bir şeyi zıdd-ı kâmili ile isbat" (yâni bir şeyin 
varlığını, onun yokluğu ile isbat) demek olur, Bu derece abes bir İştir. 

Osmanlı Danıştayı, bazı kanun tasarılarını Ve Abâülaziz devrinden 
beri böl bol aktedilen imtiyaz mukavelelerini hazırlamak ve askıya alı
nıp hükümleri tatbikten kaldırılmış bir Anayasa bile söz konusu edile
meden önemsiz devlet işlerinde sorulan mütalâalara salt mautik yürüterek 
cevap vermekten öteye geçememiştir. Bu istişarî vazifesi de, belirtti
ğimiz gibi, anlamsız kalmıştır. Hangi hu.kuka göre mütalaa veriyordu ? 
Anayasaya dayanmayan, Milli irade temsilcileri tarafından oluşturulma
yan, Saray Başkâtipliğinden ısdar edilen hünkâr iradelerinden meydana 
• gelen bir Devlet hukukuna göre mi, yoksa Şer'i şerife göre mi ? 

Şer'î hukuka göre olamazdı. Zira d.evleti-n bir Şeyhülislâmı ve bir 
de Bâb-ı Fetva'sx vardı. Orada toplanan -beğenilsin veya begenilmesin-
uzmanlar, saçlarını, sakallarını ilm-i fıkıh'ta ağartjnış, bir ömür-bo-
yu yalnız şer'i şerîf ile uğraşmış, öski hukukun o güne göre en yete
nekli bilginleriydi. 

Halbuki ŞÛrâ-yı Devlet, yukarda 6'l- ve 65 inci sayfalarda anlattı
ğım gibi, b.ir Tanzimat müessesesi olarak gelmesi yüzünden ve devletin 
ıslahat yö-nunıîen ayrılmamakta olduğunu Avrupa devletlerine zımnen an
latabilmek için muhafaza edilmekte olan bir müessese idi. 21 yaşında 
ve sistemli hiçbir tahsili olmayan fakat devlet büyüklerinin yakınları 
olan delikanlılara bile üyelikleri dağıtılmağa elverişli bir müessese 
idi («)._^ 

İdarî yargımız ve İdare hukukumuz yönünden, Osmanlı Şura-yı Devle
tini, Cumhuriyetimizin Danıştayı ile bağlantılı tutamayız. 

(*)Sultan Hamidin en güvendiği hukuk ve din adamlarının başında. Şey
hülislâm' Cemaleddin efendi gelir. l8 yıl Sultan Hamldin şeyhülislâmlı
ğını yapmış, Sultan hal' edildikten sonra da yerini ve itibarını muha
faza etmeyi başarmış bir zattır. Abdülhamidi tahtından indirenlere de 
şeyhülislâmlık etmiştir (1912-1913). Bu zâtın devamlı rahatsızlık içinde 
kıvranan, hasta bulunan ve bu yüzden ciddî hiçbir öğrenim yapamamış 
olan yegâne oğlu Ahmet Muhtar bey, tedavi edilmek için Avrupaya gitmek
te ısrar edince, gönlünü alıp onu bu seyahatten vazgeçirebilmek için 
daha..21 yaşında iken ŞÛrâ-yı Devlet üyeliğine tâyin edilmiştir. Ahmet 
Muhtar bey, diplomasız vâ 21 yaşında tâyin edildiği ŞÛrâ-yı Devlet aza-
lığında tam 10 yıl ne kadar başarılı (!) işler gördüğünü kendisi anlat
maktadır (Ahmet Muhtar: Intak-ı Hak, İstanbul 1930, Hamit matbaası, 
sf. 23). 

Ahmet Muhtar -bey gibi, o devirde memleketimizde gerçekten mükemmel 
öğretim yapan (Mekteb-i Mülkiye, Mühendishane-i Berri-i (ve Bahri-i) 
Hümâyûn, Mekteb-i Sultanî... gibi) müesseselerin hiçbirine uğramamış, 
fakat babası veya kayınpederi sayesinde, sanki burs bağlanır gibi, Şû-
râ-yı Devlet üyeliklerine atanmış daha nice damatlar vs mahdumlar var
dır. Bu yüzden şûrâ-yı Devletin de itibarına bittabi gölge düşüyordu. 

ail 



Osmanlı §ura-yı Devletinin' a.kibeti ne oldu ? 
İnkılâp tarihinizden bileceksiniz; Anadoluda millî kurtuluş hareke

ti başladıktan, ardı ardına zaferler kazanıldıktan ve nihayet birinci 
oiKcin savaşındaki düşmanlariBiıs "Anadolu" ve "Mustafa Kemal" gerçeğini 
kabul etmek zorunda kaldıktan sonra da, İstanbul hükümeti, Anadoluyu 
kendisine bağımlı kılmak için hayli uğraştı. Sulh müzakerelerine Ankara 
ile beraber oturmağa çalıştı. 1 Kasım 1922 de Saltanat lâgvedildiği za
man Osmanlı imparatorluğu da tabiatiyle bütün müesseseleriyle tarihe 
kavuşmuş oluyordu. Bu arada Ankarada da millî bir devlet o sıralarda 
gerekli bütün müesseseleriyle kurulmuş vaziyetteydi. Misak-1 Milli sı
nırlarına henüz tamamen'ulaşılma'mış olmakla beraber yeni Türk devleti, 
amaçlarına ulaştıkça, diğer müesseselerini de tacıaııılaraaktaydı. 29 Ekim 
1923'te yeni devletin rejimi taayyün etti; Cumhuriyet ilân olundu ve 
cumhurbaşkanı seçildi. 3 Mart 192'l- de halifelik de kaldırıldı; 20 Nisan 
192'i-'te, Millî mücadelenin başindanberi oluşmakta bulunan yeni Türk 
devleti bütün organlarıyla teşekkül etti. 20 Bkira 1921'de 85 numara ile 
yapılan ve geçici'bir nitelik taşıdığı mahiyetinden de belli olan ilk 
Anayasa esasen daha 1 inci maddesinde. Egemenliğin kayıtsız şartsız 
millette olduğunu beyan ederek, hükümdarın, egemenliğin kullanılmasın
daki payını- ve yerini sona erdiriyordu. Saltanatın ilgasıyla da Osman
lı Devleti teşkilâtında kalmış olan bütün müesseseler, esasen dayanak
larını kaybederek, varlıkları hukuken sona erdi. Filiyette ise bu mües
seseler çoktan dağılmış vaziyetteydi. 

20'Nisan 192'f tarih ve 'l-91 sayılı Anayasa (=Teşkilât-ı Esasiye Kanu
nu) "Vazife-i İcraiyo" (=yürütme görevi) başlığını taşıyan "Üçüncü Fa
sıl" mda (mad. 31-52) yer alan 51 inci maddesinde: 

" İdarî dava ve ihtilâfları rüyet (=görmek) ve hâl. Hükümetçe ihzar 
(=hazırlanacak) ve tevdi (=verilecek) kanun lâyihaları_^(=tasarıları) ve 
imtiyaz mukavele ve şartnameleri üzerine beyân~ı mütalaa (=görüş bil
dirme), gerek kendi kanun-u mahsusu (=özel kanunu) ve gerek kavanin-i 
şâire (=diğer kanunlar) ile muayyen (^belirlenmiş) vezaifi (=vazifele-
ri) ifa etrac-k üzere bir ŞÛrâ-yı Devlet teşkil edilecektir. Şurayı Dev
letin rüesâ (=r6isleri=başkanları) ve âzâ'sı' (=üyeleri, vezaif-i mühim-
me'de (=onerali görevlerde) bulunmuş ilim, ihtisas ve tecrübeleriyle 
mUtemeyyiz (=aeçkinleşmiş) zevat (=zat'lar=kişiler) meyanmdan (=ara-
smdan) Büyük Millet Meclisince intihabolun'ar" 

denilmekteydi. 
Görülüyor ki "idarî dava ve ihtilâflar" deyimiyle, devletle fert 

arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkların içinde belli bir kategoriye 
İşaret edilmekte ve meselâ 1876 Anayasasında yapıldığı gibi "Hükümet 
ve eşhas beyninde..." denerek kişilerle İdare arasındaki, maddi mahi
yetleri birbirinden farklı dahi olsa, bütün davalara, ihtilaflara 
atıfta bulunulmamaktadır. 

Böylece Danıştay, b^li bir hukuk' a (=İdare hukukuna) tabî hukukî 
durumlardan doğabilecek ihtilafların çözüm yeri hâline gelmektedir. 

Bu Anayasa hükmünde, şu işaret ettiğimiz şekildeki bir deyime yer 
verilmiş olması, Danıştayı, bir yüksek mahkeme olarak, devletin yargı 
işlerinde belli 'bir yere oturtmaktadır. Diğer bir deyimle, 192*1 Anaya-^ 
sasının bu hükmü, şu bakımdan önemlidir: içl5£Î_olan ihtilaflarla, idari 
olmayan ihtilâfların ajrrımı yapılmaktadır. 

İşte memleketimizde, idarî yargının ve İda.re hukukunun başlangıcı 
Cumhuriyet devridir diye ısrar edişimizin sebebi bundandır. Tekrar edi
yorum: "idarî" olan ile "idarî olmayan", bir memj.eketin tek ve müşterek 
hukuku içinde birbirinden ayrılmadıkça, bir "İdare hukuku"nun başlan
gıç noktası tesbit edilemez. Aynı bir Hukuku, aynı "yargı yolu" (veya 
"yargı düzeni" =ordre juridlctiönnel). içinde yer alan veya birden çok 
yargı düzenlerine dahil bulunan mahkemelerin uygulaması ise, bir "Hukuk 
ayrımına" delâlet etmez. Boyla olunca da, Osmanlı Devrindeki gibi, ad
liye 'Jiahkeraeleriyle aynı hukuku uygulayacak olan bir Danıştayın teşki
li, ne idarî yargının, ne de idare hukukunun başlangıcı sayılabilir. 

' ? . • 

192'4- Anayasasının bu hükmü uyarınca Cumhuriyet Danışta-yınm ku
ruluş kanunu 23 Teşrinisânî 13'H (=6 Aralık 1925) günü 669' sayı ile 
kabul edildi. 

Danıştay bir başkanın başkanlığında h daireye ayrılıyordu. Her 
dairenin bir başkanı ve dört üyesi vardı. Dairelerden ilk üçü ida
ri ve istişarı görevleri yapacaklar, İdarî davalara ise dördüncü dai
re bakacaktı (Bugün 12 daireden sadece üçü idarî-istişarî görev yap
makta, dokuzu idarî davalara bakmaktadır. Demek ki yargısal görev 
hacmi lA'ten 9/12'ye, yüzde 75 artmıştır. ). 

Başkan, daire başkanları ve üyeler, İçişlijri ve Adalet encümenle
rinin (=komisyonlarının) İçişleri ve Adalet bakanlarının hazır bulun-
malarıyla yapacakları ortak toplantıda her boş yer için gösterilecek 
üçer aday arasından Türkiye Büyük Millet Meclisince seçileceklerdi. 
Seçilebilmek için 'tO yaşını bitirmiş olmak, yüksek öğrenim görmüş bu
lunmak, müsteşarlık, valilik, mutasarrıflık (ilçe ile il arasında 
evvelce mevcut bir merkezî idare birimi olan "sancak" veya "liva" da 
en yüksek merkezi idare memuriyeti) yapmış olmak veya Yargıtay üyeli
ğine hak kazanmış durumda bulunmak veya illerde en az üç yıl memuri
yet verdikten sonra merkezî idarede görev almış olmak yahut Danıştay 
başyardımcılıgı yapmış bulunmak şartları aranıyordu. 

Dava dairesinde görev slmak için, şu yukardakilerden başka özel 
şartala ihtiyaç yoktu. 

İdari davaları sadece Dava dairesi değil, bir de "Daâvi Hey'et-i 
aleniyesi" görmekteydi. Hey'et-i Aleniye (=Açık heyst) idarî-istişarı 
daireler başkan ve üyeleri arasından birinffl başkanın birer yıl süre 
ile seçeceği dört kişinin daha katılmasından meydana geliyor ve bugün 
dava dairelerinde görülmekte olan iptal davalarına ve idarî sözleşme
lerden çıkan davalara sadece bu heyet bakabiliyordu. 

Bu kanun 21 Aralık 1938 tarih ve 35't6 sayılı kanunla kaldırılarak 
Danıştaya daha geniş bir yapı verildi; daire sayısı beşa çıktı;ikiai 
dava dairesi oldu. Yargı ueulüne ilişkin bazı içtihadı esaslar tedvin 
edilerek bu kanunda yer aldı. 

35̂ *6 sayılı kanun 27/5/l9't-6 tarih ve 'f90')- sayılı kanunla geniş öl
çüde değişikliğe uğradı. Dava dairelerine bir yenisi eklendi. Bu suret
le Danıştayın yargısal görevlariudefci iş artışı daha da belirlendi. 

Nihayet, arada vuku bulan bazı değişikliklerden sonra, I961 Anaya
sasının idarî yargıya, Danıştaya ve bunlardan da önce, tümsel olarak 
"Hukuk Devleti" ilkesine verdiği önemi devlet yapısında ve faaliyetin
de gerçekleştirecek olan 2'f/12/l96'*- tarih ve 521 sayılı kanun çıktı. 

1961 Anayasası ve bu kanun hükümlerine göre teessüs eden kuruluşu 
aşağıda ayrıntılarıyla ele alacağız. 

Ancak şuna işaret edelim: Danıştay, birinci ve sonuncu derecede 
bir idare mahkemesi olma vasfını muhafaza ediyor. 1961 Anayasasından 
önce, birer ilk derece idare mahkemeleri olarak kabul edilen bazı 
kuruluşların. Anayasa hükümleri muvacehesinde "mahkeme niteliğinde" 
bulunmadıkları Anayasa mahkememizin müteaddit kararlarıyla tesbit 
edilmiştir. Gerçekten o kuruluşlar, kabul edilen genel anlam ve nite
likte birer "mahkeme" değil idiler ve 196I Anayasasının benimsediği 
"mahkeme" kavramına hiç cevap veremez durumda bulunuyorlardı. 

Danıştayın birinci derecedeki yargı görevini azaltarak onun bir 
yüksek denet mahkemesi niteliğini kuvvetlendirmek ve böylece İdare 
hukukunda, genellikle hukuk birleştirici fonksiyonunu iyice belirlemek 
için ilk derece.idare mahkemelerinin kurulmasına ilişkin bir tasarı 
TBMM'nde bulunmaktadır. Onun kabulü ile, idarî yargımız, Fransadaki 
gibi iki kademeli olacaktır. • - ' 



§ 3- İDAHEHİN DENETİMİHD3 BAŞKA SİSTEMLEK 
İdare'nin hukuka uyarlılığının yargısal denetimi sadece Kransada 

doğup gelişen ve bizim gibi daha birçok memleketlerin kabul ettiği bir 
idarî yargı usûlüne bağlanmamıştır. Bunun zıddı olan sistemler bulundu
ğu gibi, ikisi arasında yer alabilecek farklı başka sistemler de vardır. 

Evvelâ anglo-sakson sistemini ele alalım: 
Yüzyıllar öncesindenberi İngilterede geliştirilmiş ve bu hukukun 

kültür alanı içinde benimsenmiş bir ilke vardır : The Rule of Law (=Rul 
of lo). 

•'Hukukun hâkimiyeti" olarak lâfzı bir şekilde tercümesi mümkün bu
lunan bu anglo-sakson ilkesine "Hukukun üstünlüğü" de denildiğini yer 
yer-görmekteyiz. Aslında, bu deyimle kasdedilen şey "Hukuk devleti" n-
den ibarettir. 

İngilizlerin zulümden kurtulma mücadeleleri çok eskidir. Bildiği
niz gibi, 1215'e, Magna Carta'nm akdine kadar iner. Fakat dikkat edi
lecek bir nokta vardır; Magna Carta, sâde vatandaşın haklarına, özgür
lüklerine saygı sağlanması için değil, küçük- dergbeylerinin Kıral tara
fından ezilmemesi için, gene küçükderebeyleri tarafından Londra yakı
nındaki Vı'indsor kasabası civarında kıstırılan Kıral Topraksız John' dan 
zorla elde edilmiştir. Ancak gerek Magna Carta'da, gerek daha sonra 
başka vesilelerle elde edilen fermanlarda kabul olunan hak ve özgür
lükler zamanla, asilzadelerden halka da intikal etmiş ve her vatanda
şın hak ve özgürlükleri mahiyetini almıştır. 

Bu hak ve özgürlükler mücadelesi iğinde, İngilizlerin tesis etti
ği Eule of Law ilkesi, hükümdarın şahsı hâriç, istisnasız herkesin 
Hukuka bağlı olması, bu bağlılığın da yargıçlar tarafından denetlen
mesi esasını ifade eder. 

sâde vatandaşın hukuka riayeti, hukukla bağlılığı kolay anlaşılır. 
O, hukuku çiğnerse, bütün tepkileri görür. Fakat ya devlet memurları ? 

Devlet memurlarının Hukuka riayetleri, ancak dolambaçlı bir yoldan 
halledilebilmiştir. Zira devlet memurları, hükümdarın şahsı hizmetkar
larıdır; onun adına, ona vekâleten iş görürler. Bunlar, aldıkları emir
leri yerine getirir, vazifelerini yaparken bir başkasının haklarını 
çiğner, veya bir başkasına zarar verirlerse ne olacak ? Emirlere uya
rak ve görevlerini yaparken böyle zararlar verraişlerse, aslında sorum
lu tutulmak gereken. Hükümdarın kendisi olmalıdır. Fakat hükümdar so
rumlu tutulamaz; çünki hükümdar (=kral) hatâ yapmaz (=The King can' do 
no wrong) (Bk.sf.90).0 halde, memur kusurludur; bunun için de memur, 
sanki bir kamu görevi yajjmamış ve bir kamu yetkisi kullanmamış da ken
di başına, tıpkı bir insanın diğer birine zarar verişi gibi bir hukuki 
davranışla zarar vermiş sayılır ve dava edilirdi. Mahkûm olacağı tazmi-, 
natı ise devlet (daha doğrusu devlet demek olan Tac .= Crown) öderdi. 
Böylece de, yerine getirilmiş olan fakat gereği haksız, hukuka aykırı 
sayılmış bulunan emrin, Hukuka aykırılığı dolaylı yoldan saptanmj.ş 
olurdu. İngilterede doğrudan doğruya devlet (İdare) aleyhine dava açı
labilmesi ancan 19^7 yılında kabul edilen Crown Proceedings Act (Tac'a 
karşı dava kanunu) ile mümkün olabilmiştir. 

Bu nedenlerle, Fransada idarî yargı ve idare hukuku teşekkül etme
ğe başladığı zaman, İngiliz hukukçuları, başta î ulü Anayasacıları Dicey 
(=Daysi) olduğu halde, Fransızları, İdare'yi, Hukuka riayetten kurtar
mağa çalışmakla itham ettiler. 

İngiliz hukukçularının asıl tahammül edemedikleri nokta, İdarenin, 
özel nitelikte bir takım mahkemelerce (idare mahkemelerince) yargılan-
masıydı. Bu suretle İdarenin, memleketin genel hukukunu uygulayan ve 
herkesin eşit tutulmasını sağlayan genel mahkemelerin (yâni şimdi biz
deki anlamda "adliye mahkemeleri' nin) kurtarılrneıkta olduğu kanısını 
taşıyorlardı. 



Bu nedenle, İngilizler idarî yargıyı reddettiler. İngilizlerin 
bunu rahatça böyle ileri sürdükleri sıralarda henüz İngiltere tara 
bir liberalizm içinde yaç̂ ıyor ve Hükümdara pek az kamu hizmeti düşü
yordu. Toplum ihtiyaçlarını gideren faaliyetler, ya büyük özel müte
şebbislerin veya yersel yönetim idarelerinin elindeydi. Özellikle 
birinci cihan savaşı sonunda ingiltere ağır ekonomik kayıplara uğra
dıktan ve hele ikinci cihan savaşından da gene galip çıkmasına rağ
men çeşitli yönlerden uğradığı tahribatın daha da ağır olmasından 
dolajı, devlet pek çok toplum ihtiyaçlarını, birer kamu hizmetiyle 
gidersek için o zamanlara kadar görülmemiş faaliyetlerde girişince, 
bu faaliyetlerin yürütülmesinde fertle İdare arasında teessüs eden 
münasebetleri, ağır ağır ve asırlar boyunca gelişmiş olan geleneksel! 
hukukun (=Commonlaw) karşılamamakta olduğu görüldü; yazılı hukuka 
geniş ölçüde başvuruldu. Yazılı hukukun getirdiği müesseseler, bun
dan doğan ihtilâfları da çözemeyen Commonlaw karşısında, yargı yet
kisine sahip mahdut görevli heyetler teşkil edilmeğe başlandı; bun
lar fert-devlet münasebetlerinin her türlüsünde birdenbire peyda 
oluyorlardı. Ust denet mercii itibariyle, memleketteki tek mahkeme 
sistemine tabî bulunmakla beraber, yazılı hukuktan gelen yeni kural
lar uyguluyorlardı. 

İngilizler, şimdi idarî yargı raercilerini reddetmek şöyle dursun, 
bu yarı-yargısal komisyonların- (^=administratlve tribunals) geliştir
mekte olduğu ingiliz idare hukukunun daha sistemli ve kendi içinde 
uyumlu hâle gelmesi için, yüksek denetimin adlı yargıdan alınmasına 
ve bir yüksek idare mahkşmesinin kurulmasına taraftarlık etmektedir
ler. 

Ancak, böyle kendi kendine tam ve uyumlu, müstakil bir idari yar
gı mekanizması bulunmadığı için, İngiliz idare hukukunda "Adlî ida*e 
sistemi" nin carî bulunduğu söylenmektedir. Yeni kurulan uzman idare
lerin dışında, eskiden kalma klâsik idare birimleri, hâla Commonlaw 
haklarını kullanmakta, çoğu kere, ittihaz ettikleri tasarrufları icra 
edebilmek için adliye mahkemelerinden ayrıca yetki almak durumunda 
kalmaktadırlar. 

İdare'nin re'sen hareket yetkisinin tam olmadığı ve adlî yargının 
denetimine tabî bulunduğu rsemleketlerin idare sistemlerine "adlî idare 
sistemi" adı verilir. 

Adlî İdare sistemiyle, Transadaki ve bizdeki İdarî yargı sistemi
nin arasında, bazı idare hukukçularımızın "mahkeme tipi", dışarda da 
bazılarının (f-i. Ferdinande Eooco:Expose des principes snr 1'organisa
tion de la juridiction administative en Italie. Le Conseil d,'Etat; 
Livre Jubilaire, p.500) "Belçika sistemi" dedikleri bir sistem de mev
cuttur. 3u sistemde, fertlerin sübjektif haklarının korunması adliye 
mahkemelerine bırakılmış, ancak İdareye karşı iptal davası kabul edil
miştir. 

Bölüm I I I 

D A N I Ş T A Y 

§ 1- 192^ ve 1961 ANAYASALARINDA DANIŞTAY 
Yukarda ,(sf.l56) belirttiğimiz gibi 192't Anayasası, Danıştayı, Yü

rütme görevine ilişkin 3 üncü faslında tesis etmekteyd.i. I96I Anayasa
sında ise Danıştay,"Yüksek Mahkemeler" başlığı altında ve "Yargı" bö- • 
lümünde yerini almaktadır. 

Bu yer değişikliği, Anayasamızın redaksiyonuna ve hükümlerinin her
hangi bir şekilde tertiplenmesine ilişkin bir mesele mahiyetinin'çok' 
üstündedir. Bu, 19ĞI Anayasasının "Kuvvetler ayrımı" denilen teoriyi 1 



„̂(.,j.uj_ ve iiaoui ettiğini gösteren anıarelerden biri ve en 
önemlileri arasındadır. ' ' *.. ' 

Burada, iki Anayasanın bu açıdan tam bir karşılaştırılmasını ya
pacak değiliz. Fakat Danıştaym Anayasadaki yeri ile beraber bir hu
susa daha dokunalım; 

1/ 192̂ + Anayasası, 3 üncü maddesinde "Hâkimiyet bilâkayduşart 
(=kajrıtsız, şartsız) milletindir''' dedikten sonra, '+ üncü maddesinde, 
"Türkiye Büyük Killet Meclisi, milletin yegâne ve hakikî mümessili 
olup millet naaıma hakk-ı hâkimiyeti istimal eder" hükmünü koyuyordu. 

5 inci maddede Yasama yetkisiyle Yürütme kudretinin (=yâni her 
iki fonksiyonun ve bunların icrasına müteallik hukukî iktidarların) 
TBMM'nde tecelli ettiği ve toplandığı ifade edildikten sonra, 6 ncı 
maddede, yasama yetkisinin bizzat TBMM taralımdan kullanılacağı, an
cak gene TBMM'nde toplanmış olan yürütme yetkisinin ise, bizzat TBMM 
tarafından kullanılmayıp, onun tarafından seçilen Cumhurbaşkanı ile 
Cumhurbaşkanı tarafından tâyin edilecek bir Bakanlar Kurulu marifeti
yle (=yani aracılığı ile) kullanılacağı ifade ediliyordu (raad,7)» 

Yalnız yargı yetkisi, TBMM'de değildi.•Bu yetkiyi "müstakil meha-
kim" (•̂ bağımsız mahkemeler) "millet namına" kullanacaklardı (mad. 8). 

1961 Anayasasında da, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine 
aidiyeti belirtildikten sonra, milletin, sahibi bulunduğu bu egsnıenli-
ği, münhasıran TBMM eliyle değil, fakat çoğulcu bir düzen içinde ve 
"Anayasanın koyduğu esaslara göre" "yetkili or|̂ an.la£ eliyle" kullana
cağı belirtilmiştir (mad. ^ ) . Bu suretle de, "Hiçbir... organ, kayna
ğını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanaraa..." maktadır (mad. 
A-), Tabiî 1961 Anayasası da, yargı yetkisinin, Türk Milleti adına, -
bağımsız mahkemelerce kullanılacağı esasını muhafaza etmiştir: (mad.7). 

2/ Danıştay'ın 192̂ *- Anayasasındaki "Yürütme görevi" kısmından a-
Imıp "Yargı" bölümünde, "Yüksek Mahkemeler" arasındaki yere yerleşti
rilmesi de, 1961 Anayas<asının "Kuvvetler ayrımı" teorisi denilen "Dev
let organları, fonksiyonları ve yetkilerini tertipleme esasını" nasıl 
anladığını gösterir. 

Eski Anayasanın, Danıştayı "Yürütme" topluluğu içinde sayması, 
Fransada ve daha başka bazı Avrupa memleketlerinde olduğu gibi, Kuvvet
ler ayrımı teorisinin bir gereği olarak da "hiçbir organın diğerini 
denetleyeraeyeceği" anlayışına dayanmaktaydı. 

Gerçekten, Fransada İdarî yargının gelişiminde gördüğümüz gibi, 
adliye mahkemelerinin İdareyi denetlemeleri, Kuvvetler ayrımı teorisi 
karşısında "yargı organının yürütme organına müdahalesi"- şeklinde yo-
rumlanraa.ktaydı. Gergi orada idarî yargının kurulması ve gelişmesi, 
evvelâ böyle bir bilimsel yorup yapılmış olmasından değil, başka pra
tik sebeplerden ileri geliyordu. Fakat bu pratik sebepler, sonuçta, 
böyle bir bilimsel yorum ile, bilimsel bir desteğe kavuşmuş oluyordu. 

İşte, yukarda değindiğimiîî gibi, İngiliz hukukçularının o tarihte, 
idarî yargı sistemine karşı çıkmalarının asıl nedeni buradaydı; onlar. 
İdarenin, kendi bünyesindeki mahkemelerce denetlenmesini, İdarenin 
genel mahkemelerin görev alanlarından kaçırılması şeklinde sayıyorlar 
ve bu kaçırmayı, genel mahkemelerin ısrarla uyguladıkları Eule of law, 
yâni Hukuk devleti ve Hukuk karşısında eşitlik ilkelerinin bir tarafa 
atılması niyeti olarak yorumluyorlardı. 

Yukarda incelediğimiz "Yargıç-bakan" ve "tutuk adalet" usulleri 
de böyle bir yorumu haklı kılıyordu. İdare kendi kendisini denetlerse. 
Hukuka uygunluk nasıl sağlanabilirdi ? Bir hukuk süjesi, kullandığı 
hukuki yetkinin ve yaptığı işlemlorin aynı zamanda yargıçlığını da 
kendi üzerine alırsa, bu "davada hem taraf, hem yargıç" olmak demek 
değil miydi ? 

Fransızlar da bu sakat noktayı gördüler. O devirdeki anlayışa göre, 
madem ki Yargı'nın Yürütme'yi denetlemesi, Kuvvetler ayrımı ilkesine 
aykırı düşüyordu, o halde, bizzat İdare içinde, hem "taraf", hem "yargıç' 



(161) -•! , . 
olunması önlenmeliydi. Bu nedenle, "İdarî yargı-Faal idare" ayrımı 
tesis edildi ve bazı ilkeler saptandı. 

Faal idare, idarî kaıau hizmetlerini günü gününe yürüten idarî 
te.şkilâttır. İdari yargı da, faal idareyi denetleyen idarî teşkilât. 

Her iki teşkilât da, netice itibariyle ''İdare" ye dahil bulunduğu 
için, Fran,sız sisteminde, idarî yargının (Danıştay, İl idare kurulla
rı...) idari ve istişarî görevlerinin bulunmasında bir mahzur görülme
mektedir. Hattâ bil'akis, İdarî yargıya böyle görevler verilmesinin, 
faal idarenin daha iyi, daha. anlayışlı bir şekilde denetlenebilmesine 
yol açacağı düşünülmektedir (Bk. sf,15l). "İdarE yargıçlıjçta idarî ha
yat tecrübesinin önemi" belirtilmektedir. 

Fakat bunun hemen ardından, bazı pek önemli problemler ortaya çı
kar : 

İdari hayat tecrübesi, idare yargıçlarının, idare üzerinde sade
ce kanuniyet değil, fakat kanuniyetten de önce ve hiç değilse kanuni-
yet denetiminin yanı sıra "yerinde'lik" (= İcâb-ı hâl'e uygunluk) de
netimine girişilmesi yolunu da açmaz mı ? (Bk. sf. 85). 

İdarenin Hukuka uygun hareket edip etmediğini araştıracak olan 
yargıcın, eskiden faal idareciliklerde bulunmuş, faal idare tecrübe
si edinmiş olması, onun, Hukuka uygun bulduğu bir idarî kararın, bir 
de "isabeti" üzerinde denetime kalkışmasına yol açmaz ır,ı ? • 

İdarî yargıçtan, böyle bir denetim beklendiği zaman, faal idarenin 
içinde olmayan ve binnotice idarî faaliyetin Hükümet ve Parlâmento gi
bi diğer pek önemli ̂ devlet organlarına ve Kamu oyu gibi tüm memlekete 
karşı sorumluluğunu hiçbir surette taşımayan bu yargıç, yargı fonksi
yonundan ayrılıp idarî teşkilâta günlük kamu hizmetleri icrasında yön 
verme durumuna girmez mi ? Yâni diğer bir deyimle, İdarenin üstunıSe 
bir "yönetici kuvvet" kullanmış olmaz mı ? 

Buna cevaz var mıdır ? Bu, arzu edilmekte midir ? 
Buna, başta Fransızlar, her memlekette "-Hayır, bu olamaz" cevabı 

verilmektedir. 
Çok tekrar ettiğim için aklınızdan çıkmamıştır: Devlet faaliyetin

de sorumluluk olmadan yetki, görev olmadan yetki olamayacağı gibi, 
nerede yetki varsa orada görev ve bu görevin getirdiği sorumluluk var
dır. 

İdare yargıçlarının, kanuniyet denetiminin yanı sıra ve hattâ ardı 
Bira, "yerindelik" denetiminde de bulunmaları. Faal İdareye bilfiil 
müdahaleleri, hattâ daha da öteye, "Faal idarenin yüksek yönetimini 
ele almaları" sonucunu doğurur. Bunun ise Kuvvetler Ayrımı anlayışıy
la bağdaşması mümkün olmadığı ve İdarenin, Yürütme organı vasıtasiyle 
Politikadan etkilenmesi sonucunda idarî yargıyı politika düzeyine çe
keceği ve idari yargı bir defa politika düzeyine çıktı mı, bu sefer 
politik çevrelerin de idarî yargının kanuuiyet denetimine müdahaleleri 
kaçınılmaz hâle gelir. 

O halde, idarî yargının "yerindelik" denetimine girişmesi, idarî 
vs bazan da siyasî takdirleri tâyine yönelmesi olacağından, sistemden 
beklenen faydaları tahrip edicidir. 

Bu saydıklarımız, c kadar genel ve inkâr edilemez mahzurlar olm.uş-
tur ki, idari yargı'yı gene de "Yürütme" nin çerçevesi içinde mütalaa 
etmekte beraber, onun Faal İdareyle tedahülünü (=içiçe geçmesini) ön
lemek için bazı kanunî tedbirlere yönelinmiştir. Bu tedbirler kâh sert, 
kâh nisbeten yumuşak olmuştur. 

Yumuşak tedbirlerin arasında, idarî, yargının id^^rî-ietişarî bölüm
lerinde görevlendirilen idarî yargı mensuplarının aynı aamanda yargısal 
bölümlerde görev almalarının yasaklanması ve her iki bölüm mensupları
nın faal idarede' görevlendirilememeleri gelir. Diğer bir deyimle: 

1/ İdarî yargı teşkilâtı mensupları, faal idarede görev alamamalı-
d ı r . • -. , 

2/ İdarî yargı teşkilâtı içinde, yargısal bölüm ile idarî-istişarî 
bölüm kesinlikle ayrılmalı, bu bölümlerin mensupları yalnız ken
di kısımlarında görev yapabilmelidir. ' 



. - .̂ „„uj., j_udu'i yargının, niç değilse yargısal 
bölüm monsuplarınıu Yasama .v'eyâ  Yürütrae organları tê raf mdan tâyin 
edilmelerinin veya seçilraalerinin önlenmesi, bu tür tâyin veya seçim
lerin 5̂3 cooptation (=kooptaGyonıcbir kurulun kendi mensuplarını kendi
sinin seçmesi) usûlüne bağlanması veya diğer herhangi bir veya birkaç 
bağımsız yargı organının ihtimamına bırakılmasıdır. 

Ancak buna rağmen idarî yargıda, yargıçlık yapacak, yâni yargı yet
kisi kullanacak olanların bir kısmında veya tamamında ''faal idare tec
rübesinin" aranmasına devam edilmeli midir ? 

Böyle bir tecrübe aramanın amacı nedir ? Bundan maksat ne olabilir ? 
Böyle bir tecrübe şartı aramanın, örneğin Ticaret mahkemelerine tacir
lik etmiş üye aramaktan bir farkı olmayacaktır. Mesele bir kanuniyet 
(yani Hukuka uygunluk) denetimi ise, aranması gereken kişi "yetişkin 
kamu hukukçusu" dur. Faal idare tecrübesi arandığı zaman, Hukuka uygun
luk sorununun yanı sıra "icâb-ı hâl" e uygunluk denetiminin ortaya çık
ması önlenemez. Zjra, idari tecrübe aranması daba-şka bir maksada hamlo-
lunamaz. Kanuniyet denetimi yayında bir de icâb-ı hâle uygunluk deneti
mine girişecek bir yargı merciinin, Faal idare fonksiyonuna el atmakta 
olduğundan haklı olarak şikâyet edilir; İdare ve onun üat kademesini 
teşkil eden Türutme i.le Yargı arasında sürtüşmelerin sonu alınamaz ve 
netice birçok memleketlerin idarî yargı tarihinde rastlandığı gibi (me
sela 1849 da murahhas adalete geçen Fransız danıştayının l852'de tek
rar tutuk adalete döndürülmesi gibi) yargı mercilerinin ve yetkileri
nin zararına olur. 

1961 Anayasamızdaki esaslara dayanılarak İl idare kurullarının, 
tlçe idare kurullarının. Vergi İtiraz ve Temyia komisyonlarının birer-
yargı mercii sayılmamaları bu bakımdan isabetli olmuştur. Faal idare 
ile idarî yargının içice geçtiği ve valinin başkanlığında, aralarından 
bir tek Hukuk İşleri müdürü (ki o da iyerarşiye dahil bir memurdur) 
hariç hiçbirinin hukukçu olmadığı, hukukçu olsalar :-bile idari görev, 
sıfat ve fonksiyonlarının galip geldiği ve iyerarşik âmirlerinin riya
setinde yargılama yapan İl idare şube başkanlarından kurulu bir idari 
yargı heyetinden hangi "kanuniyet" kontrolü beklenebilir ? Böyle bir 
kurul, "icab-x hale uygunluk" denetiminden başka ne yapabilir ? 

Ancak şurasına da işaret etmeliyim: Faal idare ile idarî yargı-
ni-tı mutlak bir ayrıma tabî olduğu hallerde de, idarî yargının ender 
c5İ_arak icab-ı hâle uygunluk denetimi yapar gözüktüğü (veya yapar ka
bul'edilebileceği) bazı haller, meselâ bir "fevkalâde haller nazari
yesi uygulaması" olur. Ancak dikkat edilmek gereken nâzik bir nokta 
vardır; İdare hukukunda, böyle ender bazı hallerde, "icâb-ı hâl'e uy
gunluk", kanuniyet'in (=l'egalite) bir unsuru hâline dönüşmüştür. 

Bir diğer noktayı da tasri . etmeliyim; aşağıda anlatılacağı gibi, 
idarenin takdir yetkisinin kullanilisxnda yapılacak denetim, kafiyen 
bir icâb-ı hâle uygunluk denetimi değildir. 

Yukarda belirttiğimiz gibi, Danıştayımızm 196i Anayasasındaki 
yerine bakılınca, ilk nazarda i'aal İdare ile İdarî Yargı, arasında, biz
ce bir Hukuk devletinin mutlak gereklerinden olan tam bir ayrımın ger
çekleştirildiği görünüşü hâkim olur. Ancak gene değineceğimiz bazı ya
pısal ve fonksiyonel özellikler, böyle bir kanı veya.izlenimi zedele
yecek niteliktedir. Bunlara, sırası geldikçe işaret edeceğiz. 

27 Mayıs devrimini müteakip ve henüz Millî Birlik Komitesi dahi ke
sinlikle belli olmadan Devrimcileri-n ilk işi, başka rahmetli Ord.Prof. 
Sıddık Sami Onar olmak üzere bazı Kamu hukukçularını çağırarak kendi
lerinden sür'atle yeni bir Anayas.a yapılmasını iste.mok olmuş ve hemen , 
istanbul üniversitesinde, Ankaradan da bazılarının katıldığı bir Anaya
sa komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonun kompozisyonu zaman zaman bazı 



kXDjj; 
değişikliklere ugramxs ve neticede, hazırlanan 200 raaddelik bir ta
sarı Millx Birlik Koraitesi başkanlığına sunulmuştur. 

İstanbul Projesi veya İstanbul tasarısı denilen bu Anayasa tasa
rısında, 192'l- Anayasasındaki Danıştay iki bolüme ayrılıyor, iki ayrı 
kuruluş öngörülüyordu. 

Tasarxnin "Devlet Yardxmcx Kurulları" başlığxnı tasxyaa k üncü 
bölümünün ilk maddesinde (mad. 122) yalnız idarî ve istişarî görev
lerle donatxlmis bir "Devlet .ŞÛrâsı" yer alıyordu. Bu görevlerin ara
sına yüksek memurlar hakkında disiplin cezası vermek hususu da ithal 
edilmiş olmakla beraber, "yürürlükteki mevzuatı" derleyip toparlamak, 
genellikle idarî reformlara dair önerilerde bulanmak gibi raon derece 
lüzum duyulan bazı işler de sokulmuştu. Yüksek bir idarî ve istişarî 
kurul olacak bu teşekküle Cumhurbaşkanı başkanlık edecekti (K.Özturk, 
Anayasa,I,58), 

Yargxsal görevleri bakxmindan ise, 1924 Danıştayından bir "Yüksek 
İdare Mahkemesi" ayrxlxyordu (mad.lSl). 

Bu kuruluşun görevi sadece yargısal olacaktı. İdarî veya istişarî 
hiçbir vazifesi yoktu (K.(5ztürk, aynı,1,76). 

İstanbul Projesinde bu Yüksek İdare Mahkemesine, tabiatiyle Yargı 
bölümünde yer veriliyordu. 

İstanbuldaki Komisyon çalxşmalarxnx sürdürürken, Ankarada Siyasal 
Bilgiler Fakültesi İdarî İlimler Enstitüsü de bir Anayasa tasarısı 
hazxrlamaktaydi. Gönüllü nitelikte olan bu teşebbüs sonucu ortaya gı-
kan tasarının dördüncü bölümünü teşkil eden "Yürütme" bahsinin VI 
ncx kesiminde, Yürütme'ye "Yardımcı K.uruluş.lar"ın başında, idarî, is
tişarî ve yargısal görevleri bulunan bir Danxstay öngörülmekteydi (mê d. 
88). "Yargx"ya ayrılan V inci bölümün 95 inci maddesinde de, "İdari 
yargının baş mercii" nin Danxstay oyduğu bildirilmekte ve idarî vs ad
lî kazanın karsiliklx görev alanlarının kanunla gösterileceği ifade 
olunmaktaydx (K.Öztürk, aynx, I. 379, 38l). 

Temsi?'.çiler Meclisi Anayasa komisyonu ise, İstanbul Projesindeki 
esasx (iki ayrx kuruluş teşkilini) benimsemiyor ve eskisi gibi, idari, 
istişarî ve yargısal görevlerle donatxlffixs bir Danxstay kabul ediyor
du. Danıştay başkanları, üyeleri ve başkanun sözcüsü Yüksek Hakimler 
Kurulunca, özel kanunda gösterilecek nitelikleri taşıyan kişiler ara
sından seçilecekti (Yargı Organları alt-koraisyonu tasarısı, mad.20.-
K.Öztürk, aynı, I, 3^k). 

Danıştay, Anayasanın "Yürütme" bölümünde yer alıyordu. Alt-komisyon 
"Daîııştaym mütalâa verme göreviyle idarî yargı görevini ayırmanın 
tarihi geleneğe aykırı düşeceği, idare görevlerindeki bütünlük nokta
sından bu ayırmanın peku^gun _duşmeyeceğ'i ve nihayet Danıştayda bugün 
en büyük mesele olarak beliren personel yetiştirme bakımından böyle 
bir ayırmanın daha kötü sonuçlar doğuracağı. • .'.' düşüncesini öne sü-
rüylTrdu (K.Öztürk, aynı, İ, fSö-'fB?), 

Bu gerekçenin hiçbir bilimsel değer taşımadığı ortadadır. Anayasa 
komisyonunun tasarının nihaî metnine yazdığı gerekçe de, aslında bir 
"gerekçe" olmayıp, Anayasa metnindeki maddenin, başka deyimler ve cüm
lelerle tekrarlanmasından ibarettir. 

İstanbul Projesinin pek önemli bir yenilik, bir büyük fikir ge
tirmekte olduğu yukarıya aktardığımız metinde görülüyor. Daha önce 
verdiğimiz izahların ışığı altında, İstanbul Komisyonunun niçin Da-
nıştayı böylece' iki kısma ayırdığı anlaşılır. Netekim aşağıda verece
ğimiz izahatta da, İstanbul Komisyonunun görüşü kabul edilmemekle 
ne gibi tarihî aksaklıkların boş yere devamına yol açıldığı görülecek
tir. İstanbul projesindeki hükümler reddedilirken "...tarihî gelene-, 
ge aykxrx dümemek..." endişesinin Türk idarî yargısı bakımından hiç 
bir değeri yoktur. Bu ayırma, Fransada ileri sürülmüş olsa ve buna 
karşı da tarihi geleneğin korunmasından bahsedilse, aslında '!gelenek 
korumak" ciddî bir sebep teşkil etmemekle beraber, gene de bir dere
ceye mazur görülebilirdi. Bizde hangi tarihî gelenek korunuyor ? 



_̂  -'"I Anayasası hazırlanırken 'gU yaşma basmış olan Danıştayımız, 
,_,̂  •- ® J't Benedir bir yüksek idare mahkemesi olarak faaliyetteydi, 
i'̂ ransadaki -'gelenek'' kasdediliyorsa, onu korumak bize düşmez; bizdeki 
ge enek" ten bahsediliyorsa, 93 yıllık bir müessesenin 93 yılda 
sa ece _ji4. y^2.d.ır yargı görevi yapmış ;, olmasıyla, hiçbir "yargısal 
gelenek" teessüs etmez. 

M '^^^^ ^^ ötesi, kanunlar konuldukları gibi, kaldırılabilirler 
de. Mevzu (^konulmuş) Hukukun "gelenek" teşkil etmesi süz konusu edi-
emez, Huĵ ĵ̂ ^̂  gelenek, teâ-raülde, örf ve âdette olur. 
^ ^ iukarda, altını çizdiğim diğer iki mülâhazanın da hiçbir bilimsel 
aegeri yoktur. Komisyon o satırları "gerekçe" olarak yazarken, ilerde 
hukukçuların T^U satırlara eğileceklerini, doyurucu sebepler arayacakla
rını düşünmeliydi. 
, basarna organmdaki ( = Kurucu meclisteki) müzakerelerden de, İstan-
°^ ..f''̂ °j''sinde yer alan, taraftar olunsun veya olunmasın, fakat pek 
buyuk bir aşama ifade eden hükümlerin hangi sebeplerle reddedildiğini,' 
egenıiniedigini anlamağa imkân yoktur. Müzakerelerde, bu ayırma'dan 

bahis 66ç„,eniştir. 
Nihayet 1961 Anayasasının l4o mcı maddesinde, Danıştay şöylece 

yer almıştım: 
-/ Î anıştay, genel olarak "üst derece" idare mahkemesidir. 

'kanunların başka idarî yargı mercilerine bırakmadığı konularda da 
-̂ Ik derece" mahkemesidir. 
*• Bugünki tarihte henüz ilk derece idare mahkemeleri kurulmamış
tır. I96l Anayasasından önce, ilk derece idare mahkemeleri ni
teliğinde sayılan İlçe İdare kurulları, İl İdare Kurulları, 
Vergi İtiraz Komisyonları, bir "istinaf mercii" olarak sayıla-
btlen Vergi Temyiz Komisyonları'nm, birer mahkeme niteliğinde 
liulunmadıgı Anayasa mahkemesi kararlarıyla da belirmiş vazi
yettedir. O halde Danıştay, bugünki tarihte hem ilk, hem üst 
derece mahkemesidir. Kendi içinde bir "temyiz" usulü bulunma
dığına göre, idari davalara ilk ve son derece olarak bakar). 

/ ^anıştaym üç türlü görevi devam etmektedir: 
^~ İdarî uyuşmazlıkları ve davaları görür; çözümler (yargısal 

görev) ; •• 
"~ Bakanlar Kurulunca gönderilecek kanun tasarıları hakkında 

düşüncesini bildirir; tüzük tasarılarını, imtiyaz şartlaş
ma ve sözleşmelerini (*) inceler (danışma=istişare görevi); 

^~ Kanunla gösterilen diğer işleri yapar (danışma görevleri, 
idarî görevler). 

;}imdı̂  önce, Anayasada ana' hatları belirtilmiş olan bu görevleri yerme ;̂ «f-:„ ı ^ .- . . -. ^ . 
'̂ ^̂ ırecek olan müesseseyi mceleyalıra. 

5l.MHI§:rAYIN_ MPIŞI 

.k^.™Ç|2KEL : Danıştay personelini aVlS/igĞ'ttarih ve_̂ 521 sayılı ka-

.. '^ "̂.̂ 'ilştay Kanunu), a/I'ieslek mensupları ve b/İdarî memurlar olmak 
üzere ikiye ayırmaktadır. 

esle!,- mensupları denilen kısmı da ikiye ayırmak kanunî bir ge-
ret olarak ortaya çıkmaktadır: aa/ Yüksek Hâkimler, bb/ Yargıya yar
dımcı meslek personeli. 

, •;-İ̂ Ĵ;İLjââJliilL?:£• "'̂-'̂ükBek hakim" kavramını A.nayasamız, 137 nci 
maddesinin ^̂ ^̂  fîkrasmda "dolaylı" bir yoldan tanımlamıştır. Buna 

""̂ -̂ yaz sözleşmeleri" ni, imtiyaz kelimesinin lügat mânâsına ba-
'̂*''̂''•j ̂ '̂ •'̂ İcalıklar yaratan sözleşmeler sanmamalıdır. Ayrıcalık, Anayasa-
y -J'̂ iridıj,. "İmtiyaz" eski ve teknik bir deyim olarak, bazı kamu 
n ue =rinin idare adına kurulup yürütülmesi demektir. 



göre yüksek hâkimler, yüksek mahkemelerin hâkimleridir (Ayrıca:Dan
ıştay DDK 25/6/1965, K: 65/585.-Dinç er, Çırakman, Necipoglu (1965-67), 
sf.lll). 

Hakim (=yargıç), hüküm veren kamu görevlisidir (Anayasa 132/1). 
Genel olarak yargı sistemimizde hâkim sınıfına dahil bulunmakla be
raber, hüküm vermeyen (hülçümlerin verilmesine katılmayan) hakimler 
de vardır, Yargıtay nezdindeki hâkim sınıfından yardımcılar bu du
rumdadırlar. 

Ancak Danıştayda yüksek hâkimler'den başka hâkim sınıfından 
kimse yoktur. Fakat 521 sayılı kanunun "Diğer meslek mensupları" ola
rak zikrettiği görevliler, idarî hizmetlere karışsalar da (örneğin 
"başyardımcı" 1ar) asıl görevleri "Yargı hizmetine yardım" dır; yar
gısal tasarrufun ittihazına, hazırlayıcı çalışmalarıyla katılmakta
dırlar. Bu nedenle, bizzat hüküm vermemeleri veya hükmün ittihazında 
oy kullanamadıkları için Anayasanın 132 nci maddesinin 1 inci fıkra
sına göre hâkim sayılmamakla beraber, yargı faaliyetine katkıları 
nedeniyle özel teminat altına alınmışlardır. 

Danıştay "Meslek mensuplarından" hangilerinin "Yüksek Hakim" sta
tüsünde bulunduklarını 521 sayılı kanun, 't üncü maddesinde belirtmek
tedir. Bunlar: Birinci başkan, daire başkanları, üyeler ve Baş Kanun-
sözcüsü' dür. 

Baş Kanunsözcüsü, hüküm ittihazına katılmadığı halde, yüksek ha
kim sayılması Anayasaya aykırı değildir. Netekim Yargıtay nezdindeki 
Cumhuriyet Başsavcısının da, hüküm it.tihaz .etmediği halde yüksek hâ
kim sayılacağı Anayasanın 137 inci maddesi son fıkrasında belirtilmiş
tir. Kaldı ki. Baş Kanunsözcüsü de aslında bir üyedir (Anay .l'fO/3) . 

Danıştaym şu saydığımız "yüksek hâkimler" i, Anayasanın kendirle
rine sağladığı teminat altında görev yaparlar (Anayasa 132, 133, 13'*') • 

ii?iÜS!Si^£İ• 1971 yılında (20 Eylül) Anayasada yapılmış olan 
değişikliklerden önce Birinci başkan, daire başkanları ve Baş Kanun
sözcüsü doğrudan doğruya bu görevlere, üyeler de, genel olarak üyeli
ğe seçilirlerdi. jŞimdi sadece üyelik için seçim yapılmakta ve şu di
ğer görevlere getirilecek olanları Danıştay kendisi seçmektedir. 

Aranan nitelikler': Danıştay yüksek hâkimliklerine seçilebilmek 
için aranan nitelikler şunlardır: 

I. a': Yüksek öğrenim yapmış olmak; b': Enaz 15 yıl devlet memu
riyetinde başarıyla çalışmış olmak; o' Dördüncü derece kadroda 
bu derece maaşını kazanılmış hak olarak almış olmak; d': Yük
sek hâkimliğin gerektirdiği ahlâk ve seciyeye sahip olmak. 

Bu şartlara ilâveten, aşağıdaki şartlardan birini taşımak: 
II.-Bakanlık, müsteşarlık, elçilik, valilik; 

-Yargıtay başkanlığı, daire başkanlığı, üyeliği veya bu görev
lere seçilebilme niteliğini kazanmış olmak şartiyle hâkimlik; 
-Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat fakültelerinde veya İktisadı 
ve Ticari İlimler akademilerinde hukuk, iktisat, maliye, âmme 
idaresi kollarından birinde profesörlük; 
-Tuğgeneral, tuğamiral veya daha yüksek rütbelerde generallik 
veya amirallik veya Askerî Yargıtay başkanlığı veya daire baş
kanlığı veya üyeliği ile başsavcılığı, yahut bu görevlere se-
çilebilfne niteliğini kazanmış olmak şartiyle asken hakimlik; 
-Genel veya katma bütçeli dairelerde genel müdürlük veya en az 
bu sınıf ve derecelerdeki daire başkanlığı veya bu memuriyet
lere eşit görevler; 
-Bakanlıkların baş hukuk müşavirliği .veya birinci hukuk müşavir
liği veya Maliye bakanlığındaki bu sınıf ve derecedeki hukuk' 
müşavirliği, müşavir avukatlığı ve Merkez muhakemat müdürlüğü; 



-Vergiler temyiz komisyonu-başkanlığı, daire başkanlığı veya 
üyeliği; 

-Danıştay başyardımcılıgı veya bu derecedeki kanunsözcülügü; 
-Devlet memuriyetinde galışnıış olmak kaydı aranmaksızın enaa 
15 yıl fîlen avukatlık; 

etmiş olmak. (521/8). 
An£ak, üye seçildikten sonra baş kanunsözcülügüne seçilmek veya 

dâ va da.ireleri üyeliklerine getirilebilmek için Hukuk veya Siyasal 
Bilgiler veya İktisat fakülteleri ile İktisadî ve Ticarî ilimler Aka
demileri yahut öğrenim itibariyle bunlara eşit yabancı memleketler 
fakülte veya yüksek okullarından mezun olmuş bulunmak şfırttır (Ş son, 
ıh, 2oA). 

Üyeliğe seçilme; Danıştay üyeleri, Anayasa mahkemesi tarafından 
ve asıl ve yedek Üye3,erinin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve 
gizli oy ile seçilir. 

Bu seçim, bir yandan Danıştay Genel Kurulu, diğer yandan Bakan
lar Kurulunca tıyrı ayrı boş yer sayısı kadar gösterilecek adaylar 
arasından yapılır (Any .l'ı-0/3). 

Boş üyelik olduğu zaman, aday gösterilmek üzere başvuranların 
niteliklerini incelemek ve belirtmek üzere Danıştay genel kurulu, 
yapacağı seçimden 15 gün önce, kendi üyeleri arasından 5 kişilik bir 
komisyon seçer. Komisyon, yukarda sayılan niteliklerin bulunup bulun
madığını arar, gizli ve açık sicil dosyaları ile hal tercümelerini 
inceler, diğer gerekli bilgileri hazırlayarak bir alfabetik isim lis
tesi hazırlar. 

Komisyon kurulduktan sonra, adaylık başvurması kabul edilmez. 
Danıştay Genel Kurulu, bu listedeki adaylar üzerinden oylama ya

par. Topla.ntıya başkan ve üyeler tamsayısının enaz dörtte üçünün ka
tılması gereklidir. 

Hazır bulunaularınenaz yarıdan fazlasının oyunu alanlar, boş yer 
sayısına göre adaylığa seçilmiş olurlar. Seçimler gizli oyla yapılır. 

Oylamanın sonucu bir tutanakla tesbit edilir. Bunun bir nüshası 
Anayasa mahkemesine, bir nüshası da Başbakanlığa gönderilir. 

Başbakanlık da, boş yer sayısı kadar Bakanlar Kurulunca tesbit 
edilecek adaylarını Anayasa mahkemesine ve Danıştaya bildirir. 

Aday tesbiti, boşalma tarihinden itibaren en çok iki ay, yapıla
cak seçim de Anayasa mahkemesince en çok bir ay içinde sonuçlandı
rılır. 

Bagjîsnlaı^n_ j£e_ J3j._̂ I<Arıujısoẑ <Mİ̂ ^ Danıştay başka
nı (=birinci başkan), daire başkanları ve Baş Kanunsözcüsü, Danıştay 
Genel Kurulu tarağından, üye tam sayısının salt çokluğu ve gizli oyla 
dörder yıl için, Danıştay üyeleri arasından seçilirler. Süresi biten
ler, yeniden seçilebilir (Any,1^0/^). 
; tjyeler_in dairelere ayrılması, "Başkanlar Kurulu" tsjafmdan yapı
lır ve aynı şekilde daireleri değiştirilebilir. Dairelerde vuku bulacak 
noksanlıklar, İdarî dairelerden diğer idarî dairelere, dava dairele
rinden de diğer dava dairelerine üye gönderilmek suretiyle doldurulur. 

Bu üyeler, Başkanlar Kurulu tarafından önceden belirtilir. 
Dava daireleri üyelikleri için, yukarda işaret ettiğimiz nitelik

ler aranır. 

Bu personel de yardımcılar, başyardımcılar ve kanunsözcüleridir. 
Bu personel, sınavla alınır. Sınava girebilmek için JO yaşını 

bitirmemiş olmak. Memurin kanunundaki genel nitelikleri haiz bulunmak, 
ilâveten Hukuk veya Siyasal Bilgiler veya İktisat Fakülteleriyle, İk~ • 
tisadî ve Ticarî İlimler Akademisini, yahut öğrenim itibariyle bunlara 
eşit bir yabancı fakülte ve*,ra yüksek okulu bitirmiş olmak lazımdır. 



Sınavı kazananlar, Yönetim ve Disiplin Kurulunun önermesi üzeri
ne Birinci başkan tarafından atanırlar. Yükselmeleri de aynı şekilde 
olur. İlk 7x1 "adaylık süresi" dir. Başarxlx görülenler asıl memur 
olara.k göreve devam eder; basarxlx olmayanlarxn ilişikleri kesilir. 

Yardxracilar 6 sinxftır. Basyardimcx olabilmek için, birinci sxnif 
(=en yüksek) yardxmcilxkta en az bir yxl çalışmxş olmak gerekir. 

b/ Danistayxn idarx memurları, Özlük işleri müdürü. Evrak müdürü, 
Levazxm müdürü ile kadrolarda gösterilen diğer rnemurlardxr. Bunlar 
Memurin kanununa (=şlmdi Devlet Meraurlarx Kanununa) göre Birinci Baş
kan tarafxndan tâyin edilirler. 

a-Birinei Başkan: Seçilme usûlünü yukarda gördüğümüz birinci başkan, 
Danıştay'ın temsilcisi ve genel işleyişin eorurrilusudur , Gerekirse, 
ilgili daire baskanlarx veya Başkanlar Kurulu ile de görüşerek, lü
zumlu idarî tedbirleri alxr. Seçimle gelenlerin dışında, tâyinler 
birinci başkanın yetkisindedir. Genel Kurula, Dava Daireleri Kuruluna, 
Ictxhatlarx Birleştirme Kuruluna ve Başkanlar Kuruluna başkanlık 
eder. 
b-Genel Katip: Birinci başkanın idarî konularda en yakın yardimcisxdxr. 
Birinci başkan tarafxndan ve üyeler arasından seçilir. Kanunun verdi
ği işlerle. Birinci baskanxn vereceği idare ye yazı işlerini yürütür. 
Doğrudan doğruya birinci başkana, daire baskanlarxna ve Baş kanun'söz-
cülüğüne bağlx olmayan servisler ve Müdürlükler, genel kâtibin yöne
tim ve denetimi altındadır. 

Genel Katip, dava daireleri ile Dava daireleri kuruluna ve İçti-
batları birleştirme kuruluna katılamaz. ^ 
c-Daire başkanları: Daire başkanları, dairelerinin düzenli çalışmasın
dan, görevlilerin devamlarından, verimli faaliyetlerinden, yardxmcx-
1ar ve me.:\urlarxu yetişmelerinden sorumlu oldukları gibi, dahil bulun-
duklarx kurullara katxlij?, yerine göre baskanlxk eder, düşünce 
ve oylarxni bildirirler. 
d- Baş Kanunsözcüsü:- Dava dosyalarını kanunsözcülerine havale eder, 
kanunsözcülerinin çalışmalarını idarî yönden denetler, baş kanunsöz-
cülügü teşkilâtının genel gidişini düzenler. 

