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Prof. Dr. Yahya Kâzım Zabunoğlu 
 

1934 yılında doğan Yahya Kâzım ZABUNOĞLU, 1946 – 1949 
yılları arasında Cebeci Dördüncü Ortaokulu’nda, 1949 – 1953 yılları 
arasında Ankara Atatürk Lisesi’nde öğrenim görmüş, 1953 yılında başladığı 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1957 yılında mezun olmuştur. 
Aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kamu hukuku asistanı 
olarak göreve başlamıştır. 1962 yılında “Devlet Kudretinin Sınırlanması” 
başlıklı teziyle “Hukuk Doktoru” unvanını almıştır. 1963 yılında Fulbright 
bursuyla gittiği Yale University, Yale Law School’da Prof. Harold D. 
LASSWELL ile doktora sonrası çalışmalarını sürdürmüş, 1964-1965 yılları 
arasında ABD’de Iowa, Drake University’de konuk profesör olarak 
bulunmuştur. 1968 yılında “Baskı Grupları: Baskı Grubu Siyasal Parti 
İlişkileri” başlıklı teziyle Doçent unvanını alarak 1970 yılında Doçent 
kadrosuna, 1989 yılında da Profesör kadrosuna atanmıştır. Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı 
Başkanlığı’nı da yürüten ZABUNOĞLU, 2001 yılında emekli olmuştur. 
2003 yılından bu yana ise Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare 
Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.  Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Genel Kamu Hukuku” (1970-1984, 
1988-2001), “İdare Hukuku” ve “İdari Yargılama Hukuku” (1977-1984), 
Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda “Türk Hukuk Dili” (1979-1983), 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Genel Kamu Hukuku” 
dersleri veren ZABUNOĞLU, yürüttüğü yüksek lisans ve doktora ders ve 
seminerlerinin yanı sıra çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiş 
olup halen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “İdare Hukuku” ve 
“İdari Yargılama Hukuku” derslerini vermektedir. Akademik faaliyetlerinin 
yanı sıra 1958 yılından itibaren Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık 
faaliyetlerini sürdürmektedir. ZABUNOĞLU’nun üstlendiği gönüllü 
görevler arasında Ankara Filateli Derneği Başkanlığı, Ankara Atatürk Lisesi 
Mezunları Derneği Başkanlığı, Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkan 
Yardımcılığı, Otizm Vakfı Kurucu Üyeliği, Otizm Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanlığı, Ankara Hukuklular Vakfı Başkanlığı bulunmaktadır. İngilizce ve 
Fransızca bilmektedir. 
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Prof. Dr. YAHYA K. ZABUNOĞLU 

 

1978 yılında A.Ü. Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Kürsüsüne Dr. 
Asistan olarak atandım. O tarihte doçent olan ZABUNOĞLU, Genel Kamu 
Hukuku Kürsüsünde öğretim üyesi iken, o yıl İdare Hukuku ve İdari 
Yargılama Usulü Hukuku derslerini vermekle de görevlendirilmişti. Kendisi 
ile 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 eğitim-öğretim yıllarında İdare 
Hukuku ve İdari Yargılama Usulü Hukuku derslerini birlikte verdik. Ondan 
öğretim üyeliği mesleğinin ciddiyetini öğrendim. Bana kürsüde nasıl ders 
anlatılması, nasıl sınav yapılması, öğrenci ile ilişkilerin nasıl olması 
gerektiğini öğretti. Prof. ZABUNOĞLU’dan öğrendiklerimi tüm meslek 
yaşamım boyunca uyguladım; ve de uygulamaya devam edeceğim. 
Kendisine minnettarım. 

Eylül Faşizminin belli başlı hedeflerinden biri de üniversitelerdi. 5 
generalin talimatları doğrultusunda hazırlanan 1982 Anayasası, 07 Kasım 
1982 günü yapılan halk oylamasında %90’ı aşan bir oyla kabul görmüştü. 
Adım gibi eminim ki, bugün Eylül Faşizmini yerden yere vuran pekçok kişi; 
bugünkü siyasal iktidarı temsil edenlerin çoğunluğu, aniden demokrat olan 
Türk-İslam sentezcileri ve hatta sosyaldemokrat geçinenler, 1982 
Anayasasına; daha doğrusu Eylül Faşizmine “evet” oyu kullanarak onay 
vermişlerdi. “Halk”tan halk oylaması ile bu denli güçlü bir onay alan Eylül 
Faşizmi, daha da azgınlaşmıştı. Halk oylamasını takip eden aylarda ve 1983 
yılında birçok öğretim üyesinin görevine ya sıkıyönetim komutanlarının 
kararları ile ya da sıkıyönetim komutanlarının talimatları üzerine üniversite 
rektörlüklerince son verilmeye başlandı. Görevine son verilen öğretim 
üyeleri arasında Ankara Üniversitesinden olanlar da vardı.  ZABUNOĞLU 
aynı zamanda serbest avukatlık da yapıyordu. Kıyıma uğrayan öğretim 
üyelerine hiçbir ücret almadan hukuksal yardım sunuyordu. Selanik 
Caddesindeki ofisi, özellikle de akşam saatlerinde, görevlerine son verilmiş 
olan öğretim üyeleri ile dolup taşıyordu.  

Zannediyorum, bir Kasım ayı başı idi. Akşam saatlerinde 
ZABUNOĞLU’nun ofisinde, gene görevlerine son verilmiş birkaç 
meslektaşım ve ben vardım. Sohbet ediyorduk. Kapının zili çaldı. Kapı açıldı 
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ve içeriye Hukuk Fakültesinde görevli bir memur, elinde sarı bir zarf ve bir 
defterle girdi. Memur, zarfı Hocaya verdi. İmzasını aldı ve gitti. Hoca sarı 
zarfı açınca kahkahayı patlattı. Daha önce görevlerine son verilen öğretim 
üyelerine dönerek, “beni de size dâhil etmişler” dedi. O anda neden beni de 
onlara dâhil etmediklerine şaşırmıştım. Ama şaşkınlığım kısa sürdü. Kısa bir 
süre sonra artık ben de onlarla beraberdim. 

Bana sarı zarfı tebliğ ettikleri günün akşam saatlerinde Hocanın 
ofisine gittim. Sohbet ettik, dertleştik. Beni arabası ile evime bıraktı. 
Ayrılırken, kulağıma eğilip “Zora düşecek dostlarım için öteden beri 
ayırdığım bir miktar para var. Geçimini nasıl sağlayacağını lütfen hiç 
düşünme…” dedi. O sözler halen kulağımdadır. Tavsiyelerine uydum. Ben 
de serbest avukatlık yapmaya başladım. Bir yandan, ben de Hoca gibi 
görevlerine son verilen meslektaşlarımıza hiçbir karşılık beklemeden 
hukuksal yardım sunabiliyordum. Öte yandan da, geçimimi sağlıyordum. Bu 
nedenle, Hocanın dişinden tırnağından kesip de zora düşecek olan dostları 
için ayırdığı paraya gereksinim duymadım. Ama Hoca bana dayanışmanın 
gücünü gösterdi. Kara gün dostluğunun ne demek olduğunu öğretti. 
Kendisine minnettarım…  

 “Terzi kendi söküğünü dikemez derler”, doğrudur… Hoca benim 
avukatlığımı üstlendi. Bir başka hocam, demokratik ve laik cumhuriyeti 
koruma ve kollama uğruna şehit olan Prof. Dr. Muammer AKSOY ile 
birlikte idari yargı önünde beni savundu. Ben de, kendisini gücüm yettiğince 
savundum. Sonra ikimiz de yeniden Hukuk Fakültesindeki görevlerimize 
döndük ve öğretim üyeliği görevimizi sürdürdük.  

Prof. ZABUNOĞLU şimdi A.Ü. Hukuk Fakültesinden emekli; ama 
öğretim üyeliğinden, öğreticiliğinden asla emekli değil… 

Ben ve pekçoklarının ondan öğreneceği daha çok şeyler var…  

 

Prof. Dr. Metin GÜNDAY 
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ZABUNOĞLU Hocamız… 

Hocamızın hep önünde giden bir adı vardı. Onunla tanışmadan önce 
namı bir şekilde size ulaşırdı. Hem ürküten hem de merakla sahibi beklenen 
bu ad, talebelerinin yüreklerinde büyüdükçe büyür, aralarında dillendikçe 
dillenir; hele eskilerin katkılarıyla yeni talebelerde haklı bir korkuya 
dönüşürdü.   

Bu yazının yazarlarından birinin (A.A.) Fakültede ders hocası 
olmadı. Zira öğrencilik yıllarında, Hoca, onikieylülzadeler sayesinde 
onikieylülzedeler safındaki yerini almış, vakitsiz veda dönemini 
geçirmekteydi. Hani bu nevi bir hışma uğramasa, kendine bir hakaret 
sayacağı için, sanırız bu durumu canını sıkmaya pek değer bulmadı, ayrıca 
keyiflerine keyif katmak da istemezdi. Sarı zarfı nasıl tebellüğ (!) ettiğini 
gülerek anlattı sonraki yıllarda: Bu acı şekeri kendinden önce tatmış 
arkadaşlarına, bir akşamüstü yazıhanesinde hukuki ve manevi desteğini 
verirken, kapının çalışını ve mahcup bir şekilde Fakültemizin bir 
görevlisinin malum içerikli zarfı teslim edişini. Neyse ki O’nun değil, 
onların devri gelip geçiciydi ve Hoca günü geldiğinde kürsüsüne tekrar 
döndü ve diğer iki yazarı (A.T. ve M.K.) sıralarında buldu.  

Yazıhane, Hocanın hayatında Fakülteyle yarışan bir öneme sahip 
oldu; hem alaylı hem de mektepli bir hukukçu olmaktan gurur duydu. 
Anlatımlarından ve gördüklerimizden bildiğimiz kadarıyla; çıraklık dönemi, 
Ulus’ta babası Mün’ir Zabunoğlu’nun yazıhanesinde öğrencilik yıllarında 
başladı ve kalfalıktan ustalığa geçişinde üniversite kadar yazıhane de etkili 
oldu.  

“Yazıhane” kelimesinin, “avukatlık bürosu”na tercih edilmesinin bir 
nedeni var. Belki bu nedenin izahı, Hocayı tanımak ve tanıtmak için iyi bir 
başlangıç olur. Hocanın avukatlığı, aslında kaybolan bir sanattır. Teknik bir 
bilginin ötesinde, insanın kendisinden de bir şeyler katmasını gerektiren bir 
meslek. Her müvekkilin kazanç demek olmadığını, bilakis masraflı 
olabileceğini kabullenmek; davacının veya davalının değil davanın adamı 
olmak zor zanaattır ve artık maalesef bizlerin de harcı değildir.  
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Hocayı avukatlık ve profesörlük mesleklerine hapsetmek de 
ziyadesiyle haksızlık olup, onu tanımamak anlamına gelir. Günümüz 
gurularınca önerilen hobiler, bir meşgalenin ötesinde Hoca için yaşamını 
yaşam yapan değerlerdir. Tespihe, saate, halıya, kilime, resme, fotoğraf 
makinelerine, pula olan ilgisi nesneye değil yaşamın veçhelerinedir. 
Hikâyesi olmayan, O’nunla konuşmayan ve bu nedenle de, alınmış ama ne 
olduğu bilinmeyen bir şeyi bulamazsınız Hocada. Zeytin bir ağaç olmanın 
ötesinde tabiatın ta kendisi, ona dokunuşudur. Bisiklet bir spor değil, 
bedeninin ve zihninin sınırlarını öğrenişidir.  

Hoca için önermeler: 

- Bir yanlış tüm doğruyu götürür. 

- Sıkıldığını göremezsiniz, zira çalışmamayı bir şeylerle uğraşmamayı 
bilmez. 

- Sözü varsa sakınmaz, ama muhatabı iyi bir şey mi kötü bir şey mi 
söylediğini değerlendire dursun, konu kapanmıştır. Örneğini 
merak edenlere, sohbet esnasında anlatılabilir.  

Hocaya ilişkin yazma cüretimizin sınırları çoktan aştığını biliyoruz, 
ancak hazır sınırın ötesinde iken sayın eşi Sevim Hanım’a, kızı Hürriyet 
Hanım’a, torunu Murat’a ve rahmetli damadı ve abimiz Bülent Bey için her 
daim titreyen yüreğini Hoca tablomuzun merkezine kaçınılmaz olarak 
koyarak, üç stajyeri olmaktan ve kalmaktan onur duyduğumuzu ekleyerek 
satırlarımıza son verelim.  

En derin saygı ve muhabbetlerimizle…  

 

Metin Kayaçağlayan - M. Ayhan Tekinsoy - M. Artuk Ardıçoğlu 

 

 

 

 

 

 



 XIX 

 

 

PROF. DR. YAHYA ZABUNOĞLU İLE İKİ YIL (1988-1990)  

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku 
Anabilimdalı araştırma görevlisi olarak, Prof. Dr. Yahya K. Zabunoğlu’nun 
1988-1989 ve 1989-1990 öğretim yıllarında asistanlığını yaptım. Keza aynı 
dönemde yüksek lisans tezimi de Hocamızın danışmanlığında hazırladım ve 
başarıyla savundum.  

Bütün akademik yaşamım boyunca kurucu iktidar ve anayasa 
değişiklikleriyle ilgili sorunlara özel bir ilgi gösterdim ve bu alanda, yüksek 
lisans ve doktora tezim dâhil olmak üzere pek çok çalışma yaptım. Tüm bu 
çalışmalarımın kaynağında sayın Prof. Dr. Yahya Zabunoğlu’nun yüksek 
lisans dersinde hazırladığım ve konusunu hocamızın yönlendirmesiyle 
seçtiğim kurucu iktidar konulu bir seminer ödevi yatar. Eğer seminer konusu 
olarak, Hocamızın önerdiği bu konuyu değil de, bir başka konuyu seçmiş 
olsaydım, belki bugün çok daha farklı bir hukukçu olabilirdim. Yirmili 
yaşlarımda çalıştığım bu konu uzun vadede benim kamu hukukuna bakış 
açımı da biçimlendirdi. Beni katı pozitivist olmakla suçlayanlar için gerçek 
suçluyu açıklıyorum: Gerçek suçlu (!), beni kurucu iktidar konusunda 
çalışmaya yönlendiren Yahya Zabunoğlu’dur.  

Bu arada belirtmek isterim ki, ben 1987 yılının Kasım ayında 
yapılan araştırma görevliliği sınavını kazanarak Genel Kamu Hukuku 
Anabilimdalında araştırma görevlisi olmuştum. O dönemde Zabunoğlu 
Hocamız malûm sebeplerden dolayı üniversite dışındaydı. Yanlış 
hatırlamıyorsam Hocamız 1988 yılının ilk yarısında Fakülteye geri döndü. 
Geri döndüğünde, Anabilimdalında yeni birisi olarak beni buldu ve 
kendisinin seçmediği biri olan benimle birlikte çalışmaya başladı, bana 
hiçbir güçlük çıkarmadı, tersine bana hep destek oldu. Kendi seçtiği 
araştırma görevlileriyle bir yıl sonra kavga eden hocaların bulunduğu bir 
camiada, Yahya Hocanın bu örnek tavrının altının çizme ihtiyacını hissettim.  

Kendisinin asistanlığını yaptığım dönemde Prof. Dr. Yahya 
Zabunoğlu ile birlikte çalışma ve kendisini tanıma fırsatını buldum. O 
yıllarda, Hocamızın verdiği genel kamu hukuku dersinde başarı oranı çok 
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düşüktü. Öğrenciler nezdinde bu nedenle özel bir imaj yaratmıştı. Ancak 
kendisini yakından tanıdığımda, öğrencilerin “zor” olarak bildikleri bu 
Hocanın, gerçekte babacan, cömert, hayat dolu, hoşgörülü, sevecen ve 
iyiliksever bir insan olduğunu gördüm.  

O yıllarda Hocamız genel kamu hukuku dersinden lisans 
öğrencilerine ödev veriyordu. Ne var ki ödevlerin hazırlanması için gerekli 
kitaplardan bazıları, özellikle yeni tarihli olanlar, Fakülte Kütüphanesinde 
yoktu. Bu durumu Hocamıza söylediğimde, derhal bana bir çek verdi ve 
ihtiyaç duyulan kitapları gidip kitapçılardan satın alıp kütüphaneye koymamı 
istedi. Dediğini derhal yaptım ve 30 civarında kitabı kitapçılardan satın alıp 
Kütüphaneye koydum. Ben de kendisinden asistanlığım döneminden 
başlayarak sayısız yardım gördüm. Örneğin kendisine iki kişilik odada rahat 
çalışamadığımı söyleyince, bana Fakültedeki çalışma odasının anahtarını 
vermiş ve “bundan böyle benim odamda çalış” demişti. 1995’te Fransa’dan 
döndüğümde, Ankara Hukuk Fakültesini bırakıp Bursa’ya gitmek istediğimi 
söylediğimde de, buna üzülmüş, bu kararımın yanlış bir karar olduğunu 
düşündüğünü söylemekle birlikte, bana karşı çıkmamış ve tersine beni 
desteklemişti. Yahya Hocamızdan ben daima anlayış, hoşgörü ve yardım 
gördüm.  

Prof. Dr. Yahya K. Zabunoğlu’dan öğrencisi ve asistanı olarak çok 
şey öğrendim. Kendisine müteşekkirim. Hocamızın, kamu hukuku teorisine 
hâkim olduğu kadar, kamu hukukunun pratiğiyle de yakından ilgili olduğu 
hepimizin malûmudur. Hocamız, pek çoğumuzdan farklı olarak, günlük 
hayatta sıradan insanların karşılaştığı hukukî problemlere de her zaman 
yakın ilgi göstermiştir. İtiraf edeyim ki, ben, bu bakımdan Hocamızın 
izinden pek gitmedim. Pratikteki sorunlardan ziyade teorik sorunlarla 
ilgilendim. Ancak Hocamıza sunulacak bu Armağanda bir istisna yaptım: 
Makale konusu olarak teorik bir konuyu değil, sıradan insanların günlük 
hayatlarından alınma bir konuyu “sokak düğünleri” konusunu seçtim.  

Öğrencisi ve eski bir asistanı olmaktan onur duyduğum Profesör 
Zabunoğlu’na, bu vesileyle sağlık, mutluluk ve uzun ömür diliyor; 
üzerimdeki emeklerinden dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum.   

 

Prof. Dr. Kemal Gözler  
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İŞKENCE İLE MÜCADELEDE YARGI ORGANLARININ 
TUTUMU 

 

Bülent ALGAN∗ 

 

ÖZET: En ağır insan hakları ihlallerinden biri olan işkence ile 
mücadele, devletlerin insan haklarına ilişkin en temel yükümlülüklerinden 
biridir. Uluslararası insan hakları belgeleri ve bu belgelerle kurulmuş olan 
denetim organlarının yorum ve içtihatları ile de standartları belirlenmiş olan 
bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde, ulusal yargı yerlerine büyük görev 
düşmektedir. Bu çalışmada, sözü edilen uluslararası belgeler ve uluslararası 
organların bu konudaki saptamalarına yer verilmesinin ardından, Türk yargı 
organlarının işkence karşısında takındıkları tavrın ne olduğu belirlenmeye 
çalışılmıştır. Sonuç olarak da, “sistematik olarak işkence yapılan ülke” 
nitelemesinden, son yıllardaki yetersiz, ancak olumlu gelişmelere işaret 
edilerek, işkence ile mücadelede alınması gereken önemli bir yol olduğu ve 
bu konuda yargı organlarına büyük iş düştüğü vurgulanmıştır. 

I. Giriş 

Bir olgu olarak işkence, modernliğin ürünü değildir. Aksine, insanlık 
tarihinin çok önceki dönemlerinden başlayarak karşımıza çıkan bir kavram 
ve uygulamadır.1 Ancak, modern devletle birlikte şiddetin tekelleşmesi, daha 
doğrusu Zygmunt Bauman’ın deyişiyle gözden uzak yerlere taşınması, 
gelişen “uygarlık” ile birlikte işkence tekniklerinin ve “teknolojisinin” de 
gelişmesi, modernliğin aslında işkence olgusuna, ya da “kültürüne” çok şey 
kattığının kanıtıdır da. Kısacası modernlik, olanca yaldızlılığına karşın, 

                                                 
 Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir. 
∗  Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı. 
1  Ortaçağ’dan günümüze özet bilgi için bkz. Mehmet Emin ARTUK – Ahmet GÖKCEN – 

A. Caner YENİDÜNYA, 5237 Sayılı Kanuna Göre Hazırlanmış Ceza Hukuku Özel 
Hükümler, 7. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006, s. 97-101. 



 
 
 
 
 
 
 

2 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

işkenceyi aşamadığı gibi, ona çok şey katmıştır.2 İnsan haklarının kendisinin 
değil ama “ihlallerinin evrenselleştiği”3 günümüzde dünyanın çok farklı 
yerlerinde, işkence yöntemleri arasında ciddi benzerlikler bulunması dikkat 
çekicidir.4 

İşkencenin kamuoyunun gündeminden tümüyle sökülüp atılması hoş 
bir hayal olsa da, hiç olmazsa en az düzeye indirilmesi daha yakın ve 
gerçekçi bir hedef olarak belirlenebilir. İşkence olaylarının yalnızca 
azalması, bir başarı olarak değerlendirilemez. Bununla anlatılmak istenen, 
işkencenin, meşru güç kullanma tekeline sahip olan devletin kamu 
görevlilerinin sistemli olarak başvurduğu bir araç olma niteliğinin 
kaybettirilmesi, sıkı bir denetim ve yaptırım mekanizması yoluyla işkence 
uygulamalarının önüne geçilmesidir. Bunun sağlanması durumunda işkence 
olgusu, devlete mal edilemeyen, birtakım “hasta ruhlu” kişilerin başvurduğu, 
gerçek, ciddi ve şiddetli yaptırım tehdidiyle karşılık bulan, “bireysel” ve 
“ender rastlanılan” olaylar durumuna düşecektir.5 

Bireylerin tüm insan haklarından tam anlamıyla yararlanmalarının 
sağlanması bakımından devletin asli sorumlu olmasından hareketle6, 
işkenceyi önlemekle birinci derecede yükümlü olan da, yine devlettir. 
Şiddeti toplumsal ilişkilerden tasfiye etmesi ve düzeni sağlaması karşılığında 
şiddetin meşru kullanımını tekeline alan devlet, bunun doğal bir sonucu 

                                                 
2  Bauman, Holocaust’u anlattığı eserinde, Holocaust’un modern uygarlık olmaksızın 

başarılamayacağını şu cümlelerle savunmaktadır: “Modern uygarlık Holocaust’un yeterli 
koşulu değil, kesinlikle gerekli koşuludur. O olmaksızın Holocaust düşünülemez. 
Holocaust’u düşünülebilir kılan, modern uygarlığın akılcı dünyasıdır. Nazilerin Avrupa 
Yahudiliğini kitle halinde katletmesi yalnızca bir sanayi toplumunun teknolojik başarısı 
değil, aynı zamanda bürokratik bir toplumun örgütlenme başarısıdır.” Zygmunt 
BAUMAN,  Modernite ve Holocaust (Çeviren: Suha Sertabiboğlu), Sarmal Yayınevi, 
İstanbul, 1997, s. 32. 

3  Mithat SANCAR, “Globalleşen Dünyada Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve 
Mücadelesi”, İlkokul Öğretmenlerinin İnsan Hakları Açısından Eğitimi Projesi Ders 
Malzemesi, İHD Yayınları, Ankara, Tarihsiz, 49-87, s. 50. 

4  Peter Boppel İle Röportaj: İnsanlar Neden İşkence Yapar? (Çeviren: Mithat Sancar), 
Çağdaş Hukuk, S. 7-8, Kasım-Aralık 1992, s. 42. 

5  Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı da, işkenceye sıfır tolerans ile amaçlananın, 
işkenceyi azaltmak değil, tek bir olay yaşanmayacak derecede yok etmek olduğunu 
belirtmektedir. Bkz. T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, 2007 Türkiye İnsan 
Hakları Raporları, Ankara, 2009, s. 206. 

6  Bkz. Bülent ALGAN, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması, Seçkin 
Yayıncılık, Ankara, 2007, s. 76-91. 
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olarak şiddetin gayrimeşru kullanımını önlemek durumundadır. Böylesi bir 
görevi üstlenen devletin, kendi organları eliyle şiddeti gayrimeşru amaçlarla 
ve gayrimeşru biçimlerde kullanması düşünülemez bile. İşkence de, gücün 
ya da şiddetin gayrimeşru kullanımı dendiğinde ilk akla gelmesi gereken 
olgudur.  

Yukarıda devlete ait olduğu belirtilen, ya da devletçe üstlenilen görev, 
aynı zamanda devletin sosyolojik meşruluğunun da en önemli kaynağıdır.7 
Gerçekten de, şiddeti toplumsal ilişkilerden soyutlayamaması oranında 
siyasal iktidarın da toplumsal düzlemdeki meşruluğu tartışılır olur. Ancak, 
devletin bu eylemi –başta işkenceye başvurmak üzere- kendi eliyle 
gerçekleştirmesi, meşruluğunu kendi elleriyle temelinden dinamitlemesinden 
başka bir anlama gelmez. Denilebilir ki, sosyolojik bakımdan devletin hiçbir 
tutum ve eylemi, işkenceye başvurmasında olduğu kadar, kendi meşruiyetini 
baltalayamaz.  

Bu sorun ister istemez, bireyin devlet karşısındaki konumunun ne 
olduğu sorusuna verilecek yanıtla da ilişkilidir. Gerçekten de, toplumu 
oluşturan bireylerin sahip olduğu temel haklar, devletin dayandığı temel 
ilkeler bütünü olarak algılanmadığı takdirde, “devletin âli menfaatleri” adına 
insan haklarının ihlal edilmesi ve işkenceye başvurulması da bir temele 
dayanmış olur.8 Oysa, bireyler ve toplum bakımından siyasal iktidarın 
meşruluğu, çok önemli ölçüde, toplumsal düzeni ve toplumun ve bireylerin 
güvenliğini sağlamasının yanında bireylerin temel hak ve özgürlüklerine tam 
anlamıyla saygı göstermesine bağlıdır. 

İşte tüm bu nedenlerle, artık evrenselliğine de kuşku duyulmayan 
işkence yasağının tam olarak yaşama geçirilmesinin, devletin pasif bir duruş 
sergilemesiyle mümkün olmadığı;  kişilerin işkenceden korunması hakkının 
devletin aktif eylemlerine bağlı olduğunun kabul edilmesi bir zorunluluktur. 
Bu bağlamda, yargı organlarının, işkence iddiaları karşısındaki tutumları 
yaşamsal öneme sahiptir. Bu çalışmada da, kişilerin işkence, insanlık dışı ve 
onur kırıcı muamele ve cezaya tabi tutulmaktan korunmaları bağlamında 
ulusal ve uluslararası alanda işkence yasağına verilen anlam ile her iki 
düzeydeki yargı organlarının işkence karşısındaki tutumları ele alınarak, 

                                                 
7  Mithat SANCAR, “Şiddet, Şiddet Tekeli ve Demokratik Hukuk Devleti”, Doğu Batı, S. 

13, 2000-2001, s. 28. 
8  Faruk EREM, “İşkence”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 2, 1988, s. 197-207. 
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Türk yargı organlarının işkence ile mücadelede nerede konumlandığı 
sorusuna yanıt aranacaktır. 

II. Pozitif Hukukta İşkence Yasağı ve İşkenceden Korunma Hakkı 

Gerek uluslararası hukukta, gerekse ulusal hukukta anayasalarda yer 
alan işkenceye ilişkin düzenlemelerin iki ortak noktası olduğundan söz 
edilebilir. Birincisi, düzenlemelerde benimsenmiş olan ifade tarzının bireye 
tanınan bir haktan çok devlete yönelik bir yasağı içermesidir. Gerçekten de 
bu düzenlemelerde genel olarak,  “kimsenin işkenceye ve insanlıkdışı ve 
onur kırıcı muamele ve cezaya tabi tutulamayacağı” biçiminde bir 
yasaklayıcı hükümden söz edildiği görülmektedir. İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi’nin 5., Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası 
Sözleşme’nin 7., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ise 3. maddesi, farklı 
ifadelerle de olsa tam olarak bu hususu ortaya koymaktadırlar. 1982 
Anayasası’nın 17. maddesi de 3. fıkrasında, benzer şekilde, “Kimseye 
işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir 
cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz” ifadelerini içermektedir.  

Bu düzenleme biçimlerinin diğer bir ortak noktası da, bireylere 
işkenceden korunmak konusunda mutlak bir güvence sağlamalarıdır. Bir 
başka anlatımla, başka hak ve özgürlükler söz konusu olduğunda meşru 
sınırlamalara dayanak oluşturan kamu düzeni, kamu yararı, kamu güvenliği 
gibi nedenlerle olağanüstü hal gibi durumların hiçbir şekilde işkence 
yasağını yumuşatabilmesi, ya da işkenceyi meşru hale getirmesi söz konusu 
değildir. Bir başka anlatımla, işkence yapılmasının meşru olduğu herhangi 
bir durum söz konusu değildir. Bunun nedeni, işkencenin gerek etik, gerekse 
hukuk alanında meşru sayılabileceği hiçbir durumun mevcut olmamasıdır.9  

En temel hak olarak değerlendirilen yaşam hakkına bile meşru 
müdahalelerin öngörülebildiği10 modern hukuk sistemlerinde ve insan 

                                                 
9  Bununla birlikte, işkence yasağının istisnasız bir yasak olmasına itiraz edenler de yok 

değildir. Yaşam hakkına bile istisnaların öngörülebildiği bir ortamda işkenceye de kapı 
aralanabileceğini ima edenlerden, terör zanlılarına işkence uygulanabilirliğini tartışan 
görüşlere varıncaya kadar çeşitli görüşlerin ileri sürüldüğü görülmektedir. Bu konuda özet 
bilgi için bkz. İlyas DOĞAN – Abdülkadir AKIL – Gülden ÇAMURCUOĞLU, 
“Uluslararası Hukukun Değişim Süreci ve İstanbul Protokolünün Uygulamadaki Anlamı”, 
İşkencenin Önlenmesi ve İstanbul Protokolü (Editör: İlyas DOĞAN), Özkan 
Matbaacılık, Ankara, 2009, s. 14-15. 

10  Üstelik yaşam hakkına kısıtlama getiren nedenlerden ölüm cezası dışındakilerin ciddi bir 
tepki çektiği de söylenemez. 
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hakları anlayışında işkenceye yönelik hiçbir hukuka uygunluk nedeninin 
tanınmamış olmasından, tüm devletlerin çıkarması gereken önemli dersler 
vardır. Bu nedenle de, işkencenin tümüyle dışlanması, devletin insan 
haklarına ilişkin yükümlülüklerinin başta gelenlerinden biridir.   

Yukarıdaki nedenlerle işkencenin önlenmesi, uzun süredir ulusal 
hukuku ilgilendiren bir konu olmaktan çıkarak uluslararası insan hakları 
hukukunun da en temel konularından biri durumuna gelmiştir. Temel hakları 
düzenleyen tüm uluslararası belgelerde yerini alan işkence yasağı, izleyen 
dönemde salt işkenceye ilişkin bölgesel ve küresel sözleşmelerle de 
düzenlenmiştir. Sonuç olarak gerek ulusal hukukta, gerekse uluslararası 
insan hakları belgelerinde işkencenin önlenmesi konusunda devletlerin ne tür 
yükümlülükler altında olduğu ortaya konulmaktadır.  

A. Uluslararası Belgelerde İşkence 

1. Birleşmiş Milletler Belgeleri 

İşkence ilk olarak, 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 5. 
maddesi ile uluslararası alanda yasaklanmıştır. Ancak bu belgede işkence 
tanımlanmış değildir. Bu açıdan konuya yaklaşıldığında, işkencenin en geniş 
tanımını veren uluslararası belgenin, 1975 tarihli Birleşmiş Milletler 
İşkencenin Önlenmesi Bildirisi olduğu görülür. Bildirinin 1. maddesine göre, 
“bir kişi üzerinde, ondan ya da üçüncü bir kişiden bilgi alma, itiraf sağlama, 
işlediği ya da işlediğinden kuşku duyulan bir suçtan dolayı cezalandırma ya 
da onu ya da diğer kişileri korkutma amacıyla, bir kamu görevlisi tarafından 
ya da onun kışkırtmasıyla, kasıtlı olarak yapılan, fiziksel ya da zihinsel 
şiddetli acı ya da ızdırap veren eylem” işkencedir.11  

Birleşmiş Milletler tarafından kabul ve ilan edilen bu Bildiriden 12 yıl 
sonra, Bildirinin Birleşmiş Milletler’e üye devletleri bağlayıcı bir niteliğe 
sahip olmamasından ve uluslararası bir denetim mekanizması 
öngörmemesinden kaynaklanan boşluğu kapatmak amacıyla yürürlüğe giren 
BM İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi12 ise işkenceyi “bir şahsa veya 

                                                 
11  Uluslararası belgelerde rastlanılan en geniş işkence tanımı olmasına karşın, bu tanım da 

yetersiz bulunarak kimi eleştirilere konu olmuştur. Bkz. M. Semih GEMALMAZ, 
Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda İşkencenin Önlenmesi, Amaç Yayınları, Ankara, 
1990, s. 211, dipnot 20. Bu tanımın bir analizi için bkz. Evelyn Mary ASWAD, “Torture 
By Means of Rape”, Georgetown Law Journal, S. 84, 1996, s. 1922. 

12  Tam adı “İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya 
Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” biçimindedir. Türkiye de bu Sözleşmeye 
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üçüncü şahsa, bu şahsın veya üçüncü şahsın işlediği veya işlediğinden şüphe 
edilen bir fiil sebebiyle, cezalandırmak amacıyla bilgi veya itiraf elde etmek 
için veya ayırım gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu 
görevlisinin veya bu sıfatla hareket eden bir başka şahsın teşviki veya rızası 
veya muvafakatıyla uygulanan fiziki veya manevi ağır acı veya ızdırap veren 
bir fiil”13 olarak tanımlamaktadır. Sözleşmenin getirdiği bu tanımın, iki 
yönden BM İşkence Bildirisi’ndeki tanımdan ayrılmakta olduğu 
görülmektedir. Birincisi, Sözleşmeye göre artık daha çok sayıda eylem 
yasadışı sayılmaktadır. İkinci olarak da, eyleme kamu görevlisinin katkısının 
kanıtlanması bakımından sınır aşağıya çekilmiştir.14  

Bundan başka, Sözleşmenin delil yasaklarına ilişkin 15. maddesi, çok 
önemli bir düzenlemeyi içinde barındırmaktadır. Maddeye göre, işkence 
yapılarak alındığı belirlenen bir ifade, işkence yapmakla suçlanan kişiye 
karşı delil olarak kullanılması dışında, hiçbir biçimde herhangi bir cezai 
kovuşturmada delil olarak kabul edilmeyecektir.  

Adı geçen Sözleşme, taraf devletlere birtakım edimler yüklemektedir. 
Buna göre taraf devletler, yargı yetki alanlarında işkenceyi önlemeye yönelik 
olarak her türlü yasal, yönetsel, yargısal ve diğer önlemleri almakla yükümlü 
olmalarının yanı sıra (madde 2/1), işkence eylemi ile buna katılma ya da 
teşebbüste bulunmayı da suç sayarak caydırıcı bir yaptırımla desteklemekle 
de yükümlüdürler (madde 4). Taraf devletler, işkenceyi önlemek amacıyla 
işbirliği içinde bulunmayı da üstlenmişlerdir (madde 9). Ayrıca Sözleşme ile, 
kişilerin işkence görme olasılığının bulunduğu bir ülkeye gönderilmeleri ile 
sınırdışı edilmeleri de yasaklanmıştır. 

Sözleşme ile, Sözleşmenin taraf ülkelerde uygulanmasını denetlemek 
ve gözlemlemek üzere BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi kurulmuştur 
(madde 17).  Taraf devletler, Sözleşmeyi imzalamalarından sonraki bir yıl 
içinde Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek üzere aldıkları tedbirleri 
içeren bir raporu hazırlayarak Komiteye sunmakla yükümlüdürler. Bu 

                                                                                                               
taraf ülkelerden olup, Sözleşme, Bakanlar Kurulu’nun 21.4.1988/3441 sayılı kararı ile 
onaylanmıştır. Sözleşmenin kısa bir değerlendirmesi ve işkenceye yüklediği anlam için 
bkz. M. Semih GEMALMAZ, Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı, Kavram Yayınları, 
İstanbul, 1993, s. 306-313; ayrıca bkz. Cengiz BAŞAK, “Uluslararası Düzenlemeler 
Açısından İşkence Yasağı”, Türkiye’de İnsan Hakları Konferansı, 7-9 Aralık 1998, 
TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi, Ankara, 2000, s. 139-140.  

13  10.08.1988 tarih ve 19895 sayılı Resmi Gazete. 
14  ASWAD, 1996, s. 1923. 
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raporun ardından ise, dört yılda bir hazırlayacakları periyodik raporları ve 
bunların yeterli bulunmaması durumunda ek raporlar hazırlayarak Komitenin 
incelemesine sunmakla yükümlüdürler (madde 19). Komite, bu raporları 
değerlendirerek “genel yorum” (general comment) yapmak yetkisine 
sahiptir. 

Sözleşmenin bir diğer önemli maddesi de, taraf devletlerden birinde 
sistemli işkence uygulamalarının olduğuna ilişkin inandırıcı bilgilerin 
bulunması durumunda, Komiteye gerektiğinde duyumları yerinde incelemek 
yetkisi de (in loco visit) veren 20. maddedir.15 

Sözleşme ayrıca, 21. madde düzenlemesi ile devletlerarası yakınma 
sistemini ve 22. maddesi ile de bireysel başvuru sistemini kabul etmiştir. 
Ancak her iki yolun işletilebilmesi için de taraf devletin Komitenin bu tür 
başvuruları inceleme yetkisini kabul etmiş olması gerekmektedir. 
Devletlerarası yakınmaya dayalı mekanizmanın işletilebilmesi için ayrıca 
karşılıklılık koşulunun da yerine getirilmesi gerekmektedir.16 

İşkenceye karşı BM Sözleşmesi’nin öngördüğü denetim mekanizması, 
İşkenceye Karşı Komite’nin ziyaretlerine dayalı denetimine olanak veren bir 
Seçmeli Protokol ile de güçlendirilmek istenmiştir.17 22 Haziran 2006 
tarihinde yürürlüğe giren bu Protokol, Türkiye tarafından 14 Eylül 2005 
tarihinde imzalanmasına karşın henüz onaylanmamıştır.18 Protokol’de 
öngörülen ziyaretlere dayalı denetim, işkenceyi “önleyici” bir işlevi yerine 
getirmek üzere, “İşkenceyi Önleme Alt komitesi” tarafından yürütülecektir.19 

                                                 
15  Bkz. GEMALMAZ, 1990, s. 227-231; David HARRIS, Cases and Materials on 

International Law, Fifth Edition, Sweet & Maxwell, London, 1998, s. 716. 
16  Türkiye, gerek bireysel başvuru, gerekse devlet başvurusu yolunu tanıdığını bildirmiştir. 

Sözleşmenin imza-onay durumları ile, taraf ülkelerin beyan ve çekinceleri için bkz. 
<http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
9&chapter=4&lang=en>, erişim tarihi: 3.12.2009. 

17  Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment (A/RES/57/199), 18 December 2002. 

18  3 Aralık 2009 tarihi itibariyle Seçmeli Protokolü 63 devlet imzalamış, bunlardan 50’si 
onaylayarak Protokole taraf olmuşlardır. Bu konuda bkz. 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9-
b&chapter=4&lang=en, erişim tarihi: 3.12.2009. 

19  Komite ve Alt Komitenin denetim yetkileri, çalışma biçimleri ve birbirleriyle ilişkileri 
konusunda bkz. Abdurrahman EREN, “Birleşmiş Milletler Sisteminde İşkence Yasağı ve 
Koruma Mekanizmaları”, İşkencenin Önlenmesi ve İstanbul Protokolü (Ed: İlyas 
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Bunlardan başka,  Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası 
Sözleşme’nin 7. maddesi, işkenceyi yasaklayan diğer bir önemli 
düzenlemedir. Maddede, işkencenin tanımı yapılmış değildir. Bu Sözleşme 
ile getirilenlere, Sözleşmenin kurduğu organ olan İnsan Hakları Komitesi ile 
ilgili bölümde değinilecektir. 

Birleşmiş Milletler kapsamında, İstanbul’da 1999 yılında 6 ay süren 
bir çalıştay sonucunda hazırlanan ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Komisyonu’nun 20 Nisan 2000 tarihinde oylanmaksızın kabul edilen 
2000/43 sayılı kararın içerisinde yer alan, işkence ile mücadelede devletlerin 
sorumluluklarına yer veren ilkeler, İstanbul Protokolü olarak 
adlandırılmaktadır. Bu karar, 4 Aralık 2000 tarihli Genel Kurul’da da 
oylama yapılmaksızın benimsenmiştir. İstanbul Protokolü20 ile, işkencenin 
soruşturulması, işkence mağdurlarının tedavisi, işkence sonucu elde edilen 
“itirafların” yargılamada delil olarak kullanılmaması gibi hususlarda 
devletlere yol göstermektedir. 

2. Bölgesel Düzenlemeler 

Bölgesel düzeyde konuya yaklaşıldığında, işkenceye karşı en etkin 
korumayı sağlayan belgenin, özellikle işkenceyi önlemeye yönelik bir 
sözleşme olmamakla birlikte, öngördüğü yargı ve yaptırım mekanizması 
nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olduğu söylenebilir. 
Sözleşmenin 3. maddesi, aşağıda inceleneceği gibi, işkence ile insanlık dışı 
ya da aşağılayıcı eylem ya da cezayı mutlak olarak yasaklamaktadır.   

Avrupa’da, temel hak ve özgürlüklere ilişkin genel bir koruma 
sağlayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden başka, işkenceyi önlemek 
özel amacına yönelen ayrı bir sözleşme de kabul edilmiştir: İşkencenin ve 
İnsanlıkdışı ya da Küçültücü Ceza Yahut İşlemin Önlenmesi Avrupa 
Sözleşmesi. Türkiye, bu Sözleşmeyi ilk onaylayan ülke olmuştur.21 Bu 

                                                                                                               
DOĞAN),  Özkan Matbaacılık, Ankara, 2009, s. 164-180. Ayrıca bkz. Roland SCHMIDT, 
“BM Özel Raportörü’nün İşkence ve Gözaltı Merkezleri İle İlgili Yetkileri – Uygulamalar 
ve Bunların OPCAT Kapsamında Ulusal Önleyici Mekanizmalar İçin Uygunluğu”, 
Toplum ve Hukuk, S.14, 2008, s. 55-81. 

20  “İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili 
Biçimde Soruşturulması ve Belgelenmesi İçin El Kılavuzu İstanbul Protokolü”, bu 
belgenin resmi adıdır. İstanbul Protokolü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. İlyas DOĞAN 
(Editör), İşkencenin Önlenmesi ve İstanbul Protokolü, Özkan Matbaacılık, Ankara, 
2009. 

21  26 Şubat 1988 tarih ve 19737 sayılı Resmi Gazete. 
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sözleşme ile kurulan İşkencenin Önlenmesi Komitesi (Komite), Sözleşmenin 
7. maddesine göre, taraf ülkelerdeki durumu yerinde incelemek üzere 
periyodik ziyaretlerde bulunabilir. Bunun dışında, bireylerin hürriyetinden 
yoksun bırakıldıklarının ileri sürüldüğü taraf ülkelere, iddiaların yerinde 
incelenebilmesi için ad hoc ziyaretlerde bulunabilir.22 Taraf ülkeler, 
Komitenin yapacağı ziyaretlere izin vermek zorunda olduğu gibi (madde 2), 
ziyaret sırasında Komite ile işbirliği içinde bulunmakla da yükümlüdür 
(madde 3). Komitelerin yapacağı incelemelerle hazırlayacağı raporlarda 
gizlilik esas olmakla birlikte Komite, taraf ülke ile yeterli düzeyde 
işbirliğinin gerçekleşmediği kanısına varırsa gizlilikten vazgeçerek kamuya 
açıklama yapabilir. 

Komite, her ziyaretin ardından olayla ilgili tespitlerini ve taraf devlete 
önerilerini içeren bir rapor hazırlayarak taraf devlete iletir (madde 10). 
Bundan sonra taraf devletin tutumu önemlidir. Taraf ülke işbirliğini reddeder 
ve durumu düzeltici eylemlerde bulunmazsa Komite, üyelerinin 2/3’ünün 
kararıyla açık bildirimde bulunma  (public statement) kararı alabilir.23 

Aynı yasak, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinin 
ikinci fıkrasında ve Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’nın 5. 
maddesinde düzenlenmiştir. Bunlardan başka, Avrupa’da olduğu gibi, 
Amerika kıtasında da işkenceye ilişkin özel bir sözleşme kabul edilmiştir. Bu 
sözleşme, 9 Aralık 1985 tarihli İşkencenin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına 
İlişkin Amerikalılararası Sözleşme’dir.24 Bu sözleşme ile getirilen işkence 
tanımı ve düzenlemeler, büyük oranda Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile 
koşuttur. Bir başka anlatımla, getirmiş olduğu düzenlemeler bakımından, 

                                                 
22  Komitenin ziyaretlerine ilişkin bilgi için bkz. Jim MURDOCH,  “The Work of the Council 

of Europe’s Torture Committee”, European Journal of International Law, S. 5, 1994, s. 
229-233. 

23  Komitenin, Türkiye ile ilgili olarak aldığı ve işkencenin Türkiye’de sıkça başvurulan bir 
yol olduğunu vurguladığı kararları vardır. Komite, 15 Aralık 1992 ve 6 Aralık 1996 
tarihlerinde açıkladığı bildirimlerle Türkiye’de yaygın işkence gerçeğine vurgu 
yapmışlardır. Bu iki bildirimin metni için sırasıyla bkz. International Human Rights 
Review (IHRR), C. 2, No. 1, 1995, s. 251-259; International Human Rights Review, C. 4, 
No. 2, 1997, s. 509-512. 

24  Organization of American States, Treaty Series, No: 67 [AG/Resolution 783 (XV-085); 
AG-Doc. 2002/85]. 



 
 
 
 
 
 
 

10 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

İşkencenin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi’nin denetim ve gözetim 
mekanizmasından uzak bir yaklaşımı benimsemiştir.25 

B. Türk Hukukunda İşkenceye İlişkin Düzenlemeler 

Anayasanın 17. maddesinin üçüncü fıkrası, “kimseye işkence ve eziyet 
yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya 
muameleye tabi tutulamaz” biçimindeki düzenleme ile işkenceyi 
yasaklamaktadır.  

Uluslararası belgelere uygun olarak, işkence yasağı 1982 
Anayasası’nda da mutlak bir yasaktır; bir başka anlatımla olağanüstü 
koşulların ortaya çıkması durumunda da bu yasağa istisna getirilemez. 
Anayasanın 15. maddesi bunu düzenlemektedir. Sözü geçen madde, bilindiği 
gibi, birinci fıkrasında sayılan olağanüstü koşulların varlığı durumunda 
temel hak ve hürriyetlerin kullanımının kısmen ya da tamamen 
durdurulabileceğini ya da bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere 
aykırı tedbirler alınabileceğini belirtmektedir.  Ancak maddenin ikinci 
fıkrasında, 17. maddede koruma altına alınan “kişinin maddi ve manevi 
varlığının bütünlüğü”nü de kapsayan birtakım haklara bu durumlarda bile 
dokunulamayacağını açıkça belirtmektedir.26 

Anayasal düzenlemeye uygun olarak çeşitli yasalarda da işkenceye 
ilişkin hükümler yer almakta olup; bunların başında, ceza hukuku alanındaki 
düzenlemeler gelir. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu, 94. maddesinde işkence yapan kamu görevlilerinin ve bu 
suça iştirak eden kamu görevlisi olmayan kişilerin aynı şekilde 
cezalandırılmalarını öngörmektedir.  

Bu maddenin tarihsel gelişimine bakıldığında27, pozitif hukuk 
bakımından olumlu yöne doğru bir gidişin olduğu söylenebilir. 5237 sayılı 

                                                 
25  Geniş bilgi için bkz. GEMALMAZ, 1990, s. 251-262. 
26  Bu düzenleme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15. maddesi ile tümüyle paraleldir. 
27  5237 sayılı yasaya kadar olan döneme ilişkin olarak işkence suçuna ilişkin maddenin 

tarihsel gelişimi için bkz. Ayhan ÖNDER, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 4. Bası, 
Filiz Kitabevi, İstanbul, 1994, s. 221; Timur DEMİRBAŞ, Türk Ceza Hukukunda 
İşkence Suçu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 
Yayınları No: 23, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1992, s. 26-27. Geniş bilgi için bkz. İlhan 
ÜZÜLMEZ, “765 Sayılı eski Türk Ceza Kanununda İşkence ve Benzeri Kötü Muamelede 
Bulunma Suçu”, İşkencenin Önlenmesi ve İstanbul Protokolü (Editör: İlyas DOĞAN), 
Özkan Matbaacılık, Ankara, 2009, s. 319-339. 
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yasadan önce yürürlükte olan 1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nda yer alan ve işkence fiilinin cezalandırılmasını düzenleyen 243. 
madde mehaz yasadan değil, 1858 tarihli Ceza Kanunu’nun (Ceza 
Kanunname-i Hümayunu) 103. maddesinden alınmıştır.  243. maddenin 765 
sayılı TCK’da konumlandığı yer de ilginçti. Bu suç, “Devlet İdaresi 
Aleyhine Cürümler” başlığı altında ve “Hükümet Memurları Tarafından 
Efrada Karşı Yapılacak Suimuameleler” adlı fasılda yer almaktaydı.  

243. madde, 1961 ve 1999 yıllarında olmak üzere iki kez değişikliğe 
uğratılmıştı. Maddede 5 Ocak 1961 tarih ve 235 sayılı yasa ile yapılan ilk 
değişiklikle, işkenceden başka insanlıkdışı ve onur kırıcı muamele ve ceza 
uygulanması da madde kapsamına alınmıştı. Ancak bu maddedeki 
düzenlemenin, 1999 tarihli değişikliğe kadar çok sınırlı bir kapsama sahip 
olduğunu belirtmek gerekir. Eski 243. maddeye göre “Mahkemeler reis ve 
azalarından vesair hükümet memurlarından biri maznun bulunan kimselerin 
cürümlerini söyletmek için işkence eder yahut zalimane veya gayrı insani 
yahut haysiyet kırıcı muamelelere” başvurursa cezalandırılacaktır. Bu 
madde, işkenceyi yalnızca kişilere işledikleri suçlarını itiraf etmeye 
zorlanmaları için başvurulan bir hukuka aykırı yöntem olarak tanımlamakta 
ve böylece işkence tanımının oldukça dar tutulması sonucunu doğurmakta 
idi. Bu durum, yargı kararları ile de desteklenmekte ve sanığın; mağdura 
suçunu söyletmek saiki ile hareket etmesi, suçun oluşması için gerekli 
koşullardan biri olarak kabul edilmekte idi.28 

1999 yılında yürürlüğe giren 4449 sayılı yasa ile yapılan değişiklik 
sonucunda bu yanlıştan dönülerek “Bir kimseye cürümlerini söyletmek, 
mağdurun, şahsi davacının, davaya katılan kimsenin veya bir tanığın 
olayları bildirmesini engellemek, şikayet veya ihbarda bulunmasını önlemek 
için yahut şikayet veya ihbarda bulunması veya tanıklık etmesi sebebiyle 
veya diğer herhangi bir sebeple” maddede sayılan fiilleri işlemek suç 
sayılmış ve bu metotlara başvuran memur ya da kamu görevlilerinin 
cezalandırılacakları düzenlemesi getirilmiştir. 

4449 sayılı yasa ile 243. maddeye getirilen değişiklik her ne kadar 
işkence tanımının kapsamını genişletmiş olsa da, Birleşmiş Milletler 
İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi örneğinde olduğu gibi, kamu görevlisi 
sıfatını taşımamakla birlikte kamu görevlisinin teşvik ya da rızasıyla hareket 
eden kişilerin eyleminin de işkence tanımının kapsamına alınmaması bir 

                                                 
28  Örnek olarak bkz. Yargıtay CGK, E: 1999/8-109, K: 1999/164, T: 15.6.1999. 
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eksik düzenleme idi. Gerçekten de, kamu görevlisinin işkence eylemini 
kendisinin yapması ile bir başkasına yaptırması arasında fiilin gerçekleşmiş 
olması bakımından bir fark yoktur. Böyle bir durumda hem kamu 
görevlisinin, hem de işkence tanımına uygun eylemi yapan kişinin aynı suç 
isnadıyla yargılanmaları uygun olurdu. Maddenin lâfzî yorumu ise, buna 
olanak vermemekte idi.29 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun hazırlık aşamasında, 243. 
maddenin bu yaklaşımından vazgeçilmesi gerektiği görüşü benimsenmişti. 
Öyle ki, 2003 yılında ortaya çıkan TCK Tasarısı’nda ne işkence suçunun 
ortaya çıkaran saiklere, ne de bu fiili işleyenlerin kamu görevlisi olup 
olmamasına ilişkin bir sınırlama vardı. Tasarının özel hükümlere ilişkin 
İkinci Kitabının “kişilere karşı suçlar”ı düzenleyen Birinci Kısmının 
Dördüncü Bölümü (madde 142-144), “işkence” başlığını taşımakta idi. 
Tasarının 142. maddesi, “Bir kişiye işkence edene üç yıldan altı yıla kadar 
hapis cezası verilir” hükmünü getirmekle, yasa uygulayıcılarına oldukça 
geniş bir takdir yetkisi bırakmakta idi. Böylelikle, işkence yapan kişinin 
sıfatı ve amacı ne olursa olsun; bir başka anlatımla, suçunu söyletme gibi bir 
amaç taşımasa ya da kamu görevlisi olmasa bile bu maddeye göre 
cezalandırılması mümkün olmaktaydı. Hatta, Tasarının “nitelikli işkence” 
suçunu düzenleyen 143. maddesi, işkence fiilini işleyen kimsenin kamu 
görevlileri tarafından “görevlerinin icrasında ve icrası vesilesiyle” işlenmesi 
durumunu ağırlaştırıcı neden saymıştı.30 “Ağır Nitelikli İşkence” kenar 
başlığını taşıyan 144. madde ise, eylemin sürekli sakatlık ya da uzuv kaybı 
ile sonuçlanması durumunda cezanın artırılmasını, ölüm sonucunun ortaya 
çıkması olasılığında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini 
düzenlemekteydi. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda 94. maddede düzenlenen işkence 
suçunun, Tasarıda yer alan düzenlemelerden kimi bakımlardan farklılaştığı 
görülmektedir. Her şeyden önce yasa koyucu, maddenin içeriğine, tasarının 
aksine, işkencenin tanımını da katmak yolunu seçmiştir. Buna göre, “Bir 
kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden 
acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, 

                                                 
29  Yargıtay da 243. maddedeki “memur” ifadesini dar yorumlamaktaydı. Örnek olarak bkz. 

Yargıtay 1. C.D., E: 69-1730, K: 970-118, T: 13.01.1970. Ayrıca bkz. Vural SAVAŞ - 
Sadık MOLLAMAHMUTOĞLU, Türk Ceza Kanunu Yorumu, Cilt II, Ankara, 1995, s. 
2229. 

30  Bkz. Türk Ceza Kanunu Tasarısı, m. 143 B fıkrasının 6. bendi. 
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aşağılanmasına yol açacak davranışlar” işkence olarak nitelenebilir (m. 
94/1). Ayrıca maddede, bu fiillerin kamu görevlisi tarafından işlenebileceği 
belirtilmiştir (f.1). Böylece bu suç, özgü bir suç olma niteliğini 
sürdürmüştür. Suç, kamu görevlileri tarafından, kamu görevinin ifası 
sırasında işlenebilir niteliktedir ve bu bağlamda kamu görevi ile işlenen 
işkence fiili arasında nedensellik bağı aranır.31 

Bununla birlikte, suçun işlenmesine iştirak eden kamu görevlisi 
olmayan kişilerin de kamu görevlileri gibi cezalandırılacakları 
düzenlenmiştir (m 94/2-4). Böylelikle, kamu görevlisi olmayan kişilerin sırf 
bu nedenle yalnızca “yardım eden” olarak sorumlu tutulmaları ve daha az 
ceza almaları önlenmek istemiştir.32 Bu düzenleme ile, bir yandan işkencenin 
kamu görevlileri tarafından işlenebilen bir suç olduğu görüşü benimsenmiş, 
ancak kamu görevlisi olmayanların bu suçtan kamu görevlileri gibi sorumlu 
tutulmaktan kurtulmalarının da önü kapatılmıştır.  

Öte yandan suçun, saikten bağımsız olarak düzenlenmiş olması da 
dikkat çekicidir. Bir başka anlatımla işkence suçu, artık genel kastla 
işlenebilen bir suçtur. Madde bu yönüyle, yukarıda verilen ve uluslararası 
belgelerde yer alan tanımlarda da görüldüğü gibi işkenceyi ancak belli 
amaçlarla işlenebilen bir suç olarak gören klasik yaklaşımdan farklılık 
göstermektedir. 94. maddenin bu düzenleme biçimi kimi yazarlar tarafından 
eleştirilmektedir.33 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, işkence suçunu konumlandırma 
açısından da eski düzenlemeden ayrılmaktadır. Eski biçiminde “Devlet 
İdaresi Aleyhine Cürümler” başlığı altında düzenlenen bu suç, artık “Kişilere 
Karşı Suçlar”dan sayılmaktadır. Bununla, söz konusu suça bakışta bir 
anlayış değişikliğinin kendini gösterdiği; fiilin cezalandırılması yoluyla 

                                                 
31  ARTUK –GÖKCEN – YENİDÜNYA, 2006, s. 115; İlhan ÜZÜLMEZ, “Yeni Türk Ceza 

Kanunu’nda İşkence ve Eziyet Suçu”, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, yıl 2, 
S. 5, 2005, s. 232-233. 

32  Gerekçe’den. Bkz. TBMM, Dönem:22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, s. 500-503.  
Ayrıca bkz. ARTUK –GÖKCEN – YENİDÜNYA, 2006, s. 114. 

33  Bu konuda bkz. Hakan HAKERİ, “Türk Ceza Kanunu’nda İşkence Suçu”, İlyas DOĞAN 
(Editör), İşkencenin Önlenmesi ve İstanbul Protokolü, Özkan Matbaacılık, Ankara, 
2009, s. 355-356; Durmuş TEZCAN - Mustafa R. ERDEM - Murat ÖNOK, Teorik ve 
Pratik Ceza Özel Hukuku, 6. Bası, Ankara 2008, s. 253-254. 
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korunan asıl değerin artık devlet idaresi değil, insan onuru ile bireyin 
bedensel ve ruhsal bütünlüğü ve sağlığı olduğu söylenebilir.34  

İşkencenin suç sayılması, işkenceye başvurularak elde edilen delillerin 
ceza yargılamasında delil olarak değerlendirilememesi mantıksal sonucunu 
da doğurur. Bu aynı zamanda, işkence ile etkin mücadele edilmesinin 
sağlanması bakımından da kabulü zorunlu bir ilke olarak değerlendirilebilir. 
Öyle ki, işkencenin geçmişte ancak “suçunu söyletmek saiki” ile işlenebilen 
bir suç olduğunun kabul edilmiş olması, bu suç işlenmek suretiyle delil elde 
etme arasında ne derece sıkı bir ilişki olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Bu bağlamda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 254. maddesine 
1992 yılında 3842 sayılı Kanun ile eklenen 2. fıkra, soruşturma ve 
kovuşturma organlarının hukuka aykırı biçimde elde ettikleri delillerin 
hükme esas alınmayacağını düzenlemekteydi.35 Aynı yasa ile getirilen ve 
yasak sorgu yöntemlerini düzenleyen 135/a maddesi ise, ifade verenin ve 
sanığın beyanının özgür iradesine dayanması gerektiğini vurguladıktan 
sonra, bunu engelleyici nitelikteki –işkenceyi de içerir biçimde- eylemleri 
yasaklamış; 2. fıkrasında da belirtilen yasak yöntemlerle elde edilen 
ifadelerin rıza olsa bile delil olarak değerlendirilemeyeceğini açıkça ortaya 
koymuştu.36 Benzer düzenlemeler, sözü edilen yasanın yerini almış bulunan 
CMK’nın 148. maddesinde kendisine yer bulmuştur.37 38 

                                                 
34  Aynı görüşte, HAKERİ, 2009, s. 342; İlhan ÜZÜLMEZ, “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda 

İşkence ve Eziyet Suçu”, Hukuk ve Adalet, Nisan 2005, 227-247, s. 232. 
35  3.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Yasa kapsamında Anayasanın 38. maddesine eklenen 6. 

fıkra ile aynı yasak bir anayasa hükmü haline getirilmiştir. Buna göre “Kanuna aykırı 
olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.” 

36  Konuyla ilgili olarak bkz. Ali ŞAFAK, – Vahit BIÇAK, Ceza Muhakemesi Hukuku ve 
Polis, 3. Baskı, Liberte, Ankara 1999, s. 228; Feridun YENİSEY,  İnsan Hakları 
Açısından Arama, Elkoyma, Yakalama ve İfade Alma, AÜSBF İnsan Hakları Merkezi 
Yayınları, Ankara, 1995, s. 133.  