Danıştay kanununun "Karar organları" başlığı altında topladxjx 
iki grup kurul vardır. Bunlardan birinci grubu, Anayasanın ve kanunun 
Danıştaya verdiği yargısal, idarî ve istişarî görevleri yerine geti
ren kurullar teşkil ederler. 

İkinci grup kurullar ise, Danxstayin iç düzenine ilişkin olanlar
dır, 
e- BİBİHCİ GHÜP KgRCTLLAK 

aa/ BAİRELBR! Danıştay, dokuzu idarî davalara, üçü de idarî-isti-
şarî işlere bakmak üzere 12 daireye ayrılır. 

Her daire bir başkan ve en. az dort üyeden kurulur. Fakat daire 
kuruluna sadece dört üye katılır. 

Dairelerde görüşme sayısı beş'tir. Başkan ve dört üye tamamen 
hazır olmadan görüşme yapılamaz. Kararlar çoğunlukla verilir. 

Her dairede bir basyardimcx, lüzumu kadar yardxmcx ve ayrxca bir 
başkatibin yönetimi altxnda bir "kalem" bulunur. Yazı ve tebliğ işle
ri, Kalemde yürütülür. 

bb/_İDABÎ DAİBET.BK KUHgLg: İkinci daire hariç, birinci ve üçüncü . 
dnİTolex-in başkan ve "J--"'-.r-jiKien kurulur. En eski daire başkanı, baş
kanlık eder. Toplanma ve goru.,̂  ̂  ̂^ ̂ ^^ sayısı 9'clur. Kararlar oy 
çokluğuyla verilir. Oylarda eşitlik u^. . ,_ başkanın katxldigx t 
fin oyları üstün tutulur. 

Üye noksanı, dava dairelerinden tamamlanır. 
lığı tara-



S£/ü?A'££JI4JiigLggi KURUL'U, birinci başkanın başkanlığında .9 da
va dairesinin başkanıyla, her dava dairesinin kendi içinden seçip 
göndereceği bir üyeden oluşur. Toplanma ve görüşme yeter sayısı 19 
dur.. Kararlar oyçokluğuyla verilir. Bir başyardımcısı ve lüzumu ka
dar yardımcı ve Kalemi vardır. 
. —^'SSlJlUETO, birinci başkanın başkanlığında, bütün dairele

rin başkanları, üyeleri ve genel kâtipten oluşur. Toplanma ve görüş
me yeter sayısı, raürettep adedin (=yâni kurula üye bulunanlar sayı
sının J yarıdan bir fazlasıdır. Kararlar çoklukla verilir. 

idari davaya konu olabilecek işlerin görüşülmesi ve karara bağ
lanmasında bu işlere bakmağa .görevli dairenin başkan ve üyeleri ka
tılmazlar. 

,l£/_Î£?tei!5MilJ,JŞJJLî^^ birinci başkan ve dava daire
leri başka.n ve üyelerinden oluşur. Toplanma ve görüşme yeter sayısı 
.55 tır. "Esas hakkındaki" kararlar üçte iki çoğunlukla verilir. Di
ğer kararlar için âdî çoğunluk yeter. 
.Î^~İI™1£L3RUP_KUEU1^ 

^S/.-MS™ÎL4İİİ0EULU, birinci başkan ile daire başkanlarından olu
şur. Baş kanunsözcülüğünü ilgilendiren işlerde, Baş Kanunsözcüsü veya . 
vekili katılır. Kararlar oy çokluğuyla verilir. 

ŷî/lJİlKj3JK_Dİj3İpıj JOTRULU, her takvim yılı başında. Genel Kurul 
tarafından her daireden'seçilecek birer üye ile, üçü dava daireleri 
ve ıkısı de İdarî daireler başkanları arasından seçilecek beş daire 
başkanından oluşur. En Içıdemli daire başkanı, başkanlık eder. 

•22i^^-l2.?Ş™OiLLtŞtollİfLMMM Genel Kurulun her takvim yılı başında seçeceği bir daire başkanı, bir üye, bir başyardımcı ve bir.de 
bu derecedeki kanunsözcüsünden oluşur. Aynı şekilde birer de yedek seçilir. . - ' • ' • 

§ 2. DANJJ.ÎAÎÎEJ'-İTELİĞİ , . •"-
idari mahkemeleri üçe ayırırlar: ay_Jiz^^2^Ja-J-A^3Sîi}SS.'^iMİ:S£'- ^""" 

lar ancak^belli birkaç konuda yargı yetkisine sahip kılınmış olanlar
dır. Ornegm Sayıştay, özel yetkili bir idare mahkemesidir; saymanla
rı yargılar ve kesin hüküm verir (Bk. sf. l^fO). b£ Sınırlı yetkili 
HlâkŞüieleı;: 1961 Anayasasından önce mahkeme sayıldıkları sürece, ör
neğin II idare kurulları böyleydi. Yargı yetkileri birtek konu ile 
belirlenmiş olraamakla beraber, İdarenin her türlüsü üzerinde yargısal 
denet yürütemezler, c/ Genel yetkili mahkemeler: Danıştay, bunun tek 
raısalıfiır. AnayasadaTmâd.Jl'fOj" ve kendi 521 sayılı kanununda (mad.50) 
^ı^'^t '̂̂ •̂'-'̂ Ŝİ gibi, kanunların başka idarî yargı mercii göstermemiş 
olduğu her türlü idarî dava ve ihtilâfa bakar. Genel yetkili idarî 
maJıKemeler, yargı görevleri belli konularla veya genellik içinde belli 
yetki sınırlarıyla smırlandırılraaraış olan mahkemelerdir. ^ • -, . 

Ancak Danıştay, yukarda hayli ayrıntılı olarak gözden geçirdiğimiz 
gibi ve kanunların söylediği üzere tümlüğü ile bir "yargı mercii" mi
dir, yoksa bir parçası mahkeme, bir parçası idare olan bir kuruluş mu
dur ? ' i- » 

Zannediyorum Ici, Danıştaym mahiyeti üzerinde dururken, ilk karşı
laştığımız sorun budur: 

102^1'tenberi Danıştay, gerek Anayasal hükümler, gerek kendisi için 
çıkarılmış olan kanunlar tarafından bir "mahkeme'' olarak nitelendiril
mektedir. Fakat, içiarî ve İşUgarî .görevleri de olan bir mahkeme ? 
^ vn '̂ ^̂ "̂ ^ "idari" olduklar", yâni yargısal yetkiye sahip buluııma-
aıkları 521 sayılı kanunda açıkça belirtilmiş üç daire ile iki de ku
rul var: idari daireler kurulu ve Genel Kurul. , 

Yargı fonksiyonunun bu idarî ve istişarî (ki o da mahiyeten idarî
dir; fonksiyonlarla karıştırılmaması, bunların birbirini etkilememesi 
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1.169; 

için alınmış tedbirleri yukarda, çeşitli vesilelerle gördünüz: 
Bunların bir kısmına şöyle işaret edebiliriz; 
* Hukuk öğrenimini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yapmamış 

üyeler dava dairelerine, dava daireleri kuruluna katılamıyorlar; yâ
ni yargı yetkisinin kullanılmasına iştirakten alıkonulmuşlardır. 

* İdari daire başkan ve üyelerinin dava daireleri mensuplarıyla 
bir arada teşkil ettikleri Genel Kurul'un hiçbir yargısal yetkisi 
yoktur. 

* Genel Kurulun idarî veya istişarî işlerinden dolayı idarî da
valar açılabilir. Bu nedenle, bu türlü işler görüşülürken "ihsas-ı 
rey" (=fikrini bildirme) durumuna düşmemeleri için dava daireleri 
başkan ve üyelerinin Genel Kurula katılmamaları öngörülmüştür. Aksi 
halde, böyle bir davaya bakamayacaklar, ya kendileri istinkâf ede
cekler, veja..şahsen istinkâf sebebi görmeseler- de "redd-i Jıâkim" 
beyani' karşısında kalacaklardır. 

* Birinci başkanın durumu, herkesinkinden daha zordur. Zira hem 
idari bir heyet olan Genel Kurul'un başkanlığı, hem de yargısal bir 
heyet olan Dava Daireleri Kurulunun başkanlığı, kanunen kendisine 
verilmiştir. 

Genel Kurulun görevleri, kanunun 53 üncü maddesinde sayılmıştır: 
Bunların arasından, bir idarî dava konusu yaratmayacak nitelikte 

bulunanları hemen hemen yoktur. Genel Kurula başkanlık eden birinci 
başkanın, Dava Daireleri Kuruluna başkanlık edebilmek imkânı kalacak 
mıdır ? Zira, Genel Kuruldan çıkan kararlar üzerine uygulanan eylem 
ve işlemler hakkında açılan davalara Dava Daireleri Kurulunda bakıl
dığı gibi, Danıştay Genel Kurulundan- verilen ve mahiyeten idarî olan • 
kararlar aleyhine gene Danıştayda iptal davası açmak ve Dava Daire
leri Kurulunun yargısal görevine girecek olan böyle bir davada Geı^l 
Kurul kararını iptal ettirmek de mümkündür (Dava D.K. k.67/363--
13/3/1967.- D.Kararlar Derg.lll-llVsf .10?) . 

/~Dava D, Kurulunun, bizzat Genel Kurul tarafından ittihaz edilen 
bir idarî kararı iptal edemeyeceği ve esasen böyle- bir davanın 
bidayeten kabul olunmamak gerektiği yolunda bazı iddia ve fikir
ler ileri sürülmüştür. 

Meseleye bir "prestij" (=itibar) meselesi olarak bakmak kadar 
yanlış bir görüş açısı düşünemiyoruz. "Hukuk Devleti"'bu ders 
notlarımızın daha ilk sayfalarından beri (sf.l3 vd.- St,k^ ve . 
dev.- sf.l35 vd.) kimi yerde özellikle, kimi yerde sırası gel
mişken belirttiğimiz gibi, tüm insanlık için öyle büyük bir fa
zilettir ki, denetleyeni, denetlenenin "üstünde" sayarak or
ganlar, kuruluşlar ve kurullar arasında bu açıdan bir iyerarşi 
ve binnetice bir İtibar sorununu ortaya atmak, Hukuku nisbîleş-
tirmek oiur'.' Hukukun nisbîleştigi yerde de ondan eser kalmaz. 
Biz, Dava Daireleri Kurulunun bu kararma muttali olduğumuz ta
rihte, bunu Hukuk Devleti fikrinin memleketimizdeki en büyük 
başarıları arasında saymıştık ve saymaktayız. Yukarda l62 nci 
sayfada, İetanbul komisyonunun hazırladığı Anaĵ asa tasarısında 
Danıştaym salt bir mahkeme olarak ele almışının derin sebep
leri bu sayfanın başmdanberi birer * işareti koyarak belirtti
ğimiz uyumsuzluklar karşısında daha iyi anlaşılacağı gibi, İs
tanbul projesine karşı ileri sürülen "geleneklere uymamaktadır" 
şeklindeki reddiyelerin dayanakşızlığı da büsbütün ortaya çıkar_/. 

Bu işaret ettiğimiz bazı esaslı mahzurlar muvacehesinde, Danıştayı 
iki ayrı bölümde mütalaa etmeğe -gerçi sebep vai'dır ama- imkan var 
mıdır ? 

Bu sorun, bir dava dolayisiyle Anayasa mahkememizin Önüne çıkmış 
ve Anayasa mahkememiz şu beyanlarda bulunmuştur: 

"... Danıştaym 2 nci dairesi, niteliği bakımından, tartışmaya 
yol açmaktadır. Danıştaym 2 nci dairesi idarî dairelerden olmak-
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Danıştay birinci başkanı, Danış{;ay2. ilgilendiren idarî konular
da j' bu daireden mütalâa isteyebilir. 

Birinci başkanın lüzum göstereceği işlerle,.iki daireyi aynı za
manda ilgilendiren işlerde, iki daire birleşik toplantı yaparak karar 
verebilirler. . . . 

İdarî dairelerden birinin işleri, diğelerinden nisbetsiz derecede 
fazla olursa, Başkanlar Kurulu, fazla işleri başka idari dairelere 
verebilir. 
B) İDARÎ DAİHELEB KURULU, yukarda gördüğünüz gibi (sf-lö?) 1 inci ve 
3 üncü -idari dairelerden oluşur. Memurin Kuhakematı kanunu' tatbikatın
da (Bk. sf. 133)-ı İkinci dairece verilecek men'i muhakeme (=yargxlan-
maya gerek olmadığı yolundaki) kararlarını kendiliğinden ve lüzum-u 
muhakeme kararlarını da itiraz üzerine inceler. Münferit kanunlarla 
verilmiş başka işleri de vardır. 
C.) DANIŞTAY GENEL KURULU'nun kompozisyonunu da yukarda görmüştük "(sf. 
168). Bütün üye. ve başkanların katıldıkları bu kurulun' yargısal yet
kileri olmadığını tekrarlıyorum, 
• Bu Kurtılun görevleri: A) Kanun ve tüzük tasarılarını; B) İmtiyaz 
şartlaşmalarını ve sözleşmelerini; C) Kanunda, Genel Kurula verilen 
işleri;.Danıştay idarî daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıkları
nı; E) İdari dairelerden çıkan işlerden, Birinci Başkanın bir de genel 
kurulda'ifıc'elenmesini istediği işleri., görüşüp karara bağlamaktır, .. 

İlgili Bakanliklar talepte bulunurlarsa,, belli dairelßj'den çıkan 
işler, bir kere de Genel, Kurulda görüşülür. 
^^ İDARÎ İŞLERİM GÖRÜŞÖLMESİNDE USÛL 

Bütün kurullarda olduğu gibi, görüşmelerin idaresi ve oya sunulacak 
hususların tesbiti başkana ait bir meseledir. Göreve ve usûle ilişkin 
meselelerde azınlıkta kalanlar, esasa" geçildiği Vö esas hakkında oy so
rulduğu zaman, oylarını kullanmak mecburiyetindedirler. 

Bu kurullarda tüm incelemeler evrak üzerinde yapılır. Dava söz ko
nusu olmadığı için'"talraf 1ar" da bittabi, yoktur. Yargısal usûller el-
bĞt cereyan etmez. 

Ancak, bu türlü idarî ve istişarî işlerin görüşülmesind'e de'V Danış-
taym re'sen tahkik (Bk. sf. l't5) yetkileri olduğunu görüyoruz. Zira, 
Kanunun 57 nci maddesine göre, incelenmekte olan işler hakkında re'sen 
lüzum görülen her türlü belgeler istenebileceği ve bilgiler sorulabi-
leceği gibi, tamamlayıcı, aydınlatıcı bilgi ve düşünce-belirtmek üzere, 
gerek iş ile ilgili•devlet dairelerinden, 'gerek uygun görülen diğer 
yerlerden yetkili memurlar ve uzmanlar da. çagırılabilir. 

Kanun, idarî ve hatta istişarî işlerde dahi böyle re'sen tahkik 
hususunda bu yetkileri tanıdığına göre, özel tüzel kişilerden de bil
gi ve belge istenebilmesi, gerçek kişilerin de görüş, kanaat,.düşünce 
ifade etmek üzere çağırılabilmeleri kanaatimce mümkün ve hattâ şayanı 
tavsiyedir. . , •. -. 

Zira Danıştaym bu tür görevlerini ifa suretiyle ittihaz edeceği 
kararlar.'. İdare İçin birer veri (=rauta) olacak ve uyulması mecburi 
(=bağiayıcı nitelikte) bulunmayabilecekleri hallerde bile, bu tür ka
rar ve. mütalâalar İdarenin davranışlarına mesnet teşkil edecekler. 
İdare,.ittihaz ettiği•tasarruf veya vâki fiillerinden dolayı ihtilâfa 
düştüğü ve ' davaya sürüklendiği ,her zaman, Danıştaym mütalaalarını, 
birer ''Hukukîlik" esası olarak, yetkili mercilere, yargı makamlarına 
ibraz edecek ve hiç değilse "ağır kusur" işlemek ve- neticesinde mâlî 
bakından sorumlu tutulmaktan kaçınmağa çalışacaktır. Hattâ bir İdare
nin (mesela belli bir Bakanlığın) elde ettiği' bir Danıştay 'mütalaası, 
aynı hukukî sorunla karşılaşan diğer idare birimleri için b'iror daya- . 
nak addedileceği gibi, kıyas suretiyle de İdare, bu mütalâ.alardau, 
kendi davranışına uygun hukukî sonuçlar çıkarmağa çall'şacaktır. 

O halde, daha önceki öğretimin aksine olarak beyan ediyorum ki, 



idarenin, mütalaa istemekte tamamen serbest olduğu hallerde dahi, 
işin önemine, mütalâa ile etkilenebilecek çevrenin, hukukî durumla
rın, hak ve menfaatlerin yaygınlığına göre, Danışta-ym re'sen tah
kik yoluna gitmesi ve bu tahkikini, özel teşekküller nezdine kadar 
dahi teşmil eylemesi zorunludur, gereklidir. 

Zira, ayrıca bilinir ki, mütalaa istenen hallerin büyük çoğunluğu, 
İdarenin, kanunen kendisine tanınmış bir takdir yetkisinin kullanıl
ması hususundaki tereddütlerinden doğar. Eksik veri'lere dayanarak 
Danıştaydan çıkabilecek bir mütalâa, neticede İdareyi, takdir yetkisi-
'ni Hukuka uymayan yollarda ve yönlerde kullanmağa, birçok kimselerin 
bundan zarar görmelerine ve hatt^ bizzat İdarenin neticede zararlı' 
çıkmasına da sebebiyet verebilir, 

O halde, mecburiyet olmadığı hallerde dahi istenen mütalâaların 
verilmesinde Danıştaym azamî bir titiEİiği göstermesi gerçekten kamu 
•ve hizmet yararları için, yerindedir. 

Özellikle, mecbur olunmadığı halde görevli ve yetkili kuruluşlardan 
(ki Danıştay bunların en yüksek derecelisidir) alman ve hattâ kanun
larda "bağlayıcı nitelikte bulunmadığı" tasrih dehi edilen mütalâalara 
uymayan, aksine hareket eden İdarelerin, böyle kararlarını gerekçelen
dirmeleri ve bu gerekçede de, aldıkları mütalâayı çürütmeleri, Fransız 
Danıştayınm, idarî tasarruflarda aradığı sıhhat şartlarından biridir. 

Aynı ilkenin bizde de geçerli olmaması için hiçbir hukukî ve ciddî 
sebep yoktur: 

"Bir idarî tasarrufu ittihaza hazırlık olmak üzere, kanunî bir 
mecburiyeti bulunmadığı halde dahi yetkili bir raerciden (bahusus Danış
taydan) mütalâa talep eden İdarenin, böyle bir mütalâanın kendisini 
bağlamayacağı yolunda kanunda bile bir"sarahat olsa, aksini isbat et
medikçe ve-o mütalâayı çürütmedikçe, o mütalâa ile bağlı sayılacağı 
muhakkaktır". (*). 

O halde, Danıştayın, değil yargılama yaparken, hatta mütalaa ve
rirken dahi re'sen tahkik imkânlarına sahip olması ve bunları kullanma
sı sebepleri ortadadır. 

Kanunun 57 nci maddesinin Danıştay idarî dairelerine vermiş olduğu 
bu yetkiye, gene aynı maddenin 2 uci fıkrasında bir sınır çizilmiştir: 

Ancak, istenen bilgi ve belgeler Türkiye Cumhuriyetinin güvenli
ğine ve yüksek menfaatlerine veya Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği ve 
yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise, gerek
çesini bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri ilgili makam 
vermeyebilir. 

Bu hükmün, Danıştaym re'sen tahkik yetkisine İdarî bir takdirle 
sınır çizebilmek imkânı bahşetmediği ortadadır. Diğer bir deyimle. 
İdare, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği ve yüksek menfaatleri ve yaban
cı devletlerle ilişkiler söz konusu olduğu takdirde, bilgi ve belge
leri vermeyebilecek, fakat ĝ r_ek_ç_e gösterecektir. 

Bu gerekçenin, Danıştay tarafından "tatminkâr" bulunmasını sağla
mak, İdareye düşer. İdare, bunu sağlamalıdır. Aksi halde, ihtiyaç göre
rek veya kanuni bir mecburiyet altında talep ettiği mütalâa, tasarladı
ğı tutum için bir dayanak olabilmek niteliğini kaybedebilir. İlerde 
doğabilecek idarî davalarda, İdare zayıf duruma düşer. İdarenin zayıf 
duruma düşmesi, hizmetin ve kamunun yararlarını gereği gibi koruyama
ması sonucunu doğurur. 

İdarî-İstişarî kurullarda, genellikle tüm kurul çalışmalarında ol
duğu gibi, konuyu etraflıca incelemiş olan bir raportörün (ki- mutlaka 
Danıştay yardımcılarından biri olmak gerekmez; işin önemine göre bizzat 
bir üye de bu raportörlük görevini üzerine alabilir) açıklamaları din-
(*) Bu ilkeyi önemle göz önünde tutunuz. 
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lenilerek baişlanır. Konu aydin,le-ni'nca göreve ve usule ilişkin mesele
ler, önce karara bağlanır= Bunlar olumlu bir şekilde karara bağlandık
tan sonra işin esası görüşülür ve karar verilir (mad.55)-

Genel Kurulda kanun ve tüzük tasarıları üzerinde, evvelâ tümü iti
bariyle bir müzakere açılır. Ondan sonra maddelerin görüşülmesine geçi
lir. 

Kanun tasarılarının Danıştaydah geçirilmesi imkanını veren hüküm, 
yeteri kadar uygulama görmemiştir. Bu nedenle de bizde. Kanun tekniği 
gelişememiştir. 'Teknik bakımdan aksaklıkları olan kanunlarımız çoktur. 

Ancak tüzüklerin Danıştaydan geçirilmesi bir Anayasa emri olduğu 
için, bu konudaki çalışmalar sık sık tekrarlanır. 

Fakat aceba, kendisine gönderilen bir tüzük tasarısı üzerinde, Da-
nıştaym yapacağı incelemenin konusu ve amacı ne olabilir ? 

Bu, şüphesiz bir "icâb-ı hâl" tetkiki değildir^ Danıştaym arayaca
ğı şey, tüzük tasarısının üst normlarla uyumluluğu olabilecektir. 

§ 5. YAHGI BÖLÜMOWD.E GÖREVLER 
Danıştaym yargı bölümünde üç turlu kurul olduğunu yukarda görmüş

tük. Birincileri, münferit "dava dairesi" kurullarıdır; ikincisi "Dava 
Daireleri Kurulu" dur: üçüncüsü de, Danıştay içinde hukuk birliği sağla
yan "İçtihatları Birleştirme Kurulu" dur. 
A) DOHDtfNCÜ DAİRE, Gelir ve Kurumlar vergilerine ilişkin davaları çözüm
ler. ' 

BEŞİNCİ DAİRE, Memur hukukuna giren davalarla Danıştaym Yönetim ve 
Disiplin Kurulu tarafından verilen disiplin cezalarına karşı açılan 
davalara bakar. • • 

ALTINCI DAİRE, A) İmar, kamulaştırma ye yıkma işleri ile bunlara 
bağlı işlere, B) Özel idare, belediye ve köyleri ilgilendiren mevzua
tın uygulanmasına; C) Öğrenci, öğrenim işlerine ilişkin davaları çö
zümler . 

YEDİNCİ DAİRE, A) Gümrük, Gider ve İthal ile ilişkili vergilere; 
B) Vergi ihbarları dolayısiyle verilecek ikramiyelerle ilişkili dava
lara bakar. 

SEKİZİNCİ DAİRE, A) Avukatlık ve meslekî teşekküller mevzuatına, 
B) Sınır, iekân, toprak edinme ve emvâl-i metruke (yurt dışına kaçan
ların veya çıkarılanların m̂ alları üzerinde idarenin aldığı kararların 
uygulanmasından doğan ihtilâflar) mevzuatına, C) Maden, taş ocakları 
ve orman mevzuatına, D) İş mevzuatına (İş hukukunun İdareye verdiği 
yetkilerin kullanılması) ilişkin davalara bakar. 

DOKUZUNCU DAİBE, A) Bina ve Arazi vergileriyle, Belediye, özel 
idare vergi, resim ve payları ile diğer gelirlerine, B) Harçlar kanu
nu ve Emlâk alımları vergilerine ilişkin davalara bakar. 

ONUNCU DAİRE, Sivil memurların emeklilik işlerine ve askerî mevzuat 
tatbikinde sivil idarelerin kararlarına ilişkin davalara bakar. 

ONBİHİNCİ DAİRE, Trafik ve Taşıt vergilerine. Veraset ve İntikal 
vergilerine. Damga resmine, malî mevzuata ilişkin olup diğer dairelerin 
görevleri dışında kalan davalara bakar. 

ONİKİNGİ DAİRE, Tasarruf bonoları (ve Malî denge vergisi tatbikatı
na), Türk parasının kıymetini koruma kanunu tatbikatına. Dış Seyahat 
harcamaları kanununa ilişkin davalara ve diğer dava 'dairelerinin konu
ları dışında kalan işlere bakar. 

Kanunla tesbit edilen bu daire görevleri, zaman zaman mevzuattaki 
değişiklikler ve başka sebeplerle, daireler arasındaki iş dengesinin 
bozulmasına yol açabileceğinden, Başkanlar Kurulu kararıyla, bir dai
renin görevine giren işlerin bir kısmı veya belli konularda tamamı, 
diğer dava dairelerine verilebilir. 
B) DAVA DAİRELERİ KURULU'nun kompozisyonunu yukarda (sf.l68) görmüş
tük. Hatırınızda önemle tutmanız gereken husus, bu Kurul'un, dava dai-



relerinin üstünde ve onların verdiklari.kararları herhangi bir su
retle denetleyen bir merci olmadıkıdır. 

Dava daireleri kurulu da, herhangi bir dava dairesi gibi, birinci 
ve sonuncu derecede bir mahkeme olarak vazife görür. Dava daireleri
nin kararlarına karşı, her hangi bir usûl yolundan bu Kurula başvura
bilmek mümkün değildir. 

O halde, niçin bir Dava Daireleri Kurulu'na ihtiyaç duyulduğu so
runu ortaya çıkacaktır. Bunun Geîrabı, Dava Daireleri Kurulunun münfe
rit dava dairelerinden değil, Danıştaym tarihî gelişimi içinde, dava 
dairelerinin Dava Daireleri Kurulundan doğup ayrılmasında bulunur. Di
ğer bir deyimle, dava daireleri, uzun gelişim içinde, evvelce yargı 
bölümünü tek başına meydana getiren bir heyet olan şimdiki Dava Daire
leri Kurulundan, birer alt-kurul olarak doğmuşlar ve sonradan, münfe
riden kesin hüküm tesisine başlamışlardır. Fransadaki gelişim budur. 

Bizdeki bu durumu, Fransız Danıştayının geçirdiği aşamalara bağla
mak zorunlu değildir. Öyle bir takım önemli davalar vardır ki, bunla
rı, bütün dava dairelerinin katkısıyla halletmek, hem dava konusu, hem 
de o dava vesilesiyle tesis edilmesi muhtemel hukuk ilkesi bakımından 
önemli görülmüş olabilir. Netekim 521 sayılı kanundan Önce, Dava Daire
leri Kurulu, dava dairelerinin başkanları ve her dava dairesinden bir 
üyeden meydana gelmiyor, bütün dava daireleri, tam olarak bu Kurula ka
tılıyorlardı. Fakat o zaman da, Dava Daireleri Kurulunun, İçtihatları 
Birleştirme Kurulunun kompozisyonundan bir farkı kalmıyordu. Bu neden
le, ve İçtihatları Birleştirme Kurulunu daha geniş tutabilmek için Dava 
Daireleri Kurulu daraltıldı. 

Kanun, bu Kurulun görevlerini şöyle s-ıralıyor: 
A) Tüzüklerin iptali için açılan davalar; 
B) Bakanlar Kurulu kararlarına'karşı. Başbakanlık aleyhine açılan 

davalar; ^ 
C) Danıştay idarî dairelerinden veya Danıştay Genel Kurulundan ve

rilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemler hakkında 
açılan davalar; 

D) Birden fazla dava dairesinin görevine ilişkin davalar; 
E) Danıştay dava daireleri veya idarî yargı mercilei'i arasında çı

kan görev ve yetki uyuşmazlıkları; 
F) Birinci derece olarak Danıştay tarafından verilen disiplin ceza

ları dolayısiyle açılacak davalar (mad.'f9ı B) ; 
G) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları aleyhine açılacak dava

lar ; 
H) Birinci başkanın veya Baş kanunsözcüşünün yahut dava daireleri

nin, prensibe taallûk eden hususlarda, Dava Daireleri Kurulunca 
görüşülmesini uygun gördükleri davalar. 
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C) İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KÜRgLO'nun kompozisyonu da yukarda (sf,l68) 
görülmüştü. 

Şimdi, burada, İçtihatların Birleştirilmesi sorununu anlayabilmek 
için, "Hukuk Birliği" sorununa dlkketinizi çekmek isterim. Ünlü Haas 
Kelsen, Hukuk ile Devlet'i bir tutup ayni şey olarak nitelerken, büyük 
bir gerçeği ortaya koymuştur. 

Tereddütsüz söylenebilir ki Devlet fikri, bugünki "devlet" anla
mında. Hukuk Birliği demektir. Tarih boyunca gelmiş geçmiş ve şimdi 
geriye baktığımız zaman "devlet" diye nitelendirdiğimiz kuruluşların 
içinde, 19 un'ou yüzyılda teşekkül eden tipte devlet bulmak zordur. 
Eski devirlerin devleti, siyasal ve askerî bir otorite olmaktan daha 
yukarı aşamaya geçmemişti. Ülkesinin sınırları belli olmayan, durma
dan değişen, ülkede yaşayan insanlarla vergiler va başka maddî yüküm
ler ötesinde alış-verişi bulunmayan "devlet" 1er olmuştun; merkezî' 
otoritenin, ülkenin ancak başkentinde geçerli olabildiği, ötelerde 
hiçbir etkisi bulunmayan "devlet" 1er olmuştur; halkının.tabî oldu
ğu Hukuk, ülkenin bir kesiminden diğer kesimine kökten değişen "dev-



let"- ler olmuştur; insan unsurunu meydana getiren toplumun ortak ma
lı sayılabilecek asgarî bir kültür va mazi birliği, istikbal ümit ve 
İdealleri olmayan ''devlet'' ler de olmuştur. Bunlar, bugünki anlamda 
birer ''devlet" değillerdir. 

Bugünün devleti ise, 19 uncu yüzyılda ''mer'kezî otorite" ve "kodi-
fikasyon'' la kurulmuştur. Kodifikasyon, Hukuk Birliğini sağlamağa yöne
liktir; merkezî otoritede de, bu birliği tutiT.a, ko'ruma, sürdürme çaba
sı vardır. 

Devletle toplumun bu kadar kaynaştığı bir aşamada, insanların, uy
makla yükümlü bulundukları davranış kurallarında ve devletle ilişkı"-
lerinde, ne yapmak ve neyi yapmamak gerektiğini bilmeğe ihtiyatjları 
vardır. Bunun bilinmesi, devletin dayanaklarındandır. 

Hukuk'un ne olduğu ve ne olmadığı hakkındaki "son söz" ü, yaı-gı 
mercileri belirttiklerine göre, yargısal çözümlerde uyumsuzluk, top
lum ve devlet hayatı için tahripkâr bir nitelik taşır. O halde bu çö
zümlerde azamî bir uyumluluğun sağlanması, hayatı zarurettir. 

2aman içinde, yargı mercilerinden çıkan kararlar, birbirleriyle 
çelişiklikler gösterir. Bu çelişiklikler normal, fakat bunların gide
rilmeden bırakılması anormaldir. 

Çelişkiler, bazan kendi kendine düzelir, ortadan kalkar. "Konul
muş Hukuk' (=mevzû hukuk) ta yeni hükümlerin anlaşılması ve yorumlanx-
şmdaki duraksamalar, bu yeni hükümleri daha eskidenberi süregelenler
le uyuralandırmada rastlanan zorluklar, "konulmuş hukuk" taki boşlukla
rı doldurmada ilham alınması gereken üst ilkelerde tereddütler çözüm 
çelişkileri yaratır. Bunlar, faktorler yerleştikçe keskinliklerini 
kaybedip uyumluluklara dönüşürler. ?akat bazan, hukuk ilişkilerinin, 
böyle uyumlulukların kendi kendine oluşmasını bekleme imkanını vere
memeleri mümkündür. Hele, hızlı yaşanan günümüzde... 

"Yargısal çözümleri uyumlaştırraa" anlamına gelen "İçtihadı birleş-
.tirme" usûlü, insanla.rın hukuki istikrar ihtiyacından ve beklemeğe 
tahammül imkanı olamamasından doğmuştur. 

Yapılacak iş, çelişik yargısal çözümleri ortaya koyanları bir ara
ya getirerek, çözüm uyuşumunu gerçekleştirmelerini sağlamaktır. 

Onun için, Anayasa, mahkememizin belirttiği gibi (*) İçtihadı bir
leştirmek, yeni bir kural koymak değildir. Torum ve anlam birliğini 
sağlamaya yöneliktir. Bu nedenle "yenilik doğurucu" da değildir; "açık
layıcı" bir iştir. 

İçtihatları birleştirmek, kesin hükümleri etkileyici sonuç doğur-
m.az. " İçtihatları birleştirme kararları, kesin-hüküm halini almış 
kararlara konu teşkil eden olaylara tesir icra edemeyip, bu kararlara 
(yâni İçtihadı birleştirme kararlarına) ancak verildikleri tarihten 
sonra karara bağlanacak davalarda uyulması zorunludur" (**). 

İçtihatların birleştirilmesi için, hakkında zıt veya farklı karar
ların verilmiş bulunduğu davalar arasında: a/ Maddi vakıa ve b/ Huku
kî mesnet (=dayanak) farkı aranacağı tabiîdir. Eğer hâdiseler ve ih
tilâflar aynı olmazsa veya aynı şekilde tavsif edildiği halde değişik 
sonuçlar doğuran hükümler verilmiş bulunmazsa, içtihat birleştirmeğe 
sebep kalmaz. Değişik hâdiselerin, değişik tavsiflerin ve ihtilafların 
çözümünde değişik hükümlere dayanılmasının, neticede değişik kararla
ra yol açacağı tabiîdir. 

Danıştayda bu değişik içtihatlar: 1/ Bir dairenin kendi kararları 
arasında; 2/ Bir dairenin kararı ile Dava Daireleri Kurulu arasında; 
3/ Dava Daireleri Kurulundan çıkan kararl-ar arasında ortaya çıkabilir. 

İçtihatların birleştirilmesini, konu ile ilgili daireler veya Dava 
Daireleri Kurulu, Baş kanunsözcüsü, Birinci başkan, veya kendisini il-
T*)' E.'SH/SfT. K.g"975T;~r27S7T969. Resmî Gazete: 29/1/1970. 
(**) Danıştay, İç t.Birleştirme Kararı. K:70/2?.-20/6/1970. E.G.21/10/ 

1970. 



gili sayan herhangi bir kirase de, ictihatlarxn birleştirilraesirıi is
teyebilir. 

Butun bu istekler Birinci başkanlığa bildirilir. Birinci başkanın 
havalesi üzerine Baş Kanunsözcüsünün düşüncesi alındıktan sonra konu, 
İçtihadın Birleştirilmesi (eski tâbirle Tevhid-i İçtihat) Kurulunda 
incelenip karara bağlanır. 

İçtihatların birleştirilmesi gibi, birleştirilmiş ve tek görüşe 
irca edilmiş bir içtihadın değiştirilmesi de mümkündür. Özellikle ka
nunlarda vuku bulacak değişiklikler, birleştirilmiş içtihadın "değiş
tirilmesini" gerekli kılabilir. Bunun haricinde de, şartların değiş
mesi veya değişik bir görüşün yülcsek mahkemeyi kendisini kabule zorla
ması karşısında da içtihadı değiştirmek yoluna başvurulur. Ancak, usûl 
yönünden, içtihadın değiştirilmesi, birleştirilmesinden daha zordur,. 
Zira somut bir dava şeklinde değil, bir hukuk meselesi şeklinde konu
nun İçtihatları Birleştirme kuruluna getirilmesi icabeder. Bu j daha 
nazik bir ameliyedir, 

İçtihatları Birleştirme kararları veya birleştirilmiş içtihadı de
ğiştirme kararı, gönderildiği tarihten itibaren 1 ay içinde Besmî Ga
zetede yayınlanır. 

Ancak Danıştay baklamdan, içtihatları birleştirme veya değiştirme 
kararlarının bağlayıcılığı, bittabi bunların yayınlanmasına b̂ ĝlı de
ğildir, yayınlama, böyle bir birleştirme veya değiştirmeden haberleri 
olmaları gerekenlere bunu duyurmak içindir. İçtihadı Birleştirme Kurulu, 
Danıştaym bütün dava daireleri başkan ve üyelerinden meydana geldiği
ne göre, bu yüksek yargıçlar, değiştirme veya birleştirme kararını it
tihaz ettikleri andan itibaren bu kai-arlarla bağlıdırlar. 

Yayınlama, bu kararlarla bağlı olacakları haberdar etmek içindir. 
Yayınlama ile, Danıştaym terayizgn baktığı işlenja karar veren, ;^ni 
kendileri birer mahkeme niteliğinde olmasalar bile Anayasa- mahkememi
zin belirttiği gibi, mahkeme olma,dan yargısal yetki kullanan bütün 
heyetler ve bizzat faal idare mercileri, içtihadı birleştirme veya 
değiştirme kararlarıyla bağlıdırlar; bu kara, lara saygı göstermek mec
buriyetindedirler, 

O halde, içtihadı birleştirme veya değiştirme kararları, birer ka
nun hükmü niteliğinde bulunmamakla beraber, idarî tasarrufların Hukuka 
uyguluklarmın denetlenmesinde, gözönünde tutulacak birer norm teşkil 
etmektedirler. 

İdare hukukunun esasları, Danıştaym yargısal kararlarıyla belirdi
ğine göre, bu kararların da ittihazında Danıştayı bile bağlayıcı nite
likte olan İçtihadı Birleştirme veya Değiştirme kararlarının "Hukuki
liğin tesbitinde" (kanuniyet denetiminde) önemli bir esas teşkil eyle
dikleri aşikârdır. Demek ki, idarî yargı kararları da, kendi araların- ' 
da bir iyerarşiye tâbîdirler. Bir yargı kararının, başka bir yargı ka
rarma tatbikatta zıt olabilmesi ve buna ragmen varlığını muhafazası 
mümkündür; fakat bir yargı kararının, İçtihadı Birleştirme veya Değiş
tirme kararma zıt olabilmesi mümkün değildir. 

Faal idarenin de, içtihadı birleştirme veya değiştirme kararları 
•ile bağlılığı özel bir önem taşır. Aslında faal idare, ittihaz edece
ği kararların iptal olunmaması için, Danıştaym bütün emsal kararları 
ile kendisini bağlı hissetmeli ve ona göre hareket eylemelidir. Fa
kat buna rağmen, faal idarenin bir emsal kararma uymaması, kendi gö
rüşünü savunup bunun hukukî geçerliğini isbat edebilmesi ve bu suretle 
emsal kararını'bizzat Danıştay nezdinde kuvvetten düşürmesi de müm
kün olabilir; Bu böyle olmasa bile, faal idarenin, bir emsal ksırarma 
uymadan idari karar ittinaz etmesi, nihayet iptale müncer olup "ağır 
bir hizmet kusuru" sayılarak, ayrıca tazminatı gerektirmeyebilir. 

Lakin, 521 sayılı kanun (mad. '(-6/son) İçtihadı Birleştirme veya' 
Değiştirme kararlarının faal idareyi bağlayacağını açıkça belirttiği
ne göre, bu tür bir karara uymayan idarenin "ağır hizmet kusuru" iş
lemiş addolunması ve tazminata da üiahkûm edilmesi icabeder. 
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sini adlı yargının (*) bir 'bölümünü teşkil eden ceza yargısına bı
rakıcı, idari yargı düzeninin sınırlarını biraz daha belirgin hâle 
getirmektedir. 

Bu belirginlik içinde 521 sayılı Danıştay kanunuun 30 uncu madde
si, Danıştaym görevini çizerken, adlî-idari mahkemelerin görev ayrımı 
yönünden bizi ilgilendiren hükümleri itibariyle: 

A) İdarî işlemlerin (tek taraflı idarî tasarruflar kasdedilmek-
tedir) ; 

B) İdari eylemlerin (=idarî fiillerin); ve, 
C) İdarî mukavelelerin (=akitlerin=sözleşraelerin), 

hukuka uygunluk denetimlerinin -ve türüne göre de, yorumlarının- Danış
taym görevi içinde bulunduğunu söylemektedir, Danıştay, idarî yargı 
düzeninin en yüksek hüküm mercii olduğuna göre, kıstas, idari tasarruf
lar ve idarî fiiller, idarî yargının görev alanını belirlemektedir. 

Ancak, bir de, idarî oldukları halde, kanun hükmü dolayısiyle adlî 
yargının alanına girenler vardır. Gerçekten ba.zı kanunlarımız, idarî 
nitelikleri söz götürmeyen işlemleri, adlî yargının denetimine, istis
nai surette tabî tutmuşlardır. 

Fakat asıl kural, o halde "idarî nitelikte" dir. Mesele "idarî" 
vasfın tâyin ve tesbiti meselesi olmaktadır. 

Bu vasfın tâyini esaslarını, istisnalarını, ayrıntılarını ele al
madan önce "Uyuşmazlık" kavramını ve bunun çözüm yollarını görelim. 

Zira kanunlar, nihayet "idarî"'vasfa işaret etmekte, fakat bunu 
tâyin etmemektedirler. İdari vasıf, İdare hukuku ilkeleriyle tâyin edi
lecektir. 

Öyle somut (=müşahhas) durura ve ilişkiler olabilir ki, kanunların 
koyduğu genel esaslar veya İdare hukukunun daha ayrıntılı olan ilkele
rine ragmen, o somut hukukî durum veya ilişkinin "idari" liginin tes
biti kolay olmaz. 3u türlü ve somut ihtilâflarda, davaların 1/ mercisiz 
kalmaması, 2/ Hem adlî, hem idarî nitelikte sayılaraaması lâzımdır. 

Bu, modern devletin zaruri bir gereğidir. Modern devlette, hiçbir 
niza, -bir.ihtilâf düşünülemez ki onu çözecek bir mahkeme bulunmasın. 
Mahkemesiz kalacak dava düşünülemez. 

O.lj^lde, son tahlilde, bir "pratik" görev ayrımı yapacak usûle 
veya mercie kesin ihtiyaç vardır. 

§ 3. ÜYÜŞHA'ZL IK MAHKEMEjS i JS 
UYUŞMAZLIĞIN TÜRLERİ 

Gerçekten, adlî ve idarî ya.rgı mercileri arasında, bazı aomut ih
tilâflarda görevi tâyin edebilme güçlükleri çıkacağı muhakkaktır. Bir 
ihtilâlin her iki yargı düzeninin de görevine girdiği veya hiçbirinin 
görevine girmediği ileri sürülebileceği gibi, bir yargı düzeninin da
vaya, görevi içinde sayıp bakması, fakat esası hükme baglayamaması, ay
ni şeyin diğer yargı düzeni içinde vukua gelebilmesi de mümkündür. 

Size şu anda hayli müphem gelebilecek olan bu sorunları, aşağıda 
misalleriyle ele aldığımız zaman, anlamakta hiçbir güçlük çekmeyeceği-
(*) 192^ Anayasasında Danıştaym "Yargı" bölümünde değil, "Yürütme" 
bölümünde yer alışı ve hukukçularımızda, bugünkinden de daha yaygın 
bir surette 'özel hukuk formasyonunun" hâkim bulunması dolayısiyle 
İdar« Hukukunun "istisnaî ve talî"'bir hukuk sayılması ve binnetioe 
adliye mahkemelerine "umumî mahkemeler" yâni aslî mahkemeler demek 
alışkanlığı vardı. 196I Anayasasından sonra' da, hâlâ bu alışkanlığın 
sürdüğünü görüyoruz. 1961 Anayasasının hiçbir yerinde "umumî mahkeme
ler" deyimi geçmez. Anayasa, Yargıtay'ı "adliye mahkemelerinin" üst 
kuruluşu olarak nitelemektedir (mad.139). O halde "umumî mahkem,eler" 
deyimi hem yanlış, hem de adliye mahkemelerine verilmekte olduğu an
laşılan bir isim bulunduğu,anlaşılmakla, Anayasaya aykırıdır. 



nizden eminim. 
Evvelâ, görev sorununu ele alalım: 
1/ Birinci ihtimal,, bir ihtilâfın, bir tarafça adlî yargı görevi 

içinde, diğer tarafça da idarî yargı görevi içinde sayılması-
dır. 

2/ İkinci ihtimal bir ihtilâfı, adlî yargı mercilerinin kendi gö
revleri dışında sayarak bunlarca görülmesinin reddedilmesi ve 
aynı hadisenin idarî yargı mercilerinde de tekerrürüdür. 

Bu türlü uyuşmazlıklara "görev" uyuşmazlıkları denilir. 
Birden ziyade yargı düzeninin mevcudiyeti, bu tür görev uyuşmazlık

larını mutlaka doğurur. 
Davacı, daima özel kişidir. Gerçi İdarenin de bir özel kişiyi dava 

etmesi söz konusu olabilir; fakat bu,çogakez özel hukuk ilişkilerinde-
rastlanan bir haldir. Zira kamu hukuku ilişkilerinde İdare, devlet yet
kisi kullanarak "tek taraflı" tasarruflarla karşısındakilere yüküm yük
lemeğe, onların hukukî durumlarını tâyine, tesbite muktedirdir. Onun 
için İdare, kamu hukuku ilişkilerinde, özel kişiyi dava etmek ihtiya
cıyla pek hususi bazı hallerde karşı karşıya kalır. 

Bir davanın her iki yargının da görevine girdiği yolundaki iddialar, 
veya hiçbir,yargı tarafından kabul edilmemesi gibi durumlar karşısında 
ne yapılabilir 7 . ' 

Bu konuda bazı öneriler ve tatbikat olmuştur. Bunlara kısaca baka
lım: 
l/Bir öneri, görev uyuşmazlığının çözümünün yasaya organına bırakıl

ması yolundadır. 
Madem ki yargı düzenlerinin görevleri kanunlarla tâyin edilmekte

dir; o halde, somut bir olaydaki görev uyuşmazlığında da çözüm, yasama 
organına bırakılsın denilmiştir. % 

Buna yöneltilen tenkit: Yasama organının, birtakım kurallarla gö
rev alan ve sınırlarını tâyin edebileceği, fakat somut uyuşmazlıklarda 
genel normlar değil somut ve ferdî çözümler bulunacağı için, yasama 
organınca tayin edilecek görevler sonunda, ortaya gene bir kıstasın 
•çıkarılamayacağıdır. Diğer bir ifadeyle, yasama, genel normlar (=kural-
1ar) koyarak ̂ yargı düzenlerinin görev alanlarını belirtebilir. Fakat 
somut ihtilâflarda, görev uyuşmazlığının halli, somut kararlarla yapı
labileceğine göre, bunlardan çıkarılacak kıstas ne olacak ?• Gene aynı 
şey...- Tasama organı, kendi koyduğu kuralı yorumlama durumuna girecek 
ve ferdî, somut hâdiseler için yorumlar yapacak. Bu yorumlarda, kura-- :• 
İ m soyutluğundan uzaklaştıkça, kuralla çelişkilere düşebilecektir. 
Kuralın -soyutluğuna yaklaştıkça, fazla birşey söylemiş olamayacak ve 
Yasama yorumlarının ve kararlarının gerekçeleri belirlenemeyecektir. 

Kaldı ki, yasama organları, hukuk kurallarını koymağa yeteneklidir
ler; fakat koydukları kuralların uygulanışına da karışırlarsa, fonk
siyonlarının sınırlarını aşma durumuna düşebilirler. Üstelik Yasama or
ganları "uzman" organlar değildirler. Yasama meclislerinin üyeleri 
içinde memleketin eh önde gelen uzmanları bile bulunsa, onların orada
ki mevcudiyetleri, uzmanlıklarını sürdürmek için değil, politika yap
mak içindir. Bilimde "mutlak gerçek", politikada ise "elverişlilik ve 
isabet" araştırılır. O halde, görev ayrımının yapılması bir bilim 
akademisi olmayıp bir politik heyet niteliğinde olan Yasama organına 
verildiği zaman, bilimsel gerçek yerine, elverişliliğin söz konusu 
edilebilmesi mümkün bulunacaktır. Üstelik yasama organı, böyle bir işi, 
genel kurul halinde de yapamayacaktır; komisyon çalışmalarına havale -
edecektir. Komisyonlar da siyasî heyetlerdir. Neticede iş. Hukuk uz
manlığına değil, siyâsî fonksiyona tevdi olunmuş bulunacaktır. Halbuki 
eldeki mesele, siyaset değil, hukuk işidir ve üstelik bilimsel bir so
rundur. 

2/ İkinci öneri, görev ayrımının devlet .başkanlarına bırakılması 
yolunda olmuştur. Bunun sebebi, tutuk adalet usûlünde, Danıştay karar
larının devlet başkanının onamıyla infaz kabiliyetini kazanması olayı-
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Uyuşmazlık mahkemesinin va,zif e-lerini, ilgili yargı düzenlerinin 
görevleri açısından "Görev uyuşmazlıkları" ve aşağıda izah edileceği 
gibi "Hüküm Uyuşmazlığı" olmak üzere ikiye ayırmak gerekir. 

A) GOBSV DTÜŞMAZLIKLASI 
Görev uyuşmazlıkları iki türlü olabilir. Yargı düzenleri, davayı 

görevleri içinde görmez ve binnetice bakmazlar. Dava raahkeraasiz kalır. 
Bu "olumsuz görev uyuşmazlığı" dır. Eski deyimle "selbî vazife ihtilâ
fı" dır. Bir de, bunun aksine, davanın adliye mahkemelerinin görevi 
içinde kabul edilmesi, fakat buna İdarenin itiraz etmesi ve bir ihtilâf 
(=uyuşmazlık) yaratması vardır ki, buna da "Olumlu görev uyuşmazlığı" 
(=icâbî vazife ihtilâfı) denilir. 

Evvela "olumlu görev uyuşmazlığını" gözden geçirelim: 
Olumlu görev uyuşmazlığı adlî mahkemelerle İdare arasında doğar. 
Sivil veya askerî ida-rî merciler aleyhine adliye mahkemesinde açı

lan bir davada, İdare, adliye mahkemesinin değil, (sivil veya askerî) 
ida.re mahkemesinin görevli olduğunu düşünürse, en geç ilk oturumda, ad
lı mahkemenin görevine itirazda bulunmalıdır. Bu itirazı, merkezi idare 
için bakan veya vali, kamu tüzel kişileri için de onları temsil yetki
sine sahip âmir makam yapacaktır (*). 

Kanun, "en geç ilk oturumda" dediğine göre (mad.8,f,2) ilk oturum
dan önceki layiha teatisi safhasında da bu itirazın yapılacağı aşikârdır. 

Görev itirazı karşısında, adliye mahkemesinin bir: karar vermesi ge
rekecektir. 

Kanun (mad.8,f.3) adliye mahkemesinin "görevsizlik" kararı vermesi 
hâlinde, işin Uyuşmazlık mahkemesine intikal ettirilebilmesi için, Yar-
gltayca bu görevsizlik kararının bozulması ve mahkemenin de bozmaya 
uyarak görevli olduğuna karar vermesi şartını aramaktadır. Bunun aksi
ne-, .mahkeme ' görevli olduğu hususunda karar verdiği takdirde, bu kara
rın İdarece yapılacak temyiz müracaatiyle kesinleşmesi gereği kanunda 
yer almamıştır. O halde, görev itirazı karşısında, mahkem.enin görevli 
olduğu yolundaki karar, İdarenin, işi, Uyuşmazlık mahkemesine intikal 
ettirebilmesine yeter. Ayrıca, görevlilik hakkındaki birinci derece 
mahkemesi kararının Yargıtayca onanması gereğinin kanunda yer almamış 
olması, anlaşılması güç bir husustur. Zira, "görevlilik" yerine, "gö
revsizlik" kararı verildiği takdirde, yukarda görüldüğü gibi, bu gö
revsizlik kararının Yargıtayca bozulması -yâni mahkemenin görevli ol
duğunun Yargıtayca kabulü- gerektiği halde, bunun aksi, kanunda yer 
bulmamıştır. 

Adlı yargıda "görevlilik" bu suretle tebeyyün edince, İdare, 15 
gün içinde, dava dilekçesinin, cevap lâyihasının ve görevlilik yolunda
ki kararın örneklerini, davanın ne sebeple idarî (veya askerî) mahke
mede görülmesi gerektiğini Danıştay Baş Kanun sözcülüğüne bildirecek
tir. Uyuşmazlık mahkememiz hayli formalist (=şekilperest=biçim'e tut
kulu) davranmakta ve İdarenin, Danıştay Başkanunsözcülüğüne yapacağı 
bu başvurmada "Uyuşmazlık mahkemesine sunulmak üzere Danıştay Baş kanun 
sözcülüğüne" gibi bir hitabı, kanuna aykırı sayarak, itirazı ve uyuş
mazlığı reddetmektedir. 

Ayrıca, Danıştay Baş Kânunsözcülüğüne vuku bulacak bu müracaatin 
de yerine göre şahsen ve bizzat bakan veya vali tarafından imzalanma-
(*)k^SÜ sayılı kanun, görev itirazında bulunmayı Bakan veyaVali'ye 
tanıdığı için, Uyuşmazlık mahkemesinin, kamu tüzel kişilerini en yük
sek derecede temsil yetkisini haiz bulunanların dahi bu tür itirazlar' 
yapamayacağı yolunda kararları vardır.Ancak bu anlayış. Anayasamızın 
kabul ettiği ve İdare hukukumuzun da belirlediği "yerinden yönetim" 
İlkelerine kesinlikle ters düştüğü.gibi, bahusus Anayasaca özerklikle
ri kabul edilmiş kuruluşlarımız için hiçbir suretle geçerli olamaz. • 
Bakan ve vali, merkezî idarenin temsilcileri ve devlet tüzel kişiliği
nin icra ve temsil vasıtalarıdır. Bir kamu tüzel kişisi ise, "kişilik" 
gereği, ayrı bir hizmet, ayrı bir mamelek ve müstakil bir "menfaatler 
ve sorumluluklar merkezi" demektir. 



sına dikkat edilmekte ve bakan ve va5?iİGr tarafından bu hususta im-r 
za yetkisinin devrine dahi müsamaha olunmaraaktadır. 

Baş Kanunsözcüsü bu müracaati aldıktan sonra, davanın görülmekte 
olduğu mahkemeye, kanunî tâbirle bir "muhtıra" göndererek, İdarenin 
talebini ve görev konusunda ileri sürülen iddiaları bildirecektir. 
Mahkeme bu "muhtıra" n m bir suretini 5 gün içinde davacıya gönderecek, 
davacı 7 gün içinde cevap verecek, bu cevap 3 gün içinde Baş Kanun-
sözoülüğüne ulaştırılacaktır'. Bunu" müteakip Baş Kanunsözcüsü evrakı 
inceleyecek ye adliye mahkemesinin görevsiz olduğuna kanaat getirirse, 
görev hususunda bir karar verilmek üzere işi Uyuşmazlık mahkemesine 
intikal ettirecektir. Aynı zamanda, bu intikal keyfiyeti adliye mahke
mesine telgrafla bildirilecektir. 

Bu durumda, işe bakmakta olan mahkeme. Uyuşmazlık mahkemesinin ka
rarı gelinceye kadar davayı durduracak,. üç ay içinde karar gelmezse 
devam edecek, fakat esas hakkında kararını verinceye kadar Uyuşmazlık 
mahkemesinin kararı yetişirse ona göre hareket edecektir. Eğer Uyuş
mazlık mahkemesinin kararı, adlî mahkemeyi görevli bulmuyorsa,- dava 
görev yönünden reddedilecektir. 

Olumsuz uyuşmazlık ise, adliye ve idare (Danıştay veya laken 
Yüksek İdare)mahkemesinin davayı görevden reddetmeleri halinde söz 
konusudur. Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kurulması dolayısiyle, 
olumsuz görev uyuşmazlığı Danıştay ile- Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
arasında da çıkabilir. Bu durumda, davacının, görev hakkında bir ka
rar verilmesi için doğrudan doğruya Uyuşmazlık mahkemesine başvurmağa 
hakkı vardır. 

Kanun, taraflardan her birinin-bu hakka sahip olduğunu söylemek
le beraber (mad.13) davalı olan tarafın, kendisinin hangi mahkemede 
dava edilmesi gerektiğini tesbit hususunda teşebbüse geçeceği bittabi 
beklenmez. ^ 

3533- sayılı kanunun tatbikatında da görev uyuşmazlıkları doğarsa, 
yukarki usûllerle halledilir. 

3533 sayılı kanun, çeşitli İdareler arasında özel hukuk ilişki
lerinden -doğan ve aslında adliye mahkemelerinin görevlerine giren 
ihtilâfların çözümü için "mecburî tahkim" usûlünü kabul etmiş olan 
kanundur, _ ' 

"Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare edilen daireler ve bele
diyelerle, sermayesinin tamamı devlete veya belediye veya huisusı ida
relere ait daire ve müesseseler arasındaki ihtilâfların tahkim yoluyla 
halli hakkında" olan bu 29 Haziran 1938 tarih ve 3533 sayılı kanuna 
göre (kanunun- başlığından da -anlaşıldığı gibi): 

a- Genel bütçeye giren türlü kuruluşlar; 
b- Katma bütçeli (tüzel kişiliği olan veya'olmayan) kuruluşlar; 
c- İl Özel idareleri (yâni "hususî bütçe" liler); 
d- Belediyeler; 
e-- İktisadî Devlet Teşekkülleri; 
f- Diğer hizmet adem-i merkeziyeti kuruluşları; 
g- Sermayesinin tamamı şu yukarki kuruluşlara ait tüzel -kişiler; 

arasında çıkacak olan ve adliye mahkemelerinin görevine giren ihtilaf
larda, birbirlerini adliye mahkemelerinde dava edemezler. Bu ihtilaf
lar, 3533 sayılı kanunun öngördüğü usûlde, mecburî tahkim ile halledi
lir. Yerine göre bir Bakan, Yargıtay daire başkanlarından biri, belli 
bir il'in en yüksek dereceli hukuk hâkimi, hakemlik.ederler (*). Bu 
hakemlerle, idare mahkemelerinin görevleri bakımından da görev ihti
lâfının her iki türlüsü çıkabilir ve Uyuşmazlık mahkemesi kanununa gö
re çözümlenir. 
(*) Anayasa mahkemesi, bu kanuna göre "hakemliği" bir "mahkeme" sayma
makta ve bunlardan gelebilecek Anayasaya aykırılık itirazla;-ını inoe-
lememektedir, 



Bj HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI 

Hüküm uyuşmazlığını kolayca anlayabilmeniz İçin misal vererek baş
layacağım (*).'• . ••... 

I93Ö sıralarında, • Rosay (=Roze) isminde bir Fransız,- Pariste, bir 
arkadaşının otomobilinde, direksiyonda arkadaşı olduğu halde gitmekte-
1er iken, bir '.skerî otomobille çarpışırlar ̂  Mösyö Eosay yaralanır. Uğ
radığı zararı ödettirmeyi düşünür ve çarpışmada kusurun, kendisini oto
mobiliyle götürmekte olan arkadaşında bulunduğu düşüncesiyle arkadaşını 
adliye mahkemesinde dava eder, , • 

Bir özel kişi, diğer bir özel kişiyi, elbet adliye mahkemesinde da
va edecektir. Adliye mahkemesi görevlidir. Mahkeme davayı ibtldaen ka
bul edip esasa geçtiğinde, Mr, Eosay'm uğradığı kazaya ve binnetice 
zarara sebebiyet verenin, onu' arabasında götürmekte olan kişi olmadı
ğını görür; davayı reddeder. ' -• 

Mr. Rosay, adJLiye mahkemesinin bu kararı üzerine, Danıştayda, İda
re aleyhine bir tazminat davası açar. Zira: a/ kazaya sebebiyet veren, 
Mr. fio:Eay:'ı götürmekte olan arkadaşı değilse, her halde diğer aracı 
kullanmakta olan askerî şofördür, b/ Askerî şoför ile İdare arasında 
bir hiamet akti yoktur;, o halde, ''istihdam ed.enin mes' uliyeti'' esası-
nagöre, idare,- adliye mahkemesinde dava edilemez. Kaldı-ki, .askerî -
şoför, kamu hizmeti görmekte iken ve bir "hizmet aracı" ile bu zararı 
vermiş, olmalıdır. Fransız Daniştaymin içtihatlarına göre, kamu-hiz--
metini ifa sırasında veya kamu hizmeti ifa edilmezken dahi kamu hizme
ti için tahsis edilmiş bir araç veya gereç ile bir kamu görevlisi üçün
cü bir şahsa zarar verse, İdare, "hizmet kusuru" dolayısiyle bu zarar
dan sox-umludur. Bu nedenle Mr, Eosay de, şoförün şahsını değil, İdare
yi -ve bittabi adliyede değil Danıştayda- dava etmiştir. 

Bu dava, Danıştaym görevine girer, Netekim diğer şartların da var
lığını tesbit eden Danışta;y, davayı iptidaen kabul etmiş, fakat esasa 
girdiği zaman, kazaya sebebiyet verenin askerî şoför olmadığını sapta
mıştır, • -

-Mr. Rosay'm, sözü geçen iki taşıt aracı arasındaki bir çarpışma
dan dolayı muayyen'zarara uğradığını reddeden yoktur. Fakat, adliye 
mahkemesinde "hizmet kusuruna dayanan bir tazminat davasına" bakılamaz; 
Danıştayda da, bir özel kişinin, diğer özel kişi hakkında açacağı dava
ya bakılamaz. . 

O halde, zarar da ortada bulunduğuna göre, kim bu zararın sorumlu
sunu bulacak ve tazminata hükmedecek ? 

Dikkat ediniz; tekrarlıyorum: ne a,dliye mahkemesi, ne de Danıştay, 
açılan davaları görevden reddetmiyorlar. Açılan davalar, onların görev
leri içindedir; kabul ediyorlar. Fakat zararın sorumlusu, karşılarında 
dava edilmekte olanlar değildir. Adliye mahkemesi "Kusurlu olan İdare
dir',' diyemez; onun diyebileceği ancak, kusurlu olanın, kendi önüne 
getirilmiş bulunan davalı olup olmadığıdır. Davalı durumunda olmayan, 
yâni yargılanmayan bir kimsenin kusuruna veya kusursuzluğuna nasıl hük
medilebilir ? Davalı durumda olup yargılananın ise, kusuru olmaliıgı 
sabittir. , ' 

;. Aynı şey, Danıştay önünde cereyan etmektedir. 
Böyle bir durumda, davaya bakacak ve esasa hükmedecek olan Üyuş'niaz-

lık Mahkemesidir. , , . : ' 
Bir ikinci misal, İris gemisi, hadisesidir. ' . ' 
Kırım sava,şı sırasında,' î'ransız kuvvetlerine malzeme götürmek üzere 

Fransa hülvûmeti bir armatörden (mr, Houllebreque=: Ulbrek) İris gemisini 

(*) Ancak ben size bunu sorarsam, siz bana misal vererek anlatmaya
caksınız ; doğruca ilkeleri söyleyeceksiniz. Zira,ben, bu konuyu bil
diğimi sanıyorum. Hemen ilkel.eri söylerseniz, anlamakta-güçlük çekmem. 



kiralamıştır. Gemi, deniz tsh''-ikeleriĤ  (=riaiko'larına) karşı özel 
bir sigorta şirketi tarafından sigorta edilmiş; harp sahasına gire
ceği için de,.harp tehlikelerine kaışı hükümet tarafından teminata 
alınmıştır. 

İris, Sivastopol açıklarına geldiği sıralarda kuvvetli bir fırtı
naya yakalanmıştır. Bu fırtına sebebiyle m.anevra kabiliyetini kaybedip 
sür.üklenmiş, düşman topçusunun menziline girmiş ve top ateşiyle batı
rılmıştır. Fırtına olmasa, ::;ür'iklenip topçu menziline girmeyecekti; 
topçu da ateş etmese batmayaca]:tı. 

Sigorta şirketi, adliye mahkemesinde açılan ve sigorta tazrainatı 
istenen davada, mahkûm edilemer;iştir. 

Danıştayda açılan davada iso, Hükümet, İris'in batmasının asil se
bebinin fırtına olduğunu ön.: sürerek, ta.zmiuattan kurtulmuştur. 

Am.a, İris gemisi batık'^ır. ödeyecek kimse de yoktur. 
Burada da esas hakkında hüküm. Uyuşmazlık mahkemesine düşer. 
O halde, hüküm uyuşmazlığının şartları şunlar oluyor: 
1/ Davacı ve dava konuları aynı olmalı; 
2/ Ayrı yargı düzenleri, davayı, açılışı itibariyle kendi görev

leri içinde bulmalı, fakat, hakkın varlığına rağmen esasa hük-
mederaeraeli; 

3/' Her iki hüküm keşinleşraeli. 
Kanun, hüküm uyuşraazlıgm.ı şöyle tarif ediyor (mad.19): 
Ayrı yargı düzenlerinden "... aynı konu üzerinde çıkan ve birbiri

ne uymayan ve kesinleşmiş bulunan... kararlar olur ve bu yüzden hak
kın yerine getirilmesi irakânMS bulunursa, ortada hüküm uyuşmazlığı 
var sayılır". 
§ k. GÖREV AYHIMI İLKELERİ 

Bu ders notlarının başından bu yana, kimi bahislerde doğrudan doğ
ruya, kimisinde dolaylı olarak, üzerinde durduğumuz birkaç problemin 
içinde, her halde önde geleni '"idarî" nin ne olduğunun tâyinidir. 

Derslere devam edenler, bu sorun üzerinde ne ka.dar ısrarla durdu
ğumu iki yıllık İdare hukuku öğrenimlerinde pek çok görmüşlerdir. İs
ter organ, isterse fonksiyon ve yetki olarak, "idarî" tesbit edildiği 
zaman, bunun kuralları, çözümleri daha kolay tesbit edilebilir. Fakat 
bu bilinmezse, herşey boşunadır. 

Görev ayrımında da "ene-problemin anahtarı "idarî" dedir. "İdari" 
işlem,,. "İdarî" eylem.^, "İdarî" sözleşme,,. 

Ancak, bu konudaki 'geliştirmelerimden önce, size, başka geliştirme
lerden bahsetmeliyim. Bunları da bilmek zorundasınız. Durum böyle ay
dınlanacaktır. 
1/ Bir kere şu noktayı tesbit edelim; kanunlar, belli bir takım idari 
işlem veya eylemlerden doğar., davaların —bu "idari" niteliklerine bak
madan— görülmelerini doğrudan doğruya adliye raahkemelerine vermiş ola
bilirler. Adliye mahkemelerinin, böylece, doğrudan doğruya kanun yo
lundan görevlendirilmelerinin iyi mi, yoksa sakıncalı mı olduğu tartı-
şılabiliı-. Fakat bu tartışma, pozitif hukuktaki gerçekliği elbet de
ğiştirmez, • 

Bu türlü, adliye mahkemelerinin görevi içine giren hususların baş-
lıcaları: 

a/ Ahval-i şahsiye kayıtlarının tashihi meselesidir. Ahval-i şah
siye kayıtlarının tutulmasi, idarî nitelikte bir karni huzraetidir,. Bu 
kayıtlar, merkezî idare teşkilâtı tarafından, kanun ve"tüzük hükümle-



rine göre tutulur. Dahiliye 'Vekâleti' (=İgişleri bakanlığı) Merkez 
teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 15 Mayis l623 sayılı kanunun 1 inci 
maddesine göre "Nüfus işleri genel müdürlüğü" İçişleri bakanlığı 
içinde, bir merkezî idare birimidir. ''Nüfus muamele ve... tescil iş
lerini" bu genel müdürlük, illerde nüfus müdürlükleri, ilçelerde nü
fus memurlukları aracılığıyla ve 27 Ağustos 191^ (l'*- Ağustos 1330) 
tarihli "Sioill~i Nüfus kanunu" hükümlerine göre yapar. Kanunun 8 in
ci maddesine göre nüfus kütüklerinin her sahifesi hukuk hakiraince 
evvelden müjıürlenir; Medenî kanunun 38 inci maddesine gore "Hâkimin 
hükmü olmadıkça ahvali ;3ahBİye sicillinin hiçbir kaydı tashih edile
mez". 

Demek ki, nüfus kütüklerinin ve ahvali şahsice kayıtlarının tutul-
•ması idarî bir hizmet olduğu ha.lde, kanunla, yargı mercilerinin idari 
denetimine bırakıldığı gibi, yanlış bir kaydın düzeltilmesi de Danış
tay da açılacak bir dava ile değil. Medenî kanunun şu hükmü ve Sicill-i 
Nüfus kanununun 11 inci maddesi uyarınca, Hukuk mahkemesinde ve savcı 
da hazır bulunmak suretiyle yapılacak yargılama (=alelusûl muhakeme) 
sonucunda ilâma "raptolunur" (yâni mahkeme kararma bağlanır) ve kayıt
lar ancak bu yoldan değişir. 

b/ Ahval-i şahsiye kayıtları gibi özel mülkiyete ve mülkiyetten 
başka özel aynî haklara ilişkin kayıtların tutulması, tashihi gibi as
lında idarî nitelikte olan bir kamu hizmeti de, adliye mahkemelerinin 
denetimine verilmiş, onların görev alanına soku3muştur. 

Bileceğiniz gibi, gayrimenkul mülkiyeti.ni iktisap için tapu sicil
line kayıt, şarttır (Medenî k. mad. 633) / Ancak işgal, miras, kamulaş
tırma, cebrî'icra veya mahkeme ilâmiyle iktisap edenler, tescilden ön
ce de mâlik olur. 633_7. İrtifak haklarının tesisi için de tapu sicil» 
line tescil şarttır (Med.K. 70'f) . 

Tapu sicilleri özel kanun ve tüzükler hükümlerine göre tutulur (Ta
pu kanunu, 22 Aralık 193't. no:26hk) . Bu idarî nitelikte bir kamu hiz
metidir. Tapu ve Kadastro Genel müdürlüğü tarafındaki, bu genel müdür
lüğün kuruluşu hakkındaki 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997 sayılı kanun ile 
"Tapu Sicil müdürlüğü ve tapu sicil muhafızlığı teşkilatı" hakkındaki 
25 Haziran 1932 tarih ve 2015 sayılı kanun hükümlerine göre ifa edi
lir. Tapu ve Kadastro Genel müdürlüğü, Başbakanlığa bağlı bir daire
dir. 

Tapu sicillerinde tapulacak terkin'ler (=kayıt silinmeleri) veya 
düzeltmeler Medenî kanunun 93'j- ve 935 inci maddeleriyle yukarda zikri 
geçen 26't'+ sayılı kanunun 33 üncü maddesine göre, mahkeme kararı ol
maksızın yapılamaz,. 

Tapu sicillerinin tutulması, bu sicillere kayıtlar yapılması ida
rî nitelikte işlemler olduğu halde, bu idarî faaliyetin hukukîliğinin 
denetimi adlı yargıya verilmiştir. 

/ Gerek ahval-i şahsiye işlerinin, gerek gayrimenkul mülkiyeti ve 
irtifak haklarına ilişkin bu tür idari işlemlerin kanuniyetlerinin ve 
hattâ idarî murakabelerinin adliye mahkemelerine bırakılması hakkın
daki kanun hükümlerini -ki Kara Avrupasmda çoğunlukla böyle bir dü
zenleme yapılmıştır- adliye mahkemelerinin "geleneksel" görevleri ola
rak izah eden müellifler vardır. 

Halbuki dikkat edilirse, bui'ada geleneklerle bir alaka yoktur. Ge
lenekler, Hukukta, Kanuniyet veya icab-ı hale uygunluk (̂ ki özel hukukta 
bu icâb-ı hâl'e uygunluk "menfaatler vaziyeti" gibi deyimlerle'izah 
edilir) yönlerinden birer dayanak ve ,justification= jüstifikasyon=haklı-
lauma bulamazlarsa, sürüp yaşayamazlar. Hukuk Düzeni, aynı zamanda bir 
"Hukuk müzesi" değildir. Bu iki hususta, adlî yargının görevliliğinin 
sürüp gelmesi basittir: ahval-i şahsiye ve özel mülkiyet, özel hukuk 
müesseseleridir. Bir kimsenin (=bir gerçek kişinin) ahval-i şahsiye 
dediğimiz vasıf ve niteJ_iklerinden doğan sonuçlar. Devletle fert arasın-



kileri ilgilendirir, 
diğer aynı hak ihtilâf-
nedenle, bu özel hukuk 
lerinin adlî yargı gö-
ilebilraesi için "gele-
amaga hacet yoktur. Ne-
yor mu ? Örneğin Ek. 

bu kurallarca düzenlenen 
u tür ilişkilerden doğan 

daki.ilişkilerden önce fertler arasındaki iliş 
Özel mülkiyet de öyle. Zilyetlik, mülkiyet ve 
lan, özel kişiler arasında söz konusudur. Bu 
durumlarının, bu özel hukuk müessese re ilişki 
zetim ve denetimi altında tutulmasının izah ed 
neklere" başvurmağa ve geleneklerde dayanak ar 
tekim, Medeni kanun, kamusal mülkiyeti düzenli 
6^1, 6^3/son, e'tVS... _/. 

2/-İdarenin özel hukuk ilişkileri: 
İdarenin özel hukuk kurallarınca doğan ve 

ilişkilerinin de bulunabileceği muhakkaktır. . 
davalar (ve daha genel bir deyimle "ihtilâflar") adlî yargının görev 
alanına dahil bulunacaklardır. 

Ancak mesele, İdarenin ne zaman ve hangi şartlarla bu tür ilişkiler 
içinde olabileceğidir. 

Önceleri, İdare hukukunda bir "hâkimiyet tasarrufları-temşiyet ta
sarrufları" ayırdı yapılırdı. 

Hakimiyet tasarrufları, İdarenin, devletin bir organı olarak ve 
egemenliği kullanarak ittihaz ettiği tasarruflara deniyordu. Ancak ege
menlik, kullanılması devlet tüzel kişiliğine ait üstün bir yetki ol
duğu için, İdarenin, hâkimiyet tasarrufu ittihaz ederken kullandığı bu 
hakimiyete (=egemenlige) kamu kudreti (=âmme kudreti) denilmekte ve 
idareye böyle özel, üstün yetkiler veren kanunlara (=hukuk normlarına) 
da bizim yargısal içtihatlarımızda "Kamu kanunu" (=amme kanunu) diye 
atıfta bulunulmaktaydı. • * 

Temşiyet (=ki bir işi yapma, yürütme, çevirme anlamına gelir) ta
sarrufları ise, İdarenin "herhangi bir özel kişi" gibi- ittihaz etliği 
tasarruflar•(=yâhi özel hukukta sık kullanılan bir deyimle "hukuki mua
meleler")- oluyordu. 

Hattâ, devlet memurları dahi hâkimiyet memurları ye temşiyet memur
ları olarak ikiye ayrılıyor ve bundan bazı hüküm ve neticeler çıkarı
lıyordu. 

Bu, aşağı yukarı 1900'lere kadar Fransada sürmüş olan bir ayrımdı. 
Sonraki literatürde, bu ayrımın bilimsel dayanağı olmadığı ve ter-

kedildiği, zira devletin (=İdarenin) hangi tasarrufunun hâkimiyet hakkı 
(=kamu kudreti) kullanılarak, hangisinin de özel kişiler gibi hareket 
ederek (=temşiyet' te bulunularak) ittihaz edildiğinin - ayrılmasmdaki 
güçlük öne sürüldü. 

Bu teorinin ve ayrımın terkedilmiş olduğu birçok müelliflerce zik
redilmekle beraber, hâlâ ve özellikle yargısal içtihatlarda "İdarenin 
isterse kamu kudreti kullanabileceği, isterse özel, hukuk kişisi gibi 
hareket edebileceği" sık sık tekrarlanan bir anlayıştır. Hattâ bir ya
zar, İdareyi bir subaya benzetmiştir: "İsterse sivil elbiseyle, ister
se resmi elbiseyle dolaşır" der ve bu suretle, İdarenin gerek özel hu
kukta, gerek kamu hukukunda aynı şekilde hukukî güce (=hukukî iktidara) 
sahip bulunduğunu ifade etmek ister. 

Bütün bu anlayışlar, modern devlet kavramı, kamu hukukunun ve Özel 
hukukun kökenleri hakkındaki görüşler karşısında, temelinden yanlış ve 
bilim dışıdır. Nereden geldiği bilinmeden tekrarlanıp duran ve birer 
"hukuk ilkesi" düzeyinde sayılmamasvP^^c^S? "birer "tarihî slogan" ad--
dedilebileoek beyanlardır. 

Evvelâ, hakimiyet-temşiyet tasarrufları ayrımının nedenini kısaca 
görelim: 

Feodal devlet tipinden modern devlete geçmezden önce, egemenlik,, 
bildiğiniz gibi, hükümdarda idi. Ve hükümdar, ne verdiği karardan, ne 
emrettiği fiilden dolayı sorumlu tutulmazdı; 'çünki "Hükümdar hatâ yap
maz" di. Ancak mutlakiyet dediğimiz müessesenin zayıflaması -ve ülkenin 



filiyatta hükümdarın özel mülkü 'olmaktan çıkışı ve bu suretle bir 
= 'î'1illı Hazine'' (=Fisc) yâni hükümdarın özel mamelekinden ayrı bir-
milli mamelek'in teşekkül - etmesi' üzerinedir ki, fertlerin devletten 
gördükleri zararların, bu millî mamelekten (=Hazineden) ödenebilmesi 
mümkün olabilmiştir. Bunun için-de, ferdin, gördüğü zararın tazmini
ni Hazineden istemesi ve icabında Hazine'yi dava etmesi gerekirdi. 

Hazinenin bir ''kamusal mamelek" telâkki edilmesi çabuk olmamış, 
Hazine, uzun süre bir özel hukuk müessesesi, yâni devlete ait, fakat 
özel hukuka, tabî bir malvarlığı :Oİarak sayılmıştır. Böylece- de. Kamu 
hukukunda. Devlet iki hüviyetli, iki kişilikli telâkki edilmiştir. 
Bir yandan bakılınca Devlet, üstün bir kudrettir;. bir hâkimiyettir; 
diğer yandan ba.kılınca da özel hu'Kuka dahil ve tabî bir Malvarlıgı-
ndan, yani Hazine adı verilen bir patrimuvandan ibarettir. 

Devletin, bir "Hâkiıriiyet" olarak kabulü İle, bu • hâkimiyetin dev
let faaliyetinde kullanılması "Hâkimiyet tasarrufu" denilen özel bir • 
tasarruf türüne bağlanmış, devletin bir malvarlığı olarak idaresi de 
bir "temşiyet" meselesi (=Hususî hukuka giren bir yönetim) kabul edil
miştir. , • -' • 

İki kişilikli devlet anlayışı, yüzyılımızın, başında. Hukuk bilimi-', 
nin' tarihine karışmıştır. Böyle olması gerekirdi .,2ira feodal devlet 
anlayışındaki "hâlcimiyet=hü'KÜmranlık=eseınenlik=kamu .kudreti"- hükümdar
dan alınmış. Millet'e intikal etmiş, "Tao' m irradesi=Taht'ın iradesi= 
Hükümdarın iradesi= Hukuk-i hanedan) olmaktan çıkmış,, "Millî irade" 
olmuştur^ "Millet egemenliği" olmuştur ^ "Millî irade" kavramına. Si- , 
yasal Bilimde yöneltilen eleştirileri konu dışında birakıyorum_/. 

Millî İradenin sahibi Millet'tir; Devlet^ ise, Mlllet'in "siyasî 
taazzuvu" yani "siya.51 organizasyonu" olarak ve tek bir tüzel kişi 
niteliğiyle ortaya çıkmıştır. Devlet, Milletin taazzuv.u olunca, milli 
i.rade de, devlet denilen bu tüzel kişinin iradesi mahiyetini almış, 
devlete i,za,fe edilmiştir.- "Devlet egemenliği" klasikleşmiş bir kamu 
hukuku ilkesidir. 

Yazılı Hukuk devrindeyiz. Yazılı Hukuk devrinde. Hukukun kaynağı, 
yüzyıllar boyunca olduğu gibi toplum (ve bir ülkede yer yer toplumlar) 
değil, Devlet'tir. '• -

Yazısız Hukuktan, yazılı Hukuka geçiş. Devlet gücüyle olmuş, taâm.ü-
lî hukuk "Kanun"a (yâni Kanun denilen bir devlet tasarrufuna) dönüşmüş
tür. Bugünki yazılı hukuk devrinde. Kanuna karşı örf ve âdet olmaz; ka
nunun yanı sıra örf ve âdet teşekkül edip de kanunla çatışamaz; kanunu 
hükümden ve kuvvetten' düşüremez... Olsa olsa, kanun, onu yajjün devletçe, 
değiştirilir; fakat doğrudan doğruya teâraü]. hukukuyla kuvvetten düşmez. 

O halde, madem ki, günümüzde, Hukukun kaynağı devlettir; o halde 
devlet, kamu hukukunu ve özel hukuku tâyin ve bunların sınırını çizmefe 
ve bu iki tür hukukun süjeleuini yaratmak, tayin ve tesbit etmek yet
kisine de sahiptir. 

İnkâr edilemez ki, Hukukun- kaynağı olan Devlet, bir "kamu tüzel 
kişisi" dir. Devletin türlü organları da, özel hukuk alanında değil, 
kamu hukuku alanında, devletin "egemenlik" denilen,üstün-yetkisiyle 
teşekk'ül etmiş ve kendileri birer tüzel" kişi olmaksızın, "devlet yet
kisi" denilen vş özel-, hukuktaki sübjektif haktan tamamen farklı bir 
hukuk gücü (=bir "hukukî iktidar") ile donatılmışlardır. Devlet organ
ları', kökenlerinde ve kendilerini meydana getiren hukukî güç ..itiba
riyle birer "kamu hukuku süjesidirler". 

Devlet, bu organlara, özel hukuk yetkileri verebilir; buna bir en
gel yoktur. Zira tüm Hukukun ka'ynagı devlettir. Fakat devlet, betahsis 
özel-hukukun muayyen yetkilerini vermedikçe, devlet organları böyle 
yetkilere aslen sahip olamazlar. 'Tıpkı gerçek kişilerin, kendilerine"-
betahsis devlet yetkisi verilmedikçe, fıtraten ve mahiyeten devlet ' -
yetkisine sahip olamayacakları gibi. 



û halde, bir devlet organı olan idare de, fıtraten (-doğuştan) 
ve raahiyeten (=aEİÎ niteliği itibariyle) Devletin, kanun yolundan 
kendisine özel hukuk yetkisi vermediği hiçbir alanda, hiçbir hukukî 
durum veya münasebette, özel hukuk yetkilerine sahip değildir. 

Böyle olunca da, istediği zaman özel hukuk yetkisi kullanarak özel 
hukuk alanına girmesi ve özel hukuk ilişkileri tesis etmesi kat'iyen 
söz konusu değildir. 

Gerçekten, İdarenin, özel hukuk alanına girmesinin gerekli veya 
faydalı görüldüğü her bir durum için, kanunlarımız İdareye, teker te
ker özel hukuk yetkileri vermişlerdir. Eğer kanunlar, açık-seçik ola
rak, böyle bir yetkiyi belli hukukî durum veya münasebetler için ver
meselerdi (veya vermemiş oldukları her yerde ve olayda) İdare, kendi
liğinden özel hukuk yetkisi kullanamaz; çünki bu tür bir yetki, İdare
nin .zatında yoktur; İdars, temel hak ve özgürlüklere sahip bir "gerçek 
kişi" veya gerçek kişilerin kurduğu bir tüzel kişi (bir dernek, bir 
şirket, bir vakıf) değildir. 

İdarenin, istediği zaman sivil gezen, istediği zaman resmî elbise 
giyen (yâni diledikçe özel hukukta sübjektif hak, dilerse kamu hukukunda 
devlet yetkisi kullanabileceğini, ifade için) bir subaya benzetilmesi 
ise, gerçekten bir fantezi'den ibarettir: çünki hiçbir subayın, sıfat 
ve rütbesinin V£rdiği kumanda, yetkisini üniformasız kullanabilmesine 
imkan yoktur. / Gerçekten, mevzuatta, üniformasız yetki kullanılabilme
si pek ender hallerde ve son derece ivedi ve çok önemli durumlarda ön
görülmüş olup, böylece kullanılabilecek bir ĵe't'̂i "is ancak o yetkilinin 
bir subay olduğunu şahsen bilenleri bağlar _/. Görüyorsunuz ki, teşbihte 
de koskoca bir hatâ vardır. 

Şimdi, toparlayalım: 
O halde, yargı içtihatlarımızda geçen ve İdarenin "kamu kudretini 

kullanarak ittihaz ettikleri tasarruflardan doğan davaların idari yar
gıya alt olacağını" söyleyen ve aynı şekilde, İdarenin "bir kamn kanu
nunu (=âmroe kanununu) kullanması hâlinde veya böyle bir kanuna dayanma
sı hâlinde, bundan çıkabilecek ihtilâfların idarî yargıya ait buluna
cağını" belirten ilkeler aslında bir tek şey söylemektedirler: 

" İdare, kanunların kendisine açıkça vermiş bulunduğu bir özel hu
kuk yetkisini kullanmışsa, o kullanıştan doğacak ihtilâf idarî olmaz". 

Doğrudur. 
Temel ilke budur. Zira, özel hukukun hiçbir yetkisi (=hiçbir süb

jektif hak) bir kamu hukuku durumu veya ilişkisi yaratabilmeğe mukte
dir değildir. Kamu hukuku durumlarından ve ilişkilerinden doğmayan ih
tilaflar da bittabi kamu hukuku kurallarınca çözümlenmez; özel hukuk 
kurallarınca çözümlenir; Özel hukuk kurallarını uygulayacak olan yargı 
yerleri ise adliye mahkemeleridir. 

/_ Eğer, adliye mahkemelerinin kamu hukuku kurallarını da tıpkı özel 
hukuk kurallarını kullandıkları veya kullanabildikleri gibi kullanarak 
ihtilâf halletmeleri Devletçe mümkün veya elverişli görülse, idarî mah
kemeler (=idarî yargı) doğmaz ve olmazdı _/. 

Demek ki, adlî-idarî yargı mercileri arasındaki görev ayrımı ilke
si, dönüp dolaşıp, davanın'içinda doğduğu hukukî durum veya ilişkinin 
ne suretle, ne türlü bir hukukî yetki kullanılarak teessüs etmiş bulun
duğunun tâyin ve tesbitine gelmektedir: 

Eğer bu hukukî durum veya ilişki, bir "devlet yetkisi" kullanılarak 
teessüs etmişse, bunu düzenleyen kurallar Kamu hukuku kı,ırallarıdır; o 
halc'.e, doğabilecek bir ihtilâf — bu kamu hukuku kurallarının ihlâlin
den doğacağına göre— kamu hukuku kuralları uygulanarak çözümlenecek
tir. ^ • • • • 

Kamu hukuku kurallarını ise, "idarî re.jim"e sahip olan memleketler
de idarî mahkemeler uygular. Zira mahkemenin görevini tâyin eden un
sur, uygulanacak olan kuralların, özel hukuk veya.kamu hukuku kuralları 
oluşudur. Uygulanacak Hukuku mahkeme tayin etmez; mahkemeyi, uygulana-



cak Hukuk tayin eder. ' • ", ' 
O halde, uygulanması gerekecek olan Hukuku anlamak için de, ihti

lâfın, içinde doğmuş bulunduğu hukukî durum veya münasebetin, bir özel 
hukuk yetkisiyle mi ( = süb.jektif hak ile mi) yoksa devlet yetkisiyle mi 
ihdas edilmiş olduğuna bakmak lâzımdır. 

Ancak bir noktaya daha işaret etmeliyim: İdare, kanunlardan, özel 
hukuk yetkisi almış olsa dahi, onun bu yetkiyi kullanmak hususundaki 
kararı, idarî' dir. 

İdare'nin, aktedecegi bir sözleşmeyi, özel hukuk hükümlerine göre 
aktedebilmek hususunda yetkili kılındığını kabul edelim. Meselâ bir 
bina inşaatını düşünelim. Hizmet malı olacak bir bina inşa edilecek
tir diyelim. İdare bunu bizzat inşa edebilir; veya kanunun verdiği 
yetkiyle bir müteahhide ihale sdebilir. Mevzuatımız, burada, müteah
hitle idare arasında. Borçlar kanununun öngördüğü bir İstisna aktinin 
in'ikadma müsaade etmiştir diyelim. Görüldüğü gibi, bu bir özel hukuk 
sözleşmesi olacaktır. Fakat İdarenin, böyle bir özel hukuk sözleşmesi
ni aktC'tmek veya aktetmemek hususundaki kararı, özel hukuktaki bir yet
kinin kullanılmasıyla değil, devlet yetkisi kullanılarak ittihaz edil
mektedir. İdare, böyle bir sözleşmeyi aktetmek hususunda devlet yetki
sini kullanarak kararını verdikten sonradır ki, sözleşmeyi aktedecek 
ve müteahhitle arasında hususî hukuk ilişkisi kurulacaktır. İdare, bu 
ilişkiyi kurduktan sonradır ki aktettigi'bu özel hukuk sözleşmesinin 
hükümlerinden doğan özel hukuk yetkileriyle, böyle bir sözleşmeyi dü-' 
zenlemiş olan Borçlar kanunundan doğan yetkileri kullanabilir. 

Demek ki, bir özel hukuk yetkisi kullanmak ve bir özel hukuk durumu 
veya münasebeti tesis etmek imkânına kanunen sahip kılınmış olan idare
nin, bu özel hukuk yetkisini kullanmak veya kullanmamak hususundaki 
kararı, özel hukuk yetkisini kullandıktan sonra teessüs edecek ve özel 
hukuka tabî olacak hukukî durumdan ayrı, o hukuk'ı durumdan doğmayan 
bir yetkiye, yâni devlet yetkisine dayanmaktadır. 

3/ Şu yukarki izahat karşısında, ilâve etmeğe hacet yoktur ki, İda
re, kanunlardan, bir özel hukuk sözleşmesi aktedobilmek hususunda yetki 
alamazsa, "özel hukuk sözleşmesi" aktedemez. Eğer bir sözleşme akteder-
Sö, bu bir "idarî sözleşme" olur. Şu anlamda ki, o sözleşmeden doğacak 
ihtilaflar, idare hukuku kurallarına göre çözümleneceği gibi, bunların 
çözümü de idari mahkemelerin görevi içine girer. 

Bu nedenledir ki, idare hukukuna tabî olması gerekmeyen veya arzu 
edilmeyen ve özel hukuk sözleşmesi mahiyetind.e olması tercih edilen 
bir takım sözleşmeler aktedebilmek için, kanunlar, İdareye bu konular
da yetkiler vermişlerdir. 

Yargı içtihatları idarî sözleşmeyi "kamu kudreti kullanılarak akte-
dilen sözleşme" olarak tanımlamaktadırlar. 

Böyle bir tanımlama, yanlış anlamalara yol açabilecek niteliktedir. 
Zira "kamu kudreti kullanılarak sözleşme aktetmek" karşı âkidi herhangi 
bir şekilde zorlamış olmak anlamına da gelebilir. Oysa, zorlama ile söz
leşme aktolunamaz. Sözleşme, daima hür irade mahsulü olabilen bir huku
kî münasebettir. O halde, kamu kudreti kullanma deyimini başka türlü 
anlamak lazımdır. Bu, başka türlü anlamak da, "devlet yetkisi kullanı
larak" demeğe gelir. Gerçi böyle bir ifade tarzı da sakattır. Zira, yu
karda belirttiğimiz gibi, bir özel hukuk sözleşmesi de, in'ikad etme
den önce, idare, sözleşmeyi aktetmege veya etmemeğe "devlet yetkisi" 
kullanarak karar verir; zira idarenin başka türlü bir yetkisi esasen 
yoktur. O halde "kamu kudreti kıJllauılarak" sözleşme aktetmeyi, "idare 
hukukuna tabı bir sözleşme aktetmek" biçiminde anlamak lâzımdır. Yâni 
sözleşmenin bütün hükümleri, devlet yetkisinin tabî olduğu hukukî re
jime göre taayyün ve teşekkül etmektedir. 



Yargı içtihatlarının bir idarî sözî.eşmed8 aradıkları ikinci nite
lik, karşı akidin "kamu görevinin ifasına katılması'' dır. 

Bu, idarısözleşmenin geleneksel tipik örneği olan ''imtiyaz sözleş
melerinden"-kalma bir şart olarak sürü|) gidiyor. Gerçekten, imtiyaz 
sözleşmesi denilen sözleşme, aslında bir kamu hizmetinin, akdî yoldan 
bir özel kişiye devredilmesinden ibarettir. Örneğin ormanlar ve yeraltı 
servetleri, özel mülkiyet konusu olamaz. Bunların işletilmesi bir kamu 
hizmetidir. Devlet, bu hizmeti bir sözleşme ile özel kişilere gördürür-
se, buna bir "imtiyaz" sözleşmesi denilir. Keza, elektrik, gaz, su, 
ulaştırma, haberleşme gibi toplum ihtiyaçları, sözleşmeyle özel kişile
re gidertilirse, bunlara da imtiyaz sözleşmeleri denilir. Bu sözleşme
lerin konuları, gördüğünüz gibi, belli kamu hizmetlerinin İdare yerine 
özel kişilerce bilfiil görülmesidir. Birkaç konu hariç, bugün, eskiden 
"imtiyaz" sözleşmeleriyle gördürülm.esi fıdet olan bu tür hizmetler hep 
devlet tarafından görülmektedir. 

İmtiyaz sözleşmesi tipik bir idarî sözleşme olduğu için ve o söz
leşmelere göre, diğer âkit bizzat hizmet gördüğünden, bugün de, bütün 
idari sözleşmelerde, İdarenin karşısındaki âkidin bizzat hizmet görme
si şartı aranmaktadır.Ancak, eski tarz ve icaplar değiştiğinden, eski 
"hizmeti görme" şartı, yavaş yavaş "hizmetin görülmesine katılma" şartı
na dönüşmektedir. Örneğin, Devlet memurları kanununa, göre, istisnaî 
olarak, "sözleşmeli personel" istihdamı mümkündür ve bu tür sözleşmeler 
de "idarî" niteliktedir. Fakat hiçbir zaman, sözleşmeli bir memur, belli 
bir kamu hizmetinin tümünün icrasını üstüne almamakta, sadece hizmetin 
icrasına "katılmakta" dır. Hattâ bu katılma üstelik "icraî" bir suret
te de olmamakta, sözleşmeli personel, idarî âmiriyet makamlarında değil, 
bahusus "istişarı" görevlerde çalışi>ırılmaktadır. 

O halde, katılma, -bunun mahiyeti ve doğrudan doğruya veya dolaylı 
oluşunun ölçüsü bulunmadığından- aslında, bir sözleşmenin idarî jaitelik-
te ̂ bulunup bulunmadığını da tâyin edici bir faktör olmaktan çıkmıştır. 

Zaman zaman, yargı içtihatlarında (Örneğin Danıştay DDK. K,9't-0/290; 
Kararlar derg.l't, sf.52) sözleşmenin idarî sayılması için, doğacak ih
tilâflarda idarî yargı mercilerinin görevli olacağının kabulü şartı 
dahi arandığı görülmüştür. Fakat Danıştay, pek isabetli bir içtihatla 
daha sonra bu şarttan' dönmüştür. Bugün, müstakaa? içtihada'göre, böyle 
bir şartın, sözleşmenin mahiyetini tâyinde hiçbir yeri ve önemi yok
tur. Zira sözleşmeden doğacak ihtilâfların hangi yargının görevine gi
receğini ancak kanunlar tâyin eder. Yani, yargı görevi sözleşmenin ma
hiyetini tâyin etmez; sözleşmenin mahiyeti yo.rgı yerini tayin eder, 
O halde, hangi yargınnaı görevli olacağını, tarafların, "yargı görevi" 
konusunda mukaveleye dercottiklerinden başka şartlar ve niteliklerde 
aramak lâzımdır. 

Size, yargı içtihatlarımızda idari sözleşme için aranan kıstasları 
zikretmiş oluyorum. Ancak, bütün bunla.rın, son tahlilde ulaşacakları 
ve henüz yargı mercilerimizce b̂ lii'lsnenjemî - . birtek şart vardır: 

Sözleşme, eğer bir kanunun açık-seçik olarak vermiş bulunacağı bir 
yetki ile betahsis bir özel hukuk sözleşmesi olarak aktedilme'mişse, 
— İdarenin hukukî iktidarı sadece "devlet ye.tkisinden" ibaret olduğun
dan— bir İdarî sözleşmedir. 

/Şimdi, adlî-idarî yargı mercileri arasında görev ayrımı ilkeleri
nin tumsel bir özetini yapayım: 

1/ Kanun,' belli bir ihtilâf için, açıkça adlî veya idarî yargıyı 
görevlendirmişse (meselâ ahval-i şahsiye kayıtlarının tashihlnde-
ki gibi), mesele yoktur. 

2/ Böyle bir görevlendirme yoksa, ihtilâfta, idarî nitelik aranacak-' 
tır, İdarî bir ihtilâf, ancak (yasamıa ve yargı dışında) idare ta-
fmdan ve devlet yetkisiyle tesis edilen bir hukukî durum veya 
münasebetten doğabilir. Görev, idari-yargıdadır. 

3ger ihtilâfı doğuran hukukî durum veya münasebet,-bil' özel 
hukuk yetkisinin kullanılmasıyla teessüs etmişse, adlı yargı 
görevlidir. Özel hukuk yetkisi, kişilerin hürriyetleri ve kanun-
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larla belirlenmiş ''sübjektif hak" larıdır. İdareye de, bir 
kanunla, bazı hukukî münasebetler tesisi için bu tür bir özel 
hukuk yetkisi verilmiş olabilir. Bu yetki kullanılmış, hukuki 
durum veya münasebet, bu yetkiyle tesis edilmiş ve ihtilâf 
bundan doğmuşsa, görev, adlı yargıdadır. 

BÖLÜM V 

İDARÎ TASABBUFUN UWSÜRLAHI VE 
HUKUKÎ REJİMİ 

§ 1. İDARÎ TASARBUF KAVRAMI ' 

Yukarda, Birinci kısmın İkinci bölümünde (sf. h-0 ve müteakip) Kuvvet
ler ayrımı denilen teorinin tahlilinden başlayarak, organ•ve fonksiyon 
ayrımlarını hayli ayrıntılı olarak gözden geçirmiş ve devletin üç büyük 
.fonksiyonunun icrasında bu fonksiyonların mahiyetlerine uygun üç ayrı 
hukukî tasarruf türünün kullanıldığını söylemiştik. Bu tasarruflar ara
sında, "kanun" u, formel (=şeklî ve usûlî) özellikleri yönünden tarif 
ettik. Yargısal tasarrufu "muhkem kaziye" vasfı üzerinde durarak tanım
ladık. İdarî tasarrufu da, genel bir deyimle, "idarî fonksiyonun ifası 
için kullanılan tasarruf türü" olarak anlattık. 

Gerçekten tam bir bilimsel açıdan bakıldığı zaman, bu tanımlamaların 
bilimsel değerleri hayli tartışma götürür. Derslerimizde tuttuğumuz yol, 
itiraf edelim ki, pratik kolaylıklar sağlamak amacına yönelmiştir. Yoksa 
hoşgörüsüz "bir' bilimsel tahlile girişsek, neticede belki sadece "yargısal 
tasarrufu" muhkem kaziye niteliği ile muayyen bir ölçüde belirlemeğe mu
vaffak olabilecek, fakat diğerlerinde, bu derece bir başarıya dahi ulaşa
mayacağız. 

Bunun sebebini, bende değil, genel olarak Hukuk biliminde arayınız, 
şimdi burada, fonksiyonların ve-tasarrufların, derslerimizin başında yap
tığımızdan daha derin ve ayrıntılı bir tanımlamasına kalkışırsak, sizle
re, sadece bu konuda dört-beş yüz sahifelik bir etüt sunmamız gerekir. 
Bu nedenledir ki, pratik sonuç almaya çalışmayı tercih etmiş bulunuyoruz. 

Yasama'yi, hatırlayacağınız gibi "kanun koyma" olarak daralttıktan 
ve Yargı'yi muhkem kaziye niteliği taşıyan bir tasarruf olarak tanımla
dıktan sonra, geri kalan tüm faaliyetlerin "idarî tasarruf" larla icra 
edilmekte olduğunu, kanun koymaktan ve muhkem kaziye tesis etmekten baş
ka nitelikteki bütün devlet tasarruflarına "idarî tasarruf demek ioa-
bettiğini söylememiz gerekecektir. Ancak hemen ilâve edelim ki, hukukî 
tasarruflardaki bu mahiyet özellikleri, İdarenin yargısal denetiminde 
bu türlü göz' önünde tutulmamıştır. Örneğin, muhkem kaziyeye ulaşmadan 
önce, yargı fonksiyonunun ifası sırasında ittihaz edilip duran idari 
tasarruflar, "adlî tasarruf" veya "adlî işlem", "adlî muamele" diye bi
limsel değeri olmayan bir kategori icat edilmek suretiyle, kah organik, 
kâh fonksiyonel .açıdan İdarî tasarruflardan ayrı tutulmuş, bunların hu
kukîliklerinin değerini ölçme, ayrı bir usûle bağlanmıştır. Yasama işle
rinde de durum aynıdır. Neticede bir kanun'a müncer olan veya olabilecek 
nitelikte bulunan, fakat kendisi bir "yasama tasarrufu".mahiyetinde bu
lunmayan bazı idarî (=fouksiyonel anlajnda idâr^) nitelikteki tasarruf
lar "parlâmento tasarrufları", "paBlâmento işlemleri" gibi, gerçek bi
limsel tahlillere mütehammil bulunmayan bir kategoride toplanmış ve ka-
nuniyetlerinin (=hukukîliklerinin) denetimi, idarî yargının görevi dı
şında kalmıştır. O halde, idarî yargı mercileri tarafından hukukîlikleri 
denetlenen tasarruflar, ne kadar geniş bir alan kaplarlarsa kaplasın
lar, gene de, devlet tasarrufları arasında "idarî" nitelikte olanların 
ancak, bir kısmıdır. 



Bütün bu mülâhazaların ışığı alt'înda; daha başka tahlillere de 
girişmeksizin, idari tasarrufun bir tanımlaması üzerinde anlaşalım. 
İdari tasarrufu "İdarî fonksiyonun .(bktef.gj) ifası için ittihaz olu- • , 
nan tasaryuf" olarak tanımlayalım. Ancak hemen ilave edelim: Bu tanım
lamanın İ9İne, idare organının hemen hemen bütün tasarrufları girecek, 
fakat diğer devlet organlarının, idari nitelikte olan faaliyetlerinden 
bir kısmına iligkin tasarruflar dahil olabilecektir. , ', 
§ 2. İDABİ •VASASS.XSFVN glMS'JBLABI ) 

Bundan önce, İdarî yargı tekniğinden bahsederken idarî tasarrufla
rın unsurlara ayırılışma değinmiştim (sf. l46) . Evvelce, idarî tasai"-
rufların kanuniyetleri "yetki" unsuru üzerine teksif edilen ve bu yüz
den derinleşemeyen bir tahlil ile saptanırken, sonradan başka unsurlaî- '; 
da naz;ara alınmış ve tahlil çok cepheli ve daha derin olabilmiştir. '.'; 

ıŞİDidi, idarî tasarrufun bu unsurları Danıştay kanununda zikredil
mektedir, 521 sayılı bu kanunun 30 uncu maddesinin A fıkrasına gore, ;; 
-dolaylı bir ifadeyle- bir idarî tasarruf yetki, şekil, "sebep, konu ve ' 
maksat yönlerinden hukuka, aykırı olabilir. Bunlar, tasarrufun "unsur
ları" dır. ;"'i: 

Bundan önceki 35'f6 sayılı Danıştay kanununun 23 üncü maddesinin "C" V 
fıkrası esas, maksat, salâhiyet ve şekil olmak üzere dört unsurdan bah- •, ,, 
aederdi. "Esas" denilen unsur, bilhassa rahmetli Ord.Prof. Sıddık Sami : ,1 
Onar tarafından tenkit edilmekte, müphem addolunmaktaydı. Şimdi kanun, ş|, 
evvelce "Esas" denilen unsuru "yetki" ve "şekil" olarak ikiye sıyırmış ,']|ı 
görünmektedir. Kanunun bugünki unsur tesbiti, daha isabetlidir., iŞ' 

Bir tasarrufu unsurlarına ayırarak tahlil ve kanuniyetini böylece :>p';) 
tesbitin isabetine evvelce değindiğim içilı, tekrar dönmüyor ve şimdi 4.'P'' 
unsurların tahliline girişiyorum: ril 

A) SEBEP \ H;| 
Sebep, idarî otoriteyi, bir tasarrufu ittihaza yönelten dürtü'dür. l i i | 

Sebep, daha önceki bir hukukî tasarruf olabilir veya bir olay (=vâkıa) ;;;:,';[ 
olabilir. Örneğin bir memurun "sicil yönünden emekli" edilmesi (sf.132) i:'"'| 
halinde sebep, iki yıl üstüste alman olumsuz .sicillerdir. Bir kimseye 
vatan hizmeti aylığı tahakkuk ve tediyesi, onun bu tür hizmetini ve bu 
nedenle ona bir aylık ödenmesini öngören bir kanunun çıkması sebebine • 
dayanır. Eöylece, hukukî tasarruflar, başka hukukî tasarruflara veya 
bir hukukî tasarruf niteliğini kazanmasa da, hukukî değer izafe edilen 
bir takım irade beyanlarına dayanır. Buna karşılık, maddî vakıalara, 
olaylara, tabiat hâdiselerine dayanan tasarruflar da vardır. Bir memu
run 65 yaşını doldurması veya yirmi yıldan fazla hizmet etmiş durumda 
iken 2 yılda iyileşmeyen bir hastalığa yakalanması nedeniyle emekli 
edilmesi böyledir. 

Sebep, böylece hukukî re maddî olarak ikiye ayrıldığına göre, bir 
tasarrufun "sahih ve muteber bir sebebe" dayandığının tesbiti için bazı 
tahlillere ihtiyaç vardır. 

Sebep, evvelki bir hukukî tasarruf veya hukukî aohuç doğurabilecek 
bir irade beyanı ise (=hukukî sebep) burada, dayanılan tasarrufun bü
tün unsurlarıyla sıhhat taşıması, bir tasarrufa sebep olabilecek bir 
"irade beyanı" ise, iradenin, onu izhar etmiş gözüken-veya irade kendi
sine atfedilen kişiden sâdır olup olmadığının ve ondan sadır olmuş ise, 
herhangi bir fesatla sakatlanıp sakatlanmadığının tahkiki gerekir. 

İttihaz edilmekte olan tasarruf, evvelki "sakat" bir tasarrufu kendi
sine "se.bep" olarak alıyorsa, evvelki tasarrufun (=sebep addedilenin) 
sakatlığı, yeni ittihaz edilmekte olanı "sebep" yönünden sakat kılacak, 
yâni sebep sayılan tasarruftaki'sakatlık, yeni tasarrufa da, "sebep" 
unsuru yolundan bulaşacaktır. Binnetice ortaya, sebepten sakat bir tasar
ruf çıkacaktır. Bu hal, yeni tasarrufun ip'talini gerektireceği, gibi', 
iptal edilmediği takdirde de, onun gferi alınmasında veya düzeltilmesin
de üçüncü şahıslar hakkında yaratılmış hukukî durumların veya ilişkile
rin "istikrar'' kazanıp kazanmadığı yönünden (=yâni medenî hukuk d.eyi-
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miyle ''müktesep haklar'' a riayet, ger-ekip gerekmeyeceği yönünden) prob
lemler yaratacaktır. ... 

Tasarrufların bu tür "hukukî .sebepleri" nde mevcut olmuş bulunacak 
bazı sakatlıklar, "önerasia' ve "örtülebilir" cinsten olabilir. Bunlara 
"işlemez sakatlıklar" (=irregularites inoperantes) denir. Ancak hangi 
hallerde böyle işlemez bir sakatlık karşısında bulunulduğu titizlikle 
araştırılmalıdır. Yorura'un £on_ der^ce__da£ tutulması gerekir. Aksi halde 
hukukilikten "keyfîlik" alanına geçilmiş olunur•• 

•̂ addî (veya filî) sebeplere gelince, bir tasarrufun sebep yönünden 
sıhhati bakımından burada: a) Olayların gerçekliği, b) tam'lığı ve o) se
bep teşkil edebilme nitelikleri (^tavsifi) aranacaktır. 

Hukukun, bir tasarruf için sebep addedileceğini gösterdiği olaylar, 
"gerçek" olmalıdır, yâni gerçekten vâkî oldukları tesbit edilmelidir. 
Olaylar, kendi içlerinde maddî bakımdan ayrılabilir nitelikte ise, yani 
olay veya olaylar da muhtelif maddî unsurlardan meydana gelebilen türde 
ise, bu unsurların "tam" lığı, yâni "tamamının birden varlığı" aranmalı
dır. Olaylarda "bütünlük" şarttır. 

Nihayet gerçek olan ve tam olan (=eksiği bulunmayan) olayların, it
tihazına gidilen tasarruf için hukuken sebep teşkil edebilir mahiyette 
bulunması lazımdır. 

İdarenin bir tasarrufu ittihaz ederken "sebep" yönünden yapacağı tes-
bitler, o tasarrufun "gerekçe" sini teşkil edecektir. 

Anayasanın 135 inci maddesinin 3 üncü fıkrası, ''Bütün mahkemelerin 
her türlü kararlarının gerekçeli olarak yazı. . . "laoağmı söylemektedir.-

Buna karşılık, idarî tasarrufların ne,zaman gerekçeli olarak yazıla
cağı hakkında Anayasal "bir kural yoktur. Ancak kanunlar, tüzükler,-yönet
melikler, muayyen tasarruflar için (bittabi yazılı olması öngörülen ta
sarruflar için) gerekçe mecburiyeti koymuş olabilirler. 

Evvelâ şurasını belirtelim ki, Hukuk kurallarının, gerekçeli olarak 
yazılmasını emretmediği tasarruflar, "gerekçesiz" de olabilir diye düşü
nülmemelidir. Şekil itibariyle bir idarî tasarrufun metninde, kanunî bir 
mecburiyet bulunmadığı zaman, yukarda, mahkeme kararları hakkında görüldü
ğü gibi, bir "gerekçe bölümü" ne yer verilmeyebilir. Ancak bu, tasarru
fun, gerekçeden yoksun olarak da ittihaz edilebileceği anlamını bittabi 
vermez. Gerekçe, yazılı tasarruflarda, nihaî metnin ortaya konmasını ha
zırlayan belgeler arasında mutlaka yer alacaktır; yer almış olmak lazım
dır . 

"İyi idare" ilkeleri, yazılı olan her tasarrufun, kanun açıkça eraret-
mese'bile, gerekçeli olarak kaleme alınmasını ve ilgililere gerekçeli bir 
metin hâlinde tebliğini icabettirir. 

şayet böyle yapılmamışsa, gene "İyi idare" ilkelerine göre, istek üze
rine, sür'atle gerekçenin bildirilmesi lâzımdır. Gerekçenin, tasarrufla' 
birlikte veya sonradan istek üzerine sür'atle bildirilmesi halinde, ilgi
li kişi, tasarrufun hukukî olduğunu bizzat görerek, onun iptalini sağla
mak için idari veya yargısal başvurma külfetlerine katlanmayabileoektir. 

Bunun aksine, gerekçesiz karar tebliğ etmek veya gerekçeyi, istenildi
ği halde bildirmemek, üçüncü şahısları boşu boşuna rahatsız eder; külfet
lere, sıkıntılara hattâ ızdıraplara sokar ve İdareyi de daha geniş ölçüde 
dava tehditleri altında bırakır. İdare için dava tehdidi altına girmemek, 
sür'atli ve verimli hizmet görebilmenin şartlarından biridir. 

İttihaz ettiği tasarrufu gerekçeli olarak tebliğ- eden veya buna o sıra
da imkân bulunamamışsa, sür'atle gerekçe bildiren İdare, vatandaşta, keyfi 
hareket etmediği izleninıini de yaratacak, güven sağlayacaktır. 

Kaldı ki, gerekçe bildirmeyen.İdare, bir dava hâlinde, bu gerekçeyi, 
"re'isen tahkik" yetkilerine sahip Ijulunan idarî yargı mercilerine mutlaka 
bildirmek mecburiyetindedir. O halde, bildirilmetîinden kurtulmak mümkün 
olmayan gerekçeyi, başta bildirmek, İyi İdare için en salim ve hüsnüni
yetli bir tutumdur. • 

Gerekçe, adı üzerinde, J;)ir tasarrufun ne sebeple ittihaz edilmiş oldu-



ğunu gerek kanuniyet, gerek icab-ı halg, uygunluk yönlerinden hukukî bir 
mantık ve aıuhakerae içinde ve açık-seçik surette göstermelidir. Yoksa ço-̂  
ğu kere, tatbikatta görüldüğü gibi, o tasarrufu ittihaz hususundaki yetki
nin hangi normdan alındığını zikretmek, gerskçe göstermek değii.dir. ör
neğin ''.... kanunun. ... maddesi hükmüne göre....." o tasarrufun ittihaz 
edildiği şeklindeki beyanlar, gerekçe olmâ k bakımından hiçbir değer taşı
maz. İdarenin, bir tasarrufu ittihaz hususunda yetkiye sahip olması, o 
yetkiyi ne sebeple kullandığının izahı değildir. Tasarrufta gerekçe, yet
kinin dayanağını göstermek değil, tasarrufun ned^n. ittihaz edilmiş oldu
ğunu belirtmek demektir. 

B) KONU 
Tasarrufun konusu, onun Hukuk düzeninde meydana getireceği değişiklik, 

j'ani hâsıl edeceği neticedir. Bir emeklilik tasarrufunun konusu, memuru, 
memuriyet statüsünden çıkararak emeklilik statüsüne sokmaktır. Böyle bir 
tasarruf, Hukuk düzeninde, o memurun emeklilik statüsüne girmesi sonucunu 
doğurur. 

O halde, tasarrufun sebebi ile konusu arasındaki kuvvetli hukukî ve 
mantıkî bağlantı aşikârdır. Bildiğiniz gibi, 65 yaşını bitirmiş olmak, 
bir memurun, memuriyette devam imkânını ortadan kaldıran bir hâdisedir. 
Bu imkânın ortadan kalktığı tesbit edilmeli ve memur, emeklilik hakkını 
(yâni emekli statüsüne girebilmek imkânını) kazanmış bulunuyorsa, onun 
memuriyette devam edemeyeceği ve şartların gerçekleşmesi dolayısiyle emek
li sta-ıtüsüne sokulduğu,--bir idarî tasarrufla beyan edilmelidir. 55 yaşı 
doldurmak "sebep", binnetice emekli statüsüne girmek (=sokulmak) ise bu 
sebeple ittihaz edilecek olan tasarrufun "kanusu" dur. 

Şimdi, "sebep" unsuruyla biilikte, bu emeklilik işlemini tahlil ede
lim: . • . 

1/ Hukukî sebep: 65 yaşını dolduran bir memurun emekli edilmesinin 
hukuki sebebi, Emekli Sandığı kanununun 'tO mcı maddesindeki hüki.mdiir. 
. „,-_2/ Filî sebep 6̂5. yaşın doldurulmuş bulunmasıdır. 

3/ Konu, memurun, memur statüsünden çıkarılarak emekli statüsüne so
kulmasıdır. . ' 

Eğer kanun, 65 yerine örneğin 68 yaşın doldurulmasını emekliye şevk 
için sebep kabul etmiş olsaydı, memurun 65 yaşını doldurdu diye emekli 
edilmesi "hukukî sebepten yoksun"- olacaktı. Zira kötü sicil, maluliyet 
veya "görülen lüzum" (ki aşağıda bunu inceleyeceğiz) yahut belli koşul-
lurda istek gibi sebepler dışında, bir memurun mutlaka emekli edileceği 
yaş sınırı olarak 68 yaşın doldurulmasını öngörmüşse, 65' yaşında da, 63 
yaşında da, diğer herhangi bir yaşta da, memurun emekli edilmesi "hukukî 
sebep" ten yoksun olacaktır. 

Hukukî sebep, 65 yaşın doldurulması ise, bu sebeple bir emeklilik 
tasarrufunun ittihazı için "65 yaşın doldurulmuş olması" gibi, filî (mad
di)' bir sebebin varlığı da lâzımdır. Bu nasıl tesbit edilecek ? Bir kimse
nin kaç yaşında olduğu, tıbbî muayene ile ancak yaklaşık olarak tesbit 
edilebilir; günü gününe, hattâ belki ^-3 yıl fark ile dahi bunu tesbite 
imkân yoktur. Onun için. Kanun, memuriyete girişte, nüfus kagıdmdaki do
ğum tarihini ve nüfus kaydı ile nüfus kâğıdı arasında fark varsa, nüfus 
kaydmdaki doğum tarihini, eğer kayıtlarda ay ve gün gösterilmemişse (ki 
eskiden âdet değildi) o senenin Temmuz ayının birinci gününü esas kabul 
etmektedir. 18 yaşını bitirdikten veya memuriyete girdikten sonra yapılan 
yaş düzeltmeleri nazara alınmaz. 

Demek ki, maddî (filî) sebep de bu suretle tesbit edilmektedir. 
•Şimdi, .bu, maddi ve hukukî sebeplerin, emeklilik tasarrufu bakımından 

tavsifi, memurun emekliye şevki sebebini ortaya koyacaktır. Tasarrufun 
bu sebeplere dayanabilecek ola"n kohu'su, emeklilik statüsüne geçtfı'ödir. 
Şayet raem.ur, bu sebepler üzerine, emekliye sevkedilmeyip de "bağdaşmaz
lıktan dolayı" (bk. sf. 130) memuriyetinden uzaklaştırılsa, 65 yaşını 
dolduran memur, bu sebeple memuriyetinden uzaklaştırıldığı takdird'e, ta
sarruf "konu" yönünden sakat olur. Çünki bu.söylediğimiz sebebin yarata
bileceği konu, yâni hukukî netice, emekliliğe geçirilmedir. 



Fakat İdare, ittihaz ettiği tasarrufun konusunun "bağdaşmazlık su
retiyle memuriyetten uzaklaştırma" olduğunu ileri sürüyorsa, bu takdirde 
de, memuriyetten uzaklaştırma tasarrufu, konu değil ''sebep'' bakımından 
sakat olur. Zira "bağdaşmazlık" için, memurun, Kanunca ırenuriyetle bir 
arada yürümesi imkânsız sayılmış olan, meselâ Belediye meclisi üyeliği 
gibi bir görevi üzerine alraası lâzımdır. Öyle bir görev üstelenmiş olsa 
idi, bu üstelenme, bir "sebep" olarak', ancak "bağdaşmazlık dolayısiyle 
memuriyetten çıkarılma" konusunu doğurabilirdi. Halbuki 65 yaşını dol
durmuş olmak gibi maddî bir vâkia (tara ve gerçek olarak), kanunun ara
dığı şartlara göre, "bağdaşmazlık suretiyle memuriyetten çıkarılma'' ko
nusunu doğuramaz; çünki burada "bağdaşmazlık" için kanunun gösterdiği 
"hukukî sebep" yoktur-, yâni bağdaşmaz bir görevin kabul edilmesi hadise
si yoktur. Hukukî sebebin yokluğu nedeniyle, 65 yaşını doldurmuş olma 
vakıası da, bağdaşmazlık suretiyle uzaklaştırma için filî (=maddî) sebe
bi teşkil etmemektedir. 

Şimdi bir başka misal alalım: 
Devlet Memurları kanununun 125 inci maddesinin E bendinin ç fıkrası

na göre "İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilir özürü olmaksızın bir yıl 
içinde toplam olarak 30 gün göreve gelmemek" bir daha devlet memurluğuna 
alınmamak üzere memuriyetten çıkarılmayı gerektirir. 