37  İlgili madde aşağıdaki gibidir: 
İFADE ALMA VE SORGUDA YASAK USULLER  
Madde 148 - (1) Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu 
engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya 
tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler 
yapılamaz. 
(2) Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez. 
(3) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak 
değerlendirilemez. 
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Sözü edilen delil yasakları, aynı zamanda ceza yargılaması hukukunda 
temel ilkelerden olan delil serbestliği ilkesi ile vicdani delil sistemi ve maddi 
gerçekliğin aranması ilkesinin en önemli sınırıdırlar. Maddi gerçekliğin 
aranması ilkesi, gerçeğin “ne pahasına olursa olsun” bulunması gibi bir 
hukukdışılığı içermemektedir. Temel hak ve özgürlüklerin korunması, bu 
ilkenin önemli bir sınırıdır.39  

Ceza muhakemesinde öngörülen delil yasaklarının, maddi gerçekliğin 
aranması ilkesini aslında güvence altına alan yasaklar olduğu da söylenebilir. 
Gerçekten de, işkence sonucunda elde edilen “delilin” maddi gerçeğe uygun 
olduğunun hiçbir güvencesi yoktur. Özgür iradeyi ortadan kaldıran işkence, 
yöneltilen bir suçlamanın zorla kabul ettirilmesi sonucunu da doğurabilir.40 
Ancak bu gerçeğin bile Türk mahkemeleri tarafından geçmişte göz ardı 
edildiğinin örnekleri ne yazık ki karşımıza çıkmaktadır.41 Böyle bir 
yaklaşım, ceza yargılamasının ilkeleri adına, her yargı düzeninin en temel 
ilkesi olması gereken temel hak ve özgürlüklerin ve insan onurunun 
korunması ilkesinin çiğnenmesi için verilebilecek uç bir örnek olmanın yanı 
sıra adaleti gerçekleştirmekle yükümlü bir yargı organımızın tutumunu 
gözler önüne sermesi bakımından ilginç bir karardır. 

                                                                                                               
(4) Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme huzurunda 
şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz.  
(5) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya 
çıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilir. 

38  Yasak sorgu yöntemleri hakkında açıklama için bkz. Cumhur ŞAHİN, Ceza Muhakemesi 
Kanunu Gazi Şerhi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005, s. 448-472; Nur CENTEL & 
Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım, Ankara, 
2006, s. 222-227. 

39  Nevzat TOROSLU & Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınları, 
Ankara, 2006, s. 170. 

40  M. Bedri ERYILMAZ, “İşkence Yasağına Yönelik İç Hukukta Öngörülen Usule İlişkin 
Güvenceler”, İlyas DOĞAN (Editör), İşkencenin Önlenmesi ve İstanbul Protokolü, 
Özkan Matbaacılık, Ankara, 2009, s. 409. 

41  12 Eylül döneminde bir sıkıyönetim mahkemesi tarafından verilmiş olan çarpıcı bir karar, 
sözü edilen delil yasaklarını hiçe sayarak, adı geçen ilkelere öncelik vermesi bakımından 
önemlidir:  
“İşkenceye maruz kalan, doğru cevap vermek zorundadır. Çünkü yanlış bir cevap verdiği 
takdirde, işkencenin daha da artırılacağını bilir. İfadenin işkence altında alınmış olduğu 
sabit olsa bile bu, ifadenin gerçek dışı olduğunu ve bu nedenle itibar edilemeyeceğini 
ortaya koymaz. İşkence ayrı, işkence sonucu verilen ifadelerin doğruluğu ayrı 
şeylerdir.”Erzincan Sıkıyönetim Mahkemesi, E. 1984/107, K. 1984/375, T. 04.09.1984. 
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Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 2. maddesinin 2. fıkrası da, 
işkence yasağıyla ilişkili bir hüküm olarak görülebilir. Maddeye göre “polis, 
amirinden aldığı emri, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı 
görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı emir verene bildirir. Ancak; amir 
emrinde ısrar eder ve emri yazılı olarak yenilerse, emir yerine getirilir. Bu 
halde emri yerine getiren sorumlu olmaz”. Ancak asıl önemli olan ve 
işkencenin amirin emriyle bile yapılamayacağını içeren hüküm, fıkranın son 
iki cümlesinde gizlidir: “Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine 
getirilemez. Yerine getirenler sorumluluktan kurtulamaz.” Aynı yasanın 13. 
maddesi ise, yakalanan kişinin yakalanma ve adli mercilere sevk ya da 
serbest bırakılma anlarındaki sağlık durumunun doktor raporu ile tespit 
edilmesi gereğini düzenleyerek, kişinin gözaltında bulunduğu süre içinde 
kötü muamele ile karşı karşıya gelmesini engellemeye ve böyle bir 
muameleye uğradığı doktor raporu ile tespit edildiğinde de ilgililerin işkence 
suçundan sorumlu tutulabilmelerinin önünü açmıştır.42  

Ayrıca, kamuoyunda “İkinci Uyum Yasaları Paketi” olarak bilinen 
“Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”43 adlı 4748 sayılı 
yasanın 3. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 13. 
maddesine eklenen ikinci fıkra ile işkence ya da zalimane, gayri insani ya da 
onur kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
tarafından verilen kararlar sonucunda Devlet tarafından ödenen 
tazminatlardan dolayı bu fiilleri işleyen kamu personeline rücu edilmesini 
düzenlemiştir. Danıştay da, önemli bir kararında, böylesi durumlarda ilgili 
kamu görevlisine rücu edilebileceğini teyit etmiş; idarenin kendiliğinden 
harekete geçmemesi halinde yurttaşların da rücu mekanizmasının harekete 
geçirilmesi amacıyla idareye başvurabileceğini belirtmiştir.44 

                                                 
42  Maddenin eleştirisi için bkz. HAKERİ, 2009, s. 411-142. Uygulamada sağlık raporlarının 

nasıl verilmesi gerektiği de CMK m. 99 gereği çıkarılan Yakalama, Göz Altına Alma ve 
İfade Alma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Bu konuda bkz. aynı yer, s. 412-413. 

43  Bkz. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Kanun No: 4748,  9.4.2002 
tarih ve 24712 sayılı Resmi Gazete. 

44  “Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare bir zarara 
uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından ödenmesi temel bir kuraldır. Kişilerin 
kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı başvurdukları 
mahkeme veya makamlarca verilen kararlar uyarınca zararlarının ilgili kurumlarca 
karşılanması ve kurumların genel hükümlere göre sorumlu memurlara rücu hakkı 
bulunması, ulusal yargı kararlarının uygulanması bakımından açık olarak düzenlenmiş bir 
konu olup; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce verilen kararlar sonucunda Devletçe 
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Anayasal ve yasal düzenlemeler dışında, yürütme organı tarafından 
işkence ve kötü muamelenin önlenmesi amacına yönelik genelgeler de 
bulunmaktadır. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tarafından ortak olarak 
hazırlanan ve 2005 yılında ayrıntılı olarak yeniden düzenlenen “Yakalama, 
Gözaltına Alma ve İfade alma Yönetmeliği”, bunlardan en önemlisidir. Bir 
başka örnek olarak ise, “İnsan Haklarına Saygı, İşkence ve Kötü 
Muamelenin Önlenmesi Hakkındaki 3.12.1997 tarih ve 1997/73 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi” gösterilebilir.45 

                                                                                                               
ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi konusundaki tek açık 
düzenleme ise, kamu görevlisinin kişisel kusurunun belirgin bir biçimde ortaya çıktığı 
işkence yada zalimane, gayrı insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle 
hükmedilen tazminatlarda sorumlu personel rücu edilmesi konusuna ilişkin bulunmaktadır. 
Ancak, yukarıda anılan Anayasa hükmü, Hukuk Devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesi ile 
rücuyla ilgili genel kurallar göz önünde tutulduğunda, zarara uğradığı yargı kararıyla 
saptanan kişiye Devlet tarafından tazminat ödendikten sonra sorumlu personele rücu 
edilmesinin, Hukuk Devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereği olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Rücu kurumunun işletilmesi, kamu görevlisinin kişisel kusurunun doğurduğu 
zararların yine kendisi tarafından karşılanmasını ve yargı kararının uygulanmaması ya da 
etkisiz bırakılması gibi hukuka aykırı eylem ve işlemlerden titizlikle kaçınılmasını amaçlar. 

Rücu mekanizmasının işletilmesi, kamu kurumunun yetkileri arasında bulunmakla birlikte, 
idarenin bunu kendiliğinden yapmadığı durumlarda, yurttaşların bunu sağlamak amacıyla 
idareye başvurmalarına bir engel bulunmamaktadır. Kamu hizmeti görevlilerinin kişisel 
kusurundan kaynaklanan zararın karşılığı olarak ulusal ya da uluslararası bir Mahkemece 
hükmedilen tazminat devlet tarafından zarara uğrayan kişiye ödendikten sonra ilgili kamu 
kurumu tarafından sorumlu personele rücu edilmemesi, bu yükün toplum üzerinde 
bırakılması anlamına geleceğinden, her yurttaş ve özellikle kamu görevlilerinin kişisel 
kusuru nedeniyle zarara uğrayıp yargısal süreci başlatmış olan yurttaşlar, ilgili personele 
rücu edilmesini sağlamak amacıyla idareye başvurabilir ve bu başvurularının reddi 
üzerine de dava açma hakkını kullanabilirler. Kamu hizmeti görevlilerinin hukuka aykırı 
eylem ve işlemlerinden ve kendi kusurlarından doğan zararı toplum ödemek zorunda 
değildir.” Danıştay 5. D., E:2007/7369, K: 2008/3234, T: 03.6.2008. Bu konuda bkz. M. 
Savaş BAYINDIR, “İşkenceden Doğan Mali Sorumluluk ve Türk Hukukundaki Sorunlar”, 
İşkencenin Önlenmesi ve İstanbul Protokolü (Editör: İlyas DOĞAN), Özkan 
Matbaacılık, Ankara, 2009, s. 457-461. 

45  Genelgenin içeriği ve o zamanın İnsan Haklarından Sorumlu devlet Bakanının yorumu için 
bkz., Hikmet Sami TÜRK, Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları, İnsan Hakları 
Koordinatör Üst Kurulu Yayınları No: 5, Ankara, 1998, s. 175-182. 
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III. Uluslararası Organlarla Ulusal Yargı Yerlerinin İşkenceye 
Karşı Tutumu 

A. Uluslararası Organların İşkence Olgusuna İlişkin Tutumları 

1. İnsan Hakları Komitesi 

İnsan Hakları Komitesi, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası 
Sözleşme ile kurulmuş olan, Sözleşmenin denetim organıdır.46 Komite, taraf 
devletlerce periyodik olarak hazırlanacak raporları incelemenin yanı sıra, 
bireysel başvuruları ve taraf devletlerin birbirleri hakkında yapacakları 
şikâyetleri de ele alarak değerlendirebilecektir. Belirtmek gerekir ki, Komite, 
devlet raporlarına ilişkin olarak, diğer pek çok benzer organın yaşadığı ortak 
bir sıkıntıyı yaşamaktadır: raporların yetersiz olması ya da geç verilmesi, 
hatta hiç verilmemesi.47 Bununla birlikte Komite, hazırladığı genel 
yorumlardan birinde, işkenceye ilişkin 7. maddeyi yorumlayarak taraf 
devletlere yol göstermiştir. 

Komite, 20 Numaralı Genel Yorumunda48, işkenceyi ve kötü 
muameleyi yasaklayan Sözleşmenin 7. maddesinin amacının bireylerin 
onuru ile fiziksel ve zihinsel bütünlüğünü korumak olduğunu belirttikten 
sonra (paragraf 2), devletlerin, yasal, yargısal, yönetsel ve diğer tedbirlerle 
bireylerin bu tür muamelelerden korunmasını sağlamakla görevli olduğunu 
vurgulamıştır. Komite, maddenin sınırlandırılamaz (non-derogable) 
niteliğine de vurgu yapmıştır (paragraf 3). Hangi eylemlerin işkence 
olduğunun sayılması yolunu seçmeyen Komite, bunun belirlenmesinde 
bireye yapılan uygulamanın nitelik, amaç ve şiddetine bakılması gerektiğini 
vurgulamıştır (paragraf 4). İşkence yoluyla elde edilen deliller yargılamada 
esas alınmayacaktır (paragraf 12). Bundan başka, bireylerin işkence görme 
riski altında oldukları ülkeye iade edilmeleri (paragraf 9), uzun süreli hücre 
cezası uygulaması (paragraf 6) ve bedensel ceza uygulaması da (paragraf 5) 
maddeyi ihlal edebilecek niteliktedir. 

Bu Genel Yorumda, 6. paragraf özellikle dikkat çekicidir. Bu 
paragraf, uzun süreli hücre hapsinden söz etmesinin ardından, ölüm 
cezalarının yerine getirilmesine değinmektedir. Komiteye göre, “ölüm cezası 
bir taraf devlet tarafından infaz edileceğinde, ...bu infaz en az fiziksel ve 

                                                 
46  Komiteye ilişkin olarak bkz. HARRIS, 1998, s. 647-652. 
47  Örnek olarak bkz. HARRIS, 1998, s. 648, dipnot 56. 
48  Human Rights Committee, General Comment 20 (Article 7) (Forty-fourth Session), 1992. 
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ruhsal acı verecek biçimde yapılmalıdır”. Komitenin böyle bir yorumda 
bulunmak zorunda kalması, aslında çaresizlikten kaynaklanmaktadır. 
Bilindiği gibi, Sözleşmenin yaşam hakkını düzenleyen 6. maddesi, ölüm 
cezasının yerine getirilmesini yaşam hakkının sınırlandırılması nedenleri 
arasında saymaktadır. Dolayısıyla, ölüm cezası verilmesini yasaklayan 
Sözleşmeye Ek 2 Numaralı Protokolü imzalamayan taraf devletler için ölüm 
cezası verme yolu açıktır.49 Dolayısıyla Komite, ölüm cezasının uygulanması 
sırasında hiç olmazsa “en az acı veren” yöntemlerin seçilmesini istemiştir. 

Bunun dışında Komite, özgürlüğünden mahrum edilen kişilerin 
haklarını düzenleyen 10. maddeye ilişkin genel yorumunda, iki madde 
arasında bağlantı kurarak, bu madde kapsamına giren bireylerin 7. maddenin 
yasakladığı eylemlere karşı taraf devletlerce koruma sağlanmasının 
zorunluluğundan söz etmiştir.50 

İnsan Hakları Komitesi, bireysel başvuru yoluyla önüne gelen bazı 
olayları da 7. madde kapsamında inceleyerek görüşlerini ortaya koymuştur. 
Ancak hatırlanması gereken konu, Komitenin bir mahkeme olmadığıdır. 
Komitenin yetkisi, önüne gelen bir olayda Sözleşme ile koruma altına alınan 
hak ve özgürlüklerin çiğnenip çiğnenmediğinin tespit edilmesi ile sınırlıdır. 
Komite bunu, bir kararında da “...Komite ne bir mahkeme, ne de bir başka 
uluslararası insan hakları belgesi olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile 
kurulmuş bulunan organlar gibi yargı organı benzeri bir yapıdır” biçiminde 
belirtmiştir. Komite, bu kararında da belirttiği gibi, Sözleşme ile Ek Seçmeli 
Protokolün hükümlerini yargısal bir ruhla uygulayan ve Strasbourg 
organlarınınkine benzer işlevleri yerine getirmektedir. Aralarındaki fark, 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin Komiteye tarafları dostane çözüme razı 
etme yetkisi tanımamış olmasıdır. Daha önemlisi de, Komitenin, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi gibi bağlayıcı kararlar verememesidir.51 

                                                 
49  Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, 

Aiming at the Abolition of the Death Penalty, Annex to General Assembly Resolution 
44/128, 1989. Protokol, 1991’den beri yürürlükte olup, 75 devlet tarafından onaylanmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti bakımından da bu Protokol 2 Mart 2006 tarihinden beri bağlayıcıdır 
(imza tarihi ise 6 Nisan 2004 idi). Protokol’ün onay durumu için bkz. 
<http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-12&chapter 
=4&lang=en>, erişim tarihi 01.03.2010. 

50  Human Rights Committee, General Comment 21 /Article 10) (Forty-fourth Session), 1992, 
paragraf 3. 

51  2 Selected Decisions, Human Rights Committee, 1-2. 
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Bu koşullar altında çalışan Komite, özellikle Uruguay’dan gelen 
işkence iddialarını inceleme olanağı bulmuştur.52  Komitenin bu kararlarında 
işkence ile zalim, insanlıkdışı ve onur kırıcı muamele ayrımı yapmaması, 
tanımlardan kaçınarak madde ihlalinin olup olmadığını belirlemesi dikkati 
çekmektedir. Bu yaklaşım, yukarıda sözü edilen genel yoruma uygundur. 
Komitenin, yukarıda sözü edilen genel yorumunu destekleyen bir başka 
kararı da, ölüm cezasının infaz biçiminin 7. maddeyi ihlal ettiğini belirlediği 
Pratt ve Morgan/Jamaika davasıdır.53 Komite, Voulanne/Finlandiya 
davasında ise, insanlıkdışı ve aşağılayıcı muamelenin (dolayısıyla 
işkencenin) somut koşullara göre belirlenmesi gerektiğini belirterek, 
muamelenin uygulanma tarzı ve süresi, mağdur üzerindeki bedensel ya da 
zihinsel etkileri, mağdurun cinsiyeti, yaşı ve sağlık durumu gibi öğelerin 
dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır.54 Ng./Kanada davasında ise 
Komite, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde işlediği 
suçlar nedeni ile ölüm cezasına çarptırılan kişinin Kanada Adalet Bakanı 
tarafından, adı geçen eyalette ölüm cezasının yerine getirilmeyeceğine ilişkin 
garanti almadan iade edilmesinin, Sözleşmenin yaşam hakkını düzenleyen 6. 
maddesi bakımından bir aykırılık bulmamış, ancak ölüm cezasının yerine 
getirilmesi sırasında uygulanacak yöntemin Sözleşmenin 7. maddesine aykırı 
olup olmayacağını tartışarak, zehirli gaz ile infazın kabul edilmiş olan 
uluslararası standartlara uygun olmadığı ve böylelikle 7. maddenin 
çiğnendiği sonucuna ulaşmıştır.55 Böylece varılan sonuç, gariptir ki, ölüm 
cezasının kendisinin değil, ancak infaz biçiminin uluslararası hukuka ve 
standartlara aykırı olabileceğidir. Ancak Komite, Kanada’nın benzer 
tutumunun şikâyet konusu edildiği diğer iki başvuruda Sözleşmenin ihlal 
edilmediğine karar vermiştir. Cox/Kanada56 davasında Komite, ölüm 
cezasının infazının öldürücü siyanür enjekte edilerek yerine getirilmesinin 
Sözleşmeyi ihlal etmediğine karar vermiştir. Komite, ABD’de idam cezasına 
mahkûm edilen kişinin Kanada tarafında bu ülkeye iade edildiği 
Kindler/Kanada57 olayında da Ng./Kanada davasındaki görüşlerini 
tekrarlamıştır.  

                                                 
52  Bu örnek olayların özetleri ve Komitenin bulguları için bkz. GEMALMAZ, 1990, s. 63-81.  
53  Human Rights Committee Report, G.A.O.R., 44th Session, Supp. 40, 1989, s. 230. 
54  Human Rights Committee Report, G.A.O.R., 44th Session, Supp. 40, 1898, s. 249. 
55  NG v. Canada, 1-2 International Humam Rights Report, 1994, s. 161. 
56  Cox v. Canada, 2 International Human Rights Report, 1995, s. 307.  
57  Kindler v. Canada, 1-2 International Human Rights Report, 1994, s. 98. 
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Komite, bir başka yerde işkencenin sistematik uygulamasından ne 
anladığını ortaya koymuştur. Buna göre işkencenin, belli bir yerde ve belli 
bir zamanda rastlantısal olarak değil, en azından söz konusu yerin anlamlı 
bir bölümünde, sürekli, yaygın ve kasıtlı olarak meydana geldiğinin açıkça 
görülmesi durumunda işkence yaygın olarak uygulanıyor demektir. Ayrıca 
Komiteye göre, bu durumun yönetimin iradesinden kaynaklanıyor olması 
gerekli de değildir; yönetimin kontrol etmekte zorlandığı bazı faktörlerin 
sonucunda da böyle bir durum oluşabilir. Bundan başka, işkencenin 
önlenmesi için getirilen mevzuattaki boşluk ya da yetersizlik de sistematik 
işkence uygulamasına katkıda bulunabilir.58 

2. Strasbourg Organları 

Yukarıda da belirtildiği gibi, salt işkencenin önlenmesine yönelik bir 
sözleşme olmamasına karşın, işkenceye ilişkin en etkin korumayı ve buna 
bağlı olarak da en geniş içtihatlar demetini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
organları sunmuştur. Bilindiği gibi işkencenin tanımı ile onur kırıcı ya da 
insanlık dışı muamele ya da cezadan ayrılan yönleri Sözleşme metninde 
belirtilmiş değildir. Ancak tüm bunları, hukuksal varlığını sürdürdüğü 
zamana dek ortaya koyduğu içtihatlarıyla Komisyon ile günümüze kadar 
gelen süreçte de Mahkeme kararlarında bulmak mümkündür.  

Komisyon ve Mahkeme işkenceye ilişkin olarak ilk incelemesini, 
1956 yılında Yunanistan’ın İngiltere’yi kolonisi olan Kıbrıs’ta uyguladığı 
kırbaç cezası ile diğer toplu cezalandırma yöntemleri dolayısıyla yaptığı 
şikâyet dolayısıyla yapmıştır. 1969 yılında ise, beş taraf ülkenin 
Yunanistan’ı şikâyeti üzerine ilk kez işkence ile insanlık dışı ve onur kırıcı 
muamele arasındaki farkı ortaya koymuştur.59 Komisyon, bu başvuruyu 
incelerken işkence ile insanlık dışı ve onur kırıcı muamele arasında bir 
yoğunluk farkı olduğuna işaret etmişlerdir. Ancak, her işkence eyleminin 
aynı zamanda insanlık dışı ve onur kırıcı olduğunu belirten Komisyon 
ayrıca, işkenceye bir de “amaç” unsuru eklemiştir. Komisyona göre 
işkencenin, bilgi ya da itiraf elde etmek, ya da ceza ya da eziyet çektirmek 
gibi bir amacı vardır ve işkence genel olarak ağır(laştırılmış) bir insanlık dışı 
muameledir. Komisyon ile Divan’ın bu yöndeki içtihatlarını belirleyen asıl 
dava ise, ünlü “beş teknik” uygulamasını incelediği İrlanda/İngiltere 

                                                 
58  Bkz. Camille GIFFARD, İşkencenin Rapor Edilmesi (Çeviren: Orhan Kemal Cengiz), 

Essex Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi, İzmir, 2001, s. 197. 
59  ASWAD, 1996, s. 1924. 



 
 
 
 
 
 
 

22 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

davasıdır.60 Bu tarihten sonra da pek çok davada Komisyon ve Mahkeme, 
Sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen terimleri yorumlama fırsatı 
bulmuştur.61 

Mahkeme, 3. maddede yasaklanan muamelelere maruz kalma riski ile 
karşı karşıya olan kişinin Sözleşmeye taraf olan bir ülke tarafından bu riskle 
karşılaşacağı bir devlete geri verilmesi halinde geri veren devlet tarafından 3. 
maddenin çiğnenmiş olacağı sonucuna varmıştır.62 Mahkeme böylelikle 
yukarıda sözü edilen Kanada’ya ilişkin üç başvuruda İnsan Hakları 
Komitesi’nin vardığı sonuçtan farklı bir içtihadı benimsemiştir. Bu aynı 
zamanda, uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan hak ve 
özgürlüklerin sınırlarının belirlenmesinde sözleşmelerle kurulan organların 
rolünün ortaya konması bakımından dikkate değer bir örnektir. 

Komisyon, pek çok kararında, birey üzerinde yapılan bilimsel 
deneylerle verilen (bedensel nitelikli) disiplin cezalarının ve ceza ve 
tutukevlerindeki çeşitli uygulamaların da çoğu zaman 3. madde hükmünü 
ihlal ettiği sonucuna varmıştır. 

Komisyon, K. Donnelly/İngiltere davasında, kamu görevlilerinin 
ayrıksı nitelikteki kötü muamelelerinin devlete yüklenemeyeceğini belirtmiş, 
devletin sorumlu tutulabilmesi için bir “idari pratik”ten söz edilmesi 
gerektiğini belirtmiştir. İdari pratik ya da sistemli uygulama ise, işkence 
uygulamalarının sistemli biçimde birbiriyle bağlantılı olarak tekrarlanır 

                                                 
60  Ireland v.  The United Kingdom, 18 Ocak 1978, Series A, no. 25. Bu dava için bkz. A. 

Feyyaz GÖLCÜKLÜ - A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 
Uygulaması, 8. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2009, s. 198-200; Durmuş TEZCAN – 
Mustafa Ruhan ERDEM – Oğuz SANCAKDAR, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
Işığında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004, 
s. 249. 

61  Örnek kararlar için bkz. GÖLCÜKLÜ – GÖZÜBÜYÜK, 2009, s. 204-214; TEZCAN – 
ERDEM – SANCAKDAR, 2004, s. 249-267.   

62  Soering/İngiltere davası. Bu dava hakkında bkz. Faruk TURHAN, “Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi Açısından Suçluların İadesinde Ölüm Cezası ve Avrupa İnsan Hakları 
Divanı’nın Soering Kararı”, Yargıtay Dergisi, 1998, C. 24, s. 84-104. Bir başka örmek 
olarak da Chahal/İngiltere davası verilebilir.  Chahal v. The United Kingdom, European 
Court of Human Rights, Press Releases, Strasbourg, 15-28 November 1996, s. 22. Bir 
başka örnek ise, Almanya’dan Türkiye’ye iadesi Strasbourg organları önüne gelen, 
hakkında kabul edilebilirlik kararı verilen, ancak davacının ölümü üzerine Komisyonun 
gündeminden çıkarılan K. Altun olayıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Şeref ÜNAL, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Haklarının Uluslararası İlkeleri, TBMM Kültür, 
Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No: 89, Ankara, 2001, s. 113-114. 
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duruma gelmiş olması ve devlet organlarının bunları önlemek için girişimde 
bulunmayıp uygulamaya göz yummuş olması durumunda söz konusudur.63   

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, işkence iddiaları karşısında etkili 
soruşturma yürütülmesi çok büyük önem vermektedir. Çeşitli kararlarında 
bunu ortaya koyan Mahkeme, işkence iddialarını gerçek olup olmadığı bir 
tarafa, sırf bu iddiaların yeterince soruşturulmamış olması karşısında bile 
Sözleşmenin etkili başvuru yolunu düzenleyen 13. maddesinin yanında 
işkence yasağını düzenleyen 3. maddeye de aykırılık olabileceğini 
belirtmiştir.64 

Mahkemenin bu konuda geliştirdiği öyle bir standart vardır ki, 
devletleri işkence iddiaları karşısında etkili bir soruşturma yürütmek 
konusunda fazla bir seçenek bırakmamaktadır. O da, ispat yükü konusundaki 
hukuktaki “herkesin iddiasını ispatlamakla yükümlü olduğu” ilkesini bir 
tarafa bırakarak, gözaltına alındığında sağlıklı olan bir kimsenin salıverilme 
anında yaralı olduğu saptanırsa, bu duruma mantıklı bir açıklama getirme 
yükümünün devlete ait olduğu yönündeki içtihadıdır. Bir başka anlatımla, 
böyle bir kişinin yaralanmasının, devlete atfedilecek bir nedenden 
kaynaklanmadığının devlet tarafından ispat edilmesi gerekecektir.65  

Ne yazık ki, Strasbourg organları tarafından, işkence yasağını 
düzenleyen Sözleşmenin 3. maddesinin Türkiye tarafından ihlal edildiğine 
ilişkin pek çok kararı bulunmaktadır. Aşağıda, birtakım örnek kararlara, 
Türk idare ve yargı organlarının işkence olgusu karşısındaki tutumları 
tartışılırken, bu açıdan değinilecektir. 

B. Türkiye’de İşkence ve Yargı 

Türkiye’de işkence, geçmişte çoğu zaman yüksek yetkililerin 
yalanlamaları ya da üstünkörü geçiştirme çabalarına karşın66, artık 
yetkililerce de varlığı kabul edilen ve kamuoyundan özür dilenmesi 
noktasına kadar gelinebilmiş olan, varlığı tartışma götürmeyen bir olgu 
olagelmiştir. Türkiye’de işkence gerçeği, bazı kamu görevlilerinin ya da 

                                                 
63  GÖLCÜKLÜ-GÖZÜBÜYÜK, 2009, s. 202. 
64  Örnek olarak bkz. Assenov/Bulgaristan, Başvuru No. 90/1997/874/1086,  28 Ekim 1998. 
65  Örnek olarak bkz. Aksoy/Türkiye, Başvuru No. 100/1995/606/694, 18 Aralık 1996. 
66  Ümit ERKOL & Yeşim İŞLEGEN, “Türkiye’de İşkence ve İşkencenin Önlenmesi İçin 

Öneriler”, Türkiye’de İnsan Hakları Konferansı, 7-9 Aralık 1998, TODAİE İnsan 
Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi, Ankara, 2000, s.147. 
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devlet adamlarının açıklamalarında ifadesini bulduğu gibi, gözaltında 
şüpheli ölümler, itiraflar, basın organlarında yer alan haberler, ulusal ya da 
uluslararası sivil toplum kuruluşlarının ya da resmi organların raporları67, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi68 ile az da olsa ulusal mahkemelerin 
kararları bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Bu bölümde tartışılacak 
olan, benzer iddialar önüne geldiğinde yargı organlarının takındığı tavırdır.  

1. İşkence Sonucu Elde Edilen “Delillerin” Değerlendirilmesi 

Yukarıda değinildiği gibi, ceza yargılamasında yasak sorgu metotları 
belirtilmiş olup; bu yöntemlerle alınan ifadelerin rıza olsa bile geçersiz 
sayılacağı, soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı biçimde 
elde ettikleri delillerin hükme esas alınmayacağı açıktır. Bu düzenlemeler 
ışığında, biçimsel değil, maddi gerçekliğin aranmasını kendine temel amaç 
olarak belirleyen ve buna bağlı olarak da “her şey delil olur” ilkesini 
benimsemiş olan ceza yargısı, bu ilkeye önemli bir sınır getirmiş olmaktadır. 
Bu sınır, insan onurunu ve çiğnemeksizin, yasal sınırlar içinde kalarak, 
meşru yollarla delil elde etmek ve ancak bu tür delilleri yargılamada 
kullanmaktır. 

Bu düzenlemelerin, iki önemli sonucunun olduğu söylenebilir. Bu 
sonuçları işkence bakımından ele aldığımızda, öncelikle işkence ile elde 

                                                 
67  Örnek olarak birleşmiş Milletler 1995 İşkence Özel Raporu (E/CN.4/1995/34) ile Avrupa 

İşkencenin Önlenmesi Komitesi’nin 15 Aralık 1992 ve 6 Aralık 1996 tarihlerinde 
yayımladığı raporlar gösterilebilir. 

68  Örnek olarak bkz. Aksoy/Türkiye, Başvuru No. 100/1995/606/694, 18 Aralık 1996; 
Sur/Türkiye, Başvuru No. 137/1996/756/955, 3 Ekim 1997; Tekin/Türkiye, Başvuru No. 
52/1997/836/1042, 9 Haziran 1998; Sevtap Veznedaroğlu/Türkiye, Başvuru No. 32357/96, 
11 Nisan 2000; Salman/Türkiye, Başvuru No. 21986, 20 Haziran 2000; İlhan/Türkiye, 
Başvuru No. 22277/93, 27 Haziran 2000. Strasbourg organlarından başka, BM İşkencenin 
Önlenmesi Komitesi de bir bireysel başvuruda yasadışı bir örgüt üyesi olan başvuranın 
İsviçre’den Türkiye’ye iadesinin, Türkiye’de işkencenin halen sistematik olarak devam 
etmesi ve kişinin iade edilmesi durumunda işkenceye maruz kalabileceği gerekçesiyle BM 
İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi’nin çiğnenmesi anlamına geleceğini belirtmiştir. Case 
of Alan v. Switzerland, UN Doc. CAT/C/16/D/41/1996, IHRR, 1997, S. 4, s. 66 vd., 
paragraf 11.5, 11.6. İşkencenin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi kapsamında kurulan 
Komite de yaptığı periyodik ve ad hoc ziyaretler sonucunda Türkiye’de yaygın ve 
sistematik işkence uygulamasının varlığını tespit ederek, Sözleşmeden aldığı yetkiye 
dayanarak 15 Aralık 1992 ve 6 Aralık 1996 tarihlerinde açık bildirimde bulunmuştur. Bkz. 
BAŞAK, 1998, s. 141-142.   
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edilen delilin yargılamaya esas alınamayacağı ortaya çıkmaktadır.69 İkinci 
olarak da, işkence yoluyla delil elde edenler, bu eylemlerinin karşılığı olan 
yaptırımla cezalandırılırlar. 

Yukarıda sözü edilen sonuçlardan birincisi bakımından uygulamada 
önemli bir sorunla karşılaşılmadığı söylenebilir. Gerçekten de Yargıtay, 
temyiz için önüne gelen pek çok olayda yasak sorgu yöntemleri ile elde 
edilen delillerin yargılamada esas alınamayacağına ilişkin hükümleri 
titizlikle uygulamıştır.70  

3842 sayılı yasadan önceki kararlarında Yargıtay, polis ya da 
jandarma önünde yapılan ikrarların mahkemede delil olarak 
kullanılamayacağını belirtmiştir. Bir kararında Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 
bunu “...ikrarın kesin kanıt olarak kabul edilebilmesi için hâkim huzurunda 
her türlü maddi ve manevi baskıdan uzak serbest irade ile yapılması, tutarlı 
yan delillerle doğrulanması ve işlenen fiilin oluşu ile uyumlu bulunması 
zorunluluğu karşısında, ...yalnız başına kesin ve hükme yeterli bulunmayan, 
sanığa ait jandarma ifadesi dayanak yapılarak ve bu ifadeyi alan tanıkların 
sözlerine de ağırlık verilerek... hükümlülük kararı verilmesi, bozmayı 
gerektirmiştir” biçiminde ifade etmiştir.71  

Değişikliklerden sonra madde metinlerinden çıkarılan sonuç, polisin 
aldığı ifade tutanağının, ancak ifadenin alınması sırasında bir zorlama, kötü 
muamele ya da işkence yoksa delil olarak kabul edilebileceğidir.72 Yüksek 
yargı organlarının kararlarında da bu görüşün benimsendiği 
anlaşılmaktadır.73 Askeri Yargıtay’ın bir kararında ortaya konan çok önemli 

                                                 
69  Bu konuda öğretide yapılan bir tartışma da, delil yasaklarının uzak (dolaylı) etkisine 

ilişkindir. Bir başka anlatımla, örneğin işkence ile elde edilen ikrara dayanarak elde edilen 
diğer delillerin yargılamada esas alınıp alınmayacağı sorunu. Anglo-Amerikan hukukunda 
bu deliller de delil yasakları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu konuda bkz. Vural 
SAVAŞ, Sadık MOLLAMAHMUTOĞLU,  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 
Yorumu, C. I, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1995, s. 1197. 

70  Örnek olarak bkz. C.G.K., E: 1993/6/192, K: 1993/217, T: 4.10.1993;  C.G.K., E: 
1991/301-1, K: 1991/334, T: 2.12.1991; CGK, E: 1999/8-109, K: 1999/164, T: 15.6.1999; 
C.G.K., E: 2007/7-147, K: 2007/159, T: 26.6.2007.  

71  8. C.D., E: 1985/583, K: 1985/1390, T:20.3.1985, 583. Ayrıca bkz. C.G.K., E: 1990/257, 
K: 1990/335, T: 10.12.1990; C.G.K., 5.12.1988, 6/424-506; C.G.K., 1.4.1985, 6/511/182; 
C.G.K., 7.3.1983, 3/104; 6. C.D., 29.3.1984, 1471/2480; 6. C.D., 17.1.1984, 9356/20; 
8.C.D., 2.4.1987, 198/3126. 

72  SAVAŞ-MOLLAMAHMUTOĞLU, 1995, s. 782. 
73  Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, E: 1992/119, K: 1992/140, T: 10.12.1992.  
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bir başka vurgu da, yasak yöntemlerle elde edilen ifadelerin, rıza olsa bile 
delil olarak değerlendirilememeleri hususudur.74 Bunun da ötesinde bir 
başka kararda, yargıç huzurunda yapılan ikrarın bile, kolluktaki baskının 
devam etmesi nedeniyle tek başına hükme esas alınamayacağı 
belirtilmiştir.75 

Bu kararlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, hukuka aykırı 
biçimde (özellikle işkence ile) elde edildiği belirlenen delillerin yargılamada 
esas alınması karşısında yüksek yargı organlarının kararlı bir tavır takınmış 
olduğudur ki, ceza yargılamasında sanığın haklarının korunması ve adaletin 
sağlanması adına olumlu bir yaklaşımdır. Gerçi Türk yargı organlarının, 
işkence sonucu elde edilmiş olan delilleri hükme esas aldıkları örneklere de 
rastlanmıştır, ancak bunlar daha çok eski tarihli ve 12 Eylül dönemindeki 
kararlardır.76  

Yargıtay’ın üzerinde durduğu bir diğer konu da, işkenceye uğrayan 
kişinin idareden tazminat taleplerine ilişkindir. Yargıtay, devletin bu “haksız 
fiil”den sorumlu olduğunu kabul etmekte ve bu nedenle de tazminat 
sorumluluğu olduğunu kabul etmektedir. Üstelik işkence ile suçunu 
söyletmeye çalışmak, bir idari işlem ya da eylem sayılmayacağından idari 
yargı yerlerinde görülmesi gereken bir dava da söz konusu olmayacaktır. 
Çünkü işkence fiili, suçlunun sorgulaması sırasında gerçekleştiği için bir 
“adli işlem” sırasında işlenmiştir. Diğer taraftan; öğretideki görüşlere paralel 
olarak, idareye isnat edilebilecek nitelikte olmakla birlikte işlem ve eylemin 
bozularak idari karakterini kaybettiği hallerde; sorumluluğun özel hukuk 
kurallarına göre ve adli yargı yerinde belirleneceği Yargıtay tarafından da 
aynı şekilde kabul edilmektedir. Yargıtay’a göre, idarenin ya da onun adına 
hareket eden kamu görevlisinin, “işkence yapma” biçiminde bir hak ya da 
yetkisinden söz edilemeyeceğine ve bunun suç teşkil etmesi dolayısıyla, bu 
değerlendirmeyle de, ortada bir haksız eylemin varlığı kabul edilmelidir.77 

Ne ki, duruşmalar sırasında işkenceye uğradığını ileri süren kişinin bu 
iddiası değerlendirilmediği ya da ciddiye alınmadığı durumlarda, bu durum 
                                                 
74  Aynı yönde Yargıtay da görüş bildirmiştir. Bkz. dipnot 70, C.G.K.’nın, 4.10.1993 tarihli 

kararı. 
75  C.G.K., E: 1994/ 8-10, K: 1994/260, T: 7.11.1994. 
76  Karar örnekleri için bkz. Erbil TUŞALP, İnsan Hakları Dosyası, Bin İnsan, 1. Baskı, 

Tekin Yayınları, İstanbul, 1985, s. 118-120. Ayrıca bkz. Bülent TANÖR, Türkiye’nin 
İnsan Hakları Sorunu, 3. Baskı, BDS Yayınları, 1994, s. 27-28. 

77  Yargıtay 4. HD., E: 1986/4898, K. 1986/7786, T: 17.11.1986. 
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duruşma tutanaklarında da yer almadığından temyiz aşamasında 
yapılabilecek bir şey kalmamaktadır. Bu konuya bir sonraki başlıkta 
değinmek uygun olacaktır.  

2.  Sorunun Ana Kaynağı: İşkence İddialarının 
Değerlendirilmesi ve Cezalandırılması Sorunu 

Bölümün başlığından da anlaşılacağı gibi, temel sorun, işkence 
yapıldığına ilişkin iddia ve şikâyetlerin değerlendirilmesi ve yaptırımla 
karşılanmasında yatmaktadır. Mevzuatın yetersiz olması, olumsuz ceza ve 
tutukevleri ile karakol koşulları, çekingen, tarafsızlıktan uzak ya da baskı 
altındaki yargıç, savcı ve adli tabipler birleştiğinde ortaya çıkan sonuç, 
işkence iddialarının gereği gibi –ya da hiç- soruşturulmaması, çeşitli 
nedenlerle takipsizlik ya da beraat kararı verilmesi ya da Türk Ceza 
Kanunu’nun işkence suçunu düzenleyen maddesi yerine daha hafif ceza 
içeren başka hükümlerine göre ceza verilmesi, böylelikle işkence eyleminin 
hukuk âleminde gerekli karşılığı görmemesidir. Bu başlık altında, diğer 
nedenler bir tarafa bırakılarak, yargı organlarının işkence iddiaları 
karşısındaki tavrına değinilecektir. 

Yukarıda belirtildiği gibi, işkence ile elde edilen delil, yargılamada 
esas alınamaz. Ancak, yargılama süreci içinde, ikrarın işkence ile ya da zorla 
alındığı iddiası yargı organı tarafından dikkate alınmadığında, ortaya 
tehlikeli bir durum çıkmaktadır. Çünkü bu durumda hem işkence sonucu 
elde edilen deliller hükme esas alınmakta, hem de işkence suçunun failleri, 
suçlarının karşılığı olan yaptırımdan kurtulmaktadır. Bu ise, bir hukuk 
devleti açısından kabul edilemez olmasından başka, yargı erkine duyulan 
güvenin ve sonuçta iktidarın meşruluğunun tartışılır olması sonucunu 
doğurur. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin işkence ve kötü muamele 
yasağını düzenleyen 3. maddesini çiğnediği gerekçesiyle Türkiye’yi pek çok 
kez tazminat ödemeye mahkûm eden Strasbourg organları, bu trajik gerçeği 
de kararlarında dile getirmişlerdir. Mahkeme, Aksoy/Türkiye davasında 
gözaltına alınan ve dört gün boyunca Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü’nde 
işkenceye uğradığını ileri süren şikâyetçinin başvurusunu haklı görerek 
Türkiye’yi tazminat ödemeye mahkûm etmiştir. Bu olayda şikâyetçi 
işkenceye uğradığını resmi makamlar önünde ileri sürmüş olmasına karşın, 
Türk mahkemelerinde hukuki ya da cezai hiçbir soruşturma açılmamıştır. Bu 
davada Avrupa Mahkemesi, başvuran bakımından iç hukuk yollarının 
tüketilmesinin gerekli olmadığı sonucuna varmıştır:  
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 “Cumhuriyet Savcısının şikâyetçinin sakatlığını gördüğü halde hiçbir 
işlem yapmaması karşısında, şikâyetçinin ulusal hukuk yolları vasıtasıyla bir 
sonuca ulaşamayacağı kanaatine varması kolayca anlaşılabilir. ...Böylece 
Mahkeme, şikâyetçinin iç hukuk yollarının tüketilmesi konusundaki 
yükümlülüğünün özel koşullar nedeniyle aranamayacağı sonucuna 
varmıştır.”78   

Aydın v. Türkiye79 davasında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 
fiziksel ve bedensel şiddete ve tecavüze uğrayan şikâyetçinin başvurusunu 
haklı bulurken, ilgili Cumhuriyet Savcısının tutumuna da değinmiş ve olayı 
Sözleşmenin 13. maddesi bakımından da değerlendirmiş; Sözleşmenin bu 
maddesinin de ihlal edildiği sonucuna varmıştır:  

 “Somut olayda Savcıdan, makul olarak olayı ciddiye alıp esaslı bir 
soruşturma yapması beklenirdi. Oysa Savcı, Aydın Ailesinin gözaltına 
alınması olayındaki görgü tanıklarını dinlemediği gibi, aile üyelerinin iddia 
edildiği gibi jandarma karakolunda tutulup tutulmadığını da 
araştırmamıştır. Aksine, kendisi bunu yapmamış, jandarma görevlilerinin 
Aydın Ailesinin gözaltına alınmadığına ilişkin beyanlarıyla yetinmiştir.  

Mahkeme, keza, Savcı tarafından emredilen tıbbi muayenenin de, 
olayın ciddiyetinin gerektirdiği şekilde dürüstçe yapıldığı kanısında değildir. 

...Somut olay eğer iddia edildiği gibi ve Avrupa İnsan Hakları 
Komisyonu ve Mahkemesi’nin tespit ettikleri şekilde cereyan etmişse, durum 
çok elem vericidir. Ancak daha da hazini, söz konusu olayın Türk makamları 
tarafından değil, ta Strasbourg’dan gelen Avrupa İnsan Hakları Komisyonu 
heyeti tarafından açığa kavuşturulmasıdır.”80  

Bundan başka, pek çok davada daha Türkiye, Sözleşmenin 3. 
maddesini ihlal ettiği gerekçesi ile tazminat ödemeye mahkûm edilirken, bu 
davaların tümünde bulunan ortak nokta, başvuranlar tarafından mahkemeler 
önünde dile getirilen işkence iddialarının, kimi zaman doktor raporlarıyla ya 

                                                 
78  Aksoy/Türkiye. Bu kararın Türkçe çevirisi için bkz. Şeref ÜNAL, “Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’nin Aksoy – Türkiye Davasına İlişkin 18 Aralık 1996 Tarihli Kararı”, 
Yargıtay Dergisi, C. 23, S. 3, 1997, s. 372-384.  

79  Aydın/Türkiye. Bu kararın Türkçe Çevirisi için bkz. Şeref ÜNAL, “Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin Aydın – Türkiye Davasına İlişkin 25 Eylül 1997 Tarihli Kararı”, Yargıtay 
Dergisi, C. 24, S. 1-2, 1998, s. 208-212.   

80  ÜNAL, 1998, s. 212.  
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da diğer güçlü delillerle de desteklenmesine karşın dikkate alınmaması, 
hiçbir soruşturma yapılmaması, ya da takipsizlik kararı verilmiş olmasıdır.81 

Benzeri örneklerin çoğaltılması mümkün olmakla birlikte, sözü 
edilenler durumu gözler önüne sermek için yeterlidir. Eklemek gerekir ki, 
savcıların işkence iddiaları karşısında koydukları çekince ve besledikleri 
önyargıların, yargıçlar tarafından da paylaşıldığını, yabancılar tarafından 
hazırlanan bir raporda, bir İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi yargıcından 
yapılan alıntı ortaya koymaktadır: 

 “İşkence sonucu elde edilen delili dikkate almam. Ancak, [Avrupa 
Mahkemesi önüne] işkence iddiası götüren tutuklular, tutuklulukları 
sırasında kasıtlı olarak birbirlerini yaralamışlardır. Bir adli tabip bana 
tutukluların cezaevindeki yatakların yaylarıyla birbirleri üzerinde iz 
bıraktıklarını söyledi.”82 

Bu bağlamda, kamuoyu tarafından yakından takip edilen “Manisalı 
Gençler” 83 davasına ilişkin olarak Yargıtay’ın verdiği bozma kararı, bir 
örnek ve başlangıç olması bakımından önemlidir. Ancak, bu önemli bozma 
kararı öncesinde yaşananlar da işkence iddialarına resmi makamların bakış 
açısını yansıtması nedeniyle son derece önemlidir.  

Bilindiği gibi, bir kısmı olay tarihinde 16-17 yaşlarında olan 
davacıların bir “yasa dışı pankart asma” olayı ile ilgili olarak Manisa 
Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi görevlileri tarafından gözaltına alındıktan 
sonra, suçlarını itirafa zorlanmak için işkenceye maruz bırakıldıkları ileri 
sürülmüştü. Davacıların sorgulama sürecinin başlangıcında periyodik sevkler 
sırasında alınan tabip raporlarında bir darp ve cebir izine rastlanmadığı 
belirtilmişse de, “bir parlamenterin konuyla ciddi biçimde ilgilenmesi, 
mağdur ailelerinin ısrarlı yakınmaları, şikâyetlerin yoğunlaşması, yazılı ve 
görsel basın aracılığı ile kamu oyuna yansıtılması ve evrensel platforma 
taşıması nedenleriyle önce Adli Tabip, sevk üzerine Devlet Hastahanesi 
müdahiller vekillerinin çabaları ile İzmir Tabipler Odası (İTO) tarafından 

                                                 
81  Örnek kararlar için bkz. ÜNAL, 2001, s. 124-130. Ayrıca bkz. Uslu/Türkiye, Başvuru No. 

33168/03, 12 Nisan 2007; Yücel/Türkiye,  Başvuru No. 6686/03, 8 Nisan 2008. 
82  Report of the Joseph R. Crowley Program/Lawyers, “Committee for Human Rights: Joint 

1998 Mission to Turkey, Justice on Trial: State Security Courts, Police Impunity, and the 
Intimidation of Human Rights Defenders in Turkey”, Fordham International Law 
Journal, 1999, s. 2166.  

83  Bkz. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, E: 1998/10667, K: 1998/12819, T: 12.10.1998.   
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yaptırılan muayene ve tetkiklerden sonra tüm mağdurların fiziki ve psikolojik 
işkenceye maruz kaldıklarının belirlendiği” Yargıtay ilamında belirtilmiştir. 
Böylece Yargıtay 8. Dairesi, işkence yapıldığının sabit olması karşısında, 
inandırıcı olmayan ve dosya içeriği ile bağdaşmayan yetersiz gerekçelerle 
sanık polislerin beraatlerine karar verilmesini hukuka aykırı bularak oybirliği 
ile bozmuştur. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun aynı olaya ilişkin 15 
Haziran 1999 tarih ile 1999/8-109 esas ve 1999/164 sayılı kararı84 da 8. 
Daire’yi onaylar niteliktedir. 

Yargıtay, bazı kararlarında da, işkence iddiasının mahkemece dikkate 
alınmaksızın hüküm kurularak daha hafif bir suçtan mahkûmiyete 
hükmetmesi nedeniyle verilen kararı hukuka aykırı bularak bozmuştur.85 
Buna karşılık, bunun aksi yönde sonuçlanan yargılama süreçleri nedeniyle 
Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Sözleşmenin 3. 
maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkûm edilmeye de devam etmektedir.86 

Yargıtay’ın sınırlı sayıdaki bu kararları ilerisi için cesaret verici 
olmakla birlikte, işkence faillerinin pek çok durumda ancak olay kamuoyuna 
taşındıktan ve büyük bir kamuoyu baskısı oluştuktan sonra böylesi kararların 
verilmiş olması, geleceğe ilişkin ümitleri gölgelemektedir. İşkence 
iddialarına ilişkin davaların zamanaşımına uğraması da, bu karamsarlığı 
artıran bir diğer faktördür.87 Bununla birlikte, 2003 yılından itibaren işkence 
suçuna ilişkin davaların acele işlerden sayılarak duruşmalara 30 günden fazla 
ara verilememesi ve 1 Haziran 2005’den itibaren bu suçların zamanaşımı 
süresinin uzatılması, bu olasılığı azaltmaya hizmet eden olumlu 
düzenlemeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine de, işkence ve kötü 
muamelede bulundukları iddiasıyla kamu görevlileri hakkında açılan 
davalarda verilen mahkûmiyet hükümlerinin oranının, 2000’li yılların 
başlarında, toplam dava sayısının yüzde biri civarında olduğu dikkate 
alındığında88, bu konuda daha alınacak çok mesafe olduğu rahatlıkla 
söylenebilir. Bu düzenlemelerin ve yargı organlarının son yıllarda takınmaya 

                                                 
84  Yargıtay Dergisi, C. 25, S. 8, 1999, s. 1121. 
85  Yargıtay 4. C.D., E: 2000/7711, K: 2000/8439, T: 4.12.2000; Yargıtay 4. C.D., E: 

2000/3447, K: 2000/3207, T: 20.4.2000. 
86  Bkz. Ali ve Ayşe Duran/Türkiye, Başvuru No. 42942/02, 8 Nisan 2008. 
87  Örnek olarak bkz. Yargıtay 8. C.D., E: 2003/14285, K: 2005/2891, T: 4.5.2005. 
88  Bkz. İbrahim Ö. KABOĞLU, Özgürlükler Hukuku, 6. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 

2002, s. 314. 
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başladığını düşündüğümüz olumlu tutumun sürüp sürmeyeceği, gelecekte 
işkence ile mücadelede belirleyici olacaktır. 

IV. SONUÇ 

Devletin işkenceyi önleme yükümlülüğü, her şeyden önce, kendi 
insanlarına karşı yüklendiği çok önemli bir borç ve en temel insan hakları 
yükümlülüklerindendir. Gerçek anlamda insan haklarına dayanan devlet, bu 
açıdan bakıldığında, işkence uygulamalarının önünde en başta kendisi duran, 
işkenceye yol açabilecek hukuki boşluklarla maddi koşul ve ortamları 
ortadan kaldırmaya çalışan ve tüm bu tedbirlere karşın yine de gerçekleşen 
işkence olaylarının üzerine kararlılıkla yürüyen bir devlettir.  

Böylesi temel bir insan hakları sorununa ilişkin gerek ulusal hukuk 
düzenlerinde, gerekse uluslararası alanda çok sayıda düzenleme yapılmıştır. 
Türkiye’nin de taraf olduğu pek çok sözleşmede kesin bir dille yasaklanan 
işkence konusunda, başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmak üzere 
tüm uluslararası denetim organlarının oldukça tavizsiz bir tutum takındıkları 
ortadadır.  

İşkence yasağı noktasında bugün gelinen nokta itibariyle iç 
hukukumuzda önemli bir sorunla karşılaşılmadığı genel olarak söylenebilse 
de, bu düzenlemelerin yaşama geçirilmesi bakımından yargı organlarına 
büyük iş ve sorumluluk düşmektedir. Bu nedenle, yargı organlarının işkence 
iddiaları karşısındaki tutumlarının, yapılan hukuksal düzenlemelerin bir 
anlam ifade edebilmesi bağlamındaki rolünün belirleyici olduğuna kuşku 
yoktur. İşkencenin cumhuriyetin ilk kurulduğu günden beri hukuk düzeni 
tarafından kesin bir dille yasaklanmış olduğu ülkemizde, işkencenin 
sistematik bir uygulama halini aldığına ilişkin uluslararası raporların çok da 
eskide kalmadığı göz önünde bulundurulursa; bunda, yargı organlarının 
işkence iddiaları karşısındaki yaklaşımının da en az işkence suçunu fiilen 
işleyenlerinki kadar asli bir bileşen olduğunu kabul etmek gerekir.  

Türkiye’de, işkence iddiaları karşısında çoğu kez kayıtsız kalındığı, 
işkence yapmakla suçlanan kamu görevlilerinin kollandığı, işkenceye 
uğradığını ileri sürenler hakkında çeşitli yakıştırmalar yapılarak işkence 
faillerinin masum gösterilmeye çalışıldığı,  çoğu kez tanık olunan olaylardı. 
Bununla birlikte, sınırlı sayıda olayda da olsa, ulusal yargı yerleri tarafından 
işkence mağdurları lehine de kararlar çıkmaya başlaması önemli bir 
gelişmedir.  
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Yüksek yargı organları, işkence sonucu elde edilen “delillerin” 
yargılamada kullanılması konusunda eskiden beri tutarlı bir çizgi izlemiştir. 
Yukarıda sayılan sorunlar daha çok, işkence iddialarının araştırılması 
aşamasında karşımıza çıkmaktaydı. Bu konuda eleştiri konusu yapılan ve 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de pek çok kararında tespit ettiği 
husus, etkili soruşturma yürütülmesi konusunda yaşanan sıkıntılardı. Son 
yıllarda verilen sınırlı sayıda kararda ise, yoğun bir medya ve kamuoyu 
ilgisinden dolayı bile olsa işkence iddialarının üzerine gidildiği ve 
sorumluların cezalandırılabildiği görülmüştür. Ceza davalarında karşımıza 
yeni yeni çıkmaya başlayan bu tablonun yanında, işkenceci kamu 
görevlilerine rücu mekanizmasının harekete geçirilebileceğini ortaya koyan 
Danıştay kararının da, bu fiili işlemeye eğilimli olan kamu görevlilerini 
sınırlı da olsa frenleyebileceği düşünülebilir. 

Yine son yıllarda yapılan yasal değişikliklerle işkence faillerine 
verilen hapis cezalarının ertelenememesi, para cezasına çevrilememesi, bu 
suçların acele işlerden sayılarak duruşmalara 30 günden fazla ara 
verilememesi, bu suçların zamanaşımına uğramasının zorlaştırılması gibi 
düzenlemeler, yargı organlarının bir yandan işlerini kolaylaştırmakta, diğer 
yandan da işkence iddiaları karşısında tavizsiz bir tutum takınmaya 
zorlamaktadır.  

Resmi raporlara89 göre son yıllarda tedrici olarak azalma gösterdiği 
belirtilen ülkemizde işkencenin tümüyle ortadan kaldırılması, ancak yargı 
organlarının da işkence ile mücadele sürecinde verecekleri olumlu katkı ile 
başarılacaktır. 

 

                                                 
89  Bkz. T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, 2009, s. 209. Başkanlık, söz konusu 

raporunda işkence iddialarına ilişkin sayısal değerler açıklamamakla birlikte, a) 
Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvuru sayıları; b) Yerel mahkeme kararları; c) 
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ile il/ilçe insan hakları kurullarına yapılan başvuru 
sayıları; d) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvuru sayısı ve e) Bu 
mahkemenin verdiği karar sayısı dikkate alındığında tedrici azalmanın kendini gösterdiğini 
belirtmektedir. 
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REKABET KURUMUNUN YAPISINA İLİŞKİN YENİ BİR 
MODEL ÖNERİSİ 

 

M. Artuk ARDIÇOĞLU* 

 

Özet 

Bu çalışmada öncelikle, sosyal ve ekonomik alanda bir dizi kamusal 
görev ve yetkiyi üstlenen, idari yapıları klasik kamu tüzelkişilerinden farklı 
düzenlenmiş ve çeşitli adlandırmalarla anılan düzenleyici ve denetleyici 
kurumlara ilişkin genel bir değerlendirme yapılarak, hukuk sistemi içinde 
yarattıklara sorunlara değinilecektir. Meşruiyet krizi yaşadıkları düşünülen 
bu nitelikteki kamu tüzelkişilerine verilen görev ve yetkilerin kapsayıcılığı 
da ayrı bir sorundur. Faaliyet alanlarına ilişkin düzenleme, denetleme ve 
yaptırım uygulama yetkilerinin tek bir idari organda toplanması yetki 
temerküzünü doğurmakta, bu da hukuksal güvenlik ve korumayı 
zayıflatmaktadır. Bu nitelikteki kurumlardan biri olan Rekabet Kurumu 
incelenerek, belirtilen sorunların belirli ölçülerde aşılabilmesi için görev ve 
yetkilerin farklı idari organlarda paylaşıldığı yeni bir model önerisi sunmak 
çalışmanın ana amacıdır.  

Anahtar Kelimeler: Bağımsız idari otorite, düzenleyici ve denetleyici 
kurumlar, idari teşkilat, yetki temerküzü, Rekabet Kurumu.  

Abstract 

In this study, the consequences in legal system caused by the public 
corporations so called regulatory agencies which were donated with various 
public functions and powers in social and economic fields and different from 
the classic public corporations by their institutions will be examined. 
Bearing a legality crisis, the extent of the function and power given to such 
public corporations is another subject matter. Gathering the powers of 
regulation, supervision and imposing sanction in a singular administrative 
authority gave rise to concentration of power which has weakened the legal 
                                                 
* Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı. 
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security and protection.The main object of this study is to examine 
Competition Authority which is one of the sample organizations to these 
agencies and offer a new structural model in order to achieve the stated 
problems by distributing the function and powers to different administrative 
bodies.  

Keywords: Regulatory agencies, administrative structure, 
concentration of power, Competition Authority. 

Giriş 

Türkiye idari teşkilatında 1990 lı yıllar sonrasında yer bulan ve idare 
hukuku terminolojisinde ‘bağımsız idari otorite’, ‘bağımsız idari kurum’, 
‘düzenleyici ve denetleyici kurum’, ‘düzenleyici ve denetleyici kamu 
kurumu’, ‘düzenleyici ve denetleyici otorite’, ‘regülasyon kurumu’ gibi farklı 
adlandırmalarla anılan bir dizi kamu tüzelkişi mevcuttur. Bu adlandırmalar 
incelenen idari organların klasik yapıdan farklılık arzeden bağımsızlık 
niteliği ile yürüttükleri faaliyetin niteliğine öncelikle vurgu yapmaları 
bakımından ayrışmaktadırlar. İçerik olarak bakıldığında ise, kavramsal bir 
ayrımdan ziyade, terminolojik bir çeşitliliğin olduğunu söylemek daha 
doğrudur.  