Demek ki, toplara olarak 30 ßün göreve gelmesek fiil (=;maddî) sebep
tir. 

Bu "göreve gelmeme" nin izinsiz veya kabul edilir özürsüz olması ise 
hukukî sebebi teşkil etmektedir. 

Şimdi, memurun bütün bir Şubat ayı boyunca memuriyete gelmemesi ha
linde, maddi sebep vardır, fakat tem değildir. Memıurun, memuriyete gel
mediği sahihtir; doğrudur. Memuriyete belli sürelerle gelmemek, bir di
siplin cezasını muciptir. Fakat, şu söz konusu cezanın verilebilmesi için 
herhangi bir süre gelmemek değil, toplam 30 gün gelmemek gerekir. Hiçbir 
Şubat ayı 30 gün olamayacağına göre, sırf Şubat ayının tamamında raem.uri-
yete gelmemek, bu cezayı, maddî sebep olmak yönünden, gerektiremiyecek-
tir. Maddî sebep tam değildir. 

Memur böyle toptan değil de, parça parça göreve gelmezlik etmiştir. 
Bu gelraezligin toplamı 35 günü bulmaktadır. O halde maddî sebep vardır; 
gerçektir ve tara'dır. 

Fakat, bu 35 günün 5 günü Pazar'a, 'f günü Kurban bayramına, bir günü 
de Kurban bayramının 5 inci günü Cumartesi.ye düştüğü için tam tatile te
sadüf etmektedir. O halde memur, "izinsiz" olarak sadece 25 gün göreve 
gelmemiş olmaktadır. Zira bu tatil günlerinde (kendi hizmeti bakımından 
başkaca izinlilik veya görev mecburiyeti yoksa) izinli durumdadır. Deraek-
'ıci, söz konusu cezanın verilebilmesi için, hukukî sebep bulunmamaktadır. 

Diyelim ki, memur, toplam 30 gün, izinsiz olarak veya izinli sayıla
mayacak surette ve ayrıca kabul edilir bir mıazereti de bulunmaksızın işe 
gelmemiştir. İdare ise, kendisini emekliye şevketmektedir. 

Emeklilik tasarrufu, sebep yönünden sakat'tır; sebepten yoksundur. 
Zira 30 gün bu suretle göreve gelmemek, memur hakkında belli bir tasar
rufun ittihazı için sebeptir; fakat o belli tasarrufun konusu "emeklilik" 
olamaz. Zira emeklilik konusunu (neticesini) doğuracaK bir tasarrufun se
bepleri arasında, kanun böyle bir sebebi göstermemiştir. Tasarruf, "emek
lilik" olarak sayılırsa, "hukukî sebepten yoksun" dur. Mevcut hukukî ve 
filî sebepler, bir tasarrufun ittihazı,için sebep addediliyorsa, ou ta
sarruf anoak "memuriyetten çıkarma" olabilir. 

CJJjAKSAT 
Haksat iki türlüdür. Birincisi "genel", ikincisi "özel" maksattır. 

Genel maksat, kamu yararı, hizmet yararıdır. Bu iki kavram aynı.anlamı 



(199)., , . 
ifade eder. Zira hizmet yararı, daha dar olmakla beraber 'kamu yararı" 
hedefinden ayrılamaz. Çünki kamuya yararı olmayabilecek bir kamu hizme
ti düşünebiİL^ğe imkân yoktur. 

Genel maksat budur. Kamu yararı, hizmet yararıdır, özel maksat ise, 
İdareye belli bir tasarrufu ittihaz için yetki veren, sebep gösteren 
norm'un, bittabi genel maksada aykırj. olmamak, onun alan ve amacı içinde 
kalmak şartiyle, güdebileceği daha kısa bir maksattır. 

Böyle olunca, genel maksadın (=karau yararı=hizrae.t yararı) değil sade
ce idari nitelikte, fakat devletin diğer hiçbir tasarrufunda değişmezliği 
kendini gösterir.Devlet tasarrufları, devlet yetkileriyle ittihaz edi
lir. Hiçbir devlet yetkisi, kamu yararından başka herhangi bir yarar için, 
meselâ özel yararlar, özel çıkarlar, özel duyguların, hırsların, menfaat
lerin, kinlerin, gayz'ların (=düşmanlıkların), husumetlerin, şahsî heves
lerin, şahsî komplekslerin, kişisel inançların, kişisel siyasî tercihle
rin, kişisel felsefi veya siyasî kanaatlerin gerçekleştirilmesi, başarısı 
için kullanılamaz. Başta Anayasa olmak üzere, bütün mevzuat, dolaysız ve
ya dolaylı olarak, bu tür davranışları yasaklamıştır. 

Devlet yetkileri, mutlak monarşilerden bu yana, kimsenin kendi kişi
liğinde bulduğu, kendi zâtına mahsus yetkilerden değildir. Devlet yetkisi, 
bir sübjektif hak,'"bir hürriyetin kullanılışı değildir. Kişilerin hürri
yetleri kişiliklerin korunması, sübjektif haklar da bu korumanın hukuki 
yollarıdır. Devlet yetkisi ise, devletin aracılığı ile topluma aittir. 
Toplumun hiçbir ferdine, zümresine, bölümüne değil, tümüne, daha doğrusu 
"tümlüğüne" aittir. 

Toplumun tümlüğüne, bütünlüğüne ait bir hukukî güç ise, ancak toplu
mun (=kamu'nun) tümsel yararını gerçekleştirmede kullanılabilir. 

Onun için, idarî tasarruflarda da maksat, sabit ve değişmez, takdire 
bağlı olmayan bir unsur'dur.Hangi idari tasarrufta (ve genellikle^herhan-
gi bir devlet tasarrufunda) maksadın bu mahiyet ve yönünden saptırıldığı 
görülürse, o tasarruf, saptırmanın ağırlık derecesine göre, sakat ve daha 
sonra da giderek, "yok" olur. 

Bir de, bu genel ve değişmez maksat içinde, devlet yetkisini veren 
norra'larxn "özel" maksatları üzerinde duralım; 

Örneğin, Devlet Memurları kanununun 13 üncü maddesinin (bk. sf. 123) 
ÖE9İ bir maksadı vardır (»). Maksat memuru değil, idarenin faaliyetinden 
zarar gören üçüncü şahısları (=idare edilenleri) korumaktır. Bu hüküm ile, 
görev ve yetki sınırını aşarak üçüncü şahıslara zarar veren memurların 
himaye edilmelerinin amaçlanmadığı, tazminata mahkûm edilecek İdarenin, 
verilen zarardaki şahsî kusuru derecesinde (=müterâfik kusur) genel hüküm
lere göre memura rücıı edebileceği hükmünden bellidir- Madem ki memur, 
sabit ols.cak şahsî kusurundan dolayı İdareye karşı mesul olacak ve İdare
nin üçüncü şahsa ödeyeceği tazminattan kendi kusur payına düşeni İdareye 
ödeyecektir, o halde İdare niçin, daha başlangıçta, memurla üçüncü şahıs 
arasına giriyor ve tek sorumlu mevkiine konuluyor ? Normal olarak (netekim 
eskiden öyleydi) zarar gören üçüncü şahsın, kendisini izrar eden memur 
ise ona, İdare ise İdareye ve her ikisi müştereken zarar vermişlerse her 
ikisine karşı bir tazminat davası açarak zararının telâfisini istemesi ge
rekmez mi î . 

Gerçi bu böyledir. Fakat, şahsî kusuru uisbetinde tazminata: mahkum 
edilecek olan memurdan, hele tazminat önemli bir meblâğa varıyorsa, üçün
cü şahsın bu meblağı bilfiil tahsil edebilmesi mümkün müdür ? Pek çok 
halde, mutazarrır olan kişi, ya lehine hükmedilen tazminatı senelerce sü-

(*) Madde 13•' "Kişiler, kamu hukukuna tabî görevlerle ilgili olarak uğ
radıkları zararlardan ötürü, bu görevleri yerine getiren personel 
aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Kurumun, genel 
hükümlere göre sorumlu personele rüoû haklcı saklıdır".' 



recek icra takipleriyle güçbelâ alabilecek, yahut hiç alamayacaktır. 
O halde devlet, hera tazminat davasının sür'atle sonuçlanması için ara
ya girmekte, hem de hükmedilebilecek bir tazminatı, xzdirap vermeksi
zin üçüncü şahsa ödeme işini adetâ bir ön-finansman gibi üzerine almak
tadır. Adeta, devlet, memurunun, idare edilenlere vereceği zarardan dola
yı, idare edilenleri sigorta eder gibidir. Evvelâ zarar gören kişi, taz
minatını alsın; sonra kusur İdarede mi, memurda mı, yoksa her ikisinde 
mi ? bu cihet araştırılsın. Eğer ödenen tazminatı doğuran kanunsuz ve hak
sız işlem veya eylemde, memurun şahsî kusuru sabit olursa, devletle memur 
arasında bu mesele, idare edilen' kişiyi ilgilendirmeden ve uğraştırmadan 
halledilir. 

Kanunun özel maksadı budur. Bu özel maksat ile, genel maksadın sınırı 
aşılmamış, genel maksattan sapılmamıştır. Zira, İdareden zarar görenlerin 
bu zararlarının ödenmesinde kamu yararı vardır. Fertler arasında ve kanun 
önünde ve Devlete karşı yükümler bakımından ''eşitlik" ilkesi, kim zarar 
görürse onun zara.rmı ödemekle; korunur. 

Demek ki, söz konusu 13 üncü maddenin yorumlanması yapılırken, kanun 
koyucunun bu özel maksadı göz önünde tutulmak ve memurdan ziyade İdarenin 
davalı mevkiine konulabilmesini mümkün kılacak bir yorumu kabul etmek la
zımdır (*). • 
. O halde, bir idarî tasarruita, değişmez unsur olan genel maksat için

de, tasarrufu ittihaz yetkisini veren ve. ittihaz sebeplerini Ve konusunu 
göster.en' normun özel maksadı göz önünde tutulmak şarttır.' Bu genel ve özel 
maksatlar, aşıldığı -zaman, devlet yetkisi "saptırılmış" olur. Bu saptır
mada sadece hukuki bir isabetsizlik varsa, iptal ile yetinilir. Eğer, hu-

!: kukî isabetsizlik ötesinde devlet yetkisinin, yukarda belirttiğimiz gibi, 
sübjektif ve-kişisel amaçlarla kullanılması hâli görülürse, tasarruf, 
İdareye kabil~i atıf ve izafe olmaktan çıkar. 

! Ancak, takdir edersiniz ki, bu hâlin tesbiti her saman kolay değildir. 
I idareci, kişisel maksatlar güttüğü zaman, çoğu kere bunları kanunî ve hu-
"ı kukî gözükebilecek kılıflarla örtebilme imkânına da sahiptir. 
5 Bu nedenle, tasarrufun maksadmdaki kişisel amaçlar ve "yetki saptır

ması" denet -mercii tarafından "sezilse" bile, objektif olarak, her zaman, ' 
(j kolayca ortaya konulamaz; İdareci şahsî kusurdan sıyrılır ve İdare, tasar-
l rufunun iptal edildiğini görmekle kalır. 

Tasarrufta güdülen maksadın objektifliği ile sübjektifliğini, kamu ya-
I rarını ve hizmet yararını amaçlayışı ile kişisel amaçları güdüsünü bir-
î birinden objektif biçimde ayırmaktaki güçlükten dolayıdır ki,.Fransız 
i! Danıştayı, yaklaşık 15 yıldır, maksat unsuru üzerinde durmaktan çok, dik-
H; katini tasarrufun "sebep" unsuruna çevirmiş ve bu unsuru tahlil için, 
|'|| bahsettiğimiz ve anahatlarını belirttiğimiz denet tekniğini geliştirraiş-
ü tir. 
; Bu denet tekniğinin geliştirilmesi sonucudur ki, idari tasarrufta, 
,' "sebep" ob jektifleştirilmiş , idareciyi, tasarrufu ittihaza yönelten ve 
''• başlangıçta "sebep" yerine ikame edilmek istenen SAİK (=motif impulsif) 
'i hemen tamamen terkedilmiştir. ili 
î; Bizde, gerek İdare hukuku literatüründe, gerek bazı yargı kararla-
F rında "sebep" yerine "saik" ten söz edildiği hâlâ görülür. Bu, eski bir 

anlayıştır. Zira saik, psikolojik bir dürtü'dür; psikolojik olaylar ve 
it etkenler "derûnî"T=nLçsel) dir; ruhî' dir; tam bir açıklıkla haricen te
il zahür etmedikçe bilinmez, anlaşılmaz ve hele ispatlanamaz. İdareci, 
jj; üçüncü şahsın hasmı mıdır ? düşmanı mıdır ? Ona karşı kini, gayzi mı 

vardır ? İntikam peşinde rai koşmuştur ? 
Yoksa idareci böyle küçüklüklere düşmeyecek bir ruh ve fikir olgun-

luğundadır da, sırf hukukî bir h'atâ, yanlış bir yorum, sakat bir uygulama 
rai yapmıştır ? Nereden bileceksiniz ? Açık-seçik tezaJıürler varsa pek 
(*) Ancak, bu 13 -üncü maddeye rağmen, kamu görevlilerinin "şahsı kusur
dan dolayı şahsî sorumlu_lukla.rı ilkesi kalkmamıştır. Bu husustaki açık-
laraaları okuyunuz. Sf. 12.3 ve müteakip. 



ala. Fakat yoksa, ve idareci, şahsı kusurun ağır olabilecek sonuçların
dan ve hatta görevi ihmal, görevi kötüye kullanma gibi doğabilecek cezai 
sorumluluklardan dahi kendisini kurtarabilmek iğin beceriksizliği, tec
rübesizliği, gafleti, hattâ yeteneksizliği kabulleniyorsa ve bu suretle 
maksattaki sapmayı örtmeğe çalışıyorsa ?... Ki çoğunlukla bunda muvaffa
kiyet imkânı vardır; o zaman objektif bir tahlile, objektif hukukî bul
gulara ve tesbite imkân kalır mı ? 

Onun için, maksat unsuruna fazla yüklenerek, aâlk gibi psikolojik 
dürtüler ve hatta psişik olgular üzerinde durarak neticede bir takım 
"sezgilerle" hüküm vermemek, objektif olabilmek için, Fransız Danıştayı 
Sebep ile Ma.ksat arasındaki hukukî ve psikolojik illiyeti düşünerek, 
araştırmalarını sebep unsuruna teksif etmiş ve bu unsur üzerinde, yer yer 
bahsettiğimiz kuvvetli "tahlil tekniği" ui geliştirmiştir. 

Böyle bir tahlil tekniği gereği gibi anlaşılıp kullanıldığı zaman, 
idarî tasarrufta Maksat gibi, ruhî, zihnî faktörlerin ağır bastığı ve 
tâyin edici olduğu bir unsur üzerinde durmağa bile hacet kalmamakta, Se-
bep'teki tahlil, her sakatlığı, tam bir objektivite ile ortaya koyabil
mektedir. Su yeni Fransız içtihatlarında görülen teknik ve eğilim budur. 

Özellikle, daha aşağıda ele alacağımız "takdir yetkisi" nin deneti
minde, Sebep unsurundaki araştırma tekniği, bugün, hatta bu yetkinin hu
kukî mahiyetini dahi, faal idareyi köstekleyici bir yönde olmaksızın, de
ğiştirmiştir denilebilir. 

D) gEKİL 
Şekil, bizde genellikle, tasarrufun Hukuk düzenine intikalindeki 

Fakat bu, aslında. Hukukumuzun "Şekil" unsuruna atfettiği mananın 
sadece bir görünüşüdür. Şekil kavramına "usûl=procedure" ü de Ahal et
mek gerekir. Şekil, maddî biçim'i ve tasarrufun ittihazmdaki usûlü ayrı 
ayrı ifade eder. 

Tasarrufun zâtını ve cevherini teşkil eden irade. Hukuk düzenine, 
maddî bakımdan birkaç biçimde intikal eder: Yazılı, sözlü olabilir; bir 
hareket olabilir; hattâ hareketsizlik (=sükût) bile olabilir. 

Bizde, idarî tasarrufların yazılı olması esastır. Bunu, Anayasamızın 
ll̂ f üncü maddesinin 5 üncü fıkrasından çıkarıyoraz. Bu fıkrada, idari iş
lemlerden dolayı açılacak davaların süresinin "yazılı bildirim" tarihinden 
başlayacağı yazılıdır. 

Fakat böyle bir icap, şüpheaiz, kişileri ferden ilgilendiren tasarruf
larda yerine getirilebilir. Bir tâyin, bir disiplin cezası, bir ruhsatın 
verilmesi veya reddi kararı gibi ferdî (=individuel) tasarruflar, yazılı 
olabilmelidir ki tebliğ edilsin. 

Şenel (=şahsî tebliğleri mümkün kılaraayacak kadar çok kira'seleri birden 
ilgilendiren) tasarruflarla, kural-tasarruflaz' tebliği gerekmeyen tasarruf
lardandır. Ancak, tebliğ gerekmediğine göre, bunların yazılı olmayabilecek
leri sonucu bittabi çıkarılamaz. 

Tazılı tasarrufların biçimleri, özel kanunlarda sarahat yoksa, muayyen 
değildir. Ancak yazılı olması gereken bir tasarrufun, onu ittihaz eden 
âmir makara sahiplerinin imzalarını taşımaları, irade beyanının belgelen
dirilmesi bakımından zorunludur. Ayrıca, tasarrufun ittihazını düzenle
yen kurallar, bunların Özel tipte belgeler hâline sokulmasını, imzadan 
başka mühürlenmesini de öngörmüş olabilirler. 

Bazı idarî tasarrufların, ferdî hukukî durumlar yaratsalar, belli ki
şilere ilişkin olsalar bile devlet tasarruflarının resmî yayın aracı olan 
"Resmî Gazete" de yayınlanmaları öngörülmüş bulunabilir. Bazan, kanunî 
mecburiyet olmadığı halde de yayınlandıkları vâkîdir. 

Ferdi hukuki netice doğuran tasarrufların İdareyi bağlaması,- bunların 
tekemmülü için gereken iradelerin telâhuk etmesi (^birleşmesi) suretiyle
dir. İlgililer için yüküm doğurmaları ise, kendilerine tebliğ ile mümkün
dür. Örneğin, Cumhurbaşkanının imzasına sunulan tâyin kararlarının Resmî 



Gazetede yayınlanmaları (*) tekernnjiil şartı değildir. 
Özel kanunlar, idarî otoritelere sözlü olarak da tasarruf ittihazı 

yetkisini vermişlerdir. Örneğin, kanunsuz bii' toj)lantı veya yürüyüşün da
mıtılması hakkındaki tasarruf, sözlü olarak ittihaz edilebilir (**). 

Susan bir kimseye bir irade beyanının isnadı kaideten mümkün değildir. 
"Sükût ikrardan gelir" diye bir genel anlayış varsa da, bu daha gok, çekiş
melere .girişmek istemeyen insanları zorla çekişmeye sokmak için bir tak
tiktir. Sükût, bil'akis aldırmazlık, önem vermezlik, bir işi yeya davranı
şı ya da bir ithamı kendine mal etmeme anlamını taşır. Zira susanların ve 
bir harekette bulunmayan, birşey yaprasıyanların da birşey söylemiş veya 
yapmış sayılacaklaı^ı bir genel kaide olsa, kimse binbir olumsuz sonuçtan 
veya töhmetten kendisini kurtaramaz. 

Ancak, bazan, özel hükümler, istisnaî haller için, sükût ve hareket
sizliğe karşı da bazı sonuçlar öngörmüşlerdir. Bunlai'dan en.genel olanı, 
belli süreler içinde, bir özür olmaksızın, haklarını kullanmayanların, 
böyle bir kullanıştan vazgeçmiş sayılmalarıdır. 

İdare hukukunda, susmanın ve hareketsizliğin sonuç doğurduğu önemli 
hallerden biri "İdarenin susması aleyhine dava" da görülür. İlerde tel'irar 
ele alacağımız gibi, haklarında, idarî davaya konu olabilecek bir işlemin 
veya eylemin yapılması için idarî makamlara başvuranlara karşı, idarî ma
kamlar üç ay içinde açıkça cevap vermezlerse, başvurmayı reddetmiş ve vâ-
kî istek karşısında olumsuz karar almış sayılırlar. Zımnî bir tasarruf 
ittihaz etmiş telâkkî edilirler. Bunun iptali için dava açılabilir. 

Demek ki, sükût ile de beyanda bulunmuş olraa hâli -ender de olsa- söz 
konusudur. 

Şekil unsurunu, usûl olarak, da addetmek gerektiğini söylemiştim', ffsul, 
idarî tasarrufların ittihazında-izlenecek biçimsel bir yolu,'iradenin ve
ya iradelerin izhar ediliş şartlarını ifade eder. 

Bu mülâhaza iledir ki, muamele ile tasarrufu birbirinden ayırmak mec
buriyeti vardır. Aynı sebeple, "tasarruf" deyimi yerine, aslında "muamele" 
demek olan "işlem" deyimini kullanamıyorum. 

Anayasamız, 11^ üncü maddesinin birinci fıkrasında "İdarenin her tür
lü aylem ve işlemi..." derken "eylem" kelimesiyle "fiil" i, "işlem" kelime
siyle de "tasarruf" u kasdetmektedir, Fakat 112 inci maddede "yerinden yö
netim" olarak kullanılan deyimin "hizmet adem-i merkeziyeti" i ifadeye bir 
türlü elverişli olamaması gibi, "işlem" kelimesi de "tasarruf" u ifade ede
memektedir. Zira "işlem" muamele'nin karşılığıdır. Amel ve iş aynı şeydir•• 
Ve her muamele, bir hukuki tasarruf olmadığı için, "işlem" ile "tasarrufu" 
aynı anlamda kullanamıyorum. Şimdi, idarî tasarruflarda usul bahsinde, 
bir tasarrufun ittihazında müteaddit muameleler olabileceği ve bunların 
sonucunda ortaya bir tasarrufun çıkabileceği görülecektir. 

Usûl bakımından, tasarrufları "bfisit" ve "karma" olarak ikiye ayır
mak gerekir. Basit tasarruflar (=act6s simples) tek bir iradenin ızha-
rıyla teşekkül edenlerdir. Karma tasarruflarda (=actes complexes) ise 
müteaddit iradeler telâhuk eder ve bir tasarruf meydana gelir. Örneğin 
bir bakanlar kurulu kararını ele alalım: Kararın ittihazını gerekli gö
ren bakanlık teklifte bulunur; kendisi de esasen bir kollektif tasarruf 
(bk.sf.39) olan Bakanlar Kurulu kararı buna eklenir; üçüncü aşamada Cum
hurbaşkanının iradesinin de (=tasdikinin) eklenmesi lâzımdır. Görüyorsu
nuz ki ÜÇ'aşama ve üç irade, birleşmek suretiyle bir tasarruf meydana 
gelmektedir. 

Bazan bu aşamalar daha da çoğalır ve birbirine eklenecek iradeler 
fazlalaşır; üstelik her iradenin beyanı için ayrı bir usûl (=procedure) 
de öngörülmüş .olabilir. Meselâ, belediyede bir dciire başkanı teklifte 
bulunur; belediye başkanının iradesiyle teklif oncüme.ne havale edilir; 
encümende belli bir müzakere usûlü ile görüşülüp oy toplanır, karar ve-

(«) 1322 sayılı Kanun; mad,.l,C. 
(**) Polis Vazife ve Salâhiyet k. mad. 2,B,IX. 
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rilir; belediye meclisine götürülür. BuJ-ada.da toplantıya., müzakereye 
ve karara ilişkin muayyen usûllere riayetle meclisin kararı oluşur; ve 
bunun ardından bir de, bir vesayet makamının tasdiki gerekebilir. Böy- " 
leoe her' aşamada, ayrı ayrı vo gelişkin usûllerle irade izhar olunmakta
dır. Bu türlü bir tasarruf, şüphesiz karma bir tasarruftur; fakat irade
lerin izharında, her bir irade için geliştirilmiş ve ayrıntılı usûller 
izlendiğinden karmaşıklık vasfı da yoğunlaşır. Bu tür tasarruflara, biz.de 
henüz alışılmamış, fakat Fransada eskice bir deyimle "operations a pro
cedure" (= usûllü tasarruflar) denilir. 

Karma tasarruflar, "ayrılabilir-tasarruf'lara" (=actes detachables) 
bölünebilir, "Ayrılabilir" bir tasarruf, karma tasarrufun içindem "çeki
lip alınarak "kanuniyeti", karma tasarrufun tümlüğünü incelemeye hacet 
bulunmaksızın münferiden incelenebilen bir tasarruf demektir. "Ayrıla
bilir tasarruf" 1arm hangileri olduğu, her k8.rma tasarruf için, yargı 
içtihatlarıyla belirlenir. 

Örneğin bir sözleşmenin akdini ele alalım: 
Hazırlıklar bir tarafa, sözleşmenin belli bir âkitle yapılması hak

kındaki karar ile bizzat sözleşme, özel hukukta bir bütün teşkil ettiği 
halde, İdare hukukunda, bu bütünün içinde ayrılabilir tasarruf olarak, 
sözleşmenin yapılması hakkındaki karar (=ihale kararı) vardır. Bir söz
leşmenin akdine karar verilmesi ile, bizatihi söz.leşme, birbirinden ay
rılarak denetlenebilen tasarruflar teşkil ederler. 

Gerek maddî biçimde, gerek usûlde, Hukukun aradığı şartları 1/ Aslî 
şekil (veya usûl) şartları, 2/ Talî şekil (veya usûl) şartları olarak 
ikiye ayırırlar. Aslî şekil şartlarında sakatlık, iptali gerektirdiği 
halde, talî şekil şartlarındaki sakatlık bazan örtülebilir (=sonradan 
telâfî edilebilir), bazan da "işlemez"" (=inoperant) sayılır. 

Örneğin, bir tüzüğün yapılması için Danıştaym mütalâasını almak, 
Anayasa gereğidir (mad. 107), Danıştaydan geçirilmeden kabul edilj.p yü
rürlüğe konulacak bir tüzük, aslı bir usûl şartından yoksundur. 

Bir yönetmeliğin yayınlanması aslî bir şekil şartıdır; Anayasa gere
ğidir (mad.113). Yayınlanmamış bir yönetmelik, üçüncü şahıslara karşı 
İdarece dermeyan'edilemez (=ileri sürülemeâ); bu nedenle de böyle bir 
yönetmeliğe dayanılarak ittihaz edilecek bir tasarruf, "hukukî sebep"ten 
yoksun olur; iptali gerekir. Zira yönetmeliğin yayınlanması, aslî bir 
şekil şartıdır.. 

Buna karşılık, örneğin bir tasarrufu imza eden yetkilinin resmî sıfa.-
txnin, imzanın yanına yazılmamış olması talî bir şekil şartıdır; örtüle
bilir. Pul üzerine atılması gereken bir imzanın açığa atılması ve pulun 
başka suretle iptal edilmesi, "inoperant" (=işlemez) bir sakatlıktır. Bu 
yüzden bir tasarruf iptal edilmez.(*). 

Gene, idari bir kurula, onun mensubu olmayan bir kimsenin katılması, 
müzakereye de katılmamak veya katılmış olsa bile oy kullanmamak, yâni 
kurulun kararma o kimsenin kurulda hazır bulunması herhangi bir suretle 
tesir etmemek şartiyle birçok halde, Fransız Danıştaymca, "işlemez" bir 
sakatlık olarak kabul edilmiştir. Bir kurulda, bir kararın ittifakla 
alınmış olması hâlinde, üyelerden birinin usulsüz oy kullanması talî bir 
usûl sakatlığı kabul edilmiştir. İhhâ'sız (=önerisiz) yapılmış bir tâyin 
tasarrufunu , inhada bulunacak makam, tâyin yapan makamın, iyerarşik ba
kımdan' emri altında ise, Danıştayımız, iptal gerektirmeyen ve tashihi 
mümkün bir usûl sakatlığı olarak kabul etmiştir. 

Özellikle usûl meselelerinde bu "talî" sakatlık veya "işlemez sakat
lık" hallerine bakarak ve bilhassa usûl sorunlarına ve şartlarına "kır
tasiyecilik", "formalite" diye sık sık hücumlarda bulunulduğunu göz önüne 
alarak, usûlü, önemsememe eğilimi göstermek de büyük hatâ olur, Görüjıürde 
idare edilenleri sıkıcı olarak ortaya çıkan usûl zaruretleri, aslında 
gene idare edilenler İçin bir- teminat teşkil eder,- Zira muayyen usûllere 

(*) Pul iptal etmek, teknik bir terim değildir; aynı pul bir defa daha 
kullanılmasın diye onu çizmek, üzerine tarih atmak gibi işaretlerle 
pul iptal edilmiş olur. 
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riayet, İdareyi daha dikkatli', dah* düşünceli ve bilinçli harekete yö
neltir. Böylece fertler, idarî tasarrufların sıhhati lehinde karineler 
kazanmış olurlar. İdareye daha fazla güvenebilirler ve sakat idarî ta
sarrufların idarece geri alınması gibi, zararlı sürprizlerle daha az 
karşılaşırlar. 

E) YSTKİ 

Yetki konusunda, derslerimizin ilk sayfasından bu yana, yer yer, hay
li durduk (Bk. sf, 1? vd., 20 vd., aî. 46 vd., sf.55 vd., sı. 62 vd., 
sf. 123 vd., sf. 189-191). Yetkiyi, İdare adına norm yaratabilme gücü ola
rak tanımlayabiliriz. 

Yetki, bir hukukî iktidar türüdür. Özel hukuktakiniu aksine, kamu 
hukukunda yetki, aynı zamanda bir yüküm teşkil eder. Sübjektif haklar 
''kullanılabilir"; fakat idarî faaliyette, yetkili, yetkisini kullanmağa 
mecburdur; yetkiyi kullanmamak, görev yapmamak yani yükümdü yerine ge
tirmemek demektir. Yetkiyi kullanmamak da, onu hukuka aykırı kullanmak 
gibi bir iptal sebebidir. Kullanılmayan yetki, İdare hukukunda "aşılmış" 
sayılır. 

Demek ki, yetkili merciin, o yetkiyi kullanmamak hususunda "yetkisi" 
yoktur.' Hukuk düzeni, idarî mercie "takdir yetkisi" de verir. Aşağıda 
ele alacağımız bu takdir yetkisi de, ferdin sübjektif hakkına benzemez. 
Sebep ve konu unsurlarını ve tasarrufu ittihaz zamanını tâyin hususun-
da-ki serbestlik dahi sıkı kanunî şartlarla sınırlıdır. 

Devlet yetkisi, yer yer değindiğimiz ve şimdiye kadar belirttiğimiz 
gibi, kullanılması gerekli bir hukukî iktidar (=güç= pouvoir) olduğu ve 
idarî görev mahiyetini de taşıdığı için ancak kanunlardan doğar, kanunun 
belirttiği şekilde verilir. Devyet yetkisi aslî olarak iktisap edilmedi
ği için bunun mahiyeti ve sınırı üzerindeki tereddütlerle, kanuna ve gö
revin icaplarına sıkı sıkıya bağlı bir yorum esasının kabul edilmesi lâ
zımdır. Gerçek kişiler, yasaklanmamış her davranışlarında hukuki ehliye
te sahip oldukları halde, kamu görevlileri ancak açıkça müsaade edilen 
davranışları için yetkilidirler. Devlet yetkisi, kamu görevi ile eş an
lamlı olduğu için, yetkinin mahiyet ve sınırlarını, görevin icapları çi
zer. 

İdare hukukunda, yetkinin 1/ Konuda (ratione materia), 2/ Mekânda 
(ratione loci) ve 3/ Zamanda (ratione.temporis) olarak üçe ayrıldığını 
görürüz. 

1/ Konuda yetki, hukuk düzeninde belli hukukî değişiklikleri ifade 
edecek normların tesisi yeteneğidir. Tayin yetkisi, kamulaştırma yetki
si, disiplin cezası verme yetkisi, ödeme yapma yetkisi, tüzük, yönetmelik 
çıkarma yetkisi.., gibi. 

2/ Mekânda yetki, idarî otoritenin konu bakımından yetkisini kullana
bileceği coğrafi görev alanının sınırlarıyla taayyün eder. Mahkemelerin 
yetkileri (=salâhlyetlori) gibi, idarî otoritelerin de coğrafî yetki alan
ları vardır. Eski 411de, yargı mercileri ve İdare arasında bu yönden bir 
ayrım yapmaksızın, yetkinin coğrafî alanına "daire-i kaza" denilirdi. 

Konularda yetkili olanların, bu yetkilerini, kendi daire-i kaza'ları 
dışında kullanmaları "yetki aşımı" nı ,• yani yetkisizliği ifade eder. Bir 
vali, konu itibariyle haiz bulunduğu yetkileri, başka bir ilde elbet kul
lanamaz . 

3/ Zamanda yetk'i, konudaki yetkinin kullanılabileceği süre'yi ifade 
eder. Bunu da iki bakımdan mütalâa etmek lâzımdır: a) yetkinin iktisabı 
ve kaybı itibariyle, ve b) Yetkiyi haiz bulunulan süre içinde, onun kul
lanılması için kanunların öngördüğü^zaman veya devreler itibariyle. 

a) Yetkinin iktisabı için, kamu görevlisinin, 'belli âmiriyet statüsü
ne girmesi ve bilfiil göreve başla.masi lâzımdır. Tayin edilen bir vali, 
statüye girmiş olmakla beraber, filen göreve başlamış bulunmadıkça, vali
lik yetkilerini kullanamaz, ß halde, sadece statüye dahil edilmiş bulun
mak yetmez; görev başında da_olmak lâzımdır. Bu itibarla, ne türden olursa 



olsun, âmirin izinli bulunması, onun izinli 'bulunduğu surede yetki kul
lanmasını önler. İzinli olan âmirin, yetki kullanabilmesi için, iznini • 
durdurması, „öreve başlaması gerekir. 

Bazı arairiyet mercileri "tekli makara" (yâni bir tek kamu görevlisi 
tarafından işgal edilmekte) olmayıp, ''kurul'' olabilir. Kurulların görev 
yapabilmeleri daha ayrıntılı usûllere bağlanmıştır. Kurul üyelerinin 
telahuk edecek (^birbirine eklenecek) iradeleriyle tasarruf ittihaz edi- , 
lecektir. Ancak bu iradelerin telâhuku, toplanmak, müzakerede bulunmak 
ve oylama yapmak suretiyle mümkündür. Toplanmaya, müzakereye ve oylamaya 
ilişkin usullere riayet edilmedikçe, kurul üyelerinin herhangi bir yerde, 
herhangi bir suretle telâhuk edecek iradeleri veya. birbirlerini görmeden 
bir öneriye münferiden imza atmakla izhar edecekleri iradeler, bir tasar
ruf doğurmayacaktır. Zira aslında her biri yetki sahibi olan kurullar 
üyeleri, ancak usûlüne göre toplandıkları zaman "görev yapma" hâline gi
rebilirler; "görev başında" sayılırlar. Bu suretle "fili görev başında" 
olmayan bir kurulun üyelerinin, ayrı ayrı birbirine eklenecek iradelerin
den doğduğu iddia olunabilecek bir tasarruf "usûl noksanı" ve "zamanda 
yetkisizlik" ile sakatlanır. 

Kanunlar, idarî faaliyette en önemli kararların ittihazını kurullara 
bırakmışlardır. Kurul teşkilinden maksat ise "müzakere" dir. Müzakeresiz 
karar alınabileceğini açıkça söyleyen özel bir kural olmadıkça, her ku
rulda mutlaka müzakere açılması şarttır. 

İdarî kurulları teşkil eden ve görevlendiren (=yetkilendiren) kural
lar, kurulun çalışma usûlünü tesbit etmemişlerse, bu hususta teamüllere 
uyulur. 

Teamüller şöyledir: Her kurul, ya onun kararını "icra" edecek merciin, 
ya kurul başkanının veya kurul üyelerinden bir kısmının başkana yapacak
ları müracaatın üzerine bir "çagır-ı" ile ve görev yapması için belirlen
miş olan resmî mekânda toplanır. Çağrının, ona uyma imkânını bütün kurul 
üyelerine verecek makul bir zaman önce ve şahıslara bildirim suret%-le 
yapılması ve niçin toplanılacağının bir "gündem" le belirtilmesi zorun
ludur. Nisbeten küçük kurullar, üye tam sayısı ile toplanırlar. Büyük he
yetlerin ve meclislerin, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır 
bulunmasıyla toplanıp, hazır bulunanların da çoğunluğuyla karar verebil
mesi mümkündür. -

Kurulun karar vermesi istenilen her konu üzerinde görüşme açılması ve 
konu, yeterince aydınlanmcaya kadar görüşmelerin sürmesi gereklidir. An
cak en azından iki lehte, iki aleyhte ve iki de "konu üzerinde" olmak ü-
zere üyelere söz hakkı tanınması, parlömanter usûlden esinlenilerek kabul 
edilmiş bir teamüldür. 

Bir kurulun hazır bulunan bütün üyelerinin "kabul" veya "ret" şeklin
de oy kullanmaları gerekir. "Çekimser" oy kullanmak, görevden kaçınmak 
demektir. Zira kurul üyeleri, "karar vermek" üzere o kurula tertip edil
mişlerdir. 

Çekimser oy, usûle müteallik hükümlerde bazan "ret" oyu sayılmıştır. 
Fakat bu yönde, açık hüküm bulunmadığı takdirde, teâmülen, her üyeyi oy 
kullanmağa mecbur kılmak için, çekimser oyları "kabul" oyu saymakta isa
bet vardır. 

Görüşmelerde hazır bulunmamış üyelerin, sonradan karara katılmaları 
caiz değildir. Zira kurul yetkilerinin kullanılmasında şart olan "görüşme 
gereği" ihlal edilmiş olur. 

Kurulların, oylamalarda "kısır döngü" ye (=fâsit daire'ye) düşmemele
ri için, üye toplanımın tek sayıda bulunması' genel bir ilkedir. Kurullar, 
hemen daima tek sayılı olarak tertiplenir. Ancak her hangi bir sebeple 
hazır bulunanlar- çift sayıda olur da karşı görüşler dengelenirse, dengeyi 
bozmak için, başkanın oy'unu çift (=iki o/") saymak veya onun katıldığı 
görüşün kabul edildiğini saymak teamüldendir. 

Görüşmelerde bulunup oylamaya katıldığı halde bir veya birkaç üyenin 
henüz kararı imza etmemiş yahut bilâhare imzadan kaçınmış olmaları, bu 
üyelerin karar lehinde oy kullandıkları karar metninde zikredilmek ve ka
rarın altında, onun ittihaz edildiğini gösterecek yeteri kadar imza 
bulunmak şartiyle, kararı sakatlamaz. Bu imzaların bulunmaması "işlemez" 



bir sakatlık sayılır. ' •• 
b/ Yetkiye sahip bulunulduğu ve görev başında olunduğu zamanda da, 

kanunlar, belli bir sebebin zuhuru üzerine, yetkinin kullanılmasını 
(=0 sebebe dayandırılacak bir tasarrufun ittihazını) muayyen bir zaman 
süresiyle tahdit etmiş olabilirler. Bu tür zaman sınırlamaları muhtelif 
özel kanunlarda vardır. 

Ancak, kanunen böyle bir sınırlama yapılmamışsa ve ayrıca, idare, 
ittihaz edeceği tasarrufun zamanını tesbitte takdir yetkisine de sahip 
bulunmuyorsa, bir yetki, belli bir sebebin zuhuru üzerine, ilerde, is
tenilen bir zamanda kullanılabilir mi ? 

Örneğin, memurlara disiplin cezası tatbikini ele alalım. Evvelce an
lattığımız gibi (sf,126 vd.) bir kısım disiplin cezalarını âmirler 
bizzat verebilirler; bir kısmı için de. Disiplin Kurullarından karar 
almak zorundadırlar. 

657 sayılı Devlet Memurları kanunu, disiplin kurullarının, soruştur
ma evrakını aldıktan itibaren 15 gün içinde mütalâa bildirmesini kanun 
emretmektedir (mad.l28/l). Ancak âmirler, kendi verebilecekleri cezala
rı vermedeki yetkilerini veya soruşturma yaptırarak evrakı Disiplin ku
ruluna tevdi yetkilerini no kadarlık bir süre içinde kullanmalıdırlar 7 

Bir âmir, bir disiplin suçundan dolayı, bir memuru ilânlhaye ceza 
tehdidi altında tutabilir mi 7 Gerçi memurların, kanunun kendilerine 
uygulanmasını istemeleri hususunda yetkileri bulunduğu, kanunda açıkça 
yazılıdır. Ancak gerçekten bir disiplin suçu işlemiş veya işlemediği hal
de böyle bir töhmet altında Şr.almış olan niemurun da (bu töhmet haysiyet 
kii-ıcı olmadıkça) ''-Kanunu tatbik ile bana ceza verecekseniz veriniz" 
diye başvurması, insan tabiatı muktezası, zannederim ki beklenmez. O hal
de, âmir, bilfarz üç ay, beş ay, bir yıl sonra ceza tatbikine veya so
ruşturma açmağa yetkili midir ? 

Buna ve benzeri sorulaı-a cevap verebilmek için, bir ilkeyi gözden hiç 
uzak tutmamak gerek: yetki, hizmet için verilmiştir; hizmetin gerekleri
nin başında sür'at gelir; kanunun sür'at için süre öngörmediği bütün hal
lerde, mümkün olan en kısa süre ve engeller, güçlükler, özürler hâlinde 
de Diâkul JaJT_JtJış_a__s_ür£, yetkiyi kullanmanın zamanıdır. 

Gene, derslerimin başından sonrana, zihinlere iyice yerleşmesi için 
durmadan tekrarladığım ve kamu hukukunda en önemli gördüğüm kavramı, 
"Devlet yetkisi kavramı" nı ve bunun niteliklerini göz önünde tutunuz. 

Bu yetkinin kökeni, amacı nedir 7 
Demokratik Hukuk Devletinde hiçbir kimse, bu devlet yetkisini kendi 

zâtında bulmaz; o halde, kendi sübjektif hakkı imiş gibi, "irade rauhta-
riyetiyle" de kullanamaz. Size şu anda yargı kararları zikretmiyeceğim. 
Fakat, ânında kullanılmayan veya mümkün olabilen ilk anda kullanılmayan 
bir devlet yetkisinin, bilâhare, sübjektif bir takdir veya saikle niçin 
geç kullanıldığı Hukukça gerekçelendirileraezse, keyfilik kendiliğinden 
açığa çıkar. Devlet hayatı ve kamu hizmeti ise, kimsenin keyfine bağlı 
değildir. 

Aldığımız disiplin cezası uygulama örneğinde, genel bir deyimle bir 
"mürur~u zaman" m kanun tarafından tesbit edilmemiş.olması, bu tecziye 
yetkisinin ilanihaye kullanılmasına kafiyen cevaz vermez. Disiplin ce- • 
zası, "hizmette güven ve selâmet sağlamak, hizmeti korumak" amacını gü
der. Kemurun belli bir davra.nışı, hd.zmetj-n bu güven .ve selametini sars
tığı içindir ki, disiplin suçu sayılmıştır.. Yukarda belirttiğim şartlar 
İçinde, süreler içinde cezanın uygulanmamış olması, hizmetteki' güven ve 
selâmetin sarsılmamış bulunduğunun delilidir. Eğer bu güven ve selâmet 
sarsılmış da ceza derhal' uygulanmamışsa, artık sorumluluk memurda değil, 
hizmetin sarsılan güven ve selâmetini korumamış olan amirdedir. 

Yetki, kanunla verilir. Kanun tasrih ederse, diğer düzenleyici tasar
ruflarla da verilebilmesi raümkünd'iir. Yetki, böylece ve statu'den iktisap 



edildiğine göre, statüde bulunmayanların yetki kullanabilmeleri düşü
nülemez. 

Yetki, k:'uunî bir kaynaktan geldiğine göre, yetkililerin, bunu, 
sübjektif haklarından devredilmeğe elverişli olanlar gibi, başkalarına 
devredebilmeleri"'-bu başkaları kamu görevlisi bile olsalar- kaideten 
mümkün değildir. Devir için, açıkga kanunî cevaz şarttır. 

Yetki devri, "karar yetkisinin devri" ve "imza yetkisinin devri" 
olmak üzere iki şekilde tezahür eder. 

İmza yetkisinin devri, tasarrufun cevherini teşkil eden iradenin 
izharı keyfiyetinin, tasarrufun, tekemmülünü belirtecek olan imzayx ko
yacak görevliye intikalini ifade etmez. İrade izharı değil, ızlıar edi
len iradenin belgelendirilmesi hususu devredilmiş olur. 

Teşkilat ve yetki kanunlarımızda, imza yetkisinin kimler tarafından 
ve ne gibi bir muamele ile devredilebileceğine dair sarih hükümlere her 
zaman rastlanmamakta, bu iş, çoğu kere idarî teamüle bırakılmış olmak
tadır. 

Bununla beraber, hem İdareyi ve Hizmeti, hem üçüncü şahısları koru
mak bakımından, İmza yetkisi devrinin asıl yetki sahibince, kanunun han
gi cevazına dayanılarak, kimlere, hangi konular ve hadler içinde devre
dilmekte bulunduğunun, üçüncü şahısların da.ıttılaına ulaştırılacak bir 
kararla yapılması mecburiyeti konulmalxdxr. Bu, İdare hukukumuzun bir ek
sikliğidir. Bazan bir Bakan adına, bir şube müdürünün dahi bir kararı 
imzaladığını tatbikatta görmekteyiz.. Böyle bir imza vaz' ınm mesnedini 
bilmek, idare edilenin hakkı sayılmalıdır. 

Önemli olan, "karar yetkisi" nin, yâni bizatihî idarî tasarrufu it
tihaz veya onun ittihazına katılma yatkisiıtin devridir. 

Kanunlarımız bu hususta titizdirler. 
Kanun, karar yetkisinin, ne zaman, hangi şartlarla kime devredilece

ğini ya doğrudan doğruya gösterir veya bu devir yetkisini, amirin, ''en-
dislne devir yapılacak şahıs ve devir zamanı itibariyle takdirine bıra
kır. Bu hususta, âmirler hakkında genellikle kanunların kullandığı ifade 
tarzı "... uygun göreceği zamanlarda,,,", "... tensip edeceği bir şahıs.. 
"... muavinlerinden uygun göreceği biri..." ş6killer.indedir. 

Kendisine bu suretle karar yetkisi devredilen bir kamu görevlisinin, 
yetkinin asıl sahibine ait bütün hukukî iktidarı, konu ve sınır kayıt
laması olmaksızın kullanabilmesi mümkün müdür ? . 

• Yetki, âmiriyet makamının esasen boş olması veya âmirin bir özürle 
görev başında bulunamaması dolayısiyle kanun hükmü icabı ve otomatik, 
surette devrediliyorsa, devir alanın -ki, bu, "ve.kâlet" dediğimiz mües
sesedir- yetkinin tamamını, aslı yetki sahibi gibi kullanması caiz ve 
gereklidir. 

Fakat yetki devri, kanunun müsaadesiyle, âmir__tarafmdan belirtilen 
bir şahsa ve kısa denilebilecek bir süre için yapılıyorsa, burada, biz
zat amirin devredilecek karar konularını ve sınırlarını belirtme yetki
si kabul edilmelidir. 

şayet böyle bir belirtmeyi, -tahdid'i- âmir yapmaraışsa, yetki devir 
alan görevlinin carî işler (=günlük işler) (bk. sf.92) sınırını aşmama
sı, olağanüstü durumlar olmadıkça yetkiyi ancak câri işlerde kullanması, 
"iyi idare" ilkelerindendir. 

Meselâ bir belediye başkanına vekâlet edecek başkan yardımcısının, 
önemli bir sözleşme aktetmesi, başkan tarafından boş tutulmuş bir kad
roya fırsattan, bil'istifade tâyin yapması, terfi kararları alması, hiç 
şüphesiz, "câri işler" sınırını aşmak ve devir alman yetkiyi sakat kul
lanmak (=yetki aşımı) olur. 

G) YETKİ ÜHSUHÜHDA SAKATLIKLAR 
Bu. sakatlıkların bir kısmını, hemen yukarda, yetki unsurunun b&zı 

özel hükümlerini incelerken gördük. Şimdi, daha vahim sakatlıkları göz
den geçireli".n. 



1/ Yetki gasbı, ister kamu gcJr'evİisi olsun, ister olmasxn, İdare 
adxna tasarruf ittihazı yetkisine sahip bulunmayan (=amir makam işgal 
etmeyen) bir kimsenin, idarî tasarruf ittihaz etmesi hâlidir. 

Yetki gasbı, o kadar vahim bir sakatlıktır ki, tasarrufun ölü doğ
masına, yani 2;£k hükmünde (=İ£e_enİCTn̂ ekun= nul et de uul effet juridique) 
sayıl̂ 'S-Ŝ 'î  yol açar. Cezaî sonuçlar bir tarafa böyle bir tasarruf X£^' 
tur (*)• 

2/ Yetki aşımı, genel bir sakatlık türüdür. Âmir bir makamın konuda, 
zamanda, mekanda yetkisiz olduğu halde tasarruf ittihazı halidir. 

Yetki aşımının, idarî âmiriyet iyerarşisinde, her zaman aşağıdan yu-
karıya doğru vakî olabileceği sanılmamalıdır. Bakan tarafından tâyini 
p-ereken bir meiBurun vali tarafından tâyininde 'nasıl bir yetki aşımı var
sa kanunun, tayin yetkisini valiye verdiği bir memuru, bakanın tâyin 
etmesi de aynı şekilde bir yetki aşımıdır .(**). 

3/ Yetki saptırması, kendisini yetki'den çok, maksat unsurunda gös
teren, maksat unsurunda tezahür eden vahim bir sakatlık halidir. Genel 
ırıaksEidıı̂  veya yetkiyi veren (=görevi yükleyen) kanunun özel maksadının 
şahsî- kin, gayz, husumet, menfaat ves. gibi saiklerle aşılması, saptı-
rılKiasıdır (bk. sf. 199) . Müeyyidesi yokluk'tur (**«). 

^/ Foı ksiyon gasbı, Yasama, İdare ve Yargı arasında.vukua gelebilir. 
İdarenin yargılama, yapması. Yargının idarî bir düzenlemede bulunması, 
Yasamanın yargı işini üstelenmesi (2? Mayıs öncesindeki ''Tahkikat Komis
yonu" gibi) ve hattâ kanaatimce, İdarenin tanzim salâhiyetine müdahale
si şekillerinde tezahür eder. İdarî yargıdaki denetimde, bir yokluk se
bebi sayılır. 

BIJ_SAKATLIK1ARI GİDEREN HALLER : 
İdare hukuku, açık-seçik çözümleri olmasına rağmen, yumuşaklığı da 

olan bir hukuk koludur. Kodifiye edilmediği için sert ve bükülmez değil
dir; suples'i vardır. Ancak bu suples (=souplesse) basit hoşgörülerle 
değil, kamu yararı gibi ulvî bir raülâheıza ile kullanılır. Kamu yararı, 
tüm idarî faaliyetin ana fikri ( = fikr-i nıüdîr'i) olduğu için, İdare hu
kuku, kamu yararı mülahazasıyla yer yer yumuşar ve müsamahalı davranır. 
Bu müsamaha (=hoşgörü) halleı.irİen biri de 'Olağanüstü durumlar" teori
sinde ele alınmıştır. 

Olağanüstü durumlarda (harp, düşman istilâsı, isyan, iç karışıklık
lar, tabii afetler ves.) kamu hizmetlerini sürdürmek ve kamu yararını 
rrerçekleştirmek için, ika edilmek zorunda kalman kanunsuzluklar, İdari 
yargı mercilerinin takdlrleriyle, örtülür. 

Bu, birinci cihan savaşı sırasında birçok yerlerde tekerrür eden bazı 
yetki gasıpları dolayısiyle, Fransız Danıştayınm ihdas ettiği bir ilke
dir. Birinci cihan savaşında. Alman işgali altında kalan yerlerdej gerek 
merkezî idare memurlarının, gerek mahallî idare yöneticilerinin düşmandan 
kaçmaları sebebiyle çöken idarî teşkilâtı kısmen olsun canlandırmak ve 
yüzüstü bırakılan en belli başlı kamu hizmetlerini çevirmek için, halktan 
bazı kişiler, kendi kendilerine bir takım idarî j'etkiler üstelenerek 
emirler vermişler, düzenlemeler yapraışla.r, yükümler yüklemişler ve hattâ 
kuvvet kullanarak bazı kamu hizmetlerini zorla gördürmüşlerdir. Normal 
zamanlarda -cezai mesuliyetler bir tarafa- bu tur tasarrufları ve eylem
leri "idari'' saymağa ve hukukî görmeğe im.kân yoktur. Bunlar yetki gasbı 
ile yok sayılması icabedecek karajlar, eylem olarak da haksız fiillerdir. 
Fakat fevkalade hallerde bu davranışlar, bu kararlar ve fiiller, halkın 
muayyen kamu hizmetleriyle giderilebilecek ihtiyaçlarını karşılamış, ka-
muy^ yararlı olmuştur. Fransız Danıştayı, harp sonunda İdarenin benimse
diği bu kararlara karşı açılan davaları, ortada özel kişilerce yetki 
gasbı olduğu halde, "Fevkalâde harller" nazariyesini tatbik ederek iptal 
eylememiştir. 

(*) Usurpation de pouvoir. 
(*.îO Exces de pouvoir. 
(-)(,̂f̂) Detournement de pouvoir. 

§ 3- KONVEESIYOH 
Özel hukuk muamelelerinde geçerli olan bir ilke vardır: "bir ta

sarruf, doğumu ve sıhhati için mevcudiyeti lâzımgelen şartlara uymamak
la beraber, mevcut unsurlar benzeri muameleye uygun olduğu takdirde, ö 
tasarruf batıl sayılmayarak bu ikinci muamele mahiyetinde muteber bir 
tasarruf saymak mümkündür" (S.S.Onar,3 bası,1,337-338)• 

Ord. Prof, Sıddık Sami Onar, bu teorinin idare hukuku sahasında tat
bik edilebileceği kanaatindedir, örnek olarak da, Danıştay incelemesin
den geçirilmemiş bir tüzüğün, tüzük olarak değil, fakat bir yönetmelik 
olarak muteber sayılabileceğ:' kanısında olduğunu söylemektedir.-

Özel hukukta gerçekten böyle bir müessese mevcuttur. Konversiyon 
(^conversion) veya Tahvil (=:Tahavvül) denilen bu müesseseye göre, özel 
hukuk işlemleri kategori değiştirebilirler. Hizmet akti olarak ve o ni
yetle yapılan bir akit. Hizmet akti olarak sakat, fakat bir İstisna veya 
vekâlet akti olarak muteber olabilir. Fakat bu tahavvülün (=dönüşme'nln) 
kabulü de herhalde tarafların iradesine bağlıdır. 

Aynı şey İdare hukukunda mümkün müdür 7 
Yukarda değerli eserinden naklettiğim kısımda gördüğünüz gibi, Ord. 

Prof, rahmetli S.S. Onar, bunu mümkün görüyor. 
Derhal ilâve etmeliyim ki, rahmetli Ord, Prof, bu fikrinde tek kal

mıştır. Ne Fransız, ne Türk hiçbir İdare hukukçUBu/konversiyondan bah
settiğini ve bunu İdare hukukukunda da mümkün gördüğünü, bütün çabaları
ma rağmen bulamadım. Böyle olduğuna göre de, bu bahse derslerim arasında 
belki yer vermemem gerektiğini düşünenler bulunabilir. Bil'akis, buna 
yer vermemin sebebi, memleketimiz hukukçularının pek büyük bir çoğunlu
ğunda hâkim olduğunu bildiğim, gördüğüm "özel hukuk formasyonu ağırlı
ğı" nm, üstelik gene memleketimizde komple ve ayrıntılı tek İdare hu
kuku eserini meydana getirmiş ve görüşlerini yıllarca tatbikatçılara ve 
yargıçlara genellikle kabul ettirmiş bulunan rahmetli S,S.Onar'ın da 
bu yoldaki beyanıyla birleşince, İdare hukukumuzda konversiyonun kabulü 
gibi pek ters bir sonucun doğması, doğabilmesi tehlikesidir. 

İdare hukukunda konversiyonu kabul etmek, İdare hukukunu berhava et
mek demektir. Konversiyonu kabul edebilecek olanlar, özel hukuk formasyon
larının ağırlığı altında kalacaklar olduğuna göre, özel hukuk terimle
riyle ifade edelim ki, İdare hukukunda bütün kurallar "âmme intizamından-
dır", cümlesi "âmir hükümlerdir". 

özel hukukta muamelelere kategori değiştirmek, tıpkı o muameleleri 
yapmak gibi, bir "irade muhtariyeti" meselesidir. Kişiler, devlet yetkisi 
değil, sübjektif hak kullanmaktadırlar; bunu kullanıp kullanmamakta ol
duğu gibi, yasak edilmemiş (âmir hükümlerle yasaklanmamış) her şekil ve 
usulde kullanmakta serbesttirler. Fakat İdare hukukunda sübjektif hak yok
tur. Âmir makamlar, sübjektif hak kullanmadıkları gibi, tartışmasını yıl
lardır hazırladığım ve nasip olursa ortaya çıkaracağım kitabımda yapaca
ğım gibi, fertlerin de İdareye karşı sübjektif hakları mevcut değildir. 
Pek çok hukukçumuzun buna hayret ve hattâ isyan edeceğini ve beni en ko
yu bir "devletçi pozitivizm" ile niteleyeceklerini bilerek söyleyeyim: 
Fertlerin de, İdare karşısında sübjektif hakları yoktur. 

İdare hukukunda, hukukî tasarrufların "ketagorileri" vardır. Her ka
tegoriyi Hukuk bizzat yaratmış ve düzenlemiştir. Yukarda merhum Onar'm 
verdiği misal de, hayatında şahsına ve şimdi hatırasına son derece içten 
saygım olmasına, Türk İdare hukukuna ettiği hizmetleri kimse edememiş ve 
bu hizmetlerin inkârı veya küçümsenmesi mümkün bulunmamış olmasına rag
men ifade etmek mecburiyetindeyim ki, onun verdiği misalde, muazzam bir 
hatâ vardır, Danıştaydan geçmemiş bir tüzük, iptali gerekli sakat bir ta
sarruftur ve kafiyen, tüzük olarak sakat, fakat bir Bakanlar Kurulu yö
netmeliği olarak muteber olamaz. Bunu kabul ettiğiniz anda, devlet yetki
sini, idarecilerin sübjektif hakları niteliğine indirir -ve idarecilere de, 
idarî tasarruflarda "irade muhtariyeti" tanımış olur ve binnetioe bu tür
lü kabullerin, İdare hukukunda tevlid edebileceği daha binbir türlü ters 



sonuca rıza gösterirsiniz. Ne.ticede ne olur bilir misiniz ? Hukuk Dev
leti ortadan kalkar. 

Ve mesela binbir sonuçtan bir tanesine işaret edeyim: örneğin İda
re hukukunda hiçbir devlet yetkisi, kamu yararı ve hizmet yararı amacı
nın dışında bir amaç güderek kullanılamayacağı halde, bunun aksi meyda
na gelir ve bir İdareci de, tıpkı özel hukukta olduğu gibi "Sırf gayri 
izrar için kullanmadığım sürece. Hukuk, benim bütün yetki kullanışlarımı 
hiiTiayeye mecburdur" der. 

Bütün bu mülâhazalar, niçin merhum Onar'dan başka hiçbir idare' hu
kukçusunun konversiyondan bahsetmediğini gösterir sanırım. 
§ ^- TAKDİR YETKİSİ 

İdare hukukçuları, idarî yetkiyi "bağlı yetki" C=oompe.tence liee} 
ve "takdir yetkisi" (*) (=pouvoir discretionnaire)' olarak ikiye ayırır
lar. İdarenin bir yetkiyi mutlaka kullanması gereken hallerde "bağlı 
yetki" den, kullanıp kullanmamak veya kullanışın bazı gereklerini biz-
zit tâyin etmekte serbest bırakıldığı hallerde de ''takdir yetkisi" nden 
söz edilir. 