Tercih edilen terimden bağımsız olarak, kavram üzerinde tam bir 
mutabakat olmadığı gibi1, hangi kurumların bu nitelendirmeyi hak ettiği 
konusunda da farklı kabuller vardır. Örneğin ilk örneklerden sayılan 
Sermaye Piyasası Kurulu için bu nitelendirmenin yerinde olmadığı 
belirtilmektedir.2 Keza, Rekabet Kurumunun da bir bağımsız idari otorite 
olmadığı savunulmaktadır.3 "Bağımsız idari otorite" kavramı yapı taşlarına 
ayrılarak; 'bağımsızlık' sözcüğünün organik ve işlevsel anlamda yürütme 
organı karşısında bağımsızlığı, 'idari' sözcüğünün kamu tüzelkişisi olup 

                                                 
1 Bağımsız idari otoritelerden söz etmenin Türk idari sisteminin belirgin verileri ve genel 

ilkeleri karşısında fantezist bir girişim olarak görülebileceğini belirtenler de, varlıklarını 
kabul etmektedir (Lûtfi Duran, "Türkiye'de Bağımsız İdari Otoriteler", AİD, C. 30, S. 1, 
Mart 1997, s. 3). 

2 Bu Kurul için 'bağımsız idari otorite benzeri' tanımlaması yapıldığı gibi (Ali Ulusoy, 
"Bağımsız İdari Kurumlar", DD, Y. 29, S. 100, 1999, s. 9); bağımsız idari otorite 
sayılamayacağı, hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşu olan bir kamu kurumu 
olduğu da belirtilmektedir (Melikşah Yasin, Sermaye Piyasası Kurulu ve İşlemleri, 
Seçkin Yayıncılık, Ankara 2002, s. 171). 

3 Zehra Odyakmaz, "İdari Teşkilat İçinde Rekabet Kurumunun Yeri ve Önemi", Ankara 
Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı2002, 08-11 Ocak 2002 Ankara, C. II, s. 97 vd.. 
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olmadıklarına bakılmaksızın idari organ niteliği taşıdıklarını, 'otorite' 
sözcüğünün de danışma organı olmayıp, düzenleyici veya birel idari icrai 
kararlar alıp uygulayan kuruluşlar olduklarını gösterdiği tespiti yapılmıştır.4 

‘Düzenleyici ve denetleyici kurum’ terimi, 10.12.2003 tarih ve 5018 
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yasakoyucunun tercihi 
olarak pozitif hukuktaki yerini almıştır. Anılan Kanun’un tanımlar başlıklı 3 
üncü madde (c) bendinde, “Düzenleyici ve denetleyici kurumlar: Bu Kanuna 
ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar,” ifade ettiği hükmü yer almıştır. 
III sayılı cetvelde yeralan kurumlar sekiz adet olup, şunlardır: Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye 
Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün 
ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu. Bu çalışmada da bu nitelikteki 
kurumlar için, pozitif hukukta yerini almış olan ‘düzenleyici ve denetleyici 
kurum’ terimi tercih edilecektir. Ama hemen ilave etmek gerekir ki, terim, 
bu nitelikteki kurumların ‘yaptırım uygulama’ yetkilerini içermemesi 
bakımından ciddi bir ifade eksikliğini barındırmaktadır. ‘Kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları’ örneğindeki anlatımcı uzunluğa düşme 
durumu olmasa, bunlar için önerilebilecek terim ‘düzenleyici, denetleyici ve 
yaptırım uygulayıcı kurumlar’ olacaktır.  

1.- Genel olarak düzenleyici ve denetleyici kurumlar 

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, faaliyet alanlarına göre; piyasa 
ekonomisinin düzenlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına 
alınması, idarenin keyfiliğine karşı bireylerin savunulması şeklinde üç gruba 
ayrılarak da incelenmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren bağımsız idari 
otorite örneklerinin büyük kısmı ilk gruba dâhildir. Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu, ikinci gruba örnek gösterilmektedir.5Üçüncü gruba girecek örnekler 
ise, farklı bir hukuki statüye sahip olan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 
ile Anayasal zemini mevcut, yasal düzenlemeye muhtaç Kamu Denetçiliği 
Kurumudur.  

                                                 
4 Turgut Tan, "Bağımsız İdari Otoriteler veya Düzenleyici Kurullar", AİD, C. 35, S. 2, 

Haziran 2002, s. 15. 
5 Tan, Bağımsız İdari Otoriteler veya Düzenleyici Kurullar, s. 14. Türkiye'ye özgü bir 

değerlendirme ve gruplandırma için bkz. Ali Ulusoy, "Rekabet Kurumu ile Diğer 
Bağımsız İdari Kurumlar Arasında Çıkabilecek Uyuşmazlıklar ve Çözüm Perspektifleri", 
Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı2002, 08-11 Ocak 2002 Ankara, C. I, s. 
733, 734. 
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Düzenleyici ve denetleyici kurumlar için şu değerlendirme yanlış 
olmayacaktır: Siyasetin alanında yer almakla beraber, siyasetçinin 
ulaşamayacağı mesafededirler. Genel olarak siyasetçilerin görev ve yetkileri, 
bu organların karar mekanizmalarındaki kişileri atamakla başlamakta ve 
bitmektedir. Siyasetçilere güvensizlik ve sektörel hassaslıklar, bu nevi 
kurumların meşrulaştırılmalarında en çok kullanılan argümanlardır.6 Hassas, 
duyarlı gibi sıfatlar bu alanların 'teknik' bilgi gerektirdiği, bu nedenle de 
ancak 'bilenler' ve 'yetkililer' inisiyatifinde olmaları gerektiğine işaret eder.7 
İdarenin teknik bir faaliyet olduğu ve bu anlamda siyasetin ve siyasetçinin 
dışında olması gerektiği savı yeni de değildir.8 

Böylesine teknik konularda doğal olarak bir uzmanlığı bulunmayan 
halkın ve temsilcilerinin söz hakkı bulunmaması, bu anlayışın doğal bir 
uzantısıdır. İdare, bilginin bir türevi olarak değerlendirildiği ölçüde 
mutlaklaşmakta ve siyasetin çatışma ve uzlaşmaları ile şekillenen çok 
anlamlılığından kurtulmaktadır. Artık olabilirlikler ve bunların belirli bir 
zeminde mücadelesi değil, olması gereken 'doğru'nun mutlaklığı vardır. Bu 
değerden arınmışlık savı da, meşruiyetin bir kaynağı olarak sunulmaktadır.9 

Ayrıca, hassaslık, duyarlılık gibi nitelendirmelerin, bu kurumların 
düzenledikleri alanların artık ulusal ölçekte bir düzenlemeden ziyade 
uluslararası ve ülkeden ülkeye değişmeyecek bir norm alanı yaratma 
ihtiyacından kaynaklandığını söylemek mümkündür. Küreselleşen sermaye 
ve aktörler tabi olacakları hukuku da bilmek istemekte ve uluslararası 
sözleşme ve kurumlar aracılığıyla, ülke düzeyindeki düzenlemeleri büyük 
ölçüde benzerleştirmektedir.  

                                                 
6 "Siyasi iktidar ve ekonomik güç odakları karşısında ancak bağımsız ve güvenceli 

otoriteler, temel hak ve özgürlükler ile piyasa mekanizmalarının düzgün işleyişini, 
bunların müdahale, baskı ve etkileri olmadan sağlayabilir ve güvence altına alabilir" 
(Duran, s. 4). Aynı yönde görüşler için bkz. A. Şeref Gözübüyük/Turgut Tan, İdare 
Hukuku Cilt I-Genel Esaslar, Turhan Kitabevi, Ankara 1998, s. 286; Ulusoy, Bağımsız 
İdari Kurumlar, s. 4; Metin Günday, İdare Hukuku,Yenilenmiş 5. B., İmaj Yayıncılık, 
Ankara 2002, s. 491. 

7 Duran, s. 5. 
8 "İdarenin ve idare kudretinin siyasi iktidar karşısında mevcudiyeti ve bir dereceye kadar 

istiklâli " hakkında bkz. Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumî Esasları, 3. B., 
Hak Kitabevi, İstanbul 1966, C. III, s. 1448 vd. 

9 Cüneyt Ozansoy, "Kamu Hizmetinde İdeolojik Boyut", 2000 Yılında İdari Yargı 
Sempozyumu, Danıştay Yayınları No: 59, Ankara 2000, s. 33 vd. 
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Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, siyasal teori, anayasa hukuku ve 
idare hukuku boyutunda olmak üzere üç kademede değerlendirilebilir.  

Siyasal teori açısından, öncelikle düzenleyici ve denetleyici kurumları 
neo-liberal düşüncenin biçimlendirdiği söylenebilir.10 Özellikle devleti 
iktisadi alandan çıkarmayı ve eğitim, sağlık gibi sosyal konuları da iktisadi 
alana dâhil etmeyi amaçlayan neo-liberal akım, iktisadi alanın 
düzenlenmesinde devlete sadece kamu gücüne ihtiyacı olduğu ölçüde yer 
verilmesini kabul etmektedir.11 Devlet bizzat faal bir aktör olarak yer 
almayacak, sadece serbest piyasa ilişkileri içinde işleyecek bu alanı 
düzenleyip, denetleyecektir. Kısaca devlete biçilen rol aktörlük değil, 
rejisörlüktür. Özelleştirme uygulamaları da bu siyasetin bir gereği olup, 
ülkemizde anayasal temellerine 13.08.1999 tarih ve 4446 sayılı Kanun ile 
kavuşmuştur. Bu Kanun ile Anayasanın 47 inci maddesi başlığına 
özelleştirme sözcüğü de ilave edilerek "Devletleştirme ve Özelleştirme" 
şeklini almış ve eklenen 2 nci fıkra ile kamu mülkiyetinde bulunan işletme 
ve varlıkların özelleştirilmesi usul ve esaslarının ve 3 üncü fıkra ile de kamu 
yatırımlarının ve kamu hizmetlerinin özel hukuk sözleşmeleri ile özel hukuk 
kişilerine gördürülmesi ve devrinin kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. 125 
inci maddeye eklenen 2 nci fıkra ile de imtiyaz sözleşmelerinde tahkim yolu 
benimsenmiş ve 155 inci madde 2 nci fıkrasında bu sözleşmelerinin 
incelenmesindeki Danıştayın idari etkinliği değiştirilmiştir. Karma 
ekonomiden, serbest piyasa ekonomisine geçişin anayasal temellerinin 
belirlenmesinin ötesinde, yargı organının bu siyasetin önünde bir engel 
olarak değerlendirilmesi ve bunun aşılması düşüncesi de bu anayasa 
değişikliklerinde etken olmuştur.12 

Demokratik meşruluk konusu da bağımsız idari otoriteler için ciddi bir 
sorundur. Demokratik meşruluğun, asgari biçimsel öğesi, halkın siyasal 

                                                 
10 Ulusoy, Bağımsız İdari Kurumlar, s. 4. 
11 Küreselleşmenin de bu süreci tetiklediği konusundaki değerlendirme için, bakınız: 

Günday, İdare Hukuku, s.493. 
12 Fransız doktrininde özelleştirme uygulamaları ile bağımsız idari otoritelerin ortaya çıkması 

ve gelişimi arasında kurulan bağ için, bakınız Turgut Tan, Bağımsız İdari Otoriteler veya 
Düzenleyici Kurumlar, s.12. 
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alandaki konular üzerinde doğrudan veya temsilcileri vasıtasıyla etkide 
bulunma ve denetleme imkânına sahip olmasıdır.13 

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ise siyasal etkilenmelerden 
olabildiğince uzak tutulmak amacıyla şekillendirilmiş, ne yürütmenin ne de 
yasamanın söz sahibi olamayacağı bir alana taşınmıştır. Siyasetsizleştirme, 
neo-liberal akımın bir siyaseti olarak hâkimiyetini kurmaktadır. Yasamanın 
her zaman, düzenleyici ve denetleyici kurumları düzenleyen yasalarda 
değişiklikler yaparak, gerek yapısını gerekse de politikalarını belirleme 
gücüne sahip olduğu savı, esasta haklı olmakla beraber, geleceğe ilişkin bu 
olabilirlik, olanı meşrulaştıramamaktadır.  

Bu noktadaki değerlendirmeyi anayasa hukuku boyutunda 
sürdürdüğümüzde, parlamenter demokrasiden de sapmalar olduğunu 
söyleyebiliriz. Ekonomik kamu hukukunun giderek yetkileri yasamadan 
yürütmeye kaydırması ve parlamenter denetimin sınırlı bir hal alması genel 
bir durumdur.14 

Parlamenter demokrasinin temelinde, yürütmenin yasamaya karşı 
sorumluluğu (hesap sorulabilirlik) yatar. Asli olan yasama, türevsel olan 
yürütmedir. Parlamenter rejimin bir gereği olarak hükümet yasamanın daimi 
denetimine tabidir.15 

Yürütme organı içinde yer alan idare de, tek tek bakanlar ve genel 
olarak Bakanlar Kurulu aracılığı ile yasamanın denetimi altındadır.16 
Düzenleyici ve denetleyici kurumları bu açıdan incelediğimizde; Bakanlar 
Kurulu ve/veya bir bakanlığa, bu kurumlar üzerinde özellikle bir yetki 
tanınmak istenmediği görülmektedir. Mevcut Bakanlar Kurulunun, 
düzenleyici ve denetleyici kurumların karar organlarındaki üyelerden hiç 
birini seçmemiş veya sadece küçük bir oranını seçmiş olması muhtemeldir. 
Bu durumda da, düzenleyici ve denetleyici kurumların benimsediği 
                                                 
13 Halkın iktidarı kullanan kadroyu denetimi altında tutması, demokratik rejimin ayırt edici 

bir özelliğidir. Bkz. MünciKapani, Politika Bilimine Giriş, 3. B., AÜHF Yayınları No: 
468, Ankara 1983, s. 106 vd. 

14 Turgut Tan, Ekonomik Kamu Hukuku, TODAİE Yayınları No: 210, Ankara 1984, s.21. 
15 Tahsin Bekir Balta, Türkiye'de Yürütme Kudreti, AÜSBF Yayınları No: 114-96, 

Ankara 1960, s.45; Turan Güneş, Parlemanter Rejimin Bugünkü Mânası ve 
İşleyişi,.İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 661, İstanbul 1956, s. 66 vd.  

16 Bakanlar Kurulunun yasamaya karşı sorumluluğu için bkz. Bülent Tanör/Necmi 
Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, YKY, İstanbul 2001, s. 
345 vd. 
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politikalar ve işleyişleri üzerinde söz sahibi olamayacaktır. Dolayısıyla 
yasama da bu alanda, yürütme üzerinde etkili olamamaktadır. Düzenleyici ve 
denetleyici kurumlar üzerinde yetkisi bulunmayan Bakanlar Kurulunun gene 
de yasamaya karşı sorumlu tutulmasını beklemek hiç de haklı olmayacaktır. 
En basitinden şu söylenebilecektir: Bakanlar Kurulunun, bu nevi kurumlar 
üzerinde yetkisinin olmaması, kanunla öngörülmüş olması nedeniyle, bizzat 
yasamanın tercihidir.17 

İdare hukuku açısından da düzenleyici ve denetleyici kurumlar yeni 
çözümlemeleri zorunlu kılmaktadır. Her şeyden önce idari bütünlük 
konusunun nasıl halledilebileceği çetin bir sorudur. 

Bu kurumlar klasik idari örgütlenme modelinin dışına 
çıkmaktadırlar.18 Ülkemizdeki düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Fransa 
örneğinden farklı olarak, kamu tüzelkişiliğine sahiptirler. Bu nedenle klasik 
idari teşkilat şemasındaki muhtemel yerleri, yerinden yönetim kuruluşları 
arasında olacaktır.19 

1982 Anayasası md. 123/1'de idarenin kuruluş ve görevleriyle bir 
bütün olduğu belirlendikten hemen sonra ikinci fıkrada, bu organik ve 
fonksiyonel bütünlüğün merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına 
dayanacağına yer verilmiştir.  

Öngörülen bu iki yönetim biçiminin esaslarının ne olduğu konusunda 
Anayasanın izleyen maddelerinde belirli bir açıklık olmadığı gibi, önemli 
eksiklikler mevcuttur. Merkezden yönetim, “merkezi idare” adı altında 
sadece taşra teşkilatına indirgenmiş (AY md. 126); yerinden yönetim için ise 

                                                 
17 Genel yönelim, merkezi idarede bulunan yetkilerin bu otoritelere aktarılması şeklindedir. 

Siyasetçilere duyulan güven eksikliğini, siyaseti kendi içinde revize etmek yerine, bu 
kurumların ihdası ile aşmaya çalışan bu yönelim ise haklı olarak 'çok ciddi ve riskli bir 
yanılgı' olarak değerlendirilmektedir (Ali İhsan Karacan, "Özerk Kurullar Eski Tarz 
Siyaset Yapmanın Yeni Araçları mı? II" Dünya Gazetesi, 20.06.2001; Tan, Bağımsız 
İdari Otoriteler veya Düzenleyici Kurullar, s.34). 

18 Gözübüyük/Tan, Cilt I, s. 286. Odyakmaz, s. 94'te, bağımsız idari otoritelerin varlığının 
kabulünün idarenin parçalanması anlamına geldiği belirtilmektedir. 

19 Düzenleyici ve denetleyici kurumlar olarak nitelenen kamu tüzelkişilerinin yerinden 
yönetim kuruluşu olduğu görüşü, Türk idare hukuku doktrininde genel kabul görmekte, 
ancak yerinden yönetim kategorisi içindeki konumuna ilişkin olarak farklı fikirler 
doğmaktadır: Hizmet yönünden yerinden yönetim içinde beşinci bir kategori (Kemal 
Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2002, s. 185); üçüncü bir 
yerinden yönetim kategorisi (Ulusoy, Bağımsız İdari Kurumlar, s. 13, Günday, İdare 
Hukuku, s. 497) ... gibi. 
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sadece yer yönünden yerinden yönetim kuruluşlarına değinilmiştir (AY md. 
127). Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının ise sınırlı bir kısmı Anayasada 
özel maddelerinde düzenlenmiştir. Bunlar; Yükseköğretim Kurumları (AY 
md. 130) ve Üst Kuruluşları (AY md. 131), Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu, Radyo ve Televizyon Kuruluşları ve Kamuyla İlişkili Haber 
Ajansları (AY md. 133), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AY 
md. 134) ile Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarıdır (AY md. 
135).20 

İdari bir organ olan bağımsız idari otoriteler herhangi bir bağ ile idari 
bütünlük içine alınmamıştır. İdari bütünlüğü sağlayacak araçlardan, özellikle 
öyle arzulandığı için, yoksundur. Bağımsız idari otoriteler üzerinde, kural 
olarak, hiyerarşi ve vesayet denetimi bulunmadığı, işlem ve eylemlerinin 
doğrudan doğruya 'icrai' niteliğe ve kuvvete sahip olup, sadece yargısal 
denetime tabi oldukları belirtilmektedir.21 Ne merkezi teşkilat içinde yer alan 
birimler gibi hiyerarşik bir bağ ile, ne de yerinden yönetim kuruluşlarında 
olduğu gibi vesayet bağı ile idari bütünlük içinde yer almışlardır.  

Rekabet Kurumu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile‘ilişkilendirilmiş’, 
ancak idare hukuku terminolojisine yabancı bu terime22 hiç bir sonuç 
bağlanmak istenmemiştir.23 Bilakis, Kurumun görevini yaparken bağımsız 
olduğu ve hiç bir organ, makam, merci ve kişininKurumun nihai kararlarını 
etkilemek amacıyla emir ve talimat veremeyeceği düzenlenmiştir. 
Maddedeki bu ifadeler, Kurul üyelerinin yürütme tarafından görevden 
alınamamaları ile birleştiğinde, Kurula, yargı organlarına tanınmasına alışık 
olduğumuz güvencelerin verildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bütün 
bunlar ise, düzenleyici ve denetleyici kurum tanımlamalarında özenle 
vurgulanan organik ve işlevsel bağımsızlığın doğal uzantısıdır. 

                                                 
20 Türkiye idaresi birimlerinin tür ve çeşitleri bakımından sayılı ve sınırlı olarak 

(numerusclasus) Anayasada saptandığı değerlendirmesi yapılmaktadır (Duran, s. 8 ). 
21 Duran, s.4. 
22 "Bu ilişkinin şimdiye kadar idarede varlığı bilinen 'bağlı' veya 'ilgili' bakanlık 

kavramlarından farklı bir münasebeti içerip içermediği anlaşılamamaktadır" (Duran, s. 6).  
23 'İlişki' ifadesinin idari bütünlüğün sağlandığı anlamına geleceği ve Bakanlığa Kurum 

kararlarına karşı dava açma hakkı tanıdığı, bunun ise bir idari vesayet yetkisi olarak kabul 
edilebileceği yönündeki değerlendirme için, bakınız: Ulusoy, Bağımsız İdari Kurumlar, s. 
13-14. Ayrıca yazar, bu şekilde siyasi sorumluluk bağının da kurulabileceğini ve 
parlamenter sistem açısından doğan meşruluk krizinin çözümlenebileceğini belirtmektedir. 
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Yukarıda belirtilenler ışığında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 
ve bu anlamda Rekabet Kurumuna, Anayasa ile kabul edilmiş parlamenter 
rejim ve idare örgütlenmesi çerçevesinde, teşkilat şemasında bir yer 
bulunabileceği düşünülmemektedir. Bu kuruluşlar, anayasal bir güvenceye 
kavuşturulmak için24 değil, siyasal sistem ve hukuk sistemi içinde yer 
alabilmek için anayasal düzenlemeye tabi tutulmalıdır. Mevcut düzenleyici 
ve denetleyici kurumlar içinde sadece Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 
Anayasa madde 133 e eklenen ikinci fıkrada zikredilmekle anayasal bir 
kurum halini almıştır.25 Anayasa madde 74 e, 12 Eylül 2010 değişiklikleri ile 
eklenen fıkralarda zikredilen Kamu Denetçiliği Kurumu da bu kapsamda 
değerlendirilebilir.   

2. Rekabet Kurumunun Mevcut Yapısı 

Rekabet Kurumunun iç teşkilatı, 07.12.1994 tarih ve 4054 sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (RKHK)’un 21 ve devamı 
maddelerinde düzenlenmiştir. Anılan madde uyarınca Kurumun üç esas 
birimi vardır: Rekabet Kurulu (RKHK md. 22 ilâ 28), Başkanlık (RKHK 
md. 29 ilâ 31) ve Hizmet Birimleri (RKHK md. 32). Doktrinde 'bağımsızlık' 
niteliğinin esas olarak Kurulda olduğu, Kurumun ise 'özerk' nitelikte olduğu 
belirlemesi yapılmaktadır.26 

a. Rekabet Kurulu 

Karar organı olan Rekabet Kurulunun (Kurul), nasıl ve kimlerden 
oluşacağı, Kurul üyelerinin niteliği, görev süreleri, tabi oldukları yasaklar, 
yeminleri ile görev ve yetkileri Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup, 
Kurul Rekabet Kurumunun ana organı niteliğindedir. Hatta çoğu halde 
Kurul, Kurumun önüne geçmektedir. Kanun’un öngördüğü rekabet düzenini 
koruma işlevinin asıl olarak Kurulun aldığı kararlarla sağlanması ve çoğu 

                                                 
24 Ulusoy, Bağımsız İdari Kurumlar, s. 16; Tan, Bağımsız İdari Otoriteler veya Düzenleyici 

Kurullar, s. 35. 
25 İlgili düzenleme:  

(Ek fıkra: 21/6/2005-5370/1 md.)Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve 
denetlemek amacıyla kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dokuz üyeden oluşur. 
Üyeler, siyasî parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı 
olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasî parti grubuna düşen üye sayısı esas 
alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir. Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri, üyelerinin nitelikleri, seçim 
usulleri ve görev süreleri kanunla düzenlenir. 

26 Tan, Bağımsız İdari Otoriteler veya Düzenleyici Kurullar, s. 5. 
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halde muhatabın Kurul olması, bu algılayışı kuvvetlendirmektedir. Kanun’un 
da, Kurum Başkanı yerine Kurul Başkanı düzenlemesine yer vermesi ve 
Kurumun en üst amiri ve genel yönetim ve temsilinden Kurul Başkanını 
sorumlu kılması, Kurulu esas tuttuğunun bir göstergesidir. Ayrıca, 
düzenleyici ve denetleyici kurum olarak adlandırılan grupta yer alan idari 
birimleri adlandırmada henüz belirli birlik olmaması da bu sonucu 
desteklemektedir.27 

RKHK değişik md. 22 uyarınca, biri Başkan biri İkinci Başkan olmak 
üzere toplam yedi üyeden oluşan Rekabet Kurulu üyelerini atamaya yetkili 
makam Bakanlar Kuruludur. Ancak Bakanlar Kurulu; iki üyeyi Rekabet 
Kurulunun, bir üyeyi Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, bir üyeyi Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığının, birer 
üyeyi ise Yargıtay, Danıştay ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin her 
boş üyelik için kendi kurumları içinden veya dışarıdan göstereceği ikişer 
aday arasından seçer ve atar. Bakanlar Kurulu, Kurulun göstereceği üç aday 
arasından birisini Başkan olarak görevlendirir, İkinci Başkanı ise Kurul 
üyeleri seçer. Atamaya yetkili makam olan Bakanlar Kurulunun, yetki 
paralelliği ilkesi uyarınca, Kurul Başkanı ve üyeleri görevden alma yetkisi 
yoktur. Kanun’da belirtilen şartların mevcudiyeti halinde, Kurul kararıyla, 
Kurul Başkan ve üyelerinin görevi sona erer.  

Kurulun görevleri, Kanun’un 27 nci maddesinde düzenlenmiştir. Ana 
görev ve yetkileri; Kanun’un uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri yapmak, 
belirli anlaşmalara muafiyet tanımak, menfi tespit belgesi vermek, Kanun 
kapsamındaki birleşme ve devralmalara izin vermek, rekabeti sınırlayıcı 
anlaşma ve uyumlu eylemler ile hâkim durumun kötüye kullanımı hallerinde 
hizmet birimleri aracılığıyla denetleme yapmak ve rekabet düzeninin ihlal 
edildiğini tespit etmesi halinde yaptırım uygulamaktır.Kurulun bu 
faaliyetleri, Anayasa madde 167 ile Devlete verilen para, kredi, mal ve 
hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlama ve geliştirici 
tedbirleri alma, piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve 
kartelleşmeyi önleme görevine ilişkin, ekonomik kamu düzenini korumaya 
yönelik ekonomik kolluk faaliyetidir.   

 

                                                 
27 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulunda bu türde bir 'kurum' - 

'kurul' farklılaştırılması yapılmamış, adı geçen idari birimler 'Kurul' olarak 
düzenlenmişlerdir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARDIÇOĞLU 47 

b. Başkanlık 

Rekabet Kurumu Başkanlığı; Rekabet Kurulu Başkanı, İkinci Başkanı 
ve Kurul Başkan Yardımcılarından oluşur. RKHK md. 31 uyarınca iki adet 
Kurul Başkan Yardımcısı, Başkanlık hizmetlerinin yürütülmesinde Başkana 
yardımcı olmak amacıyla görevlendirilebilir. Başkan Yardımcıları, Başkan 
tarafından verilen görevleri yapmak, talimatları yerine getirmek, teşkilat 
kademeleri ve ilgili hizmet birimleri arasında uyum ve işbirliğini sağlamakla 
yükümlüdür.  

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan Rekabet Kurumu Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik28 (ÇUEY) madde 37 de, RKHK md. 30’a 
nazaran daha ayrıntılı surette Başkanlığın görev ve yetkilerini düzenlemiştir. 

Başkanlık, esas olarak Kurumun bürokratik işleyişini sağlayan, Kurul 
ile hizmet birimleri arasındaki köprüyü kuran ve “uyumlu, verimli, disiplinli 
ve düzenli bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde organizasyonu ve 
koordinasyonunu sağlamak” la görevli birimdir. RKHK md. 30/1-d uyarınca 
da, “hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula 
sunmak” Başkanlığın görevleri arasındadır. Kurumun iç işleyişindeki bir dizi 
görev ve yetkisinin yanı sıra, Kurum iradesinin dışa yansımasında da etkin 
olan birimidir.  

c. Hizmet Birimleri 

Rekabet Kurumunun hizmet birimleri RKHK md. 32'de genel olarak 
belirtilmiştir. Madde uyarınca, Kurumun hizmet birimleri; Daire 
Başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri 
ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Belirtilen bu üç birimin alt 
ayrımlarına Kanun’da yer verilmemiştir. RKHK md. 34/2'nin ikinci 
cümlesinde belirtildiği üzere "Kurul, ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro 
statülerinin düzenlenmesinde serbesttir". Kurumun iç teşkilatlanmasına 
ilişkin bu hüküm, klasik kamu kurumlarından ne denli farklılaşıldığının bir 
başka göstergesidir. Kanunla veya kanunun açıkça yetki verdiği hallerde 
idari bir işlemle de kurulabilen kamu kurumları, kendi iradeleri ile kuruluş 
biçimlerini ve statülerini etkileme imkânına sahip değildirler.29 Konu, 
Anayasa md. 123/1'de yer alan "İdare, kuruluş ve göreviyle bir bütündür ve 
kanunla düzenlenir" hükmünün getirdiği 'kanuni idare' ilkesi açısından 
incelendiğinde ortaya bir dizi problem çıkmaktadır. Kanunla Kuruma verilen 
                                                 
28  R.G.: 21.06.1997 – 23026. 
29 Günday, İdare Hukuku, s.456. 
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rekabet düzenini koruma görevinin gerçekleştirebilmesinde ana hizmet 
birimi olarak teşkilatlanmış Daire Başkanlıklarının vazgeçilmez önemi 
vardır. Kurumun karar organı olan Rekabet Kurulunun oluşumu, görev ve 
yetkilerine ilişkin ayrıntılı bir düzenlemeye gidilirken, sonuçta karar 
organının yetkilerini kullanmasında esas teşkil eden hazırlık işlemlerini 
gerçekleştirecek ana hizmet birimlerine Kanunda hiç yer verilmemiş olması 
ciddi bir eksikliktir. Kamu hukuku tüzelkişilerinin sadece kuruluşları değil 
görev ve yetkileri, işleyişleriyle ilgili yöntem ve konuların da kanunla 
düzenlenmesi gereklidir.30 

Örgütlenme yetkisi açısından serbest ve esnek kılınan Kurumun 
hizmet birimleri, Kanun’un "Yönetmelikler" başlıklı 62 nci maddesi 1 inci 
fıkrasında yer alan "Bu Kanunda belirtilenlerin dışında, Kurumun yetkilerini 
kullanışı, yönetim ve çalışma esasları, .... Kurulca hazırlanacak ve Bakanlar 
Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmeliklerde düzenlenir" hükmüne 
dayanılarak çıkarılan ÇUEY'in 38 ilâ 53 üncü maddelerinde düzenlenmiştir. 

Alıntı yapılan maddede kuruluş ve teşkilatın yönetmelikle 
düzenleneceği konusunda bir hüküm olmamasına rağmen, ÇUEY md. 1 ve 
2'de Yönetmeliğin amaç ve kapsamı arasında Kurumun kuruluş esaslarını 
belirlemek ve teşkilatını düzenlemek sayılmış ve teşkilata ilişkin ayrıntılı 
hükümler bu Yönetmelik’te yer almıştır. RKHK md. 62'de belirtilen 
'yetkilerin kullanımı ile yönetim ve çalışma esasları"nın, teşkilatı kurma 
veya yetkileri belirlemeyi de kapsadığı şeklindeki bir yorum son derece 
zorlayıcı olacaktır.  

ÇUEY md. 38'de yanlış bir ifadelendirme ile, Kurum teşkilatının; 
danışma birimleri, ana hizmet birimleri ve idari hizmet birimlerinden 
oluştuğu belirtilmiştir. Oysa RKHK md. 21'de yerinde olarak düzenlendiği 
gibi, hizmet birimleri yanında, Rekabet Kurulu ve Başkanlık da Rekabet 
Kurumu teşkilatına dâhildir. ÇUEY md. 39 uyarınca, Kurumun hizmet 
birimleri, Daire Başkanlıkları ile bunlara bağlı olarak çalışan grup 
başkanlıkları, müdürlükler ve bunların bünyesindeki servislerden oluşur. 
Hangi birimlerinin doğrudan kendisine, hangi birimlerin Başkan 
Yardımcılarına bağlı olacağını belirleme yetkisi de ÇUEY md. 38/2 ile 
Kurul Başkanına verilmiştir. ÇUEY md. 53'te de, daire başkanlıkları, grup 
başkanlıkları ve müdürlüklerden birkaçının kuruluş aşamasında bir daire 
başkanı, bir grup başkanı veya bir müdüre bağlanabileceği gibi; hizmetlerin 

                                                 
30 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, Alfa, İstanbul 2002, s.124. 
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gerektirmesi halinde Kurul kararı ile mevcut birimler birleştirilebileceği, iki 
veya daha fazla birime dönüştürülebilecek veya yeni daire başkanlıkları, 
grup başkanlıkları ve müdürlükler kurulabileceği düzenlemesine yer 
verilmiştir. 

Ana hizmet birimlerinin daire başkanlığı şeklinde teşkilatlanacağı 
RKHK md. 32'de belirtilmiştir. ÇUEY md. 39'da düzenlendiği şekli ile 
Kurumun, daire başkanlığı şeklinde örgütlenmiş beş ana hizmet birimi 
vardır. Bunlar: I. Daire (Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve 
Kararlar Dairesi) Başkanlığı; II. Daire (Muafiyet ve Menfi Tespit Dairesi) 
Başkanlığı; III. Daire (Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Dairesi) 
Başkanlığı; IV. Daire (Birleşme ve Devralmalar Dairesi) Başkanlığı; V. 
Daire (Araştırmalar Dairesi) Başkanlığıdır. Anılan bu beş Dairenin görevleri 
sırasıyla, Yönetmeliğin 43, 44, 45, 46 ve 47 nci maddelerinde etraflı bir 
biçimde düzenlenmiştir. 

Ana hizmet birimleri, esas olarak, Kanunda öngörülen rekabet 
düzenine aykırı haller referans alınarak şekillendirilmiştir. I. Daire, RKHK 
md. 4'te düzenlenen "rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve 
kararlar"da; II. Daire, RKHK md. 5 ve 8'de düzenlenen "muafiyet ve menfi 
tespit" taleplerinin değerlendirilmesinde; III. Daire, RKHK md. 6'da 
düzenlenen "hâkim durumun kötüye kullanılması" hallerinde; IV. Daire, 
RKHK md. 7'de düzenlenen "birleşme ve devralmalar" konusunda görevli 
olacaktır.  

Yönetmeliğin Kanun’un benimsediği rekabet ihlallerini esas alan bu 
yapılanma düzenlemesine karşın, uygulamada bu dört Daire sektörel bazda, 
her türlü rekabet ihlali konusunda görevlerini icra etmektedir.  

Kurumun resmi web sitesindeki ifade ile, "(m)esleki Daireler (1., 2., 
3., 4. Daireler) görev alanına giren sektörlere ilişkin Rekabet Kurumu 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 43-44-45-46. 
maddelerinde belirtilen aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlü" 
kılınmıştır31: 

1. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar 

Teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve kararların doğrudan veya 
dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını 

                                                 
31 Bu Dairelere verilen görev ve yetkiler konularına göre ayrılarak, Kanun’daki ve 

Yönetmelik’teki karşılıkları parantez içinde gösterilmiştir.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

taşıdığı veya bu etkiyi doğurduğu veya doğurabilecek nitelikte 
olduğunun ihbar, şikâyet ya da Bakanlığın talebi üzerine veya re’sen 
Kanun’un 4 üncü maddesinin ihlali iddiasının tespiti halinde (RKHK 
md. 4; ÇUEY md. 43/A);  

a) İlgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine ihlale ne şekilde son 
vereceklerine ilişkin yazılı olarak bildirilecek Kurul kararının ne 
şekilde alınması gerekeceği hususunda görüş bildirmek (RKHK md. 
9/3; ÇUEY md. 43/A-a), 

b) Nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararların ortaya 
çıkma ihtimalinin bulunduğu durumlarda, ihlalden önceki durumu 
koruyucu nitelikte ve nihai kararın kapsamını aşmayacak şekilde 
Kurulca kararlaştırılacak geçici tedbirlerin neler olacağına dair görüş 
bildirmek (RKHK md. 9/4; ÇUEY md. 43/A-b), 

c) İlgili teşebbüs ve teşebbüs birliklerine Kanun’un Dördüncü kısmında 
belirtilen hükümler çerçevesinde, rekabetin tesisi ve ihlalden önceki 
durumun korunması için yerine getirilmesi ya da kaçınılması 
gereken davranışları kapsayan Kurulca alınacak olan karar hakkında 
görüş bildirmek (RKHK md. 9/1; ÇUEY md. 43/A-c), 

d) Kurul tarafından önaraştırma veya soruşturma yapılmasına gerek 
görülmeyen anlaşma, karar ve uyumlu eylemlerle ilgili olarak 
taraflara Kanun’un 4 üncü maddesine aykırı bir durumun olmadığını 
bildirmek (ÇUEY md. 43/B-b), 

e) Kurulun ihbar ve şikâyet başvurularında ileri sürülen iddiaları ciddi 
ve yeterli bulması durumunda, ihbar veya şikâyet edenlere ileri 
sürülen iddiaların ciddi bulunduğunu ve araştırmaya başlandığını 
yazılı olarak bildirmek (RKHK md. 42/1; ÇUEY md. 43/B-c), 

2. Muafiyet 

a) Teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birlikleri 
kararlarının Kanun’un 4 üncü maddesi hükümlerinin 
uygulanmasından muaf tutulmasına ilişkin ilgililerin başvurusu 
üzerine, bu anlaşma uyumlu eylem ve kararların, malların üretim 
veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve 
iyileştirmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmelerin 
sağlanması; tüketicilerin bundan yarar sağlaması, ilgili piyasanın 
önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması, Rekabetin, 
Kanun’un 5 inci maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki 
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amaçların elde edilmesi için zorunlu olandan fazla sınırlanmaması, 
koşullarına uygun olup olmadığı hakkında inceleme yapmak; 
hazırladığı rapor üzerine Kurulca muafiyet kararı verilmesi halinde 
bunu ilgililere bildirmek (RKHK md. 5/1; ÇUEY md. 44/A),  

b) Muafiyetin verilmesi belirli şartların ve/veya yükümlülüklerin yerine 
getirilmesine bağlanmışsa, bu şart ve yükümlülüklerin yerine 
getirilip getirilmediğini araştırmak ve sonucuna göre işlem yapmak 
(RKHK md. 5/2, md. 13; ÇUEY md. 44/B),  

c) Muafiyet süresi sona erdiğinde, muafiyet şartları halen devam 
ediyorsa, ilgili tarafların başvurusu üzerine muafiyet kararının 
yenilenmesi hususunda Kurula teklifte bulunmak (ÇUEY md. 44/C), 

d)  Belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde (RKHK md. 5/1; ÇUEY 
md. 44/A), belirli konulardaki anlaşma türlerine bir grup olarak 
muafiyet tanınmasını sağlayan ve bunların şartlarını gösteren Tebliğ 
tasarılarını hazırlayarak Kurula sunmak (RKHK md. 5/3; ÇUEY md. 
44/D),  

3. Menfi Tespit 

İlgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin başvurusu üzerine, elinde 
bulunan bilgiler çerçevesinde bir anlaşmanın, kararın, eylemin veya 
birleşme ve devralmanın Kanun’un 4, 6 ve 7 nci maddelerine aykırı 
olmadığı sonucuna varılırsa, menfi tespit belgesi verilmesine karar 
alınması için Kurula teklifte bulunmak (RKHK md. 8/1; ÇUEY md. 
44/E) , 

4. Muafiyet ve Menfi Tespit Kararlarının Geri Alınması 

Kararın alınmasına esas teşkil eden herhangi bir olayda değişiklik 
olması, karara bağlanan şartların veya yükümlülüklerin yerine 
getirilmemesi, kararın söz konusu anlaşma hakkında yanlış veya eksik 
bilgiye dayanarak verilmiş olması, hallerinde Kurulca verilen muafiyet 
ve menfi tespit kararları geri alınabileceği gibi tarafların belirli 
davranışları yasaklanabileceğinden bu durumları izlemek ve 
gerçekleşmesi halinde, muafiyet ve menfi tespit kararlarının geri 
alınması ya da tarafların belirli davranışlarının yasaklanması 
hususlarında karar alınmak üzere Kurula teklifte bulunmak (RKHK md. 
13; ÇUEY md. 44/F), 
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5. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması 

a) Kanun’un 6 ncı maddesinde belirtilen kötüye kullanma halleri ile 
bunların dışındaki kötüye kullanma hallerini araştırıp tespit etmek 
(RKHK md. 6; ÇUEY md. 45/A), 

b) İhbar, şikayet ya da Bakanlığın talebi üzerine veya re’sen Kanun’un 
6 ncı maddesinin ihlal edildiğinin tespiti halinde, yukarıda yer alan 1 
inci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde (RKHK md. 9/3-4-1; 
ÇUEY md. 43/A-a,b,c) belirtilen işlemleri yapmak (ÇUEY md. 
45/B), 

c) Hakim durumun kötüye kullanılması durumunun tespiti halinde 
gerekli işlemleri yapmak (RKHK md. 6; ÇUEY md. 45/B), 

6. Birleşme ve Devralmalar  

a) Hangi tür birleşme ve devralmaların hukuki geçerlilik kazanabilmesi 
için Kurula bildirilerek izin alınması gerektiğine dair Tebliğ taslağı 
hazırlayarak Kurula sunmak (RKHK md. 7/2; ÇUEY md. 46/A), 

b) Birleşme ve devralmaların, hangi bilgileri ihtiva edecek şekilde ve 
hangi belgelerle birlikte Kurula bildirileceğini belirlemek (RKHK 
md. 12; ÇUEY md. 46/E),  

c) İhbar, şikâyet ya da Bakanlığın talebi üzerine veya re’sen Kanun’un 
7 nci maddesinin ihlal edildiğinin tespiti halinde, yukarıda yer alan 1 
inci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde (RKHK md. 9/3-4-1; ÇUEY 
md. 43/A-a,b,c) belirtilen işlemleri yapmak (ÇUEY md. 46/B), 

d) Kanun’un 7 nci maddesi kapsamına giren birleşme ve devralmalar 
hakkında Kurulun süresi içinde karar almasını sağlamak ve konu 
hakkındaki görüşünü Kurula bildirmek (ÇUEY md. 46/C), 

e) Bildirilmesi zorunlu olan birleşme veya devralma işlemlerinin 
Kurula bildirilmemiş olduğu hallerde, herhangi bir şekilde işlemden 
haberdar olunduğu zaman kendiliğinden birleşme ve devralmayı 
incelemeye almak, inceleme sonucunda konunun önemli ve ciddi 
olduğu sonucuna varırsa, ön inceleme yapılıp yapılmamasına karar 
verilmek üzere görüşüyle birlikte Kurula sunmak (RKHK md. 11/1; 
ÇUEY md. 46/D), 

f) Kurulun, birleşme veya devralmanın Kanun’un 7 nci maddesinin 
birinci fıkrası kapsamına girmediğine karar vermesi durumunda, 
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Kurulun birleşme ve devralmaya izin vermesi, bildirimde 
bulunmadıkları için uygulanacak para cezasına ilişkin alacağı karar 
konusunda Kurula öneride bulunmak (RKHK md. 11/1-a; ÇUEY 
md. 46/D-a), 

g) Kurulun konuyu ciddi bulup ön araştırma yaptırması sonucu 
birleşme veya devralmanın Kanun’un 7 nci maddesinin ikinci fıkrası 
kapsamına girdiğine karar vermesi halinde; para cezası ile birlikte 
birleşme veya devralma işleminin sona erdirilmesine; hukuka aykırı 
olarak gerçekleştirilmiş olan tüm fiili durumların ortadan 
kaldırılmasına; şartlar ve süresi Kurul tarafından belirlenecek şekilde 
ele geçirilen her türlü payın veya mal varlığının eğer mümkünse eski 
maliklerine iadesine, bu mümkün olmadığı taktirde üçüncü kişilere 
temlikine ve devrine; bunların eski malik veya üçüncü kişilere 
temlik edilmesine kadar geçen süre içinde devralan kişilerin 
devralınan teşebbüslerin yönetimine hiçbir şekilde katılamayacağına 
ve gerekli gördüğü diğer tedbirlerin alınmasına dair Kurulun 
vereceği ve ilgililerine tebliğ olunan kararın tatbikini izlemek ve bu 
konuda gerekenleri yapmak (RKHK md. 11/1-b; ÇUEY md. 46/D-
b), 

7. İdari Yaptırımlar 

Kanunda belirtilen idari para cezalarını gerektiren fiillerin tespiti 
halinde, gereği yapılmak üzere Kurula öneride bulunmak (RKHK md. 
16 - 17; ÇUEY md. 43/C, 44/H, 45/D ve 46/F de yer alan ortak hüküm), 

8. Genel Görev 

Kanunda belirtilen diğer işleri ve Başkanlık tarafından verilen görevleri 
yapmaktır (ÇUEY md. 43/D, 44/I, 45/E ve 46/G de yer alan ortak 
hüküm). 

Öncelikle söylenmesi gereken, ana hizmet birimlerine Yönetmelik’le 
verilen ve yukarıda ayrıntılı olarak sekiz başlıkta yer alan görevler, RKHK 
ile belirlenen karar alma sürecine ve yetkilerin kullanımına ilişkin hükümlere 
aykırıdır.  

Rekabet Kurumunun ana hizmet birimi olan Daireler, Yönetmelik 
uyarınca: 

- Re’sen harekete geçebilmekte (yukarıda yer alan 1, 5, 6/c, 6/e 
bentler); 
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- İhlale son verilmesine ilişkin Kurul kararının "ne şekilde alınması 
gerekeceği" hususunda görüş bildirmekte (1/a-b, 5/b, 6/c);  

- Soruşturma heyetinin yetkili olduğu konularda Kurula görüş 
sunmakta (1/c, 5/b, 6/c-g,7);  

- Kanunda Kurula dahi tanınmayan bir karar almakta (1/d);  

- Kurul tarafından alınacak kararları belirleyen hazırlık işlemleri 
yapmakta (2/a, 3, 4;  

- Gerekli (?) işlemleri yapmakta (5/c,6/g);  

- Kurul tarafından çıkarılacak düzenleyici işlemleri hazırlamakta (2/d, 
6/a-b); 

- İdari para cezalarını gerektiren fiilleri tespiti halinde “gereği 
yapılmak üzere” Kurula öneride bulunmak (7, 6/f); 

- "Kanunda belirtilen diğer işleri ve Başkanlık tarafından verilen 
görevleri" (8) yapmaktadır.  

Kanunda, rekabet kurallarının ihlali halinde re’sen harekete geçecek 
organ olarak Kurul düzenlenmiş, Kurum ifadesi kullanılmamıştır. Kurul ve 
Daireler arasındaki ilişki ters çevrilerek, Kurulun görev ve yetkilerini 
kullanabilmesi Dairelerin belirli süreçleri başlatmasına bağlanmıştır. 
Muafiyet ve menfi tespit kararlarında Dairelerin yetkileri daha da 
belirginleşmektedir.  

İdare önünde savunma hakkı Kanun’un özel olarak düzenlediği ve 
önem verdiği bir haktır. Kurul tarafları bilgilendirmediği ve savunma hakkı 
vermediği konuları kararlarına dayanak yapamayacak, taraflar yazılı ve sözlü 
savunmada bulunabilecek ve Kurul kararında savunmanın değerlendirilmesi 
yer alacaktır. Kanun’un zorunlu kabul ettiği savunma hakkının taraflarca 
kullanılmasının engellenmesi, asli şekil şartına aykırılık oluşturacaktır. Diğer 
yandan bu engellemenin, yalnızca savunma dilekçelerini etkisiz kılacak bir 
riayetsizliği değil, ve fakat niteliksel olarak savunmayı işlevsizleştiren 
tutumları da kapsayacağı açıktır. Bu bakımdan Kurulun kararını 
şekillendiren her türlü delil ve bilgi taraflara açık olmalıdır.  

ÇUEY de ise savunma hakkı açısından vahim düzenlemelere yer 
verilmiştir. Bunlardan ilki, soruşturma raporundan farklı olarak, daire 
başkanlıklarının, ihlale ve para cezasına ilişkin olarak Kurula görüş 
sunmalarına ilişkin düzenlemelerdir. Bu görüşlere son şeklini verecek olan 
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da Başkanlık makamıdır (RKHK md. 30/1-d). Tarafların hiçbir zaman 
ulaşamama ihtimali olan bu görüşün, Kurul üzerinde etkili olması 
beklenebilir. İkincisi, bir anlamda ilk durumun bir uzantısı olarak, ÇUEY 
md. 21/4 uyarınca Kurul toplantılarına görüşlerini bildirmeleri istenen 
başkan yardımcısı, hukuk müşaviri, daire başkanları ve meslek personelinin 
katılabilmesi ve izleyen fıkra uyarınca da belirli bir konuda görüşlerini 
bildirmeleri ya da belli dosyaların raportörlüğünü yapmaları istenen uzman 
kişilerin de ilgili oldukları konuların görüşüldüğü toplantıya davet 
edilebilmeleridir. Maddenin son fıkrasında, Kurul kararlarının toplantıya 
dışarıdan katılanların yanında alınamayacağı belirtilmekle beraber, bu kişiler 
görüşmeler sırasında bulunacaklar ve görüşlerini sunabileceklerdir. Bu 
durum RKHK md. 49'da yer alan Kurul kararlarının gizli görüşme sonucu 
alınacağı kuralına da açıkça aykırıdır. Görüşmelere gizli olduğu için taraflar 
katılamayacak ve Kurum bürokrasisinin görüşlerine karşı savunma haklarını 
kullanamayacaklardır. Bu durumda ise Kanun’un tanıdığı savunma hakkı 
özünü kaybedip, biçimsel bir hal almaktadır.  

Sonuç ve Yeni Model Önerisi: 

Rekabet hukuku alanında görevli idari birimlere ilişkin hukuki 
düzenlemeler ile uygulama birbirinden ayrılmış durumdadır. Bir ölçüde bu 
durum, işin doğası gereğidir. RKHK, bir dizi yetki ve görevi yedi kişiden 
oluşan Kurula vermiş ancak Kurulun işlem sürecini tek başına yapması 
mümkün olmadığından; kanuni bir düzenleme olmaksızın, yönetmelik ve 
uygulama ile şekillenen bir dizi görev ve yetkiyi kullanan ana hizmet 
birimleri ön plana çıkmıştır.  

Uygulama da dikkate alınarak, düzenleme-denetleme-yaptırım 
uygulama yetkilerinin bir idari birimde toplanmasının yarattığı yetki 
temerküzünün olumsuz etkilerini32 giderebilmek maksadıyla aşağıdaki yeni 
yapılanma modeli düşünülmüştür.  

                                                 
32 Norm koyma, norma uygunluğu denetleme, aykırılığın tespiti halinde yaptırım konusunda 

da icrai karar alabilme yetkileri, aslında fonksiyonel anlamda devletin yasama, yürütme ve 
yargı şeklindeki üç erkinin yansımasıdır. Korunmak istenen de idari yetkilerin 
genişlemesinin kabul edilebileceği idari bir düzen olmayıp, bireysel özgürlüklerin ve 
faaliyetlerin söz konusu olduğu ekonomik kamu düzenidir. Düzenleyici ve denetleyici 
kurumlar için idarenin düzenleme yetkisinin türevselliğini aşan yaklaşımın varlığı, 
denetim konusunda verilen bir dizi yetki ve yargısal denetimleri konusunda minimum 
denetim önerileri bir veri olarak kabul edildiğinde haiz oldukları/olabilecekleri kudretin 
cesameti iyi değerlendirilmelidir.  
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Rekabet Kurumu ile Rekabet Kurulu organik olarak ayrılmalıdır. 
Rekabet Kurumu ayrı bir kamu tüzelkişisi olarak, rekabet hukuku 
kapsamındaki denetimleri yapan ve mevzuatla öngörülmüş izinleri veren ve 
idari yaptırımları uygulayan idari birim olmalıdır. Kurum, başvuru, şikâyet, 
Bakanlığın talebi üzerine veya re’sen idari işlem yapabilmelidir. İlgililerin 
idari işlemin yapılış sürecine, savunma ve dinlenilme gibi haklarına yer 
verilmekle katılımları düzenlenmelidir. Özellikle idari yaptırımlar söz 
konusu olduğunda, idari ceza hukuku ilkeleri gözetilmelidir.   

Rekabet Kurulu ise ayrı bir kamu tüzelkişisi olarak, Rekabet Kurumu 
işlemlerine karşı başvurulan bir idari makam olarak düşünülmelidir. Kurul, 
Kurum işlemlerinin hukukilik ve yerindelik bakımından denetimini 
yapmakla görevli ve yetkili olmalıdır. Kurum işlemlerinin doğrudan 
muhatapları, menfaatleri ihlal edilen üçüncü kişiler ile Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına, işlemin tebliği veya ilanından itibaren otuz gün içinde Kurula 
başvurma hakkı tanınmalıdır. Otuz gün içinde Kurula başvurulmaması 
halinde Kurum işlemlerinin kesinleşeceği düzenlemesine yer verilmelidir. 
Kurula başvuru, bu işlemlerin kesinleşmesini engelleyecektir. Otuz gün 
içinde Kurula başvurulmaması halinde, kesinleşen ve yürütülebilir hal alan 
Kurum işlemine karşı görevli ve yetkili idari yargı organında süresi içinde 
iptal davası açılabilecektir. Kurum işlemlerinden sadece rekabet hukuku 
uygulamasına ilişkin olanlar için Kurula başvurulabilir. Kurumun iç 
işleyişine ilişkin yaptığı işlemlere karşı idare hukuku ve idari yargının genel 
ilkeleri geçerlidir. 

Kamu tüzelkişisi olan Kurum, hizmet yerinden yönetim kuruluşu 
olarak, idari ve mali özerkliğe sahip ve Bakanlığın ilgili kuruluşu olarak 
düzenlenmelidir. Kuruluş kanununda; Kurumun görev ve yetkileri, teşkilatı, 
personelinin statüsü ve nitelikleri düzenlenmelidir. Kurum Başkan ve 
Başkan yardımcılarının atanmaları, merkezi idare tarafından yapılmalı ve 
ancak kanunda belirtilen sebeplerin gerçekleşmesi halinde görevlerinden 
alınabilmelidirler. Kurum personelinin seçim ve ataması ise Kurum 
Başkanlığı tarafından yapılmalıdır.  

Kurumun, rekabet hukukuna ilişkin doğrudan düzenleme yapma 
yetkisi bulunmamalıdır. Rekabet hukuku uygulamasına yönelik yönetmelik 
ve tebliğ gibi düzenleyici işlemleri hazırlama yetkisi Kurumda olmalı, 
Kurulun görüşü alındıktan sonra ilgili Bakanlık tarafından çıkarılmalıdır. 
Merkezi idarenin, Kurumun idari kararları üzerinde tek başına 
kullanabileceği bir vesayet yetkisi bulunmamalı, ancak düzenleyici işlemleri 
üzerinde bu yetki tanınmalıdır.  
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Rekabet Kurulu da idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzelkişisi 
olarak, üyelerinin nitelikleri, aday gösterilme ve seçim usulü ile görev 
süreleri belirlenmeli, görevlerinin hangi hallerde Kurul kararıyla sona 
erebileceği kuruluş kanununda düzenlenmelidir. Rekabet Kurulu teşkilatında 
yer alacak diğer personelin statüsü, nitelikleri, görevleri kanunda yer almalı, 
seçim ve atamaları ise Kurul tarafından yapılmalıdır.  

Rekabet Kurumu işlemlerine karşı otuz gün içinde başvurulması 
üzerine, Rekabet Kurulu, tarafların iddia ve savunmalarını aldıktan, 
sundukları delilleri değerlendirdikten ve sözlü savunmalarını dinledikten 
sonra, Kuruma ve taraflara kapalı gizli görüşme sonucunda üç tür karar 
verebilmelidir: Başvurunun reddine, işlemin iptaline, yeni bir işlem 
yapılmasına.  

Başvurunun reddine karar verilmesi, Kurum işleminin Kurul 
tarafından hukuka uygun bulunduğu anlamında olup, bu kararla birlikte icrai 
bir nitelik kazanacaktır. Bu karara karşı ise ilgililerin süresi içinde idari 
yargıya başvurma hakları vardır.  

Kurul tarafından işlemin iptaline karar verilmesi halinde, etkili 
olmayan işlem hukuk âleminden de silinmiş olacaktır.  

Kurulun yeni bir işlem yapması ise, hukuka veya yerindeliğe aykırılığı 
iptali gerektirmeyen işlemler için geçerlidir. Kurum işleminin düzeltilmesi 
veya değiştirilmesi mahiyetinde yeni bir işlem yapılmasıdır. Kurum 
tarafından uygulanan idari yaptırım oranının Kurulca hukuka uygun 
bulunmayarak düzeltilmesi veya muafiyet şartlarının uygun bulunmayarak 
kaldırılması veya yeni şartlar belirlenmesi mümkün olabilecektir. Muafiyet 
talebinin ve birleşme veya devralma başvurusunun Kurum tarafından reddi 
üzerine yapılan başvurularda ise, Kurum kararı değiştirilerek Kurul 
tarafından bu talep veya başvurular olumlu neticelendirilebilecektir. Aksi 
yöndeki kararlara karşı ilgilileri tarafından yapılan başvurular üzerine, 
Kurulun aksi yönde kararlar vermesi durumunda da söylenenler geçerlidir.  

Kurum işlemlerine karşı süresi içinde başvurulmaması veya Kurula 
başvurunun ret ile sonuçlanması halinde ilgililer Kurum işleminin iptali için, 
Kurumu hasım göstererek idari yargıda iptal davası açabilirler. 

Kurulun Kurum işlemini iptal etmesi veya yeni bir işlem yapması 
halinde ise, bu kararlara karşı Kurum da dâhil olmak üzere ilgililer Kurul 
işleminin iptali için,Kurulu hasım göstererek idari yargıda iptal davası 
açabilirler.  
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Yukarıda yer verilen yeni model önerisi radikal bir değişiklik olarak 
değerlendirilebilir. Ancak, rekabetin tesisi anlamında bir dizi yetkiyi idari 
organlarda tutmaya yönelik sınırlı bir öneridir. Sadece, idari organlardaki 
yetki temerküzünü ortadan kaldırmaya ve hukuki belirliliği ve korunmayı 
arttırmaya, anayasal ve siyasal sistem içinde meşruiyet sorununu çözmeye 
yöneliktir.  

Asıl radikal olabilecek öneri Kurumun idari yaptırımlar konusunda 
etkili karar alma yetkisini kaldırmak ve bu konudaki yetkiyi adli yargı 
organlarına vermektir. Bu modelde, düzenleme ve denetleme yetkisi 
Kurumdadır. Muafiyet, menfi tespit, birleşme veya devralmaya izin verme 
veya bunları belirli şartlara bağlama gibi yararlandırıcı veya yükümlendirici 
işlemleri de Kurum organları tarafından tesis edilebilecek, ancak bunlara 
karşı açılan davalarda adli yargı içinde yer alacak ihtisaslaşmış rekabet 
mahkemeleri görevli olacaktır. Bu mahkemeler, hem Kurum ile özel hukuk 
kişileri hem de özel hukuk kişileri arasında çıkabilecek rekabet hukukundan 
doğan uyuşmazlıklarda görevli ve yetkili olmalıdır. Bu anlamda RKHK. md. 
56 ve devamında düzenlenen uyuşmazlıklar da rekabet mahkemesinin 
görevinde kabul edilecektir. Muafiyet verilmesi veya verilmemesi veya 
belirli şartlara bağlanması halinde bu işlemden etkilenen ilgililer de rekabet 
mahkemesinde, bu yöndeki işlemin hukuka aykırı olduğu iddiası ile dava 
açabileceklerdir. İşlemin idare hukuku ve rekabet hukuku mevzuatına 
uygunluğunu değerlendiren mahkeme, açık hukuka aykırılığın tespiti halinde 
yürütmenin durdurulmasına karar verme yetkisi ile donatılmalıdır. Kurum 
işleminin hukuka uygun bulunması halinde davayı reddetmeli, hukuka aykırı 
bulması halinde de Kurumun ne yönde bir işlem yapması gerektiğine 
‘yargısal emir’ niteliğinde bir kararla hükmetmelidir. Kurum tarafından idari 
bir yaptırım uygulanması halinde ise bu karar, ancak belirli süre içinde 
rekabet mahkemesine başvurulmaması halinde kesinleşecektir. Yargı organı 
da idari yaptırımın hukuka uygunluğunu mevzuat çerçevesinde 
değerlendirerek kararını verecektir. Rekabet mahkemesi kararlarına karşı ise 
kanun yolu mercii olarak doğrudan Yargıtay görevli olmalıdır.  
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ÖZET 

Kamu Hizmeti kavramı 90’lı yıllara kadar klasik şekliyle 
yürütülürken, regülasyon kavramının ve bağımsız idari otoritelerin 
hukukumuza girmesiyle yeni bir anlam kazanmıştır. Bağımsız idari 
otoritelerin Anayasal konumu ve bu kurumların üstlendiği görevler, idare 
hukuku bağlamında kamu hizmeti gibi kavramlarla olan ilişkisi de analize 
tabi tutulma gerekliliği taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Hizmeti, Regülasyon, Bağımsız İdari 
Otoriteler, Anayasal Konum, İdare Hukuku 

ABSTRACT 

While the Public Service concept was conducted as its classic style 
until the 90’s, it has been taken a new meaning with the entrance of the 
regulation concept and the independent administrative agencies into our 
law. Given the constitutional position of the independent administrative 
agencies and the duties undertaken by these institutions, its relationship with 
the concept like public service bears the necessity to be analyzed within the 
context of administrative law. 