Takdir yetkisi, İdare hukukunun en güç, en çetrefil Bahislerinden 
biri sayılır. Aslinda bu konuda abartmalar vardır ve güçlükler teknik 
nitelikte olmaktan çok, devlet fonksiyonlarını anlayış planındadır.. Bu 
nedenle, sorunu üst plândan alarak inelim: 

Bu üst plânda, Yürütme'nin (=İdare'nin) hukuka bağlılığı problemiyle 
karşılaşmaktayız. Hareket noktamız bu problem oluyor. 

Mutlak bir otorite anlayışından, Hukuka bağlı İdareye geçişin çe
şitli aşamalarına ve bu iki kavram arasındaki çatışmalara, derslerimi
zin başından beri, değişik başlıklar, değişik vesilelerle temas etmiş 
bulunuyorum. 

Kuvvetli hayatiyet taşır bir organizma olan toplumun, ortak ve genel 
ihtiyaçlarını çeşitli kamu hizmetleri tesis etmek ve her hizmet içinde 
de bazan. pek sık modalite değiştirmek suretiyle karşılamak, İdarenin gö
revidir. Evvelce de anlattığım gibi, İdare aktiftir, müteşebbistir;' sür' 
atli, müessir (=etkin) ve verimli olmak görevindedir. İdarenin başarısı 
bu faktörlerle ölçülür; o halde yetkilerinin de bu faktörlerle tayini 
gerekir. 

Ancak, bir Hukuk Devletinde, bütün bu faktörler. Hukuka saygı içinde 
mütalâa edilmek gerekince güçlükler başlamıştır. İdare, otoriteye ve 
kararlarında, fiillerinde sUr'ate ve serbestçe harekete muhtaçtır. Ancak 
Hukuka da uymak zorundadır. 

Hukukla otorite, sür'at, serbest hareket çelişir mi 7 Hayır I Fakat 
siyasal toplumların Hukuk Devleti aşamasına girişteki -insanlık tarihine 
göre- yeniliği düşününüz. Hukuka bağlılıkla, İdaredeki teşebbüs, sür'at 
ve "takdir" gereklerini bağdaştırma.kolay olmamış ve olmamaktadır. İşte 
idare hukukunda, takdir yetkisinin yarattığı problemler, bu "bağdaştır
ma" nın güçlüklerinden ibarettir. Hukuk tekniği planındaki güçlükler 
buradan doğuyor. ' . 

Bunun üstünde, devlet fonksiyonlarını ve her fonksiyona düşen yetki
nin mahiyet,amaç ve devlet'hayatındaki yerinin gereği gibi kavrayamama
nın veya kabul etmemenin yarattığı problemler bulunuyor. Bu problemlerin 
menşeinde de, devletin belli başlı organ ve fonksiyonları arasında işbö
lümü gereği yerine, iyerarşi tesisi eğilimi yatmaktadır. 
~ Bu iyerarşi mücadelesi, demokratik rejimlere geçildiği ve Kuvvetler 
ayrımı denilen teorinin önerileri genellikle kabul edildiği gündenberi 
birçok memlekette sürüp gitmiştir. Kim kimden üstün ? meselesi... 

Hukuka bağlılık ilkesine -bitt.abi birçok sebeplerin ağır basmasıyla-
önem verildikçe, Yargı'da, fonksiyonlar arası iyerarşiyi tesis ederek 
(*) Hukuk Dili ve genellikle Türkçem'iz üzerindeki ısrarlarımı bilirsi
niz. Takdir kelimesini pekçok öğrencimiz "taktir" diye yazıp söylüyor
lar. Takt̂ ir, imbik'ten geçirme, "damıtma" demektir. Hukukta yeri yoktur. 



on üst ve hâkim fonksiyon olma egilim-i belirmiş ve bazı hukukçu^^^^ ^^ 
eğilimi "Yargıçlar hükümeti" deyimini ortaya atarak göstermek ^^ä-terniglgr 
dir Bu eğilim önlendiği zamiin. Yürütme, kendi uyacağı Hukuku kQ-j^^j^gT 
te'.tit etme ve buna riayetinin derecesini gene kendisi tayın eyl^^j.^^ egili-
mino kapılmıştır. Fransız Danıştayınm 1799'dan bu güne yaşamın:^ ̂  ^ ^ ^ ^ j -
adaletten murahhas adalete geçişim, sonra tekrar tutuk adalete dönüşünü, 
tekrar murahhas adalete geçişini ve bir daha tutuk adalete donmçjjjj^^^ | ' 

-*• , , _ -c-.,î! ^^',^n ırcır>rin&-i katp.uoî^i vi kendi kondisinı Sİ3^ ̂  - ^ "hükümet tasarrufu" adını verdiği kategoriyi kendi kendisini siı^ı. 
için nasıl ihdas ettiğini yukarda muhtelif bahislerde anlatmış 
kukçularda İdareyi sınırlama genel bir eğilimdir; fakat zaman ^tti: Hu-
kukçuiaraa laareyı oa.ıij.x J.̂....̂  e- - c, , 77" I" , .. ,^fnan bu 
eğilimin, faal İdare için ne turlu bunalımlar yarattığı da goza^ij ^^ 
maz. Bu bunalımların reaksiyonu, bu sefer idareye karşı Hukuka \j_^^^ 
bahsinde aşırı hoşgörülere de dönüşür. Bir sure sonra, bu aşırı j^__ .. 

TT , T. -T^-TT^^.; 4n)̂ o = nr,-i .̂ PH f̂l edi e-1 farkedilir v" ^'^ 
aoşgb-rülerirHukÛkVe'vîeti" ilkesini zedelediği farkedilir ve tekrar Sa_jj^--^^_ 

malara yönelinir. . „ , . n 
Bu bocalamalar, müesseseleri yürüten, fonksiyonları lor« ed^jj •'̂  insan-Bu bocalamalar, luuKaoeDcj.»,̂  .̂  j — , .; -- -- -̂ orj İnsan 

ların formasyonlarında çözümlenebilir; aksi halde surer gider. Aç3_j^ 
meselenin dügüm noktası, Demokratik hukuk Devleti ilkelerinin, ̂ _Ss^^g^^^_ 
tandaştan önce yargıçta, idarecide, yasa koyucuda kavranış olcu ^^ mindedir. 

İdareci hiç şüphesiz takdir yetkisine muhtaçtır. Ancak takcii-^ 
ai .denilen nesnenin, özel bir yetki türü olmayıp, devlet yetkıslj^^^ "-r yetki-
ai.dsnilen nesnenin, ozeı UJ.^ J „ . . . ^ ^ - . ^ ^.....„J-.^, "-•-:- ı^"""-^-nde bir 
"kullanış biçimi" olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Bir Hukuk cig^j_^^^^_ 
de bu "takdir" idarî tasarrufun hangi tıusurlarına ve idari tasj^j.^,^^^^^ 
tabî kılındığı hukukî rejimin hangi hukura ve gereklerine taallulj ^^^^ , 
Bunu görelim. 

Bir kere, Maksat unsurunda takdir yoRtur. Maksat, Sebep ve Sg^j^-^^ 
karıştırılmamalıdır. Devlet yetkisinin, yukarda belirttigimizdeij ^^ 
maksatlarla kullanılması, yetkinin mahiyetine aykırı düşer. ^ 

Sekil ve Usûl ile Yetki unsurunda da takdir imkanını kabul e<Jebilmek 
mümkün değildir. Kanun, bir tasarrufun ittihazını muayyen bir Us{j-^^ ^^ 
şekle ya bağlamış, yahut bağlamamıştır, idarenin serbest kalmas:, istenen 
hallerde şekil ve usûl zorunlulukları esasen konulmamıştır. 

Yetkide de takdir olamaz. Takdir, yetkiye sahip oluşta degix^ asaßida 
göreceğimiz gibi onun kullanılış zamanını ve onunla yaratılacak tj^rmu 
tâyindedir. .. , , , 

O halde, takdir yetkisi denilen guç sebep ve konu unsurlarm^^ ^^^^_ 
Gerçekten mesele, İdarecinin hangi maddi ve hukuki vakıalar^ j^^^^^ 

bir konudaki tasarrufu ittihaz için "sebep" olarak kabul edip ed^^^ _ 
ä-inde veya belli sebeplerin varlığı karşısında, muayyen bir konu<j^ •^^^ 
tasarruf ittihaz edip edemeyeceğinde gözüküyor. 

Bunları misallerle aydınlatalım: 
1/ Kanun, 60 yaşını veya 30 yıl hizmet süresini doldurmuş bir m^^^^^^ 

emekliye sevkedilmesine imkân veriyor.^Mecburen emekli^edıleoek t^^ ^^_ emekliye sevKeaıımesınc j.m̂ c... . ^ . ^ j - ^ - .-_ - _ _^^ 
murun emeklilik kararını ittihaz yetkisiyle, şu suretle emekli e^iiebi 
lecek memurun emeklilik kararını ittihaz yetkileri, amırıyet m -lecek memurun emt̂ î xixj.«. ̂v̂.,. ̂ ^ ....._ ... _ ̂  . .__ _ __ yet rnau-^'^'^^'^"^" 
bariyle değişmiyor. Kim tâyin yetkisine sahip ise, emekli edecelç̂ ""'̂  ̂ *^~ 
odur. O halde yetki sahibinde değişiklik yok. olan da 

Emekliye sevk tasarrufunun maksadında da takdir yok. Zira mau 
kamu hizmetinin .».elâmetini temindir. Şekil ve usûlde de bir fark ^^^' 
Konu da aynıdır; memuru, emekli statüsüne sokmaktır. yoktur. 

Ancak "sebep" te fark vardır. Yaş haddinden dolayı mecburî bj_ 
İtlikte, sebebi kanun, işte, tâyin etmiştir: 65 yaşın ikmali... ^ eraek-

Fakat 50 yaşı veya 30 hizmet yılını doldurma hâlinde '.'görülgjj •,_.. ,, 
üzerine emekliye sevk etmede, sebep ne oluyor ? 

Sebep "görülen lüzum" dur. 
O halde, "görülen lüzum" sebebine dâyanıldıgı takdirde, emekĵ ^̂  sevk 

tasarrufunda -.e konu (=emeklilik durumunun doğması), ne maksat Unemuru 
emekliye sevk suretiyle hizmetin^selâmetihin korunması), ne.yetki (=tâ-
yin eden makam) ne şekil veya usûl, bir değişme göstermiyor. 

'•m 



Tasarrufu ittihaz edecek olan âmirin tâyin eyleyebileceği bir tek 
unsur var: sebep. 

Burada sebep "görülen lüzum" olarak kanun koyucu tarafından belirtil
miştir. Âmir, lüzum görecektir; veya görmeyecektir. Lüzum görürse, bu' 
"lUzum görme", emekliye sevk tasarrufunun ittihazında sebep teşkil ede
cektir. Lüzum görmezse, böyle bir tasarrufun ittihazı için sebep yoktur. 

Devlet memurları kanununun 126 noı maddesine göre, uyarma ve kınama 
cezaları, ârair tarafından, disiplin kurulu görüşü alınmadan•re'sen veri
lebilir. 

125 inci maddenin E fıkrasının a bendine göre, izinsiz veya özürsüz 
olarak bir gün göreve gelmemek kınama cezasını gerektirir. 

Bir memurun biı- gün izinsiz olarak ve herhangi bir özür de bildirme-
yerek göreve gelmemesi hâlinde, âmir, o memuru mutlaka cezalandırmaya, 
ona bir kınama cezası vermeye mecbur mudur ? 

Hayır '. 
Memurun bir gün göreve gelmemiş olduğu, devam cetvelinde, devamı 

kontrol edenler tarafından tesbit edilmiş olsa bile, âmir, o memurun 
görev başınd,aki kabiliyetini, çalışkanlığını, göreve gösterdiği itina ve 
ihtimamı, görevdeki sür'atini göz önünde tutarak veya kabiliyetli gördü
ğü o memurun şevkini kırmamak için "-İnsanlık hâlidir; kim bilir hangi 
sebeple gelmemiştir; söylemekten kaçındığı bir özrü de bulunabilir; ceza 
vermeyeyim" diyebilir. 

Görüyorsunuz ki disiplin cezası hakkındaki bir tasarrufun "sebebi" 
kanunla gösterilmiş, objektif, açık-seçik bir vakıadır. Ceza verilmek 
istenildiği takdirde, âmir, sebep tâyin edecek değildir; tasarrufu it
tihaz ederse, sadece "konu" doğacak, memur kınama, cezası almış olacak
tır. O halde âmir, konu'nun doğmasını isteyip istememekte takdir yet
kisine sahiptir. 

Birinci misalde, âmir, sebebi tâyin ediyor ve tasarrufu ittihaz ey-
liyordu. Sebebi tâyin etmesi de, tasarrufu ittihaz için şart idi. 

İkinci misalde, sebep mevcut; kanun tâyin etmiş. Âmir, kanunun sebep 
diye gösterdiği bir vakıayı sebep olarak kabul etmek ve binnetice ta
sarrufu ittihaz eylemek mecburiyetinde değil. 
2/ Polis Vazife ve Salâhiyet kanununun 9 uncu maddesine göre (î.F), po

lis: "... Umumî terbiyeye uygun olmayan şarkı veya sözleri... muhtevi 
gramofon plâklarımı alır" yâni elkoyar. Bunlar a-yrıca suç teşkil ediyor
larsa. Adliyeye de verir. Ancak bu elkoyraa bir mecburiyet değildir. Po
lis, sadece adliyeye vermekle de yetinebilir. 

O halde, muayyen bir sebep dolayısiyle elkc/ma veya adliyeye verme 
gibi iki ayrı konulu tasarruf ittihazı mümkündür. Tiyatro temsilleri için 
de Polisin böyle bir yetkisi vardır. Ahlâka ve umumî terbiyeye uygun gör
mediği... bir temsili men edebilir; men etmeden adliyeye intikal ettire
bilir. 

Şimdi takdir yetkisinin daha ziyade sebep unsuru üzerinde toplandı
ğını görüyoruz . Hazan da, muayyen bir sebep dolayısiyle konu bakımından 
alternatifler bulunabiliyor; yâni bir sebep (a) konusunu veya (b) konu
sunu doğurabilecek birer tasarruf ittihazına dayanaklık edebiliyor. Fakat 
daha çok, birinci hâli görüyoruz: takdir yetkisi, sebep unsuruna müteal
lik bulunuyor. 

Kanun, sebebi açıkça belirtmiş, fakat tasarrufun ittihaz edilip edil
memesini yetkili âmire, bırakmışsa, ancak maksat'ta bir sakatlık olduğu 
zaman, yâni yetki saptırılması hâlinde, tasarruf sakatlanır. Bunun isbatı-
n m güç olduğunu söylemiştim. Çoğu kere, mümkün değildir. Mümkün olduğu 
zaman ise, tasarruf, takdir yetki'sinin kötüye kullanılmasından değil, dü
pedüz, yetki saptırmasından dolayı iptal edilmiş olur ki, yetki saptırmak, 
takdir yetkisinin kullanılmasıyla özel surette ilişkili bir sakatlık de
ğildir. Bu nedenle, yetki saptırmasından dolayı vâkî sakatlıkları, takdir 
yetkisine bağlamak yanlış-sonuç verir. 



o halde, takdir yetkisinin varlık biçimlerini ve kullanılışını göz
den geçirelim: 

1/ Sebep kanunla açıls-seçik olarak gösterilmiştir. Bu sebebe dayana
rak tasarrufu ittihaz edip etmemek, edecekse zamanını tâyin eylemek ami-, 
rin yetkisi içindedir. Âmirin takdiri sebebi kullanıp kullanmamak hususun-
dadır, 

2/ Sebep, kanunda açık seçik biçimde gösterilmemiştir. İdare hukukçu
larının genellikle kullandıkları bir deyimle "belirsiz kavram'' a dayandı-
rılmışj;ır. "Görülen lüzum", "umumî tenbiye", "genel ahlâk", "kamu güve
ni"... gibi evvelâ m,uhtevası, anlamı, kapsamı tâyin edilmek ve sonra, it
tihaz edilecek bir tasarruf için "sebep" sayılacak bir "belirsiz kavram" 
vardır. Âmir, olaya ve duruma göre, bu kavramı belirli hâle getirecek ve 
tasarrufunu buna istinad ettirecektir. 

Tasarrufun ittihazında, bu "belirsiz kavramı" zikretmek, biçimsel ba
kımdan yeterli olabilir. Fakat gerekçe göstermek mecburiyeti karşısında, 
kavramı belirlemek ve hâdisesine uygunluğunu açıklayıp sebep-konu ilin
tisini ortaya koymak lâzım olacaktır. 

Re'sen emeklilikte "lüzum görüldü de ondan emeklilik tasarrufu itti
haz edildi" demek, "sebep göstermek" değildir. Bu "görülen lüzum"un ne 
olduğunu, emeklilik tasarrufunda, ilgiliye açıklamak yolunda bir kanuni 
mecburiyetin bulunmaması, aynı şeyin (=gerekçe'nin) mahkemeye açıklanma 
mecburiyetini de ortadan kaldırmaz. Mahkeme "görülen lüzum" un ne idügünü 
soracaktır. 

Bir fflemurur İdarece mecburiyet olmadan emekliliğe şevkinde "görülen 
lüzum" ancak "kamu hizmetinin selâmeti" dir. O halde, memurun emekliye 
şevki gerekmiş olabilmek için, onun,-kamu hizmetinde devamının, hizmetin 
selametini ihlal etmekte bulunması laz3-mdır. 

Hizmetin selâmeti ise, müteaddit şekillerde, birbirinden pek değişik 
davranışlarla ihlâl edilebilir. ^ 

Aceba memur ne yapmıştır veya yapmaktadır yahut yapamamaktadır da 
hizmetin selâmeti helal» uğramaktadır ? Herhalde, memur belli bir davranış 
içinde olacaktır ki, hizmet bundan haleldar edilmiş bulunacaktır. Bu belli 
davranış nedir ? 

Bazı olaylarda İdare âmirlerinin işte bu noktayı anlayamadıkları ve 
takdir yetkisini, şahıslarına verilmiş ve hesabını da kendilerinin kimseye 
vermek mecburiyetinde bulunmadıkları bir yetki zannettiklferi anlaşılmak
tadır (Danıştayın bu türlü bir anlayışa karşı verilmiş yüzlerce kararı 
vardır). Bazı amirlerin "-Kanun, bu tasarrufun ittihazını benim lüzum 
görmeme bırakmıştır; ben de lüzum görmekteyim" şeklinde bir savunmaya gi
riştikleri, pek çok davada görülmüştür. 

Hayır '. Takdir yetkisi bu değildir. Hukuk, âmire verdiği yetkinin, 
o yetkinin: kökenine, mahiyet ve amacına uygun surette kullanılıp kullanıl
madığını araştırmak mecburiyetindedir. 

O halde, aceba takdir yetkisi diye birşey yok mudur ? 
Takdir yetkisi, şayet "keyfî hareket yetkisi" veya "devlet yetkisi 

kullanmak, fakat bu kullanışın gereğini ve gerekçesini göstermemek husu
sunda imtiyazlı olmak" yetkisi diye anlaşılmak istenirse, cevap verelim 
ki, bu türlü bir yetki, ne takdir yetkisi, ne ba,şka türlü bir yetki ola
rak, devlet adına kullanılmak üzere. Hukuk Devletinde, yoktur. 

Aynı şey, diğer "belirsiz kavramlar" için söz konusudur. Ahlâka ve 
umumî terbiyeye aykırı görüldüğünden dolayı bir tiyatro temsili yasak
lanırsa, âmir, "benim ahlâk ve umumî terbiye anlayışım budur ve bu temsil 
benim bu anlayışıma uymuyor" dememelidir. Ahlâk ve umumî terbiye, top
lumsal değer yargılarıdır. Zamandan zamana ve aynı zaman içinde bir me
kandan diğerine değişir; fakat daima topluma ait değer yargılarıdır; bi- . 
reysel, kişisel değer yargıları dağildir. O halde âmir, belli bir zaman 
ve mekânda toplumun bu tür değer yargılarını.izleyip gözlemeden ve tesbit 
etmeden harekete geçemez. Demek ki, belirsiz kavramları da, takdir'yet
kisini kullanmak için' "belirlemeğe" ihtiyaç-vardır. Âmir bu belirleme'yi 
yapamazsa, tasarrufu denetleyen idare mahkemesi yapar. Âmir,, bir belirle
mede bulunmuşsa, İdare mahkemesi, bu belirlemenin, z,amana ve'mekâna göre 



uyumluluğunu tesbit etmeğe çalışıı̂ .l Bu''bir mahkeme olduğu için, yapa
cağı tesbit de —bilimsel açıdan ne derece'şâyânı tenkit bulunursa 
bulunsun—saygıyla karşılanmak mecburîdir. Bu nedenle, takdir yetkisi
nin sırf takdirî unsur itibariyle sakat, kullanılmasını önlemek üzere, 
idarî yargının içtihatlarını, belirsiz kavramları çeşitli olaylarda na
sıl belirlemiş olduğunu dikkatle izlemek ve ona göre uygulamada bulunmak 
gerekir. İdare hukukunun tümden inşasında yargı kararlarının yeri ve 
rolü, burada da yapıcı ve yol göstericidir. Bundan başka, en yüksek ida
rî âmiriyet mercilerinin, kanunlardîi yer alan "belirsiz kavramları" tü
zük, yönetmelik, genelge ve somut' olaylar karşısında talimat (=yönerge' 
lerle) gibi idarî tanzim vasıtalarıyla önceden, mümkün olduğu kadar be
lirginliğe kavuşturma çabasında bulunmaları Hukuka Saygılı İdare için' 
gereklidir. Böylece daha alt âmiriyet makamlarının, kanunu doğrudan doğ
ruya yorumlarken düşebilecekleri yanlışlıklar önlenebileceği gibi, tat
bikat yeknasaklxgi (=üniformite=uniformlte) sağlanır. Önem taşıyan husus
larda ise, merkezî idare olarak Danıştaydan (=tabiatiyle idari bölümden) 
mütalâa sormak ve alt merciler için de, önemli takdir yetkilerinin kul
lanılmasında, tasarrufun ittihazından önce âmiriyet mercilerinden tasvip 
almak usûlü konulmalıdır. 

§ 5. İDARÎ TASARRUFLARIN TEKEMMÜLÜ, UYGULANMASI, 
YORHMP, GERİ ALINMASI 

A) TEKEMMÜL SORgNü 
İdarenin tasarruf ittihaz edişi, özel hukukta gerçek kişilerin huku

kî muamelede bulunmalarından iradı ve fikri bir ameliye olarak çok fark
lıdır. Özel kişi, sefihlik sebebiyle hacir altına alınma talebi veya bir 
sübjektif hakkını sırf gayrı izrar için kullanmış olduğu gibi bir iddia 
karşısında kalmadıkça, muamelesinin, kararının gerekçesini kimseye beya
na mecburi'değildir. Bu nedenle anî kararlar alabilir; kızgınlıkla, tehev
vürle hareket edebilir; hattâ bir kelimeyle "keyfî" hareket edebilir. Çün-
ki onun yapamayacağı tek şey, ancak bir yasakla, bir âmir hükümle men •,. 
edilmiştir. Gerçi özel hukukta, bazı muameleler için "şekil mecburiyetle
ri" öngörülmemiş değildir. Fakat bu şekil mecburiyetlerinde güdülen amaç 
arasında, bizzat özel kişiyi, muamelesinde ihtiyat, basiret, teenni ile 
harekete tabî tutmak gibi bir hususun varlığı iddia edilse bile, asıl 
amaç, üçüncü şahısları korumaktır. Bu üçüncü şahıs kavramına tüm toplum 
da girer; böyle haller vardır. 

Bu durumun sebebi, özel kişinin, bir sübjektif hakkını kullanırken, 
aslında bir özgürlüğünü kullanmakta olmasıdır. Yasaklanmayan her yerde, 
özgürlük vardır, özgürlük, özel kişi için asıldır; yasak, istisnadır. 

İdareci ise, devlet yetkisini nefsinde bulmuyor; ve onu kullanırken, 
özgürlüğünü kullanmıyor. Bu nedenle, yukarda takdir yetkisi bahsinde de 
yeterince açıkladığımız gibi, idareci bir yetkisini niçin kullandığını 
bizzat bilmek ve bu kullanışın hukuka uygunluğunu gerek ilgiliye -ve ona 
karşı kullanış sırasında mecbur tutulmamışsa dahi- gerek yargı mercii
ne ispatlamak mecburiyetindedir." Devlet yetkisinin istimali, baştan sona, 
şekle ve esasa ilişkin hükümlere (özel hukukçu deyimiyle, baştan sona 
amir hükümlere) bağlanmıştır. Bu hükümler, devlet yetkisinin zâtına,- ma
hiyetine, menşeine aykırı hiçbir davranışa cevaz vermez. Bu nedenle_̂  
idareci keyfî kararlar alamayacağı gibi, bir insan olarak fevrî, anı, 
tehevvürî, bilinçsiz kararlar da alamaz. Onun karar alabilmesi, belli 
sebeplerden hareketle muayyen ka-tegorilerde, konuları, şekil şartları 
kanunlarla tesbit edilmiş tasarruflar ittihazı suretinde olur. 

Kanunlar, her kategorideki tasarruf için biçimler, usûller tesbit 
etmişlerdir. Biçim ve usûl kavramlarını yukarda gördük. Basit tasarruf
lar, bu usûlden geçilerek, iradenin beyanı ile tekemmül eder. Ancak te-• 
keramülün belgelendirilmesi gerek idareci, gerek üçüncü şahıslar için zo
runludur ve kaideten imza ile mümkün olur. 

Müteaddit iradelerin telâhukundan meydana gelen karma tasarruflar
da tekemmül, sonuncu iradenin eklenmesiyle olur. 

Ferdî tasarrufların ilgiliye tebliği ile, tebliği mümkün yahut pra
tik kılamayacak kadar çok şahsı ilgilendiren genel tasarruflarla, ' düzen
leyici tasarrufların ilânı, tekemmül değil, icra yâni tasarrufun yürütül
mesi ve hukukî^ve/veya filî neticelerinin elde edilmesi şartıdır. Ancak 
tebliğ veya ilân'suretiyledir ki tasarruflar, üçüncü şahısların hukukî 
durumlarını değiştirir ve^kabll-i dermeyan nitelik kazanırlar. Yoksa te-
kümmül ile tebliğ veya ilân arasında geçen sürede, tasarruf, onu ittihaz 
edenlerle ona muttali olma mevkiinde bulunanlar için bir hukukî veri 
(=raûtâ) teşkil eder. Bu kişiler tasarrufun-hükümleriyle bağlıdırlar. İc
raya müteallik mükellefiyetleri varsa, bunu yerine getirmekle de yükümlü
dürler. 

B) PYGgLAMA 

Tekemmül eden bir' tasarruf için, aslolan onun uygulanmasıdır. İdare
nin bir kısım tasarrufları (=icraî nitelikte olmayanlar) tekemmülle hü
küm ifade edebildikleri halde, yukar;da söylediğimiz gibi, üçüncü şahıs-' 
lara karşı dermeyan edilecek, binnetice icraî mahiyet kazanması gerekecek
ler için, üçüncü şahısların ıttılaına ulaştırılma şarttır. 

Bir kısım tasarruflar, sadece hukuk düzeninde netice meydana getir
mekle kalırlar. "Tasarruf" kavramının mahiyeti gereği, Hukuk düzeninde, 
ona bir norm katma, ondaki bir normu değiştirme veya ondaki bir normun 
varlığına son verme suretiyle sonuç doğururlar. Örneğin bir düzenleyici 
tasarruf, böyledir. 

Tasarrufların diğer bir kısmı da, hukukî neticeden sonra, filî (=mad-
dı) bir neticenin elde edilmesini de gerektirirler. % 

Maddi neticenin elde edilmesi, İdarenin muameleleri ve fiilleriyle 
vuku bulabilir. Mesela bir ödemenin yapılması, bir belgenin, bir şey'in 
verilmesi gibi. Bu maddî neticenin istihsali bazan uzun ve külfetli mad
di hareketleri, fiilleri de icabettirebilir; bir yolun yapılması gibi. 

idare'1er, üstelendikleri hizmetlere göre, bu tür maddî neticelerin 
elde edilmesi- için gerekli personele, araç ve gereçlere sahip olacaklar
dır. Olmadıkları takdirde bunu başka İdarelerden veya sözleşme ile özel 
sektörden de sağlayabilirler. 

Ancak bir tasarrufun icrası, üçüncü şahısların zorlanmasını gerekti
riyorsa, bu zorlama gücünü, idareler ya kendilerinde bulurlar veya "icra" 
için zorlama görevine ve'gücüne sahip başka idarelerden sağlarlar. 

Zorlama gücü, uzman bir güçtür. Bunun için, bütün idarelerin, zorlama 
gücüne sahip olması hem imkânsız, hem de gereksizdir. Zira bir yerde, bir 
idarede toplanan bu zorlama gücü, bütün idarî mercilere hizmet edebile
cek yapıdadır. Bu nedenledir ki, her idarede, ayrıca bir zorlama gücünün 
tesisi icabetmeraiştir. 

İdare, devlet yetkisi kullanarak ittihaz ettiği "icraî" nitelikteki 
kararının maddî sonuçlarını istihsal için, gereken her halde, devletin 
bu zorlama güçlerine başvurur. Zorlama güçlerinin başlıcası Kolluk kuv
vetleridir. Ayrıca, kolluk teşkilâtı içinde olmamakla beraber, İdarenin, 
zorlama yetkisine, araç ve gereçlerihe sahip ve belli bir faaliyet ala
nında çalışan, uzman zorlama güçleri vardır. 

I-dare, bir icraı kararının maddî sonuçlarını elde etmek için, adlî 
kuruluşlardan da yararlansa (=icra daireleri gibi) mahkemeden-, özel bir 
kanun gerektirmiyorsa', müsaade almak, kararının hukukîliğini evvelâ 
mahkemeye kabul ettirip ondan sonra icrasına geçmek mecburiyetinde de
ğildir. 

Bizim idare hukukumuzda (ve Fransız sisteminde), idars,"önceden'uy
gulama" (=execution prealable) yetkisine sahiptir. Bu, önceden, uygulama, 
idari tasarrufların maddî sonuçlarını elde edebilmek için "filî uygulama" 
hâline inhisar etmez. Gerek Hukukî neticenin, gerek maddî ve filî rietice- . 
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lerin, bir mahkeme kararma ihtiyaç, blm'aksızm elde edilebilmesi imkanı, 
"önceden uygulama yetkisi'-' ile ( = le privilege du prealable) İdareye bah
şedilmiştir. 

İdare, loraî kararını, icra eder; bunun Hukuka aykırılığını iddia 
ve isbat ferde düşer. Fert, İdare mahkemesine başvurarak Hukuka aykırı
lıktan dolayı kararın iptalini ve d̂ ilerse, kararın hukuki veya fili icra
sının durdurulmasını talep eder £_ Yürütmenin durdurulması, ilerde görüle-
cektir_/. Böyle bir durdurma isteminin kabulü veya reddi, mahkemenin tak
dirine bağlıdır. 

İdarenin bu "Önceden uygulama" yetkisini, her türlü hukuki durumda 
"bizzat ihkak-ı hak" şeklinde anlamamak icabeder. Özel hukuk ilişkilerin
de, Önceden uygulama yetkisi tabiatiyle yoktur. Zira, özel hukuk ilişki
lerinde, pek çok defalar değindiğim gibi, hiçbir süjenin, tek taraflı 
iradesiyle bir başkasına yüküm yüklemesi söz konusu olamaz. 

Ayrıca, kamu hukuku ilişkilerinde de, bir devlet yetkisinin kullanıl
ması sonucu, bir özel kişi lehine mameleki bir hak doğmuş ve bunun muhte
vası, kişinin mamelekine intikal etmişse, kaideten "önceden uygulama" yok
tur. Zira, mameleke intikal eden unsur, mamelekin bir özel hukuk müessese
si olması hasebiyle, bir özel hukuk iktidarı (=bir sübjektif hak) niteli
ği kazanmıştır. Devlet yetkisi ile, özel hukuk ilişki Ve .münasebetlerinde, 
özel hukuk durumlarında değişiklik yapılamayacağından, örneğin İdarenin 
fazla ödediği bir paranın geri alınabilmesi için adliye mahkemesine baş
vurması icabedeoektir. 

C) YORUM 
İdarenin düzenleyici tasarruflarının (=kural-tasarruflarınm) yorumu 

konusunda. Adliye mahkemelerinin de yetkili olduğu kabul edilmektedir. Ka
nunları ve bu arada Anayasayı dahi .yorumlayabilen adliye mahkemelerinin 
idarî tasarruflardan düzenleyici nitelikte olanlarını yorumlartıamaları için 
bir sebep görülmemektedir. ; , 

Bildiğiniz gibi, aslında her uygulama, aynı zamanda bir yorum'u da 
ifade eder,.. Soyut nitelikteki \ı\.T norm' un uygulanması. ve somut bir ihti
lâfın çözümünde somut bir norm hâline getirilmesi demektir. O halde bir 
normu, soyutluğundan "tam bir somutluk" hâline sokabilmek zihnî bir ame
liye ile mümkündür ki bu, ister istemez, soyut norm'a bir anlam, kapsam, 
sebep, amaç atfetmek yâni onu yorumlamak suretiyle mümkündür. 

İdarî tasarrufların genellikle yoruma muhtaç ola.bilecekleri, şu idarî 
düzenlemelerdir. Bununla beraber ferdî ve süb.jektif idarî tasarrufların 
yorumu gerektiği zaman bunun idare mahkemelerince yapılması eskidenberi 
doktrinde kabul edilmiş bir ilkedir. 

521 sayılı Danıştay kanununun 50 uncu maddesinin "E" fıkrası, genel 
veya özel norm ayrımı yapmaksızın Adliye mahkemeleri önünde bir idarî 
tasarrufun "mânâsı veya şüm.ûlünün tâyini hususunda çıkacak uyuşmazlıkla
rın" Danıştayda çözümleneceğini, yâni her türlü yorumun Danıştayda yapı
lacağını söylemektedir. Bu, ilerde göreceğimiz ve "Yorum davası" diye bi
linen bir dava yolundan olur. 

Bununla beraber, bazı hususlarda bizzat İdare'nin yorumda bulunması
nın mahkemelerce istenmesinde ve beklenmesinde bir zaruret bulunduğu da 
bir vakıadır. Özellikle devletlerarası anlaşmalara müsteniden İdareden 
bir şeyin yapılması veya yapılmaması konusunda istihsal edilen kararlara 
dayanxlan bütün davalarda, adlî veya idarî mahkemelerin, İdareden yorum 
istemeleri ve doğrudan doğruya anlaşma metnini ele alarak, idarî kararı 
bizzat değerlendirmeğe kalkışmamaları gerekir. Böyle bir dava, bir idarî 
kararın TUrkiyenin taraf olduğu bir. anlaşmaya aykırılığı iddiasıyla ipta
li için Danıştayda açılmış olabileceği gibi, adliye mahkemesinde de bir 
dava dolayısiyle böyle bir idarî karara taraflardan biri veya diğeri is-
tinad etmeğe çalışabilir. Her hâlü kârda, bu tüı- idari kararlar, mahkeme
lerce değerlendirilmeden veya yorumlanmadan önce, bunu ittihaz eden mer
ciin görüşü Bo.rulmak şarttır. Zira devletlerarası-anlaşmalar, mer'iyet 



müddetleri İçinde dahi olsa, tarafların riayetsizlikleri sebebiyle hü
kümden düşebilirler . Devletlerarası bir anlaşmanın kuvveti, tarafların 
"mütekabiliyet" (=karşılıklılık) esası içinde anlaşmayı uygulamalarına 
bağlıdır. Taraflardan birinin uygulamadığı bir anlaşmayı, diğer tarafın 
uygulaması elbet istenemez. Binnetice bir anlaşmanın hükümete yüklediği 
mükellefiyetlerin yerine getirilmesi, böyle bir mütekabiliyet esası göz 
önünde tutulmaksızın talep edilemez; ve böyle bir talebin reddi hususun
daki bir kararın iptali dava olunamamalı, karşı tarafın riayet etmediği 
bir anlaşmaya riayet edilmesi bizim mahkemelerimizde bizden istenileme-
melidir. 

Mahkemelerin bu tür sorunlar karşısında İdareden mütalâa ve yorum 
talep etmeleri lâzımdır. 

D) KALDIBMA ve GERİ ALMA 
Muhkem kaziyelerden (=kesin hükümlerden) başka,, bütün devlet tasar

rufları süreli veya süresiz, fakat belli bir ömre tabidirler. Nasıl bir 
kanun, hatta Anayasa icabında değiştirilebilirse, bir idarî tasarruf da 
değiştirilebilir, kaldırılabilir, geri alınabilir. Ancak bittabi, bu ame
liyeler yapılırken, riayeti gerekli ilkeler vardır. 

Evvelâ kaldırma ile geri alma arasındaki farkı görelim. Kaldırma, bir 
idari tasarrufun hukuk düzenine kattığı normu, sadece gelecek için orta
dan yok etme'dir; geçmişe elbet dokunulmaz. O halde bir normun. Hukuk dü
zenine katılmasıyla bu norma uygun olarak teessüs eden hukukî durum ve mü
nasebetler, o normun Hukuk düzeninden çıkmasıyla zedelenmez. Ancak gelecek
te, o norma dayanmak mümkün değildir. 

Geri alma, genellikle sakat tasarruflar hakkında söz konusu olur. Zira 
tasarruf sahih ve muteber ise, onun yarattığı hukukî durura ve münasebet
ler saygı göreceğinden, tasarruf geri alınmış değil, kaldırılmış o](nr. 

Sakat bir tasarrufun ise geri alınması normal ve hattâ zorunludur. 
Tasarrufta sakatlık, onun Hukuk düzenine uyumsuzluğu demek olduğuna göre, 
mükemmel bir uyumluluk göstermesi şart olan bu düzende, bir uyumsuzluğun 
devamına müsaade etmemek gerekir. Netekim kişiler, bilhassa iptal davası 
yolundan, bu uyumsuzluğu gidermeğe teşebbüs ederler. 

P halde, İdarenin de sakat biB tasarrufu geri alması sebebi kendiliğin
den ortaya çıkar. 

Ancak sakat bir tasarruf gei'x alınırken, yürürlükte bulunmuş olduğu 
süre içinde, bu tasarrufa müsteniden teessüs eden hukuki durum veya müna
sebetlerin akibeti ne olacaktır 7 Y"âni bunlar da, sakat bir tasarrufa 
istinat etmiş veya ondan doğmuş olarak sakat sayılıp saygı görmeyecek
ler midir ? 

Bir kere, İdareyi hataya düşürerek veya başka türde idari merciin 
iradesini bozarak sakat bir tasarrufu ittihaz ettirmiş olanların, böyle 
bir tasarrufa istinad edemeyecekleri tabiîdir. 

Fakat başkaları için durura değişiktir. Nasıl özel hukukta hüsnüniyet 
himaye görüyorsa, İdare hukukunda da "İdareye güven" şeklinde tezahür eden 
hüsnüniyetin himaye görmesi zorunludur. "İdareye karşı güven" olmadan bir 
toplumda yaşanmaz /~ve bu nedenle de İdarenin, vatandaşların ona güvenle
rini sarsıcı veya kaybettirici davranışları kadar vahim bir hal düşünü-
lemez_7. 

Binaenaleyh İdare, sakat bir tasarrufunu geri alırken, o tasarrufla 
veya ona müsteniden meydana gelen hukukî durum veya münasebetlere ria
yetkar olmalı, sakatlık söz konusu değilmiş gibi, saygı göstermelidir. 

Fakat ne kadar süre ile ? 
Yâni sakat tasarruf, ne kadar süre sonra İdare tarafından geri alı

nırsa, geçmişe dokunmamalı, geçmişe saygı göstermelidir ? 
Bu konuda Fransız idare hukukunun kabul ettiği çö2üm şuydu: İdare, 

sakat tasarrufunu, o tasarruf aleyhine iptal davası açılabilecek olan 
süre (ki Fransada kaideten iki aydır) içinde ve iptal davası .aç_ılraışsa 



bu sefez" de dava sonuna kadar geri ,a»lırsa, o tasarrufun doğurduğu veya 
ona istinad edilerek doğan hukukî neticelere saygı göstermeyebilir; fa
kat daha ileri bir tarihte geri alırsa, sakat tasarrufa sahih ve muteber 
imiş gibi bakılır; geri alınması hâlinde, bir "kaldırma" imiş gibi, an
cak gelecek için hüküm ifade etmez; geçmişteki durumlara saygı gösteri
lir. 

Fransız Danıştayı, böyle bir "iptal davası süresi" ve şayet dava 
açılmışsa "iptal davası sona erene kadarki süre" esasını hangi gerekçe 
ile kabul etmiştir ? 

Gerekçe basittir. İptal davası süresi sona erince, bir idarî tasarru
fun mahkeme tarafından ortadan kaldırılması kaideten mümkün değildir.Dü
zenleyici bir tasarruf için gerçi ona istinaden ittihaz edilecek her fer
dî karar aleyhine açılacak bir 

davada onun dayandığı ve aslında sakat olan bir düzenleyici tasarruf 
normunun iptali talep edilebilir. Fakat ferdî tasarruflar için dava süre
sinin geçmesi İdare için ferahlatıcı bir haldir; ve İdarenin verimli ça
lışabilmesi için de, başka şeyler arasında, pek mühim olarak, dava tehdi
dine girmemek ve dava tehdidi olan hallerde, bu tehditten bir an önce kur
tulmak çok önemli bir faktördür. Esasen bu nedenledir ki, hususî hukukta 
1 yıl, 5 yılı 10 yıl ve bazı durumlarda daha da fazla olan "mürura zaman" 
müddetlerine karşılık, İdare hukukunda dava'süresi / dava müruruzamanı de
ğil, dava süresi demek gerekir_7 en fazla, bizde, 90 gün tutulmuştur. • 

Zira, İdarenin güven ve istikrara ihtiyacı vardır. 
Fakat, bittabi İdare karşısında, ferdin de güven ve istikrara ihtiyacı 

vardır. Zira İdare güçlüdür; devlet yetkisine sahiptir; tek taraflı irade 
ile kişilerin hukukunu etkileyecek, değiştirecek kararlar alabilir; kendi 
kendine icra yetkisi vardır. O halde fertlerin İdare ile münasebetleri, 
birbirleriyle münasebetlerine hiç benzemez. Binnetice, fert de, İdarenin 
davranışlarından, kararlarından doğan durumlarda güven ve istikrara muh
taçtır. Binnetice fert nasıl, bir dava süresinin geçmesinden sonra sakat 
bir tasarrufu ortadan kaldırtabilmek imânını kaybediyorsa, artık onun sa
katlığına katlanmak mecburiyetinde bulunuyorsa, İdare için de, aynı vazi
yeti düşünmemek için bir sebep yoktur; İdare de, dava süresi geçtikten 
sonra, kendi tasarrufunu, sakatlık iddiasıyla geri alacaksa, teessüs etmiş 
hukuki durum ve münasebetlere saygı göstermelidir. Dava süresi içinde veya 
dava açılmışsa, karara kadar sakatlık iddiasıyla geri alırsa, müesses vazi
yetlere riayet etmeyebilir. 

Bizde, el'an Danıştay böyle objektif bir esas kabul etmemiştir. Danış
tay içtihatlarına göre, sakat bir tasarrufun geri alınması hâlinde, mües
ses durumlara riayet gerekip gerekmeyeceği, ancak "istikrar" m da teessüs 
etmiş olup olmamasıyla anlaşılabilir. O halde, her hâdisede, ayrı ayrı bu 
"istikrar" şartı aranmalıdır. "İstikrar" teessüs etmiş sayılabilirse, sa
kat tasarruf geri alınırken, o tasarrufla veya ona müsteniden ortaya çık
mış hukuki durumlara riayet edilir, saygı gösterilir; aksi halde, "istik
rar" in teessüsünden bahsedilemezse, riayet edilmez. 

Şüphesiz bu, görüldüğü gibi, objektif bir ölçü değildir. Danıştayın 
bu içtihat yolunu seçmiş olmasının da sebebi vardır: İdareye karşı ferdi 
korurken İdareyi de, temsil etmekte bulunduğu kamu hizmeti ve kamu yararı 
ile, zarara sokmamak gerekir, öyle idareler vardır ki, güçlüdürler; çoğu 
kere sakat karar alma tehlikeleri azdır; kararlarını sahih surette, ittihaz 
imkanlarına -teknik servisleri, müşavirlikleri ves. ile - sahiptirler. Bir 
de güçsüz ve imkanlardan mahrum İdareler vardır; cılız bir kasaba beledi
yesi ile merkezî idare elbet kıyaslanamaz. Sonra bir de, kanunların ve 
diğer düzenleyici tasarrufların, türlü tasarruf kategorileri için, tesis 
etmiş oldukları ittihaz usûlleri söz konusudur. Bir tasarruf, ne denli 
ayrıntılı ve ciddî usûl mecburiyetleri ile ittihaz .ediliyorsa, onun sa
kat olması ihtimali o kadar azdır. 

İşte, böyle mülahazalar, Danıştayı, her türlU İdarenin, her türlü ta
sarrufunun "sakatlık" mülahazasıyla geri alınmasında objektif bir ölçü ka
bulünden alakoymuştur. • • 



(219), , , 
Buna karşılık Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, Dev

let Memurları kanunu hükümlerine göre eski maaşlardan yeni maaşlara yapı
lan intibaklardaki yanlışlıklar sebebiyle fazla ödenen paraların geri 
alınması sebebiyle açılan davalar dolayısiyle, se.kat bir intibak kararı
nın ne kadar süre içinde, bu intibak kararının tesis ettiği hukukî duru
ma saygı gösterilmeden geri alınabileceği hususunda Yargıtayda tehalüf 
eden içtihatları şu esaslar üzerinde birleştirmiştir: 

İdare, sakat bir kararını ancak bu karar hakkında kanunların öngördü
ğü iptal davası süresi içinde, geçmiş duruma dokunacak şekilde geri ala
bilir. Bu süre geçtikten sonra, bir sakat tasarruf geri alınırsa, o tasar
rufun -sakat olmas^ma rağmen- doğurmuş bulunduğu hukukî duruma saygı gös
termek gerekir [_ Ve binnetice, bu süre geçtikten sonra geri alman tasar
rufun sakatlığı ileri sürülerek, bu tasarruf uyaı-mca ödenmiş fazla para 
istirdat edilemez_;7 (E.1972/6. K.1973/2. 27/1/1973« Resmî Gazete: V V 7 3 ) • 

Evvelce de söylediğimiz gibi, değişik yargı düzenlerinin içtihatları 
birbirini bağlamaz, Yargıtay, kendi "İçtihadı Birleştirme kararı'' nı uygu
layacak ve adliye mahkemelerine uygulatacak ve -adliye mahkemelerinde açı
lan ve özel hukuka giren bir davada, İdare, sakat bir tasarrufu geri al
dığını ve binnetice onun yarattığı hukukî durumlara ve ilişkilere saygı 
gösterilemeyeceğini, ancak, sakat tasarrufunu iptal davası süresi içinde 
geri almış bulunduğu takdirde iddia edehilecektir. 

Danıştay ise, şimdilik, kendi "istikrar kazanmış hukukî durum";ölçüsü
ne sâdık gözükmektedir. Türk İdare hukukundaki ilmî içtihatları göz önünde 
tutarak söz konusu esası kabul eden Yargıtay gibi, Danıştay'ın da aynı il
mî görüşlere aynı değeri vererek obJ6.ktif bir kriteri kabul etmesi temenni
sindeyiz. 

§ 6. İDARÎ TASARRUFTA YOKLUK HÂLİ ^ 

İdarî tasarrufların sakatlık hallerini, yukarda unsurları incelerken 
görmüştük. İdarî tasarruftaki sakatlık bazan öyle bir ağırlık derecesini, 
bulur ki, bir tasarrufun varlığından söz edilemez. Bu hâle "hükümsüzlük" 
veya "butlan" diyenler olduğu gibi, "yokluk" diyenler de -bizim gibi- var
dır. 

Hükümsüzlük deyimi, tahlil edildiği zaman, buradaki "hüküm" kelimesi
nin "norm" karşılığı olduğu.görülür. O halde "norra'suz bir tasarruf" deme 
durumuna girilir ki, tasarruf, muhteva ola.rak ancak bir norm taşıyabilece
ğine ve ffluhtevasız bir irade beyanı ise bir "şaşkınlık" tan başka birşey 
olmayacağına nazaran, kanunî bir tâbir de bulunmadığına göre "hükümsüz 
tasarruf" demenin bizce bir anlamı yoktur. "Butlan" deyimini de İdare huku
kunda kullanmanın gereğini göremiyoruz. Önce özel hukuk formasyonu almış 
olanlara sonradan İdare hukukunu anlatırken özel hukukla kıyaslamalar yap
mayı, ancak İdare hukukunun Özel hukuktan ne kadar uzak olduğunu göstermek 
için caiz, hattâ isabetli görürüz. Ancak bir özel hukuk deyimini İdare hu
kukunda, özel hukuktaki anlamını ifade edemeyeceğine göre, kullanmanın 
hangi düşünceden geldiğini anlamak güçtür. _̂  

Bir norm, ya sağlıklı ve geçerli bir şekilde mevcuttur; yahut mevcut-lj-
tur ama sakattır, yâni sağlığı, geçerliliği zedelenmiştir veya bu sakat
lık o derece ağırdır ki, o normun mevcudiyetinden bahsedilmez. Tıpkı, in-" 
sanlar gibi. Sağlıklısı, sakat ve hastalıklısı olur; doğmamış, ölmüş veya 
ölümle aynı tutulan bir "bitkisel hayata girmiş" olanı bulunabilir. 

•Dikkat edilecek tek nokta, izhar edilmiş olan iradenin "varlığından" 
söz edilip edilemeyeceğidir. Tabiî "hukuki varlığı" ndan. Öyle bir ira
de izhar edilmiş olmalıdır ki, Hukuk düzeni, bu iradeye, gereken veya 
istenen kapsam ve neticelerde olamasa bile, muayyen, mahdut hukukî sonuç
lar bağlasın... Bu zaman, "sakatlık" hâli söz konusudur. Eğer söz konusu 
hukukî neticeler hiçbir suretle bağlanamıyorsa, o zaman iradenin hukuki 
bir varlığı (isterseniz "geçerliği" deyiniz) söz konusu edilemez. Herkes, 
her an, durmadan irade izhar eder; bütün bunlardan "hukuki tasarruflar", 
veya "hukukî muameleler" mi doğar ? Arkadaşınızla sinemaya gitmek hususun
da mutabık kalsanız, bir akit rai söz konusudur ? Kardeşinizden bir bardak 



su isteseniz, tek taraflı bir tasarruf ittihaz eylediğinizi mi söyleye
ceksiniz ? Şüphesiz hayır. O halde, sorunları kargaşalığa sürüklememek 
gerekir. Hukuki tasarrufun ne demek olduğunu daha bu derslerin ilk say
falarında anlattık. Üç hal söz konusu olabilir: 1/ vardır ve hukuken 
sağlıklıdır, o halde geçerlidir; mümkün olan bütün hukukî sonuçları do
ğurur. 2/ Vardır, fakat kusurludur, sakattır; muayyen hukukî neticeleri 
doğurabilir; kendi kategorisinin bütün hukukî sonuçlarını tam bir muhte
va ile veremez. 3/ İrade izhar edilmiştir; fakat o kadar sakat, o kadar-
bozuktur ki, hukukî sonuçlar doğurması arzulandığı halde, hiçbir hukukî 
sonucu, hiçbir ölçüde doğurmaz; hukuk düzeni, bu sakatlıkların ağırlığın
dan dolayı, bu irade beyanına hiçbir hukukî netice bağlamaz. O halde. Hu
kuk düzeni karşısında, bu irade beyanı, hukuken yoktur. 

Yokluğun bariz halleri vardır: fonksiyon gasbı (sf,208), yetki gas-
bı (3f.208) açık bir şekilde yetki saptırması (sf.208) yokluk sebepleri
nin başında gelir. 

Bunun dışında, ağır ve aşikâr sakatlıkların yokluk sonucu doğuracağı 
genellikle kabul edilmiş bir ilkedir. Bu ilkenin daha ziyade objektif-
leştirilmesi mümkün olmamıştır. Hâdisesine göre hüküm vermek gerekir. • 

Aslında, yokluk halinin, her türlü durumu kapsayabilecek objektif bir 
kriterinin tesbiti mümkün olsaydı, mesele kolaylaşırdı. Bu böyle olmadı
ğı ve yoklukla, yokluğa yaklaşmış bir ağır sakatlık hâlini birbirinden 
kolayca ayırabilmek mümkün bulunmadığı içindir ki, yukarda değindiğimiz 
bariz yokluk halleri dışında, yokluğun İdare veya idare edilenler tara-:, 
fmdan değil, yargı mercilerince tesbiti isabetli olan bir yoldur. 

Zira, aslında yok sayılacak bir tasarrufun, kimseyi tedirgin etmeme
si, kimseye de yararlı bir durum kaaandıramaması elbet" gerekir. O halde, 
bariz yokluk halleri dışında "ağır ve aşikâr sakatlık hallerinde", ö-
zellikle tedirgin olanların hiçbirşey yapmasına hacet olmamak icabeder. 
Yok olan tasarrufun iptali için nasıl dava açılabilir ? Zira iptal "hu
kuki imha" dır. Yok olan imha edilebilir mi ? Gene, yok olanın yokluğu 
iddia ve isbat olunabilir mi ? Eski bir deyimle "asi olan ademdir", yâ
ni alemde, yokluk asıldır. 

Ancak, söylediğimiz gibi, bir çizginin altında, yok ile ağır sakat'ı 
veya sakat'ı birbirinden ayırmak kolay değildir. Şâyet tasarruf, yok bir 
irade beyanı değilse, veya diğer bir deyimle, irade beyanı yokluğa mün
cer olmuşsa ne âlâ. Fakat ya aksi olursa ? Zira gözden kaçırmamalıdır ki, 
sakat bir tasarruf, zamanla (dava süresinin geçmesiyle) sun'î bir sıh
hat kazanır. Yargısal tasarruflardaki "muhkem kaziye" nin karşılığı, İda
rî tasarruflarda "kesin karar" (=chose decidee) dir. Ve idarî tasarruf
ların da asi olan sıhhatidir. Her idarî tasarruf bir "sıhhat ve ııiutebe-
riyet karinesi" ile doğar. Dava süresi geçtikten sonra, İdare onu geri 
almaz veya kaldırmazsa, neticelerine uymaktan başka yol yoktur. 

Demek ki, idarî tasarruflarda yokluk hâlinin kesin bir kriterinin bu
lunmaması ve yokluğun iptalinin kaideten mümkün ve tasavvur edilebilir ol
maması hali, idare edilenler için büyük bir tehlike arzeder; zira tasar
ruf, idare edilenin sandığı gibi "yok" değil de, belli bir vehamet dere
cesinde "sakat" ise, dava süresi sonunda sıhhatini kazanacak, aslî aakat-
Ixgina rağmen, bütün hukukî sonuçları doğurmakta devam edecek ve bir daha 
iptalini istemek mümkün olamayacaktır. 

Bu nedenledir ki, yok olanı "var" kabul ederek iptal davası açmak lâ
zımdır. Danıştay, sakatlık görürse iptal edecek; yokluk hâli görürse, da--
vayı, "da_va konusu tasarrufun ypkluğu ve binnetice iptalinin mümkün bulun
maması" gerekçesiyle reddedecek ve böylece de yokluk, tescil edilmiş ola
caktır. 



BÖLÜM VI 

I DAK I DAVALAR 

§ 1. KAVHAM 
idari davalarxn türlerini 521 sayxlx Danxstay kanununun 30 ve 31 in

ci maddeleri göstermektedir. "Dava türü" olarak, 30 uncu madde: 1/ İptal, 
2/ Tam Zargx ve 3/ Yorum davalarxndan bahsetmekte, 31 inci madde başlı
ğında is.e l'İdari' yargı mercilerinden özel kanunlarına göre kesin olarak 
verilmiş olan ve< üst idarî yargı mercii bulunmayan yargı kararları" ua kar
şı Dahışrtaya "temyiz yolu" ndan vuku bulacak "başvurma", bir "Temyiz da
vası'.̂  olarak isiralendirilmektedir. 

tptal ve Tam Yargı davaları dışında, İdarî yargıda daha ne gibi dava' 
türleri bulunduğu konusunda, İdare hukuku müellifleri arasında bir birlik 
görünmez. Bazıları, idarî mercilerin uyguladıkları cezalara karşı bir ida
ri ceza davasından bahsederken, bazıları da temyiz davasinx müstakil bir 
dava saymamakta ve kararxn tavzihi veya düz'eltilmesi gibi sadece bir "ka
nun yolu" telâkki etmektedirler. 

Bu nedenle önce "dâva" kavramx üzerinde durmakta fayda görmekTOyiz, 
Bu hususta ilerde daha ayrıntılı geliştirmelerimiz olacaktır. Fakat şim
dilik birkaç önemli niteliği belirtmekte yarar buluyorum. 

Danıştay, bir "İçtihadı birleştirme kararı" nda (B.66/67. K.67/8, 2/. 
12/1967) dâvayı şöyle tanxmliyor: 

"Yargılama hukukuna göre dava, dava dilekçesi ile başlayan ve hükümle 
neticeye ulaşan, mahkeme veya taraflarca yapılan usûl işlemlerinin bütü
nünden meydana gelen bir manzume (*) olarak tarif edilebilir". 

Manzume kelimesinin- lügat mânâsı karşısında, burada, bu kelimeyle, 
bir "iradeler dizisi" yani Karma bir tasarrufun kasdedilraiş' bulunduğu an
laşılıyor. 

Anayasa mahkememiz ise 26/9/1968 tarihli bir kararında (£.67/21. K.68/ 
36. B.G.'t/3/l969) davayı daha sâde bir tanımlama ile anlatmaktadır: 

" Anayasa metnindeki dava deyimi, herşeyden önce iki kişi arasında çı
kan bir uyuşmazlık dolayısiyle bu uyuşmazlığın çözümlenmesinin mahkemeden 
istenmiş olması üzerine ortaya çıkan bir durumu veyahut kendi üzerine suç 
atılan bir kimsenin cezalandxrilmasx istemi ile savcı tarafından belli bir 
kimseye karşı ortaya çıkarılan uyuşmazlık durumunu anlatmaktadır". 

Anayasa mahkememiz, bu tanımlamanın "usûl yasalarımıaı-ı dar anlamda da
va saydığı hukukî durum" olduğunu belirttikten sonra, kendisi geniş anlam
da bir tanımlamaya eğilmekte ve " Dava sözünü usûl hukukundaki dar anlamm-
(*) Türk Hukuk Lûgatmda, dava'nm, önem verilecek bir tanımı yoktur. 

Gene-Türk Hukuk Lügatinde "manzume" diye bir hukukî terimin varlığın
dan söz edilmemektedir. 
Osmanlıoa-Türkçe lügat kitapları arasında, en fazla ün yajianlar da 
dahil, gelmiş geçmiş eserlerin en iyisi olduğuna inandığım bay Ferit 
Devellioğlu'nun "Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik LÛgat" mda, manzume: 
1/ Sıra, dizi, takım, sistem; 2/ Vezinli, kafiyeli söz;-şiir anlamla
rında gösterilmiştir. "Dava" ile "Şikâyetçi olarak mahkemeye başvur
ma" diye tarif edilmiştir. 



da değil, geniş bir anlamda ve 'mahkeäiel'erin bir karara baS;lai!iakla ödevli 
oldukları davalar veya çelişmesiz yargıdan sayılan işler anlamında yorum
lamak Anayasa koyucunun amacına uygun düşecektir" demektedir (aynı karar). 

Böylece, dava, nizâsız yargıyı da kapsar denildiğine göre, yargısal ta
sarrufun ittihazında niza unsuru, -geniş tarife gidilince- ortadan kalkı-
yor^gibi görünmektedir. 

Prof. Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usûlü' nde (1968,sf.216) "Nizâlı 
kazanın konusu davalardır. Dava bir sübjektif hakkına tecavüz edildiğini 
(bu hakkın ihtilaflı olduğunu) iddia eden kimsenin (davacı) mahkemeye gi
derek hakkının tanınması için mahkemeden hukuki himaye talep etmesidir" 
demek suretiyle, nizâsız yargıyı, dava kavramına sokmamaktadır. 

Aslında şer'î hukukumuzun bir kodifikasyonu olmakla beraber, bazı kav
ramları evrensel bir kapsam ile ve birer vecize hâlinde tanımlayan Mecelle' 
de ise,;"Dava, bir kimse diğer kimesneden huzur-u hâkimde hakkını talep 
etmektir" diye tanınmıştır (mad.l6l3). • ' 

Anayasa mahkememizin yukarıya naklettiğim "geniş dava kavramı"., kanun
ların Anayasaya aykırılığı iddialarının yalnız nizâlı yargıda değil, nizâ
sız yargıda da ileri sürülebilmesini ve bu yoldan da Anayasa mahkemesinin 
denetiminin sağlanmasını imkân dahiline sokan ve böylece Anayasa mahkeme
mizin görevi açısından kabul edilmek gereken bir kavramdır. Binaenaleyh 
genel anlam ile, bir davada niza unsurunun ortadan kalktığını biz kabul ede
meyeceğiz. 

•Davanın bir takım'usûlî muameleleri (=tasarrufları değil, • muameleleri) 
gerektirdiği malûmdur. Fakat aslında, davaları birbirinden ayırabilmek, bu 
muamelelerin hangi konularda, yâni somut ne gibi talepler üzerinde cere
yan etmekte'olduklarını ayırmakla kaim oluröa, o zaman yüzlerce, binlerce 
dava türü ile karşılaşılır. . 

Bizce bütün mesele, yapılan usûlî muamelelerin ne mahiyette, bir yargı
sal tasarrufa ulaştığı noktasında düğümlenmektedir. Mesela, Hukuk usulünde 
inşaî (=yeni durum yaratıcı) davalar, tesbit davaları, edâ davaları diye 
üç dava türünden bahsedilir. Bu ayrım neye istinad ediyor ? Prof. Kuru'ya 
göre, ayrımın dayanağı "mahkemeden Istenil.en hukuki himayenin nev'i" dir 
(aynı.Sf.272). 

Hukuki himayeyi ise yargısal tasarruf tâyin edeceğine görejj dava tür
lerini bu tasarrufun sağladığı himaye bakımından sınıflamak, yani "yargı
sal tasarruf" un zâtı bir niteliği olarak sınıflamak doğrudur. Yargısal 
tasarruf ise tek taraflıdır. Usûlî işlemler, tarafların işlemleri olarak 
bu tasarrufu "tahrik edici" niteliktedir; yani yargısal tasarrufun sebep 
unsuruna mütealliktir. Hâkimin usûlî işlemleri ise "hazırlayıcı" nitelik
te muamelelerden ibarettir. O halde, yargısal tasarrufta bir karma tasar
ruf vasfı görebilmek mümkün olamaz. 

Böylece, idarî davaları da, sağlanan hukukî himaye bakımından tasnif 
gerekirse aslında iki tür dava kabul etmek lâzımgelecektirt Tesbit ve eda 
davası. 

Tesbit davasının kapsamına îptal davaları, yorum davaları, temyiz da
vaları girecek, eda davası ise Tara yargı davasından ibaret olacaktır. 

İptal, yorum ve temyiz davalarındaki bu "tesbit" unsurunu göz önünde 
tutmak, bu davaların mahiyetlerini her hâlu karda iyi kavramaya yaraya
caktır. 

Bununla beraber, biz, Danıştay kanununun zikrettiği türler uyarınca 
incelememize devam edeceğiz. 

Bu incelemede esas olarak İptal de.vasını alıyoruz. Zira "tipik" ida
ri dava, göreceğiniz gibi, budur. İdare hukukuna özgü, idari yargı içti
hatlarıyla meydana gelen bu dava türü üzerindeki açıklamalardan sonra, 
diğer davaların anlaşılması kolay olacak, üzerinde durulacak önemli özel-' 
İlkler bulunmayacaktır. 



(223) • 

§ 2. İPTAL DAVSSI 

A) ÖZELLIĞI 

idarenin Hukuka riayeti sorununun Hukuk Devleti ilkesi içindeki önemi
ne şimdiye kadar çok değindik; yer yer bu önemden bahsettik. İptal davasi, 
İdarenin Hukuka riayetini sağlama yolunda ihdas edilmiş tipik bir davadır. 

Hukuka saygxli İdare'de, herkesin menfaati vardxr. Belli bir ferdin, ' 
İdareyle ilişkilerinde Hukuka saygilx davranxldxgxnx görmesi,•Hukuk Devle
ti sorununun çözüldüğünü,ifade etmez. Hukuk Devleti ve bunun içinde Huku
ka saygxlx İdare, ferdx ve sübjektif değil, genel ve objektif bir sorundur. 

Hiçbir kimse veya organın, kaynagxnx Anayasadan almayan bir devlet 
yetkisi kullanmamasxnda ( Anayasa k/j>) , Anayasa hükümlerinin devletin di
ğer organları gibi idare makamlarxni da bağlamasında (8/2), herkesin dil, 
ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve'mezhep ayrxmi göze
tilmeksizin kanun önünde eşitlik görmesinde (l2), İdarenin her türlü ey
lem ve işlemine karşx yargı yolunun açık tutulmasında (ll'f/l), İdarenin 
kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlü tutulmasın
da (ll'f/4) , memurların görevlerini yerine getirirken vatandaşlar arasında 
siyasî kanaatlerinden dolayı herhangi bir ayrxm yapamamalarında (119)'is
tisnasız herkesin menfaati vardır. 

O halde bu esaslardan uaaklasildigx, bunlardan biri veya diğeri ihlal . 
edildiği zaman, Devletimizin "Hukuk Devleti" olma niteliği sarsılacağından 
İdarenin ,de bu ilkeden uzaklaşması, herkesin menfaatini zedeler. İdarenin 
Hukuka saygılı bir İdare olmaktan çıkması, yukarda da değindiğimi^ gibi, 
mutlä!ka belli şahısların sübjektif haklarının ihlaliyle kaim değildir. 
Hiç şüphesiz, sübjektif hakkı ihlâl edilen bir kimsenin, bu hakkın muhte
vasını teşkil eden bir "menfaati" de ihlâl edilmiştir; fakat belli süb
jektif hakların muhtevaları hâline getirilmiş belli menfaatler üzerinde, 
hiçbir sübjektif hakkın muhtevası mahiyetinde olmayan tümsel ve en yük
sek bir menfaat vardır ki, o da -konumuz itibariyle- İdarenin Hukuka ge
nel ve objektif saygısıdır. 

Bu saygı yitirildigi zaman, bundan herkes zarar göreceğine göre, İda
renin Hukuku ihlalinde, kaideten herkesin İdareyi tekrar Hukuk çerçevesine 
sokmak üzere dava hakkının bulunması zarurîdir. Bu davanın konusu, hukuka 
aykırı-her idarî tasarrufun iptaliyle, yâni hukuk düzenine İdarenin irade
siyle sokulan, fakat o düzenle uyumsuzluk gösteren her normun hukuken im-
hasıyla'İdareyi, muayyen bir* konuda mutlaka bir tasarruf ittihazı gereki
yorsa, onu, Hukuka uygun surette ittihaza mecbur tutulması olacaktır. 

Ancak, Hukuka saygılı'İdare'de herkesin menfaati bulunmasına ragmen, 
herkese'.dava hakkı tanımak, •pı'atikte imkânsızdır. Bunun için, dava: ehli
yetinde bazı sınırlamalara gitmek, dava yolunu ve imkânını ortadan kal
dırmadan İdarenin Hukuka saygısını sağlayacak bir "iptal mekanizmasını" 
işler halde tutmak lâzımdır. 

Bunu, yani dava ehliyetinin sınırlandırılmasını kim yapacaktır ? Bu 
sınırlama, kanunlarla yapılamaz. Zira o zaman, Hukuka saygılı İdare ilke
sinde, bu saygı yükümünün karşılığı olan "sübjektif hakkı" tesbit etmek 
gerekir. Halbuki, yukarda belirttiğimiz gibi, İdarenin Hukuka saygısı, 
belli sübjektif hakların alanını s-.-an, bu alanın dışına taşan bir yüküm
dür. O halde, İdarenin Hukuktan ayrıldığı her yerde, bir sübjektif hak 
söz konusu olmaksızın, ihlâl edilmiş en yakın menfaatin veya menfaatle
rin sahibini, Hukuka aykırılığın konusu ve tesirlerinin yaygınlığı iti
bariyle, zaman zaman ve hadisesine göre tesbit gerekir ki, bunu ancak bir 
mahkeme (=Danıştay) yapabilir. 

Bu öyle bir ehliyet tesbitidir ki, yeni unsurların ortaya çıkmasıyla 
genişleyebilir, daralabilir; fakat amaç, İdarenin Hukuktan ayi-ıVıgı her 
olayda, mutlaka bir davacının mevcudiyetine imkân vermektir. Anayasanın 
ifadesiyle, İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunu be-
hemmahal açık tutmak şarttır. 



Görüyorsunuz, Anayasa, "İdarenin,' kişilerin sübjektif haklarını (veya 
kısaca "haklarını") ihlâl edecek olan herhangi bir işlem veya eyleme karşı 
yargı yolunun açık tutulmasından bahsetmiyor; sübjektif haktan mücerret 
olarak, bir sübjektif hakkı ihlâl etsin veya etmesin, her türlü, öylem ve
ya işleme karşı, mutlaka bir dava hakkının mevcut ve mümkün tutulması zo
runluluğundan bahsediyor. 

İşte, iptal davasının, özel hukuk alanında görülen ve yüzyılların tek
niğiyle geliştirilmiş olan ve hattâ bazan aynı "iptal davası" adını bile 
taşıyan herhangi bir .davadan büyük farkı bu noktaya, ortaya çıkıyor. Özel 
hukukta, bir kimse diğerini dava ettiği zaman, davacıdan, hangi (sübjek
tif) hakkının ihlâl edildiği sorulur'. -Hedenî-. hukuktaki • "hakkın sui istima-
.li" müessesesinde bile bu böyledir. Bir kimsenin, haiz bulunduğu bir ha.kkı, 
sırf başkasını zarara sokmak için kullanması hâlinde dahi, diğer kimsenin 
bir sübjektif hakkı ihlâl edilmiş demektir. Özel hukuk ilişkilerinde kişi
lerin yükümleri, başkaları için birer sübjektif hak teşkil eder. 

İşte,,- bir sübjektif hakkın muhtevası olan menfaat ile, muayyen bir süb
jektif hak biçimine dönüşmemiş menfaati,'birbirinden ayırmak içindir ki, 
kanun (5'21,sayılı kanun, „mad.50) iptal davasının,, menfaatleri ihlal edilen
ler. Tam .yargı davasının: da hakları ihlâl- edilenler tarafından açılacağını 
söylemektedir. 

Fakat 'İaurada hemen pek önemli bir hususu belirtelim'; İdare,, jarayla • 
ifadesi mümkün bir zarar vermeden de bir sübjektif hakkı ihlâİ "etmiş ola-
ma'z mı ?' Bunun mümkün olduğu söz götürmez. Her sübjektif hakkın-muhtevası 
bir menfaattir. O halde bir kimsenin, muayyen bir sübjektif hak olarak 
ifade edilmiş.'menfaatiyle, sübjektif. hak olarak tanzim edilmemiş veiidare-
nin sırf Hukuka riayetinde tecelli eden menfaati arasında, menfaat unsuru 
itibariyle bir fark yoktur. O halde, para ile ölçülebilir bir zarar veril
mediği sürece, bir sübjektif hak olarak da, bir sübjektif hak kıli'gmda 
bulunmayarak da, salt (=mÜGerret olarak) menfaat ihlali mümkündür.'O halde 
her iki durumda da, açılacak dava iptal davasıdır. ..,• .•,• 

Ancak bir sübjektif hak,, para ile ölçülebilir surette ihlâl 'eailmişse, 
bu takdirde dava, tam yargı davası olacaktır. Netekim 521 sayılı kanun, 
78 inci maddesinde, ancak miktarı 5 bin lirayı aşan tam yargı davalarında 
duruşma yapılabileceğini söylemek suretiyle, tam yargı davalarında bir 
"müddeabih" in bulunması gerekeceğini belirtmektedir. 

Bu durumda, İdarî yargı terminolojisi dışına çıkılarak,- genel Yargı 
Teorisine göre bir belirtme yapmak gerekirse, şöyle" denebilir: İptal da
vası, bir tesbit davasıdır( İdarenin herhangi bir tasarrufunun Hukuka uy
gun olup olmadığını tesbite yönelmiş bir d'avadır ki, bu tesbitin "Hukuka 
aykırılık" şeklinde tecellisi karşısında mahkemenin, davacıya sağlayacağı 
himaye, tasarrufun "iptali" ile bahsedilmektedir. 

Tam yargı davası ise, bir "eda davası" dır. Bu dava sonucunda «ağlana
cak himaye vâkî bir zararın tazmini, haksız iktisap edilen bir şeyin î de.r. 
si gibi behemmahal bir "eda" olacaktır. 

İdare hukukunda, inşâî. dava türünden bahsedileraeyeceği kanısındayım. Zi
ra, bu hukukta hukukî durum ve münasebet yaratmak faal İdareye düşer. İda
re mahkemesi, İdare, adına harekete. Kuvvetler ayrımı ilkesi uyarınca mezun 
değildir. Ancak iptal davasının alt çeşitleriyle, dolaylı olarak İdareyi, 
Hukuk uyarınca ittihaz etmesi gereken bir tasarrufu fcizzat ittihaza netice
de mecbur bırakır. 

B): İPTİDAEH KABUL ŞARTLASI ' 
Her haklı dava, iki ayrı "kabul" aşamasından geçer. Biri'nci'aii . mahkeme

nin, "esasa" girebilmek için davayı "iptidaen kabulü", ikincisi'"esastan ka
bulü" dür. İptidaen'kabul edilen bir dava,' esastan reddedilebilir. İptidaen 
reddedilen bir dava ise -tabiî muayyen ve tahdidî nitelikteki'şartlarla-, 
başka bir yargı merciince "iptidaen kabul'"'edilebilir. Keselâ-görevsizlik 
sebebiyle reddedilen birdav», "iptidaen".reddedilmiştir; başka şartlar da 
tamamsa, görevli mahkemede "iptidaen" kabul edilir-; esastan kabulü Veya 



reddi, gördüğünüz gibi, ayrı bir soruhdür'. 
İptidaen kabul için aranan şartlara "Davanın açılış şartları" da denil

mektedir. Bence bu deyim pek yerinde değil. Zira davayı açma, davacının işi
dir-; fakat her açılan davanın "da, "iptidaen kabul" şartları tamam-olma
dıkça, mahkemece esasına girilmez. O halde "açılış" şartları, "iptidaen. 
kabul" şartları olarak nitelendiriliyorsa, davacının davasını açma muame
lesinde tezahür eden irade ve bu iradenin kaynağı ile, davanın iptidaen 
kabulünde tezahür eden irade ile bu iradenin kaynağı aynı tutuluyor de
mektir ki, bunda isfbet yoktur. "İptidaen kabul" deyimi bence daha isabet
lidir. 

İptidaen kabul'ün şartlarını da 1/ Esasa, 2/ Şekle müteallik olarak 
ikiye ayırmalıdır;' 

1/ İptal davasında, iptidaen kabulün esas şartları: 
a) Ön karar: İptal, yukarda da söylediğimiz gibi, bir hukuki tasarru

fun imhasıdır. O halde, bir hukukî tasarruf olmalıdır ki, iptal edilebil
sin. 

Fiil (=eylem) iptal edilmez. Ya vâkî olmuş ve zarar vermiştir; zararın 
telafisine gidilir. Veya devam etmekte ve doğurduğu zarar da sürmektedir. 
Bu takdirde, durdurulur; verilmiş zarar telâfi edilir. 

Binnetice iptal davaaı için, İdarenin, iptal edilecek bir irade izhar 
etmiş, bir tasarruf ittihaz eylemiş olması gerekir. Buna, idarî yargıda 
"ön karar" denilir. 

Fakat İdare, sadece bir tasarruf ittihaz etmekle Hukuku çiğnemez; ta
sarruf ittihaz etmemekle de Hukuku çiğner, Birşey söylemeyene ve birşsy 
yapmayana bir irade atfı veya bir fiil izafesi, kaideten mümkün değildir. 
Özel hukukta bu böyledir. Fakat özel hukukta sübjektif hak ve onu kullan
ıp kullanmamada da hak sahibinin irade muhtariye-ti vardır. ^ 

İdare hukukunda ise, devlet yetkisi, müteaddit defalar belirttiğim 
gibi, sadece hukukî bir imkân veya iktidar değil, aynı zamanda bir "görev" 
bir "yüküm" (=raükellefiyet) -dür. O halde, devlet yetkisini kullanmak mec
buriyetinde olup da (=bağlı yetki hâli) kullanmayan idare, gö'revini yap
mıyor, yükümünü yerine getirmiyor demektir. Görevi yapmamak, yani kullan
mak mecburî olan hallerde -ki takdir yetkisi de çoğu zaman, aslında bir 
bağlı yetki, kullanılması gerekli bir yetki hâlinde tezahür eder- devlet 
yetkisini kullanmamak, bir "yetki aşımı" yâni Hukuk ihlâlidir; binnetice. 
izalesi lâzımdır. 

Fakaf Hukuk, uzun süre, İdarenin bir yetkiyi kullanmak gerekirken 
kullanmaması sorunu karşısında gerekli çözümü bulamamış, ancak yüzyılımı
zın başında, "İdarenin susması" veya "İdarenin atâleti (=hareketsialigi)" 
aleyhine dava müessesesi Fransada kabul edilmiştir. Böylece de, devlet 
yetkisinin mahiyeti daha iyi aydınlanmıştır. 

Türk İdare hukuku da aynı çözümü kabul eder ve böyle bir davaya imkan 
verir. 521 Sayılı .Danıştay K.nun 69 uncu maddesine göre "İlgililer, hakla
rında, idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için 
idari makamlara başvurabilirler...," 

Aynı başvurma hakkını, daha üst-kural düzeyinde Anayasamız da belirt
mektedir: " Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şika
yetleri hakkında, tek başlarına'veya topluca, yetkili makamlara ve Türkiye 
Büyük '''illet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle 
ilgili başvurmaların sonucu, dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir" 
(mad. 62).(*). 

Ancak Anayasa maddesiyle. 521 sayılı kanunun maddesi arasındaki fark
ları, da gözden kaçırmamak gerekir." • . , 

(*) TBMM'ne başvurmayı düzenleyen ayrı bir" kanun vardır: "Türk vatandaşla
rının Türkiye Büyük MiHet Meclisine dilekçe ile başvurmaları ve dilekçele
rin incelenmesi ile karara bağlanmasının düzenlenmesine dair kanun" No.l'ı-O. 
Tarihi: 26 Aralık 1962. 



aa- Anayasa, "yetkili makamlar"—ki' bittabi . idarî merciler kasdedilraekte-
• dir— yanında, Yasama organına da müracaatleri kapsamaktadır. 
bb- Müracaat hakkı, Anayasada sadece Türk vatandaşları için tanınmıştır. 
Halbuki Danıştay kanunu, vatandaşlık gözetmeksizin "ilgililer" den bah
setmektedir. Aradaki bu farka .bakarak, Danıştay kanununda, İdareyi hare
kete getirmek için konulmuş hükümden, yabancıların yararlanamayacağı sonu
cu çıkarılmamalıdır. Diğer bir deyimle, Danıştay kanunundaki hüküm, müra
caatçıları daha genişletme bakımından, Türk vatandaşiığ.ı kaydını aşmakla 
Anayasaya aykırı düşmemektedir. Zira kanun önünde eşitlik ilkesi, Anaya
sanın 13 üncü maddesine göre, yabancılar için, milletlerarası hukuka uy
gun olarak "kanunla sınırlanacaktır". Böyle bir kanun mevcuttur. "Memâ-
lik-i Osmaniyede (=Osmanlı memleketlerinde) bulunan ecnebilerin hukuk ve 
vezaifi (=hakları ve .ödevleri) hakkında kanun-u muvakkat" adını taşıyan 
ve 191't- yılında çıkarılmış olan bu kanuna göre, yabancılar, Anayasanın ve 
kanunların Türk vatandaşlarına (=o tarihte Osmanlılara) tanidığı siyası 
haklardan ve belediye haklarından istifade edemezlerse de, kanun ve nizam
larla Türk vatandaşlarına inhisar ettirilmemiş olan diğer haklardan fay
dalanırlar (mad.l). Yabancılar, hukuk ve ticaret konularında, mahkemeleri
mizin her çeşit ve derecesinde davacı ve davalı olabilirler. Ancak yaban
cılar, memleketimizde yeter değerde mülk sahibi değiller ise, bunların 
vatandaşlarımız aleyhine açacakları davaların masrafları ile sair muhte
mel zararları karşılamak için yeterince teminat göstermeleri mecburidir. 
Teminat miktarını mahkeme tâyin eder (mad.3). 

O tarihte idarî yargı olmadığı için, kanunda geçen hukuk davalarının 
idarî davaları da kapsadığını kabul etmek lâzımdır. Netekiın, Danıştay ka
nunu Anayasa gibi "Türk vatandaşları" demeyip "ilgililer" demekle, şüphe
siz, yabancıları da kapsamına almaktadır. Ancak dava hâlinde bunların te
minat göstermeleri gerekecektir. 

Anayasanın, başvurma hakkını Türk vatandaşlarına inhisar ettirmesi, 
Türkiye Büyük '̂ illet Meclisinin de başvurulacak makamlar arasında zikre
dilmiş bulunması itibariyle mâkuldür. Zira yabancıların siyası hakları 
olamaz. Türkiye Büyük Muxet Meclisi ise siyası nitelik ve fonksiyonları 
da bulunan bir organdır ve yabancılar için tanınmış hakların korunmasında 
TBMM'ne düşen bir görev yoktur. 
co- TBMM'ne "kamu ile ilgili" dilek ve şikâyetlerde de başvurulabilir. Da
nıştay kanununa göre ise, ilgililer ancak kendi haklarında bir işlem veya 
eylem yapılması için başvurabilirler. 
dd- TBMM'ne "dilek" mahiyetinde_de başvurulabilir. Burada "dilek" kelime
sinden kasıt, hukukî bir mecburiyeti hatırlatmak ve gereğini istemek de
ğildir. Anayasaya göre, idarî mercilere de böyle "dilek" le başvurulabi
lir; fakat bu türlü "dilek" lerden dava doğmaz. 
ee- Gene, Anayasaya göre, gerek TBMM'ne, gerek "yetkili makamlar" a toplu
ca da başvurulabileceği halde, Danıştay k.na göre, bir dava doğabilmesi 
için kişilerin ., "haklarında" bir işlem veya eylem isteyerek 
başvurmaları gerektiğine göre, bu başvurmaların topluca değil, bireysel 
olarak yapılması lâzımdır. 

İdarî mercilere, Danıştay k.nun 69 uncu maddesi uyarınca yapılacak baş
vurmalara, bu-mercilerin ençok üç aj içinde cevap vermeleri gerekir. Bu 
süre içinde cevap verilmezse, istek reddedilmiş sayılır.- Uç ayın bittiği 
tarihten itibaren 90 gjin içinde dava açılabilir. 

şayet böylece 90 gün içinde dava açılmaz- veya 90 giüıdön sonra açıldıgi-
için dava reddedilirse, İdare üç aydan sonraki bir tarihte de olsa, açıkça 
olumsuz bir cevap verirse, gene dav^ suresi başlar. 

Görülüyor ki, iptal davasının ilk şartı olan ö'n karar, İdarece açıkça 
verilmezse, yukarki usûl ile, zımnî olarak sağlanabilir. Böylece dava yolu 
açılır. Zira İdarenin susması, dediğimiz gibi, ister olumlu ve ister olum
suz yönde olsun, kullanmakla, yükümlü h-Uİundugu bir yetkiyi, kullanmaması, 
yâni görevi yapmaması demektir. Yetkiyi kullanmamak "yetki aşımı" dır. 



b) OH karar'm "idarî" olması p;erggi: İptal davası ancak idarî nitelik-
ta bir karara karşı açılabileceğine göre, idareden elde edilecek ön kara
rın "idari" nitelikte olması lâzımdır. 

Buncäan önce İdarî tasarruf kavramı üaerinde yeryer ve özellikle bir 
bahiste, (sf,19'+) mümkün olan' genişlikte durduk. Bu sebeple burada evvelki 
bilgiler yanında, bir hususa dikkat çekmek isterim: 

Memleketimizde, ilk derece idare mahkemesi niteliğinde kuruluşlar bu
lunmadığını biliyorsunuz. İl ve ilçe idare kurullarıyla Vergi İtiraz ve 
Temyiz koıjıisyonlarınm, Anayasa mahkememizce, Anayasa hükümleri muvacehe
sinde, yargısal tasarruf ittihaz edebilmekle beraber, birer mahkeme sa-
yılmadıklarını söylemiştim. 

Ön karar'eğer bu merciler arasında yer alan İdare kurullarından sadır 
oluyorsa (=çıkıyorsa) bunun, yargısal nitelikte bir karar olmamasına dik
kat etmek gerekir. Zira, birer mahkeme olmamakla beraber, bu tür kurul
lardan çıkan kararlar "yargısal" nitelikte olurlarsa, bunlara karşı iptal 
davası'değil, temyiz davası açılması icabe'decektir. 

c) Ön kararın "icraî" olması gereği: Ön karar "idarî" olacağı gibi, 
aynı zamanda, "icraı" de olmalıdır. Xani karar, tekemmülünü müteakip, ma
hiyetine göre tebliğ veya ilânı ile, kişilerin hukukî durumlarını etkile
yecek, değiştirecek nitelikte bir karar olmalıdır, (İlgili bahis:Önceden. 
uygulama, sf. 215-216). 

Bu nitelikte olmayan idarî kararlar vardır. Evvelâ İdarenin iç düze
nine ilişkin kararlar, üçüncü şahısların hukukunu ilgilendirmediği için 
onlar bakımından "icraî" sayılaraazlajr ve dava konusu edilemezler. İdari 
teşkilâtın veya faaliyetin düzenlenmesine ilişkin olarak, kanunların ver
diği yetkiyle müttehaz düzenleyici veya ferdî tasarruflar, üçüncü şahıs
ların hukukuna müessir bulunmadıkları müddetçe, dava konusu edilemezler. 
Örneğin bir memurun bir yerden diğerine nakli, ancak kendi statüsüne 
ilişkin olmakla memur tarafından dava konusu edilebilirse de, başkaların
ca edilemez; ,,ir dairedeki işbölümüne ilişkin kararlar, bir idare birimi
nin yeniden kurulması, kaldırılması veya bağlı olduğundan başka bir amir 
makama bağlanması, idarî faaliyette "usûl" tesisi, değiştirilmesi ves. 
"iç düzen" kararlarıdır. Dava konusu- edilemezler. 

Bir idarî tasarrufun ittihazını hazırlayıcı nitelikteki kararlar, mü
talaalar, projeler, teklifler dava konusu yapılamazlar. 

Aynı şekilde, İa5â2İâü£i işleraler de dava konusu olamazlar. Mesela 
müttehaz bir idari tasarrufun tebliği işlemi, bir dava konusu edilemez. 

Esas şartlardan buraya kadar saydıklarımız "İptidalen- kabulde dava konu
suna ilişkin şartlar" idi. 

Şimdi iptal davasının taraf.Larına ilişkin şartları görelim: 
d) Dava ehliyeti: İdarî davalarda, Hukuk Usûlü Muhakemeleri kanununda-

kinden ve o kanunun yaptığı atıfla Medenî kanımdakinden ayrı, özel şartlar 
nr.ınuiJtB. 

Ancak yukarda iptal davasının mahiyetini anlatırken belirttiğimiz gibi, 
genel olarak dava ehliyetini haiz her kişinin de iptal davası açması müm
kün degild.ir. Bir sübjektif hakkın muhtevası olan bir menfaat ihlâl edilmiş 
değilse, "o zaman davacının, hakkında dava açtığı idarî tasarruf ile zâtı 
ve "aktüel bir menfaatinin ihlâli şartı aranır. 

Yani, davacının, iptalini istediği tasarrufla arasında rau_ayyen bir ya
kınlık bulunması gerekir. Tasarrufun genel olarak Hukuku ihlâli, gene yu
karda (sf,223,224) anlattığımız gibi herkese bir dava hakkı bahşetmez. Pra
tik nedenlerle bu ihlâlin, davacı için zâtî-bir zarar doğurmuş olması ge
rekir. Bu zararın para ile ölçülebilir nitelikte bulunması "şart değildir. 
İdarenin Hukuku ihlâlinden, davacı, bizzat rencide olmuş, bir menfaati iti
bariyle bu ihlâl onun için zararlı bulunmuş olmalıdır. Zatı alâka budur. 

Ayrıca, bu zatî alâkanın aktiiel, yâni dava açıldığı sırada carî, geçer-



li bulunması icabeder. Müstakbel bil?'zâti alaka dava ehliyeti bahşetmeye
ceği,gibi, sona ermiş bir zâtı alâka da bu ehliyeti yok eder, 

Danıştaym, diğer mahkemelere benzemeyen bir yönü de, işte bu dava eh
liyetinin varlığını bizzat tesbit etmesinden doğar. Dava hakkı bahşetmek 
veya etmemek, çok geniş bir "İlişkiler alanı" içinde, Danıştaym takdiri
ne kalmış bir husustur. Danıştay, bu ilişkiler alanı içinde,-dava ehliye
tine müteallik içtihadinı bir'konudan diğer bir konuya, bir zamandan di^ 
ger bir zamana ve İdarenin zaman içinde Hukuka bağlılıkta gösterdiği has
sasiyet veya lâkaydîye göre değiştirir. Fakat amaç, İdareyi Hukuka saygı
lı tutmak olduğu için, onun Hukuktan ayrıldığı her noktada, mutlaka bir 
davacı'nın ortaya çıkabilmesine imkân vermektir; böyle olmalıdır. Aksi 
halde, İdarenin yargısal denetimine tabî olmayan eylem ve işlemleri de 
bulunabiliyor demektir ki, bu Anayasa ve Hukuk Devleti ilkelerini sarsar. 

Örneğin Fransız Danıştayı bir beldede oturan ve belediye idaresine 
karşı belediye vergileri mükellefi olan bir şahsın, belediye meclisince 
bütçeye konulan muayyen bir ödeneğin iptali için açtığı davayı kabul et
miş (Arret Casanova, 29 mars 1901), bilahare aynı dava ehliyetini İl özel 
idaresi vergi yükümlülerine do tanımış (Arret Eichemond,-27 Janvier İŞll) 
fakat devlet giderleri konusunda, devlet vergi yükümlüsüne bu ehliyeti 
reddetmiştir'(Arret .Dufour, IJ fevrier 1930). Bizde henüz bu genişliğe 
ulaşılmaraıştır. 

Fertlerin İdare aleyhine iptal davaları açabilmeleri gibi, İdarelerin 
de birbirlerine karşı iptal davaları açabilmeleri mümkündür. Ancak arada 
tüzel kişilik farkının bulunması gerekir. Örneğin, merkezî idare, bir be
lediyenin idarî vesayete tabî olmayan bir kararının iptali için dava aça
bileceği gibi, kamu tüzel kişileri de gerek merkezi idarenin tasarrufla
rı, gerek vesayet makamlarının kendileri üzerinde vesayet yetkilerinin 
kullanılışına ilişkin tasarrufları aleyhine dava açabilirler. 

Bahusus "özerk" kuruluşlar üzerinde idarî denetim (=idarı vesayet) 
cereyan edemeyeceği ve bunlar ancak yargısal denetime tabı olacakları 
cihetle, özerk kuruluşlarla Yasama organı arasındaki bağlantıyı sağlayan 
idarî .mercilerin, özerk kuruluş kararları aleyhine iptal davası açabile
cekleri inkâr edilemez. Bil'âkis sözü geçen idari mercilerin, özerk kuru
luşların tasarruflarını titizlikle izlemeleri ve hukuka aykırı gördükle
ri hakkında iptal davası açmaları, denetimsiz kaldıkları sık. sık one sü
rülen fakat herhalde nasıl denetlenmeleri gerektiği pek iyi bilinmeyen 
özerk kuruluşların denetiminde başlıoa yoldur. 

e) Husumet: İdarî davalarda husumet idarî kararı kesin olarak ittihaz 
etmiş bulunanimsroiB voya eylem onun faaliyeti arasında olan İdarenin en 
yüksek iyerarşik arairiyetine tevcih edilmek gerekir. 

İptal davalarınra, hasıra, tasarrufu tekemmül ettiren makamdır; yani 
sonuncu iradeyi izhar edendir. Ancak «umhurbaşkanınm tasdikine bağlı ka
rarlar için bir ayrım yapmak gerekir."Müşterek karar" larda (ilgili bakan 
+ başbakan + cumhurbaşkanı) husumet ilgili bakanlığa. Bakanlar Kurulu ka
rarları aleyhine açılan davalarda da Başbakanlığa yöneltilir. 521 sayılı 
kanundan önce, husumetin başbakanlığa değil, bakanlar kurulu kararını yü
rütecek olan (ve bittabi teklif etmiş bulunan) bakanlığa tevcihi gerekti
ği kabul ediliyordu. 521 sayılı kanunun k^ üncü maddesinde. Dava Dairele
ri Kurulunun görevleri arasında "Bakanlar Kurulu kararlarına karşx Başba
kanlık aleyhine açılan davalar"' m da yer aldığını görüyoruz (B bendi). 

Kurullar kararları aleyhine husumet, kararları icra ile yükümlü olan 
mercilere yöneltilir. Belediye meclisi veya encümeninin kararlarını yürüt
mekle yükümlü olan belediye başkanı, il genel meclisi ve daimi encümeni 
kararlarını yürütmekle yükümlü olan'vali vb. bulunduğu için, husumet bu 
yürütme mercilerine tevcih edilir, 

Yerinden yönetim idarelerinin, idarî vesayet makamlarınca onanan ka
rarlarından dolayı açılacak iptal davalarında hasım', yerinden yönetim ida
resinin icra merciidir. Onamanın vesayet makamınca reddedilmesi hâlinde, 
bittabi hasım, vesayet makamı olacaktır. 

İmtiyaz sözleşmesiyle bir kamu hizmetini görmekte olan özel şirketle
rin bu sözleşmeden aldıkları idarî yetkilerle müttehaz kararlarının iptali 



davalarında, idari yetki (devlet yetkisi) kullanıldığı için, husumet imti
yazlı şirkete yöneltilir. 

Husumetin isabetle yöneltilmesi, iptal davasının iptidaen kabulü şart
ları arasında bulunduğu için, ilk incelemede nazara alınır. Husumet yanlış 
tevcih edilmişse, iptidaen reddedilecek davayı 30 gün içinde, asıl hasma 
yöneltmek suretiyle yeniJ.emek mümkündür. Birden ziyade hacı:n gccterilmiş 
ve bunlardan biri veya birkaçına husumet tevcih edilmemek gerekmiş bulun
duğu takdirde , Danıştay, davayı iptidaen reddetmek, diğerlerini re'seu 
husumet mevkiinden çıkararak, asıl hasma münhasıran tetkik eder. 

f) Süre: İptidaen kabul şartlaı-ı içinde idarî yargının görevi, ehli
yet ve süre en önemlileridir. Zira bu yönlerden dava reddedilirse, yenile
mek imkânı yoktur. 

Süre, kanunlarda başkaca (vo genellikle daha kısa) bir müddet gösteril
meyen hallerde 90 gündür. 

Sürenin başlangıcını Anayasa "yazılı bildirim tarihi" olarak bizzat 
tesbit etmiştir (11^/3). Bununla Anayasa koyucunun maksadı, aslında "ya
zılı bildirim" in esas olduğunu göstermektir. 521 sayılı Danıştay kanunu 
da bu anayasal esasa uyarak "yazılı bildirim"! temel kabul etmiştir (67)-

İdari kararın, ilgili kişilere teker teker bildirilmesi gerektiği 
halde, bazan ilgililerin çokluğu veya adreslerinin bilinmemesi yüzünden 
ilâna gitmek mümkündür. Belli kişileri değil, muayyen hukukî durumlarda 
veya ilişkilerde bulunanları ilgilendiren tasarruflarla, düzenleyici ni
telikte bulunan tasarruflar bittabi ancak ilan yoluyla duyurulabilir. 

Bildirim ve ilân Tebligat kanunu hükümlerine göre yapılır. 
Ancak ilânla duyurulması caiz veya gereT<li olan hallerde, dava süresi, 

son ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra başlar» 
Gerek son ilân tarihi, gerek yazılı bildirim günü, süre hesabJipa ka

tılmaz. 
Sürelerin başkaca hesaplanması, idarî yargıda özel hükümlerle düzen

lenmemiş. Hukukun genel ilkelerine bırakılmıştır. Hafta olan süreler 7 
tam gün, ay olanlar ertesi ayın aynı günü,-aynı gün sona tesadüf ediyor 
ve o ayda o gün bulunm",yorsa ayın son günü, pazar veya tamamen tatil bir 
başka güne düşüyorsa," resmî dairelerin müteakip ilk çalışma günü son gün 
olarak kabul edilir. 

Son'gün içinde de, mesai saatinin sonu, sürenin de sonudur.. 
Süre^ adlı' tatile rastlıyorsa (20 Temmuz~5 Eylül) 6 Eylül dahil ola

rak yedi gün uzar. 
Sürenin başlangıcında, yazılı bildirim tarihi bakımından tereddüt edi

len hallerde, sürenin geçmiş olduğunun İdarece ispatı gerekir. 
İsti'taf (bak.sf. 88), eğer tasarrufu ittihaz eden merciin âroiriyet 

makamı yoksa-tıpkı İyerarşik başvurma (bak.sf„88) gibi, dava süresini dur
durucu bir girişimdir. Ancak bu girişimlerin dava süresi içinde yapılmış 
olması gerektiği aşikârdır. Süre bitmemiş olmalı ki, durabilsin. Bu giri
şimler üzerine üç ay içinde cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır 
ve süreden geri 2:alan kısım işlemeye başlar (521. 70).- Eğer isti'taf veya 
iyerarşik başvurma sonucunda, itiraz edilen kararda bir değişiklik olmuş
sa, yeni bir irade izhar edilmiş ve y6ni bir tasarruf ittihaz olunmuş bu
lunacağından, yepyeni bir dava süresinin cereyana başladığı kabul edilme
lidir. Ancak vaki değişiklik, yeni bir "konu" ortaya çıkarmışsa bu mümkün-
düı". yoksa tasarrufun konu unsuru başkalaşmadan yapılan bir değişiklik 
yeni bir irade beyanı sayılmamak gerekir. Eğer İyerarşik makam, alt âmi
rin tasarrufunu iptal ile onun yerine kendi tasarrufunu ikame yetkisine 
sahip olarak bir ikamede bulunmuşsa, konu ne olursa olsun, bunun da yeni 
bir tasarruf teşkil edişi karşısında,' sürenin tekrar başlaması icabeder-
çektir. 

İdareye tekrar].anan. başvurmalar, eski kararın teyidi ile sonuçlanı
yorsa,' teyidi ihtiva eden bildirim, yeni bir süre başlatmaz. Çünki biza-
tihî bu bildirimler, birer karar verildir; evvelce verilmiş ve üzerinden 
dava süresi geçmiş bir kararın, ilgiliĵ e tekrarlanmasından ibarettir. 



Ancak İdare, dava süresi geçti'ği için aleyhine dava açılamayan olumsuz 
karar üzerinde durmayarak, ilgilinin eski sebep, dayanak ve unsurlarla baş
vurması veya talebini yeni unsurlar katarak tekrarlaması hâlinde, yeniden 
bir inceleme yapar ve bilhassa yeni bir inceleme yaptığına delâlet edecek 
olan yeni bir usûl tatbikatında bulunur fakat gene de eskisi gibi olumsuz 
bir sonuca ulaşırsa, bunu, eski kararın teyid ve tekrarı saymak şüphesiz 
mümkün,değildir. Zira, netice her ne olursa olsun, yeni baştan bir irade 
izharı vaki olmuştur. Bu, yeni bir tasarruftur ve buna bağlı olarak da ye
ni bir dava süresinin işlemeğe başlaması gerekir. 

Fransız Danıştayınm içtihatları bu yoldadır. 

s) Mercide isabet; Tümsel olarak, yargı teorisinin bir gereği, hattâ 
başlıca gereği bir davanın görülebilmesi için, onun görevli ve yetkili mah
kemede ikamesi'dir. Ancak davacı, İdare hukukunun çetinliği ve çetrefilli
ği sebebiyle, elindeki kesin bir karar dahi olsa, kanunun gene de öngörmüş 
bulunduğu son bir idarî başvurmayı yapmadan yargı merciine gelmiş olabi
lir (=idarı merci tecavüzü) veya idarî yargıya gelmeden önce adlî yargıya 
gitmiş olabilir, yahut idarî yargıda alt bir yargı merciine başvuracakken 
Danıştaya, Danıştaya baş vuracakken alt bir yargı merciine başvurmuş ola
bilir. Böyle karışıklıklar vâkîdir ve sebepleri de şimdiye kadarki dersle
rimizde yaptığımız açıklamalarla ortaya çıkmış bulunmalıdır. Bu kargaşalı
ğın içinde nasıl çıkılır ? Halleri, ayırarak görelim: 

aa/ İdarî merci tecavüzü; Bir iptal davasının açılabilmesi için, kara
rın idari ve icraı olması gerektiğinden yukarda bahsetmiştik. Bu icraılik, 
ayrıca "kesinlik" ifade eder. Bu-nedenle, dava konusu edilebilecek bir ka
rardan, mevzuatımızda yer yer "kesin karar" olarak da sÖz edilir. Gerçek
ten kesin karar, artık aleyhinde idarî başvurma yolu kalmayan veya baştan 
böyle bir yol bulunmamış olan karar demektir. 

örneğin, '(•956 sayılı Üniversiteler k.nun 7 noi maddesine göre, Jakülte-
lerdeki Yönetim Kurulları, öğrenciler hakkında ceza tâyin edecek olan mer
cilerdir. Öğrenciyi fakülteden çıkarma hususunda, Yönetim Kurulunun "kesin 
karar" vereceği kanunda yazılıdır. Ancak, aynı kanunun gene aynı madde
sinde, "kesin" olduğu açıklanan bu karar aleyhine 5 gün içinde üniversite 
senatosuna itiraz olunabileceği yazılıdır. Senato'nun bu itiraz üzerine 
vereceği karar da "kesin karar" olarak nitelenmiştir. 

Eğer bir çıkarma kararma karşı. Senatoya başvurulmadan doğrudan doğru
ya Danıştayda bir iptal davası açılacak olursa, 521 sayılı kanunun 7^ ve 
75 inci maddeleri uyarınca, Danıştay, dava dilekçesini iade ile davayı red
detmez; fakat dilekçenin "görevli mercie" ki misalde Senatodur, "tevdiine" 

karar verir. Danıştaya başvurma'tarihi, görevli idare merciine başvürna ta
rihi olarak kabul edilir. Görevli idarî merciin kararı üzerine davaya devam 
edilir. 

bb/ Adlı yargıya başvurma hâli: Dava adlî yargı merciince görevden 
reddedilir ve görevsizlik kararı kanun yollarından geçerek kesinleşirse, 
adlı yargı merciine, idari dava süresi içinde başvurulmuş olmak şartiyle, 
kesinleşen görevsizlik kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde Da
nıştaya başvurulabilir. 

cc/ Yanlış bir idarî yargı merciine başvurma hâli: Danıştaya başvurul
mak gerekirken başka bir idari yargı merciine başvurulup da; 

- dava görevsizlikten reddedilir, kanun yollarından geçerek karar ke
sinleşirse, tebliğinden itibaren 50 gün içinde Danıştaya başvurulabilir. 
Ancak burada da, görevsiz yargı merciine, idarî dava süresi içinde başvu
rulmuş olmalıdır. 

- dava görevsizlikten reddedilmeyip esasına karar verilir ve buna kar
şı da bir temyiz davası ile Danıştaya başvurulursa, görevsiz idarî yargı 
yerinin kararı bozulur; Danıştay işin esası hakkında karar verir. 



(#31).• 

2/ İptidaen kabulde şekil ve usûl şartları; 
a) Dilekg: ve ekleri; İdarî davalar, özel tipte bir dilekçeyle açılır. 
Dilekçede ve müteakiben de cevap lâyihalarında, daima "Danıştay başkan

lığına" hitap edilir. Ancak tatbikatta her iki taraf da, cevap lâyihaları
nın sağ üst köşesinde davanın görülmekte olduğu daireyi ve aldığı ''esas nu
marasını" belirtirler. 

Dilekçede: l) Davacının ve varsa vekilinin adları, soyadları, adresleri; 
2).Davalının hangi merci olduğu ve bulunduğu şehir; 
3) Davanın konusu (kısaca ne istenildiği); 
k) Dava konusu tasarrufun bildirim tarihi; ilânen bildiril-

misse İlân tarihi; 
5) Olaylar; 
6) İstem'in dayandığı hukukî sebepler ve deliller; 
7) İstem sonucu (=netice-i talep); 

bildirilir. 
Söylemeye hacet yoktur ki, davacı vekilinin, Borçlar kanunundaki vekalet 

akdine göre tevkil edilmiş bir kimse değil, fakat davacı veya bu türlü bir 
vekil tarafından vekâletnamesinde sarahat olmak şartiyle tâyin edilmiş bir 
avukat olması gerekir. Avukat olmayan vekiller, temsil ettikleri şahıs.adına 
bizzat dava ikame ve takip edemezler. Tüzel kişiler için, şirketlerde.esas 
mukavele ve diğerlerinde tüzük uyarınca temsile yetkili organ veya kişinin 
tâyin edeceği bir avukat olmak lâzımdır. 

İstem sonucu bölümünde yargılama, gider-lerinin karşı taraftan istenildiği 
tasrih edilmelidir. Aksi halde, dava kazanılsa da yargılama giderleri ve bu
na dahil olan fakat ancak avukatla ikame ve takip edilen davalarô fi hükmedi
len avukatlık ücreti, davacının üzerinde kalır. 

Dilekçeler ve cevap lâyihaları, karşı taraf sayısından bir fazla olarak 
verilir. Eklenen belgeler varsa, bunların da aynı sayıda olması lâzımdır. 

Avukatlar, belgelerin kendileri tarafından tasdik edilecek suretlerini 
verebilirler. Besraı makamlar da aynı şekilde surst tasdik edebilir. Kendi 
başına hareket eden özel kişi, belge örneklerini Noterden tasdik ettirmek 
zorundadır. 

Bugünki durumda bir iptal davasının açılması için 30 lira başvurma har
cı ile 60 lira da maktu ilam harcı yatırılır. Duruşma istenmişse ilaveten 
20 lira, yürütmenin durdurulması da istenmişse gene ilâve 30 lira harç öde
nir. Tebligat işlemleri için de, yargılama giderlerine mahsub edilmek üze
re, 15 lira civarında posta pulunun tevdii lâzımdır. 

Görüyorsunuz ki, İptal davası, pahalı bir dava da değildir. 
Dilekçenin, onu tevdi eden yetkili kişi tarafından imzalanmış olması 

şarttır. 
Dava, harçların ödenmesi üzerine yapılacak kayıt tarihinde açılmış olur. 
b) gsul; Dava dilekçesi ve ekleri bizzat Danıştaya tevdi edilebileceği 

gibi, Danıştay başkanlığına gönderilmek üzere valilik, kaymakamlık ve yurt 
dışında da Türkiye elçilikleriyle konsolosluklarına tevdi edilebilir.Harç 
işlemleri bu makamlarca yapılır. Cevap lâyihaları da böyle verilebilir. 

Dilekçe ve ekleri, posta ile de gönde.rilebilir. Ancak yeteri kadar harç 
ve posta pulunun da birlikte gönderilmesi gerekir. Fakat, yukarda sayılan 
resmî makaralara dilekçenin tevdii ve onlarca da kayda geçirilmesi tarihi, 
davanın tıpkı Danıştaya açılması gibi, aynı açma gününü gösterdiği halde, 
postaya verilme tarihi böyle kabul edilmez; Danıştayda kayıt tarihi esas 
alınır. 

Kaideten her davacı, aleyhine dava ikame ettiği her karar için bir-di
lekçe ile ayrı bir dava açar. • ' 

i""akat birçok davacıların bir arada ve aynı bil- dilekçe ile dava açabil
meleri mümkün olduğu gibi, aynı şahsı ilgilendiren birden fazla tasarruf 
hakkında da birtek dilekçe ile dava açmak mümkündür. 

Bir davacının, birden fazla tasarruf aleyhine birtek dilekçe ile dava 



açabilmesi için, bu tasarruflar- arasıçnda "maddî, ve hukuki bağlılık" aranır. 
Bu tür bağlılığın ne demek olduğu, Danıştay içtihatlarıyla belirlenebi
lir (*). 

Birçok davacıların bir arada aynı dilekçe ile dava açabilmeleri de "hak 
veya menfaatte iştirak ve maddî ve hukukî sebeplerde birlik" bulunması hâ
linde mümkündür. 

Şayet bir tek dava dilekçesiyle birden ziyade tasarruf aleyhine dava 
açılır ve Danıştay bu tasarruflar arasında "maddî ve hukukî bağlılık" gör
mez veya birttasarruf aleyhine birçok kişi aynı dilekçeyle dava açtığı va
kit, bunların arasında "hak veya menfaatte iştirak ve maddi ve hukukî se
beplerde birlik" bulunmazsa, dilekçeler iade olunarak ayrı ayrı dava ikame
si lüzumu bildirilir, 30 gün içinde, yeni davaları açmak mümkündür (75)= 

§ 3. YÜRÜTMEMİM DURDURULMASI 
Yargısal bir karara karşı kanun yollarına başvurulması gibi, idarî ve 

icraî bir karara karşı da iptal davasının açılması, onun icrasını (=yürü-
tülmesini) durdurmaz. Yürütmenin durdurulması için yargı merciinin bu hu
susta karar vermesi lâzımdır. 

Bir idarî tasarrufun yürütülmesinin durdurulması ancak bir iptal da
vası açılarak istenebilir, İptal davası esnasında her zaman böyle bir ta
lepte bulunula-bileceği gibi, verilmiş bir yürütmenin durdurulması kararı 
da, davanın her safhasında kaldırılabilir; gerekirse yeniden verilebilir. 

Yürütmenin durdurulması kararı, hiç şüphesiz, işin esasına girilmeden 
önce verilebilecek bir karardır. Zira işin esasına girildikten sonra, ya 
dava kabul ile tasarruf iptal edilir; yürütülmesinin durdurulmasına ha
cet kalmaz; veya dava reddedilir, binnetice yürütmeyi durdurmak için se
bep bulunamaz. 

Yürütmenin durdurulması kararı, işin esasının tetkikinden önce verile
ceğine göre, bunun verilebilmesi için a/ Tasarrufun daha ilk nazarda bir 
sakatlık izlenimini yaratması ve b/ İcrasına devam olunduğu takdirde ve 
neticede iptal edilirse, telâfisi pek güç veya imkansız bir hâl doğacağı
nın anlaşılması lâzımgelir. 

Aslında, kamu hizmeti ve kamu yararı için bir zorunluluk olmadıkça, 
hakkında dava açılmış bir tasarrufun yürütülmesi bizzat İdarece durdurul
malıdır. Buna bazı hallerde imkân görülebilir. Her idari tasarruf, mutla
ka derhal icrası gereken ve icra edilmezse bundan İdarenin, hizmetin za
rar göreceği bir nitelik ve konu taşımayabilir. 

Ancak, durdurulması zararlı olabilecek ve bu zararın parayla ölçülmesi 
mümkün bulunacak hallerde, tasarrufun idarî faaliyete tesir derecesi göz 
önünde tutularak, bir teminat karşılığında yürütmenin durdurulmasına mah
keme karar verebilir. Bu teminat, bazan, tarafların karşılıklı anlaşmala
rına bırakılır; anlaşamazlarsa mahkeme tesbit eder; bazan da mahkeme, yü
rütmeyi durdurma kararıyla birlikte, bir teminatı gerekli görüyorsa, onu da 
tesbit eder. Davacı İdare ise, veya adlî müzaharetten yararlanan biriyse, 
teminat alınmaz. 

Yürütmeyi durdurma, bir ihtilâfın esası hakkında müttehaz bir yargısal 
tasarruf değildir. Ancak bir tedbir niteliğinde, fakat mahkeme kararıdır. 
Bu itibarda Anayasanın 132 nci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki hüküm, yürüt
meyi durdurma kararlarını da kapsar; "Yasama ve yürütme organları ile İda
re, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme ka
rarlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini ge
ciktiremez" . 

Binnetice, yürütmeyi durdurma kararlarının gereğinin yerine getirilme
mesi, her durumda, "ağır hizmet kusuru" teşkil eder ve İdarenin hukukî so
rumluluğuna yol açar. Kararın gereğini yerine getirmemek, herhangi bir 

(*) Bir memurun, birini asaî̂ eten ve diğerini vekâleten ifa etmekte olduğu 
iki görevden birden, aynı sebeple alınarak bir üçüncü göreve atanması dolft-
ŷ aâ iı aç İlan bir davada, Danıştay, iki tasarruf arasında "maddî ve hukukî 
•bağlılık" görmüştür (özel). 

kamu görevlisinin İdareye atıf ve izafesi mümkün bulunmayan şahsî bir tu
tum ve davranışından doğmuşsa, onun şahsî kusuru yüzünden Hukuk mahkeme
sinde; kendisinden tazminat talep edilebileceği gibi, İdarenin tazminata 
mahkum olduğu hallerde de, müterafik kusuru nisbetinde kamu görevlisine 
rücû gerekir. 

İdarenin sükutu aleyhine açılacak iptal davalarında, yürütmenin durdu-
.rulması talep edilemiyeceği ve böyle bir karar çıkarsa icrasının mümkün 
olamayacağı, zira "birşeyin yürütülmüş olma-digı" ve yürütülmemiş bir ka
rarın durdurulamayacagı yolunda garip fikirlere rastlanmamış değildir. 
Bu fikirler, ciddi bir hukukî tahlilin sonucu olamaz. Zira, İdarenin sükû
tu, bir "ret" kararı niteliğindedir. Yürütmenin durdurulması ise, mutlaka 
•İdarenin açıkça müttehaz bir idarî kararının uygulanmasını önlemek, amacı
nı gütmez, İdareyi harekete getirmek için nasıl "-İdarenin susması ve hare
ketsizliği aleyhine daya" müessesesi kabul edilmişse ve İdarenin harekete 
geçmesi böyle bir dava sonucunda sağlanabiliyorsa, bu tür davalarda veri
lecek yürütmenin durdurulması kararları da İdareyi, içinde bulunduğu hare
ketsizlik halinden harekete geçirmek amacına yöneliktir. Bu karara verilen 
"yürütmenin durdurulması" isminde kullanılan "yürütme" kelimesinin lügat 
anlamına bakarak "Yürümüyor ki dursun" demek, eğer bilgisizlikten ileri 
gelmiyorsa, düpedüz, bir mugalâtadan ibarettir ve her halde. Hukuku pozitif 
bir ilim değil, bir takım mantık ve kelime oyunları topluluğu sananların 
fikri olabilir. 

Yürütmenin, durdurulması kararı, iptali istenilen tasarrufun "hUkiim ve 
neticeleri", nin doğmasına engel olur. Eğer bu bir olumlu tasarruf ise, ic
ra edilmez; açık veya zımnî bir "olumsuz tasarruf" ise, İdare o tasarrufu
nu icra edemeyecek ve binnetice ilgili kişinin kendisinden vâkî isteği 
dolayısiyle olumlu hareket durumuna geçecektir. Açık veya zımnî ret kara
rının yürütülmesinin durdurulması hâlinde, İdare, ilgilinin reddettiği is
teğini kabul yönünde tek bir şık karşısında bulunuyorsa, o hususta bir -ka
rar almış gibi hareket etmeğe-mecburdur. Eğer tek bir şık yerine, Hukuk 
ve idarî icaplar, muhtelif alternatifler gösteriyorsa, bunlardan birini 
seçmek suretiyle harekete geçmeğe mecburdur. Bu seçme; İdareye ait bir me
seledir ve hiç şüphesiz ancak takdir yetkisiyle kaimdir. 

Yürütmenin durdurulması kararma uyarak işlem ve eylemde bulunacak 
İdarenin izhar edeceği iradeler, yapacağı faaliyetler, iptal davasının 
reddedilmesi veya retten de önce yürütmenin durdurulması kararının kaldı
rılması hâlinde, davacı için bir "istikrar" iddiasına (özel hukuk deyimi 
ile "müktesep hak" iddiasına) kesinlikle cevaz veremez. Zira bunu kabul 
etmek, emri vâkîlerle hukukî durumlar veya imkânlar kazanabilmeyi tasvip 
etmek olur. Çüjıki, yukarda da söylediğimiz gibi, yürütmenin durdurulması 
kararı, işin esasına girilmeden önce verilebilen bir karardır, Binnetice 
bu karar, işin esası, yâni dava konusu tasarrufun sıhhatinin beyanı ve 
davanın kabul edilmiş olduğu anlamını vermez. Bir tedbir kararı mahiyetin
dedir. Niza kesinlikle halledilinceye kadar, hukukî durumu dondurmak yo
lunda bir karardır. Yürütmenin durdurulmasıyla, hakkında dava açılan ida
rî tasarruf ortadan kalkmış olmayacağından, İdarenin,, yargı kararma uya
rak takınacağı tutum ve davranış, bir başka idarî kararın ittihazına dela
let etmez. Ancak İdare, yürütmenin durdurulması kararı karşısında, takdir 
yetkisini kullanarak yeni bir karar ittihaz ederse, onun da iptali ve dur
durulması istenebilir. 

Her hSlükârda,'İdarecilerin, gerek İdarenin, gerek kendilerinin sorum
luluğuna yol açmamaları için, yürütmenin durdurulması kararlarına uymakta 
bilgili ve titiz davranmaları lâzımdır. 
§ k. TAM YARGI DAVASI 

A) KAVRAM VE KIYASLAMA 
Yukarda idarî davaların mahiyeti hakkında genel-açıklamada bulunurken 

(sf,222 vd,) bunların iki grupta toplanabileceğini, -birinci grubun tesbit 
ve ikinci grubun da eda'y^ taallÛK ettiğini söylemiştim. ' - Fransız Da-
nıştayınm geçen yüzyıl sonlarına doğru verdiği kararlarda kullandığı ba-



zx terimler ve gene geçen yüzyılın .spnuncu çeyreği içinde Fransxz idare hu
kukunu sistemleştirmede ilk büyük çalışmaları yapmış olan Aucoc (=Okok), 
Duc-.)oq (=Dükrok) ve özellikle Laferriere (=Lâferyer) in tasnifleri ve ta
rifleri İdare hukukunda uzun bir süre çok etkili olmuş ve bize de intikal 
etmiştir. Ancak iki cihan savaşı arasında yeni sistemleştirmeler olmuş ve 
özellikle ikinci savaşı takiben, 8-10 yıllık bir toparlanma süresinden son
ra,, bu iki cihan savaşının köklü olarak etkilediği devlet ve idare hayatı 
ve hukuk gergekliklerin_in buna göre değişmesiyle, yent bilimsel yayınlar 
eski tasnif ve kavramlara sarsmıştır. Bununla beraber, zamanında değerleri 
inkar edilemeyecek ve kendileri ilk fransıa ustalarından çok etkilenen es
ki hukukçularımızın hatta kanun koyucuyu da belli tasniflere yöneltmiş o-
lan görüş ve önerileri, henüz kuvvetlerinden fazla birşey kaybetmişe, ben
zemiyor.. Gerek yargı içtihatlarımızda, gerek bazı yayınlarda, bu görüş ve 
önerilerin hakimiyetini görüyoruz. Fakat gerçeklik plânında, benimsenmiş 
hu görüşlerle, devlet ve idare hayatının zorlamalarından doğan çözümlerin 
tutarsızlığı gittikçe aşikâr bir hal almaktadır. Devletin günden güne kuv
vetlendiği ve kamu hukukunun özel hukukta' çoktandır kendiliğinden başla
yan istilasının giderek genişlediği bir zamanda, bu iki hukuk alanı ara
sında eski dengeyi koruma gayretlerinin eserlerine rastlanmaktadır. Huku
kun tek ve müşterek bulunduğu •zamandaki kavram ve biçimlerin, yeni yeni 
teşekkül eden, fakat bu tek ve müşterek alanı gittikçe artan kesinlik-, 
le bölen kamu hukukuna uygulanmağa çalışılmasını, başlangıç için, yapacak 
başka birşey olmadığından dolayı haksız görmek mümkün değildir. Ancak bu 
ilk, denemelerin,, hâlâ geçerli olup olmadığını da zaman zaman ölçmek zo
runludur . İlk tanımlamalar, ilk ayrımlar, ilk kalıp ve iz,ahlar, bugün de 
aynı değeri taşıyorlar mı 7 Taşımıyorlarsa —ki şüphesiz taşımıyorlar— 
o halde, gerçekliklerin zaten kendilerini empoze ederek ortaya koydurduk
ları .çözümlerin yeni izahları gerekmez mi ? Hiç kuşkusuz gerekir; ve ya
pılıyor,, fakat bize yansıması, çeşitli nedenlerle çok güç oluyor. 