Keywords: Public Service, Regulation, Independent Administrative 
Agencies, Constitutional Position, Administrative Law 
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I.BÖLÜM 

 

KAMU HİZMETİ VE REGÜLASYON KAVRAMI 

 

I- KAMU HİZMETİ KAVRAMI VE HUKUKSAL 
TEMELLERİ 

Kamu hizmeti kavramı, birçok bilim dalında inceleme ve araştırma 
konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. İktisat, maliye, siyaset bilim, kamu 
yönetimi ve hukuk gibi bilim dallarında incelenen bu konu, temelde ülkede 
yerleşik olan siyasal/ideolojik yapıya bağlı olarak yasa koyucu tarafından 
düzenlenmektedir.1 Çalışma konumuz paralelinde düşünüldüğünde, hukuk 
dışındaki bilim dallarında kamu hizmetine ilişkin olarak getirilmiş temel 
yaklaşımlar göz ardı edilemeyecektir; ancak buradaki husus, kamu hizmeti 
kavramının, hukuk biliminin kamu hukuku alanı içerisinde yer alan idare 
hukuku disiplininde bize verdiği anlam ve devamında ise uygulamada 
bağımsız idari otoriteler ya da üst kurullar olarak adlandırılan devlet 
kurumlarının, hizmet alanları kapsamındaki regülasyon yetkisi ile olan 
ilişkisidir. 

Ülkemizde kamu hizmeti uygulamaları Osmanlı İmparatorluğu 
dönemine kadar uzanmaktadır. İmparatorluk döneminde, kamunun ortak ve 
genel ihtiyaçlarının özel hukuk kişileri tarafından kurulan vakıflar 
aracılığıyla yerine getirildiğini görmekteyiz. Osmanlının son döneminde dış 
borçlar ve teknik yetersizlikler dolayısıyla, yabancı sermaye tarafından 
yürütülen kamu hizmeti imtiyazları dönemi yaşanmıştır. Kurtuluş savaşı 
sonrasında ise genç Türkiye Cumhuriyeti’nde özel sektörün olmaması 
sebebiyle emanet usulü ağırlıklı olarak uygulama alanı bulmuştur. 
Ekonominin gelişmesi ile birlikte özel sektör, ekonomik bakımdan uygun 
gördüğü ve yeterli olduğu alanlarda kamu hizmetlerini yürütmeye talip 
olmuştur.2 Son otuz yıl içindeyse özelleştirme uygulamaları ile birlikte kamu 
hizmeti kavramı bambaşka bir boyut kazanmış, devletin ekonomik alandaki 

                                                 
1 M, Günday, İdare Hukuku, Ankara, 2003, s.284-285. 
 Karahanoğulları, idare hukuku öğretisi içine yerleşmiş olan bu bakışın hukuki yapıyı 

anlatmak adına gerçek bir temel olmadığını ve eksiklik arz ettiğini ileri sürmektedir(O. 
Karahanoğulları, Kamu Hizmeti – Kavram ve Hukuksal Rejim, Ankara, 2004, s.9.).    

2  A. Gülan, “Türkiye’de Kamu Hizmetlerinin Gelişimi”, İHFM, 1998, s.97-101. 
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ağırlığı azalmaya başlamış, ekonomik teşekkülleri kuran, işleten devlet 
konumundan serbest piyasa koşullarının oluşmasını sağlayan devlet 
konumuna gelinmiştir. Ancak bu serbestleşme, kamu hizmetlerinin doğru ve 
etkin bir biçimde yürütülmesi ihtiyacını ortadan kaldırmamıştır. Serbest 
rekabet ortamında yerli yabancı birçok özel girişimcinin kamusal hizmetlerin 
yürütülmesi ile ilgili pastadan daha fazla pay alma arzusu devletin denetim 
ve gözetim işlevini daha etkin bir biçimde yerine getirmesini zorunlu 
kılmıştır.3                                                                   

Peki ülkemiz uygulamasında bu kadar önemli bir yer edinen kamu 
hizmeti kavramının temelleri nereye dayanmaktadır ve kavramsal olarak 
bizlere ne ifade etmektedir? Kamu hizmeti kavram ve teorisinin temelleri 
Fransa’ya dayanmaktadır. 19. yy’ın sonu ve 20. yy’ın başlarında Bordeaux 
okulu ve Duguit tarafından sistematize edilen kavram, AB hukukunun 
etkisiyle de gelişim çizgisini devam ettirmektedir.4 Kavramı kaynak olarak 
aldığımız Fransa’da ünlü idare hukukçusu DUGUİT’ye göre: “Eğer ortada 
toplumsal yaşam için mutlaka gerekli bir faaliyet varsa ve bu faaliyet özel 
girişim tarafından düzenli ve sürekli bir şekilde yürütülemiyorsa veya 
yürütülmüyorsa, o faaliyet doğası gereği kamu hizmetidir ve idare tarafından 
üstlenilmesi gerekir”. Bu tanım objektivist görüşün yansımasıdır. Kamu 
Hizmeti kavramını subjektivist açıdan ele alan JEZE ise kavramı, “toplumsal 
yaşam için vazgeçilmez olduğuna ve özel girişimce gereği gibi 
yürütülemeyeceğine yöneticiler tarafından karar verilen faaliyet” olarak 
yorumlamıştır. Kamu hizmeti tanımlaması tarihsel çizgide objektivist 
                                                 
3  http://www.nvi.gov.tr/content/attached/nvi/istatistik_2003/nufus/2003yascinsist.xls,  

 http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=39&ust_id=11    
 Bu duruma ek olarak toplumsal beklentileri de katmalıyız. 2003 verilerine göre 

Türkiye’nin toplam nüfusu 71.337.204 kişidir, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Türkiye’nin 
nüfusu 73.722.988 kişidir. Hızlı nüfus artışı beraberinde ülke için daha fazla yatırımı 
zorunlu kılmaktadır. Eğitim, sağlık, adalet, ulaşım, alt yapı, üst yapı ve daha birçok kamu 
hizmetinin etkin bir biçimde toplumun hizmetine sunulması gereklidir.  Sadece hizmetin 
sunulması değil aynı zamanda sunulan hizmetin kalitesi de çok önemlidir. Asgari ölçü, AB 
standartlarına uygunluk olarak belirlenebilir. 

4  A. Ulusoy, “Fransız ve Avrupa Birliği Kamu Hizmeti Anlayışlarının Türk Hukukuna 
Etkisi”, AÜHFD, 1999, s.165. 

 AB hukukunda, Fransız Hukuku’ndaki kamu hizmeti kavramının yerini Evrensel Hizmet 
Kavramı almış durumdadır. Evrensel hizmet; herkese belirli bir kalitede ve fiyattan, sürekli 
ve düzenli olarak sunulmak zorunda olan, çağdaş bir insan için vazgeçilmesi olanaksız 
minumum ortak gereksinimleri karşılayan faaliyet anlamına gelmektedir. T. Tan, 
“Ekonomi, <Regülasyon> ve Bağımsız İdari Otoriteler”, Danıştay ve İdari Yargı Günü 
137. Yıl- Sempozyum, 2005, s.11. 
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anlayıştan subjektivist anlayışa kaymıştır. Yine bu dönüşüm çizgisinde olan 
TRUCHET’e göreyse: “Kamu hizmeti, belli faaliyetler üzerine siyasi iktidar 
tarafından yapıştırılan bir etiketten ibarettir”.5 Türk hukukunda ise, doktrinde 
ortaya çıkmış olan görüşler, Fransız kamu hizmeti anlayışı ve AB 
hukukunun etkisi dahilinde olmuştur. BALTA’ya göre kamu hizmeti: “Bir 
kamu kurumunun ya kendisi tarafından ya da yakın gözetimi altında olarak 
özel girişim ( teşebbüs) eliyle kamuya sağlanan hizmettir”.6 GÖZLER’e göre 
kamu hizmeti: “Bir kamu tüzel kişisi veya onun gözetimi ve denetimi altında 
bir özel kişi tarafından yürütülen kamu yararı amacına yönelik 
faaliyetlerdir.”7 ULUSOY’a göreyse, modern idare hukukunda kamu hizmeti 
tanımı şu şekilde yapılabilir: “Kamu yararı içermesi ve özel faaliyet olarak 
gereği gibi sunulmasının mümkün olmaması nedeniyle, yasama organı 
tarafından özel faaliyetler için söz konusu olamayacak bir ayrıcalıklar ve 
yükümlülükler rejimine (spesifik hukuksal rejim) tabi tutulan ve 
sorumluluğu ile denetimi son tahlilde bir kamu otoritesi tarafından üstlenilen 
faaliyet kamu hizmetidir”.8 ULUSOY, tanımını üç temel koşulla 
desteklemektedir. Birincisi kamu yararı koşuludur. Bu koşula göre bir 
faaliyetin kamu hizmeti olarak görülebilmesi için yasama organının o 
faaliyetin gerçekleştirilmesinde önemli derecede kamu çıkarı (toplumsal 
yarar) görmesi gerekir. İkincisi, özel faaliyet olarak gereği gibi sunulamama 
koşuludur. Eğer bir hizmet özel teşebbüs tarafından özel faaliyet olarak 
yeterli ve düzgün bir biçimde sunulmaktaysa veya sunulabilecekse o 
                                                 
5  A.Ulusoy, Kamu Hizmeti İncelemeleri, İstanbul, 2004, s.12-13-61. 
 Ulusoy’un da belirttiği üzere Türk İdare Hukuku’nun kurucusu olarak kabul edilebilecek 

Sıdık Sami Onar da Duguit’in verdiği tanıma benzer bir tanım getirmiştir. 
6  T.B.Balta, İdare Hukukuna Giriş,  Ankara, 1970, s.16. 
7  K.Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, 2007, s.509. 
 Benzer tanımlar için ayrıca bkz., Y. Aliefendioğlu, Kamu Hizmeti – Kamu Yararı 

Açısından Özelleştirme ve Anayasa Mahkemesi Kararları, Ankara, 2004, s.1; E.E. 
Atay, İdare Hukuku, Ankara, 2006, s.478; M. Günday, İdare Hukuku, s.285. 

8  Burada Fransız İdare Hukuku öğretisinde geçen bir kavrama değinmekte de fayda var. 
Bazı faaliyetler vardır ki bu faaliyetler özel kişiler tarafından yürütülüyor olsa da Ulaşım, 
Haberleşme, Öğretim gibi genel, ortak ve sürekli, aynı zamanda zorunlu ihtiyaçları tatmin 
ediyorsa, organik ya da teknik anlamda kamu hizmeti olmamakla beraber bunlara virtüel 
kamu hizmeti (fonksiyonel kamu hizmeti) adı verilmektedir. Virtüel kamu hizmetini yerine 
getirenler özel çıkarları gereği bu işe girişmiş olsalar dahi, yerine getirdiği hizmet 
nedeniyle idarenin organik benzeri hiyerarşiye yaklaşan denetimi ile karşılaşacaklardır. 
Mesela; özel okullar, bir müteşebbis tarafından kurulup kâr amacı güderek faaliyette 
bulunsa dahi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın plan, program ve denetimi altında faaliyetlerine 
devam etmek zorundadır. İ.H.Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul, 2002, s.228-231. 
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faaliyeti kamu hizmeti olarak kabul etmeye gerek yoktur. Üçüncü koşul ise 
spesifik hukuksal rejim koşuludur. Yasama organının o faaliyeti özel 
faaliyetler için söz konusu olamayacak spesifik bir hukuksal statüye sokması 
gerekir. ULUSOY’un verdiği tanım ve belirttiği koşullar, bir hizmet özel 
hizmet mi yoksa kamu hizmeti mi ayrımının belirlenmesinde oldukça 
önemlidir.9 İdare hukuku doktrininde, kamu hizmeti tanımlarının ortak 
noktası kamu hizmetlerinin kamu yararı amacıyla bir kamu tüzel kişisi 
aracılığıyla görülmesi veya kamu tüzel kişilerinin denetimi altında özel 
kişiler tarafından yürütülmesidir. Kamusal hizmetlerin bir şekilde 
karşılanması zorunluluğu esastır. Aksi takdirde idari faaliyetlerin 
sürekliliğinden bahsetmemiz mümkün olmayacaktır.10   

Hangi faaliyetlerin kamu hizmeti kapsamında yer alacağı yukarıdaki 
tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere ülkelerin tarihi, sosyal, kültürel ve 
ekonomik şartlarına göre ortaya çıkacaktır.11 Nitekim ülkemizde de kamu 
hizmetlerinin kurulması ve kaldırılması yasama organının yetki alanı 
içindedir.12 Yasama organları idari, iktisadi, sosyal, bilim-teknik-kültür 
alanlarında kamu hizmetine ilişkin başta anayasa olmak üzere düzenlemeler 
yapmış ve buna uygun yasalar çıkarmıştır.  Anayasada ve yasalarda verilmiş 
bir kamu hizmeti tanımı yoktur. Kavram, istisnalar var olmakla birlikte13 
organ ve işlevi (faaliyet) ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. Mesela; 1982 
Anayasa’sının 70. maddesinde geçen “Her Türk kamu hizmetlerine girme 
hakkına sahiptir” hükmündeki kamu hizmeti deyimi organik açıdan 
kullanılmıştır. Anayasa’nın 47. maddesinde geçen “Kamu hizmeti niteliği 

                                                 
9  A.Ulusoy, Kamu Hizmeti İncelemeleri, s.13-15. 
10  M.Günday, İdare Hukuku, s.287. 
 Kamu Hizmetlerinin sürekliliği üzerine Süheyp Derbil’in yaklaşımı önemlidir. Derbil’e 

göre:” Fırıncılık ve Eczacılık da düzgün ve aksatılmadan yerine getirilmesi gereken 
hizmetlerdir. Fırıncılık veya Eczacılık bir kamu hizmeti midir? Kamu hizmetini böyle 
açıklamak konuyu pek fazla geniş tutmak olur” demektedir. Bkz., S.Derbil, İdare 
Hukuku, C II, Ankara, 1952. s.426. 

11  A.Gülan, “Türkiye’de Kamu Hizmetlerinin Gelişimi”, s.107. 
12  M.Günday, İdare Hukuku, s.285-292. 
13  1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 1. maddesine göre: Avukatlık kamu hizmeti ve serbest bir 

meslektir. GÜLAN, buradaki haliyle kamu hizmeti teriminin ne organik ne de faaliyet 
olarak teknik anlamı ile bir kamu hizmeti olamayacağını ve bunun genel kabul gören bir 
görüş olduğunu söylemektedir. A.Gülan, “Türkiye’de Kamu Hizmetlerinin Gelişimi”, 
s.102. 
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taşıyan özel teşebbüsler…. devletleştirilebilir” hükmündeki kamu hizmeti 
deyiminin faaliyet anlamında kullanıldığı açıktır.14 

Anayasal ve yasal temelleri bağlamında gerek devlet ve gerekse 
devletin gözetim ve denetimi altında özel sektör aracılığıyla kamu hizmetleri 
yerine getirilirken çeşitli usuller kullanılmaktadır. İdare tarafından kamu 
hizmetlerinin görülme usulü emanettir. Onun dışında kamu hizmetleri 
ruhsat, müşterek emanet, iltizam, imtiyaz, yap-işlet-devret usulleri ile özel 
kişilere de gördürülmektedir.15 

II- REGÜLASYON KAVRAMI 

Kamu hizmeti uygulamaları bakımından hukuki alt yapı adına 
yapılanlar yukarıda saymış olduğumuz düzenlemelerle sınırlı değildir. 
Temelde serbest piyasa ekonomisinin şartlarını sağlamak adına 80’li yılların 
başından itibaren yapılan bu düzenlemeleri 90’lı yılların sonunda üst kurullar 
ya da bağımsız idari otoriteler olarak isimlendirdiğimiz kurumların kuruluşu 
izlemiştir. Bağımsız idari otoritelerin ortaya çıkışında Neoliberalizm akımı 
etkili olmuştur. Neoliberalizmin “her şeyi bizzat üstlenen ve yapan” değil, 
“her şeyi rasyonel ölçülerde denetleyen ve bazı istisnai şeyleri bizzat 
üstlenen ve yapan” devlet anlayışının etkisi olduğu söylenebilir.16 Bu 
kurumların temel işlevi devlet adına yetkilendirildikleri sektörde veya alanda 
regülasyonu sağlamaktır. 

 

                                                 
14  M.Günday, İdare Hukuku, s.282,  Anayasa Mahkemesi’nin 28.6.1995 tarih ve E: 94/71, 

K:95/23 Sayılı Kararı. 
15  M. Günday, İdare Hukuku, s.295. 
 Ulusoy, pozitif hukukumuzda kamu hizmetlerinin iki türlü yürütülüş yöntemi olduğunu; 

birincisinin o kamu hizmetinin bizzat nihai sorumlusu olan kamu otoritesi tarafından 
yürütüldüğü emanet yöntemi, bir diğerinin de yetkilendirme yöntemi olduğunu 
belirtmektedir. Yetkilendirmeyi de kendi içinde yasal yetkilendirme, sözleşme ile 
yetkilendirme, idari sözleşme ile yetkilendirme (kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi ile), özel 
hukuk sözleşmesi ile yetkilendirme (yap-işlet-devret sözleşmeleri), idari izin (ruhsat, 
lisans) ile yetkilendirme olarak ayrımlamaktadır. Ulusoy, bu ayrımlamada doktrinde 
ağırlıklı olarak kullanılagelen imtiyaz kavramından imtina etmektedir. “Kamu Hizmeti 
imtiyazı” kavramının misyonunu tamamladığını yerine “yetkilendirme” kavramının ikame 
edilmesini önermektedir. Sebepleri için bkz., A.Ulusoy, Kamu Hizmeti İncelemeleri, s.32-
37. 

16  A.Ulusoy,  Bağımsız İdari Otoriteler, Ankara, 2003, s.5-6. 
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Devletin şu anki yeni konumu toplumsal yaşama ilişkin faaliyetlerin 
bizzat üstlenilmesi değil, toplumsal yaşamda bir tür hakemliktir.17 
Regülasyon bunu sağlama adına ortaya çıkmış bir kavramdır. Regülasyon, 
Anglo-Amerikan hukukunda,  80’li yılların başından itibaren, Thatcher ve 
Reagan’cı liberal politikaların etkisiyle gündeme gelmiş ve oldukça etkili 
olmuş bir kavramdır. Kavram olarak Türkçe’de “düzenleme” kelimesi ile 
karşılanmaya çalışılsa da bünyesinde denetim ve yönlendirme işlevini de 
bulundurmaktadır. Bu yüzden regülasyon işlevini belli bir faaliyete ilişkin 
olarak “oyunun kurallarının belirlenmesi”, bu kurallara riayetin sağlanması 
ve sektörü veya bir alanı düzgün bir rekabet ortamına ve plüralist bir yapıya 
doğru sevk etme olarak tanımlayabiliriz.18   

Regülasyon yetkisinin kullanımı için bir anlamda bağımsız idari 
kurumların varlığı zorunlu olarak kabul edilebilecektir.19 Regülasyon 
kavramı özellikle ekonomik yönü ağır basan alanlarda ön plana 
çıkmaktadır.20 Amaç, alanların serbest rekabete açılmasıdır. Serbest rekabete 
açılmış alanlarda ise tekelleşme tehtidini önlemek yine regülasyon işlevi ve 
regülasyon kurumları ile mümkün olacaktır. Burada şunu söylemek 
zorunludur ki regülasyon kavramı, liberalizmin sert, aksayan ve hatta tahrip 
eden yönlerini tırpanlamak için ortaya çıkmış bir kavramdır.21 Regülasyon, 
liberalizmin temel hedeflerine hizmet ederken, kimi zaman devlet 
müdahalesinin sınırlarının taşması sonucunu da doğurabilecektir. Devlet 
müdahalesinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için İngiliz-Amerikan 
ve Fransız sistemlerinde ortaya çıkmış bir akım olan deregülasyon kavramı 
devreye girebilecektir. Deregülasyon, regülasyonun zıttı değildir. 
Deregülasyonda amaç serbest piyasa şartlarının oluşmasını ortadan 

                                                 
17  1982 Anayasası’nda, 1999 yılında Anayasa’nın 47/4, 125/1 ve 155/2.  maddelerinde 

yapılan değişiklikler ile serbest piyasa koşullarının yerleşmesi adına çok önemli bir yol 
açılmıştır. Bağımsız idari otoritelerin sayısının hızla artması ise üstünde durmaya 
çalıştığımız liberal şartların piyasalara yerleşmesi için hızlandırıcı bir etki olmuştur. 

18  A.Ulusoy,  Bağımsız İdari Otoriteler, s.22-23. 
19  Regülasyon faaliyetlerinin bağımsız düzenleyici kurumları doğurması üzerine bkz., T.Tan, 

“Ekonomi, <Regülasyon> ve Bağımsız İdari Otoriteler”, s.10. 
20  Ekonomik alanların dışında, temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren alanlarda da ortaya 

çıkmaktadır. 
21  A. Ulusoy,  Bağımsız İdari Otoriteler, s.28. 
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kaldıracak aşırı devletçi politikaların ve hukuksal düzenlemelerin önüne 
geçebilmektir. Yani sınırlarını aşan regülasyonu engellemektir.22 

III-  KAMU HİZMETİ VE REGÜLASYON KAVRAMLARI 
ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ 

Kamu hizmeti ve regülasyon kavramlarının ne olduğu ve kapsama 
alanları hakkında fikir edindikten sonra üzerinde durulması gereken bir diğer 
nokta ise bu kavramlar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Toplumsal 
hayatın devamını sağlamak için kamusal hizmetlerin görülmesinin zorunlu 
olduğu bir ortamda regülasyon kavramı kamu hizmetlerinin neresindedir? 
Daha doğru bir ifadeyle soracak olursak kamusal hizmetlerin görülmesi 
esnasında regülasyonun katkısı ne olacaktır? 

Kavramsal analizden referans alırsak, kamu hizmetinin idarenin en 
önemli ve hatta hayati faaliyeti olduğu söylenebilir.23 Bir devletin kamu 
hizmetlerini yerini getirme fonksiyonundan vazgeçmesi mümkün değildir. 
İdareler, sosyal devlet ilkesinden hareketle; savunma, güvenlik, adalet 
alanlarının dışında İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra; ülkemiz uygulamasında 
da artan yoğunluğuyla; sağlık, eğitim, kültür, ekonomi ve hatta ticaret gibi 
birçok alanda faaliyet göstermeye başlamıştır. Ülkemizde 1980’lerden 
itibaren liberal politikaların daha geniş alanları kapsayacak şekilde 
uygulanması, devletin idari faaliyet alanı içerisinde bu derece yoğun bir 
şekilde var olması, piyasa şartları ile bağdaşır bir konum arz etmemiştir. İşte 
bu nedenle özelleştirme yoluyla bu faaliyetlerin bir kısmı idari faaliyet 
olmaktan çıkarılmaya başlanmıştır.24  İdare’nin bizzat üstlendiği ya da özel 

                                                 
22  A.Ulusoy,  Bağımsız İdari Otoriteler, s.22-27. 
23  Ozansoy bu yaklaşımı ihtiyatla karşılamaktadır. “Kavramın tanımı ve tanıma elverişliliği 

konusunda böylesi bir kabulden söz etmek güçtür” demektedir. Bkz., C. Ozansoy, 
“Türkiye’de Kamu Hizmeti Tartışmaları: Bir Hamaset ve Habaset Alanı”, AÜHFD, 1997, 
s.85. 

24  K.Gözler, İdare Hukuku, s.507. 
 Gözler, İkinci Dünya Savaşı’nı soysal devlet uygulamaları bakımından milat olarak kabul 

etmektedir. Bu yaklaşım doğru olmakla birlikte genç Türkiye Cumhuriyeti’nde bu süreç 
daha cumhuriyetin ilk yıllarında başlamıştır. Mesela, Kayseri’de cumhuriyetin ilk 
yıllarında “Tayyare Fabrikası” yani 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı (1926) ile 
uzun yıllar ülkemizin en büyük pamuklu dokuma fabrikası olma özelliğini koruyan ve 
bugün arazisinin bir kısmı Erciyes Üniversitesi’ne devredilen “Sümer Bez Fabrikası” 
(1935), Kayseri sanayi ve ticareti için bir dönüm noktasıdır. 2. Hava İkmal Bakım 
Merkezi,uzun yıllar çırak okulu olarak hizmet vermiştir. 
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kişilere gördürdüğü faaliyet kamu hizmeti tanımı içinde yer almakla birlikte, 
özelleştirilmiş, serbest piyasa koşullarına açılmış sektörlerde, sorumluluktan 
uzak olması, bir başka deyişle regülasyon faaliyetini yerine getirmemesi 
beklenemezdi. Kamu hizmetinin temel amacı kamu yararını sağlamak 
olduğuna göre kamuya açık her alan ya da sektörde o alanın ya da sektörün 
yapısına ve konumuna göre düzenleme, denetleme ve yönlendirme faaliyeti 
yapacak kurumlar (bağımsız idari otoriteler) var olmalıydı. Özelleştirilmiş 
olan kurumlar ise, eğer bağlı bulunduğu sektör serbest piyasa koşullarında 
rekabete açılmış ise yine bu kapsamda yer alacaktı. Böylece bağımsız idari 
otoriteler ülkemiz uygulamasına girmiş ve devamında regülasyon kavramı 
da esas işlev olarak uygulama alanı bulmuştur. 

Klasik kamu hizmeti tanımı ile kıyaslandığında regülasyon kavramı; 
düzenleme, yönlendirme ve denetleme fonksiyonunu sorunsuz bir şekilde 
uygulayabilme gücüne sahiptir.  Kamu hizmetlerinin en önemli basamağını 
belki de denetim yönü oluşturmaktadır. ULUSOY’a göre: “Bu denetim, 
herhangi bir özel faaliyet üzerinde devletin yaptığı kolluk denetimine göre 
çok daha yoğun bir denetimdir. Özel faaliyetler üzerinde idarenin uyguladığı 
kolluk denetimi sadece kamu düzeninin korunmasına dönük dışsal bir 
denetim iken, özel şirkette olsa, idarenin kamu hizmeti yürüten kuruluşlar 
üzerinde uyguladığı denetim, faaliyetin her bir noktasına nüfuz edebilen 
“içselleştirilmiş” bir denetimdir. Mesela; tipik bir özel faaliyet olarak bir 
özel kişinin işlettiği restoranda verilen yemek hizmeti üzerinde idarenin 
uyguladığı denetim kolluk denetimidir ve bu denetim kamu düzeninin 
korunmasıyla sınırlı olup, idare sadece restoranda verilen yemeklerin kamu 
sağlığına zararlı olup olmadığı veya restoranın güvenlik ve huzuru bozup 
bozmadığı yönüyle sınırlı bir dış denetim uygulayabilir. İdare işletmecinin 
yemeklerde zeytinyağı veya tereyağı kullanma tercihine karışmadığı gibi, 
vejeteryan restoranında işletmeciyi et yemekleri yapmaya zorlayamaz. Oysa 
örneğin; kamu hizmeti olması nedeniyle doğalgaz dağıtım hizmeti veren bir 
özel şirketin hangi tipte boru kullanacağına, ekipmanlarının veya 
çalıştıracağı personelin niteliğine karışabilir. Zira burada söz konusu olan 
denetim kolluk denetimi değil, daha “içselleştirilmiş” bir denetim olan kamu 
hizmeti denetimidir ve bu hizmet için spesifik hukuksal rejim bizzat yasama 
organı tarafından öngörülmüştür.25 

                                                                                                                   
 http://kayseri.gov.tr/icerix.asp?catxid=16&idx=515&pn=&ekrantip=true&ayrica=listegetir

&menu=ekonomik&fx=icerik&dbx=icerik&tx=posix&asx=&basx=sanayi31.10.2007.    
25  A. Ulusoy, Kamu Hizmeti İncelemeleri, s.16. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

Hal böyleyken, regülasyonun aslında serbest piyasa koşullarının 
dengesiz ve ucu açık oluşumuna karşı bir önlem olduğu ve toplumsal 
ihtiyaçların sürekli olarak karşılanması gerektiği bir ortamda aslında kamu 
hizmetlerinin yerine getirilmesi ve devamlılığının sağlanmasında 
güçlendirici bir fonksiyon olduğu söylenebilir. Regülasyon yetkisi 
regülasyon kurumlarıyla anlam kazanacaktır. Bu kurumlar ise regülasyon 
yetkisinin kullanımında ancak yasa koyucunun kendilerini yetkilendirmesi 
ölçüsünde kamu hizmeti olarak nitelendirilen faaliyetin doğru ve düzgün bir 
biçimde yerine getirilip getirilmediğini kanunlar nezdinde ve yapmış olduğu 
düzenlemlerle yönlendirebilecek ve denetleyebilecektir.26 Kamu hizmetinin 
içinde yer alıp onu doğrudan uygulayan kurumlar olmayacaklardır. Aksi bir 
durum regülasyonun doğasına ters düşecektir. 

 

II. BÖLÜM 

BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER 

I- BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN KÖKENİ VE ORTAYA 
ÇIKIŞ NEDENLERİ 

Bağımsız idari otoriteler ilk olarak anglo-amerikan hukuk sitemi 
içerisinde yer alan ABD’de ortaya çıkmıştır. Yasamanın (Kongrenin) 
yürütmeye (Başkana) olan güvensizliği nedeniyle ortaya çıkan bu kurumlar, 
sahip oldukları yetkilerle, federal sistemin yapısına uygun bir şekilde devlet 
içinde küçük bir devletmiş gibi faaliyet göstermişlerdir. Bu kurumlar, hizmet 
yönünden federalizmi temsil etmektedirler.27 ABD’de 100 civarında 
bağımsız federal düzenleyici kurum bulunmaktadır. Bunların içinde 7 büyük 
kurum, düzenledikleri alanlar bakımından oldukça önemlidir. The İnterstate 
Commerce Commission (1887- Demiryolu, Kamyon ve Su Yoluyla Taşıma), 
The Federal Trade Commission (1914- Rekabet), The Federal Power 
Commission (1935- Toptan elektrik satışı ile doğal gaz), The Federal 
Communications Commissions (1934- Telefon, Televizyon), The Securities 
and Excahange Commissions (1934- Menkul Kıymetler ve Borsalar), The 

                                                 
26  En önemlisi mevcut denetimler sonucunda bağımsız idari otoriteler, eğer yasayla 

yetkilendirilmişse, yaptırım uygulayabilecektir. Nitekim, bugün Rekabet Kurumu, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu vd., Türk 
hukuk uygulaması içinde yaptırım uygulama yetkisi ile donatılmışlardır. 

27  A. Ulusoy, Bağımsız İdari Otoriteler, s.5. 
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National Labor Relations Board (1935), The Civil Aeronautics Board (1938- 
Hava Yolları) olarak sıralanmaktadırlar.28 

Kara Avrupası ülkelerinde, özellikle Fransa’da 70’li yıllarda görülen 
kurumlar, başta yönetim ve hukuk sistemindeki farklılıklardan ötürü üniter 
devlet yapısına uygun olarak şekillenmiş ve sistem içine yerleşmişlerdir.29 
Fransa’da bağımsız idari otoritelerin devletten ayrı tüzel kişilikleri yoktur. 
Merkezi idare içinde Başbakanlık veya bir Bakanlık bünyesinde onların 
teknik ve mali imkanlarını kullanarak hizmet vermektedirler.30 Bu temel 
farklılık, Fransız İdare Hukuku’nun genel yapısı içerisinde bağımsız idari 
otoritelerin varlığını kabul ettirmesinde ve sayılarını arttırmasında yavaş bir 
süreç izlemesi sonucunu doğurmuştur.31  

Bağımsız idari otoritelerin ortaya çıkış nedeni, ekonomik alanlarda ve 
temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren alanlarda siyasetin ve ilgili sektörlerde 
faaliyet gösteren kişilerin bu alanları etkileri altına almalarını engellemek, bu 
alanlarla ilgili olarak uzun vadeli politikaları oluşturmaktır.32 Aynı zamanda 
geniş anlamda özelleştirme olarak bilinen, devlet düzenlemelerinin azalması 
(deregülasyon) hareketinin boş bıraktığı alanların bağımsız idari otoriteler 
tarafından doldurulduğu kabul edilmektedir. Özel sektörün yanında 
kamunun da özelleştirilen sektörlerde faaliyette bulunuyor olması, işletici ve 
düzenleyicinin birbirinden ayrılmasını zorunlu kılmıştır.33 Özelleştirilmiş 
piyasalar süreci ve özelleştirilecek piyasalar, bağımsız idari otoriteleri 
yönetim alanına kazandırmıştır. 

Bağımsız idari otoriteleri klasik idari yapılanmalardan ayırt eden 
özellikler nelerdir sorusunu sorduğumuzda, ilk özelliğin bağımsızlık 
olduğunu görmekteyiz. Bağımsızlıktan maksat, idari bağımsızlıktır. İdari 
bağımsızlık, bu kurumların organlarının oluşum şeklini ve işlevlerini ifade 
etmektedir. Gerek kurul üyelerinin ve gerekse de personelinin özlük 
haklarının, (atanma biçimlerinin ve görev sürelerinin) genel idari yapıdan 
ayrılacak şekilde hukuksal güvenceler ile donatılmış olması gerekmektedir. 

                                                 
28  A.İ.Karacan, “Özerk Kurumların Özerkliği”, Rekabet Dergisi, 2001, s.3.  
29  T.Tan,  “Ekonomi, <Regülasyon> ve Bağımsız İdari Otoriteler”, s.11. 
30  K.Gözler, İdare Hukuku, s.232. 
31  Y.Yılmaz, “Fransa’da Bağımsız İdari Otoriteler”, AYİMD, 2005, s.38. 
32  M. Sobacı, “Türk İdari Teşkilatı’ndaki “Adalar” Bağımsız İdari Otoriteler”, AÜHFD, 

2006, s.158. 
33  T. Tan, “Bağımsız İdari Otoriteler veya Düzenleyici Kurullar”, AİD, 2002, s.12-13. 
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Mali bakımlardan ise yeterli bir bütçe ile donatılmış olması zorunludur. 
İşlevsel bağımsızlık ise bu kurumların, işlem ve eylemleri üzerinde hiçbir 
şekilde, herhangi bir kurum veya organın etkide bulunamaması anlamına 
gelmektedir. Yani idari özerkliğini sarsmayacak tedbirlerin alınması 
gerekmektedir.34 İkincil olarak kurumun sadece regülasyon işlevi ile 
uğraşması gerekir. Regüle ettiği alanın dışına çıkıp, o alanda faaliyet 
göstermemelidir.35 Üçüncü aşamada kurum ilgilendiği alanda tarafsız 
olmalıdır. Tarafsızlık, hem kurul yapısı yönünden, hem de ilgilendiği 
alandaki faaliyetleri yönünden önemli bir boyuttur. Kurum, uygulamalarında 
objektif davranmalı, kararlarını ise halkın bilgisine açık bir biçimde 
sunmalıdır. Dördüncü aşamada, kamusal yaşamın duyarlı olduğu alanlarda 
faaliyette bulunmalarıdır. Beşinci ve son aşamada ise belki de en önemli 
kriter olan, o alanla ilgili en üst otorite olmalarıdır.36 Tüm bu özellikler, 
dünya çapında yeknesak bir uygulama oluşturmamaktadır. Ülkeden ülkeye 
değişen uygulamalar ve çözümler bağımsız idari otoritelerin yapılanmasında 
benimsenmiştir. Bağımsız idari otoritelerin düzenleme, yönlendirme ve 
denetleme faaliyetlerinin dışında yaptırım uygulama yetkilerinin olduğu ve 
hatta kimi bazı ülkelerde ise bu yaptırımların yargısal bir boyut taşıdığı 
görülmektedir.37 

II- BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN ÜLKEMİZE GELİŞ 
SÜRECİ 

Ülkemiz uygulamasında bağımsız idari otoriteler dönemi 90’lı yıllarda 
başlamıştır. 1980 askeri müdahalesinden sonra, demokratik hayat kesintiye 
uğramıştır. Sonraki yıllarda demokrasiyi yeniden tesis etme adına 
düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda temel hak ve özgürlükler alanında 
yapılan düzenlemeler artmıştır. Demokratikleşme sürecinin ve ülkenin 
ilerleme sürecinin temelini devletin ekonomik alandan elini çekme projesi 
oluşturmuştur. Özelleştirme süreci hızlı bir şekilde ekonomik hayatımızda 
uygulamaya konulmuştur.38 Bu atılımlar AB’ye üyelik süreci39 ile daha da 

                                                 
34  M.Akıncı, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, İstanbul, 1999, s.109-112. 
35  A. Ulusoy, Bağımsız İdari Otoriteler, s.15-19. 
36  M. Akıncı, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, s.106-117. 
37  E.E.Çağdaş, “Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Enerji Alanındaki Bağımsız İdari Otoriteler”, 

TBBD, 2004, s.47. 
38  Ekonomik alanda 24 Ocak 1980 tarihli istikrar tedbirleriyle liberal politikaların 

uygulamaya konulduğunu görebiliriz(ihracat teşvikleri, KİT’lerin ürün fiyatlarının serbest 
bırakılması, Türk parasının serbest dalgalanmaya bırakılması, yatırımların yabancı 
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hızlanmıştır. AB’ye üyelik süreci, serbest piyasa koşullarının oluşumunu 
sağlayacak tarzda düzenlemeleri içerdiği için siyasal, sosyal, hukuksal ve 
ekonomik atılımlar artmıştır.  Sonuçta, bu tarz kurumların kuruluşunda ilgili 
alan ya da sektörlerin toplumsal hayat ve piyasa şartları için arz ettiği önem 
etkin bir rol oynamış ve bağımsız idari otoriteler olarak adlandırdığımız 
kurumlar, bizim idari yapılanmamız içine de girmiştir. 

Türkiye uygulamasında bağımsız idari otorite olarak anılan kurumlar: 
Sermaye Piyasası Kurulu (1981), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (1994), 
Rekabet Kurumu (1994), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(1999), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (eski adıyla 
Telekomünikasyon Kurumu)  (2001), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(2001), Kamu İhale Kurumu (2002), Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü 
İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (2002) olarak sıralanmaktadır.40 Bu 
genel tablonun dışında, bazı idari kurumların da bağımsız idari otorite olarak 
anılması gerektiğini ileri süren yazarlar olmuştur.41 

                                                                                                                   
sermaye ile körüklenmesi). 1984 yılında kambiyo rejimi yeniden düzenlenmiş ve döviz 
girişi tümüyle serbest bırakılmıştır. Özelleştirme sürecinde 1985 yılından 1988 yılına kadar 
12 yarım kalan tesis, tamamlanmaları şartıyla özel firmalara veya mahalli idarelere 
satılmıştır. 1986-1989 yılları arasında 19 kuruluşun hisse senetleri yerli ve yabancı 
firmalara satılmıştır. 1988’de halka arz yoluyla ilk özelleştirme, Teletaş’a ait hisse 
senetlerinin %22’lik bölümünün halka açılmasıyla gerçekleşmiştir. 1990 yılı içinde 7 
şirketin hisse senetleri halka arz edilmiştir. Özelleştirmeler, tarım, hayvancılık, sanayi vb., 
bir çok endüstriyel kolda gerçekleşmiştir. Serbest Ticari Bölgeler kurulmuştur. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. R.E. Konukman, Çağ Atlayan Türkiye, Ankara, 1991, s.146-181. 

39  AB süreci, 12 Eylül 1963 Ankara Antlaşması ile başlamıştır. 14 Nisan 1987’de Avrupa 
Topluluğu’na tam üyelik başvurusunun ardından, 10-11 Aralık 1999 Helsinki Zirvesi ile 
Katılım Ortaklığı belgesi imzalanmış (Türkiye aday ülke olarak ilan edilmiştir) ve ulusal 
program ilan edilmiştir. 16-17 Aralık 2004 tarihinde Brüksel Zirvesi’nde, Türkiye ile tam 
üyelik müzakerelerine 3 Ekim 2005'de başlanması kararı alınmıştır. Müzakereler 3 Ekim 
2005’te başlamıştır ve halen devam etmektedir.  http://www.belgenet.com/10.11.2007 . 

40  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda düzenleyici ve denetleyici 
kurumlar olarak 3. maddenin c bendine göre bu Kanun’a ekli III sayılı cetvelde 
sıralanmışlardır. 

41  DURAN, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı bağımsız idari otorite olarak kabul etmektedir. 
Bkz. L. Duran, “Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler”, AİD, 1997, s.9. 

 Ancak, bağımsız idari otoritelerin mevcut özellikleri dikkate alındığında Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın bu kapsamda değerlendirilmesi oldukça güçtür. 1982 Anayasası’nın 136. 
maddesine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, genel idare içinde yer almaktadır. Devlet Tüzel 
Kişiliği dışında ayrı bir kamu tüzel kişiliği bulunmamaktadır.  A. Ulusoy, Kamu Hizmeti 
İncelemeleri, s.260-262. 
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III- BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ TEŞKİLAT 
İÇİNDEKİ YERİ VE ANAYASAL KONUMU 

Mevcut yapılanmaları, kurul veya kurum şeklinde olan bu otoritelerin, 
idari teşkilat içindeki yerleri üzerine çeşitli tartışmalar yapılmıştır. İdare 
hukuku yazarlarından GÜNDAY, bağımsız idari otoritelerin idari teşkilat 
içindeki konumunu belirlerken şunları söylemektedir: “Anayasa’nın 123. 
maddesinde geçen kanunla ya da kanunun verdiği yetki ile kamu tüzel 
kişileri oluşturulmak suretiyle hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının 
kurulması mümkün olduğu gibi, aynı şekilde bağımsız idari kurumların 
kurulması da mümkündür.” GÜNDAY’a göre, bağımsız idari kurumlar ile 
hizmet yerinden yönetim kuruluşları arasındaki temel farklılıklardan dolayı, 
( Hizmet yerinden yönetim kuruluşları kamu hizmetlerinden birini yürütmek 
için kurulmuşken, bağımsız idari kurumlar regülasyon amacıyla kurulmuş 
kurumlardır. Yine hizmet yerinden yönetim kuruluşu klasik vesayet 
denetimine tabi iken, bağımsız idari kurum, bu tarz bir denetime tabi 
değildir.) bunların idare teşkilatı içinde aynı kategori içine sokulması 
olanaksız görülmektedir. Bu nedenle, bağımsız idari kurumları, yerinden 
yönetim kuruluşları içinde, mahalli idareler ve hizmet yerinden yönetim 
kuruluşları yanında üçüncü bir başlıkta toplamaktadır. Bu durumun 
Anayasa’ya da uygun olacağını düşünmektedir.42 ULUSOY da benzer 
şekilde Rekabet Kurumu örneğinden hareket ederek, bağımsız idari 
otoriteleri, yerinden yönetim kuruluşları içinde ayrı bir kategoriye 
koymuştur.43 

GÖZLER ise, bağımsız idari otoritelerin Türkiye’de ayrı tüzel kişiliği 
olmasından hareketle kamu kurumu olduklarını söylemektedir. Ancak, bu 
noktada GÜNDAY’dan ayrılarak, bağımsız idari otoriteleri, hizmet yerinden 
yönetim kuruluşları arasına dahil etmektedir.44 

Mevcut tartışmalardan hareket edecek olursak öncelikle şunu 
söylemekte fayda var ki, bağımsız idari otoriteler, Anayasa’da açıkça yer 

                                                                                                                   
 ULUSOY, Şeker Kurumu’nu, bağımsız idari otoriteler arasında göstermiştir. A. Ulusoy, 

Bağımsız İdari Otoriteler, s.199. 
42  M. Günday, İdare Hukuku, s.497. 
43  A. Ulusoy, “Türk İdare Sistemi İçinde Rekabet Kurumunun Yeri”, RK Perşembe 

Konferansları-2, 1999, s.9. 
44  K.Gözler, İdare Hukuku, s.233. 
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almamakla beraber, anayasal dayanakları olan kurumlardır.45 Anayasa’nın 
123. maddesine göre, kamu tüzel kişiliği ancak kanunla veya kanunun açıkça 
verdiği yetkiye dayanılarak kurulmaktadır. Bağımsız idari otoriteler de kamu 
tüzel kişisi sıfatına sahip kamu kurumlarıdır. Türk idari yapılanması 
merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayandığına göre, 
bağımsız idari otoriteler merkezi idari teşkilat içindeki kurumlar değillerdir. 
Bu noktada yerinden yönetim yapılanmasına bakıldığında yerel yerinden 
yönetim (mahalli idareler) ve hizmet yerinden yönetim organları olmak 
üzere ikili bir ayrıma gidilmektedir. Ancak, hizmet yerinden yönetim organı 
olma vasfı da Anayasa’da açıkça yer almamakla birlikte, 123. maddedeki 
genel ilkeden yola çıkarak (merkezden yönetim-yerinden yönetim), o idari 
kuruluşun hizmet yerinden yönetim kuruluşu olduğu sonucuna 
varılmaktadır. Biz de bağımsız idari otoritelerin genel özellikleri ile yerinden 
yönetim kuruluşlarının genel özelliklerini karşılaştırdığımızda, Anayasa’ya 
aykırı olmayacak şekilde bağımsız idari otoriteleri, yerinden yönetim 
kuruluşları içinde ancak onlardan ayrı olarak üçüncü bir kategori oluşturacak 
şekilde vasıflandırabiliriz. 

Bu kurumların tamamının kuruluş amacı bir alanı ya da sektörü regüle 
etmektir. Regülasyon işlevini yerine getirirken kurumların, bu işlevi 
bağımsızlık çatısı altında yerine getirdiklerini biliyoruz ancak, idari kurum 
derken de, idari teşkilat içindeki silsileye dahil olduklarını belirtiyoruz.46 
Anayasa’nın 123. maddesindeki haliyle idarenin kuruluş ve görevleriyle bir 
bütün olduğu ilkesine de aykırı bir yol izlememiş oluyoruz. Dolayısıyla 
federal sistem içinde ortaya çıkan bağımsız idari otoriteleri, üniter sistemin 
geçerli olduğu ülkemiz idari teşkilatı içine monte etmiş oluyoruz. 
Anayasa’nın Başlangıç kısmından itibaren devletin bölünmezliğinin bu 
kadar keskin bir çizgide vurgulanması karşısında yine devam eden 
hükümlerde idarenin bütünlüğünün sağlanması gerekliliğinin vurgulanması, 
bağımsız idari otoritelerin de buna göre konumlandırılması sonucunu 
doğurmuştur. 

Peki klasik hiyearaşi ve vesayet denetimlerinin bu kurumlar üzerinde 
olamaması karşısında bütünlük ilkesi zedelenmeyecek midir? Vesayet 
                                                 
45  Anayasa’da açık bir şekilde yer alan tek bağımsız idari otorite RTÜK’tür. Ancak, RTÜK’ü 

düzenleyen Anayasa’nın 133. maddesinde bu kurumun ne Bağımsız İdari Otorite olduğuna 
ne de tüzel kişiliğine açıkça deyinilmemiştir. Aynı şekilde Anayasa’nın diğer 
maddelerinde de bağımsız idari otoriteler ile ilgili olarak açık bir düzenlemeye yer 
verilmemiştir.  

46  T. Tan, “Bağımsız İdari Otoriteler”, RK Perşembe Konferansları-4, 2000, s.4. 
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yetkisinin kanunla düzenlenen istisnai bir yetki olması karşısında, pekala bu 
yetkinin bağımsız idari otoriteler üzerinde de getirilebileceğini 
söyleyebiliriz. Üstelik bunu engelleyici üst düzeyde bir anayasal normun 
olmaması ise bu görüşümüzü isabetli kılmaktadır. Merkezi idarenin hiyerarşi 
denetimi ise evleviyetle bu kurumlar üzerinde uygulanamayacaktır. Keza 
yine uygulamada bağımsız idari otoriteler Başbakanlıkla veya bir bakanlıkla 
ilişkilendirilmektedirler. Demek ki bu kurumlar üzerinde sınırlı da olsa bir 
denetim olabileceğini göstermektedir.47  Buna ek olarak vesayet denetiminin 
merkezi idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bütünlüğü 
sağlayan tek bir hukuksal araç olmadığını da söyleyebiliriz.48 İdari denetim 
yapan merkezdeki yardımcı kuruluşlardan Cumhurbaşkanına bağlı Devlet 
Denetleme Kurulu aracılığıyla bağımsız idari otoritelerin denetiminin 
yapılması mümkündür. Bağımsız idari otoriteler üzerinde ayrıca Sayıştay 
denetimi mevcuttur. 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu (m.3/c- bu 
kanuna ekli III sayılı cetvel) ile birlikte mali denetimleri Sayıştay tarafından 
yapılacaktır. Demek ki Türk idari yapılanması içerisinde bu kuruluşların 
varlığı bütünlüğü bozacak bir durum oluşturmamaktadır.49 

Bağımsız idari otoriteler yukarıda da belirttiğimiz gibi regülasyon 
kurumlarıdır. Türk uygulamasında bu kurumların, idari ve mali bağımsızlığa 
sahip olmalarının dışında münhasıran o alanla ilgili yetkileri vardır. İdari 
bağımsızlık noktasında özellikle bu kurumların üyelerinin görev süreleri 
dolmadan görevden alınamaması yer almaktadır. Bağımsız idari otoritelerin 
görev ve yetkileri; izin verme, kural koyma, izleme-denetleme, yaptırım 
uygulama, kamuoyunu bilgilendirme, görüş bildirme/danışmanlık, 
anlaşmazlıkları çözme, araştırma-geliştirme ve eğitim, bilgi isteme şeklinde 
sınıflandırılabilir.50 

Bağımsız idari otoriteler, faaliyet alanları ile ilgili olarak düzenleyici 
işlemler yaparlar,   bireysel işlemler uygularlar. Bu bakımdan icrai karar 
                                                 
47  K.Gözler, İdare Hukuku, s.233. 
 Aksi görüş için bkz., Atay, Ender Ethem, “Bağımsız İdari Otoriteler ve Türkiye 

Uygulaması”, GÜHFD, 2006, s.282. 
48  M. Günday, İdare Hukuku, s.498. 
49  Daha önce bağımsız idari otoriteler üzerinde Başbakanlığa bağlı Yüksek Denetleme 

Kurulu aracılığıyla bir denetim yapmak mümkün iken 19 Aralık 2010 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Sayıştay Kanunu’nda yapılan değişiklikle (6085 sayılı Sayıştay 
Kanunu 82’inci madde 1’inci fıkra b bendi) Başbakanlığa bağlı Yüksek Denetleme Kurulu 
kaldırılmıştır. 

50  S.Sezen, Türk Kamu Yönetiminde Kurullar, Ankara,2003, s.143. 
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alma yetkileri ile donatılmışlardır. Alanları ile ilgili olarak, düzenleme 
yapma yetkileri çerçevesinde (1982.AY-124.m) çıkardıkları yönetmeliklerle 
faaliyette bulunup, kural koyarlar. Denetleme görevinde bulunurlar. Alanları 
ile ilgili yasalara ve yönetmeliklere aykırı davranılması sonucunda yaptırım 
uygulama yetkisi ile donatılmışlardır. Uyguladıkları yaptırımlar; lisans iptali, 
para cezası, kapatma cezası, ekran karartma, faaliyeti askıya alma olarak 
sıralanabilir.51 Kararları idari nitelik taşımaktadır; yargısal ya da yarı- 
yargısal değildir. Dolayısıyla bağımsız idari kurumların kararları yargı 
denetimine açıktır52 ve yine bu noktada üzerinde durulması gereken husus, 
bu kurumların kararlarının piyasada faaliyet gösteren aktörlerin dışında 
ilişkili ya da ilgili oldukları bakanlıklarca da yargı denetimine 
götürülebilecekleridir.53 Aksi takdirde ilgili kurum ya da ilişkili kurum 
olmanın işlevsel bir yönü kalmayacaktır. 

SONUÇ 

Bağımsız idari otoriteler, ülkemizde yukarıda anlatmış olduğumuz 
biçimde örgütlenerek faaliyet alanları ile ilgili regülasyon görevlerini 
sürdürmektedirler.  Saymış olduğumuz özellikler ortak olmakla birlikte 
faaliyet alanlarına göre, birbirlerinden farklı uygulamaları olabilmektedir. 
Henüz daha çok genç olan bu kurumlar, ülkemiz idari uygulaması için 
yepyeni bir tecrübe olacaklardır. Nihai amaç, tarafsızlık içinde hassas sektör 
ve alanları regüle etmektir. Zaman, bu kurumların başarısını ortaya 
koyacaktır. 

Bağımsız idari otoritelerin faaliyetlerinde başarılı olabilmesi, liberal 
felsefenin ekonomik hayata hakim olması ile mümkündür. Ülkemizde bu 
konuda elverişli bir ortam vardır. Ancak bu kurumların sorunlu olan yönü 
hem yasal mevzuatları bakımından hem de diğer kamu kurum ve kuruluşları 
ile ilişkileri bakımından çelişkili bir konumda yer almalarıdır. Klasik idari 
yapılanmaya yeni bir soluk getirmeleri, özellikle bu kurumların idari 
denetimleri bakımından eksiklik oluşturmamalıdır. Bu kurumlar üzerinde 
tam anlamıyla bir vesayet yetkisinin uygulanamaması Anayasa’ya aykırılık 
oluşturmaktadır. Zaman içinde yapılacak olan yasal düzenlemelerle idarenin 
bütünlüğü bağlamında bu kurumlarla ilgili çelişki ortadan kaldırılmalıdır. 
                                                 
51  K.Gözler, İdare Hukuku, s.234. 
52  Kural, idari işlemlerin denetiminin idari yargı yerlerince yapılmasıdır. Uygulamada da 

durum bu şekildedir. Ancak kanun koyucu adli yargı alanını da istisnai olarak 
görevlendirebilir. 

53  A. Ulusoy, “Türk İdare Sistemi İçinde Rekabet Kurumunun Yeri”, s.11. 
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Bu yapıların kökeninde bağımsız idari otorite şeklinde bir kullanımın 
var olması bizim akademik literatürümüze de aynı şekilde geçmesine neden 
olmuştur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Hakkındaki 
Kanun’da bu kurumlar için Düzenleyici ve Denetleyici Kurullar adı altında 
bir kullanıma yer verilmiştir. Kanaatimiz odur ki, Kanundaki kullanım 
yerinde ve isabetli bir kullanımdır. Bağımsız idari otorite kavramının 
akademik düzeyde yaygın bir şekilde kullanımı, dünya hukuk literatürü ile 
eşdeğerde kavram birliğini sağlama açısından önemli ve dikkate değer bir 
uygulamadır. Ancak idari yapılanmamız açısından ele alındığında bu terim 
idari yapılanmamızı ve içinde yer alan kurumları tam anlamıyla ifade 
edemeyeceği için kanundaki kullanımı son derece isabetlidir. 

Bağımsız idari otoriteler, kamu hizmeti niteliği taşıyan faaliyetler göz 
önüne alındığında çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Bu faaliyeti 
klasik bir kolluk faaliyeti olarak anlamak son derece yetersizdir. Kolluk 
yetkisinin kullanımı açısından ele alındığında yetkilerinin içeriği klasik 
kolluk hizmetlerini aşan kurumlar olarak ele alınmalıdırlar. 
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İZNE TABİ BİRLEŞME VE DEVRALMALARIN İNCELENME 
USULÜ 

Emel BADUR∗ 

Burcu ERTEM∗∗ 

 

GİRİŞ 
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (RKHK), 

içerdiği maddi hukuk normlarının yanı sıra içinde barındırdığı özel 
idari usul gereğince de önemli bir yasal düzenlemedir. Zira Rekabet 
Kurulu, Kanun’da düzenlenmiş maddi hukuk yasaklarını uygular ve 
denetlerken, düzenlenmiş özel idari usule uygun hareket etmekle de 
yükümlü kılınmıştır. Üstelik çalışmanın konusunu oluşturan izne tabi 
birleşme ve devralmalar açısından Kanun’un diğer yasaklamalarının 
aksine ex post değil ex ante bir denetim mekanizması öngörülmüştür. 
Kurul’a bazı birleşme ve devralmalara “izin verme” yetkisinin 
tanınmış olması, bu ex ante denetimin bir gereğidir. 

Bu durum karşısında, çalışmanın konusunu oluşturan izne tabi 
birleşme ve devralmaların incelenme usulü üzerinde durulurken; 
öncelikle Kurul’un inceleme ve araştırma yetkisinin kapsamının 
belirlenmesi gereklidir. Kurul’un inceleme ve araştırma yetkisinin 
kapsamının belirlendiği ilk bölümden sonra, izne tabi birleşme ve 
devralmalarda bildirim usulü açıklanacaktır. Çalışma bildirilmiş izne 
tabi birleşme ve devralmalar hakkında inceleme usulü ve 
bildirilmemiş izne tabi birleşme ve devralmalar hakkında inceleme 

                                                 
 Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir. 
∗  Yrd. Doç. Dr., Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü. 
∗∗  Araştırma Görevlisi, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü. 
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usulüne ilişkin üçüncü ve dördüncü bölümlerin ardından son 
bulacaktır.  

I. KURULUN İNCELEME VE ARAŞTIRMA YETKİ-
SİNİN KAPSAMI 

4054 sayılı RKHK’nun “Kapsam” kenar başlıklı 2. maddesi 
gereğince, “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet 
piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen” her 
türlü işletmenin rekabeti sınırlayıcı uygulamaları, Kanun’un 
kapsamına dahil edilmiştir. Bu hüküm, Kurul’un inceleme ve 
araştırma yetkisinin kapsamını yer itibariyle sınırlandırmaktadır. 
Ancak daha önemli olan, Kurul’un inceleme ve araştırma yetkisinin 
kapsamının madde itibariyle sistematize edilmesidir.  

Kanun’un maddi hukuk düzenlemelerine bakıldığında, rekabeti 
sınırlayıcı uygulamalar açısından üç yasaklayıcı hükmün düzenlenmiş 
olduğu görülmektedir. Bu üçlü sacayağının ilk yasağını, Kanun’un 4. 
maddesinde düzenlenen rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve 
işletme birliği kararları; ikinci yasağını 6. maddede düzenlenen hakim 
durumun kötüye kullanılması ve son yasağını ise 7. maddede 
düzenlenen hakim durum yaratan ya da varolan hakim durumu 
güçlendiren birleşme ve devralmalar oluşturur.  

Kurul’un yukarıda anılan bu yasaklara ilişkin inceleme ve 
araştırmalarında uymak zorunda olduğu usul, Kanun’un “Kurul’un 
İnceleme ve Araştırmalarında Usul” başlıklı Dördüncü Kısmı’nda ve 
40-55. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Ancak Kurul’un inceleme 
ve araştırmalarında uymak zorunda olduğu usul, sadece Dördüncü 
Kısmı’nda düzenlenen hükümler ile sınırlı değildir. Zira Kurul, 
muafiyet ve menfi tespit kararlarını verirken ve birleşme veya 
devralmaların 7. madde kapsamında olup olmadığını değerlendirirken 
de bazı usul kurallarına uymakla mükelleftir.1  

                                                 
1  Ayrıca Kanun’un 9. maddesinde düzenlenen ihlale son verme, 14. maddesinde düzenlenen 

bilgi isteme ve 15. maddesinde düzenlenen yerinde inceleme yetkilerinin kullanılması için 
de anılan maddelerde usuli düzenlemeler getirilmiştir. 
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Ancak Dördüncü Kısım dışında kalan usuli hükümler ayrı 
başlıklar altında değil; genellikle maddi hükümlerle iç içe geçmiş 
şekilde düzenlenmiştir. Yasa koyucunun maddi hukuk kurallarının 
arasına usul hukukuna ilişkin hükümleri serpiştirmiş olması, 
uygulamada usule ilişkin pek çok sorun doğurmaktadır. Bu nedenle 
aşağıda usul hükümlerinin maddi hukuk düzenlemeleri açısından nasıl 
uygulanacağına ilişkin bazı belirlemeler yapmak zorunluluğu 
doğmuştur.  

A. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar ve Hakim Durumun 
Kötüye Kullanılması Açısından  

Kanun’un 4 ve 6. maddeleri açık birer yasaklama içermektedir. 
Madde metinlerinden de anlaşılabileceği üzere, 4 ve 6. maddeleri ihlal 
eden işletmelerin, bu faaliyetlerine ilişkin olarak Kurul’dan izin 
almaları mümkün değildir. Kanun’un 4. maddesinde düzenlenen 
yasaklamaya, 5. maddede aranan şartların tamamının varlığı halinde, 
Kurul kararı ile muafiyet tanınabilecek olması, bu durumu 
değiştirmez.      

Kurul işletmelerin 4 veya 6. maddeyi ihlal edip etmediklerini 
araştırırken, Kanun’un 40-55. maddeleri arasındaki usul hükümlerine 
riayet etmekle yükümlüdür. Yani 4 ve 6. madde kapsamında yapılan 
inceleme ve araştırmalarda, doğrudan önaraştırma yahut 
önaraştırmanın gerekli görülmemesi durumunda soruşturma 
aşamasına geçilecektir.  

Kanun’un 10. maddesinde yer alan anlaşma, uyumlu eylem ve 
işletme birliği kararlarının yapıldıkları tarihten itibaren bir ay içinde 
Kurul’a bildirileceklerine ilişkin hüküm, 02.07.2005 tarih ve 5388 
sayılı Kanun’la2 madde metninden çıkartılmıştır. Böylece işletmeler 
yaptıkları anlaşma ve uyumlu eylemleri ve işletme birlikleri aldıkları 
kararları Kurul’a bildirme mükellefiyetinden kurtulmuşlardır. 

 

 

                                                 
2  Çalışmanın ilerleyen kısımlarında sadece “2005 değişikliği” olarak anılacaktır. 
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B.  Birleşme ve Devralma (Yoğunlaşma) Kontrolü Açısından  
Kanun’un 7. maddesi ise, 4 ve 6. maddelerden farklılık arz 

etmektedir. 7. maddenin ilk fıkrasında, hakim durum yaratmaya veya 
varolan hakim durumu daha da güçlendirmeye yönelik birleşme veya 
devralmaların, rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu 
doğurmaları şartı ile yasaklandığı belirtilmiştir. Ancak maddenin 
ikinci fıkrasında, birinci fıkrada yer verilmeyen bir izin mekanizması 
kurulmuş ve Kurul’a, hangi tür birleşme veya devralmaların hukuki 
geçerlilik kazanabilmesi için bildirilerek izin alınması gerektiğini, 
çıkaracağı tebliğlerle ilan etme yükümlülüğü getirilmiştir. Kanun’un 
7. maddesini, 4 ve 6. maddelerden (birleşme ve devralmalara ilişkin 
kontrolü, rekabeti sınırlayıcı anlaşmalara ve hakim durumun kötüye 
kullanılmasına ilişkin yasaklamalardan) ayıran temel farklılık, yasa 
koyucunun 7/2. maddede yaptığı düzenlemeden kaynaklanmaktadır. 
Zira Kanun’un 7/1. maddesi tek başına değerlendirildiğinde, 4. ve 6. 
maddelerdeki yasaklamalardan bir farklılık içermediği fark 
edilecektir. 

Kurul’a 4 ve 6. maddeler açısından, fiil gerçekleştirilmeden 
önce (ex ante) bir denetim yapma yetkisi tanınmamıştır. Buna karşılık 
birleşme ve devralmaların pazarda yarattığı yapısal değişiklikleri ve 
geri dönülmesi imkansıza yakın sonuçları dikkate alan yasa koyucu, 
Kanun’un 7/2. maddesinde -lafzi yorumla- Kurul’a bu konuda 
düzenleyici işlem yapma yetkisini tanır ve görevini yüklerken; aynı 
zamanda birleşme ve devralmalara ilişkin bir ön değerlendirme 
mekanizması da tesis etmiştir. Rekabeti sınırlayıcı anlaşmalara ve 
hakim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin kuralların “yasaklama” 
terimi ile nitelendirilmesine karşın, birleşme ve devralmaların 
“kontrol edilmesi” ifadesinin tercihi bu farklılık temelinde 
açıklanabilir.  

Birleşme ve devralma kontrolü için öngörülen ex ante denetim 
gereğince, Kanun’da bu konuya ilişkin özel usuli hükümler 
düzenlenmiştir. Kanun’un 10. maddesinde birleşme veya 
devralmaların Kurul’a bildirilmesi, 11. maddesinde bildirilmemesi ve 
12. maddesinde ise bildirimin nasıl yapılması gerektiği 
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düzenlenmiştir. Kanun’un 7/2. maddesi ile Kurul’a verilen özel 
düzenleyici işlem yapma yetki ve görevi, 1997/1 sayılı “Rekabet 
Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar 
Hakkında Tebliğ” çıkartılarak yerine getirilmiştir. 

1997/1 sayılı Tebliğ, 10. maddesi gereğince 1997/5 sayılı 
“Rekabet Kurumu Teşkilatının Oluşturulduğuna İlişkin Tebliğ”in 
çıkarılmasıyla 5.11.1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Daha sonra 
Rekabet Kurulu tarafından çıkarılan 1998/2, 1998/6, 2000/2 ve son 
olarak da 2006/2 sayılı Tebliğlerle değiştirilmiştir. Ancak tüm bu 
değişiklikler, 1997/1 sayılı Tebliğ’in düzenlediği temel kurallara 
ilişkin esaslı değişiklikler barındırmamaktadır. Özetle, Kurul’un 
birleşme ve devralma kontrolüne ilişkin yaklaşık 12 yıllık yerleşik 
düzenleme uygulamasından söz edilmesi mümkündür.  

Ancak bu noktada hem yasa yapma tekniği açısından hem de 
yasama tercihinin neden olduğu maddi hukuk ve usul hukuku 
karmaşası açısından üzerinde durulması gereken bir sorun 
bulunmaktadır. Kanun’un 7. maddesinin ilk fıkrasında açık bir 
yasaklama düzenlenmiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise bazı 
birleşme ve devralmaların izin alınması suretiyle geçerlilik 
kazanabileceği belirtilmiştir. Bu iki norm birlikte dikkate 
alındıklarında, Kurul’un izin verme yetkisi kapsamında olan birleşme 
ve devralmaların, Kanun’un 7/1. maddesi dışında kalanlar olduğu 
sonucuna varılmalıdır. Zira aksi halde açık bir yasal norm olmamasına 
rağmen, yasa koyucunun emredici düzenlemesinin (RKHK 7/1), idari 
bir organın vereceği kararla (Kurul’un vereceği izin kararı) aşılması 
gibi hukukun temel ilkelerine uygun olmayan bir sonucun ortaya 
çıkması olasıdır. 

Benzer bir durumun Kanun’un 4. maddesinde getirilen 
yasaklamalara muafiyet tanınması açısından da gerçekleştiği 
düşünülebilecek olsa bile; iki hukuki düzenlemeyi birbirinden ayıran 
temel farklılık, Kurul’a muafiyet kararı verme yetkisinin Kanun’un 5. 
maddesinde ayrıntılı bir düzenlemeyle tanınmış olmasıdır. Yani yasa 
koyucu RKHK’un 4. maddesinde düzenlediği emredici kuralın 
istisnasını, yine kendi iradesiyle, RKHK’un 5. maddesinde yaratmış 
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ve bu kararı vermeye yetkili organ olarak da Rekabet Kurulu’nu tayin 
etmiştir. Halbuki Kanun’un 7. maddesinin ifadesinden böyle bir 
sonuca -yorum yoluyla dahi-  ulaşılabilmesi mümkün değildir.3  

Bu bakış açısı ışığında, Kurul’un izin verdiği birleşme ve 
devralmalar zaten Kanun’un yasaklaması kapsamında yer almayan 
hukuki işlemlerdir.4 Ancak Kanun’un 7/2. maddesinin açık hükmü 
karşısında, bu tür birleşme ve devralmaların geçerlilik kazanabilmesi 
için Kurul’un izin vermesine gereksinim duydukları açıktır. Zira 
Kurul’a mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet 
ortamı içinde gelişmesini sağlamak görevi de verilmiştir. Bu görev, 
Kurul’un ekonomik kolluk yetkisiyle de donatılmış olduğunu ve bu 
kolluk yetkisinin amacının ekonomik açıdan kamu düzeninin 
korunmasına hizmet ettiğini göstermektedir.  

İzin usulü açısından Kurul’un kolluk yetkisini kullanmasının iki 
ayrı boyutu bulunmaktadır. Kurul hem yaptığı düzenleyici işlemle 
(1997/1 sayılı Tebliğ) izin usulünü kurallara bağlamakta, hem de 
kendi koyduğu kurallar uyarınca birel idari işlemlerle birleşme ve 
devralmalara izin vermektedir. Ancak her kolluk yetkisi gibi, Kurul’a 
tanınmış olan bu ekonomik kolluk yetkisi (yani izin usulü) de idari 
işlemlerin tabi olduğu sınırlamalara tabidir.  

Yasa koyucu Kurul’a bu yetkiyi tanırken, amaç ve kapsam gibi 
temel belirlemeleri yapmakla mükelleftir. Yani Kanun’un 7/2. 
maddesinde, düzenleyici işleme ilişkin sebep unsurunun açık ve net 
olarak gösterilmesi, hukuk devleti gereklerine en uygun düzenleme 
olacaktır. Ancak mevcut düzenleme ışığında, yasa koyucunun Kurul’a 
izin usulüne ilişkin olarak, gerek düzenleyici işlem yapma gerekse 

                                                 
3  Kurul da 1997/1 sayılı Tebliğ’in 6/4. maddesinde kullandığı “Bir hakim durum yaratan 

veya mevcut bir hakim durumu güçlendiren ve bunun sonucunda ülkede veya bir 
bölümünde etkin rekabeti önemli ölçüde engelleyen birleşme veya devralmaların Kanun’a 
aykırı olduğu kabul edilir ve bunlara izin verilmez.”  ifadesiyle görüşünü ortaya 
koymuştur.  

4  Bu durum da 1997/1 sayılı Tebliğ’in 6/2. maddesinde “Hakim durum yaratmayan veya bir 
hakim durumu güçlendirmeyen ve bunun sonucu olarak ülkede veya bir bölümünde etkin 
rekabeti önemli ölçüde engellemeyen birleşme veya devralmalara izin verilir.”ifadesiyle 
belirtilmiştir. 
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birel kararlar açısından geniş bir takdir yetkisi tanıdığını söylemek 
yanlış olmayacaktır. Şüphesiz Kurul, kendisine tanınan bu yetkiyi 
eşitlik ilkesine uygun kullanmak zorundadır. 

Yukarıda açıklanan birincil ve ikincil düzenlemelerden 
anlaşılması gereken, Kurul’un 7. maddeye ilişkin değerlendirmelerini 
yaparken, doğrudan doğruya Kanun’un 40-55. maddeleri arasında 
düzenlenen usule başlamayacak olmasıdır. Zira birleşme ve 
devralmalar açısından 10. maddede,  Kanun’un 40-55. maddeleri 
arasında düzenlenen usule ön gelen ayrı bir “inceleme” aşaması 
öngörülmüştür. Hemen ifade etmek gerekir ki, birleşme ve 
devralmalar açısından öngörülen “inceleme” usulü, “ön inceleme” ve 
“nihai inceleme” olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Birleşme veya 
devralmalarda Kurul tarafından uygulanacak usul, birleşme ve 
devralmanın bildirilmiş olup olmadığına göre ayrıştırma yapılarak, 
ayrı birer başlık altında incelenmelidir. Ancak söz konusu ayrıma 
girilmeden önce bildirim usul ve esaslarının üzerinde durulması 
faydalı olacaktır. 

II. İZNE TABİ BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA 
BİLDİRİM USULÜ 

RKHK’un 7/2 ve 10/1. maddeleri ve 1997/1 sayılı Tebliğ’in 5. 
maddesi gereğince izne tabi birleşme veya devralmaların Kurul’a 
bildirilmesi gerekmektedir. Söz konusu bildirimin nasıl yapılacağı, 
RKHK’un “Bildirim” kenar başlıklı 12. maddesinde düzenlenmiştir. 
Birleşme ve devralmalara ilişkin “izin usulü” incelenirken, RKHK’un 
10 ve 12. maddelerinin birlikte ele alınması gerekir. Ancak hemen 
ifade etmek gerekir ki, esas itibariyle 10 ve 12. madde hükümleri konu 
açısından bir bütünlük arz ettiğinden, yasa yapım tekniği açısından, 
izin usulünün ayrı ayrı maddelerde düzenlenmesi ve özellikle aralarına 
bildirilmeme durumunu düzenleyen RKHK’nun 11. maddesinin 
sokulması, yerinde olmamıştır. 

Birleşme veya devralmaların bildirilmesi, 2005 değişikliği 
öncesinde zorunlu olan anlaşmaların bildirilmesinden farklı bir şekilde 
düzenlenmiştir. 2005 değişikliği ile yürürlükten kaldırılan 10/1. 
maddede rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararların 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

yapıldıkları ya da alındıkları tarihten itibaren bir ay içinde Kurul’a 
bildirilecekleri düzenlenmişti. Buna karşılık birleşme veya 
devralmaların bildirimi, bir tür ön bildirimdir. Yani bildirilmesi 
gerekli olan bir birleşme veya devralmanın bildirilmeden ve Kurul’ca 
açık veya zımni şekilde izin verilmeden uygulanması mümkün 
değildir.5 

Bu noktada önem taşıyan bir diğer nokta da hangi birleşme ve 
devralmalar açısından Kurul’a bildirimde bulunulmasının zorunlu 
olduğunun belirlenmesidir. Yukarıda da belirtildiği üzere, yasa 
koyucu bu belirlemeyi yapma yetkisini Kanun’un 7/2. maddesiyle 
Kurul’a bırakmıştır. Söz konusu maddeden anlaşılan temel kural, izin 
alınması suretiyle geçerlilik kazanacak birleşme ve devralmaların 
bildirime de tabi olduklarıdır. Ancak bu hükümden, izin verilebilecek 
tüm birleşme ve devralmaların mutlaka bildirilmiş olmaları gerektiği 
gibi bir sonuç çıkarılmamalıdır.  

Zira Kanun’un 11. maddesinin (a) bendinde bildirilmemiş bir 
birleşme veya devralma işlemine de -ilgililere bildirimde 
bulunmadıkları için para cezası uygulanması saklı kalmak kaydıyla- 
izin verilebileceği açıkça düzenlenmiştir. Bu düzenleme karşısında 
bildirimin, iznin ön şartı olduğunun söylenmesi mümkün değildir. 
Bildirim, Kurul’un ekonomik kolluk yetkisini kullanma araçlarından 
biri olan izin usulünün etkin kullanılmasına hizmet eder niteliktedir. 
Bilindiği gibi idarenin izin vermesi kural olarak, ilgilinin bu yönde 
talepte bulunmasına bağlıdır. Kanun’un 7/2 ve 10/1. maddelerinde bu 
kurala bağlı kalınmıştır. İsteğe bağlı bir idari işlem olan izin kararı 
açısından bildirim, izin için gereken talep unsurunu sağlamaktadır. 

Öte yandan Kanun’un 11/(a) bendinde, bildirilmemiş birleşme 
ve devralmaya izin verilebileceğinin düzenlenmesindeki temel neden, 
bu birleşme ve devralmanın Kanun’un 7/1. maddesini ihlal 
etmemesidir. Yani birleşme ve devralma işlemine izin verilmemesine 
neden olabilecek bir yasaklama hükmü bulunmamaktadır. Süreçteki 
tek sorun ilgililerin aslında usuli bir safha olan bildirimi (idare hukuku 

                                                 
5  Aslan, İ. Y.: Rekabet Hukuku, B. 4, Bursa 2007, s. 563 - 564. 
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açısından ilgilinin talebini) atlamış olmalarıdır. Bu usuli hükmün ihlal 
edilmesinin yaptırımı ise Kanun’un 16/1/(b) bendinde düzenlenen 
idari para cezasıdır.  

Kurul 1997/1 sayılı Tebliğ’de birleşme ve devralmalara ilişkin 
belirlemelerini bildirim değil, izin usulü üzerinden kurmuştur. 
Tebliğ’in 2. maddesinde izne tabi olan birleşme ve devralmaların 
türleri sayılmış; 3. maddesinde ise birleşme ve devralma 
sayılmayacağı için Kurul’dan izin alınması gerekmeyen haller 
düzenlenmiştir. Kurul, Tebliğ’in 4. maddesinde 2. maddede belirlenen 
birleşme ve devralma türlerinden belirli eşikleri aşanların izne tabi 
olduklarını saptamıştır.6 Bildirim unsuru ise Tebliğ’in 5. maddesinde 
“Bildirim, bu Tebliğ’in 2. maddesi çerçevesinde birleşme veya 
devralma sayılan halleri gerçekleştiren kişi veya teşebbüslerce birlikte 
yapılır.” ifadesi ile düzenlenmiştir.7  

Yani Tebliğ’in 4. maddesindeki eşiklerin altında kalan bir 
birleşme veya devralmanın bildirilmesine gerek yoktur. Böyle bir 
birleşme ve devralmanın bildirilmesi ve izin istenmesi durumunda, 
Kurul’un vereceği karar izin değil menfi tespit kararı olmalıdır. Kurul 
düzenleyici işlem yapma yetkisine dayanarak yaptığı düzenlemeyle 
(Tebliğ’in 4. maddesi) aynı zamanda bir karine de yaratmıştır. Karine 
Tebliğ’in 4. maddesinin sınırları içerisinde olmayan bir birleşme ve 
devralmanın, Kanun’un 7/1. maddesini ihlal etmeyeceğine ilişkindir. 
Bu karinenin sonucunda bildirime ve izne tabi olmayan bir birleşme 
ve devralma hakkında Kanun’un 16/1/(b) ve 16/3. maddelerinde 

                                                 
6  “…birleşme veya devralmayı gerçekleştiren teşebbüslerin, ülkenin tamamında veya bir 

bölümünde ilgili ürün piyasasında, toplan Pazar paylarının, piyasanın %25’ini aşması 
halinde veya bu oranı aşmasa bile toplam cirolarının 25 trilyon Türk Lirası’nı aşması 
halinde…”   

7  İfadede sadece Tebliğ’in 2. maddesine atıf yapılmış olmakla birlikte, düzenlemeden 
anlaşılması gereken 2. madde çerçevesindeki birleşme ve devralma türlerinin 4. maddedeki 
eşikleri geçmesi koşuluyla bildirime tabi olacaklarıdır. Aksi halde maddenin sadece 
lafzının dikkate alınmasıyla, 2. maddede birleşme ve devralma türü olarak düzenlenen her 
türlü hukuki işlemin, 4. maddedeki eşikler dikkate alınmaksızın bildirime tabi tutulması 
gibi bir sonuç ortaya çıkacaktır ki; bu durum usul ekonomisine de Kanun’un 7/2. 
maddesinde yapılan düzenlemeye de aykırıdır.  
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düzenlenmiş idari para cezalarının uygulanması da mümkün 
olmamalıdır. 

Kanun’un 12. maddesine göre, bildirim Kurul tarafından 
hazırlanacak olan bildirim formlarının gerektirdiği bilgileri tam, doğru 
ve eksiksiz olarak içermelidir. Birleşme ve devralmalara ilişkin 
bildirim formu, 1997/1 sayılı Tebliğ’in Ek’inde “FORM-2” başlığı 
altında yayınlanmıştır. Bildirime ilişkin şekil şartı, yazılı şekil şartıdır. 
Ancak Kanun’un 12. maddesinin açık hükmü gereğince, yazılı şekil 
şartı, bildirim formunun gerektirdiği tüm unsurları eksiksiz olarak 
içermesi koşuluyla gerçekleştirilebilir. Tebliğ’in 5/4. maddesi 
gereğince bu bilgilerde sonradan oluşacak değişiklikler derhal Kurul’a 
bildirilmelidir.  

Kanun’un 12. maddesi uyarınca, bildirimin birleşme ve 
devralmanın taraflarından herhangi biri tarafından yapılması 
mümkündür.8 Bildirimde bulunan taraf, diğer tarafı haberdar etmek 
zorundadır.9 1997/1 sayılı Tebliğ’in 5/2. maddesi gereğince ilgili 
teşebbüslerin yasal temsilcileri tarafından yapılan bildirimler 
geçerlidir. Ancak bu durumda temsilcilerin yetkili olduklarını gösterir 
belgelerin, bildirim formuna eklemesi gereklidir. Aynı madde hükmü 
gereğince, bildirimin iki veya daha fazla kişi veya teşebbüs tarafından 
yapıldığı hallerde (ortak bildirimler tek bir formla yapılabilir), 
bildirimin ortak bir temsilci aracılığı ile de yapılması mümkündür. 
Yetkisiz kişilerin yaptıkları veya Rekabet Kurumu’nun şube ve 
temsilciliklerine yapılan bildirimler yok hükmündedir. Bu durumda 
Kanun’un birleşme veya devralmaların bildirilmemesine ilişkin 11. 
maddesi hükmü uygulanacaktır. Bildirime, bildirim formunca istenen 
belgelerinde eklenmesi zorunludur. Eklenen belgelerin orijinal olması 
                                                 
8  Kanun’un 12. maddesinde yapılan bu açık belirleme karşısında, Tebliğ’in 5. maddesinde 

getirilen “Bildirim, bu Tebliğ’in 2. maddesi çerçevesinde birleşme veya devralma sayılan 
halleri gerçekleştiren kişi veya teşebbüslerce birlikte yapılır.” ifadesi Kanun’a açıkça 
aykırıdır. Ancak bu aykırılık “Taraflardan yalnız birinin yaptığı bildirim de geçerli 
sayılır.” şeklinde ifade olunan istisna ile yumuşatılmıştır. Kurul yaptığı düzenlemeyle 
önce Kanun’a aykırı bir norm koymuş, ardından yarattığı istisna ile Kanun’a uygunluk 
sağlamıştır.  

9  Ancak Kanun’un 12. maddesinde düzenlenen bu emredici hüküm herhangi bir yaptırıma 
bağlanmamıştır.  
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zorunlu değilse de; suretlerin asıllarına uygunluğunun onaylanması 
gereklidir.  

Bildirim, Kurul kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılmış sayılır. 
Ancak Tebliğ’in 5/5. maddesi gereğince, formda istenen bilgilerin 
“yanlış ve eksik” olması halinde, Kurul bu bilgilerin tamamlanması 
talebinde bulunabilir. Eğer bildirimde bulunanlar bu bilgileri 
tamamlarlarsa, bildirim bilgilerin tamamlandığı tarihte yapılmış kabul 
olunur. Aslında madde metninin bilgileri, “yanlış ve eksik” şeklinde 
değil; “yanlış ve/veya eksik” şeklinde nitelemesi gerekirdi. Zira 
bilgilerin yanlış ya da eksik olmalarına bağlanan hukuki sonuçlar 
birbirinden farklıdır.  

Bu noktada üzerinde durulması gereken husus, formda istenen 
bilgilerin yanlış ve/veya eksik olması durumunun hukuki sonuçlarının 
tespitidir. Öncelikle ifade etmek gerekir ki, eksik bildirimde 
bulunulması yani bildirimin formda belirtilen unsurları içermemesi, 
şekil noksanlığı oluşturmaktadır. Bu halde Kurul, bilgi ve belgelerin 
tamamlanarak, kendisine verilmesini Tebliğ’in 5/5. maddesi uyarınca 
resen isteyebilecektir. Ancak bildirimde yanlış ya da yanıltıcı bilgi 
veya belge verilmesi durumunda, Kurul Kanun’un 16/a bendi uyarınca 
idari para cezası uygulayacaktır.  

Birleşme veya devralmaların bildiriminin hangi sürede 
yapılacağına ilişkin düzenleme Kanun’da da, Tebliğ’de de 
bulunmamaktadır. Ancak izin prosedürünün niteliği gereği, birleşme 
ve devralma işleminin uygulamaya girmeden önce bildirilmesi 
gerektiği açıktır. Bu konuya ilişkin düzenleme, yürürlükten kalkan 
1997/6 sayılı “Rekabet Kurumu Teşkilatının Oluşturulmasından Sonra 
Teşebbüslerin ve Teşebbüs Birliklerinin 4054 Sayılı Kanun’dan 
Doğan Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin” Tebliğ’in 7/2. maddesinde 
bulunmaktadır. Kurul, bu düzenlemede “birleşme ve devralmanın, 
işlemin yapılmasından uygun bir süre (tercihen 30 gün) önce” 
bildirim yapılması gerektiğini belirtmiştir. Erol’a göre10 birleşme veya 
                                                 
10  Erol, K.: Gümrük Birliği Çerçevesinde Rekabet Hukuku, İstanbul 1998, s. 17. Benzer 

şekilde Güven de, sadece hukuki değil fiili olarak gerçekleştirilen birleşme ve devralmalar 
da bulunacağı gerekçesinden hareketle, her somut olaya göre bildirimin yapılmasının farklı 
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devralmaların bildirim süresinin düzenlenmemesinin nedeni, birleşme 
ve devralmanın belirli bir tarihinin bulunmayabileceği ve fiili olarak 
yapılan bir oluşumun bile birleşme veya devralma kapsamında 
değerlendirilebilecek olmasıdır.  

Bu noktada, birleşme ve devralma işleminin “uygulamaya 
sokulmasından” ne anlaşılması gerektiği sorunu gündeme 
gelmektedir.11 Rekabet Kurulu, birleşme veya devralmanın 
“uygulamaya sokulmasından”, hukuki işlemin “imzalanmasını” 
anlamaktadır ve imzalanan sözleşme ile amaçlanan ticari faaliyete 
ilişkin fiili işlemlerin yapılıp yapılmadığını dikkate almamaktadır.12  

Tebliğ’in 5/6. maddesinde Kanun’un 10. maddesinin kısa bir 
tekrarı yapılmış ve bildirilmemiş birleşme ve devralmalar için 
                                                                                                                   

sürede gerçekleşebileceğini belirtmektedir. Güven, P. : Rekabet Hukuku, Ankara 2005, s. 
407. 

11  Kurul’un 26.05.2006 tarih ve 06-36/459-121 sayılı kararına konu olan olayda, G.Ö. isimli 
şahıs 30.11.2005 tarihinde Van-Et Şirketi’nin %30’luk hisse oranını satın almış, sonra bu 
oranı %43.47’e yükselterek, olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu başkanı 
olmuştur. Yönetimin el değiştirmesi üzerine, 04.05.2006 tarihinde, izin için bildirimde 
bulunulmuştur. Kurul, G.Ö.’nün Van-Et’in yönetimine geçmek üzere İMKB’den şirket 
hisselerini almaya başladığı dönemde, Kurul’dan izin almak üzere başvurması gerektiğine 
ve söz konusu başvuru da süresinde yapılmadığından, Kanun’un 16/c bendi gereğince idari 
para cezası verilmesine oy çokluğu ile karar vermiştir. Karşı oy gerekçesinde ise Van-Et 
Genel Kurul Toplantısı sonucunda alınan karar yerine hisse alımının devralma olarak 
değerlendirilmesinin hukuka uygun olmadığı ve devralma işlemleri için sorumluluğun 
hisselerin ilk elde edildiği tarih itibariyle değil, yönetimin el değiştirdiği genel kurul 
kararından sonra başlaması gerektiği belirtilmiştir. Danıştay önüne gelen uyuşmazlıkta 
30.11.2005 tarihi itibariyle şirkette %30 oranında hisse sahibi olan davacı G.Ö.’nün, o 
tarih itibariyle şirketin kontrolünü elde etmiş sayılmasının hukuki dayanaktan yoksun 
olduğunu belirterek ve davacının yönetim kuruluna seçildiği 27.04.2006 tarihli toplantıdan 
sonra yaptığı izin başvurusunun süresi içinde yapıldığını kabul ederek; davacının itirazının 
kabulüne ve yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir (Danıştay İ.D.D.K., 06.07.2007, 
YD. İtiraz No: 2007/342, yayınlanmamıştır). 

12  Aslan, İ. Y., s.564 - 565; Ancak Aslan, Kurul’un bu görüşüne katılmadığını ve özellikle 
kolayca geri dönülebilecek işlemlerin yapılmış olması nedeniyle usuli para cezasının 
verilmemesi gerektiğini, şu şekilde ifade etmektedir: “Bize göre, hukuki işlemin yerine 
getirilmiş olmasının, örneğin bir şirket kuruluş işleminin tescil ettirilmiş olmasının, 
birleşmenin uygulamaya sokulması olarak kabul edilmemesi gerekir. Kurulacak şirketin 
ana faaliyeti ne olacak ise, onunla ilgili fiili faaliyetlere başlanmış olması ya da 
başlanması yolunda önemli adımların atılmış olması (özellikle kolayca geri 
dönülemeyecek adımların), birleşmenin uygulamaya sokulması olarak 
değerlendirilmelidir.”  
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Kanun’un 11. maddesinin uygulanacağı belirtilmiştir. Aynı maddenin 
son fıkrasında izne tabi birleşme ve devralma işlemlerinin Kurul’un 
izni olmaksızın gerçekleştirilmesi halinde, Kanun’un 16/1/(c) bendi 
gereğince idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir. Ancak 
Kanun’un 16. maddesinin 2008 yılında değiştirilmesiyle13, Tebliğ’de 
yapılan yollama geçerliliğini yitirmiştir. Değişiklik sonrasında izne 
tabi birleşme ve devralma işlemlerinin, Kurul’dan izin alınmaksızın 
gerçekleştirilmesinin yaptırımı Kanun’un  16/1/(b) bendinde 
düzenlenmiştir. Hatta eski düzenlemeden farklı ve daha doğru bir 
tercihle, anılan bent gereğince idari para cezalarının birleşme 
işlemlerinde taraflardan her birine; devralma işlemlerinde ise sadece 
devralana uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.  

Söz konusu değişiklik sonrasında, Tebliğ’in 5. maddesinin son 
fıkrasında belirtilen “Tüzel kişiliği olan teşebbüs veya teşebbüs 
birliklerine bu bentte belirtilen para cezasının uygulanması halinde, 
yönetim organlarında görev alan gerçek kişilere de şahsen, verilen 
cezanın %10’una kadar ayrıca para cezası uygulanır.” düzenlemesi 
de hükümsüz kalmıştır. Zira Kanun’un  16. maddesinin değişiklik 
sonrası halinde, (b) bendi uyarınca ceza alan işletmelerin 
yöneticilerine ilişkin bir idari para cezası öngörülmemiştir. Tebliğ’de 
geçen cümle, Kanun’un 16. maddesinin (üçüncü fıkrasının) değişiklik 
öncesi haliyle uyumlu olmakla birlikte; yeni düzenlemede usule ilişkin 
idari para cezası açısından yöneticilere ilişkin bir yaptırım 
bulunmadığından, yasal dayanağını yitirmiştir. Tüm bu gelişmeler 
sonucunda, Kurul’un Tebliğ’in 5/7. maddesi uyarınca yönetim 
organlarında görev alan gerçek kişilere idari para cezası uygulama 
yetkisi bulunmamaktadır. 

1997/1 sayılı Tebliğ’in “Bildirimin Dönüşmesi” kenar başlıklı 
8. maddesine göre, bir birleşme veya devralma bildiriminin 
incelenmesi sonucunda, Kurul bildirilen işlemin birleşme veya 
devralma olmadığı sonucuna ulaşırsa; bu bildirimi menfi tespit 
başvurusu ya da muafiyet talebi olarak değerlendirebilir. Yani Kurul, 
bildirilen hukuki işlemin birleşme veya devralma olmadığına kanaat 
                                                 
13  5728 sayılı ve 2008 tarihli Kanun’un 472. maddesi.  
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getirirse; bu işlemin Kanun’un 4. maddesi kapsamında bir anlaşma 
olduğuna resen karar verebilme yetkisine sahiptir. Aynı hükümden 
çıkan bir diğer sonuç da, Kurul’un bildirilen hukuki işleme ilişkin 
olarak, Kanun’un 4, 6 ve 7. maddelerini ihlal etmediği gerekçesi ile 
menfi tespit verebileceğidir. 

Tebliğ’in 8. maddesinde yapılan düzenlemede, “bildirilen 
işlemin birleşme veya devralma olmadığı” sonucuna ulaşılması 
halinde, bildirimin dönüşeceği belirtilmiştir. Aslında “bildirilen 
işlemin izne tabi birleşme veya devralma olmadığı” ifadesinin tercih 
edilmesi, daha doğru bir tercih olurdu. Çünkü bildirilen işlem bir 
birleşme veya devralma olduğu halde, Tebliğ’in 4. maddesinde 
saptanan eşikler uyarınca izne tabi olmayabilir. Böyle bir durumda 
Kurul, önüne gelen işlem bir birleşme ve devralma olduğu halde izin 
değil; menfi tespit kararı vermelidir. 

III. BİLDİRİLMİŞ İZNE TABİ BİRLEŞME VE 
DEVRALMALAR HAKKINDA İNCELEME USULÜ 

Kanun’un 10/1. maddesi uyarınca, Kurul bildirilmiş izne tabi 
birleşme ve devralmaları incelerken, doğrudan Kanun’un 40-55. 
maddeleri arasındaki usul hükümlerini uygulamaya başlamayacaktır. 
Çünkü bildirilmiş birleşme ve devralmalar açısından ön inceleme adı 
verilen ayrı bir usul safhası öngörülmüştür.  Zorunlu olan bu safha 
tüketilmeden, Kanun’un 40-55. maddeleri arasındaki hükümlerde 
öngörülen usulün uygulanması mümkün değildir. Bildirilmiş birleşme 
ve devralmaya izin verilmesine ilişkin usuli süreç, ön inceleme 
sonucunda izin kararının verilmesiyle sonlanabileceği gibi; nihai 
incelemeye geçilmesine ilişkin bir karar ile daha uzun bir idari sürecin 
sonucunda da sonlanabilir. Aşağıda Kanun’un ön inceleme ve nihai 
inceleme adını verdiği bu usuli safhalar incelenecektir.   

A. Ön İnceleme 
Kanun’un 10. maddesi gereğince Kurul, kendisine yapılan 

yukarıda anılan şartları haiz bildirimle birlikte, ön inceleme aşamasını 
başlatacaktır. Bildirilmiş birleşme ve devralmalar açından, ön 
inceleme zorunlu bir aşamadır. Yasa koyucu, ön inceleme 
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prosedürünün bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde 
sonuçlandırılması gerektiğini öngörmüştür.  Kurul bu süre içinde 
birleşme ve devralma işlemine ya izin vermek ya da nihai incelemeye 
almaya karar vermek zorundadır.14 Kanun’un 10. maddesinin açık 
hükmü gereğince Kurul, ön inceleme sonucunda birleşme veya 
devralma işlemine izin vermemek yetkisine sahip değildir.  

Kanun’un 10/2. maddesinde, bildirilmiş birleşme ve 
devralmalara ilişkin bir zımni kabul kurumu düzenlenerek, İYUK’nun 
10. maddesinde düzenlenen zımni red kurumuna bir istisna 
getirilmiştir. Madde metninde “Kurul’un süresi içinde birleşme veya 
devralmaya ilişkin müracaata herhangi bir cevap vermediği ya da 
herhangi bir işlem yapmadığı hallerde, birleşme veya devralma 
anlaşmaları, bildirim tarihten 30 gün sonra yürürlüğe girerek, hukuki 
geçerlilik kazanır.” ifadesi kullanılmıştır. Zımni kabul ya da örtülü 
izin adı verilebilecek bu kurumun düzenlenme nedeni, inceleme 
süresince askıda olan birleşme ve devralma hakkında, Kurul’u 
sürüncemede bırakmadan karar vermeye yönlendirmektedir. 
Böylelikle birleşme veya devralma işleminin askıda olmasının, taraflar 
için doğurabileceği muhtemel zararların önlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu noktada dikkat edilmesi gereken, Kurul’un bildirim 
tarihinden itibaren 15 gün içinde ön incelemeyi karara bağlamaması 
halinde; yine bildirimden itibaren 30 gün geçmesi ile zımni kabulün 
gerçekleşecek olmasıdır. Önemli olan, Kurul’un ön inceleme kararını 
en geç vermesi gereken 15 günlük süre ile zımni kabulün gerçekleşmiş 
sayılacağı tarih arasında kalan 15 günlük sürede, Kurul’un 
verebileceği kararların hukuki statüsünün belirlenmesidir. 

 Kanun’un 10/2. maddesi ile Rekabet Kurulu’na tanınan 
birleşme ve devralmalara izin verme yetkisi, zaman itibariyle 
sınırlandırılmıştır. Şu halde öncelikle, maddede yer alan 15 günlük 
sürenin hukuki niteliğinin tespiti önem arz etmektedir. Günday15, idare 
hukukunda süreleri, güvence niteliğinde olanlar ve kararların süratle 
                                                 
14  İnan, N. - Piker, M. B.: Rekabet Hukuku El Kitabı, Ankara 2007, s. 84; Güven, P., Rekabet 

Hukuku, s. 495. 
15  Günday, M.: İdare Hukuku, B.9, Ankara 2004, s. 128. 
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alınmasını temin amacını güdenler olmak üzere, ikili bir ayrıma tabi 
tutmuştur. Güvence niteliğinde olan sürenin geçmesi ile idarenin karar 
alma yetkisi sona ererken; kararların süratle alınmasını temin amacını 
güden sürelere riayet edilmemesi, idari kararları yetki yönünden 
hukuka aykırı kılmamaktadır. Kanun 10/1. maddesinde ön inceleme 
için öngörülen 15 günlük sürenin, düzenleyici süreler olarak da ifade 
edilebilecek olan ve kararların süratle alınmasını temin amacını güden 
süreler kapsamında değerlendirilmesi gerekir. 

Bu değerlendirmenin sonucu olarak, Kurul’un ön incelemeye 
ilişkin 15 günlük sürenin dolmasından sonra vereceği kararlar, zaman 
itibariyle ve yetki yönünden hukuka aykırı olmayacaktır. Yani Kurul, 
ön incelemeye ilişkin 15 günlük sürenin geçmesinden sonra -ancak 
bildirimden itibaren 30 gün geçmeden- birleşme ve devralmaya izin 
verebileceği gibi; nihai inceleme kararı da verebilir. Ancak 
bildirimden itibaren 30 gün geçmekle zımni kabul 
gerçekleşeceğinden, Kurul’un birleşme ve devralmaya izin vermesinin 
hukuki bir anlamı kalmayacaktır. Benzer şekilde hukuki işlem 
güvenliği açısından, bu sürenin dolmasından sonra, Kurul’un nihai 
inceleme kararı vermesi de mümkün olmamalıdır. 

 Zımni kabul hakkında üzerinde durulması gereken bir diğer 
nokta, Kurul’un Kanun’da öngörülen 30 günlük süre içinde suskun 
kalmasıyla, 7. maddeye aykırı bir birleşme veya devralmanın 
geçerlilik kazanması halidir. Bu durumda Kurul’un başvurabileceği 
yollardan biri, 1997/1 sayılı Tebliğ’in 9. maddesine dayanarak 
birleşme ve devralmayı yeniden inceleme yetkisini kullanmaktır. 
Tebliğ’in “Kurul’un Yeniden İnceleme Yetkisi” kenar başlıklı 9. 
maddesinde sarih ya da zımni olarak verilmiş izin kararının; yanlış ya 
da yanıltıcı bilgiye dayanması ya da karara eklenmiş olan 
yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması hallerinde, Kurul 
tarafından yeniden incelemeye alınabileceği düzenlenmiştir. Ancak 
madde metninden de açıkça anlaşılabileceği gibi, Kurul’un yeniden 
inceleme yetkisi sadece kararın yanlış ya da yanıltıcı bilgiye 
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dayanması veya yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması halleri 
ile sınırlandırılmıştır.16  

Tebliğ’in 9. maddesinde, düzenlenen seçimlik iki şarttan birinin 
gerçekleşmemesi durumunda, Kurul bu maddeye dayanarak yeniden 
inceleme başlatamayacaktır. Kanun’da birleşme veya devralma 
kararlarının geri alınması ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.  
Ancak idare hukukunun genel ilkelerinden “yetki ve usulde paralellik 
ilkesi” gereğince, Kurul’un idari işlem niteliğindeki izin kararının, 
yine Kurul tarafından geri alınması mümkündür.17 Bir idari işlemin 
geri alınabilmesinin ön koşulu, o idari işlemin sebep unsuru 
bakımından sakat olmasıdır.  

Eğer zımni izin konusu olan birleşme veya devralma Kanun’un 
7. maddesini ihlal ediyorsa, ortada hukuka aykırılık mevcut 
olduğundan, işlemin sebep yönünden sakat olduğu açıktır. Bu noktada 
verilen geri alma kararı ile idari işlem açısından dönülen nokta, 
Kurul’un nihai incelemeye ilişkin inceleme ve araştırma aşaması 
olmalıdır. Zira 15 günlük süreye tabi olan ön inceleme basamağını 
Kurul susmak suretiyle atlamıştır. Hukuki işlem güvenliği açısından 
ve Kanun’un menfi tespite ilişkin 8/2. maddesinin kıyasen 
uygulanması ile Kurul’un iptal kararına kadar geçecek süre için idari 
para cezası uygulaması yerinde olmayacaktır. Yukarıda belirtildiği 
üzere, Kurul’un alacağı iptal kararı birleşme veya devralmaya 
doğrudan izin verilmediği anlamını taşımamalı; Kurul, nihai 
incelemeye geçerek tarafların savunma haklarına saygı göstermelidir. 

İdare hukukunda, geri alma kararının alınabileceği süreye ilişkin 
farklı görüşler bulunmaktadır. Özellikle sakat olmakla birlikte, ilgilisi 

                                                 
16  Günday, ilgilinin hilesi veya aldatması sonucu kurulan idari işlemlerin, ilgiliye yarar 

sağlamış olsalar bile hukuki istikrarı sağlamayacağını ve bu nedenle her zaman geri 
alınabileceğini belirtmektedir. Günday, M., s. 162-163. Bu görüşten hareketle, Tebliğ’in 9. 
maddesi düzenlemesi olmasaydı bile, Kurul’un yanlış veya yanıltıcı bilgiye dayanan 
kararlarının her zaman geri alınabileceğinin kabulü gerekir.  

17  İdarenin verdiği bir iznin geri alındığı durumlarda, iznin geri alındığı tarihe kadar 
doğurduğu hukuki sonuçlar geçerliliklerini koruduğundan, söz konusu işlemin “geri 
alma” değil; “kaldırma” olduğu da belirtilmektedir. Gözübüyük, A. Ş. – Tan, T.: İdare 
Hukuku, C. I, B. 3, Ankara 2004, s. 493. 
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lehine hukuki durum yaratmış olan idari işlemlerin, istikrar ilkesi 
gereğince idare tarafından ancak belirli süreler içinde geri 
alınabileceği kabul edilmektedir. Günday, bu konudaki en doğru ve 
nesnel ölçütün iptal davası açma süresi olduğunu belirtmektedir.18 
Ancak Danıştay kesin bir süre belirlemekten kaçınarak, bu süreyi dava 
konusu her olayın niteliğine göre saptamak yolunu tercih etmektedir.19 

Yukarıdaki duruma ilişkin bir diğer olasılık da, Kurul’un zımni 
kabul işlemi ile menfaatleri zedelenen kişilerin, iptal davası 
açmalarıdır. Kurul birleşme ve devralma hakkında sarih ya da zımni 
olarak izin verdiğinde, bir idari işlem tesis etmektedir.  Kurul’un 
birleşme ve devralmaya izin vermemesi halinde, menfaatleri 
zedelenenlerin dava açma hakları olduğu kadar; izin vermesi halinde, 
menfaatleri zedelenenlerin de dava açma hakları bulunmaktadır. Bu 
iznin sarih ya da zımni olarak verilmiş olmasının, iptali istenen idari 
işlem açısından önemi yoktur.20   

Ön inceleme aşamasına ilişkin bir diğer sorun da, Kurul’un bu 
aşamada 14. maddede düzenlenen bilgi isteme ve 15. maddede 
düzenlenen yerinde inceleme yetkilerini kullanıp kullanamayacağıdır. 
Daha genel bir ifade ile sorun, Kurul’un 14 ve 15. maddelerde 
düzenlenen yetkileri kullanırken, nihai inceleme veya 40. ve devamı 
maddelerinde düzenlenen inceleme ve araştırma faaliyeti içinde 
bulunmasının zorunlu olup olmadığıdır.  

Kanun’un 14 ve 15. maddelerinin her ikisi de “Kurul, bu 
Kanun’un kendisine verdiği görevleri yerine getirirken…” ifadesi ile 
başlamaktadır. Kanun’un Kurul’a verdiği görevler ise esas itibariyle 
“Kurulun Görev ve Yetkileri” kenar başlıklı 27. maddesinde 
düzenlenmiştir. 27. maddenin ilk dört bendi incelendiğinde, Kurul’un 
sadece önaraştırma ve soruşturma safhalarında değil; diğer 
incelemelerinde de bilgi isteme ve yerinde inceleme yetkilerini 
kullanabileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Birleşme ve devralmalara 

                                                 
18  Günday, M., s. 162. 
19  Gözübüyük, A. Ş. – Tan, T., s. 497. 
20  Bolatoğlu, H.: Rekabet Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi, Ankara 2004, s. 32. 
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izin verilmesi, Kanun’un 27/d bendi gereğince Kurul’un görevleri 
arasındadır. Öyleyse Kanun’un 44/1. maddesinde getirilen düzenleme, 
bu yetkilerin sadece soruşturma safhasında kullanılabileceği şeklinde 
yorumlanamaz. 44/1. maddede düzenlenen husus, soruşturma 
safhasında bu yetkilerin, Kurul tarafından görevlendirilen ve 
raportörlerden oluşan heyetçe kullanılabileceğidir.21 

Kurul, 1997/1 sayılı Tebliğ’in “Üçüncü Kişilerden Bilgi 
İstenmesi ve Sözlü Savunma Toplantılarına Katılmaları” kenar 
başlıklı 7. maddesinde, çok açık olmamakla birlikte, bilgi isteme 
yetkisine ilişkin bir düzenleme getirmiştir. Tebliğ’in 7. maddesinin ilk 
fıkrasında “Rekabet Kurulu birleşme veya devralmayı değerlendirmek 
için Kanun’un 14. maddesi çerçevesinde gerekli gördüğü hallerde 
birleşme veya devralmanın taraflarının yanı sıra, birleşme veya 
devralmayla ilgili diğer kişilerden ve tarafların müşterileri, rakipleri 
ve sağlayıcıları gibi üçüncü kişilerden bilgi isteyebilir.” hükmü yer 
almaktadır. Kurul, bu cümle ile Kanun’un 14. maddesinde kullanılan 
“tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, teşebbüslerden ve teşebbüs 
birliklerinden”  ifadesini netleştirmiştir. 

Tebliğ’in 7/1. maddesinde yer alan “birleşme veya devralmayı 
değerlendirmek için” ibaresi ise, ön inceleme aşamasında da bilgi 
isteme yetkisinin kullanılabileceğini çağrıştırmaktadır. Ancak 
maddenin devamında yer verilen sözlü savunma toplantısına ilişkin 
hükümlerin, nihai inceleme aşamasına ilişkin olduklarına şüphe 
yoktur. Tebliğ’de yerinde incelemeye ilişkin herhangi bir 
düzenlemeye yer verilmemiş olması, bu konunun genel hüküm ve 
yorumlarla çözülmesi gerekliliğine işaret etmektedir. 

Rekabet Kurulu tarafından birleşme ve devralma işlemlerine 
şartlı olarak izin verilip verilemeyeceği veya bu işlemlerin 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi koşuluna bağlanıp 
bağlanamayacağı tartışmalıdır. Tebliğ’in 6/3. maddesinde Kurul’un 

                                                 
21  Yolcu, İ. A. : 4054 sayılı RKHK’da Yer Verilen Soruşturma Prosedürünün ve Uygulamada 

Karşılaşılan Usul Sorunlarının AB Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi, Ankara 2003, 
s. 37. 
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bildirilen22 birleşme veya devralmalar için gerekli gördüğü diğer 
tedbirlerin alınmasına ve bazı yükümlülüklere uyulması koşuluna 
bağlı olarak izin verebileceği açıkça düzenlenmiştir. Yine Tebliğ’in 9. 
maddesinde karara eklenmiş olan yükümlülüklerin yerine getirilmemiş 
olması halinde, Kurul’un birleşme veya devralmayı yeniden 
incelemeye alarak, yasaklamaya ve diğer yaptırımların uygulanmasına 
karar verebileceği belirtilmiştir. 

Tebliğ’de yapılan düzenlemenin yasal dayanağına Kanun’un 7. 
maddesinde yer verilmemiştir. Halbuki yasa koyucu, Kurul’un bazı 
kararları şarta veya yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlı olarak 
alabileceğini Kanun’da düzenlemiştir.23 Bununla birlikte Öz24, 
Kurul’un koşullu izin verebilmesini Kanun’un kapsama ilişkin 2., 
Kurum’u düzenleyen 20/1. ve Kurul’un görev ve yetkilerini 

                                                 
22  Tebliğ’de bildirilmemiş birleşme veya devralmalara, şartlı olarak izin verilip 

verilemeyeceği konusunda herhangi bir düzenleme getirilmemiştir. Bununla birlikte 
Kanun’un 11. maddesinde, bildirilmesi zorunlu olan birleşme veya devralma işleminin 
Kurul’a bildirilmemesi halinde; Kurul’un birleşme ve devralmayı kendiliğinden 
incelemeye alacağı ve bu inceleme sonucunda izin verebileceği düzenlenmiştir. Yani 
Kurul’un izin verebilmesi açısından, bildirilmiş ve bildirilmemiş birleşme veya 
devralmalar arasında -Kanun’un 16. maddesinde düzenlenen idari para cezası dışında- bir 
ayrım yapılmamıştır. Bu nedenle Kurul’un bildirilmiş birleşme veya devralmalara şartlı 
izin verme yetkisinin kabulü halinde, bildirilmemiş birleşme veya devralmalara da şartlı 
izin verebileceğinin kabulü gerekir.    

23  Muafiyet kararının şarta ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlanabilmesi, 
Kanun’un açık hükmü gereği iken; menfi tespit kararlarının şarta veya yükümlülüklerin 
yerine getirilmesine bağlı olarak verilip verilemeyeceği sorunu, özellikle bu kararlara karşı 
yargı yoluna başvurulabilmesi açısından önem taşımaktadır. Kanun’un 5/2. maddesinde 
muafiyet kararının “belirli şartların ve/veya belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesine” 
bağlanabileceği açıkça ifade olunmuştur. Ancak Kanun’un menfi tespite ilişkin 8. 
maddesinde böyle bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Buna karşılık yasa koyucu 
Kanun’un 13. maddesinde muafiyet ve menfi tespit kararlarının geri alınmasını, tek bir 
başlık altında düzenlerken; maddenin (b) bendinde “karara bağlanan şartların veya 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi” gerekçesini, geri alma sebeplerinden biri olarak 
saymıştır. Kurul’un bu gerekçeye dayanarak verdiği geri alma kararı, muafiyet veya menfi 
tespit kararının verildiği tarihe kadar geriye yürüyecektir (RKHK md. 13/2).  

24  Öz, G.: “Özelleştirme Sürecinde Rekabet Kurumu’nun Yeri”, Rekabet Politikası ve 
Özelleştirme Sempozyumu, Ankara 1999, s. 53.  
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düzenleyen 27. maddelerine dayandırmaktadır. Güven25 ise, Tebliğ’in 
şartlı izni düzenleyen 6/3. maddesinin varlığını, Kurul’un bu yönde 
karar verebilmesi için yeterli bulmakta ve Kanun’un kapsamla ilgili 2. 
maddesi ile kararlarda bulunması gereken hususlara ilişkin 55/2. 
maddesini (taraflara yüklenen görevlerin tereddüde yol açmayacak 
şekilde açıkça yazılmaları) bu fikrini destekler nitelikte görmektedir.  

Benzer şekilde Aslan26 da, Kanun’un 55/2. maddesinin ve 27/f 
bendinin şartlı izne yasal dayanak oluşturabileceklerini belirtmektedir. 
Buna karşılık Kanun’un ihlale son vermeye ilişkin 9. maddesinin 1 ve 
3. fıkralarının birlikte dikkate alınmasıyla, Kurul’un 7. maddeye aykırı 
olan birleşme veya devralmanın taraflarına, bu aykırılığı nasıl 
gidereceklerine ilişkin görüşlerini yazılı olarak bildirebileceğini; 
ancak bu hükümlerden hareketle birleşme veya devralmaya izin veren 
bir kararın şarta bağlanabileceğine ilişkin bir genellemeye 
gidilemeyeceğini eklemektedir. 

Halbuki Kanun’un 9/1. maddesinde yer alan “…bu Kanun’un 4, 
6 ve 7. maddelerinin ihlal edildiğini tespit ederse ilgili teşebbüs veya 
teşebbüs birliklerini bu Kanun’un Dördüncü Kısmı’nda belirtilen 
hükümler çerçevesinde, rekabetin tesisi ve ihlalden önceki durumun 
korunması için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken 
davranışları kapsayan bir kararı bildirir.” ifadesi birleşme ve 
devralmalara şartlı izin verilebilmesine ilişkin yetki sorununun 
aşılmasına yardımcı olabilecek niteliktedir.27 Zira birleşme ve 
devralma işlemi Kanun’un 7/1. maddesini bildirilen haliyle ihlal eder 
nitelikte olmakla birlikte, eğer Kurul’un getirdiği şartların 
gerçekleştirilmesi veya yükümlülüklerin ifasıyla yasaklamanın 

                                                 
25  Güven, P.: Türk Rekabet Hukuku ve Avrupa Birliği Rekabet Hukuku’nda Birleşme ve 

Devralmaların Denetlenmesi, B. 2, Ankara 2003, s. 404; Güven, P., Rekabet Hukuku, s. 
539. 

26  Aslan, İ. Y., s. 582 - 583.   
27  Yasa koyucunun kullandığı “yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışları” 

ifadesi, Kurul’un işletmelere pozitif edim yükümlülükleri getirebileceği gibi; negatif 
edimler de yükleyebileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Kurul’un bu yetkisi Kanun’un 
17/a bendinde düzenlenen nispi idari para cezası ile güvence altına alınmıştır. 
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kapsamından çıkması mümkünse Kanun’un 9/1. maddesinin 
gerektirdiği tüm unsurlar sağlanmış olmaktadır. 

Ancak bu görüş Kurul’un birleşme ve devralma işlemlerine 
verilecek izni şarta veya yükümlülüğe bağlayabilmesinin ön 
koşulunun, bu işlemlerin bildirilen halleriyle 7/1. maddedeki 
yasaklamayı ihlal etmeleri olmasını gerektirmektedir. Yani başka bir 
söyleyişle, Kanun’un 9/1. maddesinin açık ifadesi karşısında, 
Tebliğ’in 4. maddesinin belirlemesi kapsamında yer almakla birlikte, 
Kanun’un 7/1. maddesinde düzenlenen yasaklamayı ihlal etmeyen 
birleşme ve devralmalara ilişkin iznin, şart veya yükümlülüğe 
bağlanabilmesinin yasal dayanağının bu maddeden bulunabilmesi 
mümkün değildir. 

Yine yasa koyucunun Kanun’un 9/1. maddesinde yaptığı açık 
belirleme gereğince, Kurul’un anılan maddede düzenlenen nitelikte bir 
karar alabilmesi için, Kanun’un Dördüncü Kısmı’nda belirtilen 
hükümler çerçevesindeki usuli süreci tüketmesi zorunludur. Bu 
belirleme aynı zamanda Kurul’un ön inceleme sonucunda şarta veya 
yükümlülüğe bağlı izin kararı veremeyeceği anlamına gelmektedir.28 

İnan’a29 göre, birleşme veya devralmalara koşullu izin 
verilebilmesi rekabet hukukunun sistemi ve mantığı içinde son derece 
gereklidir. Gerçekten de şartlı izin verilememesinin kabulü halinde; 
birleşme veya devralmayı gerçekleştiren tarafların, Kurul’un 
Kanun’un 9. maddesi gereğince yaptığı bildirimi dikkate alarak, 
belirtilen hususları düzeltmek suretiyle, tekrar izin için başvurmaları, 
usul ekonomisi ile bağdaşmaz niteliktedir.30 Bu durum dikkate 
alındığında, Kurul’un birleşme veya devralmalara şartlı izin 
verebilmesinin yasal dayanağı, Kanun’un 10. maddesinde düzenlenen 

                                                 
28  Gerekçeleri farklı olmakla birlikte, ön inceleme aşaması sonunda şartlı izin kararı 

verilemeyeceği görüşüne ilişkin olarak bkz. Aksoy, N.- Yavuz, Ş.: “Birleşme ve Devralma 
İşlemlerinde Rekabet Kurulu’nun Denetim Yetkisinin Hukuki Niteliği ve Sınırları”, 
Rekabet Dergisi, C.10, S.2, Ankara 2009. s. 15.   

29  İnan, N.: “Birleşme ve Devralma Kurallarının Temel Sorunları”, Rekabet Bülteni, S. 2, 
İstanbul 2000 , s. 22.  

30  Benzer görüş için bkz. Güven, P., Birleşme ve Devralmalar, s. 404. 
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“gerekli gördüğü diğer tedbirlerle birlikte” ifadesi olabilir. Bu 
tedbirler sadece mevcut ya da olası ihlalleri bertaraf etmek amacını 
taşıyan yükümlülükler olarak yorumlanabilir.  

Bolatoğlu31, Kanun’da açık dayanak olmadığı gerekçesi ile 
Kurul’un birleşme veya devralmalara şartlı izin verebilme yetkisinin 
bulunmadığını; şartlı izin verilmesi halinde, yetki unsuru yönünden 
sakatlık doğması ihtimalinin gündeme gelebileceğini ifade etmektedir. 
Tan32, birleşme veya devralmalara şartlı izin verilmesine ilişkin 
yetkinin, Kanun’da dayanağının bulunmadığı gerekçesi ile Tebliğ’le 
de düzenlenemeyeceğini ifade etmektedir. Ankara 6. İdare 
Mahkemesi’nin33 yürütmenin durdurulması talepli bir davada 
öngördüğü “Kanunla getirilen sınırları aşan bir düzenlemenin, tebliğ 
hükümleri ile getirilemeyeceği bilinen bir genel hukuk kuralıdır.” 
ifadesi de bu görüşü destekler niteliktedir. Ancak Tan, hemen 
akabinde Mahkeme’nin34 aynı olaya ilişkin iptal kararında şartlı izin 
konusuna ilişkin olarak, gerekçelerini yumuşattığını ve şartlı izin 
verilebileceğini zımnen de olsa kabul ettiğini eklemektedir. Danıştay35 
da 2002 tarihli bir kararında şartlı izin verilmesini, bu işleme dayanak 
oluşturan mevzuata aykırı görmemiştir. 

Konuya ilişkin bir diğer yaklaşım, Aksoy ve diğerleri36 
tarafından getirilmiştir. Yazarlara göre, Kurul kararının bozucu şarta 
bağlanması için özel bir yetki düzenlemesine gerek bulunmamaktadır. 
Zira Kurul, Kanun’un 7. maddesi kapsamında birleşme veya devralma 
işlemine izin vermeme yetkisine sahip olduğuna göre, zımnen de olsa 
bu işlemle ilgili değişiklik isteyebilme ya da izin kararını şart ya da 
yükümlülüğe bağlayabilme yetkisine de sahiptir. Buna karşılık 
                                                 
31  Bolatoğlu, H., s. 35. 
32  Tan, T.: “Özelleştirme Sürecinde Rekabet Kurumu’nun Yeri”, Rekabet Politikası ve 

Özelleştirme Sempozyumu, Ankara 1999, s. 36 - 37. 
33  Tan’dan naklen, s. 37: Ankara 6. İdare Mahkemesi, 14.10.1998, E. 1998/773. 
34  Tan’dan naklen, s. 37 : Ankara 6. İdare Mahkemesi, 23.02.1999, E. 1998/773, K. 

1999/101. 
35  Danıştay 10. D., 26.03.2002, 5648/849 (yayınlanmamıştır).  
36  Aksoy, N. - Bolatoğlu, H. T. - Yavuz, Ş.: “Rekabet Hukukunda Muafiyet ve Birleşme 

Devralma Kararlarının Şarta Bağlanması”, Rekabet Dergisi, S. 25, Ankara 2006, s. 26. 
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geciktirici şarta bağlanmış izin kararı, işlemin halihazırda izin 
alamadığı ya da yasaklanan faaliyetler kapsamına girdiği anlamına 
gelmektedir.  

Yasa koyucunun muafiyet ve menfi tespit kararlarının şarta 
bağlı olarak verilebileceğinin kabulü karşısında; daha önemli olan 
birleşme ve devralmaya ilişkin kararların da şarta veya yükümlülüğe 
bağlanabileceğinin kabulünün, usul ekonomisi açısından faydalı 
olacağı tartışmasızdır. Bununla birlikte iznin geciktirici şarta 
bağlanması, askıda olan birleşme veya devralma işleminin geçerlilik 
kazanma tarihi açısından, belirsizliklere neden olacaktır. Bozucu şarta 
bağlanması ise, bozucu şartın gerçekleşmesi halinde birleşme veya 
devralma işleminin tasfiyesine neden olacağından daha da büyük 
sakıncalara yol açma tehlikesini barındırmaktadır. Kurul’un izin 
kararını şart veya yükümlülüğe bağlaması halinde, bu şart veya 
yükümlülüklerin haksız olduğunu iddia eden işletmelerin, iptal 
istemiyle yargı yoluna başvurabilecekleri şüphesizdir. 

B. Nihai İnceleme 
Kurul, ön inceleme sonrasında nihai incelemeye geçmeye karar 

verirse; taraflara ön itirazını bildiren yazı ile birlikte, birleşme veya 
devralma işleminin nihai karara kadar askıda olduğunu ve uygulamaya 
sokulamayacağını tebliğ etmek zorundadır. Bu bildirim, Kurul’un 
inceleme ve araştırma usulüne hakim olan bildirim ilkesinin de bir 
gereğidir. Bu noktada Kurul gerekli gördüğü takdirde, başka tedbirler 
alma hakkına da sahiptir. Yasa koyucu, 10/1. maddede sadece 
“gerekli gördüğü diğer tedbirler” ifadesini kullanmış, “Kanun’un 
İhlale Son Verme” kenar başlıklı 9/4. maddesine herhangi bir yollama 
yapmamıştır. Ancak Kurul’un 10/1. maddeden doğan yetkisini 
kullanırken, 9/4. maddedeki şartlarla bağlı olduğunun kabulü gerekir. 
Hatta 10/1. maddedeki düzenleme olmasaydı bile, Kurul’un 9/4. 
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maddeye dayanarak birleşme veya devralmaya ilişkin geçici tedbir 
alma yetkisine sahip olacağı söylenebilirdi.37 

Kurul’un Kanun’un 10/1. maddesi kapsamında alabileceği 
tedbirlerin neler olduğuna ilişkin bir açıklama, madde metninde yer 
almamaktadır. Halbuki Kanun’un 11. maddesinin (b) bendinde 
alabileceği tedbirler, sınırlı sayıda olmamak üzere örnek kabilinden 
sayılmıştır. Yasa koyucunun bu düzenlemedeki muhtemel amacı, 
11/(b)’deki birleşme veya devralmaların uygulamaya sokulmuş 
olmalarının etkilerini bertaraf etmektir. Oysa 10/1. maddeye ilişkin 
tedbirler henüz uygulamaya sokulmamış olan birleşme ve devralma 
sözleşmeleri ile ilgili olacaktır.   