.Şurasını reddetmek mümkün değildir: Devletin hukuku, devlet kadar 
akıcı olmak zorunda,dır. Roma hukukunun birçok kavram ye kalıpları, iki bin 
yıl sonra da değer taşımağa devam edebilir; zira insan aynı insandır. Fa
kat devlet ve idare, değil Roma devrindeki, hattâ 50 yıl evvelki bile de
ğildir. ^ 

Bu genel mülâhazalarla fazla uğraşmadan sorumuza atla.yabiliriz: 
İptal ve tam yargı davaları arasındaki teorik ve pratik farklar,. bun

dan birkaç kuşak önce ileri sürülen varlıklarını, önemlerini, sonuçlarını 
muhafaza ediyorlar mı ? Hatta bizzat yargı organı bu farkları koruyabil!-
yor ve bunlardan önemli sayılabilecek sonuçlar çıkıyor mu ? 

Bu iki davayı kıyaslamak, bir zamanlar İdare hukukçuları için adeta 
bir zevk teşkil etmiştir. Biri "menfaat" ihlâl edildiği zaman açılan da
vadır, diğeri "hak" ihlâl edildiği'zaman açılan davadır denilir ve bunlar
dan, o günki günde b:'le, son derece şüpheli ve uzun tartışma götürür so
nuçlar çıkarılırdı. 

Ne demektir "hak" ve, "menfaat" nedir ?' 
"Hak" k m , bir irade kuvveti ve üstünlüğü olduğu yolundaki teori^ huku

kî olmaktan çok politik bir çözüm için kullanılmış ve gene politik saikle 
fakat hukukî konstrüksiyonlarla reddedilmeğe çalışılmıştır (Duguit'nin Ön
sözlerine bakınız). 

Kişinin, muhtevası "menfaat" olmayan bir hakkı düşünülebilir mi ? Huku
kun BÖzünvi ettiği her hak. Hukuk tarafından bir menfaatin_^tasbitidir. Bu 
menfaatin mutlaka maddî olması gerekmeyeceğini söylemek zaittir. 

Ferdin devlete karşı "sübjektif hakları" var mıdır ? 
Bu soru, şaşırtıcı ve çarpıcı'olabilir; fakat aoeba, sübjektif hakkı 

izah eden hangi teori ile bu türlü hakların var olabileceği ispatlanır ? 
Ünlü Fransxz idare hukuku ustası'Bonnard (=Bonar) m "sübjektif âmme 

hakları" inşası, sağlam bir yapı mıdır ? ' .. 
Yoksa, devletin (=otorite'nin) ferde karşı tek taraflı yüküm'leri rai 

mevcuttur ? Niçin otorite'nin mükellefiyetlerini, özel hukuktaki bir 
hak-yüküm ilişkisiyle izahta j.srar etmeli ? 

Hak ve menfaat kavramlarını, bunların kesin muhteva, farklı mahiyet . 



ve belirli sınırları mevcut ve tartışma kabul etmeyecek kadar aşikâr imiş 
gibi farzederek, bunlardan bilimsel sonuç çıkarılabilir mi 7 

"İdare, terdin müktesep haklarına saygı göstermelidir" beyanına her 
yerde rastlıyoruz. 

"Müktesep hak" nedir ?; Tanımlaması yapılabiliyor mu ? 
Hangi hak, kabili iktisap, hangisi değildir ? Kabili iktisap bir hak, 

ne türlü bir muameleyle ve hangi anda nasıl iktisap edilmiş olur ? 
2000 yıllık Hukuk, üzerine bu kadar dayanılan bir kavramı, bir gerçek

liği ifade etmekte olsa, tarif ve tesbitten âciz kalır mıydı ? • 
Bununla, idare fertleri ezip geçsin demek istemediğimiz muhakkaktır; 

ferdin himaye ihtiyacını, onu himaye mecburiyetini inkar ediyor değiliz. 
Hele oeberrut ve keyfî bir otoriteden hiçbir şekilde yana değiliz» Bil'â-
kis Hukukun üstünlüğüne. Hukukîliğe, kanuniliğe kuvvetle bağlıyız. Fakat 
Hukuk'un pozitifliğine inanıyoruz. Denemeler için faraziyeler vaz edebi
liriz; fakat her pozitif bilimdeki gibi, ispatlanamayan faraziyelerimize 
karşı "gerçeklik tutkusu" göstermeğe mazun değiliz. 

Niçin, bazı idare hukuku yazarlarının, hâlâ " İdare bir sübjektif hak
kı ihlal ederse, açılacak olan dava bir tam yargı davasıdır" şeklindelci 
ısrarlarını anlayamıyoruz. İhlâl bir- tasarruf ile olmuşsa, fakat maddi 
veya manevî bir zarar da dogmamışsa -veya doğmuş da, tazmini talep edilmi
yorsa- mahkemenin yapacağı nedir ? O tasarrufu iptalden başka birşey rai
dir ? ',, ^ • 

Bunun karşısında, bir idarî tasarruf, bir "menfaati" ihlâl ile yetin-
misse, davanın sonucu, hüküm ne oluyor ? Gene iptal değil'mi ? 

Hukuk, zarar'ı kabul etmez. Hukuk, ihlâle mütehammil değildir. 
Bir tutum, bir davranış, Hukukla çelişirse, izale edilir. Bu^çelişme-

den bir zarar doğmuşsa, telâfi edilir. 
Daha Önce de söylediğim gibi bilimsel gerçeklik plânında iki türlü 

dava vardır. Birinci türde Hukuka uymayan norm, tesbit ve imha olıınur. 
İkinci türde, verilmiş zarar, ödetilir. 

Bu iki tür dava arasındaki usûl farklf̂ 'rı, sadece yargı görevinin ifa
sında pratik zaruretlerden doğmuştur; maddî hukukî mahiyet farkından de
ğil. Bu nedenle,-kanun koyucunun, uygulama ferahlığı amacıyla başka türlü 
de koyabilmesine hiçbir engel bulunmayan usûlî hükümlerden, maddî hukuki 
sonuçlar çıkarmak boşuna gayrettir. 

B) USÛL 
İptal davası ile tam yargı davasının açılışında, davacının davasının 

mahiyetini tasrih etmesi gerekmez. Yâni "-Davam iptal davasıdır" veya 
"-Tam yargı davasıdır" yolunda bir nitelendirmeğe ihtiyaç yoktur. Davanın 
mahiyeti, talepten ve talebe yol açan sebepten dögar. Zarar bir tasarruf 
ve onun icrasından doğmuşsa, davacı, tasarrufun iptaliyle, vâkî zararın 
tazminini -birarada- İsteyebilir. Zararın miktar olarak tasrihi de bir za
ruret değildir. Esasen böyle, bir tasarruf ve onun icrasından doğan ve 
süregelmekte bulunan bir zararın, hangi tarihte verileceği başlangıçta 
belli olmayan hüküm sırasında ne gibi bir tutara ulaşacağı bilinemez. 
Fakat vaki olup bitmiş bir zararın tazmini isteniyorsa, hiç şüphesiz bu
nun miktarını tasrih etmek şarttır. 

Bu suretle, bir tasarruf/ve 6nun icrasından doğan zararın tazmini 
aynı dilekçe ile, bir tek dava hâlinde istenmek gerekmiyorsa, evvela ta
sarrufun iptali'için bir dava açmak ve iptal hükmünü elde ettikten iti
baren 90 gün içinde tam yargı davası ikame' etmek mümkündür. 

Fakat, zararın doğrudan doğruya İdarenin bir eyleminden (=,fillinden)" 
meydana gelmesi hâlinde, şüphesiz, tazminat istemezden önce-ortada''ipta
li gereken bir karar bulunmadığından, evvelâ İdareye başvurarak, taÄmiu ' 
istemek ve bu iste.gin reddedilmesi üzerine, veya üç ay cevap alınmayarak 
reddedildiğinin anlaşılması üzerine 90 gün içinde tam -yargı davasml aç
mak gerekir. 

521 sayılı kanun (mad.72) bu suretle, daha evvel mevcut olmayan bir 



"ön karar" şartı tesis etmiştir. 
İdare hukuku müelliflerimiz arasında, bu "ön karar" müessesesinin 

yararlı olmuş bulunduğu, zira zarar gören fert, mahkemeye gidecek yerde 
idareye başvurarak zararının tazminini isterse, İdare ile bir anlaşma
ya varabileceğini ve böylece de, yargıya hacet kalmad.an anlaşmazlığın 
ortadan kalkacağını söyleyenler vardır (*). 

Ön karar şartını tesis eden 521 sayılı kanunun, bununla güttüğü amaç 
şüphesiz böyledir ve fikrin esasına katılmamak imkânı yoktur. 

Ancak ne var ki, İdare tarafından bir zarara uğratıldığını beyan ile 
İdareye bunun ödenmesini isteyerek başvuran kişinin zararı 10 kuruş dahi 
olsa, İdare uzlaşmaya, anlaşmaya ve bu tazminatı ödemeye yetkili değil
dir . 

Mesele burada. İdareye, bu tür talepler karşısında nasıl hareket ede
ceğini, tazminat talebinin istinad ettiği zararın-vukuunu ne suretle 
tahkik ve gerçek zarar miktarını nasıl tesbit edeceğini, bu tahkik ve 
tesbit sonucu, nasıl bir usul izleyerek müzakerede bulunup bir anlaşmaya 
varacağını ve mutabık kalınacak meblâğm'ödenmesine kimin karar verece
ğini tayin eden bir îçanun yoktur. 

Bu nedenle, ferdi', olumlu olabilmesi mümkün bulunmayan bir karara 
istihsal için İdareye başvurdurmak, İdarenin susması-halinde de üç ay 
beklettikten sonra dava açabilme imkânını ona tanımak, maksadın tamamen 
aksine yönde sonuç vermektedir. ••.• 

Bu nedenle,.teorik bir faydaya,, şu pratik durum karşısında, katıla
mıyorum. . '• ;.. 

Ancak, yeni kanunun getirdiği bir değişikliğe taraftar olmamak müm
kün değildir'. Eskiden zarara ve failine ıttıladan itibaren 90 gün için
de dava açmak gerekiyor ve bazı hâllerde, şahsen zarara uğrayan kişi,' 
meselâ tedavisiyle uğraştığı için, bu süreyi geçiriyordu. 

Şimdi ise, ön kararı almak üzere İdareye, zarara ve failine ıttı
ladan itibaren 1 yıl ve her halde 5" yıl içinde başvurulabilmektedir. 
Tara yargı davasının bu süre özelliğini unutmayınız. Ancak zarar bir 

kararın icrasından doğmuşsa durumu şöyle düşünmek gereki karar ilgili
ye bildirilmiş ve sonra icraya g'eçilmişae, kararın iptali temin edilme
den zararın tazmini talep olunamayacağına.gore evvelâ karara karşı 90 
gün içinde iptal davasını açmak gerekir. Zarar da bu süre içinde vâkî 
olmuşsa, iptal ile birlikte tazminat da istenebilir. Zarar daha sonra 
vuku bulmuşsa, tazminatı istemek için, açılmış olan iptal davasının so
nucu beklenebilir. 

İdarî karar hukuka uygun görüldüğü için onun iptali talep'- edilmemiş-
se veya k^rar, mutazarrır olan kişiye tebliği gereken bir karar olmayıp 
kişi sâdece fiil, yâni bilmediği bir kararın.icrası ile karşılaşıp za
rara uğramışsa, 'tabiî yapılabilecek tek şeyi yıl (ve her halde 5 yıl) 
iğinde İdareye başvurarak tazmin talebinde bulunmak, ön karar'ı almak
tır . • 

Bu başvurma süresi, dediğimiz gibi, zarara ve failine ıttıla ile 
başlar. Fail, şüphesiz, zarar verici faaliyette bulunmuş olan İdaredir. 

C) İDAKÎ EYLEM KAVliAMI 
İdari fonksiyonun icrasının idarî tasarruflarla mümkün olduğunu daha 

derslerimizin başında s'oylemiştik. Bu beyanımızı, şüphesiz geniş mânâda 
anlamak lazımdır. İdarî fonksiyonu, Anayasa ve kanunlar tesis eder ve ge
ne bu fonksiyon çeşitli kategorilerdeki düzenleyici tasarruflarla hukukî 
bakımdan ayrıntılı bir rejime tabî kılınır ve müteakiben de tek taraflı 
tasarruflar, idarî sözleşmeler ve itîarî eylemlerle ifa olunur. 

Aslında, idarenin her hareketi, eylemi, bir kararın icrası mahiyetin
dedir. İdare, gerçek kişiler gibi, gayri ihtiyarî, gayri şuûrî, tehsvvürî 
(*) Örneğin Prof. Ş. Gözübüyük, İdarî Yargı, Ankara, TOAÎE, 1970, sf-.199. 



hareket etmez; edemez. Bunu evvelce de izah etmiştim. İdarede hevee, 
heyecan gibi beşeri hareket sâikleri de söz konusu olamaz. İdare düşü
nür, kararlaştırır, düzenler ve ondan sonra eyleme geçer. Ancak, bir 
kararın maddî sonuçlarını elde edebilme yolunda yapılacak eylemler, 
çok .değişik, çok çeşitli ve ayrıntılı olabilir. Bu münferit, ayrıntılı 
eylemler, neticede gene bir kararın icrasına bağlanır, fakat-kararda 
öngörülmeleri mümkün bulunmayabilir ve çok defa da mümkün olmaz. Fakat 
buna rağmen, bu filî hareketler, bu eylemler, İdare'nin hareket ve ey
lemleridir. 

Bunun-yanı sıra, İdarenin, hareket edebilmek için personeli, araç 
ve gereçleri vardır. Evvelden bunların belli biçimde hareketleri için 
bir karar alınmamış olsa da, bunlarla veya bunların hareketleri de ge
niş bir anlayışla (ve gittikçe genişleyen bir anlayışla) İdareye atıf 
ve izafe olunur. Binnetice bu hareketlerden doğan zararların tazmini 
İdareye terettüp eder. 

İdare, ancak fertlerin (üçüncü şahısların) durumlarına ilişkin ka
rarlarını onlara bildirir. Bu nedenle İdarenin faaliyetini düzenleyen 
"iç düzen" kararları üçüncü şahısların meçhulüdür. Bu tür kararlar, mut- ; 
laka âmiriyet makamlarınca alınmak da gerekmez.' Kendilerine belli gör"âv-
1er düşenler, bu görevlerini maddî sonuçlarını, maddi ifa tarzlarını 
kendileri tayin edebilirler. 

Bu sebepledir ki, dıştan bakıldığı zaman, üçüncü şahıslar için, ida
ri faaliyetlerin, eylemlerin bir kısmı, hiçbir karara dayanılmadan icra 
olunuyormuş gibi gelir. Fakat bunlar, kamu görevlilerince ifa edildikle
ri sürece, idarenin eylemleri, hareketleri olurlar. 

Sorumluluk bakamdan, idarî eylem anlayışı, gittikçe genişleme te-
mayülündedir. Bir kamu görevlisi, göreviyle ilişkili olmayan biA hare
ketle üçüncü şahsa zarar yerse, bunu İdareye atıf ve izafe etmek eği
limi kuvvetlidir. Üçüncü şahsa verilen zarar, İdareye ait bir araç veya 
şereçle, hattâ bir kamu görevlisi tarafından olmaksızın verilse dahi onu 
idareye bağlamak, kuvvet kazanmakta olan içtihattır. ̂ Hizmet kusuru an
layışındaki gelişmeler bunu gösterir_7. 

Bir kamu görevlisinin eylemini (veya işlemini) onun kendisi üzerinde 
bırakmak için aranan şartlardan evvelce de bahsetmiştim (sf. 123) • 

O halde, bir karfirın icrası mahiyetinde olan veya şüphesiz bir kara
ra (=tasarrufa) dayanan bir görevin yerine getirilmesi için yapılan ti-
li İârefcetler birer idarî eylem olduğu gibi, sorumluluk açısından şahaı 
kusur hâlinin aşikâr bulunmadığı durumlarda kamu görevlilerinin aarar • 
tevlit eden hareketleri veya kamu hizmeti araç ve gereçleriyle verilen 
zararlar da İdareye atfedilmektedir. Bunlar da birer idarî eylem sayıl
maktadır. 

D) SOBUMLglUK SEBEPLSRİ 
Anayasanın Xlk üncü maddesine göre (f.son) "İdare, kendi eylem ve 

işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür". 
İdarenin sorumluluğunu mutlaka kusura dayandırmak gerekmez. Hattâ 

kusursuz'sorumluluğun ilk defa İdare hukukunda ortaya atıldığını söyle
meliyim. 

Kaideten, İdarenin verdiği sabit olan bir zarara katlanması kimseden 
istenemez. Zira Devlet içinde yaşamak, fertler için bir riziko (=muhata-
ralı, yâni tehlikeli bir hâl) değildir. Aksine devlet, teminattır; emni
yettir. O halde, vatandaştan (ve vatandaş olmayandan), devlet hayat ve 
faaliyetinin muhtemelen vereceği zararları hoş görmesini istemeğe hakkı
mız yoktur. 

Devletin sorumluluğunu, toplumsal kasa'yi (=Hazine'yi)-korumak için 
de küçümsemeye veya silmeye kalkışmak gereksizdir. Zira devlet, herkesten 
güçlü olduğu gibi, herkesten de zengindir. Onun, toplum yararına hareket 
ederken bir kimseye verdiği bir zararı toplum kasasından Ödememek'büyük 
bir haksızlık olur. Devletin nîmet ve külfetlerinde eşitlik ilkesini bö-



zar. Üstelik adalet ve hakkaniyetle hareket etmemenin zararı, uzun va
dede, verilmiş olan bir zararı ödemekten kat kat büyüktür. • • 

Evvelce de değindiğim gibi idare, sakat bir tasarruf ittihaz etmiş 
olmasından dolayı mutlaka kusurlu sayılmaz. Bu sebeple manevî bir tazmi
nat gerekme.z. Fakat m<addî bir zarar vâki olmuşsa, bunun hoş görülmesi de 
'mümkün değildir. Manevî tazminat için "ağır feuaur", şart olduğu halde, 
maddî tazminat- için, maddî bir zararın varlığı yeter. 

İdarenin sorumluluğunda en yaygın ilke. "Hizmet Kusuru" dur. 
Hizmet kusuru "anonim" (=belli bir.kişiye bağlanaraâyaoak olan) kusur 

diye tarif edilir. Bu, hizmetin-kötü düzenlenmiş olmasından doğar ve. Uç 
şekilde-, tezahür eder: 

a/ Hizmet hiç işlemez ve üçüncü şahıslar bundan zarar görürler. 
b/ Hizmet geç işler. 
c/ Hizmet kötü işler, 
Birtek ve basit bir örnek vereyim: İtfaiyenin, telefon makinaa.! bo

zuk olmasından dolayı, ya.ngı,n ihbarını alamaması ve yangına gelmemesi 
hizmetin hiç işlememesinin; vaktinde yetişmesi gerekirken geç .gelmesi 
ikinci hâlin; gelip de pompalan bozuk, hortumları yırtık olmasından do
layı yangını söndürememesi üçüncü hâlin misalleridir. 

• Kusur belli bir kişinin değildir; belli bir kişi üzerinde gözükse bi
le, onun şahsî kusuru (bak^sf. 123) sayılabilecek haller ve şartlar yoktur. 
İdare, görevlisi, onu denetleyen, onun âmiri ve bütünüyle kusurludur. 

Kamu görevlisinin hizmet esnasında bir suç işlemesinin, her halde, 
kusurun ona bağlanması. için yeterli olmadığı Fransız İdaı.e hukukunun 
ilkelerindendir. Fransız uyuşmazlık mahkemesinin l̂f Ooak 1935 tarihinde 
verdiği Thepaz kararında, bir askerî kamyon şoförünün bir virajda, 
tedbirsizliği sonucu sert bir direksiyon kırma ile arkadaki römorku sa-: 
vurarak yolda bisikletiyle gitmekte olan Thepaz'ı yaralamasında, bir 
trafik suçu bulunmakla beraber, İdarenin tedbirsiz bir şoför kullandığı 
sabit olduğundan hizmet kusurunun mevcudiyetine karar verilmiştir. Zira 
İdare, hizmeti iyi düzenleseydi, böyle tedbirsiz bir şoför kullanmış ol
mayacaktı. 

Üstelik, zarar, bir hizmet aracı ile verilmiştir. Hizmet araç ve ge-' 
reçleriyle verile-n zararlar, kamu görevlisi tara,fından, hizmet . esnasın
da veya hizmetten dolayı verilmese bile hizmet kusuru sayılmıştır. Fran
sız Danıştayı bu içtihattadır. Zira hizmetini iyi düaenliyen bir İdare,- .• : 
hizmet afâcinin veya gerecinin, kimin tarafından olursa olsun, kamu hiz
metiyle ilişkisiz bir'surette kullanılarak üçüncü şahıslara zarar veril
mesini- önlemek imkanına s3.hiptir. 

İkinci önemli bir sorumluluk ilkesi Risk' tir (=İdarî riziko). 
Bunun Türkçemize "Hasar" veya "İdarî Hasar" diye,-de çevrildiğini gör

mekteyiz,, Aslında bu sorumluluk ilkesi, idarî faaliyetin rizikolarına 
(=muhatara, tehlike) İdarenin katlanması demektir. 

Hizmet kusurunda sorumluluk, deyimde de ifade edildiği gibi, "kusur"a 
dayandığı halde, Risk-teorisinde, kusursuz sorumluluk'söz konusudur. Fa
kat-, verilsn zararın bir kamu hizmetiyle bağlantısı aranır. Fakat bu bağ
lantı, bir illiyet, bir sebep-netice münasebeti değildir. 

, Birinci Cihan savaşından sonra, Fransanın deniz üssü Toulon (=Tulon) 
limanında ihtiyata alman ve hiçbir zarar ve olayın vuku bulmaması için 
her türlü tedbir de, her bakımdajı ittihaz edilmiş olan harp gerail.erinden 
evvela "Liberie" sonra da "lena'' n m cephanelikleri ayrı ayrı tarihlerde 
patlamış, kişilere zarar verilmiştir. Hizmetin kötü düzenlenmesi, söz,ko
nusu • edilememiştir. Ancak, bu patlamalar, bir kamu hizmetiyle bağlantı
lıdır. Hizmet gören İdare, kusuru olmasa da, hizmetin bu rizikolarına 
katlanmalıdır düşüncesiyle tazminata-mahkûm edilıiliştir. Zira hizmetten . 
tüm toplum yararlanırken, bu tür zararların muayyen kişiler üzerinde kal
ması "nîmet ve külfetlerde eşitlik", ilkesini bozar. , 



U39) , 
Diğer bir örnek Fransız Danıştayınm Couiteas (=Kuitea) kararıdır. 
Bu davacı, Tunus'ta, henüz bu ülke bir Fransız söraürgesiyken, pek 

geniş araziye mâlik imiş. Arazisini yerli aşiretler işgal etmişler. Bu 
aşiretlerin müdahalelerinin men'ine ve mülkünden çıkarılmalarına dair 
lîiahkeraedeu karar almış. Fakat Tunus valisi, bir ayaklanmadan çekindiği 
için, mahkeme kararını infaz ettirmemiş. Davacıya risk ilkesine gore, 
tazminat ödenmiştir. Zira, eşitlik ilkesi bozulmuştur; davacı, toplum 
yararına ağır bir külfet altına girmek zorunda kalmıştır. İdarenin ku
suruna da dayanılaraaz; kusur yoktur. Hizmet raükammelen işleyebilir, fa
kat sonuç kotu olabilirdi. Bu suretle hizmet, kamuya yararlı değil, za
rarlı bir yöne dönüşecekti. O halde, hizmetteki kusurdan doğmayan, fakat 
hizmetle ilişkili bulunan aararın ödenmesi gerekmiştir. 

Risk teorisinin kaynağı Fransadır ve ilk defa imar faaliyetiyle or
taya atılmıştır. Yolların düzeltilmesi sırasında seviye farklarının, 
dogması bazan zarurî olur; yol seviyesi düşürülür; yokuş azalır; böyle 
bir imar hareketinden de herkes yararlanır. Fakat seviyenin düşmesiyle 
bazı binaların da temelleri ortaya çıkabilir ve tehlikeli durumların 
doğması mümkündür. Bu gibi hallerde, Fransız Danıştayı, bina sahipleri
ne tazminat ödenmesi esasını bu Bisk teorisina dayanarak kabul etmiştir. 

Aynı hâl bizde de olmuş, Beyazıt meydanının -şimdilik durmuş gibi 
gözüken- seviye yükseltilmesi, alçaltılması hareketleri sırasında civar 
binalara bu yüzden verilmiş olan zarar, kusursuz sorumluluk esası üze
rinden, Danıştayımızoa ödettirilmiştir. 

§ 5. TORPM DAVASI • -
İdari tasarrufların yorumu konusunu yukarda sis almıştık (sf.2l6). 

Burada değineceğimiz ve Danıştay k.nun 30 uncu maddesinin E fıkrasında 
yer alan dava, yorum davası diye anılmakla beraber, asıl mesele, yorum 
değil, bir kanuniyet tesbitidir. 

Bu dava, 1925 yılında çıkarılan 669 sayılı ilk Danıştay (=ŞÛrayı Dev
let) kanununun 19 uncu maddesinde (f:o) yer almıştı. "İdarî kararların tâ-
yin-i mânâsı" için dava açılabiliyordu. Ancak usule müteallik hiçbir hüküm 
yoktu. 1938 yılında çıkarılan 35't-6 sayılı kanunda, bu davaya rastlanmaz. 
Bundan 25 yıl sonra (2'f/12/l96'f) bugün yürürlükte bulunan 521 sayılı ka
nun çıkarılırken, tasarıya bu d&va ile ilgili olmak üzere konulan hüküm 
hayli merak ve tartışmalar uyandırmış, uzun uzun görüşülmüştür (TBMM za
bıtları). Hukukçu parlömanterlerden bazıları, tatbikatta böyle bir dava
ya ihtiyaç duyulmadığını belirtmişlerdir. 

Gerçekten bu dava bir "yorum" sorunundan ziyade, bir kanuniyet soru
nundan doğar, Torum davası (=reoours en interpretation) adı eskidir ve 
Fransada adlî yargının, idarî konularda yoruma bile yetkili tutulmadığı 
zamanların etkisinde böyle isimlendirilmiştir. Aslında, gelişen yönü 
"Kanuniyeti tesbit davası" C=recourş en appreciation de la validite) 
mahiyetidir. 

Bir adliye mahkemesi huzurunda görülmekte olan bir davada, idari bir 
tasarrufa istinad edilme gereği ileri sürülür ve diğer taraf, dayanak ola
rak gösterilen idarî tasarrufun yokluğunu veya sakatlığını (ve ender hal
lerde de iddia edilen anlama gelmediğini, iddia edilen şümulde' olmadığını) 
derffleyan ederse, hâkim, talebi üzerine kendisine, Danıştay kanununun bu 
hükmü uyarınca, Danıştayda açacağı bir dava ile iddiasını tesbit etme im
kânını ve bu hususta gereken mehli vermek mecburiyetindedir. 

Verilecek mehlin ne olacağı kanunda yazılı değildir. Tatbikatta 90 
günlük bir mehil tanınmaktadır ki, mâkul bir görüştür. Zira, tıpkı, hak
kında iptal davası açılmamış olan düzenleyici bir tasarrufa müsteniden 
müttehaz ferdi bir tasarrufun geçersizliği iddiasına benzetilebileoek 
bir durum vardır, Mehlin 90 günden kısa tutulması hâlinde,'bunun neden 
böyle yapıldığını izah ve tesbit de kolay olamayacaktır. O halde, uygula
ma isabetlidir. - -. 

Demek ki, bu dava daha ziyade, adlî yargıda bir Me's'ele-i müstehire 
(=erteletioi mesele) den doğmaktadır ve bir davada uygulanacak kanun hük-



münüîi Anayasaya aykırılığının' öne-âürülmesi gibi bir durum yaratmakta
dır. Hâkim, makul ve inandırıcı sebeplerle böyle bir iddiayı ciddî gör
düğü zaman nasıl meseleyi Anayasa mahkemesine havale ederek sonucunu 
bekliyorsa, burada da öyle olacaktır (*). 

şayet, istinad edilmek istenen idarî tasarrufun kanuniyetini (veya 
bazı şartlarda, yorumunu) adliye mahkemesi bizzat tetkike girişirse, 
idarî yargının görevine müdahale etmiş olur. Zira, kanunun açıkça yapmış 
olduğu görev ayrımı karşısında "Davanın yargıcı, defîlerin de yargıcı
dır" ilkesi uygulanamaz. Zira defîlerin çözümü, başka bir yargı düzenin
ce uygulanmağı âmme intizamından olan başka bir hukuka, kamu hukukuna 
tâbidir. Böyle bir görev ayrımı, o ilkenin uygulanmasına imkan bırakmaz. 

Sözü geçen adliye mahkemesinin hukuk mahkemesi anlamında tutulmaması 
lâzımdır. Türk Ceza K.nun 526 ncı maddesi dolayxsiyle, bu dava, ceza mah
kemelerinden de Danıştaya intikal ettirilmek mecburiyeti vardır. 

Gerçekten, Türk Ceza K.nun 5£Ğ ncı maddesi "Salahiyetli makamlar ta
rafından adlî muameleler dolayısiyle yahut âmme emniyeti veya amme inti
zamı veya umuma hıfzıssıha öülâhazcisiyle kanun ve nizamlara aykırı olma
yarak verilen bir emre..." itaat etmemenin bir kabahat teşkil edeceğini 
söylemekte ve cezasını tâyin eylemektedir. 

Böylece suçlandırılan bir kimse, ihlâl ettiği ileri sürülen emrin: 
a/ salahiyetli olmayan bir makaradan verildiğini; b/ amme emniyeti, amme 
intizamı, umumî hıfzıssıha mülâhazalarına matuf olmayıp yetki saptırıl
dığını, c/ kanun ve nizamlara aykırı bulunduğunu... ve binnetioe geçer
siz bir idarî tasarruf olduğunu ileri sürerse, ceza mahkemesinin, tama
men idar.e hukuku meseleleri olan ve idare hukukunun uygulanmasıyla çözüm
lenebilecek bulunan bu hususları halledebilmesine görevi müsait midir î 

Zira açıkça görüldüğü gibi, mesele, bir idarî tasarrufun hukukîliği 
(=katıunlyeti) meselesidir ve gerek Anayasanın l'tO moı maddesi (f.2), ge
rek Danıştay K.nun 30 uncu maddesi muvacehesinde ve görev,"kanunlarda 
ayrı bir idarî yargı mercii gösterilmemiş olan" hal söz konusu bulunduğu 
için Danıştaya aittir. 

§ 6- TEMYİZ DAVASI 
Adlî yargıda birinci derece mahkemelerinden çıkan bir karar aleyhine 

"temyiz müracaatı" yapılır. İdarî yargıda ise bu bir "müracaat" değil, ye
ni bir davadır. 

Bu mahiyetiyle de, temyiz davasında Danıştaym fonksiyonu, Yargıtay'm-
kinden usûl ve esasta hayli farklıdır. 

521 sayılı kanunun 31 inci maddesi temyiz davalarından bahseder. Bu 
maddeye göre, "İdarî yargı mercilerinden özel kanunlarına göre kesin ola
rak verilmiş olan ve üst idarî yargı mercii bulunmayan yargı kararları, 
dava daireleri ile Dava daireleri kurulunda temyiz yolu ile kesin olarak 
görülür". 

Her ne kadar madde metninde "temyiz yolu" denilmekteyse de, maddenin 
başlığı, bu madde ile tanzim edilen "yol" un müstakil bir "dava" mahiyetin
de bulunduğunu göstermekteûir. Maddenin başlığı "Temyiz davası" dır. Esa
sen şu yukarki hükmün tetkikinden de, idarî yargıdaki "temyiz"in nev'i 
şahsına münhasır bir dava olduğunu göstermektedir. Zira, temyiz davası 
açılabilmesi için, "kesin'yargı kararı" öngörülmektedir. Eğer bir idarî 
yargı merciinin kararma karşı başvurulabilecek "üst idarî yargı mercii" 
varsa, temyiz davası açılamaz. Diğer bir bakışla, aleyhine bir üst idarî 

T*) Davada ön-rnesele (=question prealable) ile erteletici-mesele (=ques-
tion prejudioielle) arasmda-ki fark malûmdur. Birincisi, davanın iptidaen 
kabulünde, bizzat mahkeme tarafından çözümlenecek sorunları ifade eder. 
İkincisi ise, bir davanın esasına hükmedebilmek için, başka bir mercide 
ve kaideteu başka bir yargı merciinde çözülmesi gereken sorunu ifade için 
kullanılır. 



(Ski) • 

yargı merciine başvurulacak bir yargı kararı veren alt bir idarî yargı 
merciinin bu kararı aleyhine, deraek ki, adlî yargıdaki gibi, o üst 
yargı merciine bir "temyiz müracaati" yapılacaktır. Ancak üst bir yar
gı mercii yoksa, bu takdirde, maddede ifade edildiği gibi, kesin bir 
yargı kararı karşısında kalınacağından, artık ''temyiz müracaati" değil, 
bir "temyiz davası" söz konusu olur ve buna Danıştay bakar. 

İşte bu noktada, idarî yargıdaki temyiz davası ile, adlî yargıdaki 
temyiz müraoaatinin farkı iyice belirir. Temyiz davası, şu mahiyetiyle 
adlı yargıda benzeri olmayan bir davadır. 

İdari yargıya özgü bu davada da, Danıştaym yetkilerinin, Yargıtaym-
kilerden farklı olması kolay İ2;ah edilebilir. 

Belirtilen bu mahiyetiyle, demek ki Temyiz davası da, başta ifade 
ettiğim gibi, bir "casbit" davası niteliğindedir. Kesinleşmiş bir yargı 
kararının hukukiliğinin tesbiti davasıdır. Ancak, bu tesbitten sonra, 
Danıştay işin esası hakkında da hüküm verebilmektedir. 

. Fakat bir noktayı önemle tekrarlamamız lâzım. Anayasa mahkememizin 
müteaddit kararlarına göre, biı̂ de birinci veya ikinci derece idare mahke
meleri yoktur. Mahkeme niteliğinde olmamakla beraber, yargı kararı vere- • 
bilen idarî merciler vardır. İl idare kurulları, ilçe idare kurulları, 
Vergi itiraz ve temyiz komisyonları, Anayasa muvacehesinde, hakimlerden 
terekküp etmediği ve Yargı'ya ilişkin ilkeler uyarınca kurulmadığı için, 
birer "mahkeme" sayılmamaktadır. O halde, 521 sayılı kanunun 31 inci 
maddesinde sözü edilen ve Danıştaym dışındaki mevcudiyetlerine işaret 
olunan "idarî yargı mercileri" ve "üst idarî yargı mercileri" bugün he
nüz namevcut bulunmaktadırlar. Dediğimiz gibi, yargı mercii oldukları 
kabul edilmeyen fakat yargı kararı verdikleri ifade olunan kurullar var
dır. Bu itibarla, bir bakıma Danıştaym, bu kurulların kararları aleyhi
ne açılacak davaları "temyiz davası" değil "iptal davası" olarak kabulü 
gerekirse de, beri taraftan, yürürlükteki kanunlar, özellikle Vergi Usul 
kanunu, hâlen Danıştaym temyiz davası olarak iptidaen kabul ettiği da
valara konu olan tasarrufların "yargısal" nitelikte bulunduğunu ve ke-
sinleşirlerse "muhkem kaziye" teşkil edeceklerini belirtmektedirler. O 
halde, Danıştaym, mezkûr kurulların "yargısal" nitelikte olduğu böylece 
tanımlanan kararlarından kesinleşenler aleyhine "Temyiz davası" kabul 
etmesi tabiîdir. 

Temyiz davası, bu suretle kesinleşmiş yargı kararları aleyhine, 90 
gün içinde açılır. Husumet, kakarı ittihaz eden kurula veya onun baş
kanlığına değil, karardan yararlanmış olan tarafa yöneltilir. Böylece 
de, karardan fert yararlanmışsa, İdare, bir temyiz davasında "davacı" 
olarak gözükür. 

Müddeti içinde temyiz davasını ikame etmemiş olan taraf, karşı tara
fın, müddete riayetle ikame ettiği temyiz davasına kanunî süre içinde 
vereceği cevabı ile, bilmuka.bele temyiz davası ikame edebilmek imkânına 
sahiptir. 

Diğer davaların görülme usûlüne ait hükümleri aşağıda bir bahse bırak
tığım halde, TemyiK davasının özelliği dolayısiyle, r-mxn usûlünden bura
da bahsetmek ihtiyacını duyuyorum. 

Temyiz davasında, davalıya tebliğ edilen dava dilekçesi üzerine da
vacının, davalının cevabına cevap verme hakkı kaideten yoktur. Ancak 
Danıştay, gerekli görürse, davacıya "cevaba cevap" ve davalıya da "ikin
ci cevap" hakkini'bahseder. " -

Temyiz davası ile incelenen ihtilâfta, Danıştay, dava konusu yargısal 
kararı onama ve bozma yetkilerine sahip olduğu gibi, işin eeası hakkın
da karar verme yetkisine de sahiptir. 

Bozma sebepleri: a/ Görev ve yetki dışında davaya bakılmış olması; 
b/ Mevzuat hükümlerine (=Hukuk kurallarına) aykırı bir karar verilmesi; 
c/ Usul hüküm ve kurallarına uyulmamış olması... dır. 

Bozma kararma karşı, yargısal kararı ittihaz etmiş olan merciin ıs-



rarina kanun cevaz vermemektedir ('S'Ş).' îş, bozma kararı dairesinde, ka
rarı bozulan merci tarafından yeniden incelenerek karara baglanix'. 

Görülüyor ki, buradaki bozma da, Yargıtaydaki daire bozmasına benze
memektedir. Zira, adlî yargıdaki bozma ile, birinci derece mahkemesinin 
kararı ortadan kalkmış olmuyor; zira, birinci derece mahkemesi ısrar edin
ce, onun vermiş olduğu karar ile bozma kararını bu sefer Genel Kurul ince
liyor ve o da bozarsa, birinci derece mahkemesinin kararı ortadan kalkı
yor. 

Halbuki Danıştayda, bir dava .dairesinden veya Dava Daireleri Kurulun
dan, Temyiz davasında verilen bozma kararı, mahiyeten düpedüz bir iptal
dir. 

Onama kararı ise, Temyiz davasının"reddi mahiyetindedir. 
Üçüncü bir şık olarak, Danıştay, "dava evrakının ve lüzumu halinde 

getirtilecek dosyanın incelenmesinden, maddî vakıalar hakkında edinilen 
bilgi yeter görülürse veya uyuşmazlık sadece hukuki noktalara ilişkin 
ise, kararı bozmakla beraber, işin esası hakkında da karar verir" (85). 

Hukukî tahlilimizin değiştiğini sanmıyorum. İşin esası hakkında ka
rar vermek için, dava konusu kararın evvelâ bozulması zarureti, tabiidir. 
Zira, esasen Temyiz davası, kesin bir yargı kararı aleyhine açılıyor. 
O halde, kesin yargı kararı imha edilmeden, ondan başka türlü olması ge- • 
reken bir kararın, aynı ihtilâfta, aynı taraflar hakkında ittihazı el
bet mümkün olamaz. 

BÖLÜM vır 

YARGI USÛLÜ 

§ 1. GEHEL 

İdarî yargı usulünün kuralları da, İdare hukuku kuralları gibi as
len idari yargı mercilerinin (=Danıştay'ların) kendi yargısal içtihatla
rından doğmuşlardır. Bu kurallar bizde, Danıştay kanunlarının bütün önem
li değişikliklerinde ve yeni Danıştay kanunlarının yapımında biraz daha 
geniş olarak kodifiye edilmişlerdir. 669 sayılı kanun ve tâdilleri,, 35'f6 
sayılı kanun ve tâdilleri şimdi yürürlükte bulunan 521 sayılı kanunla kar
şılaştırılınca, zaman içinde, bir kanundan diğerine hangi usul kuralları
nın yargı içtihatlarıyla tesis edilip, müteakip aşamıada tedvin olunduğu 
görülür. Halen de bütün usul kuralları müdevven değildir; önemli bir kıs
mı içtihatlardadır. Özellikle dava ehliyeti tamamen içtihadıdır ve içti
hatlarda kalmakta devamının zaruretleri de, yukarda, iptal davasında, bu, 
konu incelenirken izah olunmuştur. 

O halde İdare hukukunun maddî kurallarına nisbetle, kodifikasyona da
ha elverişli bulunmasına rağmen, idarî yargı usûlünün-de kodifiye edilme
mesi, garaken ve kodifikasyona, aynı sebeplerle Bütshammil olmayan konula
rı vardır. 

İdari yargının bir ceza yargısı olmayışına, bir Hukuk yargısı mahi
yetinde bulunuşuna bakarak, Hukuk Muhakemeleri Usûlünün asıl ve İdarî 
Yargı Usulünün istisna sayılmaması ve binnetioe, bunların arasında mahi
yet farklarının bulunmayacağı veya böyle farklar gözüküyorsa da bunların 
önemli olamayacağı, idarî yargı usûlündeki boşlukların otomatik surette ' 
Hukuk muhakemeleri usûlü ilkeleriyle doldurulabileceği kesinlikle düşü
nülmemelidir. 



Bir benzetme gerekirse, idarî yargı usûlünü, Hukuk usûlünden çok ce
za usûlüne y; ".m bulmak müakün ve bunun nedenini aalamak kolaydır. Ev
velce 1^5-146 ncı nayfcılarda voı-diğim izahatı hatırlayacaksınız. Bir kere 
idarî yargıda kamu hukukunun tatbik edilmekte olmasının, usulde büyük 
farklılıklar yaratacagj. hemen gozcnüne alınmalıdır, özellikle iptal da
vasının, İdarenin hukuka bağlılığı davası olduğunu ve İdarenin hukuka bağ
lılığında tüm toplumun hayatî ıı.eufaati bulunduğunu da nazara alırsanız, 
bu usûlün, Hukuk usûlüudun hangi ııoktalarda. ve neden dolayı büyük ve kök
lü faj'klar göstermesi gei'ektiği anlaşılır. 

İdari yargı usûlünün bir "rs'sen tahkik" usulü olduğunu, ağırlık nok
tası olarak gözden uzak tiitr-iaraak gerekir. Bunun bir kısım özelliklerine 
ve sonuçlarına evvelce deginniştin. Şimdi burada gene değinilecektir. 

İdarî yargı usûlü, M_3il_ı bir usûldür. Göreceğimiz şekliyle, taraf
ları derli toplu har?kete mecbur kalıcı mahiyettedir. Bu usûl aynı za
manda sur'atlidir. Tatbikattaj^ilk derece mahkemelerinin bulunmaması yü
zünden ve esasen nüfusun/ve İdarenin faaliyetlerindeki nitelik ve nicelik 
yoğunlaşması dolayısiyle Danışiaym iş hacmi durmadan arttığı halde, ge
ne de sür'âti Hukuk usûlii'?.den fazladır. Üstelik de, her yargı usûlünde 
önemli bir elverişlilik vasfı olarak aranan ucuzluk içinde cereyan eder. 

Ayrıca, bir ''kanunsozcülüğü" nün bulunması, taraflar için teminat ta
şır. 

§ 1. İLK İMCELSME VE ÜSASA HAZIBr.,lK 

A) Dava dilekçelerinde ve müteakiben verilecek bütün yazılarda Danıştay 
Başkanlığına hitap edileceğinden bahsetmiştim. Böylece verilen ̂ Jilekçfe-
1er, masrafları ödenersk kayda•geçirildikten sonra Genel Katipliğe tevdi 
olunur. Genel Katiplikte, Birinci başkanın altı aylık süreler için müna
vebe ile seçeceği yardımcılardan ;/ıeydana gelen ve Genel Katibih başkanlı
ğında çalışan bir büro tarafından, 521 sayılı kanunda yazılı görev esas
larına ve varsa Başkanlar Kurulunun daireler arasında iş dağıtma hakkın
daki kararlarına uygun olarak, dairelere ayrılır ve Genel Katip tarafından 
gönderilir. 

Dairelere intikal öden dilekçeler Daire _başkanının ve Dava Daireleri 
Kuruluna intikal edenler de Birinci başkanın görevlendirecekleri yardımcı
lar tarafından bir "ilk incelene" ye tabî tutulur. Burada, dilekçeler; 

1/ Görev, 2/ İdarî veya yargısal merci tecavüaü, 3/ Dava ehliyeti, 
k/ Husumet, 5/ Dilekçelerin şekilleri, ekleri ve sayıları,, 6/ Birden çok 
karara karşı bir dilekçeyle dava açılması veya birden çok davacıların bir 
dilekçeyle dava açmaları halinde, kanunun bu husus için aradığı şartların 
(sf, 23I-332) bulunup bulunmadağı, 7/ Süre aşımı olup olmadığı noktaların
dan incelenir, (7',-). •'•" 

Dilekçeler bu aoktalardac iı_JJendiği zaman kanuna aykırılık görülür
se, durum, incelemeyi yapan yaı-dımcj. tarafından bir raporla dairenin veya 
kurulun başkanlığına bildirilir, Görülmüş olan aykırılık daire veya kurula 
ca tetkik edilir. Aykırj.lık vârıt değilse veya yardımcılar aykırılık gör-
mgmişlerse, tebligata başlanır. 

B) yardımcının davanın sçılışmla kanunî şartlara aykırılıklar bulun
duğu yolundaki raporu üzerine daire vsya kurulda yapılan incelemede: 

1/ Dai:>.îştaya_n görevsiz olduğu görülürse, iki şık ortaya çıkan: 
a) Danış'tayın görevsizliği bir idarî merciin atlanmış almasından 

veya davanın idarî yargı içinde bu işe bakacak ve yargısal karar ittihaz 
edecek bir başka kuruluşça çözümlenmesi gereğinden ileri geliyorsa, di
lekçe o İdarî mercie veya yargısal kararı ittihaz edecek kurula "tevdi" 
edilir. Bir "tevdi kararı" nı müteakip, dilekçe gönderilir. 

b/ Görev adlî yarga.nın veya diğer yargı düzenlerinin (meselâ As
kerî Yüksek İdare Mahkemesinin) ise^ dilekçe reddolunur ̂ (/"'Askerî yüksek 
İdars Mahkemesinin kurulmasından veya faaliyete geçmesinden önce Danış-



taya verilmiş dilekçelerle, orada' görülmesine başlanmış davalar, bu ara
da bittabi, davanın açılışı sırasında Danıştaym görevli bulunmuş olma
sından dolayı şimdi tevdi edilmektedir _/. 

2/ Davacının, "ehliyetsiz" görülmesi hâlinde dilekçe reddedilir (*). 
3/ Husumetin yanlış tevcih edilmesi veya birden çok tasarruf aleyhine 

bir dilekçeyle veya bir tasarruf aleyhine birden çok kişilerin aynı di
lekçeyle dava açmaları hâlinde, gerekli şartların bulunmadığı anlaşılma
sı halinde veya dilekçede ve eklerinde usûlsüi^lük, noksanlık tesbiti üze
rine, yeniden jcanunî şekilde düzenlenerek veya noksanları tamamlanarak 
ds.va açılmak üzere 30 gün mehil verilerek dilekçe ia.de edilir. 

^/ Süre aşımı varsa, tabiî davaya bakılamayacağından, dilekçe reddo-
lunur. 

Görüyorsunuz ki, bu ilk incelemenin sonucunda, dört ihtimal doğar: 
a) Dilekçe kahul edilir; b) Dilekçe (ve dava) reddedilir; c) Dilekçe il
gili veya görevli mercie tevdi edilir; d) Düzeltilmek veya tamamlanmak 
üzere 30 gün mehil verilerek İa_de olunur. 

Dilekçenin şekline ve eklerine ilişkin usulsüzlük sebebiyle iade üze
rine 30 gün içinde, bunlar giderilerek veya tamam.lanarak dava açılması 
hâlinde ayrıca harç alınmaz. 

C) Dilekçenin kabulünden sonra tebligat işlemlerine geçilir. 
Dilekçe ve ekleri davalıya, onun 'bevabı"ve ekleri davacıya, davacı

nın "cevaba cevabı" davalıya, davalının "ikinci cevabı" davacıya tebliğ 
olunur. 

Davacının bu ikinci cevaba, kendisinin de bir ikinci cevap vermesi 
yoktur. 

Ancak, davalının ikinci cevabında (=savunmasında) davacı tarafından 
cevapland.ırılması gereken hususlar eeaaln incelenmesi sırasında görülür
se, davacıya bunun için bir mehil verilebilir. Bu mehil de 30 gündür. 

Tarafların 30 gün içinde, birbirlerine cevap vermeleri gerekir. Bu :• 
süre, ancak daire veya kurulca haklı görülecek sebeplerin mevcudiyeti ' 
hâlinde, taraflardan birinin isteği üzerine bir defaya mahsus olmak ve 
60 günü geçmemek üzere kararla uzatılabilir. Ancak böyle bir uzatma ta
lebinin de, asıl cevap süresi olan 30 gün içinde yapılmış bulunması lâ
zımdır. 

Taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya 
"cevaba cevap" layihasına dayanarak hak iddia edemezler. 

Yukarda, temyiz davası vesilesiyle gördüğümüz gibi, o davada kaideten 
ikinci layihalar teati edilmez. Bunun mümkün olabilmesi, daire veya kuru
lun lüzum görmesine bağlıdır. 

Davanın genişletilmesi Danıştayda da caiz değildir. Ancak dava, süre
si itibariyle, davacı, davalının birinci cevabına cevabını henüz dava sü
resi bitmeden vermekte bulunuyorsa, tevsi mümkündür. Bu imkân, dava süre
sinin henüz olmamış olması hasebiyle, davacının isterse, bu tevsi husus
larını da muhtevi bir dava açabilmesinin hâlâ mümkün bulunmakta olması 
düşüncesine dayanarak tanınmıştır, -Davalı İdare ise, kaideten savunmasını 
genişletemez. 

Dilekçeler ve savunmalarla birlikte verilemeyen "raüsbit evrak" (iio-
.patlayıcı belgeler), bunların vaktinde ibraz edilmesine imkân bulunama
dığı hususu öne sürülür ve kurul veya dairece kabul edilirse, alınarak 
diğer tarafa tebliğ edilir.(83). 

D ) Tebligat işlemleri tamam olduktan veya süre geçtiği halde taraf
lardan, kendisine son defa tebligatta bulunulmuş olanın cevap hakkını 
kullanmamakta olduğu görüldükten sonra, dosya, mütalâa alınmak üzere 
Baş Kanunsözoülügüne gönderilir. 

(*) Ehliyetli şahsın avukat olmayan vekili tarafından dava açılması hâ-, 
ünde, bizzat veya avukat vasıtasıyla dava açılmak üzere 30 gün mehil ve
rilir. 



Baş Kanunsözcüsünün yaptığı vazife taksimine göre, dosya, görevli 
kanunsüzcüs;' .e verilir. 

Kanunsöcüleri, kendilerine havale olunan dava dosyalarını inceleye
rek, "hukuk bakımından"- düşüncelerini, engeç bir ay içinde yazıl.ı olarak 
bildirirler. Bu düşüncelerin "gerekçeli" olması lâzımdır. 

Kanunsözcüleri, incelemeleri sırasında gerekli görürlerse, Birinci 
başkanlık vasıtasıyla, ilgili yerlerden her türlü bilgileri isteyebilecek
leri gibi. davalı idaredeki işlem dosyalarını da getirtebilirler. 

Kanunsözoülerinin Baş Kanunsözcüsüna.bağlılıkları, İdarî yöndendir; 
işbölümü, çalışma düzeni bakımındandır. Yoksa kanunsözcüleri, düşünce
lerinde tamamen serbesttirler, 

Kanunsözcülerine, 669 sayılı kanun "savcı" ismini vermekteydi. Son
radan değiştirildi. Zira Kanunsözcüleri davada "taraf" olmadıkları hal
de, savcılar "taraf" tırlar. İdarî davalarda ise, davacının karşısında 
"diğer taraf" zaten mevcuttur ve İdare'dir. O halde, ayrıca birSavcı'ya 
ihtiyaç yoktur. 

Gerçekten, Kanunsözcülüğü müessesesinin iddia veya savunma diye bir 
görevi bulunmamaktadır. Görev, Hukuk düzeni açısından davanın mahiyetini 
tahlil ile haklılık veya haksızlık yönünden, objektif bir kanaatin, ge
rekçesiyle .birlikte ortaya konulmasıdır. 

Bu müessese, Fransada kurulup gelişmiştir. Danıştaym kompozisyonu
nu gördünüz. Dava dairelerindeki yüksek yargıçların dahi "meslekten yar
gıç" olmaları gerekmemektedir; kendilerinde Hukuk, Siyasal Bilgiler veya 
İktisat fakültelerinden mezuniyet kaydı, aranır. 521 sayılı kanunla İkti
sadı ve Ticarî İlimler Akademisinden mezlıniyet de dahil edilmiştir. Ancak 
bu diplomalardan biri veya diğeriyle, aslında aranan vasfın, meslekten 
hukukçuluk dahi olmadığı anlaşılır. Fransada, durum değişik de|E.ldif. 
"Meslekten hâkimlik" veya "meslekten hukukçuluk" şartı yoktur. Bununla 
beraber, Danıştay yüksek hâkimleri arasında meslekten yargıç veya meslek
ten hukukçu olanlar, adliye mahkemelerinde veya bizzat Danıştayda yetiş
miş, avukati:-kta gelişmiş bulunanlar olduğu gibi şahsen pek değerli hu
kukçular da vardır. Fakat, müessesenin mahiyeti icabı, bir Hukuk îhtisa-
sı'na da ihtiyaç bulunur. Bu ihtisası temin, kanunsözcülerine düşer. 

Fransada "savcı" veya "kanunsözcüsü" değil, bizdeki kanunsözcülüğü-
nün karşıtı olarak "Hükümet komiserliği" vardır. Hükümet komiserlerinin 
(sCommissaires du gouverneraent) gerekçeli mütalâaları (=oonclusions) 
dünya İdare hukukunun gelişmesine birinci derecede etkili olmuştur. Bu 
raütalaalarındaki bilimsellik, isabet ve hukukî yaratıcılıklarıyla tanın
mış, sarsılmaz ün yapmış Corneille, Eomieu, Blum, Tardieu, Pichat, Teis
sier ,' Odent, letourneur, Delvolve, Gazier ve daha birçoğu bilinirler. 
Bunların hukuk âleminde yaptıkları şöhretler, bilâhare memleket idaresi
ne de kendilerini çekmiş, Blum ve Tardieu, başbakanlık, bakanlık etmiş
lerdir. İdare hukuku yayınlarında, çok kere, bunların mütalâalarından 
pasajlar aktarılır. 

Bizde de, berhayat oldukları için isimlerinin zikri gerekmeyen pek 
değerli Baş Kanunsözcüleri ve kanunsözcüleri yetişmiş, İdare hukukumuza 
hizmet etmişlerdir. 

E) Baş Kanunsözcülüğünden dönen dosyalar, dairede, raportörler tara
fından, kanunsözcüsünün mütalâası da nazara alınarak incelenir. Rapor
törlüğü, üyeler de yaparlarsa da, asıl görev, yardımcıların üzerindedir. 

Raportörlük, bir daire heyetinin rahat ve isabetli çalışmasında en 
önemli faktördür. Bu, dosyayı inceleyerek, tarafların ve kanunsözcüsünün 
söylediklerini basitçe özetleme işi değildir, Eaportör, olayı, gereksiz 
ve etkisiz bütün ayrıntılarından soyutlar, hukuki görüşleri derleyip to
parlar ve uygulanması iddia edilen hukukî ilkeleri belirler, olayın tav
sifini yapar, bu tavsif9 tarafların ve kanunsözcüsünün tavsifini ekler, 
önerilen ilkelerle bu tavsifleri karşılaştırır, kendisince uygulanması 
gereken ilkeleri gösterir ve esas hakkındaki görüş ve düşünüşünü bildi
rir. Bu çalışmanın, basit bir özetleme olmadığı, yapıcı bir çalışma olma-



gereği, gördüğünüz gibi ortadadır,' Bilahare, heyetin vereceği kararı, 
ifade edilen görüşler ve gerekçesiyle birlikte yazmaktan başka, yargı
lama giderlerini, vekalet ücretlerini hesaplamak da raportöre düşer. . 

Görüyorsunuz ki, genç bir hukukçunun yetişmesi bakımından, bundan, 
gerek teori, gerek uygulama yönleriyle daha elverişli bir çalışma ve 
verim verme imkânı cidden bulunamaz. Bu yönleriyle, raportörler, heyet
lerin eli ayağı mesabesindedir ve vazgeçilmez bir unsurdur. 

§ 3. ESASIN İNCELENMESİ VE HÜKÜM " 

A) Danıştay usûlü, kaideten yazılıdır; evrak üzerinde inceleme yapılır. 
Ancak iptal davalarında, yorum davalarında, temyiz davalarında ve 

müddeabihi beşbin lirayı aşan vergi, resim, harç, para casası, gecikme 
zammı konularındaki tam yargı davalarında, taraflardan birinin istemesi 
veya heyetin bizzat lüzum görmesi üzerine duruşma yapılır. Duruşma da
vetiyeleri taraflara enaz bir ay önce gönderilir. 

Duruşmada, taraflara ikişer defa söz verilir. Kanunsözcüsünün görüşü 
dinlendikten sonra da, taraflardan ne diyecekleri sorulur. 

Duruşmalar açıktır. Ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin 
olarak gerekli kıldığı hallerde, heyet karariyle kısmen veya tamamen giz
li yapılabilir. • 

Duruşmada ancak tarafların dilekçe ve savunmalarda ileri sürdükleri 
sebep ve deliller tartışılır. Yeni delil ibraz edilemez ve yeni sebep 
ileri .sürUlemez. 

Bununla beraber, dilekçeler ve cevap lâyihalarıyla birlikte verilme
si mümkün olmamış bulunan belgeler, heyetin bu imkânsızlığı kabul etmesi 
hâlinde ve bu şartla duruşmada da ibraz edilebilir. Diğer taraf cevap 
için mehil isterse, bu mehil verilir; hemen cevap verilebileceği beyan 
olunur veya cevaba lüzum görülmemiş bulunursa, tebligata girişilmez. 

Duruşmalara iki taraf da gelmezse, inceleme evrak üzerinde yapılır. 
Sadece bir taraf gelirse, onun- dinlenilraesiyle yetinilir. 

Söylenebileceklerin hepsi', daha derli toplu ve düzgün bir şekilde 
söylenmiş olduktan sonra, duruşmanın, lâyiha okumağa veya rastgele izah
larda bulunmağa matuf bulunmadığı gözden uzak tutulmamalıdır. Özellikle 
duruşma istemenin amacı, bizzat davacı veya davalı tarafından adeta bir 
raportörlük yapmak içindir. Elbet, bu arada tarafların, bu raportörlüğü 
kendi açılarından yapma gayretlerinde bulunacakları tabiîdir. Ancak, bil
hassa Danıştay huzurunda adlî hitabet (=plaidoirie) parlaklığı gösterme 
çabası boşunadır. Zira İdare hukukunun, hitabette zarafetle çözümlenebile
cek sorunları yoktur. Düzgünlük, insicam, hukuk mantığı ve bütün bunların 
dayanacağı bilgi gereklidir. 

Duruşma yapıldıktan sonra aynı gün, zaruret hâlinde onbeş gün içinde 
karar verilmesi lâzımdır. Fakat bu süre tahdidinin, karara bir etkisi 
yoktur; zira süre geçirildikten sonra da mahkeme karar vermeyecek veya 
vereceği karar herhangi bir şekilde sakatlanacak değildir. İş hacminin 
büyüklüğü dolayısiyle, bu süreye riayet, tatbikatta esasen mümkün olama
maktadır . 