Kurul’un nihai inceleme aşamasında uyacağı usul kuralları 10/1. 
maddede ayrıca düzenlenmemiş; Kanun’un 40-55. maddeleri 
hükümlerine yollama yapılmıştır. Bu yollama sonucunda, yasa 
koyucunun nihai inceleme aşamasını, Kanun’un Dördüncü Kısmı’nda 
düzenlenen önaraştırma ve soruşturma aşamalarına taşıdığı açıkça 
anlaşılmaktadır. Bu düzenleme ile yasa koyucu nihai inceleme adı 
altında sadece birleşme ve devralmalara ilişkin yapay bir inceleme 
araştırma aşaması yaratmıştır. Aşamanın adı nihai inceleme olmakla 
birlikte, içeriği önaraştırma ve soruşturma aşamalarından 
oluşmaktadır. 

Söz konusu hükme ilişkin üzerinde durulması gereken bir diğer 
konu da, 40. maddede düzenlenen önaraştırma kurumuna yollama 
yapılmasına gerçekten gerek olup olmadığıdır. Zira nihai inceleme 
Kurul’un 15 gün içinde yapacağı ön inceleme aşamasından sonra 
geçilen bir basamaktır. 40. maddede önaraştırmanın 30 gün içinde 
yapılan ve soruşturma açılıp açılmamasına ilişkin karara hazırlık teşkil 
edecek bir aşama olduğu düzenlenmiştir. Kurul’un yapacağı 15 
günlük ön inceleme safhasında, dosyanın belirli bir olgunluğa 
ulaştığının kabulü ile doğrudan soruşturma aşamasına geçilmesi de 
düzenlenebilirdi. Hatta bu çözüm yolu, birleşme veya devralmanın 
                                                 
37  Kurul’un bu tür tedbirleri alma yetkisinin, nihai inceleme aşamasına özgülendiği, yani 15 

günlük ön inceleme aşamasında Kanun’un 10/1 veya 9/4. maddelerine dayanarak tedbir 
kararı alamayacağı açıktır.  
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askıda olduğu da düşünülecek olursa, usul ekonomisi açısından çok 
daha uygun olurdu. Ancak bu konuda, usul ekonomisi ilkesinin 
gereklerini yerine getirmek için, Kurul’un önünde bir imkan daha 
vardır. Zira 49/1. maddenin metninden açıkça anlaşılabileceği üzere 
önaraştırma aşaması ihtiyaridir. Yani Kurul önaraştırma açmaksızın 
doğrudan soruşturma aşamasına geçme yetkisi ile de donatılmıştır.  

IV. BİLDİRİLMEMİŞ İZNE TABİ BİRLEŞME VE 
DEVRALMALAR HAKKINDA İNCELEME USULÜ 

Kanun’un 11. maddesinde, Kurul’a bildirilmesi gerekli oluğu 
halde bildirilmemiş olan birleşme ve devralma işlemlerine 
uygulanacak usul düzenlenmiştir. 11. maddeye göre, Kurul herhangi 
bir şekilde birleşme veya devralma işleminden haberdar olduğu 
zaman, söz konusu işlemi kendiliğinden incelemeye alır. Kurul’un 
haberdar olma halleri ihbar, şikayet ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nın talebi olabileceği gibi; bunların dışında kalan ve resen 
harekete geçmesini gerektiren diğer yollar da olabilir. Örneğin, Kurul 
birleşme veya devralmayı yazılı ya da görsel medyadan 
öğrenebileceği gibi; sürdürmekte olduğu başka bir inceleme veya 
araştırma aşamasında da bu konuya ilişkin bir bilgiye ulaşabilir. 

Kurul bildirilmemiş birleşme ve devralmayı öğrendiği takdirde, 
resen harekete geçerek, inceleme aşamasını başlatacaktır. İnceleme 
aşaması, 10/1. maddenin aksine, ön inceleme ve nihai inceleme 
aşamalarına ayrılmamaktadır. Üstelik, madde metninde inceleme 
aşaması için herhangi bir usul kuralı düzenlenmediği gibi, Kanun’un 
Dördüncü Kısmı’na bir yollama da yapılmamaktadır. Ancak Kurul’un 
inceleme ve araştırma usulüne hakim olan ilkelerin, 11/1. maddede 
düzenlenen inceleme aşamasında da gözönünde bulundurulması 
gerektiği şüphesizdir.  

Özellikle tarafların savunma haklarına saygı gösterilmesi 
gerekçesi  ve 11. maddenin (b) bendindeki yaptırımların uygulanması 
olasılığının yüksekliği karşısında, Kanun’un Dördüncü Kısmı’nda 
düzenlenen usul hükümlerine söz konusu incelemede de uyulması 
zorunlu görülmektedir. Ayrıca Kanun’un 10 ve 11. maddeleri maddi 
hukuk bakımından bir bütünlük arz etmektedir. Bu iki maddenin aynı 
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hüküm dizisi altında düzenlenmesi ve Kanun’un 40-55. maddelerine 
yapılan yollamanın her iki hali de kapsaması, bir yasama tercihi olarak 
düşülebilirdi. Ancak yasa koyucu tercihini, tümsel bir düzenleme 
yerine birbirine ardışık gelen iki ayrı madde altında düzenlemekten 
yana kullanılmıştır. Bu durum karşısında, bildirime ilişkin ön 
inceleme basamağının atlanması koşuluyla; takip eden süreçte maddi 
hukuk bakımından önemli bir farklılık bulunmamaktadır. Yani 
Kanun’un 10/1. maddesindeki yollamanın, kıyasen 11. maddedeki 
inceleme açısından da uygulanmasının önünde bir engel yoktur. 

Kanun’un 11. maddesinde incelenen birleşme veya devralmanın 
7. maddeyi ihlal edip etmediğine ilişkin olarak, ikili bir ayrım 
yapılmıştır. 11. maddenin (a) bendinde Kurul’un yapacağı inceleme 
sonucunda, Kanun’un 7. maddesinin ihlal edilmediğine karar 
verilmesi halinde; birleşme veya devralmaya izin vermekle birlikte, 
ilgililere bildirimde bulunmadıkları için para cezası uygulayacağı 
düzenlenmiştir. Burada sözü edilen idari para cezası Kanun’un 16. 
maddesinin (b) bendinde düzenlenen “izne tabi birleşme ve 
devralmaların Kurul izni olmaksızın gerçekleştirilmesi” fiiline 
ilişkindir.  

Ancak söz konusu maddenin kaleme alınışı, usule ilişkin bir 
yaptırımdan çok esasa ilişkin bir yaptırımı çağrıştırmaktadır. İzne tabi 
birleşme veya devralmanın Kurul’un izni olmaksızın 
gerçekleştirilmesi, Kanun’un 7. maddesinin ihlali anlamına 
gelmektedir. Halbuki burada yaptırıma bağlanan fiil, birleşme veya 
devralmanın bildirilmemiş olmasıdır. Yaptırım öngörülmesinin 
muhtemel amacı, Kurul’un denetim yetkisinin teminat altına 
alınmasıdır. Hükmün yaptırım öngörülen fiili daha net ifade eden hali, 
“izne tabi birleşme ve devralmaların Kurul’a bildirilmeksizin 
gerçekleştirilmesi” olarak düzenlenebilirdi.  

Kanun’un 11. maddesinin (b) bendine göre, Kurul bildirilmemiş 
birleşme veya devralmanın 7. maddeyi ihlal ettiğine kanaat getirirse, 
idari para cezası ile birlikte bir takım tedbirlerin alınmasına karar 
verecektir. Bu tedbirlerin arasında “hukuka aykırı olarak 
gerçekleştirilmiş olan tüm fiili durumların ortadan kaldırılması”, 
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“şartları ve süresi Kurul tarafından belirlenecek şekilde ele geçirilen 
her türlü payın veya malvarlığının mümkünse eski maliklerine iadesi”, 
“bu mümkün olmadığı takdirde üçüncü kişilere temliki ve devri”, 
“bunların eski malik veya üçüncü kişilere temlik edilmesine kadar 
geçen süre içinde devralan kişilerin devralınan teşebbüslerin 
yönetimine hiçbir şekilde katılamayacağı” örnek olarak sayılmıştır. 
Zira 11. maddenin (b) bendinde, Kurul’un gerekli gördüğü diğer 
tedbirleri de alabileceğini belirtilmektedir. 

Yukarıda açıklanan tedbirler, birleşme veya devralmanın 
Kanun’un 7/1. maddesi kapsamına girdiğine karar verilmesi halinde, 
yani nihai kararla alınabilecek tedbirlerdir. Ancak Kurul inceleme 
aşamasında da, gerek 10. maddenin nihai incelemeye ilişkin kısmının 
kıyasen uygulanması, gerekse Kanun’un 9/4. maddesinin kendisine 
verdiği yetkiye dayanılması suretiyle, inceleme süresince de gerekli 
gördüğü geçici tedbirleri alabilir.  

 
SONUÇ 
Bilindiği üzere, rekabet hukuku ihlallerinin denetimi açısından 

özel bir idari usul öngören RKHK, Kanun’daki diğer yasaklamaların 
aksine birleşme ve devralmalar açısından ayrıksı ve özel idari usule ön 
gelen bir idari usul mekanizması tesis etmiştir. Söz konusu idari usul, 
Kurul’un yalnızca yaptırım uygulama yetkisinin ifası açısından değil, 
daha da ötede ekonomik kolluk yetkisinin icrası açısından da son 
derece önemlidir. Bu kapsamda, birleşme ve devralmalar açısından 
izin usulünün öngörülmesi, Kurul’un denetim yetkisinin oldukça 
kontrolcü bir nitelik arz ettiği izlenimini vermektedir.  

Bununla birlikte, Kanun’un 7. maddesinin ilk fıkrasında 
düzenlenen birleşme ve devralmalara ilişkin genel yasaklayıcı 
hükümle; aynı maddenin ikinci fıkrasında hem Kurul’a yetki veren 
hem de izin mekanizmasını kuran hüküm arasında bir bağlantı normu 
düzenlenmesi yasa yapma tekniği açısından gereklidir. Aynı 
kapsamda giderilmesi gerekli bir diğer sorun da Kurul’a izne tabi 
birleşme ve devralmalar açısından tanınan düzenleyici işlem yapma 
yetkisinin kriterlerinin yasal dayanağa kavuşturulmasıdır. Bunlara ek 
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olarak Kurul’un birleşme ve devralma işlemlerine hangi hallerde şartlı 
olarak izin vermesinin mümkün olduğunun hem maddi hukuka hem 
de usul hukukuna ilişkin düzenlemelerle yasal olarak netleştirilmesi 
pek çok sorunun çözüme ulaşmasını sağlayacaktır. 
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KORUNAN GRUPLARIN SINIRLILIĞI BAĞLAMINDA SOYKIRIM 
YASAĞINI GENİŞ TUTAN İDDİALAR ve ELEŞTİRİSİ 

  

Uğur BAYILLIOĞLU* 

 

Özet: Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması 
Sözleşmesi’ne kabul edildiği tarihten itibaren birçok eleştiri yöneltilmiştir. 
En temel eleştiri noktasını, Sözleşme kapsamında korunan grupların sınırlı 
tutulması oluşturmaktadır. Bu durum, hukuki boşluk veya kör nokta olarak 
değerlendirilmektedir. Sözleşmede yer alan korunan gruplar hakkındaki 
tanımı genişletmek için bazı teorik çabalar bulunmaktadır. Bu yorumlar, jus 
cogens nitelik kazanmış ve Soykırım Sözleşmesi düzenlemelerinden daha 
geniş bir örf ve adet hukukunun varlığını ortaya koymak çabasındadır. 
Bununla beraber, soykırım yasağı hakkındaki uluslararası düzenlemeler, 
Birleşmiş Milletler organlarının anlayışı, uluslararası mahkeme kararları ve 
devletlerin opinio jurisleri, bu iddiaları teyit etmemektedir. Bu çalışmada, 
söz konusu iddialar incelenecek ve eleştirileri yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Soykırım, Soykırım Sözleşmesi, korunan 
gruplar, örf ve adet hukuku, opinio juris. 

Theses of a Wide Genocide Prohobition and their Criticism in the 
context of Restriction on Protected Groups  

Abstract: Much criticism has been directed against the Convention on the 
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide since its adoption. The 
limited scope of Convention on protected groups constitutes one of the major 
critical issue. It is considered as a loophole or blind spot. There has been 
some theoretical attempts to enlarge the Convention definition regarding 
protected groups. These comments try to prove that customary law that 
represents jus cogens norm on prohibition of genocide is broader than the 
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Genocide Convention’s formulation. However, international instruments 
concerning prohibition of genocide, perception of United Nation’s organs, 
decisions of international tribunals and opinio juris of states do not confirm 
these theses. In this paper, these theses will be discussed and their criticism 
will be done. 

Key words: Genocide, Genocide Convention, protected groups, customary 
law, opinio juris. 

 

GİRİŞ: 

Soykırım, içinde barındırdığı tüm vahşet ve yıkıcılığı nedeniyle genel 
olarak insanlığın, özelde ise uluslararası toplumun ulaştığı düşünülen ahlaki 
ve hukuki seviye ile bağdaşmamaktadır. Bununla beraber, bu suçun, halen 
uluslararası hukukun en güncel konularından biri olduğu üzülerek 
görülmektedir. Soykırım, çağımızda akademik çalışmalarda kalması gereken 
bir konu olmasına rağmen, fiiliyatta işlenmekte ve çeşitli ulusal ve 
uluslararası yargı organlarının kararlarına konu olmaktadır. Bu nedenle 
soykırım hakkında yapılan akademik çalışmalar da teorik düzeyde kalmaları 
gerekirken, uygulamaya ışık tutan bir işlev icra etmektedir. Soykırım yasağı 
kapsamında korunan grupları sınırlı tutan düzenlemeye akademik açıdan 
yapılan eleştiriler, bazı uluslararası yargı kararlarına da yansımıştır. Aynı 
şekilde, her ne kadar doğrudan uluslararası yargı kararlarına yansımasa da 
soykırım yasağı konusunda Soykırım Sözleşmesi düzenlemelerinden farklı 
ve daha geniş bir örf ve adet hukuku kuralının da varlığı iddia edilmektedir. 
Bu nedenle, uluslararası hukukta soykırım yasağının pozitif kaynaklarını 
ortaya koymak, sadece akademik açıdan değil, uygulama açısından da önem 
taşımaktadır. 

I) ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM YASAĞI: 

Türkçe’de, “soykırım” kelimesiyle ifade olunan, “genocide” terimi, ilk 
olarak Polonyalı hukukçu Raphael Lemkin tarafından kullanılmış olup1 
kabile, ırk anlamına gelen Yunanca “genos” kelimesiyle Latince öldürmek 
anlamına gelen “cide” kelimesinin bileşiminden türetilmiştir. 

                                                 
1  Esat ARSLAN, “1915 yılı Olaylarının Soykırım Suçu ve İnsanlığa Karşı Suçlar 

Bakımından Değerlendirilmesi, Yeni Türk Ceza Yasasında Yapılan Hatalar”, UHP, C. 1, 
S. 4, 2005, s. 20; Yehuda BAUER,  Soykırımı Yeniden Düşünmek, Ankara, Ekim 2002, s 
20-22. 
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Genocide terimi, hukuki düzenlemelere girdikten sonra hem 
uluslararası hukukta hem uluslararası uygulamada yerleşmiş ve kendisine 
sıklıkla başvurulan bir hukuki müessese haline gelmiştir.   

Uluslararası ceza hukukunun gelişimine yön veren önemli birer 
kilometre taşı teşkil eden ve ad hoc nitelik gösteren Nüremberg Uluslararası 
Askeri Mahkemesi Statüsü2 ile Uzakdoğu Uluslararası Askeri Mahkemesinin 
Statüsü’nde3 yer alan insanlığa karşı suçlar kategorisi içinde halihazırda 
soykırım suçunun kapsamına giren bazı fiillerin yer aldığı görülmektedir. 
Aynı şekilde, BM Genel Kurulu’nun 11 Aralık 1946 tarihli 96(I) sayılı 
kararında, soykırım terimine atıf yapılmıştır.4 Ardından, BM nezdinde, 
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in oluşturduğu ad hoc Komite ile Genel 
Kurul’un Altıncı Komitesi tarafından yapılan çalışmalar sonucu, BM Genel 
Kurulu’nun 9 Aralık 1948 tarihli 260(A)(III) sayılı kararı5 ile BM 
Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (Soykırım 
Sözleşmesi) kabul edilmiştir.6 Sözleşme, 12 Ocak 1951’de yürürlüğe 
girmiştir. Sözleşmenin 2. maddesinde soykırım suçu şu şekilde 
tanımlanmıştır: 

“İşbu Sözleşmede, jenosit, milli, ırki, etnik veya dini bir grubu kısmen 
veya tamamen imha etmek maksadiyle aşağıdaki fiillerden herhangi birinin 
irtikap olunması demektir: 

a) Grup Azalarının katli; 

b) Grup Azalarının bedeni ve akli melekelerinin ciddi surette haleldar 
edilmesi; 

                                                 
2 Nüremberg Uluslararası Askeri Mahkemesi Statüsü için bkz: Christine Van Den 

WYNGAERT–Guy STESSENSS: International Criminal Law: A Collection of 
International and European Instruments, The Hague/London/Boston, Kluwer Law 
International, 1996, ss. 419–425. 

3 Uzakdoğu Askeri Ceza Mahkemesi Statüsü için bkz: Yoram DINSTEIN–Mala TABORY: 
War Crimes In International Law, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff 
Publishers, 1996, ss. 399–406. 

4Karar metni için bkz: http : // daccessdds . un . org / doc / RESOLUTİON / GEN / NR0 / 033 
/ 47 / IMG / NR 003347.pdf?OpenElement (09.06.2008). 

5 Karar metni için bkz: http : // daccessdds . un . org / doc / RESOLUTİON / GEN / NR0 / 
044 / 31 / IMG / N R 004431.pdf?OpenElement (09.06.2008). 

6 TBMM’nin 23.03.1950 gün ve 5630 sayılı kanunla onayladığı Sözleşme metni için bkz: 
R.G., 29. 03. 1950, No: 7469. Ayrıca bkz: Aslan GÜNDÜZ, Milletlerarası Hukuk Temel 
Belgeler–Örnek Kararlar, 5. Baskı, İstanbul, Beta 2003, ss. 325–327. 
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c) Grubun, bedeni varlığının kısmen veya tamamen imhasına müncer 
olacak hayat şartlarına kasten tabi tutulması; 

d) Grup içinde doğumları sekteye uğratacak tedbirler alınması; 

e) Bir grup çocuklarının diğer bir gruba zorla nakledilmesi.” 

Soykırım Sözleşmesi’nin 2. maddesinde yer alan suç tanımı, gerek 
BM Güvenlik Konseyi tarafından kurulan ve her ikisi de ad hoc nitelik 
gösteren Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü7 ile 
Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nde8 ve gerek Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’ni kuran 1998 tarihli Roma Statüsü’nde9 aynen 
benimsenmiştir. 

II) SOYKIRIM YASAĞI İLE KORUNAN MAĞDUR 
GRUPLARI: 

A) Pozitif Metinlerdeki Durum: 

Konuya BM çerçevesinde yapılan çalışmalar yönünden bakıldığında, 
iki ayrı anlayışın hakim olduğu görülecektir. BM Genel Kurulu’nun 96(I) 
sayılı kararının taslağında, “milli, ırki, etnik ve dini grup” ifadesi 
kullanılmış; fakat daha sonra Altıncı Komite tarafından “ırki, dini, siyasi ve 
diğer gruplar” ifadesine dönüş yapılmıştır.10 Sonuçta, 96(I) sayılı kararda, 
çok geniş bir tanımı temel alan, “tüm insan gruplarının var olma haklarını 
inkar” ifadesi kullanılmıştır. Genel Sekreterlik’in hazırladığı Sözleşme 
Taslağı’nın11 1. maddesinde ise sözleşmenin amacının ırki, milli, linguistik, 
                                                 
7  Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü madde 4. Statü metni için bkz:  

www .un.org/icty/legaldoc/index.htm (14.07.2006); ayrıca bkz:  WYNGAERT–
STESSENSS, ss. 427–436; Türkçe metin için bkz: Mehmet TURHAN: “Eski Yugoslavya 
Topraklarında İnsanlık Aleyhine İşlenen Suçların Yargılanmasına İlişkin BM Milletlerarası 
Ceza Mahkemesi”, Prof. Dr. Seyfullah Ediz’e Armağan, İzmir, 2000, ss. 357–365. 

8  Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü madde 2. Statü metni için bkz: www . ictr . 
org / ENGLİSH / basicdocs/statute.html (14.07.2006); ayrıca bkz: WYNGAERT–
STESSENSS, ss. 467–476.; DINSTEIN– TABORY, ss. 455–469. 

9  Roma Statüsü madde 6. Roma Statüsü’nün İngilizce metni için bkz: http : // www . un . org 
/ law / icc / statute /romefra.htm.(20.10.2005) Türkçe metin için bkz: Enver BOZKURT: 
Türkiye’nin Uluslararası Hukuk Mevzuatı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2003, ss. 609–
679; M. Fatih ÇINAR: Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Gelişimi Işığında Uluslararası 
Ceza Divanı, Çanakkale, Kazancı Hukuk Yayımevi,  2004, ss. 119–202. 

10  William A. SCHABAS: Genocide In International Law: Crimes of Crime, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2000, s. 134 ve 148. 

11  Metin için bkz: SCHABAS, s. 553–559. 
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dini ve siyasi mahiyette insan gruplarının yok edilmesini önlemek olduğu 
ifade edilmiştir. Ad hoc Komite’nin Sözleşme Taslağı’nın12 2. maddesinde, 
korunan gruplar olarak, milli, ırki, dini ve siyasi gruplar gösterilmiştir.  

Görüldüğü gibi, gerek Genel Kurul’un 96(I) sayılı kararında ve 
gerekse Soykırım Sözleşmesi’nin her iki taslağında, korunan gruplar 
yelpazesi çok geniş tutulmuştur. Ancak, Sözleşme taslaklarında, 96(I)  sayılı 
kararın aksine, korunan grupların daraltılması yönünde bir eğilim olduğu 
hemen göze çarpmaktadır. Gerçekten de 96(I) sayılı kararda yer alan “diğer 
gruplar ve tüm insan grupları” ifadelerinin Sözleşme taslaklarında 
bulunmadığı görülmektedir. Bu yöndeki eğilim, Soykırım Sözleşmesi’nde 
doruk noktasına ulaşmış ve nihayetinde 2. maddede, milli, etnik, ırki ve dini 
grupların suç mağduru olabileceği ve dolayısıyla korunabileceği 
belirtilmiştir. Soykırım Sözleşmesi’nin taslak metinlerinde siyasi gruplara da 
yer verilmiş olmasına rağmen; daha sonra metinden çıkarılmasında özellikle 
Sovyetler Birliği’nin ciddi etkisi olduğu görülmektedir.13 Sovyet Bloğunun 
bu noktadaki itirazının nedeninin, “sınıf düşmanlarının işçi sınıfı 
diktatörlüğü tarafından yok edilmesi” iddiaları endişesine dayandığı ileri 
sürülmüştür.14 Siyasi grupların madde metninden çıkarılması, ABD 
tarafından endişe ile karşılanmıştır. Gerçekten de ABD Senatosu’nda yapılan 
tartışmalarda, siyasi gruplara yapılan atfın silinmesinin bir hukuki boşluk 
oluşturduğu ve Sovyetler Birliği gibi totaliter rejimler tarafından suiistimal 
edilebileceği değerlendirmesinin ortaya çıktığı görülmektedir.15 Bununla 
beraber, söz konusu değerlendirmenin Soğuk Savaş dönemi şartları altında 
gerçekleştiği de gözden uzak tutulmamalıdır. 

Görüldüğü gibi, Soykırım Sözleşmesi’nin 2. maddesine göre, milli, 
etnik, ırki veya dini bir grubu tamamen veya kısmen ortadan kaldırmak 
amacıyla işlenen ve aynı maddenin devamında sayılan fiillerden herhangi 
biri soykırım suçunu oluşturur. Düzenlemeye göre, suçun mağduru milli, 
etnik, ırki veya dini gruplardır. Bir başka ifadeyle, soykırım suçu münhasıran 
maddede belirtilen gruplar üzerinde işlenebilir. Bu bağlamda, soykırım 

                                                 
12  Metin için bkz: SCHABAS, s. 559–564. 
13  Bkz: Lawrence J. LeBLANCE: “The United Nations Genocide Convention and Political 

Groups: Should the United States Propose an Amendment?”, Yale Journal of International 
Law, Vol 13, No 2, 1988, s. 274. 

14  Sefa M. YÜRÜKEL: Batı Tarihinde İnsanlık Suçları, 2. Baskı, İstanbul, Marmara Grubu 
Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, Tarihsiz, s. 10. 

15  LeBLANCE, s. 269. 
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suçunu karakterize eden soykırım özel kastı, maddede belirtilen gruplara 
yönelmelidir.  

B) Pozitif Düzenlemelere Karşı “Mağdur Gruplarının Sınırlılığı” 
Konusunda Yapılan Eleştiriler: 

Görüldüğü gibi, gerek Soykırım Sözleşmesi’nde ve gerekse suç 
tanımlarının aynı olması sebebiyle Soğuk Savaş Dönemi sonrasının ad hoc 
mahkemelerinin statüleri ve Roma Statüsü’nde mağdur grupları olarak milli, 
etnik, ırki ve dini gruplar belirlenmiştir. Dolayısıyla, söz konusu dört grup 
dışındaki gruplar üzerinde soykırım suçu işlenemez. Bu durum 
göstermektedir ki Soykırım Sözleşmesi ve onu takip eden uluslararası 
metinler, milli, etnik, ırki ve dini gruplar dışında kalan grupları, soykırım 
yasağı kapsamında korumamaktadır. Soykırım suçuna ilişkin uluslararası 
metinlerin ortaya koyduğu bu anlayış fazlaca eleştirilmiştir. Bu eleştiriler 
genel olarak, korumayı sadece dört grupla sınırlandırmanın eksikliğine ve 
siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel grupların da korunanlar listesinde 
olması gerektiği iddialarına dayanmaktadır. Gerçekten de konuyla ilgili bazı 
çevreler, özellikle siyasi, ekonomik, kültürel ve hatta cinsel grupların da 
soykırım yasağı çerçevesinde korunması gerektiğini ısrarla dile 
getirmektedir. Bu gerekliliği ortaya koymak amacıyla, yakın tarihte meydana 
gelmiş olaylara atıflar yapılmaktadır. Mesela, 15–20 milyon Sovyet sivilin 
yok edilmesi, 300.000 zihinsel engelli Alman’ın ve binlerce eşcinselin 
Naziler tarafından öldürülmesi ve milyonlarca Kamboçyalı’nın Kmerlerce 
1975–1978 arasında katledilmesi bu konudaki en meşhur örneklerdir.16 
Özellikle Kamboçya’da yaşanan vahşet, siyasi grupların da soykırım 
kapsamında korunması gerektiğini düşünenlerin en önemli dayanak 
noktasıdır. Kamboçya’da yaşanan katliamın, Soykırım Sözleşmesi’nin kritik 
eksikliğini ortaya koyduğu ve siyasi grupların Soykırım Sözleşmesi ile 
korunmamasının Sözleşmenin kör noktası olduğu ileri sürülmüştür.17  

Soykırım yasağı kapsamına siyasi grupların da dahil edilmesine 
yönelik düşünceler, bir takım hukuki argümanlarla da desteklenmektedir. Bu 
argümanlar, soykırım yasağının sadece Soykırım Sözleşmesi’nden 

                                                 
16  Bkz: Guglielmo VERDIRAME: “The Genocide Definition in the Jurisprudence of the Ad 

Hoc Tribunals”, International & Comparative Law Quartely, Vol 49, Part 3, July 2000, s. 
581 ve 49 no’lu dipnotta zikredilen eser. 

17  Beth Van SCHAACK: “The Crime of Political Genocide: Repairing the Genocide 
Convention’s Blind Spot”, Yale Journal of International Law, Vol 106, No 7, 1997, ss. 
2261 ve 2272. 
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kaynaklanmadığını, jus cogens nitelik kazanmış, örf adet hukuku kaynaklı 
bir başka ve daha geniş bir soykırım yasağının varlığını iddia etme 
noktasında kendini göstermektedir. Bu iddialara cevap verebilmek ve 
soykırım yasağının kaynağına ulaşabilmek için, öncelikle bu yasağın 
kaynakları ve niteliği konusuna değinmek gerekmektedir. 

III) ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SOYKIRIM 
YASAĞININ KAYNAKLARI ve NİTELİĞİ: 

A) Andlaşmalar Hukuku Açısından:  

Soykırım suçu ilk defa, daha önce de belirtildiği gibi, İkinci Dünya 
Savaşı’nda Nazi Almanyasının Yahudilere karşı işlediği insanlık adına tarifi 
imkansız sistematik bir yok etme kampanyası sonrasında, 1948 tarihli 
Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile düzenlenmiştir. 
Görüldüğü gibi, uluslararası hukukta bir suç tipi ve yasak olarak soykırımın 
doğumu, bir uluslararası andlaşma ile gerçekleşmiştir. Şu halde, uluslararası 
hukukta soykırım yasağının ilk kaynağı, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) 
Statüsü’nün 38. maddesinin (a) bendinde yer alan uluslararası andlaşmadır. 
Soykırım Sözleşmesi, bir uluslararası andlaşma olarak, taraf devletler 
açısından bağlayıcıdır. Ancak Soykırım Sözleşmesi düzenlemelerinin 
bağlayıcılığı, aşağıda da açıklanacağı gibi, sadece taraf devletler için 
değildir. 

B) Uluslararası Hukukun Diğer Şekli Kaynakları Açısından: 

Soykırım yasağının, uluslararası hukukun uluslararası andlaşmalar 
dışındaki diğer şekli kaynaklarında da ortaya çıktığı görülmektedir. Bilindiği 
gibi, UAD Statüsü’nün 38. maddesinin (b) ve (c) bendlerinde ifadesini bulan 
örf ve adet kuralları ve hukuk genel ilkeleri, uluslararası hukukun diğer şekli 
kaynaklarını oluşturur. UAD Statüsü’nün 38. maddesinin (b) bendine göre, 
uluslararası örf ve adet kuralları, hukuk kuralı olarak kabul edilmiş olan 
genel bir uygulamayı ifade eder. Soykırım Sözleşmesi’nin, yürürlüğe girdiği 
1951’den itibaren, başta BM olmak üzere,  gerek çeşitli uluslararası örgütler 
ve gerek devletler tarafından bir hukuk kuralı olarak benimsenmesi ve 
uygulanması, Sözleşme düzenlemelerinin örf ve adet kuralı niteliği 
kazandığını ortaya koymaktadır. Nitekim UAD, 1951 tarihli Soykırım 
Sözleşmesi’ne Çekinceler konulu Danışma Görüşü’nde, Sözleşme’nin ortaya 
koyduğu ilkelerin, andlaşmalar hukukundan kaynaklanan yükümlülükler 
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dışında, devletler için bağlayıcı olduğunu belirterek18 soykırım yasağının örf 
ve adet hukuku niteliğine vurgu yapmıştır. UAD’nın daha sonraki bazı 
kararlarında da bu tespite atıf yapılmıştır.19 Aynı şekilde, soykırım yasağının 
örf ve adet hukuku niteliğine aşağıda belirtilecek olan birçok belge ve 
uluslararası mahkeme kararında da vurgu yapılmıştır. Soykırım 
Sözleşmesi’nin örf ve adet hukuku niteliği, hukuki etkisini, Sözleşme 
düzenlemelerinin Sözleşmeye taraf olmayan devletleri de bağlamasında 
gösterir. Evrensel nitelikli bir örf ve adet hukuku kuralının bir devleti 
bağlamaması için söz konusu devletin, kuralın oluşumdan itibaren ve tutarlı 
bir şekilde bu kurala karşı çıkmış olması gerekir. Soykırım Sözleşmesi 
düzenlemelerine bu şekilde ısrarlı muhalefet eden bir devlet 
bulunmamaktadır; şu halde, Soykırım Sözleşmesi, evrensel düzeyde her 
devleti bağlayan bir düzenlemedir. Buradaki sorun, bu örf ve adet hukuku 
kuralının kapsam ve kaynağı ile ilgilidir ki, aşağıda bu mesele tartışılacaktır. 

Bunun gibi soykırım yasağının, hukuk genel ilkesi olarak belirdiği de 
düşünülebilir. Gerçekten de UAD Statüsü’nün 38. maddesinin (c) bendi, 
medeni milletlerce kabul edilen hukuk genel ilkelerinden bahsetmektedir. 
Hukuk genel ilkeleri, devletlerin iç hukuklarında bulunan ortak hukuk 
değerlerini içeren kural ve ilkelerdir.20 Soykırımın, hukuka aykırı bir fiil ve 
suç tipi olarak birçok medeni devletin ulusal hukuklarında düzenlenmesi ve 
bu düzenlemenin, esas itibariyle ortak hukuk değer ve bilincini yansıtması 
nedeniyle soykırım yasağının bir hukuk genel ilkesi olduğu kabul edilebilir. 

Soykırım Sözleşmesi’nden kaynaklanan soykırım yasağının 
uluslararası hukukun andlaşmalar dışındaki diğer şekli kaynaklarında da 
belirmesi, yasağın gücünü ve uluslararası toplum tarafından benimsendiğini 

                                                 
18  Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime Genocide, 

Advisory Opinion, International Court of Justice Reports, 1951, s. 23 
19  Bkz: Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of 

the Crime of Genocide, (Bosna and Herzegovina v. Yugoslavia) Preliminary Objections, 
Judgement of 11 July 1996, International Court of Justice, Reports of Judgements, 
Advisory Opinions and Orders, para, 31; Case Concerning Application of the Convention 
on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, (Bosna and Herzegovina v. 
Serbia and Montenegro), Judgement, para 161; Case Concerning Armed Activities on the 
Territory of the Congo (New Application:2002) (Democratic Republic of the Congo v. 
Rwanda), Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application, para, 64. 

20  Bkz: Hüseyin PAZARCI: Uluslararası Hukuk Dersleri, 9. Baskı, Ankara, Turhan 
Kitabevi, 2001, I. Kitap, ss. 221–222. 
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ortaya koyduğu gibi, bu kurallara dayanılarak da ileri sürülebileceğini 
göstermektedir. 

C) Soykırım Yasağının Jus Cogens Niteliği: 

Soykırımın yasağı kuralının niteliğinden bahsedildiğinde akla ilk 
olarak jus cogens kurallar gelmektedir. Jus cogens kuralların uluslararası 
hukukta ilk defa 1969 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi21 ile ilke 
olarak kabul edildiği belirtilmiştir.22 Gerçekten de jus cogens kavramı, 1969 
Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 53 ve 64. maddelerinde yer 
alan düzenlemeler ile uluslararası hukuk literatürüne girmiştir. Jus cogens 
kurallar hiyerarşik açıdan, uluslararası hukukun diğer kural ve ilkelerinden 
ve devletlerin diğer yükümlülüklerinden önce gelmektedir. Viyana 
Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 53. maddesinde jus cogens kurala 
aykırı olan andlaşmaların geçersiz olarak kabul edilmesi, bu neviden bir 
kuralın sahip olduğu hiyerarşik üstünlüğü ortaya koymaktadır. Bir kuralın 
jus cogens niteliğinin bir diğer sonucu da jus cogens kuralın sağladığı 
hakların ve getirdiği yükümlülüklerin erga omnes etkiye sahip olmasıdır.23 
Erga omnes etki ise, objektif durum yaratan ve bu durumları yaratan 
andlaşmaların tarafları dışındaki üçüncü kişileri de bağlayan ve herkese karşı 
ileri sürülebilen yükümlülükleri ifade etmektedir.24 Jus cogens niteliğin bir 
sonucu olan erga omnes etki, uluslararası suçlar açısından da önem 
taşımaktadır; nitekim erga omnes etki, bir uluslararası suçun, jus cogens 
kural seviyesine yükselmesi halinde söz konusu olmaktadır.25 Uluslararası 
hukukta yer alan soykırım yasağı da hem jus cogens niteliğe hem de erga 
omnes etkiye sahip olarak değerlendirilmektedir. 

Gerçekten de eğer uluslararası hukukta jus cogens olarak adlandırılan 
ve hiyerarşik açıdan üstün konumda bulunan bir kurallaşmadan 
bahsedilebiliyorsa soykırım yasağının da bu kuralların başında gelmesi, hem 
ahlaki hem de hukuki açıdan bir zorunluluk olarak belirmektedir. Çünkü, 
soykırım gibi bir suçun mahiyeti, işleniş tarzı ve ortaya koyduğu telafisi 
mümkün olmayan sonuçların uluslararası toplumun hukuki açıdan ulaştığı 
                                                 
21  Metin için bkz: GÜNDÜZ, ss. 184–207. 
22  Hüseyin PAZARCI: “Uluslararası Hukukta Jus Cogens Kavramı”, Prof. Dr. Bülent N. 

Esen’e Armağan, Ankara, 1977, ss. 372–373. 
23  GÜNDÜZ, s. 36. 
24  PAZARCI, ‘I. Kitap’, s. 181.  
25  M. Cherif BASSIOUNI: “International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes”, 

Law and Contemporary Problems, Vol 59, No 4, 1996,  s. 73. 
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seviye bağlamında değerlendirilmesi, soykırım yasağının, sadece bir 
andlaşmadan veya ona tekabül eden bir örf ve adet hukuku kuralından 
kaynaklanan ve bu nedenle de bir başka andlaşma ile veya gelişen örf ve 
adet hukuku kuralı ile aksine düzenlemeler getirilebilen bir kural olarak 
kabulünün mümkün olmadığı sonucunu ortaya koyacaktır. Eğer jus cogens 
kural, uluslararası toplumun üstün nitelikteki temel değerlerinin ifadesi ise 
soykırım gibi bir fiilin bu değerleri en ağır bir şekilde ihlal ettiği aşikardır. 
Aksi düşünceyi kabul etmek mümkün değildir. Viyana Andlaşmalar Hukuku 
Sözleşmesi’nin 53. maddesinde jus cogens kural, uluslararası toplum 
tarafından sapılmasına izin verilmeyen bir kural olarak nitelendirilmiştir. 
Demek ki bir jus cogens kuraldan bahsedebilmek için uluslararası toplum ve 
özellikle uluslararası toplumun başat sujesi olan devletler tarafından bir 
kuralın var olduğunun kabulü ve aksi davranışın yasak olduğu konusunda bir 
anlayış gerekmektedir. Günümüz dünyasında, uluslararası hukukun bu 
konudaki kural ve ilkeleri gereğince devlet niteliğini kazanmış hiçbir birimin 
(demokrasiyi benimsemiş olsun veya olmasın), ulusal düzenlemeleri ve bağlı 
olduğu uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde, soykırım yasağından 
sapmaya izin verdiğini söyleyebilmek mümkün değildir. Aynı şekilde hiçbir 
devletin, soykırım yasağı bağlamında yükümlülük altında bulunduğu 
uluslararası düzenlemelerin (Soykırım Sözleşmesi ve ona tekabül eden örf ve 
adet hukuku) aksini başka bir uluslararası veya ulusal düzenleme ile 
değiştirme gibi bir hukuki çaba içinde bulunduğu da görülmemiştir.26 Aksine 
uluslararası toplumda, soykırım yasağının, jus cogens kategorisine girdiği 
konusunda genel bir anlayış hakimdir. Bu bağlamda, Uluslararası Hukuk 
Komisyonu’nun da soykırımın yasaklanmasını, bir jus cogens kural olarak 
gördüğü kaydedilmiştir.27 Bunun gibi UAD, Barcelona Traction 
Davası’ndaki kararında, soykırım yasağını erga omnes yükümlülüklerden 
birisi olarak belirlemiştir.28 Divan’ın daha sonraki bazı kararlarında da 

                                                 
26  Ancak bu tespitler, hiçbir zaman soykırım suçunun işlenmediği ve bu bağlamda Soykırım 

Sözleşmesi’nin 2. ve 3. maddelerinin ihlal edilmediği anlamına gelmemektedir. Nitekim 
aşağıda da belirtileceği gibi, BM Güvenlik Konseyi tarafından kurulan ad hoc mahkemeler, 
bazı kararlarında sanıkların eylemlerini soykırım olarak nitelendirip cezalandırarak, 
soykırım suçu işlendiğini kabul etmişlerdir. Bu noktada, bir hukuk kuralını kabul etmek ve 
buna hiyerarşik olarak üstün değer atfetmenin başka, bu kuralı ihlal etmenin başka hukuki 
sonuçları doğurduğunu hatırlatmak gerekir. 

27  PAZARCI, ‘I. Kitap’, s. 162. 
28  Bkz: Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (New 

Application: 1962) (Belgium v. Spain) Second Phase, Judgment of 5 February 1970, 
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soykırım yasağının erga omnes etkisine atıf yapıldığı görülmektedir.29 Tüm 
bu örnekler, uluslararası toplumun soykırım yasağının jus cogens niteliğe 
sahip olduğu konusundaki genel anlayışını ortaya koymaktadır.  

Soykırım yasağı kuralının jus cogens niteliğinin hukuki etkisi; bu 
kuralın aksinin bir uluslararası andlaşma ile kararlaştırılamayacağı30, 
soykırım yasağının erga omnes etkiye sahip olarak herkese karşı ileri 
sürülebileceği ve bu bağlamda her devletin soykırımı engelleme ve 
cezalandırma konusunda yükümlülük altında bulunduğu şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. 

IV)  SOYKIRIM SÖZLEŞMESİNDEN DAHA GENİŞ BİR 
SOYKIRIM YASAĞINA İLİŞKİN İDDİALAR ve 
ELEŞTİRİSİ: 

A) Genel Olarak: 

Bir jus cogens kuraldan bahsedebilmek için, ortada andlaşmalar 
hukuku veya örf ve adet hukukunda yer alan bir kural olmalıdır. Bir 
andlaşma veya örf ve adet hukuku kuralı, uluslararası hukukun temel 
nitelikteki bir değerine ilişkin bir kural olarak kabul edildiği takdirde, jus 
cogens nitelik kazanabilir. Şu halde, bir jus cogens kural, mutlaka 
uluslararası hukukun şekli kaynaklarında ortaya çıkan bir kural üzerinden 
yükselir. Bir başka ifadeyle, bir jus cogens kuralın ortaya çıkabilmesi için, 
uluslararası hukukta, jus cogens oluşumuna kaynaklık edecek bir kural 
olmalıdır. Şu halde, öncelikle jus cogens kuralın altında bulunan kural tespit 
edilmelidir ki bu da bizi konumuz açısından, andlaşma veya örf ve adet 
kurallarına götürmektedir. Soykırım yasağının jus cogens niteliği 
bağlamında andlaşmalar hukukundan doğan kaynak Soykırım 
                                                                                                                   

International Court of Justice, Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders, 
para, 34. 

29  Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide, (Bosna and Herzegovina V. Yugoslavia) Preliminary Objections, 
Judgement of 11 July 1996, International Court of Justice, Reports of Judgements, 
Advisory Opinions and Orders, para, 31; Case Concerning Armed Activities on the 
Territory of the Congo (New Application:2002) (Democratic Republic of the Congo v. 
Rwanda), Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application, para, 64. 

30  Aynı şekilde, ulusal bir düzenleme ile de soykırım yasağı kuralının aksinin 
kararlaştırılamayacağı belirtilmiştir. Bkz: Antonio CASSESE: “Genocide”, Antonio 
CASSESE–Paola GAETA–John R.W.D. JONES, Der., The Rome Statute of the 
International Criminal Court: A Commentary, Vol: I, Oxford, Oxford University Press, 
2002, s. 338.  
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Sözleşmesi’dir. Demek ki soykırım yasağı konusunda ortaya çıkan jus 
cogens kuralın bir kaynağı Soykırım Sözleşmesi’dir. Aynı şekilde soykırım 
yasağı, yukarıda belirtildiği gibi, örf ve adet hukuku kuralı olduğu için jus 
cogens kuralın bir diğer kaynağını da örf ve adet hukuku oluşturmaktadır. 
Mesele de tam bu noktada, soykırım yasağı konusundaki örf ve adet 
hukukunun kaynağını tespitte ortaya çıkmaktadır. Geldiğimiz aşamada 
cevabı aranacak temel soru şudur: Soykırım yasağı konusunda, Soykırım 
Sözleşmesi’nden daha farklı ve siyasi grupları da korunan gruplar içinde 
öngören bir örf ve adet kuralı var mıdır? 

B) Örf ve Adet Hukuku Kaynaklı Daha Geniş Bir Soykırım 
Yasağı İddiaları: 

Soykırım Sözleşmesi düzenlemesinden farklı ve daha geniş, jus 
cogens nitelik kazanmış, örf ve adet hukuku kuralı kaynaklı bir başka 
soykırım yasağı bulunduğu iddiası, Soykırım Sözleşmesi ile korunan 
grupları yetersiz bulan anlayışın en önemli hukuki argümanını 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Soykırım Sözleşmesi’nin soykırım 
hakkındaki tek otorite olmadığı, soykırım yasağının jus cogens kurala örnek 
oluşturduğu ve örf ve adet kuralı teşkil ettiği ve bu bağlamda, hiçbir 
istisnaya yer vermeyen kesin bir uluslararası hukuk kuralı olduğu belirtilmiş 
ve soykırım üzerindeki jus cogens yasağın, Sözleşme’nin öngördüğü 
yasaktan daha geniş olduğu ileri sürülmüştür.31 Bu bağlamda siyasi 
grupların, Soykırım Sözleşmesi’nin 2. maddesinde yer almaması, soykırım 
üzerindeki jus cogens yasakla uyumlu değildir.32 Görüldüğü gibi soykırım 
üzerideki jus cogens yasak, Sözleşme’ye değil; örf ve adet hukukuna 
dayandırılmıştır. Buradaki ince nokta, soykırım üzerindeki jus cogens 
kuralın, Soykırım Sözleşmesi’ne tekabül eden Soykırım Sözleşmesi 
düzenlemelerinden kaynaklanan bir örf ve adet hukuku kuralına değil; 
Soykırım Sözleşmesi’nden farklı ve korunan gruplar kategorisine siyasi 
grupları da dahil kabul eden, daha geniş bir kapsama sahip olan bir örf ve 
adet hukuku kuralına dayandırılmasıdır. Söz konusu örf ve adet hukuku 
kuralının kaynağı olarak da BM Genel Kurulu’nun 96(I) sayılı kararı ve bazı 
ulusal düzenlemeler gösterilmiştir.33 BM Genel Kurulu Kararları, aşağıda 
belirtileceği gibi, opinio juris göstermesi açısından önemlidir. Yukarı da 
belirtildiği gibi 96(I) sayılı kararda soykırım, tüm insan gruplarının var olma 
                                                 
31  SCHAACK, s. 2261–2262. 
32  SCHAACK, s. 2262. 
33  SCHAACK, s. 2280–2283. 
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hakkını inkar olarak tasvir edilmiştir. Şu halde, bu görüş çerçevesinde, insan 
gruplarından birisini teşkil eden siyasi gruplar da soykırım yasağına tabi 
olmaktadır. Bu durumda 96(I) sayılı karar, soykırımın herhangi bir insan 
grubu üzerinde işlenebilecek bir suç olduğunu belirttiği için, siyasi grupların 
da mağdur gruplarına dahil olması noktasında örf ve adet hukukunun kurucu 
unsurlarından olan opinio jurise delalet etmektedir. 

Soykırım Sözleşmesi’nden daha geniş bir örf ve adet hukukunun 
varlığını ortaya koyduğu düşünülen bir diğer husus, bazı devletlerin siyasi 
grupları da korunan gruplar listesine alan ulusal düzenlemeleridir. Gerçekten 
de, Etiyopya, Panama, Kosta Rika, Peru, Portekiz, Slovenya, Litvanya ve 
Fransa’nın ulusal düzenlemeleri siyasi grupları da korunan gruplar listesine 
almıştır.34 Buna göre belirtilen düzenlemeler, söz konusu devletlerin, 
Soykırım Sözleşmesi’nden daha geniş bir soykırım yasağının varlığı 
konusundaki opinio jurislerini göstermektedir.   

C) Örf ve Adet Hukuku Kaynaklı Daha Geniş Bir Soykırım 
Yasağı İddialarının Eleştirisi: 

1) BM Genel Kurulunun 260(A)(III) Sayılı Kararı ile Ortaya 
Çıkan Opinio Juris: 

Uluslararası hukukta, soykırım yasağı açısından, Soykırım Sözleşmesi 
düzenlemelerinden daha geniş bir örf ve adet hukuku kuralı 
bulunmamaktadır. Bunun nedenini açıklayabilmek için, yukarıda aktarılan 
aksi yöndeki iddialara cevap vermek gerekir. Tüm Genel Kurul Kararları 
gibi, BM Genel Kurulu’nun 96(I) sayılı kararı da bir örf ve adet hukuku 
kuralının oluşumu noktasında opinio juris göstergesi olarak 
değerlendirilebilir. Bu noktada, UAD’nın 1996 tarihli Nükleer Silah Tehdidi 
veya Kullanılmasının Hukuka Uygunluğu konusundaki Danışma 
Görüşü’nde, Genel Kurul kararlarının bağlayıcı olmamasına rağmen bazen 
normatif bir değeri olduğu ve kimi durumlarda, bir örf ve adet hukuku 
kuralının varlığını tespitte veya opinio jurisin ortaya çıkışını göstermede 
önemli bir delil teşkil ettiği35 yönündeki tespiti önem kazanmaktadır. Bu 
bağlamda, bir BM Genel Kurulu kararı olarak 96(I) sayılı karar da bir opinio 
juris ortaya koymuştur. Bununla beraber gözden kaçan nokta, Soykırım 
Sözleşmesi’nin de bir BM Genel Kurul kararı ile ortaya çıkmış olmasıdır. 

                                                 
34  Bkz: SCHABAS, s. 141; SCHAACK, s. 2282–2283. 
35  Bkz: Peter MALANCZUK: Akehurts’s Modern Introduction to International Law, 

London and New York, Routledge, 1997, s. 53.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

126                  ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

 

Gerçekten de Soykırım Sözleşmesi, yukarıda belirtildiği gibi, BM Genel 
Kurulu’nun 9 Aralık 1948 tarihli 260(A)(III) sayılı kararı ile kabul 
edilmiştir. Üstelik bu karar, toplantıya katılan tüm devletlerin oybirliğini 
sağlamıştır. Nitekim bu durum, UAD’nın Soykırım Sözleşmesi’ne 
Çekinceler konusundaki Danışma Görüşü’nde, Sözleşme’nin evrenselliğine 
kaynak olarak değerlendirilmiştir.36 Soykırım Sözleşmesi’nin, Genel 
Kurul’un 260(A)(III) numaralı kararı olarak oybirliği ile kabulü de bir opinio 
juris göstergesidir. Demek ki artık soykırım yasağı konusunda, 260(A)(III) 
sayılı karara dayanan Soykırım Sözleşmesi bağlamında bir opinio juris 
ortaya çıkmıştır. 

UAD, 1951 tarihli Soykırım Sözleşmesi’ne Çekinceler konulu 
Danışma Görüşü’nde, BM Genel Kurulu’nun 96(I) sayılı kararına ve bu 
kararda geçen ifadelere atıf yaparak, söz konusu kararın, Soykırım 
Sözleşmesi’nin kökeninde bulunduğunu belirtmiştir.37 Divan bu tespitine 
daha sonra başka kararlarında da atıf yapmıştır.38 Burada, ilk nazarda,  
Divan’ın, 96(I) sayılı kararla ortaya konmuş olan ve kararda geçen tüm insan 
grupları ifadesi nedeniyle, siyasi grupları da kapsamına alan bir opinio 
jurisin devam ettiğine ilişkin bir anlayış sahibi olduğu izlenimi edinilse de, 
aslında Divan, soykırım yasağının Sözleşme bağından öteye giden 
bağlayıcılığına atıf yapmaktadır. Nitekim Divan, sonraki cümlesinde, bu 
hususu açıkça vurgulamaktadır.39 Divan bu noktada, 96(I) sayılı kararla 
ortaya konan genel anlayışın, Soykırım Sözleşmesi ile de kabul edildiğini 
belirtmektedir. Gerçekten de Genel Kurul, 260(A)(III) sayılı kararı ile, 96(I) 
sayılı kararda yer alan genel anlayışı benimsemiştir. Bu benimseme, 96(I) 
sayılı karara yapılan sınırlı bir atıfla gerçekleşmiştir. 

                                                 
36  Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime Genocide, 

Advisory Opinion, International Court of Justice Reports, 1951, s. 23. 
37  Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime Genocide, 

Advisory Opinion, International Court of Justice Reports, 1951, s. 23. 
38  Bkz: Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of 

the Crime of Genocide, (Bosna and Herzegovina v. Yugoslavia) Preliminary Objections, 
Judgement of 11 July 1996, International Court of Justice, Reports of Judgements, 
Advisory Opinions and Orders, para, 31; Case Concerning Application of the Convention 
on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, (Bosna and Herzegovina v. 
Serbia and Montenegro), Judgement, para 161. 

39  Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime Genocide, 
Advisory Opinion, International Court of Justice Reports, 1951, s. 23. 
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BM Genel Kurulu’nun 260(A)(III) sayılı kararı ile ortaya çıkan 
Soykırım Sözleşmesi’nin Giriş bölümünde, 11 Aralık 1949 tarihli 96(I) 
sayılı karara yapılan atıf, “Akît Taraflar, medeni dünya tarafından kınanan 
ve BM’nin ruh ve amaçlarına aykırı olan soykırımın, bir uluslararası suç 
sayıldığının, 11 Aralık 1946 tarih ve 96(I) sayılı kararla ilan edildiğini 
dikkate alarak” şeklindedir. Görüldüğü gibi 96(I) sayılı kararda yer alan 
genel anlayışa yapılan atıf, soykırımın BM’nin ruh ve amaçlarına aykırı, bir 
uluslararası hukuk suçu niteliğini tespit ile sınırlıdır ve 96(I) sayılı kararda 
geçen tüm insan grupları ifadesine bir atıf yoktur. Demek ki Genel Kurul’un 
yeni anlayışı, 260(A)(III) sayılı karara ekli Soykırım Sözleşmesi’nin 2. 
maddesinde yer aldığı gibi, korunan grupları sınırlı tutma noktasındadır. Şu 
halde, 260(A)(III) sayılı kararın delalet ettiği yeni opinio juris, korunan 
grupları sınırlamak şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu durum göstermektedir ki 
96(I) sayılı kararda ortaya konan opinio juris, 260(A)(III) sayılı kararla 
değişikliğe uğramıştır. 

Opinio jurise ilişkin yukarıda yapılan değerlendirmeler, uluslararası 
hukukta soykırım yasağı konusunda beliren örf ve adet hukuku kuralının 
kaynağının 260(A)(III) sayılı karar olduğunu göstermektedir. 260(A)(III) 
sayılı karar ile ortaya çıkan opinio juris, işbu karara ekli Soykırım 
Sözleşmesi’nin, uluslararası toplumun üyeleri olan devletlerin geniş bir 
katılımına konu olması40 ile kuvvetlenmiş ve soykırım yasağı bir kural 
olarak uluslararası hukuk açısından son halini almıştır. Bu bağlamda 96(I) 
sayılı karar, soykırım yasağının tekamül sürecindeki önemli bir kilometre 
taşı olmasına rağmen; tüm içeriği ile halihazırda, örf ve adet hukukuna 
kaynaklık edecek bir metin değildir. Kaldı ki 96(I) sayılı karar ile ortaya 
konan opinio jurisin 260(A)(III) sayılı karar ile kabul edilen Soykırım 
Sözleşmesi düzenlemelerinden farklı olarak devam ettiği konusunda elde bir 
veri yoktur. Bazı devletlerin yukarıda belirtilen ulusal düzenlemeleri, opinio 
juris ve genel bir uygulamayı şüpheden uzak bir şekilde ortaya 
koyamamaktadır. Gerçekten de az sayıda devletin, siyasi grupları da 
soykırım yasağı kapsamına alan ulusal düzenlemelerine karşın; çok fazla 
sayıda devlet, ulusal düzenlemelerinde Soykırım Sözleşmesi’ni esas 
almaktadır.41 Soykırım Sözleşmesi’ne taraf olan devletlerin fazlalığı ve 
                                                 
40  9 Eylül 2001 tarihi itibariyle Soykırım Sözleşmesi’ne 133 devlet taraf durumdadır. Bkz: 

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty1gen.htm (16.07.2008) 
41  SCHABAS, ss. 141–142. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun hazırlanması sırasında da, 

soykırım suçuna ilişkin olarak, ilk başta korunan grupları geniş tutan bir anlayış hakim 
olmuş, ardından Soykırım Sözleşmesi’nde yer alan ve korunan grupları sınırlandıran 
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bunların Sözleşme düzenlemelerini esas alması, soykırım yasağı hakkındaki 
opinio jurisin, doğrudan Soykırım Sözleşmesi’nden kaynaklandığını 
göstermektedir. Ayrıca, BM Teşkilatı’nın karar ve uygulamaları da bu 
görüşü desteklemektedir. Gerçekten de  BM Genel Kurulu’ndan Soykırım 
Sözleşmesi’ni esas alan bir çok karar çıktığı görülmektedir.42 Bazı 
devletlerin, BM organları ve özellikle Genel Kurul bünyesindeki 
çalışmalarda, soykırım tanımını ve bu arada korunan grup yelpazesini 
genişletme yönündeki beyanları da43 sonucu değiştirmez. Çünkü, hem bu 
beyanlar, sayı azlığı nedeniyle genel bir anlayışı yansıtmamakta hem de 
aslında devletlerde, 96(I) sayılı karar bağlamında oluşan bir örf ve adet 
hukuku kuralı varlığı görüşünün kabul görmediği gerçeğini ortaya 
koymaktadır. 1954 yılında Uluslararası Hukuk Komisyonu, Soykırım 
Sözleşmesi’nin tadil etme konusunda çalışmalar yapmış ise de, sonradan, 
uluslararası toplum tarafından geniş ölçüde kabul edilmiş olan bir metne 
uyum sağlama gereğini dikkate alarak, orijinal Sözleşme metinini muhafaza 
etmenin gerekli olduğu sonucuna ulaştığı belirtilmiştir44. Demek ki 
260(A)(III) sayılı karar bağlamında ortaya yeni bir örf ve adet hukukunun 
opinio jurisi çıkmış ve devletlerin bir çoğu da bu karar ile kabul edilen 
Soykırım Sözleşmesi’ne taraf olarak, hem andlaşmalar hukuku bağlamında 
hem örf ve adet hukuku anlamında, soykırım yasağını kabul etmiştir. 
Soykırım yasağını, Sözleşme bağından bağımsız olarak, Soykırım 
Sözleşmesi’ne taraf olmayan devletler açısından da bağlayıcı kılan örf ve 
adet hukuku kuralı, 260(A)(III) sayılı karar ve Soykırım Sözleşmesi 
temellidir. Aynı durum, soykırım yasağının jus cogens niteliği açısından da 
geçerlidir. Gerçekten de soykırım yasağının jus cogens niteliğine kaynaklık 
eden örf ve adet hukuku kuralı, doğrudan doğruya 260(A)(III) sayılı karar ve 
Soykırım Sözleşmesi esasında ortaya çıkmıştır; yoksa 96(I) sayılı kararın 

                                                                                                                   
düzenleme aynen kabul edilmiştir. Gerçekten, Tasarı’nın TBMM Adalet Komisyonunda 
kabul edilen metninde ‘…milli, etnik, ırki, dini veya bunlar dışında bir özellikle belirlenen 
bir grubun...” ifadesi yer aldığı, ancak TBMM Genel Kurulunda madde hakkında yapılan 
görüşmeler sırasında, iktidar ve ana muhalefet partisine mensup milletvekilleri tarafından, 
madde metninin ilgili uluslararası sözleşmelere uyumunun sağlanması amacıyla bir 
değişiklik önergesi verildiği ve bu önerge üzerine, mecliste grubu bulunan iki siyasi 
partinin uzlaşmasıyla, birinci fıkrada yer alan “bunlar dışındaki bir özellikle belirlenen” 
ifadesi metinden çıkarıldığı belirtilmiştir. Bkz: İzzet ÖZGENÇ: Gerekçeli Türk Ceza 
Kanunu, Ankara, Seçkin, 2004, s. 165.  