B) Duruşma yapıldıktan sonra heyet, karar için esasen dosyaya dönecektir. 
Duruşma yapılmazsa, zaten esasın incelenmesi dosya üzerinde olur. 

İnoeleraede heyet, evvelâ raportörü dinler, kanunsözcüsünün düşüncesi 
okunur, sonra işin müzakeresine 'geçilir. 

Re'sen tahkik usûlü cereyan ettiği için, eda davaları dışında, heyet 
ne tavsifle, ne de gösterilen delil-lerle bağlanaraayacagı gibi, taleple de 
bağlı değildir. Ee'sen tahkikin esasen anlamı ve amacı budur (bk.sf .14-5). 
Bu noktadan, gene, Danıştayı, bir asliye hukuk mahkemesine benzetmeğe 
kalkışmamak gerekir. Yürütülen bir Kamu hukuku yargısıdır ve İdarenin ' 
Hukuka riayeti, davacının gördüğü, gerek miktarınca, onun arzusunun sınır
ları içinde sağlanacak değildir. Bu nedenle, evvelce söylediğim gibi, 



U^7) 
Danıştayda bir davayı sadece açmakla da o dava kendiliğinden yürür ve 
sonuçlanır-. Usulünün ve kendi fonksiyonunun bu hususiyeti sebebiyledir 
ki, Danıştay, bakmakta olduğu bir davada "her çeşit incelemeyi kendi
liğinden" yapabileceği gibi,.ihtiyaç görülen bilgi ve belgeleri de ta
raflardan ve diğer ilgili yerlerden isteyebilir. Bilgi ve belgelerin 
tevdİL için süreyi kendisi tâyin eder. Bu süre içinde gereğini yerine ge
tirmek herkes, için mecburîdir. Haklı sebeplerin bulunması hâlinde, is
tek üzerine süre uzatılabilir. Ancak bu uzatma bir defaya mahsustur. 

Tarafların istenen belge ve bilgileri vermemeleri hâlinde -bunun ka
rar üzerine olabilecek etkisi önceden te'sbit ile tarafa bildirilir. 
Kanaatimce, gerekli belge ve bilgiyi vermemenin sadece karar üzerine 
bir tesiri olmakla kalmamalı, ayrıca cezaî raüeyyedeye de işaret edilme
lidir, örneğin bir iptal davası, gerçi bir davacı tarafından açılir, 
..fakat sonuç, o davacının menfaati veya hakkı sınırlarını aşacak nite
liktedir; Danıştay, İdareyi hukuka saygılı kılacak hükmü, sırf davacıyı 
.tatmin için değil, uzun vâdede "Hukuka saygılı İdare ilkesini" ve hat
ta bunun üzerinde de Hukuk Devleti'ni korumak için verecektir. Bu dava, 
bir özel hukuk çekişmesi değildir. 

idareden istenen munzam belge ve bilgiler, ancak, Türkiye Cumhuriye
tinin güvenliğine ve yüksek menfaatlerine veya bu hususlarla birlikte, 
yabancı devletlerle münasebetlere ilişkin ise, yerine göre Başbakan veya 
ilgili bakan, gerekçe bildirmek suretiyle, bunları vermeyebilecektir. 

Deliller yönünden, serbestlik vardır. Danıştayda şahit dinlenilmez, 
yemin verdirilmez; fakat başkaca her türlü delil kullanılabilir. Şahit 
ifadeleri, Noterde re'sen beyanlar-olarak tanzim ettirilip tevdi olu
nabilir. 

Danıştay keşif ve delil-tesbiti de yaptırabilir. Bunlar, t^aflarca 
da istenebilir. Hukuk Muhakemeleri Usûlü kanununun hükümleri kıyasen uy
gulanır. Bilirkişi incelemesi de aynı suretle istenebileceği gibi, Danış-
tayca re'sen de gerekli görülebilir. İdarî dava açılmazdan önce, adlı 
mahkemede yajjtırılmış olan delil tesbitleri muteberdir. Fakat idari da
va açıldıktan sonra bu tür tesbitler ancak Danıştayca yaptırılabilir; dı
şardan yaptırılıp sunulamaz, Danıştay, delil tesbitinde kendi üyelerin
den birini naip tâyin edebileceği gibi, mahallî adlî veya idarî yargı 
mercilerince de yaptırtabilir. 

Görüşmelerin kâfi görülmesi üzerine en kıdemsiz üyeden başlanarak 
oy toplanır ve bir tutanak tanzim edilir. Bu tutanağa, görüşmeye katılan 
Başkan ve üyeler ile düşünce veren kanunsözcüsünün, raportörün, tarafla
rın adları, soyadları, dosya numarası, kısaca dava konusu, verilen kara
rın neticesi, çoğunlukta ve azınlıkta bulunanlar kaydedilir ve aynı top
lantıda, görüşmeye katılanlar tarafından imzalanıp dosyasında saklanır. 

Danıştay kanununda özel hüküm bulunmayan hallerde, Hukuk usûlü Muha
kemeleri kanununun ancak, 521 sayılı kanunun 88 inci maddesiyle atıfta 
bulunulmuş olan hükümleri kıyasen uygulanabilir. Bunlar, hâkimin davaya 
bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahsın davaya müdahalesi, 
tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, 
keşif, delillerin tesbiti, adlî muzaharet ile duruşmanın sükûn ve inti
zamına müteallik hükümler ve atıflardır. 

Hâkimin reddi veya çekinmesi sebepleri, Danıştayda, yargı kararının 
ittihazına katılmayan diğer meslek mensupları (kanunsözcüleri ve yardım
cılar) için de genişletilmiş ve bu türlü ret veya çekinme hâlinde ne ya
pılacağı 89 uncu maddede tanzim olunmuştur. 

C) HtîKÜM 
Hüküm verilip tutanak tanzim olunduktan' sonra, kararın, yazılmasına 

geçilir. Bu, raportörün görevidir. 
Kararda: a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin 

ad-ve soyadları, yahut unvan ve adresleri; b) Davacının ileri sürdüğü 
maddi vakıaların dayandığı hukukî sebeplerin özeti ve isteğinin sonucu 



ile davalının sa.vunmasının özeti; c) Raportörün ve kanunsözGusünün ad 
ve soyadları ile Uye olmayan raportör ve kanun sözcüsünün düşünceleri; 
d) Duruşmalı davalarda duruşmanın yapılıp yapılmadığı ve yapılmış ise 
hazır bulunan taraflar ve vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları; 
e) Kararın dayandığı kanuni ve hukukî sebepler ile gerekçesi ve hüküm; 
f) Muhakeme masrafları ile vekâlet ücretinin hangi tarafa yükletildiği; 
g) Kararın tarihi ile, oybirliği veya oyçokluğu ile mi verildiği; h) Ka
rarı veren daire veya Kurul başkan ve üyelerinin ad ve soyadları ve im
zaları ve varsa muhalefet şerhleri; 

yazılır. 
Bu hususları muhtevi karar belgesine "ilâ.m" denilir. Taraflara teb

liğ edilecek ilâmlar, resmi mühürle mühürlenir ve başkan, yahut görev
lendireceği üye veya başyardımcı tarafından imzalanır. İlamlara muhale
fet şerhleri de yazılır. İlâmların asılları, mahzene kaldırılacak dos
yasında, - tasdikli örnekleri de dairelerinde saklanır. 

§ '*•• KAMÜM YOLLARI 
Danıştay birinci ve sonuncu derece mahkemesidir. Bu sebeple^ ittihaz 

'ettiği kararlar aleyhine, kendi iğinde de bir temyiz usulü öngörülmemiştir. 
Daha evvel söylediğim gibi, herhangi bir dava dairesi ile Dava dairele
ri kurulu arasında da bir iyerarşi yoktur; sadece işbölümü vardır. 

A) Kararlarda, tarafların ad ve soyadları ile sıfat ve iddiaları so
nucuna ilişkin yanlışlıklar varsa veya hüküm fıkrasında hesap yanlışlık
ları bulunuyorsa, bunların düzeltilmesi, "tavzih" d.e izlenen usul ile 
istenebilir. İstek haklı görülürse yanlışlıklar düzeltilip ilamın altına 
yazılır. 

B) Kararlar müphem veya birbirine aykırı hüküm fıkraları ihtiva edi
yorsa TAVZİH istenebilir. . 

Tavzih dilekçesi, karşı taraf sayısından bir nüsha fazla verilir. 
Tavzih isteğini, kararı vermiş olan daire veya kurul inceler; gerekli 

görürse, dilekçenin bir sureti karşı tarafa tebliğ edilerek , tayin edi
lecek mehil içinde, cevap verebileceği bildirilir. Cevap da iki nüsha 
olarak verilir ve biri, tavzih isteyen tarafa gönderilir. 

Tavzih veya aykırılığın kaldırılması, kararın yerine getirilmesine 
kadar istenebilir. 

Tavzih konusunda, yazılı olmayan bazı hukuk kurallarına, değinmek is
terim; 

Kaideten Tasaya organı gibi. Yargı organı da hatâ etmez, müphem ka
rar vermez telâkki olunur. Bu nedenle de, tasarruflarda tam bir ipham 
(=belirBİzlik, raüphemlik) olmadıkça, tavzih veya tefsir isteği reddolunur 
ama o ret gerekçesinde de belirsizlik giderilir. 

192^ Anayasası, Meclis Yorumu'nu öngörmekte ve kanunların müphem o-
lan hükümlerini Yasaya organı, "Teşriî tefsir" ile yorumlayabiİmekteydi. 

.Teşriî tefsir konusunda pekçok karar çıkmıştır ve bunların arasında 
gerçekten, ilişkin olduğu kanun hükmünün müphem olduğunu kabul ederek 
onu yorumlayan pek azı vardır. Hemen hemen bütün kararlar "yorumlanacak 
bir husus bulunmadığı böylece anlaşıldığından..." ifadesiyle, vaki yorum 
talebini reddetmekte, fakat reddederken, " bu hüküm, gördüğünüz gibi 
şu ve şu mânaâya gelir; bunda yorumlanacak ne var ?" şeklinde bir beyan
la, pek âlâ yorum yapılmış olmaktadır. Bu, geleneksel ve saygı duyulacak 
bir usûldür; hukuken sempatik bir ybldur. Hukuk nezaketi, bu usule saygı 
gösterilmesini gerektirir. 

Aynı saygı, tavzih mevzuunda, yüksek mahkemelere de gösterilmek la--
zımdır ve bu da' bir hukukçuluk nezaketi icabıdır. 

Bir yüksek mahkemeye "- Kararın açık-seçik değil; hüküm fıkraların 



birbiriyle çelişkili... Bunu düzeltin" denilmez. Yüksek Mahkeme de. Ya
sama organı gibi hatâ ötmez sayılmak lâzımdır; öyle davranmak gerekir. 
Zira, insanların yanılabilecegini, hattâ yanılmanın ancak insanlara mah
sus olduğunu elbet yüksek hâkimler-de bizim kadar bilirler. O halde, say
gılı bir müracaatla müphemliği, çelişkileri dikkatlerine sunmak; nezaket 
sınırlarını aşmamak, hukukçuluğun şânmdandır. 

Yüksek mahkeme, müphemliği veya çelişkileri görür. Ancak, ondan da, 
bir suçlunun suçunu itiraf etmesi gibi, apaçık bir beyan, adetâ bir itiraf 
ve özür dileme beklememelidir. 2ira nasıl taraflar yüksek hâkimlere say
gılı olmak gerekirse, yüksek hâkimlerin de, işgal etmekte bulundukları 
makama, mevkie saygılı olacaklarını, olmaları gerektiğini düşünmek lâzım
dır. 

Bu nedenle Tavzih isteği, pek çok halde, reddedilecektir. Fakat bu 
reddin "gerekçe" sinde de "kararımız bu derece açık-seçik iken..." veya 
"... çelişki sanılan hükümler şu ve şu hususa müteallik olup ortada hiç 
bir çelişki yok iken..." denilmek suretiyle, istenilen tavzih gereği ka
dar yapılmış olacak, fakat şeklî, ifadede, istek çoğu kez reddedilmiş gi
bi gözükecektir. 

"... binnetice tavzih isteminin reddine..." ibaresi görülünce, hükmü 
infaz edecek olan idarecilerin " tavzih reddedilmiştir; fakat müpheralik 
(veya çelişki) giderilmemiştir; biz bu kararı nasıl infaz edelim 7" diye 
infaz etmeme yolunda bahane aramamaları/ve Bilhassa, tavzih endirekt (veya 
istemin kabulü hâlinde direkt) yoldan yapılırken, açıklık amacı için 

yüksek mahkemenin kullanacağı beyanları "Tavzih ile yeni hüküm tesis edil
miştir; buna cevaz yoktur" diye yermek doğru değildir. Elbette tavzih 
veya çelişkinin giderilmesi için, belli bir ifada tarzına ihtiyaç vardır. 
Hattâ yeni bir hUküm/eKİemeğe bile ihtiyaç olabilir; aynı cüml^ ve kelime
lerin tekrarıyla tavzih veya çelişkinin giderilmesi mümkün olabilir mi ? 

Tatbikatta, tavzih istemi üzerine verilen kararlara,, çoğu kez, "-Tav
zih istemi varken, karara yeni hüküm ilâve edilmiş" şeklinde eleştiriler 
yöneltildiğine şahit olduğum iğin. Tavzih müessesesinin gerçek anlamını 
ortaya koymak üzere bu açıklamaya ihtiyaç gördüm« 

C) .Üçüncü bir yol, KARARIN DOZEİTÎLMESİ' dir (98). Bu düzeltme istemi, 
hangi taraftan gelirse geisin. Hukuk usûiündeki gibi bir defa vaki olabi
lir; yani bir taraf, bir defa düzeltme isteminde bulundu mu, bir de karşı 
taraf bulunamaz ve düzeltme istemi üzerine verilecek kararın da düzeltil
mesi istenemez. 

Düzeltme istemi, ilâmın tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde ya
pılabilir. Ssbeplsr şunlardır: 

a/ Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların, kararda karşılan
mamış elması; 

b/ Bir ilâmda, birbirine aykırı hükümler bulunması; 
c/ Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması; 
d/ Temyi.B davası üzerine karar verilen hallerde, görevli daire veya 

kurula ibraz olunan evrakta sahtelik veya aânia (=düzmelik, uydurma, hiy-
le) vuku bulmuş olması. 

Bu sebepler yakından incelenirse, birinci sebebin, hükmün gerekçesine 
taalluk ettiği görülür. Anayasa ve Danıştay kanunu, hükümlerin gerekçeli 
olması şartını taşımaktadır. Gerekçe ise "...olduğundan... bulduğundan..." 
demek değildir; yukarda a/ fıkrasında görüldüğü gibi, "esasa müessir iddi-
a ve itirazların çürütülmesi" dır; anvak bu takdirde bir karar, gerekçeli 
olur. Bunun külfetli bir iş teşkil ettiği muhakkaktır; fakat'ne çâre ki, 
tarafların Anayasal bir hakkıdır ve herşeydsn Önce, haksız çıkan tarafın 
haksızlığı yolunda ikna edilmesi, bizzat Anayasamızın da kendi üstünde' 
bir ilke olarak kabul ettiği "Adalet" duygusuna saygı gereğidir. 

İkinci sebep, Tavzihtekinden daha ağır hüküm çelişkileri için öngörül
müştür. • • -

(fcüncu sebep üzerinde durmak gerekir. İdarî yargıda bütün usul hüküm
leri kanunlarda yazılı olmadığı gibi, bizzat İdare hukuku kuralları da 



., . i -, • j-;ı'„,-̂  . lîanunlara p-eçirilmiş değildir. O halde, bildiğiniz S^bı tedvin edilmiş, kanuni ^ ^ J ^ ^ ĵ  ̂ ^ j ^ ^ ^ ^ 
bu tashih sebebinde l̂ ^̂ ""̂ * ^ f ̂ ^^^rgin Ükelerine^e Danıştaym müsta-
hukukunun umumi ^-J^H^^ffUlll ^çtihfSarına aykırılık hâlini de bu se-
vn-r« Lr̂T'piT'i a r m a ve iiaoxa. emisax. .-L^ OJ,J.I. 4, , , ., , T 
kar Kararlarına »t, T:,,„rf-,r- Aksi halde, idare hukukunun en genel 
bep içinde mütalaa etmek la.ım.dır. Aks ^ ^ ^ ^ aleyhine, bu tür-ilke-
ve.evrensel ilkelerine ^ıle^^ykırı ola ^^^^^ oimalakndan dolayı, 
lerin hiçbir kanunda madde metinlerine Ö^V .S 
düzeltme y°l™^ l^-?7'^'"^î\J^f"^^i,''3İrt;krar ettiğimiz gibi, idare Huku-

;Bu anlayış, şimdiye kadaı ff^l^^^^^ ^^ gerektirdiği bir ;anlayıştır. 
kunda "^aşunıpt" ^-^^Tll^:! kurllına, kanun-metnine uyumluluk demek-
Zira, bizde "^anunıyet" kanun kuralın , normunun üstünde-
aegildir; kanunıyet, kanun geçerlıg^ndeky ^^^^^^^ ^^ evrensel , 
ki ve altındaki yazılı normları ve ya^ , 
kabule ulaşmış hukuk ilkelerini de kapsar-. , , 

-,•• _T 4-4 1 mesi" safhasına gelmiş İken, -bir muh-Ancak,-mesele -kararın düzeltilmesi, .̂̂ ^ ^^araiı da ikna etme-
kem kaziyenin ^ - - " ^ 1 ™ - ^ " ^ t . f İ f v e S n u n a ' aykırı" lığının-ne olduğunu 
si ve bunun ı ç m de, kararın ^^";^ ^^^^^ la ortaya koyması şarttır, 
ciddi ve bilimsel bir şekilde, ayriui-J-x j •' ". -.-^ 

•̂- T „n^ = =.n "kararın düzeltilmesi" müessesesinin, - bir A-srrn r*a bunun bovle olması, Kaj. 0.x-t-̂^ ̂  \ ^ .. -, , 
^iiuLiSa' -Z'"-""" " ^ ^i4-„„r.T,pment de procedure) uğramasını önlemek 

nusÛl saptırılması" na ( f ̂ *°^™^^^°*^,,i^„üessesesi, idarİ yargı usS-
için elzemdir. ^^--' ' ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ f ™ t olmayan bir "temyiz müracaatı" 
lünde, Danıştay kararlarına karşı 
hâline getirilemeraelidir. ^^^^^^ ^^^^ ^^ merciinin^te-

Danıştay l̂ =̂ f ̂^^^^^J^^^'^f'üzeltiİmesi müessesesini saptırarak bir sisi temennisi b^^^a, kararın düzelti p halde, bir karar düzeltme temyiz yolu haline getirmek gene b a ş k a d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ _ ^ _ ^ ^^^^^^ 
taaebi_:LverL]4nJa£aaiL.^l^^ ^̂ ^ „ahkeme, 521 sayılı 
^ ^ ^ e r ^ t J i i r ^ . A W ^ . İ â f c | a i l £ S | | ; \ / "kararın düzeltilmesi di-
îSiıunun gîTinci maddesinin son ^^f'^m^^'^,, — • 
lekoeslnde il »ri ..iiriil en sebeplerle,ba£İıdır. • 

O halde, sebep göstermek icabeder. Bu, Hukuk usulünde Yargıtaya 
u naıae, t,Bu>,p B ^ ^„^„^.-„O hu bakımdan da benzemez. Zira temyiz dı-

yapılan bir temyiz "^^^«^^^^^^,^^^^35) temyiz sebepleri bulunmasa, da • 
lekçesinde yer alması f^^Tj^ .llllfj.il yapilır (mad.^35/son) ; çünki : -
dilekçe reddedılmeyıp temyiz ^"^.^^^^^^^^^ fa bağlı olmayıp kanunun sa-
Yargıtay, tarafların iddia ve " f ^ f ̂ ^ H l d ^ f s ^ î E i İ i : temyiz olu-
rih maddesine muhalıı gordugu dıSSJLSSMSJi ^ i 
nan kararı bozabilir {maä.A39/2)-

, • - 1 A, „,„y.^a ranıstayda, agık-.seçik sebepliär teker 
Görüyorsunuz ki, bu. ̂ ^^"^^^' ™ , i ^ i ;uvarlak bir lâf ile "usÛl 

teker gösterilmeden kararın düzeltilmesin y ^^^ ^ ,i^ temyiz 
ve kanuna aykırılılıktan dolayı^ isteme ^6^ yetkinin D a m ş -
tetkikatındakı ^ ^ ^ ^ " ^°^"^„f *^i:;"etmek?ir ki, Danıştaym, yukarda ' 
tay tarafından kullanılmasını talep karşısında bunu yapabil-
zikrettiğim 98 m c ı maddenin son IIKI>IO V 
mesi mümkün olamaz. 

.- . . • 4-, »;-,„•,-fHisıünelim. Nasıl bir durum hasıl olur ? Fakat, bir an için yaptığını auşuneıj. 
j;-„„n+iTmp=:ı' dilekçesinde belli, açık bir sebep Danıştay, kararın düzeltilmesi dil ç , „„„^kem kafiyenin tama-

gösterllmeden f^^^^^^^^^.""^^"ak^flss) a m i n d i r . . Çok ağır bir'hÜ-miyetine_ ve dokunulmazlığına 1, oaıv.oj-«.̂  ı̂i_ „ 
kuk ihlali teşkil eder. • ,- . ' . ̂  ^a^a daireleri kurulundan veri-

üstelik, '^-"-^^^y.^^^^^f^^^^"-tlbaren birer muhkem kaziye olduğu, 
len kararların verildikleri andan 1 ^ k^^nun 95' 
muhkem kaziyenin butun sonuçlaımi nasıı e, , y 
inci maddesinde de yazılıdır. -4. „„.-İn ;;„/ipîri "kararın., düzeltilmesi" müessesesinin, Binnetıce, Danıştay usulundekı k ^ „̂ -̂̂  müracaat!" ne 
bir "usûl saptırılması" yolundan 4dlıy rg J^^^^ olumsuz sonuç-
döndürülmesını önlemek ^^^^^ ^^/"^^^^^^^„^.^^„i İsteyen ve bu isteğini, . 
lara engel olmak üzere, k-^^--:^^^fJ,^2^İ. dayandıran dilekçe sahibin-
kararın "nsul ve kanuna aykırılığı şa^ ı. J, . j . 



uüux ve kanuna aykırılığı" aç'lkça-gösterraesini istemek ve aksi halde, 
yüksek mahkemenin bağlı olacağı kanunda yazılı bulunan bu sebepler gös
terilmediğinden dolayı ve re'sen inceleme ve düzeltme yapılamayacağın
dan, düzeltme talebini reddetmek lâzımdır. 

Düzeltme istemi kararı veren heye-tçe incelenip sonuçlandırılır. 
D) MUHAKEHEMİH İADESİ, dördüncü bir kanun yolu olarak öngörülmüştür. (96). 

521 sayılı kanunun 96 noı maddesinde yer alan yargılamanın yenilen
mesi sebepleri, Hukuk usûlü Muhakom.eleri K.nun ^^5 inci maddesinde göste
rilen sebeplerin., ̂  üncü ve 6 ncı sebepler hariç, aynıdır. 521 sayılı ka
nunun 9? nci maddesinin, iadei muhakemede gez önüne alınacak süre bakı
mından atıfta bulunduğu Hukuk Usûlü Muhakemeleri K.-nım hükmü İse, ̂ 'f? nci 
madde hükmüdür. 

§••5. DAMIŞTAY KAEABXABINIW İNFAZI 

A) Anayasanın 132 nci maddesinin sen fıkrası, tüm yargı kararları hak
kında, genel bir uygulama; hükmü koyar. Buna göre "YasaiiSve yürütme or
ganları ile İdare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve 
İdare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yeri
ne getirilmesini geciktiremez". 

Ancak bu hükümde sadece yargısal kararların, ara kararları da dahil 
olBiaK üzere, mutlaka uygulanacağını emretmekten öteye bir ilke daha var
dır ki, o da, Yasama organına-hitap' etmekte ve bir yargı kararının so
nuçlarını değiştirmek, yerine getirilmesini önlemek veya ertelemek için, 
yasama yolundan müdahalede bulunulamqyacagidir. 

Bu müdahale, İki türlü olabilirdi; a/ geçmişe dokunur bir norm koya
rak, yokluk veya sakatlıkla malûl bir tasarrufa veya, muameleye sıhhat ver
mek veya haksız bir fiili hukukî bir mesnede oturtmak; b/ yargısal tasar
rufun Hukuk düzenindeki etkilerini, yeni bir norm ile -tâdil veya izala et-
. mek. 

Her iki hâle de "Yasama yolundan geçerlilik sağlama", "yasama yolun
dan sağlık verme" veya "Yasama yolundan düzeltme" denebilir. Fransızlar 
" Validation legislative " (^teşriî sağlık verme) demektedirler. 

Anayasamız bunu men ediyor. O halde, hiçbir kanun -Anayasaya aykırı 
olmamak için- konumuz itibariyle, bir idarî ta,=;arrufuu ittihazı anındaki 
sıhhat şartlarını değiştiremez ve gene,"hiçbir kanun, bir yargı kararı
nın neticelerini bertaral edemez, erteletemez. 

Ancak bu hükmüjı genel ve özel affa engel olmadığı. Anayasanın 6^ ün
cü maddesinde, TBMWnin açıkça bu tür af yetkileriyle donatılmasından an
laşılır. 

B ) Danıştay K.nun 95 inci m.addesi Danıştay'ın, davaların esası hakkında
ki kararlarına müteallik olarak şu hükmü getirmektedir: 

"Dava daireleri ile Dava Daireleri Kurulu kararları kesin oi.up, muh
kem kaziyenin bütün hukukî sonuçlarını hasıl eder. Bu kararlar aleyhine 
ancak bu kanunda yazılı kanun yollarına başvurulabilir. 

İdare, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 132 nci maddesi gereğince, 
Danıştay İlâmlarının icaplarına göre işlem veya eylem tesis etmeye mec
burdur. 

, Danıştay ilamları icaplarına göre eylem veya işlem tesis etmeyen ida
re aleyhine, Danıştayda maddî veya manevî tazminat davası açılabilir ". 

Demek ki, infaz ve icra keyfiyeti kesin hükümlere bağlanmıştır. Şimdi 
infaz ve icra hallerini ve riayetsizlik vukuundakl neticeleri görelim: 
C) İPTAL HtfKMtfNİJH HUKUKÎ SONUÇLARI VE İCBASI: İptal, bir idarîjtasarru-
fun -evvelce de söylediğim gibi- hukuken imhasıdır. O halde, makabline 
şâmildir. İptal edilen tasarruf ittihaz edilmemiş olur; onun Hukuk duze 
nine kattığı norm. ortadan kalkar, değiştirdiği norm eaki haline dgner. 



Danıştay kararlarxnxn pek çoğunda, şu mealde bir ibare yer alır: 
" îptal ile bir boşluk hasıl olur; İdare gerekli tasarrufu ittihaz ile 
bu boşluğu doldurmağa mecburdur ". Netekim, bu anlayış 95 inci madde
nin ifâdesinde de kendisini sezdirmekte ve maddenin ikinci fıkrası, 
İdarenin, ilâmların "gereklerine uyacağını" veya "gereklerinin yerine 
gelmesini önlemeyeceğini" yahut "gereklerinin yerine gelmesine çalışa
cağını" herhangi bir tarzda ifade etmemekte, fakat daha çok, iptal üze
rine , İdarenin mutlaka bir eylem veya işlemde bulunmasından bahseylemek-
tedir. Ben bunu seziyorum. 

Halbuki bazı ayrımlar yepmak ve İdarenin, bir iptal kararının gere
ğini yerine getirmek için mutlaka ve mutlaka birşeyler yapmasının zorun
lu bulunmayacağı halleri de göstermek lâzımdır. 
a/ Bir kere, iptal hükmü ile iptal edilen tasarruf ortadan kalkmakla,-

bir boşluk hasıl olacağı yolundaki görüş, her durumda geçerli değildir. 
Zira, Hukuk düzenine, o düzenle çelişen bir norm; katıldığı zaman,, o norr-
mun ortadan kaldırılması, bir boşluk değil, bir uyumluluk'sağlar ve hu
kuk düzeriindeki rahatsızlığı giderir. O halde bir "boşluk" doğmaz; "faz
lalık" ortadan kalkar. 
b/ Ancak şu var; sakat tasarruf, iptal edilinceye kadar (yürütülmesi de 
durdurulmamışea) ona dayanılarak, başka tasarruflar ittihaz edilmiş ve 
bunların hukukî ve filî neticeleri alınmış veya alınmakta olabilir. Bu 
durumda, sonraki tasarruflar, hukukî sebeplerinden (=hukukî'dayahakrla-
rmdan) yoksun kalacaklardır. 

Kaideten, sakat bir tasarrufa bina edilen tasarruflara, bu sakatlık 
bulaşır. Sakat bir yönetmeliğe dayanan bir ferdî tasarrufun sıhhatinden 
elbet söz edilemez. Ancak bu ferdî tasarruflar, mesnetsiz kalırlar ve 
kendiliklerinden ve yok olmazlar. İdare, başkaca sakatlığı olmayan bu 
ferdi tasarruflara birer dayanak bulmak veya bunları geri almak mecburi
yetindedir. Pek çok kişilerin yararlandığı ve hiç kimsenin kusuru bulun
mayan bir durumda, böyle tasarrufları geri almanın doğuracağı huzursuz
luk karşısında, İdarenin, dayanak olan tasarrufun iptaliyle meydana gel--
miş boşluğu doldurması elbet zorunludur. ' • -
c/ Gene, iptal edilen tasarruf, idarî bir takdir yetkisin« dayanılarak 
ittihaz/:ediimiş —yâni ittihaz edilip edilmemesinde, İdare serbest bulun
muş ise— ittihaz etmeyebilecek olduğu bir tasarrufun iptali üzerine, 
İdarenin mutlaka bir ikinci tasarruf ittihazı gerekmeyecektir. 
d/ İdare, bir kimseye bir külfet yüklemiş ve b.unu yüklemekte yetkisiz 
olduğu görülerek tasarruf iptal edilmişse, İdarece yapılacak şey, neti
ceye saygı gösteren hareketsiz bir duruma geçmektir, 
e/ İdare bir kamulaştırma kararı vermiş, fakat karar iptal edilmekle 
kamulaştırmadan alıkonulmuş ise, mutlaka başka birşekilde tekrar ka
mulaştırmaya girişmesi mecburî değildir. Meydana getireceği tesisten 
tamamen vazgeçebilir; erteleyebilir; başka bir gayrimenkul hakkında ka
mulaştırma kararı ittihaz edebilir. 

Ancak, birçok hallerde de, iptal hükmünün gereğini yerine ge-tirebil-
mek için, İdarenin iptal hükmüne uygun tasarruflar ittihaz etmesi lâ
zım gelecektir. Örneğin haksız yere terfi ettirilmeyen memurun terfi et-
tirilmeyecegi yolundaki karar iptal edilince, bu-iptal kararının infazı, 
ancak memurun terfii hakkında İdarenin bir tasarruf ittihaziyle mümkün 
olabilir. Danıştayın yukarıya mealen geçirdiğim içtihadının da zâten ama
cı bu gibi bir hâli göstermektir. Fakat yanlış anlamalar oluyor. 

Anayasal ve yasal gerek odur ki,.İdare, mahkemeden hak alan bir da
vacının, bu hakkının hukukî ve filî sonuçlarını elde etmesini sağlama
ğa (aktif olarak), yahut bu hakkın sonuçlarının davacı tarafından elde 
edilmesine engel olra-uşsa, engel olmakta devamdan vazgeçmeğe (pasif kal
mağa) mecburdur. 

Amaç, yargı kararını, etkisiz, yararsız kılmamaktır. Yüküm buradadır. 
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D) İptal hükmünün infaz ve icrası, davada hasım olan mercie düşer. 
Eğer iptal edilen karar' bir Kurul kararı ise ve husumet ilkeleri uya
rınca kurul başkanlığı -veya kanunların o kurulun, kararlarını icra ile • 
görevli kıldığı bir ayrı merci hasım mevkiinde gösterilmiş ise ne ola
cak ? Bu takdirde Kurulun, infaz ve icra için gereken kararı alması 
gene Anayasal ve yasal bir mecburiyettir. Ancak kurul, herhangi bir se
bep veya bahane ile, iptal kararına göre ittihaz eylemek mecburiyetinde 
bulunduğu tasarrufu ittihaz eylemiyor ise (sorumluluk hükümleri bir ta
rafa) Kurul kararını icra ile mükellef olan ve husumet mevkiinde göste
rilmiş bulunan icracı,makamın, Danıştay kararının da icra ve infazı 
için gereken her türlü işlemi re'sen yapabilecı-J". muhakkaktır. Bu du
rumda, icracı makamın, Kurul kararının sadece yürütülmesine yetkili 
olduğu, fakat bir Danıştay kararının gereğini yerine getirmek için Ku
rulca alınması icabeden tararı ittihaza yetkili bulunmadığı, zira özel 
bir kanunun o kararı ittihaz yetkisini kurula vermiş bulunduğu öne sü
rülemez. Çünki, hiçbir kurulun, hiçbir merciin, kanunun kendisine ver
diği devlet yetkisini -bir takdir söz konusu değilken- dilerse kullan
mak, dilerse kullanmamakta gene yetkiyi haiz bulunduğu öne sürülemez. 
Böyle devlet yetkisi yoktur, üstelik Anayasanın 132 noi ve Danıştay 
kanununun 95 inci maddeleri muvacehesinde, hiçbir idarî merciin, bir 
Anayasa hükmünü veya bir kanun hükmünü ihlâl hususunda yetkisi buluna
maz. Gene aynı anayasal ve yasal emirler karşısında, bir Danıştay ka
rarı hükümsüz kılınamayacak olduğuna göre, Kurulun, iptal edilen kararı
nı uygulamakla yükümlü icracı makam. Kurul Danıştay kararma uymadığı 
ve bu husus sabit olduğu takdirde, icra ettiği idarî tasarrufu iptal 
eyleyen yargı tasarrufunu da aynî şekilde icraya mecburdur. Bu da, an
cak gereken kararı ittihaz ile kabil olduğundan, bunu ittihaz edebilir, 
S) İptal hükmünün icrası için başka tasarruflar geri alınabilir. Bu 
hale örnok, haksız olarak statüden çıkarılan bir memurun, bir iptal 
hükmü üzerine mutlaka ve ancak eski görevine iadesi gerekecekse, fa
kat orada bir başkası atanmış bulunuyorsa, o tasarrufun, geri alınabi
leceğidir. Bu geri almaya iki ayrı sebep gösterilebilir: a/ Kadronun 
sakat bir tasarrufla boşaltıldığı iptal hükmü ile sabit olmuştur. O 
halde, sahih ve muteber bir surette boşaltılmamış olan kadroya yapıl
mış atama sakattır, b/ Bir yargı kararı, idarî zaruretlerle hükümsüz 
kılınamaz; yargı kararının infaz ve icrası ancak, yapılmış atamanın 
geri alınmasıyla mümkün olabilecekse, böyle bir geri alma kararı, bir 
muhkem kaziyenin icra ve infazı sebebine dayanacağından, sahih ve mu
teber surette ittihaz edilmiş olacaktır. 
F) İnfazdan kaçman İdarenin sorumluluğu: 521 sayılı kanunun 95 inci 
maddesi uyarınca, Danıştayda idare aleyhine hem tazminat davası açıla
bilir, hem de hareketsizlik suretiyle infaz zımnen, yahut sarih bir 
kararla reddedilmişse, ikinci bir iptal davası, bu karar aleyhine ika
me edilir. Danıştay, idarecilerin de kusurunu gördüğü takdirde, İda
renin mahkum edilmiş olduğu tazminat yüzünden sorumlu İdarecilere rü-
ouu gereğini de birkaç kararında belirtmiştir (•*). 
G) İnfazdan kaçman İdarecinin şahsî hukukî sorumluluğu: Danıştay k.nun 
95 inci maddesi, idarecinin şahsı kusurunu ortadan kaldırıcı nitelikte 
değildir. Şahsî kusuru (bk.sf.lSJ) bulunan İdareci, adliye mahkemesinde 
sorumlu tutulabilir ve tazminata mahkûm edilir (Yargıtaym yeni içtihat
ları vardır). 
H) İdarecinin cezai sorumluluğu: Danıştay kararını infaz a.tmemede dire- . 
nen idareci, Türk Ceza kanununun 230 uncu maddesi uyarınca Vazifeyi ihmal" 
suçundan dolayı 3 aydan 3 seneye kadar hapse, muvakkaten veya müebbeden 
memuriyetten mahrumiyete, ayrıca ilgilinin uğradığı zararı tazmine mah-
kûm olabilir. 
(*) - 8 inci Daire. K:196V7824-. 10/XI/196^. Kararlar Derg. 93-9'i-.Sf .35')-. 

- " " " . K:1963/1192. I2/2/1963. S,Akural-Ç.Ziylân:Danıştay 
Sekizinci Daire Kararları, (1960-I963) sf. 178. 



I) Tam yargı kararlar! ise, Danıştay k.nun 95 inci maddesinin 3 üncü 
fıkrası hükümlerine göre, umumî hükümler, yâni İcra ve İflâs kanunu 
hükümleri uyarınca yerine getirilir. 

-oooOooo-
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§ 2 . KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ 
-Genel (82). - Kıstasları (83).'-
§ 3. İ.DAJİÎ DEMETİM 
- Denetim zorunluluğu (85). - Kanuniyet ve Yerindelik denetimleri (85)-
- 1/ İdarî Vesayet (86). - Medenî vesayetle mukayesesi (86). - Onamaya 
bağlı olan ve olmayan kararlar (87). - Vesayet .mafcamlarınm- yetkileri " 
(87). - Onama kararının sonucu (87). - Onamanın mahiyeti (87). - Ye
rinden yönetim idarelerinin itirazları (88). - İsti'taf (88). - İye-. 
rarşik başvurma (88). - Yargı yolu (88). - 2/ İkili Görev usûlü (88), 
3/^Sübvansiyon usûlü (89). - ' ' , 
§ 'fi MERKEZÎ İDARE TEŞKİLÂTI 
A) Merkez Teşkilâtı (90).- 1/ Cumhurbaşkanlığı (90). - Kanunların ya- . 
ymlaniSası (90). - Diğer idarî görevleri (90). - Sorumlu olmaması (90).. 
- Karar tipleri (90).- Hükümetin belirlenmesi (91)• - Yürütme'ye aktif 
katılması (92). - Cumhurbaşkanlığı Dairesi (92). - 2/ Başbakanlık (92). 
Başbakanın ve bakanların atanmaları (92). - Çekilmiş hükümetler ve 
"günlUk işler" kavramı (92). - Güven oylamaları (92). - Başbakanın gö
revleri (93). - Başbakanın idarî amirliği (93). - Başbakanlık teşkilâ
tı (9'f). - 3/ Bakanlıklar i^k), - Hizmet bakanlıkları ve Devlet bakan- ;. 
Tıkları (9'+). - Bakanlıkların kuruluşları (9,'̂ )• - Bakanlıkların genel; 
yapısı (95). - Bakanların görev ve yetkileri (95). - Sorumlulukları ,(,96). 
B) Taşra Teşkilâtı (96). - 1/ İl İdaresi (96). - İllerin kuruluşunda, tâ
yin edici unsurlar (96). -İlin kurulması (97). - Vali (97). - İl İdare 
Şube başkanları (98). - İl İdare Kurulu İ9.8). - 2/ İlse İdaresi (99).,,-
3/ Bucak İdaresi (99). - . ' •• ^ '; ' ' .-, : 

§ 3. YERİNDEN YÖtt.̂ TİM İDARELERİ 

A) İl özel İdaresi (lOO). - B) Belediye İdaresi (101). - Belediye Mec
lisi (102). - Belediye Encümeni (102)\'- Belediye Başkanı (103).- Bele
diyenin vazifeleri (I03). - Belediye. Zabıtası (103) .•- C) Köy İdaresi 
(lO^t). - Köy derneği (lO'f). - İhtiyar Heyeti (105). - Muhtar (105). - • 
Köy görevlileri (103). - , ••; ' , • 

. . BÖLÜM V "''"' ''' ' •. " \ , •: . i ., 

. ,, ̂  ;:MgMra HÜKüKü , • , . , : . ' ' 

§ 1. GENEL-'. (106)'. • • • * •' . •" •' '• - •' 



§ 2. GELİŞİM VE TARİHSEL gOZÜMlEH 
- Kamu görevinin gelişmesi (107). - Özel hukuk hizmet akti (10?).-
İdarî Hizmet Sözleşmesi (I08). - Kanunî (=statüter) durum teorisi (109). 
§ 3- KAMgNLAR VE PERSONEL REFORMU (110). 

§ k. MEMURİYET STATÜSÜ 
A) Kamu görevlileri iğinde Memurlar (113). - Diğer görevliler (n't). 
B) Memur sxniflari. (n't). - C) Memurluğa giriş (115). - Kadro ve 
atama (II6). - Kadronun anlamx (II6). - Atamada gruplar (II6). - Atama 
tasarrufunun mahiyeti (II6). - D) Kariyer (II6). - E) Memurların ödev
leri, sorumlulukları, yasaklar (II8), - F) Âmire itaat ve Kanunsuz 
Emir (118). - İç-âmirlik (II8). - Memurun, kanunsuz emre karşı korun
ması (119)• - Askerî hizmet ve Kolluk hizmetleri (119). - Suç olan ve 
olmayan emirler (120). - Kanunsuzlukta norm'lar sırası (120). - Anaya
sanın genel bağlayıcılığı (121), - Memurun "içtihadı" hareketi (122). 
- Yanlış takdir ve cezası (122). - G) Memurun kişisel sorumluluğu (123). 
DMK.nun 13 üncü maddesinin anlamı (123). - İdareye "kabil-i atıf ve 
izafe" olmayan haller (123). - DMK'daki. eğilim (12^). - İlkeler (12'*-). 
H) Çalışma şartları (12't). - İş saatleri ve günleri (l2'f). - Tatiller 
(124). - Çeşitli izinler (12^). - İ) Memurların hakları (125)%-
K) Statünün malî hükümleri (125). - Gösterge tablosu (125). - Katsayı 
(126). - L) Disiplin hükümleri (126). - Ceza türleri (126), - Disiplin ̂  
Kurulları (126). - Usûl (127). - İtirazlar (127). - Cezanın silinmesi 
(127). - M) Hizmetten ve Statü'den çıkma (127). - Hizmetten ayrılış 
halleri (127). - Statü'den çıkış halleri (129). - W) Emeklilik (130). 
- Sosyal Güvenlik kavramı (130). - Emeklilik zorunluğu (130), - Emek
lilik statüsü (130). - Yaş haddi (131). - Malûllük halleri (131). -
Re'.aan emekli etme (131). - İstek üzerine emeklilik (132). - Dul ve 
yetimler (132). -
§ 5. MEMURLARIN YARGILANMALARI (133). 

(Birinci kısmın sonu) 

.. 
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BÖLÜM -1 

HÜKÜK DEVLETİ 

§ 1 . KAVRAM 

- Devletin Hukuka riayeti (135). - Denetten önce Hukukta aranan şart
lar (136). - Demokratik Hukuk (I36). - Denet zorunlugu (137).' - Birey
sel organlarxn denetimi (137). 
§ 2. YARGISAL DENETİMDE İLKELER 
- Yargx'nxr denetlenmesi (138). - Yargı içinde alxnan tedbirler (I38). 
- Yasama'nxn denetimi (138). - İdare'nin denetimi (138). - 1/ Segim 

XS1 (139). - 2/ Sayxstay (l'tO). - 3/ Yüksek Hakimler Kurulu (l^fO), 
^/ Askerî Yüksek İdare Mahkemesi (I'll). - 5/ üyugmazlxk Mahkemesi (l42). 
- Denetim yaygxnlxgx ve derinliği (1^+3), - Denetimi kaldxran kanunlar 
ve Anayasanxn ll4 üncü maddesi (1^3). - Hükpmet tasarrufları (l't't). -
Re'sen Tahkik usûlü (lA-Ş). - İdarî Yargı tekniği (l'fö). -

BOLÜM II 

İDARÎ YARGININ GELİŞMESİ 

§ 1. FHANSADA 

- Bu tarihçe'nin gereği (14-7). - Fransız Danıştayınm Fransa disxnda 
etkileri (l'^7). - 1789 öncesi (lA-S) . - 1789 sonrasx (148), - İdarî 
yargı mercii yokluğu (149). - İsti'taı (l49). - tyerarşik başvurraad'fg). 
- "Yargxc-Bakan" (=Ministre-Juge) usûlü (149). ~ VIII inci sene Refor
mu (149). - İl Konseyleri '(l49). - Devlet Konseyi (l49). - Tutuk-Adalet 
(150). - Murahhas Adalet (150). - Bugünki Fransız Danxstayx (I50). -
Üyeler ve mesleğe giriş (15I). - İlk derece mahkemeleri (151). -



§ 2 . MEMLEKETİMİZDE DANIŞTAY 
- Osraanlx Şûrâ-yı Devlet'i (152). - Neden ihtiyaç duyuldu ? (153). -
- 1876 A.nayaBasinxn 85 inci maddesi (153) • - ŞÛrâ-yı Devlet'in idarî 
yargı yetkisi var raxydi ? (153). - İdare Hukuku ile İdarî Yargının 
ilişkisi (15')-). - İdarî Yargının anlamı (ij't). - Not: 21 yaşında şûrâ-
yı Devlet üyesi (155). - Osmanlı Danıştaymm sonu (156). - Cumhuriyet 
Danıştayınm kuruluşu (I56), - İdarî Yargı ve İdare hukukunun başlan
gıcı (156). - İlk Danıştaym yapısı (157). - Sonraki yapı değişiklik
leri (157). -
G T,, IDARENIN DENETIMINDE BAŞKA SISTEMLER (ı58). 

BÖLÜM' III • ' 

8 1. 192^ .ve 1961 ANAYASALARINDA DANIŞTAY (159). 
_ Her iki Anayasada egemenliği kullanma esaslarında farklılık (I60). 
- İdarî Yargı - î'aal İdare ayrımı (I6I). 
g 2. DANIŞTAYIN YAPISI 
A) Anayasa tasarılarında Danıştay (l62).' - Anayasamızdaki Danıştay(l6'f). 
_ B) Danıştaym yapısı {Xdk). - 1/ Person-sl T â) Yüksek hâkimler {l&k). 
- yüksek hâkim sıfatı (164-). - Seçilmeleri (I65). - Aranan nitelikler 
(165). - Üyeliğe seçilme (166). - Başkanların ve Baş Kanunsözousünün 
seçilmeleri (I66). - Üyelerin dairelere ayrılmaları (I65). - b> Yargıya 
vardımoı personel (I66). - c) İdarî memurlar (l67).- 2/ Merciler ve 
Kurullar (I67). - a) Birinci başkan (167). - b) Genel Katip (l67). -
c) Daire başkanları (167). - d) Baş Kanunsozcüsü (I67). - e) Birinci 
grup kurullar (l67)..- aa/ Daireler (I67). - bb/ İdarî Daireler Kuru
lu (167). - cc/ Dava Daireleri Kurulu (168). - dd/ Genel Kurul (168). 
- ee/ İçtihatları Birleştirme Kurulu (168). - f) İkinci grup kurullar. 
(168). ~ aa/ Başkanlar Kurulu (I68). - bb/ Yüksek Disiplin Kurulu (I68). 
- 00/ Yönetim ve Disiplin Kurulu (I68). 
^ ^. DANIŞTAYIM NİTELİĞİ 
- İdari mahkeme türleri (I68). - Danıştaym özel durumu (l68).- - İdaıpı 
ve istişarı görevleri de bulunmasının yarattığı zorluklar (I69). -
Danıştaym kendi idarî kararını iptali (l69). - Danıştaym kendi kendi
sini nitelendirmesi (170). 
^ ^^, -İDARÎ BÖEÜMDE GOBEVLBR VE USÛL ' •'' 
- A)_Daireler (171). - B) İdarî Daireler Kurulu (172). - C) Genel Ku-
rul (172). '- D)'İdarî işlerde usûl (172). - Re'sen tahkik (172). -



- Mütalâaların değeri ve bağlayıcılığı (172). 
§ Ş. YAEGI BÖLÜMÜNDE GÖBEVLER 
- A) Dava dairelerinin ĝ örevleri {17k). - B) Dava Daireleri Kurulu (iV't)« 
C) İçtihatları Birleştirme Kurulu (175). - Hukuk birliğinin bnemi (176). 
- İgtihadı Birleştirme kararlarının mahiyeti (176). - Etkileri (176). -
İçtihadı birleştirme şartları (176). - Usûl (176). - Kararların bağlayı
cılığında başlangıç (177). - Bu tür kararlara uymaları gerekli olanlar 
(177). - Ağır hizmet kusuru (177). 

BÖLÜM IV 

ADLİ-İDARÎ YARGI GÖBEV ALANLARI 
ve ÜYÜŞMAZLIK-

§ 1. GÖREV KAVRAMI VE SORUNLAR 
- Yargı düzeni (=Ordre juridiotionnel) kavramı (178). - Yargı düzfenleri 
çokluğunun sakıncaları (179) •' ~ 
§ 2. GÖREVİN YASAL SINIRLARI (179). - "İdarîlik" vasfının tesbiti (180). 
S 3. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ ' % 
- Görev sorununun çözümünde öneriler (18O). - Fransız Uyuşmazlık Mahke
mesi (182), - Bizdeki kuruluş ve kompozisyon (I82). - Mahkemenin görev 
alanı (185), - A) Görev uyuşmazlıkları (184-). - Olumlu uyuşmazlık (iS't). 
- Olumsuz Uyuşmazlık (185). - 3533 sayılı Kanun (l85). - B) Hüküm uyuş
mazlığı (l86). - Rosay olayı (I86). - İris (Houllebreque) olayı (I86), 
- Hüküm uyuşmazlığının şartları (I87). 
§ k. GÖREV AYRIMININ İLKELERİ 
- 1/ Kanunla belirtilen görevler: a) Ahval-i şahsiye kayıtları (I87). 
- b) Tapu sicilli ve mülkiyet ihtilâfları (188). - 2/ İdarenin özel hu
kuk ilişkileri (l89). - Hâkimiyet-Temşiyet tasarrufları ayrımı (I89). -
- İdare hem Kamu hukukunda, hem Özel hukukta aynı şekilde yetkili de
ğildir (189). - İdare ancak Kamu hukukunda bir süjedir (191). - Yargı 
içtihatlarındakl "Kamu kanunu" ve "Kamu kudreti" deyimlerinin anlamla
rı (191). - Uygulanacak hukuk ile yargı görevinin ilişkisi (191). -
özel hukuk yetkisi de ancak "idarî" bir kararla kullanılabilir (192). 
- 3/ İdarî sözleşmeler (192). - İmtiyaz sözleşmeleri (193)- - Bu açık
lamanın özeti (193)» 



BÖLÜM V 

İDARÎ TASARRUFUN UNSURLARI 
ve •HUKUKÎ REJİMİ 

§ 1. İDARÎ TASARRUF KAVRAMI (19^). 
§ 2. İDARÎ TASARRUFUN UNSURLARI 
A) Sebep unsuru (195). - Hukukî ve maddî sebep (195). - İdarî tasarruf
ta gerekçe (196). - "Gerekçe" nin anlamı (197). - B) Konu (197). - Se
bep ve Konu misalleri (197). - G) Maksat (198). - Genel ve özel maksat 
(199). - Kişisel, sübjektif maksat (199). - Devlet memurları kanununun 
13 üncü maddesindeki maksat (199). - Sebep unsurunun objektifleştirilme-
si ve saik'in terkedilişi (200). - Maksat unsurunda tahlillerin gözden 
düşüşü (200).- D) Şekil (201). - Biçim ve usûl (=prooedure) (201), -
Biçim (=forme) türleri (201). - İşlem, tasarruf, muamele (202). - Usûl 
(202). - Basit ve karma tasarruflar (202). - Usûllü tasarruflar (=0pe-
rations a procedure) (203). - Ayrılabilir (=kabil-i tefrik) tasarruf 
(203). - Aslî ve talî usûl ve şekil şartları (203). - E) Yetki (20^). 
- Kavrara ' (20*+). - 1/ Konuda (=ratione materia) yetki. (20'f). - Mekânda 
(=ratione loci) yetki (20'+). - Zamanda (=ratione temporis) yetki (20'f). 
- a/ Yetki kullanmada görev başında bulunma şartı (20't). - Kurullarda 
yetki kullanma, karar alma (205). - b/ Yetki kullanmada zaman tahdidi 
(206).- F) YETKİ DEVRİ (206). - İmza yetkisi devri (207). - Karar yet
kisi devri (207). - Carî işler (=affaires courantes) (207). - G) YETKİ 
UNSURUNDA .S_AK_ATLIKLAg_(207). - 1/ Yetki gasbı (208). - 2/ Yetki aşımı 
(208). - 3/ Yetki saptırması (208). - V Fonksiyon gasbı (208). - Bu 
sakatlıkları gideren haller (208). -
§ 3. KONVERSİYON (209). 
§ k, İDARENİN TAKDİR YETKİSİ (210). 
- Açık-seçik sebepler ve belirsiz kavramlar (211). - Gerekçe zorunluğu 
(213). - Belirsiz kavramların belirlenmesi (213). -
§ 5. İDARÎ TASARRUFLARIN TEKEMMÜLÜ, UYGULANMASI. YORUMU, GERİ ALINMASI. 
- A) Tekemmül sorunu (21')-). - Tekemmül ve ilân (215). - B) Uygulama (215). 
- Tasarrufun hukukî ve maddî sonuçları (215). - Zorlama tatbiki (215). 
- "önceden uygulama" (=execution prealable) yetkisi (215). - özel hukuk 
durumlarında adliyeye başvurma (2I6). - C) Yorum (216). - Bazı ayrımlar 
(216). - Yorum davası (HI6). - Devletlerarası anlaşmalar tatbikatında 
yorum (2l6). - D) Kaldırma ve Geri alma (217). - Kaldırma'nın anlamı ve 
hükümleri (217). - Geri almada şartlar (217). - Fransadaki süre (217). 
- Danıştayın "istikrar" kriteri (2l8). - Yargıtayın içtihadı (219). 
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§ 6. İDARİ TASARRUFTA YOKLTJK (219) 
- Kesin yokluk halleri (220). - İptal davası zorunluğu (220). 

BOLOM VI 

İDARÎ DÂVALAR 

Ş 1. KAVRAM 
- Dava kavramı (221). - Yargısal ve taorik görüşler (221). 
^ 2. İPTAL DAVASI 
A) özelliği ve önemi (223). - Hak ve Menfaat kavramları (22*+). - Bir 
sübjektif hakkın muhtevası olarak ve olmayarak "menfaat" (.22k-). - Tam 
yargı davasının mahiyeti (22'+). - Sonuç: Tesbit ve Eda davaları mahi
yeti (224). - B) İptidaen kabul şartları (22't). - 1/ Esas şartlar (225). 
- a) ön-ka.rar (225). - İdarenin susması ve hareketsizliği hâli (225). -
Anayasaya ve Danıştay kanununa göre başvurma hakları (225). - Her iki 
hükmün kıyaslanması (226). -.Yabancıların durumu (226). - Zımnî ön ka
rarın elde edilmesi (225). - b/ Ön kararın "idarî" olması gereği (227). ^ 
- Bazı idarî kurullardan çikan yargısal kararlar (22?). -^c/ Ön kararın 
"ioraı" olması gereği (227). - İcraî olmayan kararlar (227). - İç-dUzen 
tasarrufları; hazırlayıcı; tamamlayıcı işlemler (227). - d/ Dava ehli-• -
2.eti (227). - Değişken ölçü (228). - Fransız Danıştayınm birkaç kararı 
(228). - e/ Husumet (228). - f/ Süre (229). - Mahiyeti, başlangıcı,'bi
timi (229). - Süre içinde isti'taf ve iyerarşik başvurma (229). - îeni 
tasarruf ittihazı halleri ve yeni süreler (229). - g/ Mercide isabet (230), 
- İdarî merci tecavüzü (230). ~ Adlî merci tecavüzü (230). - Görevsiz 
idarî yargı merciine başvurma hâli (230). - 2/ İptidaen kabulde şekil 
ve usûl şartları (231). - a / Dilekçe ve ekleri (231). - b/ Usûl (23l). 
- Dilekçenin tevdii (231). - Birden çok tasarruf aleyhine tek dilekçe 
ile dava (231).- Bir tasarruf aleyhine birçok kişilerin müşterek dava
sı (232). -
§ 3. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 
- Kararın istenme ve verilme şekilleri (232). - Şartları (232). - Temi
nat (232). - İcra tarzı (232). - Sorumluluk (23â). - İdarenin susması 
ve hareketsizliği hâlinde yürütmeyi durdurma (253). - Durdurmanın hu- -
kukî sonuçları (233). 
§ k, TAM YARGI DAVASI • ' 
A") Kavram ve- mukayese (233)- - B) -Usûl ve- süre (235). - O İdarî eylem 
kavramı (236)., - D) ' Sorumluluk faalleri (237). - Hizmet kusuru (238). 
- Hisk teorisi (238). - Örnekler (238). -



- îki anlamı (239). - Usûl (239). - T- Ceza K.nun 526 ncı maddesi (2^0). 
§ 6. TEMYİZ DAVASI 
- Mahiyeti (2'vo). - Temyiz raüracaatiudeu farkı (2'tl). - Usûl (2^1).- Da-
nıştaym yetkileri (2^+2). 

BÖIÜM Y I I 

Y A B G X - U S Û L Ü 

§ 1 . GENEL 

- İdarî yargı usûlünün nitelikleri (2^). 
§ 2. İLK İNCELEME VE ESASA HAZIRLIK 
A) İlk incelemede bakılan hususlar (2^3). - B ) Dilekçenin kabulü, reddi, 
tevdii, iadesi İZkk) . - C) Tebligat işlemleri (Z^^^). - Layihalar ve ce
vap müddeti (2'*'+). - D) Kanunsöcülerinin mütalâaları; görevlerinin ma
hiyeti (2't-'t). - Kanunsözcülügünün önemi (2'f5). - E) Raportörlük (2'+5). 
- Yardımcıların görevleri ve önemi (2't5). - • ' ' 
§ 3. ESASIN İNCELENMESİ VE HÜKÜM 
- A) Duruşma yapılması (2^*6). - Duruşmanın hükümleri (2'f6). - B) Evrak 
üzerinde inceleme (2^6). - Re'sen tahkik (2^7). - Deliller (2'f7). -
Tutanak tanzimi (2^7). -HUMK'un uygulanması (2't7). - C) Hüküm {Zk7}. 
§ k, KANÜM YOLLARI 
- A) Yanlışlıkların düzeltilmesi (2^). - B) Tavzih (2^-8). - Tavzih ta
lebinin reddi yolundan tavzih (2^8). - C) Kararın düzeltilmesi (2't9)- -
Düzeltme sebepleri (.2^9). - "Usûl ve kanuna aykırılık" ne demektir 7(250). 
- "Kanuniyet" nedir ? (250). - Kararın düzeltilmesinin, usûl saptırma 
yolundan, temyiz müracaatine benzetilmesi (250)-. - Müesseseyi korumanın 
çaresi (250). - Düzeltme sebebinde açıklık isteme zorunluğu (250). -
Muhkem Kaziyenin taraaraiyetini koruma mecburiyeti.(250). - D) Muhakemenin 
iadesi (251). - , 
g 5. DANIŞTAY KARARLARININ İNFAZI 
A) Anayasanın 132 nci maddesi (251). - "Validation legislative" (251). 
- Genel ve özel af (251). - B) Danıştay.K.nun 95 inci maddesi (251). -
C) İptal' in hukukî sonuçları ve icrası (251)• " D) İnfaz ile yükümlü 
olanlar (253). - Kurul kararlarında icracı makamın.yetkileri (253)• -
E) İnfazı sağlamada geri alınacak tasarruflar (253). - E) İdarenin sorum
luluğu (253). - G) Şahsî kusur (253). - H) Cezaî mesuliyet. Vazifeyi ih-
mal (253). - 1) Tam yargı kararlarının infazı (25't). 