42  Bkz: SCHABAS, ss. 454–457. 
43  SCHABAS, s. 458. 
44  SCHABAS, s. 458. 
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ortaya koyduğu opinio juris bağlamında gelişen bir örf ve adet hukuku kuralı 
değildir. Jus cogens nitelik kazanan ve soykırım yasağı bağlamında oluşan 
örf ve adet hukuku kuralının, Soykırım Sözleşmesi temelli olduğu ve fakat 
daha geniş bir yasağı kapsayan bir başka örf ve adet hukuku kuralını 
yansıtmadığı, BM Güvenlik Konseyi tarafından kurulan ad hoc nitelikteki 
mahkemeler ile, Roma Statüsü ve bazı BM raporlarında da açıkça 
görülmektedir.  

2) Soğuk Savaş Dönemi Sonrasının Ad hoc Mahkemelerinin Statü 
ve Kararları:  

Soğuk Savaş’ın sona ermesini müteakip, Ruanda ve Yugoslavya’da 
ortaya çıkan etnik çatışmalarda yaşanan vahşeti önlemede yetersiz kalan 
uluslararası toplum, bu vahşetin sorumlularını yargılama ve cezalandırma 
yoluna gitmiş ve BM Güvenlik Konseyi’nin, BM Andlaşması’nın 7. 
bölümündeki 39–51. maddeler arasında yer alan, barışın tehdidi, bozulması 
ve saldırı fiili halinde alınacak önlemler konusundaki yetkilerine 
dayandırarak aldığı kararlar ile, her ikisi de ad hoc nitelik gösteren Eski 
Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi (EYUCM) ve Ruanda 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni (RUCM) kurmuştur. Her iki Mahkeme’nin 
yargılama faaliyeti sırasında, soykırım müessesesi sıklıkla gündeme gelmiş 
ve soykırım konusunda birçok yol gösterici tespit yapılmıştır. 

Bir defa, soykırım suçu her iki ad hoc mahkemenin statülerinde, 
yargılama yetkilerine giren suçlardan biri olarak yer almakta ve suç 
tanımında, aynen Soykırım Sözleşmesi’nin 2. maddesi esas alınmaktadır. 
Bunun gibi, birçok kararda, Soykırım Sözleşmesi ve Sözleşme’nin 2. 
maddesine atıf olduğu görülmektedir.  

EYUCM Yargılama Dairesi Jelisic Davası’ndaki kararında, Soykırım 
Sözleşmesi’nin örf ve adet hukuku değerinin tartışmasız olduğunu 
belirtmiştir.45 Demek ki Yargılama Dairesi, Soykırım Sözleşmesi 
bağlamında bir örf ve adet hukuku kuralının varlığını kabul etmektedir. Aynı 
kararda Yargılama Dairesi, hazırlık çalışmalarına da atıf yaparak, Soykırım 
Sözleşmesi’nin 2. maddesindeki tanımı aynen kabul eden EYUCM 
Statüsü’nün 4. maddesinin, siyasi grupları hariç tutarak, milli, etnik, ırki 
veya dini bir grubun üyelerini mağdur olarak koruduğunu belirtmiştir.46 
Jelisic Davası’nda Temyiz Dairesi de, EYUCM Statüsü’nün, soykırım 
                                                 
45  Prosecutor v. Goran Jelisic, Trial Chamber Judgement, 14 December 1999, para, 61 
46  Prosecutor v. Goran Jelisic, Trial Chamber Judgement, para, 69 
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suçunu düzenleyen 4. maddesinin 2 ve 3. fıkralarının, Soykırım 
Sözleşmesi’nin 2 ve 3. maddelerini yansıttığını vurgulamış ve Goran 
Jelisic’in soykırım kastını araştırırken mağdur grupları, milli, etnik, ırki ve 
dini bağlamda değerlendirmiştir.47 Görüldüğü gibi EYUCM’nin Jelisic 
Davası’ndaki kararlarında, Soykırım Sözleşmesi’nden farklı başka bir örf ve 
adet hukuku kuralına atıf yapılmadığı gibi, korunan gruplar da sınırlı olarak 
değerlendirilmiştir. 

EYUCM Yargılama Dairesi Krstic Davası’ndaki kararında, 
Srebrenitza’da yaşanan olaylar zamanında, örf ve adet hukukunun durumunu 
tespit etmek gerektiğini ve bu tespit sırasında ana referansın, EYUCM 
Statüsü 4. maddesi ile kelimesi kelimesine aynı olan Soykırım Sözleşmesi 
olduğunu belirtmiştir.48 Görüldüğü gibi Yargılama Dairesi, soykırım yasağı 
konusundaki örf ve adet hukukunun ana kaynağı olarak, doğrudan doğruya 
Soykırım Sözleşmesi’ni görmektedir. 

Aynı davadaki kararının ilerleyen bölümlerinde Yargılama Dairesi, 
siyasi grupları da soykırım yasağı kapsamına alan, 96(I) sayılı karar ve bazı 
belgelere atıf yaptıktan sonra49, Soykırım Sözleşmesi’nin korunan grupları 
milli, etnik, ırki ve dini gruplarla sınırladığını belirtmiş50 ve yine EYUCM 
Statüsü’nün, Soykırım Sözleşmesi’nin 2. maddesine tekabül eden 4. 
maddesine keskin bir dönüş yaparak Bosnalı Müslümanların korunan bir 
grup sayılabileceklerine hükmetmiştir.51 Yargılama Dairesi’nin siyasi 
grupları da yasak kapsamına alan 96(I) sayılı karara atıf yapması, farklı 
yorumlara neden olabilecek gibi görünse de aslında açıkça Soykırım 
Sözleşmesi’nin soykırım yasağı üzerindeki tek otorite olduğunu ortaya 
koymaktadır ve bu açıdan önemlidir. Çünkü, eğer Yargılama Dairesi, 96(I) 
sayılı karar ile ortaya çıkan ve tüm insan gruplarını bu arada siyasi grupları 
da içine alan bir örf ve adet hukuku kuralı bulunduğu düşüncesinde olsaydı, 
bu kurala göre yargılama yapıp hüküm kurardı veya en azından bu yönde bir 
örf ve adet hukuku kuralının varlığına dikkat çekerdi. Oysa, sadece 96(I) 
sayılı kararı ve içeriğini gündeme getirmiş; fakat bu karar ile oluşan 
bağlayıcı bir örf ve adet hukuku kuralının varlığını iddia etmemiştir. Sonuçta 
da General Radislav Kristic’in cezai sorumluluğuna, Bosnalı Müslümanları 
                                                 
47  Prosecutor v. Goran Jelisic, Appeal Chamber Judgement, 5 July 2001, para, 45–52 
48  Prosecutor v. Radislav Krstic, Trial Chamber Judgement, 2 August 2001, para, 541 
49  Prosecutor v. Radislav Krstic, Trial Chamber Judgement, para, 551–552 
50  Prosecutor v. Radislav Krstic, Trial Chamber Judgement, para, 554 
51  Prosecutor v. Radislav Krstic, Trial Chamber Judgement, para, 560 
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korunan gruplardan birisi olarak değerlendirerek, Soykırım Sözleşmesi 
düzenlemeleri bağlamında hükmetmesi52, soykırım yasağı konusundaki 
bağlayıcı tek düzenlemenin, Soykırım Sözleşmesi ve ona tekabül eden örf ve 
adet hukuku olduğu anlayışında olduğunun son derece bariz bir ifadesidir.  

RUCM Yargılama Dairesi Akayesu Davası’ndaki kararında, UAD’nın 
Soykırım Sözleşmesi’ne Çekinceler konulu Danışma Görüşü’ne ve BM 
Genel Sekreterliği’nin EYUCM’nin kurulmasına ilişkin raporuna da atıf 
yaparak, Soykırım Sözleşmesi’nin inkar edilemez bir şekilde örf ve adet 
hukukunun bir parçası olduğunu belirtmiştir.53 Görüldüğü gibi Yargılama 
Dairesi, soykırım yasağı konusundaki örf ve adet hukukunun kaynağı olarak, 
Soykırım Sözleşmesi’ni görmektedir. Aynı şekilde Yargılama Dairesi, 
soykırım suçunu diğer suçlardan ayıran unsurun özel kast olduğunu ve özel 
kastın milli, etnik, ırki veya dini bir gruba yönelmesi gerektiğine dikkat 
çekerek54 soykırım suçunun kurucu unsurlarını tespit etmek için Soykırım 
Sözleşmesi ile korunan gruplar üzerinde suç fiillerinin işlendiğini tespit 
etmek gerektiğini belirtmiştir.55 Görüldüğü gibi Yargılama Dairesi, soykırım 
suçunun unsurları konusunda, korunan gruplar bağlamında bir 
değerlendirmeye gitmekte ve ana referans olarak doğrudan Soykırım 
Sözleşmesini esas almaktadır. 

Aynı davada Yargılama Dairesi’nin Soykırım Sözleşmesi’nin hazırlık 
çalışmalarına atıfta bulunarak korunan gruplara ilişkin yaptığı yorum çok 
dikkat çekicidir. Gerçekten de Yargılama Dairesi, Soykırım Sözleşmesi’nin 
hazırlık çalışmalarının, soykırım suçunda hedef alınan grubun, üyeliği 
doğumla kazanılan “değişmez” bir grup olarak algılandığını gösterdiğini, 
gönüllü bağlılık içeren siyasi veya ekonomik gruplar gibi “değişken” 
grupların ise dışarıda tutulduğunu belirtmiştir.56 Yargılama Dairesi, söz 
konusu kararda, Soykırım Sözleşmesi’nin ve RUCM Statüsü’nün 2. 
maddesinde korunan grupların teker teker sayılmasının çok sınırlayıcı 
olduğunu ifade etmiş ve Soykırım Sözleşmesi’ni hazırlayanların niyetinin 
açıkça herhangi bir değişmez ve sürekli grubun korunmasını garanti etmek 
olduğunu belirtmiştir.57 Görüldüğü gibi Yargılama Dairesi, Soykırım 
                                                 
52  Prosecutor v. Radislav Krstic, Trial Chamber Judgement, para, 653 
53  Prosecutor v. Jean–Paul Akayesu, Trial Chamber Judgement, 2 September 1998, para, 495 
54  Prosecutor v. Jean–Paul Akayesu, Trial Chamber Judgement, para, 498 
55  Prosecutor v. Jean–Paul Akayesu, Trial Chamber Judgement, para, 499 
56  Prosecutor v. Jean–Paul Akayesu, Trial Chamber Judgement, para, 511 
57  Prosecutor v. Jean–Paul Akayesu, Trial Chamber, Judgement, para, 516 
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Sözleşmesi’nde yer alan suç tanımını genişleterek tüm değişmez ve sürekli 
grupların soykırım suçunun mağduru olabileceğine ve dolayısıyla 
korunabileceğine hükmetmiştir.  

Yargılama Dairesi’nin Akayesu kararındaki bu yaklaşımı birçok 
açıdan eleştirilmiştir. İlk olarak, Soykırım Sözleşmesi’ni hazırlayanların 
niyetinin yardımına başvurmanın, tamamen Sözleşme’nin gerçek şartlarının 
ötesine gitmek olduğu belirtilmiş ve Sözleşme’yi hazırlayanların, niyetlerini 
göstermek için dört terim seçtikleri ve eğer tüm değişmez ve sürekli grupları 
kastetselerdi bunu metne dahil edebilecekleri ifade edilmiştir.58 Bir diğer 
eleştiri noktası da Yargılama Dairesi’nin Sözleşme’yi çok geniş bir yoruma 
tabi tutmasıdır. Gerçekten de buradaki Mahkeme kararı dikkate alınacak 
olursa ikinci maddenin lafzından uzak, zorlamalı bir yoruma gidildiği 
görülecektir.59 Madde metninde açıkça düzenlenmemiş ve hatta ima dahi 
edilmemiş bir hususun, değerlendirilmeye alınması isabetsiz olmuştur. Bu 
isabetsizlik, özellikle ceza hukukunun temel ilkelerinden olan, suç ve 
cezaların kanuniliği ilkesi açısından kendisini daha da hissettirmektedir. 
Çünkü, bahis konusu ilkenin mahiyetinde bulunan açıklık ve belirlilik, 
Yargılama Dairesi’nin yorumuyla bertaraf edilmektedir. Ancak konumuz 
açısından Yargılama Dairesi’nin kararındaki önemli nokta, 96(I) sayılı karar 
bağlamında gelişen bir örf ve adet hukuku kuralına değil; doğrudan doğruya 
sözleşmeyi hazırlayanların niyetine vurgu yapılmasıdır. Burada, korunan 
gruplar açısından Soykırım Sözleşmesi ve ona tekabül eden örf ve adet 
hukuku çerçevesinde bir genişletici yorum söz konusudur. Yoksa, Yargılama 
Dairesi’nin 96(I) sayılı kararla oluştuğu düşünülen örf ve adet hukuku 
kuralının devam ettiğine ilişkin bir tespiti bulunmamaktadır. Kaldı ki 
Yargılama Dairesi, hazırlık çalışmalarında yer alan siyasi grupların değişken 
olması nedeniyle korunan gruplar kategorisine dahil edilmemesine atıf 
yaparak siyasi grupların soykırım yasağı kapsamında alınmamasını 
onaylamıştır.   

RUCM Yargılama Dairesi, Kayishema–Ruzindana Davası’ndaki 
kararında, BM Genel Kurulu’nun 260(A)(III) sayılı kararıyla ortaya çıkan 
Soykırım Sözleşmesi’nin, bir uluslararası insan hakları belgesi olarak geniş 
bir şekilde kabul edildiğini ve örf ve adet hukukunun bir parçası ve jus 

                                                 
58  SCHABAS, s. 132. 
59  Cengiz BAŞAK: Uluslararası Ceza Mahkemeleri ve Uluslararası Suçlar, Ankara, Turhan 

Kitabevi, 2003, s. 101. 
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cogens kural teşkil ettiğini belirtilmiştir.60 Görüldüğü gibi bu kararda da 
Yargılama Dairesi, soykırım yasağının ana kaynağı olarak 260 (A)(III) sayılı 
karar ile kabul edilen Soykırım Sözleşmesi’ni görmekte ve yasağın örf ve 
adet hukuku ve jus cogens niteliğini de Soykırım Sözleşmesi’ne 
bağlamaktadır. Aynı şekilde Yargılama Dairesi, soykırıma yönelik özel 
kastın ve suç fiillerinin, milli, etnik, ırki veya dini bir gruba yönelmesi 
gereğine dikkat çekerek61 korunan grupların sınırlılığını da onaylamıştır.  

Sonuç olarak, ad hoc mahkemelerin kararlarında, soykırım yasağı 
konusunda, Soykırım Sözleşmesi ve ona tekabül eden örf ve adet hukuku 
kuralından farklı ve daha geniş bir örf ve adet hukuku kuralı bulunduğuna 
ilişkin herhangi bir tespit ve anlayış bulunmamaktadır. Aksine,  söz konusu 
ad hoc mahkemelerin, yukarıda değinilen Statü ve meşhur kararları açıkça 
Soykırım Sözleşmesi’ni temel referans olarak aldıklarını, soykırım yasağı 
konusundaki örf ve adet hukuku kuralının kaynağı olarak Soykırım 
Sözleşmesi’ni gördüklerini ortaya koymaktadır. Korunan grupların sınırlılığı 
meselesinde de RUCM’nin Akayesu kararında yer alan korunan grupları 
genişletme yolundaki yorumları da sadece Soykırım Sözleşmesi bağlamında 
gerçekleşmiştir. Ancak bu kararda dahi siyasi gruplar korunan gruplar 
listesine dahil sayılmamıştır. Bir tek EYUCM, Krstic kararında, korunan  
grupları geniş tutan 96(I) sayılı karar ve bazı belgelere atıf yapmış; fakat 
hemen sonra Soykırım Sözleşmesi bağlamında önündeki somut davanın 
esasına girmiş ve yine Soykırım Sözleşmesi’nin 2. maddesi çerçevesine göre 
hüküm kurmuştur.  

3) Roma Statüsü Düzenlemesi: 

BM bünyesinde Roma’da yapılan diplomatik konferans neticesi, 17 
Temmuz 1998’de Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni (UCM) kuran Roma 
Statüsü kabul edilmiştir.62 Roma Statüsü ile uluslararası toplum tarihte ilk 
defa evrensel düzeyde yargılama yapacak sürekli bir ceza mahkemesi 
kurmuştur. UCM, kurucu Statüsü’nün “Dibace” bölümünde de belirtildiği 

                                                 
60  Prosecutor v. Clement Kayishema and Obed Ruzindana, Trial Chamber Judgement, 21 

May 1999, para, 88 
61  Prosecutor V. Clement Kayishema and Obed Ruzindana, Trial Chamber Judgement,, para, 

98 
62  Türkiye, Roma Statüsü’nün imzalamamış ve çekimser kalmıştır. Türkiye’nin Roma 

Statüsü karşısındaki tutumuna ilişkin değerlendirmeler için bkz: Uğur BAYILLIOĞLU, 
“Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
Cilt: 56, Sayı:1, ss. 51–113. 
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gibi, uluslararası toplumu etkileyen çok ciddi suçların cezasız kalmaması ve 
uluslararası adaletin tecellisi amacına hizmet edecektir. UCM’nin yargı 
yetkisine giren suçlar; soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve 
saldırı suçudur. UCM, bu suç tiplerinin faili olduğu iddia edilen 18 yaşından 
büyük gerçek kişileri yargılamakla görevlidir. Roma Statüsü, Temmuz 
2002’de yürürlüğe girmiştir ve UCM, halihazırda yargılama faaliyetine 
devam etmektedir.  

Roma Statüsü’nün hazırlık çalışmaları sırasında, soykırım suçunun 
UCM’nin yargı yetkisine dahil olması konusunda, diğer suç tiplerinin aksine, 
kendiliğinden bir konsensüs oluştuğu belirtilmiştir.63 Ardından, UCM’nin 
yargılama yetkisine giren suçların tanımına ilişkin müzakerelerde soykırım 
suçunun tanımına ilişkin fazla tartışma yaşanmamış ve yine konsensüsle, 
Soykırım Sözleşmesi’nde yer alan tanımın tekrarlanması eğilimi hakim 
olmuştur. Hazırlık çalışmalarındaki bu eğilimin nedeni olarak, Soykırım 
Sözleşmesi’nde yer alan tanımın örf ve adet hukukunu yansıtması nedeniyle 
suçun tanımıyla oynamak konusunda devletlerde güçlü bir isteksizlik olması 
ve tadil edilmiş bir suç tanımının örf ve adet hukuku karşısındaki hukuki 
durumunun şüpheli olacağı endişesi gösterilmiştir.64 Buna karşın, Hazırlık 
Komitesi’nde tanımı genişletmek için bazı teklifler yapıldığı görülmektedir. 
Bu tekliflerden en farklısı, Mısır tarafından yapılanıdır. Mısır, suç tanımına 
siyasi ve kültürel grupların da dahil edilmesini teklif etmiştir.65 Ancak 
Mısır’ın yaptığı bu teklif, tıpkı diğerleri gibi, Soykırım Sözleşmesi’nde yer 
alan tanım üzerinde varılan uzlaşma nedeniyle kabul edilmemiştir. Sonuç 
olarak, Roma Statüsü’nün 6. maddesinde, sadece “Bu Statü’nün amaçları 
bakımından” eklemesi yapılarak, Soykırım Sözleşmesi’nin 2. maddesinde 
yer alan tanım aynen tekrar edilmiştir. 

Roma Statüsü’nün hazırlık çalışmalarına, EYUCM’nin Yargılama 
Dairesi’nin Krstic Davası’ndaki kararında da atıf yapılmış, Roma 
Konferansı’na bütün devletler katıldığı için, imzalamamış olan devletlere 
rağmen, Roma Statüsü’nün devletlerin opinio jurisini gösteren anahtar bir 

                                                 
63  Manhoush H. ARSANJANI: “The Rome Statute of the International Criminal Court”, 

American Journal of International Law, Vol: 43, January 1999, s. 29. 
64  Herman Von HEBEL–Darryl ROBINSON: “Crimes within the Jurisdiction of the Court”, 

Roy S. LEE, Der., The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute, 
Issues, Negotiations, Results, The Hague/London/Boston, Kluwer Law International, 1999, 
s. 89. 

65  HEBEL–ROBINSON, s. 89, 37 no’lu dipnot. 
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belge olduğu belirtilmiştir.66 Aslında bu tespit, bu çalışmada savunulmaya 
çalışılan görüşü bir tek argümanla ortaya koymakta, tabiri caiz ise işi 
bitirmektedir. Gerçekten de Roma Konferansı’na katılan devletlerin fazlalığı 
ve Konferans’ta soykırım suçunun tanımı konusunda Soykırım Sözleşmesi 
düzenlemelerinin esas alınması, devletlerin, Genel Kurul’un 260(A)(III) 
sayılı kararı ile ortaya çıkan Soykırım Sözleşmesi düzenlemeleri 
çerçevesindeki opinio jurislerini açık bir şekilde göstermektedir. Hal böyle 
olunca, devletlerin, soykırım yasağı hakkındaki örf ve adet hukukunun 
kaynağını Soykırım Sözleşmesi’ne bağlı olarak gördüğü; fakat Soykırım 
Sözleşmesi’nden farklı ve daha geniş bir örf ve adet hukuku kuralının 
varlığına ilişkin bir anlayış sahibi olmadığı sonucu kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır. Şu halde, Roma Statüsü’nün hazırlık çalışmaları ve Roma 
Konferansı’ndan çıkan sonuç, Soykırım Sözleşmesi’nin düzenlemelerinin 
uluslararası hukukta yerleştiği noktasındaki genel anlayışı ortaya koyduğu 
gibi, devletlerin, Soykırım Sözleşmesi düzenlemeleri çerçevesindeki opinio 
jurislerini de açık bir şekilde göstermektedir. Hazırlık çalışmaları ve 
konferansta gündeme getirilen farklı bir soykırım suçu tanımına, böyle bir 
düzenlemenin, soykırım yasağı konusundaki örf ve adet hukuku kuralı ile 
uyumsuzluk yaratacağı gerekçesi ile karşı çıkılması da Soykırım 
Sözleşmesi’nden farklı ve daha geniş bir örf ve adet hukuku bulunduğu 
konusunda devletlerde herhangi bir opinio juris bulunmadığını ortaya 
koyduğu gibi, Soykırım Sözleşmesi bağlamında devletlerde bulunan opinion 
jurisin gücünü kanıtlamaktadır. Üstelik, Konferans’ta Mısır’ın, siyasi 
grupları da soykırım suçu kapsamında korunan gruplar listesine eklenmesi 
yönündeki teklifinin reddi, Soykırım Sözleşmesi’ni içeren Genel Kurul’un 
260(A)(III) sayılı kararıyla oluşan opinio juirisin güçlü bir şekilde devam 
ettiğinin en temel göstergesini oluşturmaktadır. Bu temel gösterge, aynı 
zamanda, korunan grupların sınırlılığının da devletler tarafından 
savunulduğunu ortaya koyması bakımından önemlidir. 

Sonuç olarak, Roma Statüsü’nün hazırlık çalışmaları, uluslararası 
hukukta yer alan soykırım yasağı hakkındaki örf ve adet hukuku kuralının 
kaynağının Soykırım Sözleşmesi olduğunu ve buna bağlı olarak devletlerin 
opinio jurislerinin de Soykırım Sözleşmesi bağlamında değerlendirildiğini 
hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde ortaya koymaktadır.  

Ad hoc Mahkemelerin Statülerinde ve geniş bir konsensüsle kabul 
edilen Roma Statüsü’nde yer alan suç tanımının, Soykırım Sözleşmesi’ndeki 
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tanım ile aynı olması, aslında Soykırım Sözleşmesi’nde yer alan tanımın, 
evrensel düzeyde geçerliliğini de göstermektedir. Bu özellik, devletlerin iç 
mevzuatında da kendisini göstermiş ve devletlerin büyük çoğunluğu ceza 
kanunlarını değiştirerek ayrı bir soykırım suçu eklemiş ve çoğunlukla 
Sözleşme’nin 2 ve 3. maddelerinde yer alan tanımı benimsemiştir.67  Demek 
ki Soykırım Sözleşmesi’nde yer alan tanım, hem uluslararası hukuk hem 
ulusal hukuklar bakımından kabul edilen, yerleşmiş ve kemikleşmiş genel 
ilkeleri oluşturmakta ve bu da Genel Kurul’un 260(A)(III) sayılı kararı ile 
ortaya konan opinio jurisin devam ettiğini göstermektedir. Bu bağlamda, ad 
hoc mahkemelerin ve UCM’nin yargı yetkilerinin Soykırım Sözleşmesi’ne 
dayanan soykırım tanımı ile sınırlandırılmasının, varsayıldığı gibi, jus 
cogens temelli daha geniş bir soykırım yasağını teyit etmediği 
belirtilmiştir.68 Ancak bunun sadece andlaşma temelli olmadığını, aynı 
zamanda devletlerde bulunan opinio jurisi de ortaya koyduğu bir kez daha 
hatırlatılmalıdır. 

4) Darfur Soruşturma Komisyonu Raporu: 

BM Güvenlik Konseyi, 2004 tarihli 1564 sayılı kararı69 ile, Genel 
Sekreterlik’e, Sudan’ın Darfur Bölgesi’nde işlenen insancıl hukuk ve insan 
hakları ihlallerini araştırmakla görevli bir soruşturma komisyonu oluşturma 
görevi vermiştir. Oluşturulan Soruşturma Komisyonu, raporunu Ocak 2005 
tarihinde tamamlamıştır.70 Komisyon Raporu’nda, Darfur’da işlenen 
suçların, ırki, etnik, milli veya dini olarak saptanan gruplar üzerinde 
işlendiği, çatışmanın tarafı olan Afrika ve Arap kabilelerinin birbirlerini iki 
ayrı etnik grup olarak algıladıkları belirtilmiştir.71 Bu da Komisyon’un, 
Soykırım Sözleşmesi’nin korunan grupları sınırlayan düzenlemesini esas 
alarak hareket ettiğini göstermektedir. Aynı anlayış, “kabile” grubunun, tek 

                                                 
67  SCHABAS, s. 4–5.  
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/ N0451547 . pdf?OpenElement (09.06.2008) 
70  Rapor metni için bkz: http://www.un.org/news/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf (09.06.2008) 

Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations 
Secretary–General 

71  Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations 
Secretary–General, para, 640. 
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başına korunan bir grup olmadığı yönündeki tespit ile de ortaya konmuştur.72 
Bunun gibi Komisyon’un, Soykırım Sözleşmesi ve buna tekabül eden örf ve 
adet hukuku kuralının soykırım suçunun unsurlarından biri olarak, milli, 
etnik, ırki veya dini gruplar üzerinde işlenmesi gereğine işaret eden tespiti73, 
korunan grupların Soykırım Sözleşmesi’ndeki sınırlı şekliyle anlaşıldığını 
teyit etmesinin yanında, soykırım yasağı konusunda oluşan örf ve adet 
hukuku kuralının da doğrudan Soykırım Sözleşmesi’nden kaynaklandığı 
düşüncesinde olduğunu göstermektedir. Bir başka ifadeyle, Rapor’da, 
soykırım yasağı konusundaki örf ve adet hukuku kuralının, Soykırım 
Sözleşmesi’ne tekabül ettiği kabul edilerek BM Genel Kurulu’nun 96(I) 
sayılı kararı ile oluşan ve Soykırım Sözleşmesi’nden farklı bir şekilde 
yürürlüğü devam eden bir örf ve adet hukuku kuralının varlığı kabul 
edilmemiştir. Aynı yaklaşıma, soykırım hakkındaki uluslararası kuralların, 
üzerlerinde soykırım suçu işlenebilecek grupları gösterirken birbirleriyle iç 
içe geçmiş kavramlar kullandıklarına ilişkin tespite de rastlanılmaktadır.74 
Bu tespit akabinde, Soykırım Sözleşmesi’nin 2. maddesinde korunan gruplar 
arasında sayılan grupların tanımı çabası ile devam ettiği için, soykırım 
hakkındaki uluslararası kurallardan kastedilenin, Soykırım Sözleşmesi ve 
buna tekabül eden örf ve adet hukuku olduğu anlaşılmaktadır. Görüldüğü 
gibi Komisyon Raporu’nda yapılan birçok tespitte, soykırım yasağı 
konusundaki örf ve adet hukuku kuralının Soykırım Sözleşmesi’ne tekabül 
ettiği ısrarla vurgulanmış ve Soykırım Sözleşmesi’nden farklı bir örf ve adet 
hukuku kuralının varlığı kabul edilmemiştir. 

Komisyon Raporu’nda, RUCM’nin Akayesu kararındaki Soykırım 
Sözleşmesi bağlamında korunan grupları geniş olarak yorumlayan kararına 
atıf yapılmış75 ve böyle genişletici bir yorumun Soykırım Sözleşmesi ve ona 
tekabül eden örf ve adet hukukuna temel bir aykırılık oluşturmayacağı 
belirtilmiştir.76 Komisyon’un korunan grupları geniş tutan tespiti, daha 

                                                 
72  Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations 

Secretary–General, para,  496. 
73  Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations 

Secretary–General, para, 181 ve 490. 
74  Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations 

Secretary–General, para, 494. 
75  Bkz: Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations 

Secretary–General, para 498–500 
76  Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations 

Secretary–General, para, 501 
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önceki tespitleri ile çok tutarlı değildir ve bu tespitlere yukarıda Akayesu 
Davası’ndaki karara ilişkin olarak yapılan eleştiriler ile cevap verilebilir;  
ancak buradaki esas nokta, Komisyon’un korunan grupları geniş olarak 
yorumlarken tıpkı Akayesu Kararı’nda olduğu gibi, soykırım yasağı 
konusundaki temel kaynağı Soykırım Sözleşmesi olarak almasıdır. 
Gerçekten de Rapor’da, Genel Kurul’un 96(I) sayılı kararı ile oluşan ve 
Soykırım Sözleşmesi’nden farklı gelişen bir örf ve adet hukuku kuralı 
bağlamında değil; doğrudan doğruya Soykırım Sözleşmesi ve ona tekabül 
eden örf ve adet hukuku bağlamında korunan grupları genişletme çabası söz 
konusudur. Komisyon’un bu yorumu da açık bir şekilde, Soykırım 
Sözleşmesi’nden farklı ve daha geniş bir örf ve adet hukuku kuralının 
bulunmadığı anlayışında olduğunu göstermektedir. 

Yukarıda değinilen ve soykırım yasağı hakkında uluslararası hukuka 
yön veren gerek BM Güvenlik Konseyi tarafından kurulan ad hoc nitelikteki 
mahkemeler kararları gerek Roma Statüsü hazırlık çalışmaları ve Statü’de 
yer alan düzenleme ve gerekse Darfur Soruşturma Komisyonu Raporu’nda 
yer alan tespitler, 96(I) sayılı kararı ile ortaya konan opinio jurisin devam 
etmediğini, uluslararası hukukta bulunan soykırım yasağı hakkındaki örf ve 
adet hukuku kuralının Genel Kurul’un 260(A)(III) sayılı kararı ile ortaya 
çıkan Soykırım Sözleşmesi kaynaklı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 
Aynı şekilde, bu belge ve kararların, genel olarak korunan grupları sınırlı 
tutan anlayışı onayladığını; ancak RUCM Akayesu Davasındaki kararında ve 
bu karara atıf yapan Darfur Soruşturma Komisyonu Raporu’nda olduğu gibi, 
korunan grupları genişletme noktasında çeşitli yorumlar da yapıldığı ve fakat 
bu yorumların, münhasıran Soykırım Sözleşmesi ve ona tekabül eden örf ve 
adet hukuku kuralı bağlamında gerçekleştiği görülmektedir. 

SONUÇ: 

Tüm bu veriler, soykırım yasağı hakkındaki jus cogens nitelik 
kazanmış olan örf ve adet hukuku kuralının kaynağının Soykırım Sözleşmesi 
olduğunu ortaya koymaktadır. Demek ki siyasi grupları korunan gruplar 
listesine alma çabasındaki anlayışın en önemli hukuki argümanına bu şekilde 
cevap verilebilmektedir. Şu halde mevcut uluslararası hukuk kuralları 
çerçevesinde, Soykırım Sözleşmesi’nin 2. maddesinde sınırlı olarak sayılan 
gruplar dışındaki gruplar; mesela siyasi gruplar, soykırım yasağı 
çerçevesinde korunmamaktadır. Bununla beraber, teorik açıdan, Soykırım 
Sözleşmesi düzenlemelerinin değiştirilerek korunan grupların, siyasi, sosyal, 
ekonomik veya cinsel grupların hepsini veya bir bölümünü kapsayacak 
şekilde genişletilmesi bir suç siyaseti tercihi olarak düşünülebilir. Ancak 
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böyle bir düzenlemenin, soykırım suçunun siyasi olarak sömürülme 
tehlikesini bünyesinde barındıracağı da gözden uzak tutulmamalıdır. 

Soykırım suçu, uluslararası hukukta ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. 
Bu konum nedeniyledir ki her kitle, soykırım suçu mağduru olarak kabul 
edilmediği gibi, kitlelere yönelmiş her fiil de soykırım suçuna vücut verecek 
şekilde düzenlenmemiştir. Kanımızca, Soykırım Sözleşmesi ve onu takip 
eden düzenlemeler, bu hususu gözeterek korunan grupları sınırlı tutmuştur. 
Kaldı ki soykırım yasağı çerçevesinde korunan gruplar dışında kalan diğer 
insan grupları da korumasız olarak değerlendirilemez. Uluslararası ceza 
hukuku açısından bir fiil, soykırım suçu oluşturmuyorsa, insanlığa karşı suç 
kategorisine veya savaş suçları kategorisine girebilir. Bu suç kategorileri, 
tüm insanları korumaktadır. Bu noktada haklı olarak şu soru sorulabilir: Eğer 
her fiil soykırım olarak nitelenecek ise, insanlığa karşı suç kategorisine veya 
savaş suçları kategorisine neden ihtiyaç duyulup düzenlenmiştir? Bu sorunun 
cevabı, soykırım mağduru gruplara, uluslararası toplum tarafından beslenen 
derin sempatide yatmaktadır. Her türlü kitle katliamı soykırım olarak 
yaftalanarak, grubun kalan üyeleri siyasi çıkar elde etmeye çalışmaktadır. Bu 
da suçun konumuna önemli ölçüde zarar verdiği gibi, mağdurların 
hatıralarına da en büyük saygısızlığı oluşturacaktır. Aynı şekilde, böyle bir 
durum, soykırım tehlikesi altındaki gerçek potansiyel mağdurları da 
korumasız bırakabilir. Görüldüğü gibi, soykırım yasağı kapsamında yer alan 
korunan grupları genişletmenin, yasağı sulandırıp değersizleştirmek ve siyasi 
istismarları körüklemekten başka bir işlevi olmayacaktır. 
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İŞKENCE SUÇU   

 

Köksal BAYRAKTAR* 

 

Hukuk uygulamasında da bilimsel 
yöntemi ve erdemi gerçekleştiren 
değerli bilim adamı, Prof. Dr. 
Yahya Zabunoğlu’na saygı ile…. 

I.  GENEL OLARAK  

Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kısım Üçüncü Bölümü “İşkence ve 
Eziyet” başlığını taşımaktadır. Üç maddeyi içeren bu bölümde 94 ve 95. 
maddeler işkence, 96. madde ise eziyet ile ilgilidir. 

İşkence, genel bir tanımla, insanın diğer bir insan üzerinde, belirli bir 
amaç için, sıklıkla tekrarlanan eylemlerle rahatsız edici, zorlayıcı, maddi ve 
manevi alanda baskı altında tutucu, yaralayıcı fiilleri gerçekleştirmesi olarak 
belirtilmektedir. Bu anlamı ile işkence, baskıyı, zoru ve bu nitelikteki 
eylemlerin insan üzerinde yarattığı izleri ifade etmektedir. Buna, şiddetin 
belirli bir amaçla devam edip gitmesi, şiddetin insan üzerinde sürekli olarak 
yerine getirilmesi de denilebilmektedir1.  

Bu tanımın genelliğine karşı, işkence tarih içerisinde genellikle ceza 
yargılaması ile birlikte dikkate alınmıştır. Kıta Avrupasında, ceza yargılama 
hukukunda delil elde etme çalışmalarında işkence, sanık ya da suçlu olarak 
kabul edilen kişinin işlediği suçu söylemesi için başvurulan bir yöntem 
olarak kabul edilmiştir.  

Yargılamada, suçu ortaya çıkarma ve suçluyu cezalandırmada, itham 
sisteminden tahkik sistemine geçişte, ikrar büyük önem kazanmıştı. İkrar, 
yani kişinin işlediği suçu söylemesi, Ortaçağ Avrupasında en çok itibar 

                                                 
*  Prof. Dr., Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı. 
1  BAYRAKTAR Köksal, İşkenceyi Önlemenin Yolları, Bülent Davran’a Armağan, İstanbul, 

1998, s. 185.  
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edilen delil, suç kanıtı olarak kabul edilmişti. Bu durum, sanık ya da şüpheli 
üzerinde baskı, şiddet, kısaca işkence yapılmasını sonuçlamıştı. Aslında eski 
Yunan’da ve Roma’da da başvurulan işkence, ortaçağda önce dini davalarda 
çokça başvurulan bir hareket olmuştu.2 Önce kilise hukukunda uygulanan 
tahkik sistemi, XIII. yüzyıldan itibaren olağan mahkemeler ve ceza 
yargılamaları için geçerli olmuş, XVII. yüzyıl sonlarına doğru, örneğin 
Fransa’da, Emirnamelerle adli sistemde yerini almıştı.3 Aynı gelişim 
Almanya’da da gerçekleşmiş ve XVI. Yüzyıl sonlarına doğru “Constitutio 
Criminalis Carolina”’da mahkumiyet kararının ikrar veya iki tanığın 
ifadesine dayanılarak verilebileceği belirtilmişti; ikrarın sağlanması ve bu 
yolla hakikatin bulunması işkence yapılmasını olağan bir yöntem olarak 
ortaya çıkarmakta idi.4  

İşkenceyi kabul etmeyen ve buna karşı çıkan düşünce akımı aydınlık 
çağı ile başlamıştı. Montesquieu, Voltaire, Beccaria işkencenin 
uygulanmaması yönünde çok etkili düşünceler ileri sürmüşlerdi. Beccaria 
işkence ile ilgili şunları söylemişti :  

 “…….. Bir adamın kendi kendisinin ithamcısı olmasını istemek çok 
korkunç ve pek gülünçtür. Hakikat sanki onun adaleleri ve sinirleri içine 
gizlenmiş gibi, onu işkence ile çıkarmaya çabalamak vahşet ve budalalıktır. 
İşkence ekseriya zayıf bünyelilerin mahkum olmasına, gürbüz ve 
mütehammil katillerin masum çıkmasına yarayan meş’um bir vasıtadır”.5 

Bu gibi düşünce ve çalışmaların etkisi ile Fransa’da XVIII. yüzyıl 
sonlarına doğru ve aynı dönemde Almanya’da işkence, bir tahkik (araştırma) 
yöntemi olmaktan çıkarılmıştı. Beccaria’nın çarpıcı görüşlerine benzer 
düşünceleri Feuerbach 1804’te “Bavyera’da İşkencenin Kaldırılması 
Zorunluluğu” başlıklı yazısı ile ortaya koymuş ve bunun yayınını izleyen 
yıllarda 1806’da işkence yürürlükten kaldırılmıştı.6  

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, işkencenin çokça uygulanması 
karşısında, çeşitli fermanlarda ve kanunlarda bunun yasaklanması yoluna 
gidilmişti. Tanzimat (1839) ve Islahat (1856) Fermanlarında kişilere eziyet 
ve işkence yapılması yasaklanmıştı. Keza bu fermanların uygulanması için 
                                                 

2  Bkz. ARTUK M. Emin, İşkence Suçu, Ceza Hukuku Dergisi, 2008, sy. 7, s. 8.  
3  Bkz. ARTUK, 9.  
4  Bkz. ARTUK, 10.  
5  Bkz. ARTUK, 11. 
6  Bkz. ARTUK, 12.  
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çıkarılan ceza kanunlarından 1840 (1856) tarihli Kanunun 3’üncü faslının 1. 
ve 1851 (1267) tarihli Kanun-u Cedit’in 2’nci faslının 4’üncü maddelerinde, 
kamu görevlilerinin kişilere karşı kötü muamele etmeleri yasaklanmış ve suç 
olarak düzenlenmişti. Aynı şekilde 1274 tarihli Ceza Kanunname-i 
Hümayunu’nun 103. maddesi mahkemelerin, Meclis azalarının ve sair 
hükümet memurlarından birinin sanıklara cürümlerini söyletmek için eziyet 
ve işkence edilmesine karar vermelerini veya bizzat bu tür muameleleri icra 
etmelerini cezalandırmıştı.7  

XX. yüzyıl işkencenin hiçbir şekilde kabul edilmediği bir yüzyıl 
olmuştur. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde, 
Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair 
Sözleşmesi’nde ve Birleşmiş Milletler İşkenceye ve Diğer Zalimane, 
Gayriinsani ve Küçültücü Muamele ve Cezaya Karşı Sözleşme’sinde ve 
İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin 
Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nde işkencenin uygulanmaması 
vurgulanmıştır.  

Birleşmiş Milletler “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nin 5. 
maddesine göre; «Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı 
cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz.»  

 “İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşme”nin 3. 
maddesine göre; «Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani yahut haysiyet 
kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulamaz.» 

1984 tarihli “İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya 
Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”nin 
1. maddesinde işkence tanımlanmış ve kapsamı belirlenmiştir. Buna göre;  

«“İşkence” terimi, bir şahsa veya bir üçüncü şahsa, bu şahsın veya 
üçüncü şahsın işlediği veya işlediğinden şüphe edilen bir fiil sebebiyle, 
cezalandırmak amacıyla, bilgi veya itiraf elde etmek için veya ayırım 
gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu görevlisinin veya bu sıfatla 
hareket eden bir başka şahsın teşviki veya rızası veya muvafakatıyla 
uygulanan fiziki veya manevi ağır acı veya ızdırap veren bir fiil anlamına 
gelir. Bu yalnızca yasal müeyyidelerin uygulanmasından doğan, tabiatında 
olan veya arızi olarak husule gelen acı ve ızdırabı içermez.» 

                                                 
7  Bkz. ARTUK, 13; ÖNOK Murat, İşkence Suçu, Ankara, 2006, s.49, 50. 
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Bu Sözleşmenin 2. maddesinde, hiçbir hal ve şartta işkencenin meşru 
ve mazur gösterilmeyeceği hüküm altına alınmıştır :  

«Hiçbir istisnai durum, ne harp hali ne de bir harp tehdidi, dahili siyasi 
istikrarsızlık veya herhangi başka bir olağanüstü hal, işkencenin 
uygulanması için gerekçe gösterilemez.»  

«Bir üst görevlinin veya bir kamu merciinin emri, işkencenin 
haklılığına gerekçe kabul edilemez.»8  

II.  TÜRK CEZA KANUNU’NDA İŞKENCE SUÇU  

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğünden önce uygulanan 
Türk Ceza Kanunu’nda işkence 243 ve 245. maddelerde düzenlenmişti. Her 
iki kanunun işkence ile ilgili maddelerinin içerikleri birbirlerinden farklıdır.  

1)  765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda işkence suçu :  

MADDE 243 – Bir kimseye cürümlerini söyletmek, 
mağdurun, şahsi davacının, davaya katılan kimsenin veya 
bir tanığın olayları bildirmesini engellemek, şikayet veya 
ihbarda bulunması veya tanıklık etmesi sebebiyle veya diğer 
herhangi bir sebeple işkence eden veya zalimane veya 
gayriinsani veya haysiyet kırıcı muamelelere başvuran 
memur veya diğer kamu görevlilerine sekiz yıla kadar ağır 
hapis ve sürekli veya geçici olarak kamu hizmetlerinden 
mahrumiyet cezası verilir.  

 Fiil neticesinde ölüm vukua gelirse 452’inci, sair hallerde 
456’ıncı maddeye göre tertip olunacak ceza üçte birden 
yarıya kadar artırılır.  

MADDE 245 – Kuvvei cebriye imaline memur olanlar ve 
bilumum zabıta ve ihzar memurları memuriyetlerini icrada 
ve mafevkinde bulunan amirinin emrini infazda kanun ve 
nizamın tayin ettiği ahvalden başka surette bir kimse 
hakkında suimuamele veya cismen eza verecek hale cüret 

                                                 
8  ÖZBEK Veli Özer, Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı, c. II, Ankara, 2008, s. 544, 545; 

GÜNDEL Ahmet, Yeni Türk Ceza Kanunu Açıklaması, c. II, Ankara, 2009, s. 2323, 2324; 
YAŞAR Osman – GÖKCAN H. Tahsin – ARTUÇ Mustafa, Türk Ceza Kanunu, c. III, 
Ankara, 2010, s. 3144, 3145; BAKICI Sedat, Ceza Hukuku Özel Hükümler, c. IV, Ankara, 
2010, s. 959, 960; ARTUK Emin – GÖKÇEN Ahmet – YENİDÜNYA Caner, TCK Şerhi, c. 
III, Ankara, 2009, s. 2450, 2451; Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖNOK, 85-130.    
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eder yahut o kimseyi darp ve cerheylerse üç aydan beş 
seneye kadar hapis ve muvakkaten memuriyetten 
mahrumiyet cezaları ile cezalandırılır. Eğer işlediği cürüm 
bu fiillerin fevkinde ise o cürümlere terettüp eden ceza üçte 
birden yarıya kadar arttırılır.   

2)  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda işkence suçu :  

MADDE 94 – (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla 
bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı 
çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, 
aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu 
görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur.  

(2)  Suçun;  

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini 
savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına 
karşı,  

b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi 
dolayısıyla,  

      işlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi 
halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur.  

(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu 
görevlisi gibi cezalandırılır.  

(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek 
cezada bu nedenle indirim yapılmaz.       

MADDE 95 - (1) İşkence fiilleri, mağdurun; 

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli 
zayıflamasına, 

b) Konuşmasında sürekli zorluğa, 

c) Yüzünde sabit ize, 
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d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden 
önce doğmasına, 

neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, 
yarı oranında artırılır. 

(2) İşkence fiilleri, mağdurun; 

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel 
hayata girmesine, 

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin 
yitirilmesine, 

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin 
kaybolmasına, 

d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine, 

neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, 
bir kat artırılır. 

(3) İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden 
olması hâlinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine 
göre sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

(4) İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.  

3)  Suçun unsurları yönünden iki kanun arasındaki başlıca 
farklar:  

a)  Önceki Kanunda işkence suçu ile faile işlediği cürmü söyletmek 
veya şahsi davacının, müdahilin ya da tanığın olayları bildirmesini 
engellemek veya bunları söylemek için işkence edilmesi öngörülmüştü. 
Başka bir deyişle, işkence teşkil eden eylemlerle, yargılamada sanık, davacı, 
müdahil ya da tanık olacak kişilerin suçu ya da yargılama konusu olayı 
söylemeleri arasında yakın bir bağın varlığı kanun metninde açıklanmıştı.  

Yeni Ceza Kanunu’nda işkence ile suçu söylemek arasında bir bağ 
ortaya konulmamıştır.  
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b)  Önceki Ceza Kanunu’nda işkence ile, işlendiği iddia edilen suç 
arasında aranan yakın bağ ile “ceza yargılamasındaki tahkik sistemi ve 
ikrarın en önemli delil sayılması” kavramlarına büyük önem verilmişti.  

Yeni Ceza Kanunu’nda işkence ile işlendiği kabul edilen suç 
arasındaki ilişki bu kuvvette belirtilmemiştir.  

c)  İki kanun arasında suçun maddi unsuru yönünden de farklılıklar 
bulunmaktadır.  

Önceki Ceza Kanunu’nda işkence ile beraber, zalimane veya 
gayriinsani veya haysiyet kırıcı muamelede bulunma (m.243), suimuamele 
veya cismen eza verecek hale cüret etmek ya da darp ve cerheylemek 
(m.245) şeklinde hareketler öngörülmüştü. 

Yürürlükteki Ceza Kanunu’nda ise işkence terimi 94. maddenin 
başlığı olarak geçmekte, madde metninde işkence terimi yer almamakla 
birlikte tanım yerine geçebilecek uzun içerikli bir nitelemede 
bulunulmaktadır. Şöyle ki : “Bir kişiye karşı insan onuru ile bağdaşmayan ve 
bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin 
etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştirme”.  

d)   Önceki Ceza Kanunu’nda suçun nitelikle halleri (suçu etkileyen 
ağırlaştırıcı nedenler) yer almazken, bugünkü ceza kanununda ağırlaştırıcı 
nedenler ayrıca dikkate alınmıştır.  

e) Suçun nitelikli hallerinin yanı sıra, önceki kanunda öngörülen suçta, 
öngörülen suçtan daha ağır bir neticenin oluşması durumunda “kastın 
aşılması suretiyle adam öldürme” ve “kasten müessir fiil”e ilişkin 
hükümlerin uygulanacağı belirtilmişti (m.243/2). 

Bugünkü Ceza Kanununda kastedilen neticeden daha ağır neticenin oluşması 
durumu, geniş ve ayrıntılı bir düzenleme ile öngörülmüş ve bu durumda 
“neticesi sebebiyle ağırlaşmış” suçun uygulanması yönünde yol 
gösterilmiştir (m. 95).  

III.  İŞKENCE SUÇUNUN UNSURLARI  

1)  Korunan hukuki yarar  

Bugüne kadar işkence suçunun cezalandırılması ile iki ayrı hukuki 
menfaatin korunmak istendiği ileri sürülmüştür.  

a) Bunlardan ilki insan onurudur. İşkencede son derece ağır ve insanı 
ezici, azap ve ızdırap içinde bırakıcı eylemlerde bulunulması karşısında 
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cezalandırmanın amacı olarak insan onuru gösterilmiştir. İnsanın, sırf suçunu 
söylemesi için çok ağır eylemlerle karşı karşıya bırakılması; vahşi, çağdışı, 
yok edici, sağlık ve hayatı hiçe sayıcı eylemler altında kalması insan 
onuruna bir saldırı olarak kabul edilmiştir.9  

b)  İşkencenin cezalandırılması suretiyle korunan ikinci yarar 
“adliyenin işleyişindeki temel amacın” sağlanması şeklinde gösterilmiştir. 
Adaletin iyi işlemesi, haklı olanın haksızdan ayırt edilmesi, gerçekten suçlu 
olanın cezalandırılması, mağdurun hakkının korunması, gerçeğe uygun 
kanıtların sağlanması ile mümkün olabilir. Oysa işkencede delil elde 
edilmesi zora, baskıya ve şiddete dayanmakta ve delillerin gerçeğe uygun 
olmadığı pek çok durumda ortaya çıkabilmektedir. Bunun sonucunda da, 
yargılamada gerçeğe aykırı kararlar verilmektedir. İşkencenin suç olması ve 
cezalandırılması, Adliye’nin daha doğru ve gerçeğe uygun olarak 
çalışabilmesini sağlamak içindir.10  

c)  Belirtilen yararların yanı sıra, işkencenin insanda yarattığı derin 
sarsıntılar ve fiziki – bedeni yaralar nedeniyle, bu suçun cezalandırılması ile 
korunan hukuki menfaatin kişinin psikolojik ve fiziki sağlığı olduğu da 
kolaylıkla ileri sürülebilir.11  

Fransız Ceza Kanunu’nun 222-1-6. maddesinde işkenceye “kişinin 
bedensel veya ruhi bütünlüğüne karşı suçlar” arasında yer verilirken12 bu 
eğilime önem verilmiştir.   

d)  İhlal edilen bir başka yarar “kamu idaresinin güvenilirliği ve 
düzenli, iyi işleyişi” olmaktadır. İşkence yapan memur, “görevini kötüye 
kullanan, kanunlara ve insan hak ve özgürlüklerine saygı göstermeyen”, 
kısaca idare içinde sadakat görevini ihlal eden kişi konumundadır.13 İşkence 
niteliğindeki eylemlerin yapılabildiği idare, toplum karşısında güvenilmez, 
                                                 

9  Bkz. BAKICI, 963 – 965; GÜNDEL, 2326; ÖZBEK, 548; ARTUK – GÖKÇEN – 
YENİDÜNYA, 2456; ARTUK, 18, 19; PARLAR Ali – HATİPOĞLU Muzaffer, Türk Ceza 
Kanunu Yorumu, c. II, 2. bs., Ankara, 2008, s. 1560; ERMAN Sahir – ÖZEK Çetin, Kamu 
İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul, 1992, s. 350.  

10  Bkz. BAKICI, 963 – 965; YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3148; GÜNDEL, 2326; ÖZBEK, 
548; ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2456; ARTUK, 18, 19. Alman doktrininde, 
korunan hukuki değerin adliyenin işleyişi olduğu yönünde görüş birliğinin olduğunu Artuk 
belirtmektedir. Bkz. ARTUK, 19; ERMAN – ÖZEK, 234; ÖNOK, 355-357.    

11  Bkz. YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3148; ERMAN – ÖZEK, 234; ÖNOK, 352-354.   
12  Bkz. ARTUK, 15-17; ÖNOK, 291-296.  
13  Bkz. ÖNOK, 358, 359.  
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korku duyulan, güvenilirliği sağlayamayan bir yönetim şekli olarak ortaya 
çıkar ki, bundan devlet işleyişi büyük zarar görür.  

2) Maddi unsur   

a)  Fail 

TCK.94. maddede failin “kamu görevlisi” olduğu belirtilmiştir. Kamu 
görevlisinden kimin anlaşılması gerektiği TCK.6/1-c’de gösterilmiştir. Buna 
göre kamu görevlisi, “kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme 
yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan 
kişidir”.  

Bu tanım ile, Türk hukukunda uzun süredir çözümlenmesine çalışılan 
memur kavramının yanına kamu görevlisi kavramı getirilmiştir. Devlet 
Memurları Kanunu’nun 4. maddesinde “İstihdam Şekilleri” başlığı altında, 
kamu hizmetleri “memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler” 
aracılığıyla yürütülür denilmektedir. Bu kavramlar içinde kamu görevlisinin 
hangisine ya da hangilerine ilişkin olduğunu saptamak hayli güçtür ve 
yanlışlıklara neden olabilecek bir niteliktedir. Devlet Memurları Kanunu’nda 
memura ilişkin bir tanım verilmektedir. Buna göre, “devlet memuru”, devlet 
ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli 
ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilen kişilerdir (m.4/1.A) Sözü 
geçen kanunda ayrıca sözleşmeli personel ve geçici personel ile ilgili 
tanımlar da verilmiştir. Bunların yanı sıra, gene Devlet Memurları 
Kanunu’nun 4/1.D maddesinde işçi kavramı açıklanmıştır. TCK. 6/1-c’de 
bulunan kamu görevlisi tanımının geniş düzenlenişi içinde bu kavramın 
Devlet Memurları Kanunu’nun 4/1.A,B,C maddesinde yazılı memur, 
sözleşmeli personel, geçici personel kavramlarına ilişkin olduğunu 
söyleyebilmek yanlış olmayacaktır.  

Fail yönünden, suçun oluşabilmesi sorunlarından biri olarak, yapılan 
eylemin (işkencenin) ilişkin olduğu konunun kamu görevlisinin yetki ve 
görev alanına girip girmediğidir. Doktrinde ileri sürülen bir görüşe göre, 
kamu görevlisinin fail olabilmesi için görev ve yetki alanı içinde bu eylemi 
yerine getirmesi gerekmektedir14; kamu görevlisinin, görev ve yetki alanı 
dışında bu eylemi işlemesi durumunda başka bir suç, örneğin yaralama ya da 

                                                 
14  Bkz. YOKUŞ SEVÜK Handan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında İşkence Suçu, 

Maltepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009, sy. 1, s.91; MALKOÇ İsmail, Yeni Türk Ceza 
Kanunu, c. I, 2007, s. 612; ARTUK, 28; YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3149; ARTUK – 
GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2469; ÖZBEK, 549; BAKICI, 966.   
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eziyet gibi diğer bir suç oluşabilecektir.15 Buna karşı kanunda bu konuda bir 
sınırlama getirilmediği, kamu görevlisinin yaptığı iş ile ilgili kanun ve 
madde metninde başka bir açıklığın bulunmadığı, dolayısıyla kamu görevlisi 
ile yaptığı iş, yerine getirdiği görev arasında bağ kurmanın, zor kullanma 
yetkisine sahip olup olmadığını aramanın gerekli olmadığı 
düşünülebilecektir.16  

Fail yönünden doktrinde ileri sürülmüş başka bir sorun, kamu 
görevlisinin, soruşturma ya da koğuşturmada yararlı olabilecek, 
kullanılabilecek bir bilgi elde etmek için bu eyleme başvurması 
gerekliliğinin aranıp aranmamasıdır. Buna göre kamu görevlisi, bir yargı 
faaliyetine bağlı bir delil, bilgi sağlamak için bu yola başvurduğunda suçun 
faili olabilir. Buna karşılık, bu düşüncenin ancak önceki Ceza Kanunu’nun 
243. maddesinde yer aldığını, yürürlükteki kanunda artık bir işkence ile 
yargılama faaliyeti arasında bir bağlantının aranmadığı ileri sürülebilir.  

Her iki sorun karşısında, kanunda fail yönünden sadece kamu 
görevlisi denilerek, yargılama faaliyeti ile ya da görev ve yetki alanı ile bir 
ilişki kurulmamış olması nedeniyle, faile ilişkin bir sınırlama getirilmesinin 
doğru olmayacağı görüşündeyiz.  

Suç, ancak belirli bir sıfata sahip olan kişiler (kamu görevlisi) 
tarafından işlenebildiğinden, özgü suçtur.17  

TCK. 94/4. maddesinde özgü suç kavramına bir istisna getirilmiştir. 
Buna göre, işkencenin işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi 
gibi cezalandırılacaklardır. Bu durum TCK. 40/2. maddede yer alan, özgü 
suçlarda, diğer kişilerin azmettiren ya da yardım eden sıfatı ile 
cezalandırılacaklarını öngören düzenlemeye önemli bir istisnadır.   

Fail yönünden ilginç bir soruna Şen avukatlar açısından 
değinmektedir. Şen’e göre :  

 “……..Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasının “d” bendi, “yargı 
görevini yapan kişi” kavramını ayrıca açıklamakla, 5237 sayılı Kanun 
tarafından yargı görevini yapanlar bakımından getirilen özel düzenlemelerde 
kavram tespitinin yapılmasına somut ölçüt koymayı hedeflemiştir. Ancak 

                                                 
15  MALKOÇ, 612. 
16  Bkz. PARLAR – HATİPOĞLU, 1560; ŞEN Ersan, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, c.I, 

İstanbul, 2006, s.332; GÜNDEL, 2329.   
17 Bkz. YOKUŞ SEVÜK, 90. 
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Kanunda açıklık olmamakla birlikte, “amaca uygun yorum” yoluyla işkence 
suçunun failini tespit bakımından yargı görevi yapanların da “kamu 
görevlisi” olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Buradaki 
sorun, hakim ve cumhuriyet savcıları yönünden değil, belki avukatların 
işkence suçunun faili sayılıp sayılamayacakları hakkında gündeme gelebilir. 
Avukatların kamu görevlisi olmadığından bahisle işkence suçunun faili 
olamayacakları ve bu nedenledir ki, Kanunun 94. maddesinin ikinci 
fıkrasının “b” bendinde mağdurun kamu görevlisi olması ve kamu görevi 
dolayısıyla öngörülen nitelikli hale ilişkin hükümde “avukat” kavramına 
ayrıca yer verildiği ileri sürülebilir.  

 ……..Bu düşünceye iştirak etmek mümkün değildir, çünkü hükümde 
kullanılan “ve diğer kamu görevlisi” kavramıyla, avukatın da bir kamu 
görevlisi olduğuna işaret edilmektedir. Kanunun 6. maddesinin birinci 
fıkrasının “d” bendinde, “yargı görevini yapan” tanım içinde sayılan 
avukatların, kamu hizmeti gördükleri, kamusal faaliyet yürüttükleri ve 
görevleri sırasında kamu kudreti kullandıkları hususunda tereddüt 
bulunmamaktadır…….”.18 

b)  Mağdur 

Suçun mağduru herkes olabilir. Kanunda bu konuda bir açıklık yer 
almamıştır. Önceki Ceza Kanunu’nda yer alan “maznun bulunan kimseler” 
gibi terimler yürürlükteki kanunda bulunmadığı için mağdurun alanını 
sınırlama imkanı bulunmamaktadır.19  

TCK. 94/1. maddede mağdurlardan bir kısmının sahip olabilecekleri 
özellikler veya sıfatlar suçu etkileyen ağırlaştırıcı sebep (nitelikli hal) olarak 
kabul edilmiştir. 

Mağdurun çocuk olması (TCK. 6/1-b), bedeni ve ruhi yönden kendini 
savunamayacak durumda olması (kısaca yaşlı, hasta, akli yönden zayıf, 
çelimsiz, güçsüz, yabancı uyruklu gibi….) veya hamile olması bu konudaki 
özel durumlardır.20 

                                                 
18  ŞEN, 332.  
19  Bkz. YOKUŞ SEVÜK, 93; PARLAR – HATİPOĞLU, 1561; ARTUK – GÖKÇEN – 

YENİDÜNYA, 2470; Eleştiri yönünden bkz. ÖZBEK, 549; ERMAN-ÖZEK, Önceki TCK’da 
geçen “maznun bulunan kimse” terimini suçun önşartı olarak dikkate almıştı.  

20  YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3150.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

156 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 
 

 

Ayrıca mağdurun avukat ya da kamu görevlisi olması da ağırlaştırıcı 
sebep olarak öngörülmüştür (m. 94/2.b). Bu kavramları geniş yorumlamak, 
stajyer avukatları, avukatlık yapmayan ancak avukatlık ruhsatını almış ya da 
almaya hak kazanmış kişileri de bu terim içinde düşünmek gerekir.  

Bunların dışında yaptıkları geçici görevler nedeniyle kamu görevi 
yapanlar arasında sayılan tercüman, tanık ve bilirkişi “diğer kamu görevlisi” 
kavramı içinde düşünülebilir.21  

c)  Hareket ve netice 

TCK. 94/1. maddede suçun hareketi ve neticesi iç içe geçmiş bir 
biçimde ortaya konulmuştur. İlgili fıkra şu şekildedir:  

“…… Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya 
ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, 
aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi…..” 

Hareketin, cümlenin başlangıç ve sonuç bölümünde şu şekilde 
belirlendiği saptanabilmektedir :  

 “…..Bir kişiye karşı insan onuru ile bağdaşmayan 
……….davranışları gerçekleştirmek…..” 

TCK. 94/1. maddede yer alan bu belirleme harekete ait ilk önemli 
nitelikleri ortaya koyabilmektedir. 

İşkence teşkil eden hareketler, insan onuru ile bağdaşmayan bir özellik 
taşıyacaktır. Bu özellik işkencenin en önemli ve ayırıcı niteliği olmaktadır.  

İşkence, aynı maddede belirtilen diğer hareketleri ya da neticeleri 
meydana getirecek, onların oluşmasına yol açacak davranışlar şeklinde 
gerçekleşecektir. “Davranışlar” sözcüğü çoğul olduğundan, hareketler 
sürekli olarak, tekrarlanarak yapılacaktır. Bu hal, gerekçedeki hareketlerin 
sistematik olarak işlenmesi şeklinde yapılan açıklamanın olağan bir 
yansıması olmaktadır.22   

Dolayısıyla, işkence suçunun oluşmasını sağlayan, hareketin,  
öncelikle insan onuruna aykırı davranışlarla ortaya çıkması gerekmektedir.   

                                                 
21  Bkz. MALKOÇ, 6121; GÜNDEL, 2326.  
22  İşkence suçuna ilişkin Gerekçede aynen şöyle denilmektedir : “…….bu fiiller, ani olarak 

değil, sistematik bir şekilde ve belli bir süreç içinde işlenmektedirler…..” Bkz. Türk Ceza 
Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, TBMM, 22. Dönem, S Sayısı 664, s. 502. 
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aa)  İnsan onuru ile bağdaşmama, insanın insan olma dolayısıyla 
maddi ve manevi varlığından ayrılmaz olarak kendisi ile birlikte yaşadığı 
saygınlık, bağımsızlık, güçlülük ve birey olma bilincidir. Kısaca insanın 
insan olma ayrıcalığıdır. İşkencede, insan üstünde uygulanan ağır, vahşi, 
iğrenç fiziki ve ruhi müdahale, eylem ve işlemlerle insanda insan olma onuru 
ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. 

İnsan onuruna aykırılık ile ilgili doktrinde çeşitli tanımların yapıldığı, 
belirlemelerde bulunulduğu görülmektedir : “…..İnsanın insan olması 
sebebiyle sahip olduğu ve devletten önce de geçerli olan özünün, öz 
değerinin, süje niteliğinin hiçe sayılması, kamusal tasarrufların ve işlemlerin 
basit bir objesi olarak alçaltılması…..”.23 Önok’un aktardığı bu tanımın yanı 
sıra, Türk hukukunda genel ve yaygın olarak, insan onuru “bilinçli olma, 
kendi kaderini tayin etme ve kendi çevresini şekillendirme yeteneği veren ve 
kişiliksizliği ortadan kaldıran manevi güç” olarak tanımlanmaktadır.24. 
Dolayısıyla insan onuruna aykırılık ta bu manevi gücün yok edilmesi 
olmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin 25.11.2005 tarihli ve 2000/34 Esas – 
2005/91 Karar sayılı kararında insan onuru, “insanın insan oluşunun insana 
kazandırdığı değer” olarak tanımlanmıştır.25. 

Bu tanım ve belirlemeler çerçevesinde şu hususu açıklamak gerekir ki, 
işkence teşkil edici hareketler öncelikle insan onuru ile bağdaşmayan bir 
nitelik taşıyacaktır.  

bb)  Harekette görülen ikinci özellik, bunun “yol açıcı davranışlar” 
şeklinde ifade ediliş biçimidir.  

Maddede yer alan bu ifade biçimi, işkenceyi meydana getiren 
davranışların birden fazla olmasını akla getirmektedir. TCK. Gerekçesinde 
yer alan hareketlerin sistematik şekilde, belirli bir sürede yapılması 
yönündeki açıklama ile kanunda geçen “davranışlar” sözcüğündeki çoğul 
ifade, bu yönden bir tutarlılığı ortaya koymaktadır.26 Her ne kadar 

                                                 
23  Bkz. ÖNOK, 389. 
24  Bkz. YOKUŞ SEVÜK, 96; PARLAR – HATİPOĞLU, 1562; ARTUK, 23; ARTUK – 

GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2462; ÖZBEK, 550.  
25  Benzer niteleme, gene Anayasa Mahkemesi’nin 27.12.1965 tarihli ve 1965/41-66 sayılı 

kararında da yer almıştı. Bkz. GERÇEKER Hasan, Yorumlu – Uygulamalı Türk Ceza 
Kanunu, c.I, Ankara, 2011, s.1300. 

26  Bkz. ve kştz. GÜNDEL, 2330; BAKICI, 967; ÖZBEK, 551; YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 
3150; PARLAR – HATİPOĞLU, 1561, 1562; MALKOÇ, 613; YOKUŞ SEVÜK, 97; Bkz. 
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“sistematik” teriminin madde metninde yer almamasına dayanan bazı 
yazarlar, işkencede tek bir hareketin yapılmasını yeterli görmekte iseler de27 
gene madde metnindeki “davranışlar” sözcüğü, hareketlerin birden fazla 
olmasının daha makul sayılmasını gerektirmektedir.   

İşkence suçunun oluşabilmesi için insan onuru ile bağdaşmayan 
davranışların gerçekleştirilmesi dolayısıyla bu suç, hareketin sayısı 
yönünden “birden fazla hareketli suç” niteliğini taşımaktadır. Ancak bu 
saptamanın mutlak olmadığını, bazı durumlarda (falakaya yatırma, Filistin 
askısına alma, elektrik verme gibi)28 tek bir hareketin de suçu meydana 
getirebildiğini belirtmek daha doğru olacaktır. Bu açıdan, hareketin sayısı 
yönünden işkence suçunu karma nitelikli bir suç olarak belirtmek 
mümkündür.  

İşkenceyi teşkil eden eylemler genellikle icrai olduğu gibi, bazı 
olaylarda ihmali de olabilir, tıpkı mağdurun aç ve susuz bırakılması 
gibi…….29 

cc)  İşkence teşkil edici hareketlerin bedensel ya da ruhsal yönden 
mağdurun acı çekmesine yol açıcı bir nitelik taşıması, buna elverişli olması 
gerekmektedir. Bedensel ya da ruhsal yönden mağdurun acı çekmesi, fiziki 
olarak zarar görmesi, yaralanması, sakatlanması; ruhsal yönden acı çekmesi 
ise, akli yönden harabiyete uğraması, olayları izleyememesi, yorum yapma 
ve düşünebilme yeteneğini kaybetmesi, kısaca düşünsel faaliyetlerinin büyük 
ölçüde zarara uğramasıdır.30  

Bedeni yönden acı çekmeyi gerektiren hareketler doğrudan doğruya 
olabileceği gibi, dolayısıyla da olabilir. Mağduru aşırı sıcak ya da aşırı soğuk 
ortamda tutmak, havasız ve karanlık bir hücrede tutmak, yemek ve su 
vermemek, tuvalete gitmeye izin vermemek gibi….31 

Bu tür hareketler, aynı zamanda, gayri insani, zalimane hareketler 
olarak da nitelendirilmektedir. Bunlar vücutta harabiyet yaratabilecekleri 
gibi, vücut dokunulmazlığını ihlal edici şekilde acı yaratıcı nitelik de 
                                                                                                                   
Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, TBMM, 22. Dönem, S Sayısı 664, 
s. 502. 

27  Bkz. ARTUK, 22; ŞEN, 335.  
28  Bkz. ÖZBEK, 552.  
29  Bkz. ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2463.  
30  Bkz. YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3153; ÖZBEK, 550, 551.   
31  Bkz. YOKUŞ SEVÜK, 94.  
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taşıyabilirler.32 Örneğin kamu görevlisinin bir kimseyi itip kakması, 
tekmelemesi, tokat atması, saçını çekmesi, yüze tükürmesi, üzerini 
kirletmesi, gözlerini bağlaması, zorla sağlığı bozucu veya tiksindirici şeyler 
yedirmesi, elbiseleri yırtması, sigara ile vücudu yakması gibi…..33 

Bu konu ile ilgili olarak Bakıcı’nın saptama ve örneklerini aynen 
aktarmakta yarar bulunmaktadır. Sözkonusu örnekler hareketin ağırlığını 
bütünü ile ortaya koyabilmektedir :  

 “…… Sistematik olarak uygulanan fiziki acı verme yani dövme, 
ayakta tutma, sigara ile yakma, tokat atma, yakasından tutup sarsma, 
tekmeleme, saçlarını çekme, haya burma, gözlerini bağlayıp ayakta veya 
sıcakta küçük bir hücrede tutma, fare, böcek gibi hayvanların olduğu yerde 
bırakma, ağzını tıkama, askı, falaka, elektrik verme, uyutmama, sistematik 
olarak vurma, aç ve susuz bırakma, saç-sakal-bıyık yolma, buz koyma, 
eziyet etmenin yanında manevi acı verme, başkalarının yanında utanmasına 
neden olan hareketleri yapmak, vücut boşluklarına yabancı cisim sokmak, 
sövme, yüzüne tükürme, üzerine idrar dökme, üzerini kirletme, devamlı 
olarak yüksek sesle aynı müzik parçasını dinletme, işkence sesleri dinletme, 
tazyikli su tutma, çırılçıplak soymak, aşağılayıcı, iğneleyici sözler sarf 
etmek, hor gören davranışlarda bulunmak, bir kimsenin namus, şöhret veya 
onuruna saldırı niteliğindeki hareketler de işkence kapsamındadır.34 

Bedensel acı vermenin yanında ruhsal yönden acı çektirilmesi, özgür 
iradesi etkilenerek ve engellenerek istediği şekilde hareket etmesine mani 
olunması mümkündür. Hücreye fare konulması nedeniyle mağdurun 
korkarak davranışlarında olumsuz yönde değişiklik olması, geceleri 
uyuyamaması, tek başına kalamaması, her türlü küçük hayvandan korkar 
hale gelmesi, anormal davranışlarda bulunması, kendi kendine konuşması 
halinde ruhsal yönden acı çektirilmiş ve işkence yapılmış olacaktır………”35  

İşkencenin bazı çarpıcı örneklerini de Erman – Özek Yargıtay 
kararlarına dayanarak vermektedirler.36  

                                                 
32  Bkz. ARTUK, 24; ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2462.  
33  ARTUK, 24; ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2462. 
34  BAKICI, 967. 
35  BAKICI, 967.  
36  “Altın buldukları ihbar olunan kişileri, altınların yerine söyletmek maksadıyla 13 gün 

jandarma karakolunda sorguya çekip el ve ayak parmaklarıyla tenasül organlarına cereyan 
verip, dövmek, sövmek suretiyle işkenceye sabaha kadar devam etmek, ayakları demire dayalı 
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dd)  İşkence teşkil edici hareketlerin algılama ve irade yeteneğinin 
etkilenmesine yol açıcı nitelik taşıması gerekmektedir. Bu durumda mağdur 
normal şekilde düşünememekte, davranışlarına yön verememekte, akli 
durumu zayıflamaktadır. Mağdurun yapılan işkence sonucunda akli yönden 
sağlam olarak hareket etme yeteneği tamamen ya da kısmen ortadan 
kalkmaktadır.37 Bu sonucu yaratmak için kişi uzun süre uykusuz 
bırakılmakta, fobileri belirlenip onlarla korkutulmakta, sevdiklerine zarar 
verilebileceği endişesine maruz bırakılmaktadır.38 Bakıcı, sonuçları şöyle 
belirtmektedir :  

“…..İşkencenin izleri hemen silinmemekte, etkileri uzun bir süre ve 
hatta hayat boyu devam etmektedir. Suçun mağdurları içine kapanmakta, her 
şeyden korkmakta, nefret etmekte, hayattan zevk almamakta, kalabalıktan 
kaçmakta, kapalı yerde duramamakta, bazı binalarda 
girememektedirler…….”39  

ee)  İşkence teşkil eden hareketlerin kişiyi aşağılayıcı bir özelliğe sahip 
olması gerekmektedir.  

İşkence ile yapılan hareketlerin kişide aşağılayıcı bir etki yaratması bu 
durumu ortaya çıkarmaktadır. TCK. 94/1. maddede kullanılan insan onuru 
                                                                                                                   
ve havada, başları yerde, elleri arkasında olacak şekilde durdurmak, yere düşeni döverek 
başına tekme atmak, hayaları kıvırmak, penisinden tutup sağa sola çekiştirmek, su havuzuna 
başını sokup havasız bırakmak, içine çok miktarda tuz konulan sulu bir bulamacı coplamak ve 
dövmek suretiyle direnmeyi kırıp kusturuncaya kadar zorla yedirtmek, bir kaptan diğer kaba 
su boşaltarak su arzusunu kamçılamak suretiyle merkezi sinir sistemi kanaması ve aşırı tuzlu 
bulamacın meydana getirdiği elektrolik denge bozukluğuna bağlı beyin harabiyeti sonucu 
ölüme sebebiyet vermek halinde, 243. maddedeki suçun maddi unsuru gerçekleşmiş olur” 
(CGK, 4.4.1983, 64/156); “Sanık Y’nin emir ve gözetimi altında jandarma eri M. ve R. 
tarafından mağdur A’nın ayakları tutularak falakaya vurulduğu, diğer sanık T. tarafından da 
ayaklarına sopa ile vurmak suretiyle etkili eylem uygulandığı….. anlaşıldığına göre, işkence 
yapılmıştır” (1.CD., 06.10.1976, 3053/3167); “Görevi icabı sanık, hırsızlıktan sanık olan 
müdahil ve arkadaşlarını karakol nezarethanesine sokarak hırsızlık tahkikatı sırasında 
suçlarını söyletmek (suçların söyletmeyi içine alan suç yerini göstermek, delillerini tespit 
etmek) için elbiselerinden tamamen tecrit ettikten sonra üzerlerine soğuk su dökerek copla 
dövmesi, kıçlarına cop sokmaya yeltenmesi, ve vücutlarının göbek nahiyesi de dahil sigara 
ateşiyle yakılarak dağlanması şeklindeki işlemlerin TCK. 243. maddedeki işkence, zalimane 
muamele veya haysiyet kırıcı birer eylem niteliğinde olduğu izahtan varestedir” (CGK., 
22.03.1976, 100/133); Bkz. ERMAN – ÖZEK, 236-237, (dipnot 2). 

37  Bkz. YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3153, 3154; ARTUK – GÖKCAN – YENİDÜNYA, 
2463; ÖZER, 551.  

38  GÜNDEL, 2323.  
39  BAKICI, 969.  
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ile bağdaşmayan davranış ile aşağılanmaya yol açan davranışın aynı anlama 
geldiği, dolayısıyla aşağılama yönünden bir tekrar olduğu akla 
gelebilmektedir. Oysa onur ile bağdaşmama durumu harekete ilişkin bir 
özellik, aşağılanma ise sonuç ile ilgili bir niteliktir. Bu durumu Yaşar – 
Gökcan – Artuç  şu şekilde açıklamaktadırlar :  

 “……. Aşağılanma, kişinin kendisinin onuru ile oynanmış, onursuz 
bırakılmış olarak hissetmesi sonucunu doğuran durumdur. Kişinin çırılçıplak 
bırakılarak dolaştırılması, dışkı yedirilmesi, sakalı ve bıyığının kesilmesi, 
sorgu sırasında küçültücü dil kullanılması, kendisine fahişe belgesi 
verileceğinin ısrarla söylenmesi, kusmuk dolu kaba kafasının sokulması, 
kadının erkeklerin yanında tuvaletini yapmak zorunda bırakılması, 
yakınlarının fuhuş işiyle uğraştığına ilişkin işlemler yapılması hususları bu 
kapsamda değerlendirilir……”.40  

ff)  İşkence suçu, kanunda yer alan hareketleri, bu hareketlerin 
özellikleri ve nitelikleri, hareketlerin zaman içindeki durumları, bunlara 
bağlı sonuçları yönünden tamamen karma ve kendine özel bir nitelik 
taşımaktadır.  

Öncelikle, maddede yer alan davranışların hareketi, acı çekme, irade 
ve algılamanın etkilenmesi ve aşağılanmanın, olayın özelliğine göre harekete 
bağlı neticeyi ya da hareketten ayrı neticeyi belirttiğini ifade etmek uygun 
olacaktır. Bu açıdan suç bazı durumlarda neticesi harekete bitişik, bazı 
durumlarda ise neticesi hareketten ayrı suç şeklinde ortaya çıkabilmektedir. 
Mağdurun üzerine tazyikli su sıkmada neticesi harekete bitişik suç örneği, 
mağduru rencide edici, aşağılayıcı sözleri belirli aralıklarla ve giderek 
hakaret ve küfre varacak şekilde sarfetme halinde neticesi hareketten ayrı 
suç örneği ortaya çıkacaktır.  

Fiil bazı olaylarda tek bir hareketle meydana gelebildiği gibi, bazı 
hallerde birden fazla hareketi gerektirebilmektedir. Mağdurun vücuduna bir 
anda elektrik akımının verilmesi tek hareketli fiili oluşturabildiği gibi41, bu 
elektriğin çeşitli defalar verilmesi birden fazla hareketli suç örneğini 
oluşturmaktadır.  

                                                 
40  YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3154, 3155; Bkz. ÖZBEK, 551; ARTUK – GÖKCAN – 

YENİDÜNYA, 2463; PARLAR – HATİPOĞLU, 1562; ARTUK, 24.  
41  Bkz. ÖZBEK, 561.  
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Suç, maddenin ilk fıkrasında yer alan hareketlerin farklılığı nedeniyle, 
seçimlik hareketli bir suçtur.42  

Bunun yanında, pek çok örnekte açıkça görüldüğü gibi, suç, değişik 
hareketlerle işlenebildiğinden, serbest hareketli suç olarak ta ortaya 
çıkmaktadır.   

Gerçeker, TCK. 94 ve 256. maddeleri kıyaslarken hareketin 
devamlılığını ve sürekliliğini şu şekilde vurgulamaktadır : “……İşkence 
suçunun en çok karışacağı suç tipi, 5237 sayılı TCK’nun 256ncı maddesinde 
düzenlenen zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suçudur. Analın 
maddeye göre, “zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini 
yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet 
kullanması halinde, kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır”. Bu 
hükümden de anlaşılacağı üzere, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın 
aşılması suçunda failin zor kullanma yetkisine sahip bir kamu görevlisi 
olması zorunlu iken, işkence suçu yönünden önemli olan failin kamu 
görevlisi olmasıdır. Zor kullanma yetkisine sahip olup olmamasının bir 
önemi bulunmamaktadır. TCK’nun 256ncı maddesinde düzenlenen suç 
açısından, failin bir defa bile kişilere karşı zor kullanma yetkisinin 
gerektirdiği ölçüyü aşması suçun oluşumu için yeterlidir. Başka bir deyişle 
bu suç, ani şekilde işlenebilirken, işkence suçunun oluşması için fail 
tarafından sistematik bir biçimde ve belli bir süreç içerisinde hareket 
unsurunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu iki özellik anılan suçları 
birbirinden ayırmaktadır….”.43  

Diğer taraftan suç, tek bir hareketle işlenebildiği gibi44, belirli bir süre 
devam ederek de işlenebilmektedir. Günlerce süren işkence suçu, kesintisiz 
suçun özel bir hali olarak ortaya çıkmaktadır.  

Suçun meydana gelmesinde aranılacak önemli bir özellik hareketin, 
neticeyi, yani acı çekilmesini veya aşağılanmayı doğuracak elverişliliğe 
sahip olmasıdır.45  

Suç, mağdur üzerinde onarılmaz nitelikte sonuçlar doğurduğundan, bir 
zarar suçudur.46  

                                                 
42  Bkz. ARTUK, 22; ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2464. 
43  Bkz. GERÇEKER, 1303. 
44  Aksi görüş YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3150; ARTUK, 22.  
45  Bkz. YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3151.  
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gg)  İşkence suçunda, genellikle hareketle birlikte netice de meydana 
gelmesine rağmen veya suç belirli bir süre devam eden, sürekli nitelik 
göstermesine rağmen bazı istisnai durumlarda teşebbüsün ortaya çıkma 
olasılığı bulunmaktadır. “Örneğin fail, mağduru Filistin askısına almak için 
gerekli teçhizatı hazırlamasına karşın, amirinin gelerek engel olması 
nedeniyle bu davranışını gerçekleştirememesi durumunda hareket teşebbüs 
aşamasında kalmış olacaktır”.47  

3) Hukuka aykırılık unsuru  

İşkence insan onuruna saldırı niteliğini taşıyan bir suç olmakla hiçbir 
şekilde hukuka uygun telakki edilemez. 1982 Anayasası’nın 17/3. 
maddesinde de açıklanan işkence hiçbir şekilde hukuka uygun hale gelemez. 
Bu suç yönünden meşru savunma, zorunluluk hali, ilgilinin rızası, yetkili 
amirin emri gibi herhangi bir hukuka uygunluk nedeni söz konusu olamaz.48 
Bu durum, İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 2. 
maddesinde “hiçbir istisnai durum, ne savaş hali, ne de savaş tehdidi, iç 
siyasi istikrarsızlık veya herhangi bir olağanüstü hal işkencenin uygulanması 
için gerekçe gösterilemez. Bir üst görevlinin veya resmi merciin emri 
işkencenin haklılığına gerekçe kabul edilemez” şeklinde açıkça ortaya 
konulmuştur.49  

Tanığın, suçtan zarar gören kişinin ya da sanığın sorgulamalarında 
karşılaşılabilen bazı yorucu ve zor durumların, eylemi hemen işkence haline 
getirmeyeceği ileri sürülmüştür.50 Tabiidir ki, bu varsayımın 
değerlendirilmesi, olayların özelliğine göre farklı olabilecek ve değişik 
sonuçlara ulaşılabilecektir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında terör ya da organize 
suçlarla mücadelede karşılaşılan zorlukların dahi işkenceyi 
meşrulaştıramayacağı belirtilmiştir.51 Aynı Mahkeme, mağdurun hareketi ve 

                                                                                                                   
46  PARLAR – HATİPOĞLU, 1561; ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2472. 
47  YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3161; ARTUK, 32; PARLAR – HATİPOĞLU, 1565.  
48  Bkz. YOKUŞ SEVÜK, 100; ARTUK, 31; ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2474; 

YAŞAR – GÖKCAN- ARTUÇ, 3157; BAKICI, 971; ERMAN – ÖZEK, 238. 
49  Bkz. ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2474; ARTUK, 31; YOKUŞ SEVÜK, 101.  
50  Bkz. ARTUK, 31.   
51  YOKUŞ SEVÜK, 100-101 ve dipnot 81’den….DÖNMÜŞ ve KAPLAN / TÜRKİYE 

(31.01.2008; AKSOY / TÜRKİYE (18.12.1996) kararları.  
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olayın özellikleri ne olursa olsun işkencenin haklı görülemeyeceğini 
tekrarlamıştır.52 

4)  Manevi unsur               

İşkence suçunun oluşması için genel kast yeterlidir. Fail, insan onuru 
ile bağdaşmayan, bedensel veya ruhsal acı veren, algılama ve irade 
yeteneğini etkileyen veya aşağılayıcı hareketleri bilerek ve isteyerek 
yaptığında, kastla hareket etmiş olmaktadır.53  

Kanunda ayrıca saikten söz edilmediğinden özel kast aranmamaktadır. 
Kanunda işkence ile ulaşılmak istenen amaç, yargıya yardımcı olmak, 
suçluyu ortaya çıkarmak gibi sebeplerin ayrıca öngörülmemesi nedeniyle 
özel kast aranmamaktadır.54  

Suç, taksirle işlenebilen bir suç değildir. 

Doktrinde suçun olası kast ile de işlenebileceği ileri sürülmektedir. 
Failin, eylemi ile mağdurun acı çekebileceğini, iradesinin etkilenebileceğini 
öngörmesine rağmen hareketlerine devam etmesi ve bu sonuçların meydana 
gelmesi durumunda olası kastın ortaya çıkabileceği ileri sürülmektedir.55 
İşkencede, hareketlerin nitelikleri ve etkileri dikkate alındığında, olası kastın 
gerçekleşme ihtimali çok azalmaktadır.   

5)  Suçların birleşmesi  

İşkence suçu, niteliği ve kanundaki düzenleniş biçimi itibariyle 
suçların birleşmesi yönünden ilginç özellikler taşımaktadır.  

Suç, çeşitli suçları içermesi itibariyle bileşik suç şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. TCK. 94’te belirtilen “bedensel ve ruhsal yönden acı çekme, 
algılama ve irade yeteneğinin etkilenmesi” gibi sonuçlar aynı zamanda TCK. 
86. maddede yazılı yaralama suçunu oluşturduğundan, bir suç diğer bir 
suçun unsuru olmakla TCK. 42. maddede yer alan bileşik suç hali ortaya 
çıkmaktadır. Bunun gibi “kişinin aşağılanması”, TCK. 125. maddesinde yer 
alan hakaret ya da sövme suçlarını teşkil ettiğinden, bir suçun diğer suçun 

                                                 
52  Bkz. ÖZBEK, 553’ten….. CHANTAL / İNGİLTERE  kararı. 
53  PARLAR – HATİPOĞLU, 1563; YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3156; YOKUŞ SEVÜK, 

99. 
54  Bkz. ve kştz. ÖNOK, 470; ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2473; ARTUK, 31-32; 

BAKICI, 970. 
55  Bkz. ÖNOK, 470; YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3156; ÖZBEK, 553.   
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unsuru olması nedeniyle gene TCK. 42. maddesinde yer alan bileşik suç 
durumu ortaya çıkmaktadır.  

Suçun ağırlatıcı nedeni olarak TCK. 94/3. maddede belirtilen cinsel 
taciz suçu TCK. 105/1’de yer aldığından, bir suç diğer suçun ağırlaştırıcı 
sebebini teşkil etmekle TCK. 42 gereğince bileşik suçun bir diğer hali ortaya 
çıkmaktadır.56  

Suç, uygulamada, genellikle yaralama suçu ile birlikte işlendiğinde, 
karma suç ile karşılaşılmaktadır. Bu durumda işkence suçu içerisinde nitelik 
itibariyle yaralama da bulunacak ve karma suç ortaya çıkacaktır.  

İşkencenin hakaret ve tehdit ile birlikte işlenmesi durumunda, Ceza 
Kanunu’nun iki ayrı maddesinin ihlal edildiği ileri sürülerek TCK. 44. 
maddesinde yer alan fikri içtima halinin varolduğu doktrinde ileri 
sürülmektedir.57  

Fiilin değişik zamanlarda aynı suç işleme kararı çerçevesinde 
işlenmesi dolayısıyla zincirleme suçun uygulanabilirliği akla gelmekte ise de 
TCK. 43/3 bunu engellemekte ve işkencenin zincirleme suç hükmüne 
bağlanamadığı sonucu ile karşılaşılmaktadır.58 Bu varsayımın işkence 
eyleminin tamamen sona ermesinden itibaren bir sürenin geçmesi ve sonra 
eylemin tekrarlanması durumunda söz konusu olduğunu belirtmek 
gerekmektedir.  

6)  İştirak  

İşkence suçu tek bir fail tarafından işlenebileceği gibi, birden fazla fail 
tarafından da işlenebilir. İştirake ilişkin ilginç bir düzenleme TCK. 94/4. 
madde ile yapılmıştır. Buna göre, suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler 
de kamu görevlisi gibi cezalandırılacaktır. Ancak kamu görevlisi tarafından 
işlenebilen işkence suçu, özgü suç olmakla, bu durumda TCK.40/2. 
maddesine gidilecektir. Ancak TCK. 40/2 ile 94/4. maddeler arasında bir 

                                                 
56  ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2476; ARTUK, 33; YOKUŞ SEVÜK, 103; ÖZBEK, 

554, MALKOÇ, 614.  
57  BAKICI, 972; ÖZBEK, 554; GERÇEKER, TCK. 44. maddenin uygulanabilirliğini 

tartışmadan TCK. 256 ile 94. maddenin farklı yönlerine değinmektedir. Kanaatimizce, 
işkence teşkil eden fiil aynı zamanda TCK. 256. maddede yer alan “zor kullanma yetkisine 
ilişkin sınırın aşılması” suçunu meydana getirmekte ve bu açıdan TCK. 44. maddesi ile 
düzenlenmiş fikri içtima sözkonusu olmaktadır. Bkz. GERÇEKER, 256.  

58  Bkz. ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2476; YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3144; 
ÖZBEK, 554. 
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tutarsızlık bulunmaktadır. Şöyle ki, işkencede kamu görevlisi fiili işleyen fail 
sıfatı ile suçun tam cezası ile cezalandırılacaktır. TCK. 94/4 dolayısıyla 
iştirak eden kişilerin de, kamu görevlisi gibi suçun tam cezası ile 
cezalandırılması gerekir. Oysa TCK. 40/2, bu sıfatı taşımayanların 
azmettiren ya da yardım eden olarak cezalandırılmalarını öngörmektedir. Bu 
durumda TCK. 94/4. maddesini, TCK. 40/2. maddesine getirilmiş istisnai bir 
düzenleme olarak yorumlamak gerekmektedir.59 İşkencenin, amirin verdiği 
emir üzerine işlenmesi durumunda memur fail, amir ise azmettiren olarak 
cezalandırılacaktır.60  

7)  Suçu etkileyen ağırlaştırıcı nedenler (nitelikli haller) 

a)  Fiilin çocuğa, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak 
kişiye karşı ya da gebe kadına karşı işlenmesi (TCK. 94 / 2-a) 

aa)  Fiilin çocuğa karşı işlenmesi, 18 yaşını doldurmamış kişilere karşı 
işlenmesini ifade etmektedir (TCK. 6/1-b). 

Mağdurun evlilik ya da yargı kararı ile reşit olması durumunda dahi, 
yaşı 18’den küçük ise bu ağırlatıcı neden uygulanacaktır.61 

Fiilin çocuklar üzerinde daha kolaylıkla işlenmesi veya işkence gibi 
çok ağır eylemlerin çocuklar üzerinde derin etkiler bırakması nedeniyle 
kanunda bu hal öngörülmüştür.62 

bb)  Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda 
bulunma, mağdur yönünden ileri yaşlılığı, malullüğü, ruhi ve fiziki 
güçsüzlüğü, acz içinde bulunmayı ifade etmektedir.63 “Uyku hali, 
bilinçsizlik, narkoz, alkol ya da uyuşturucu madde etkisi altında olma” da bu 
halin içinde kabul edilmektedir.64 Mağdurun kendini savunamayacak duruma 
düşmesinin kendi kusurundan ileri gelmiş olması, bu halin uygulanmasını 

                                                 
59  Aynı görüş YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3161; ÖZBEK, 554; YOKUŞ SEVÜK, 102; 

BAKICI, 972. 
60  ARTUK, 33; ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2475. 
61  YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3157.  
62  YOKUŞ SEVÜK, 105; BAKICI, 973. 
63  Bkz. ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2472; ARTUK, 33. 
64  YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3157; GERÇEKER, 1302.  
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engellememektedir.65 Bu durumun olay anında var olması önemli olup, 
sürekli olmasının önemi bulunmamaktadır.66 

cc)  Fiilin gebe kadına karşı işlenmesi diğer ağırlaştırıcı sebebi 
meydana getirmektedir. Bunun uygulanabilmesi için gebeliğin ilerlemiş, 
belirli bir aya ulaşmış olması gerekli değildir.67 Bu eylemle bebeğin hayatı 
da tehlikeye atıldığından böyle bir unsura yer verilmiştir.68  

dd)  Söz konusu ağırlatıcı nedenlerin kanuni düzenleme içine 
alınması, çocuklara, korumasız kişilere ve hamile kadınlara karşı toplumun 
koruyucu tutumundan; failin bu gibi kişilere karşı fiili daha kolay, 
acımasızca ve ahlak kurallarını çiğneyerek işleyebileceği düşüncesine 
dayanmaktadır.69  

Fail hakkında bu ağırlatıcı sebeplerin uygulanabilmesi için bunların 
failce bilinmesi gerekmektedir.70  

b)  İşkencenin avukata ya da bir kamu görevlisine karşı işlenmesi 

Avukat, hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, hukuki sorun ve 
anlaşmazlıkların çözümlenmesini, hukuk kurallarının uygulanmasını, yargı 
organları, hakemler, gerçek ya da tüzel kişiler, kurul ve kurumlar önünde 
sağlayan kişidir.  

Avukat, TCK. 6/1-d maddesine göre yargı görevini yapan bir kamu 
görevlisi olmakla, kamu görevlisinin ayrıca öngörüldüğü bir hükümde yer 
alması bir çeşit tekrar anlamını taşımaktadır. Bununla beraber avukatların 
yargılamada oynadıkları rol ve kanun koyucunun verdiği önem nedeniyle bu 
meslek grubu ayrıca dikkate alınmıştır.71  

                                                 
65  YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3157. 
66  YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3158. 
67  YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3158. 
68  ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2472.  
69  Bkz. ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2472; ARTUK, 33; YOKUŞ SEVÜK, 106.  
70  YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3158; YOKUŞ SEVÜK, 106; GÜNDEL, 2331; Aksi 

düşünce ŞEN, 337.  
71  ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2472; ARTUK, 33; YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 

3158. 
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Maddenin uygulanması yönünden avukatın serbest çalışmasının ya da 
resmi ya da özel bir kurumda çalışıyor olmasının önemi bulunmamaktadır.72 
Ayrıca, avukatın görevde ya da izinde olması, emekli olması veya stajını 
yapmakta bulunması hükmün uygulanması için yeterlidir.73  

Doktrinde ileri sürülmüş bir görüşe göre bu maddeye göre fiilin 
avukata karşı işlenmesi nedeniyle cezanın ağırlaştırılabilmesi için işkence ile 
avukatlık görevi arasında bir bağlantının olması gerekmektedir.74 
Kanaatimizce bu yaklaşım kanunda yer almayan bir unsuru kanuna dahil 
etmek anlamını taşımakta ve maddenin uygulama alanını daraltmaktadır.  

Mağdurun kamu görevlisi olması durumunda, sıfatın tayini için TCK. 
6/1-c maddesinden faydalanılacaktır. Avukat yönünden verilen bilgiler kamu 
görevlisi için de geçerlidir.  

Bu ağırlatıcı sebebin uygulanabilmesi için failin mağdurun sıfatını 
bilmesi gerekmektedir.75  

c)  İşkencede cinsel tacize başvurulması  

Cinsel taciz TCK. 105. maddesinde düzenlenmiştir. Sarkıntılık, 
sözatma, vücudu okşama gibi hareketler cinsel tacizin örneklerini 
oluşturmaktadır; bunlar bireylerin cinselliğine yönelmiş rahatsız edici 
davranışlardır. TCK’da öngörülen cinsel saldırı ve cinsel istismara göre 
cinsel taciz daha hafif niteliktedir. İşkence bu nitelikte hareketlerle birlikte 
yapıldığında, ceza ağırlaştırılarak verilecektir.76 Cinsel saldırı, cinsel istismar 
(TCK. 102, 103) işkencede kullanılan araçları teşkil ettiğinde cezaların 
birleştirilmesine, kısaca işkence ve TCK. 102 ya da 103’ten ayrıca 
cezalandırma yoluna gidilecektir.77  

 

 

 

                                                 
72  GÜNDEL, 2381.  
73  YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3159; GERÇEKER, 1302.  
74  Bkz. BAKICI, 974; YAŞAR – GÖKCAN – ARTUÇ, 3159.  
75  Bkz. ŞEN, 337.  
76  Bkz. ARTUK, 34; YOKUŞ SEVÜK, 106, 107; BAKICI, 974.  
77  Bkz. ARTUK, 34; YOKUŞ SEVÜK, 107; BAKICI, 974; MALKOÇ, 614; GERÇEKER, 

1302.  
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8)  Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence  

a)  Duyulardan veya organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması  

Duyu, kişinin dış dünya ile ilişkisini sağlayan organların fizyolojik 
işlevidir.78 Organ ise belirli duyguların içinde geliştiği belirli işlevleri yerine 
getiren yahut belirli hareketlerin yapılmasını sağlayan anatomik ve fizyolojik 
doku grubudur79; tıpkı kalp, akciğer, göz, mide, kulak, dil gibi….   

Zayıflama fizyolojik bir kavramdır ve yaralanmadan önceki ve sonraki 
hallerin karşılaştırılması ile saptanır.80 Organlardaki zayıflamadan söz 
edilebilmesi için % 10 ile % 50 arasında bir işlevsel noksanlık 
aranmaktadır.81 Bu zayıflığın protezle giderilmesi zayıflık kavramını ve 
niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.82  

Duyu ya da organda zayıflamanın sözkonusu olabilmesi için, bu 
zayıflığın sürekliliğe ulaşması gerekecektir.83 Yaralanmada dişlerin kırılması 
ve dökülmesi ile çiğneme ve konuşmada zorluk çekilmesi halinde sürekli 
zayıflığın meydana geldiği kabul edilmektedir.84  

b)  Konuşmada sürekli zorluk  

Konuşmada sürekli zorluk, ses tellerinde meydana gelen bir tahribat 
ya da beyindeki harabiyetten ileri gelmektedir.85 Vahim olması, devamlı bir 
niteliği bürünmesi şart değildir, uzunca sürmesi yeterlidir.86 Kekemelik, 
konuşmanın anlaşılmaz hale gelmesi, bu durumun örneklerini teşkil 
etmektedir.87  

 
                                                 

78  CENTEL Nur – ZAFER Hamide – YENERER ÇAKMUT Özlem, Kişilere Karşı İşlenen 
Suçlar, c.I., İstanbul, 2007, s.145; ÖZBEK, 420.  

79  CENTEL – ZAFER – YENERER ÇAKMUT, 145; DÖNMEZER Sulhi, Kişilere ve Mala 
Karşı Cürümler, 16. bs., İstanbul, 2001, s.146; ÖZBEK, 421. 

80  ERMAN – ÖZEK, 109.  
81  ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2361.  
82  ERMAN – ÖZEK,  Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul, 1994, s.110; CENTEL – ZAFER – 

YENERER ÇAKMUT, 146.  
83  CENTEL – ZAFER – YENERER ÇAKMUT, 146.  
84  ERMAN – ÖZEK, 109; CENTEL – ZAFER – YENERER ÇAKMUT, 146.  
85   ERKAN – ÖZEK, 110.  
86  ERMAN – ÖZEK, 110; ÖZBEK, 423; CENTEL – ZAFER – YENERER ÇAKMUT, 147. 
87  CENTEL – ZAFER – YENERER ÇAKMUT, 147.  
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c)  Yüzde sabit iz  

Yüz, insanın başının ön kısmında yer alan ve alından çenenin alt 
ucuna, kulaklar dahil olmak üzere, kulaktan kulağa uzanan bölgedir.88 Yüz 
üzerindeki sabit iz, yüzün tabii görünüşünü etkileyici bir nitelik taşımaktadır. 
Bu sabit izin uzaktan fark edilmesi gerekli ve zorunlu değildir; Yakından 
fark edilme yeterlidir.89 Yüzdeki izin mağdurda bir çirkinlik yaratması da 
önemli değildir.90 Önemli olan yüzün tabii görünüşünün değişmesi ya da 
etkilenmesidir. 

Yüz üzerindeki iz ile ilgili bazı tartışmalara rastlanmıştır. Şöyle ki, hiç 
saçı olmayan bir insanın başının üzerinde bir iz meydana getirilmesi yüzde 
sabit iz olarak kabul edilmemektedir.91 İzin herhangi bir şekilde 
gizlenebilmesi de bu halin uygulanabilmesi için önem taşımamaktadır. 
Örneğin yüzdeki izin bıyık ve sakalla örtülmesi, nitelikli halin ortaya 
çıkmasını engellememektedir.92 Bazı ilginç durumlar yüzde sabit eser olarak 
kabul edilmektedir. Örneğin, mağdurun burnunun devamlı akması, göz 
kapağının düşmesi, gözün sürekli sulanması, ağzın çarpılması, ağızdan salya 
aklaması, saç- sakal dökülmesi, şaşılığın meydana gelmesi gibi…93.  

d) Yaşamı tehlikeye sokan bir durumun meydana gelmesi 

Mağdurun hayatını tehlikeye sokan bu hal, yakın bir ölüm tehlikesini 
belirtmektedir.94 Bu tehlikenin yakın, muhakkak ve tıbbın verilerine uygun 
ve fiilî olması gerekmektedir.95 Tehlikenin ihtimallere dayanması doğru 
değildir.96 Söz konusu yakın ölüm tehlikesinin tespiti vücutta meydana gelen 
yaranın bölgesine, derinliğine, yaranın sayısına, şiddetine ve yapılan tıbbi 
müdahalenin önemine göre saptanmaktadır.97  

                                                 
88  DÖNMEZER, 150; CENTEL – ZAFER – YENERER ÇAKMUT, 147. 
89  DÖNMEZER, 151. 
90  CENTEL – ZAFER – YENERER ÇAKMUT, 148. 
91  ERMAN – ÖZEK, 111; ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2363. 
92  ERMAN – ÖZEK, 112. 
93  ERMAN – ÖZEK, 112. 
94  ERMAN – ÖZEK, 115. 
95  ERMAN – ÖZEK, 115. 
96  ERMAN – ÖZEK, 115. 
97  ERMAN – ÖZEK, 115; DÖNMEZER, 152; ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2363. 
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Hayati tehlikenin kısa sürede önlenmesinin önemi yoktur.98 Tehlike 
kısa ya da uzun da sürse hayati tehlikenin saptanması ile nitelikli halin 
gerçekleşmesi kabul edilmektedir. 

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğun vaktinden önce doğması 

Bu nitelikli halde, üzerinde etkili eylemler yapılan mağdurenin hamile 
olup olmadığının fail tarafından bilinip bilinmemesi uygulamada 
tartışılmıştır. Eylemin netice sebebiyle ağırlaşmış hal içerisinde öngörülmesi 
failin hamileliği bilmesinin önemli olmadığı sonucuna ulaşılmasını 
gerektirmekte ise de, Yargıtay’ımızın kararları ile failin bu durumu bilmesi 
aranmaktadır.99 

Failin hareketi ile çocuğun vaktinden önce doğması sonucu arasında 
nedensellik bağı aranacaktır.100 Nedensellik bağının saptanmasında 
Kanaatimizce karar verme mevkiinde bulunan kişinin müşterek hayat 
tecrübelerine göre yapacağı objektif takdir değerlendirmesi göz önünde 
tutacaktır. 

Belirtilen nitelikli halin uygulanabilmesi için anne karnındaki ceninin 
canlı doğması gerekmektedir. Canlı doğmadığı takdirde, YTCK 95/2-e’de 
yer alan çocuğun düşmesi nitelikli hali uygulanacaktır. 

f) Mağdurun iyileşme olanağı olmayan bir hastalığa uğraması veya 
bitkisel hayata girmesi 

Hastalık fiziki ya da psikolojik olarak kişilerin vücut fonksiyonlarının 
yerine getirilmesinde herhangi bir bozukluk yaratan patolojik durumdur.101 

Bitkisel hayat ise, kişinin solunum fonksiyonu devam ettiği halde dış 
dünya ile bağının fiziksel ve nörolojik olarak kesildiği özel bir durumdur.102 

Hastalık ve bitkisel hayat tıbbi kavramlardır. Dolayısıyla bu durum 
tıbbi verilere göre, tıp uzmanlarınca tespit edilmesi gereken bir haldir. 
Nitelikli halin gerçekleşebilmesi için uğranılan hastalığın daha önce 

                                                 
98  ERMAN – ÖZEK, 115; DÖNMEZER, 152. 
99  CENTEL – ZAFER – YENERER ÇAKMUT, 150’den…..Yar. İç. Bir. G.K., 04.11.1935 

tarih, 20/19.  
100  ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2364. 
101  CENTEL – ZAFER – YENERER ÇAKMUT, 150; ÖZBEK, 427. 
102  CENTEL – ZAFER – YENERER ÇAKMUT, 151; ÖZBEK, 427. 
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mağdurda bulunmaması ya da hastalığın aynı derecede olmaması 
gerekmektedir.103 

g) Duyu ya da organlardan birinin işlevinin yitirilmesi 

Bu nitelikli hali “sürekli zayıflılık”tan ayıran özellik duyu ya da 
organın işlevinin tamamen yitirilmesidir. Kısaca burada tam bir işlev 
yitirilmesi ortaya çıkmaktadır.104 Kişide bulunan çift organlardan sadece 
birinin tamamen kaybedilmesi durumunda da işlev yitirilmesi söz konusu 
olmaktadır.105 Tıpkı bir gözün kör olması gibi.106 Organlardan birine protez 
takılması ve işlevini yapar hale getirmesi nitelikli halin uygulanmasını 
ortadan kaldırmamaktadır.107 

h)   Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybı 

Bu halde, konuşma yeteneği hemen hemen tamamen 
kaybedilmektedir. Bu durumda mağdur hiç ses çıkaramamakta veya 
konuşma sayılabilecek sesler çıkaramamakta ve söylediklerinin başkaları 
tarafından anlaşılabilmesi mümkün olmamaktadır.108 

Çocuk yapma yeteneğinin kaybolması mağdurenin hayatının gelecek 
dönemlerinde çocuk yapabilme iktidarına artık sahip olmamasını ifade 
etmektedir. Şayet kadın zaten çocuk yapma kabiliyetine sahip değilse bu 
nitelikli hal uygulanamaz.109 Son yıllarda tüp bebekle çocuk yapma 
imkanının yaratılması konuya yeni bir boyut getirmiştir. Ulaşılan sonuca 
göre suni döllenme ile mağdure çocuk yapabilme imkanına kavuşabilir ise 
bu durumda artık bu nitelikli halin uygulanmasına gidilmeyecektir.110 

ı) Yüzde sürekli değişiklik 

Söz konusu nitelikli hal, mağdurun yüz görünümü itibariyle 
tanınmasında güçlük çekilmesi, yadırganması, tereddütlere düşülmesi 

                                                 
103  Karşılaştırmak için bkz: ERMAN – ÖZEK, 117; CENTEL – ZAFER – YENERER 

ÇAKMUT, 151. 
104  ERMAN – ÖZEK, 115; CENTEL – ZAFER – YENERER ÇAKMUT, 152 
105  DÖNMEZER, 154 
106  DÖNMEZER, 154 
107  ERMAN – ÖZEK, 118 
108  ERMAN – ÖZEK, 120; CENTEL – ZAFER – YENERER ÇAKMUT, 153 
109  Bkz. CENTEL – ZAFER – YENERER ÇAKMUT, 154 
110  CENTEL – ZAFER – YENERER ÇAKMUT, 155 
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durumlarında söz konusu olmaktadır.111 “Kezzabın atılması sonucu çehrenin 
tiksinti verici veya mağdurla alay edilmesine yol açıcı bir görüş alması, 
burun deliklerinin kesilmesi, kulaklardan birinin alınması, gözün çıkarılması, 
dudak ve çenenin alınması gibi”.112  

i) Hamile bir kadına karşı işlenen müessir fiil sonucunda çocuğun 
düşmesi 

Bu nitelikli halin söz konusu olabilmesi için çocuğun ölü doğması 
aranmaktadır.113  Tıpkı fiilin gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğun 
vaktinden önce doğmasına neden olmada olduğu gibi burada da failin 
kadının gebeliğini bilmesi aranmaktadır.114 

j) Vücutta kemik kırılması veya çıkığı 

Yeni Türk Ceza Kanunu önceki Kanunda var olmayan bu nitelikli hali 
öngörmüştür. Kemik, insanın yapısını oluşturan sert organdır.115 Konunun 
Tıp Bilimi ve Adli Tıp ile yakından ilgili olması nedeniyle Kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra Adli Tıp bilimi ile ilgilenen kurumlar kemik 
kırıklarını, hafif, orta ve ağır olmak üzere üç ayrı grupta 
derecelendirmişlerdir.116 Eklem çıkıkları ve kemik çatlaklarının da kemik 
kırıkları içinde mütalaa edildiği görülmektedir.117  

k)  İşkence sonucu ölümün meydana gelmesi  

Suçun ağırlaşmış hali, ölüm ile meydana gelecektir. Ölüm, insan 
hayatının, kişiliğin sona ermesidir.118  

Ölümün saptanması ve kabulü ile ilgili uzun yıllar biyolojik ölüm 
ölçüt kabul edilirken, organ aktarmalarının ortaya çıkmasından bu yana 
beyinsel ölüm ölçütüne üstünlük tanınmaya başlanmıştır. 
                                                 

111  ERMAN – ÖZEK, 120; DÖNMEZER, 156; ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2367; 
CENTEL – ZAFER – YENERER ÇAKMUT, 156. 

112  ERMAN – ÖZEK, 121. 
113  ERMAN – ÖZEK, 121; DÖNMEZER, 157; CENTEL – ZAFER – YENERER ÇAKMUT, 

157. 
114  ERMAN – ÖZEK, 121. 
115  PARLAR – HATİPOĞLU, 1490; CİRİT İsmail Rüştü, Kasten Yaralama Suçu, İstanbul, 2008, 

s. 470. 
116   Bkz: ÖZBEK, 491. 
117  ÖZBEK, 491; ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2368. 
118  CENTEL – ZAFER – YENERER ÇAKMUT, 24.  
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Biyolojik ölüm, insana canlılık veren dolaşım, solunum, sinir sistemi 
gibi temel yaşam fonksiyonlarının kendiliğinden durması ve bunların tekrar 
çalışmaması, geriye dönmemesidir.119 Büyük hayat fonksiyonlarının sona 
ermesi, bu ölüm çeşidinin bir başka tanımlamasıdır.120  

Beyin ölümü; beynin, vücudu yönetme gücünün tamamen ve geriye 
dönülemeyecek şekilde kaybolmasıdır.121  

Yeni kıstasa göre ölüm, beyin hücrelerinin ölmesi anından itibaren 
başlamakta ve yavaş yavaş devam etmektedir. Beyin ölümünde; büyük beyin 
kabuğu harap olmakta ve bunun sonucu olarak bilinç ortadan kalkmaktadır. 
Bu dönemden sonra beliren solunum felciyle oksijen temini de sona ermekte 
ve beynin harap olması diğer organlara da hızla yayılmaktadır.  

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış bu hallerde sorumluluk için TCK. 23. 
maddesinde bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre : “ Bir fiilin, kastedilenden 
daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde, 
kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en 
azından taksirle hareket etmesi gerekir”. 

Meydana gelen neticeye taksirli hareketle sebep olunması ne anlama 
gelmektedir? Failin işkence teşkil eden hareketi kasıtlı olduğuna göre, 
meydana gelen netice yönünden bu kasıtlı hareketin dışında taksir ne şekilde 
aranacaktır? Yoksa YTCK. 23. madde açısından neticenin öngörülebilir 
olması yeterli midir? Bu konunun henüz tam olarak açıklığa kavuşmadığını 
belirtmek gerekmektedir. Oysa, uygun nedensellik bağının tespitinde, netice 
sebebi ile ağırlaşmış suçlarda, objektif takdirle nedensellik kurulabilmekte 
idi. Objektif takdir, karar verme mevkiinde bulunan kişinin, müşterek hayat 
tecrübelerine göre failin yaptığı hareketin neticeyi meydana getirebilip 
getiremeyeceği yönündeki değer yargısı idi. Taksirdeki neticenin 
öngörülebilir olup olmaması ile objektif takdirde hareketin neticeyi meydana 
getirebilip getiremeyeceği arasında bir benzerlik olduğunu belirtmek uygun 
olacaktır. 

9)  Yaptırım  

Suçun basit halinin cezası üç yıldan oniki yıla kadar hapis olarak 
öngörülmüştür. Mağdur öngörülerek getirilen suçu etkileyen ağırlaştırıcı 
                                                 

119  CENTEL – ZAFER – YENERER ÇAKMUT, 25; ÖZBEK, 201.  
120  ARTUK – GÖKÇEN – YENİDÜNYA, 2039. 
121  CENTEL – ZAFER – YENERER ÇAKMUT, 25.  
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sebeplerin varlığı halinde ceza, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis şeklinde 
saptanmıştır. Fiilin cinsel taciz şeklinde gerçekleşmesi durumunda, on yıldan 
onbeş yıla kadar hapis cezası belirtilmiştir.  

Netice sebebiyle ağırlaşmış işkencede ise, cezanın yarı oranında veya 
bir kat oranında arttırılacağı belirtilmiştir. Kemik kırılmasının meydana 
gelmesi durumunda ise, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis öngörülmüş, 
işkence sonucunda ölümün meydana gelmesi ağırlaştırılmış müebbet hapsi 
gerektiren bir durum olarak kanunda yer almıştır.  
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VERGİ DAVASI: KURAMSAL NİTELİĞİ VE BUNUN 
YANSIMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME  

 

Kerem CANBAZOĞLU *  

A. Eren ALTAY **  

 

ÖZET 

Devletin, kendisini oluşturan unsurlardan bireyler üzerinde sahip 
olduğu üstün emretme ve zorlama kudretinin bazı somut örnekleriyle kamu 
hukuku bütünü içerisinde vergilendirme ve vergi alacağının tahsili 
süreçlerinde de şüphesiz karşılaşılabilmektedir. 

Yukarıda belirtilen süreç(ler) içerisinde devletin kamu hukukundan 
kaynaklanan bir kısım yetkilerinin vergi idareleri eliyle kullanılması söz 
konusu olacak, bu durum da, kullanılan yetkilerin hukuka uygunluklarının 
denetimi kavramını ve dolayısıyla vergi idaresinin denetimini ve denetimin 
etkinliğini soru(n)larını gündeme getirecektir. İdarenin denetimi başlığı 
altında idarenin yargısal denetimi usullerinin etkinliğinin bu kavram ile 
hayata geçirilmek istenen hukuk devleti ilkesi ile yakından ilişkili bulunduğu 
muhakkaktır. Vergi idaresinin işlemlerinin yargısal denetiminin etkinliği ise 
ancak vergilendirme ilişkisi içerisinde doğan uyuşmazlığın mahiyetinin 
tespiti ve ardından bu uyuşmazlığın kazai usullerle halline yarayacak usul 
hukuku araçlarının isabetle seçilmesine bağlıdır.  

Bu çalışma, idari uyuşmazlıklar içerisinde vergi uyuşmazlıklarını ve 
idari davalar içerisinde vergi davalarını kategorik olarak belirlemek suretiyle 
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bu davaların kazai mercilerce çözümlenmesi sürecinde uyuşmazlığın 
niteliğinin tespiti ile bu uyuşmazlığın hallinde uygulanacak usul hukukuna 
ait müesseseler arasındaki ilişkiyi irdeleyebilmeyi ve bu perspektif içerisinde 
bir kısım sorun alanlarına ilişkin çözüm önerileri getirebilmeyi 
amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: vergi davasının kuramsal niteliği, vergi davasında 
objektif ve sübjektif dava ehliyeti, vergi davasında yer alabilecek üçüncü 
kişiler, vergi davasına katılma, vergi davasının ihbarı 

ABSTRACT 

In the process of taxation and collection of tax receivables we can come 
across with some concrete examples of state’s high demanding and 
compulsion power over the persons that constitute the state itself under the 
body of public law. 

Within the process(es) mentioned above, the case will be the utilization of 
some of the State’s powers that arise from public law via tax administrations 
and this situation will bring up the law compliance control of the utilized 
powers and accordingly, control of the tax administration and 
problems/questions of efficiency of the control. Under the heading, control 
of administration, it is for certain that the effectiveness of the procedures of 
the judicial control of administration is closely related to the rule of law 
principle that is to be realized with. The efficiency of the judicial control of 
the tax administration’s transactions is related to the determination of the 
nature of the dispute arising during the taxation affair and accurate selection 
of procedural law instruments that will serve in the settlement of the dispute. 

This study aims to determine the nature of the dispute in the process 
of settlement of the tax cases by judicial bodies, by means of categorically 
designating the tax disputes in administrative disputes and tax cases in 
administrative cases and explicate the relation between the institutions 
belong to procedural law utilized in the settlement of this dispute and 
provide solutions to some of the problem areas. 

Keywords: theoretical nature of tax case, objective and subjective capacity 
to sue in tax case, third persons in tax case, joining to tax case, impleading of 
tax case 
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GİRİŞ 

Devlet, toplum içindeki tüm diğer sosyal güçlerden ayrı olarak 
kendisini oluşturan unsurlardan olan vatandaşlarının tabi olacağı hukuk 
kurallarını koyabilme ve bunları uygulayabilmek şeklinde tezahür eden 
üstün emretme ve zorlama kudretine sahiptir. Devlet yetkili organlarına 
anılan hukuki ve fiili güce dayalı olarak, kişileri vergi kanunlarının muhatabı 
kılabilme ve onlar hakkında vergi kanunlarının gerektirdiği işlemleri tesis 
edebilme yetkisini de vermektedir.1 Vergi hukuku ise, devletin önceki 
cümlede ifade edilmeye çalışılan vergilendirme yetkisini yetkili yasama ve 
yürütme organları eliyle kullanırken, vergi idaresi ile birey arasında ortaya 
çıkan çıkar çatışmasını, tarafların çıkarları arasında bir dengesi kurmak 
suretiyle belli kurallara bağlamayı amaçlayan bir hukuk dalıdır. Bu yönüyle 
devletin vergilendirme yetkisini idare organı eliyle kullandığı durumlarda 
tesis edilen birel ve düzenleyici işlemlerin hukuka uygunluğunu 
denetleyecek Vergi Mahkemeleri ve Danıştay’ın yanında, devletin 
vergilendirme yetkisine dayalı olarak yasama organı eliyle çıkardığı vergiye 
ilişkin kanunların anayasaya uygunluğunu deneme yetkisine sahip Anayasa 
Mahkemesi de vergi hukukunu uygulayacak bir mahkemedir. Vergi 
yargılama hukuku ise bir yandan vergi davalarının yargı organlarınca 
sonuçlandırılması usulünü düzenlerken, diğer yandan aynı çıkarlar 
dengesinin kurulmasına da hizmet eder.2 Bu bağlamda vergi yargılama 
hukukunun salt Vergi Usul Kanunu (VUK) ve İdari Yargılama Usulü 
Kanunu’nun (İYUK) vergi davalarına ilişkin hükümleri dışında, geniş 
anlamda vergi kanunlarının anayasaya uygunluğunu denetleyen Anayasa 
Mahkemesi’nde ve vergilendirme yetkisi kapsamında tesis edilen, birel 
yahut düzenleyici olsun, idari işlem niteliği taşıyan ve vergilendirme 
yetkisine dayalı olarak tesis edilen işlemlerinin iptali için açılan davalarda da 
aynı işlevi gördüğü ifade edilmelidir. Uyuşmazlıkların, vergilendirme 
sürecine yönelik bireysel veya genel işlemlerin üst normlara aykırılığından 
kaynaklanan uyuşmazlıklar ve vergi kanunlarının anayasaya aykırılığından 
kaynaklanan uyuşmazlıklar olarak yargılama sürecine yansıyan iki biçimi 

                                                 
1  Vergilendirme yetkisi kavramı hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. ÇAĞAN, Nami, 

Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1982, s. 3 vd. 
2  KUMRULU, Ahmet, “Vergi Yargısında Sorunlar”, VI. Türkiye Maliye Eğitim 

Sempozyumu, 21 – 23 Mayıs 1990, Antalya, s. 2; nak. SABAN, Nihal, Vergi Hukuku, 
Beta Yayınları, İstanbul, 2009, s. 505. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki idari yargı, diğeri ise anayasa yargısının 
görev alanına girer ve bunlar tarafından sonuçlandırılır.3 

Söz konusu ayrımı yapmışken, inceleme konumuzun devletin, 
vergilendirme yetkisine dayalı olarak yürütme organı ve idare uzvu eliyle 
tesis ettiği birel ve düzenleyici işlemlerle ilgili olarak açılan davalarla sınırlı 
bulunduğunu, bu yönüyle Anayasa Mahkemesi’nin devletin yasama 
organınca çıkarılan kanunlar eliyle kullanılan vergilendirme yetkisinin yani 
vergi ve vergiden muafiyet, istisna koyma, bunları değiştirme ve kaldırma 
gibi yetkilerin kullanımının yargısal denetiminin incelememiz dışında 
kaldığını belirlemek gerekir. 

Bu konuda bir diğer sorun da, devletin vergilendirme yetkisine 
dayalı olarak yürütme organı ve idare uzvu eliyle tesis ettiği birel ve 
düzenleyici işlemlerle ilgili olarak açılan davalar ile idari yargı veya vergi 
yargısı önüne taşınan uyuşmazlıkların çözümünde mahkemelerce 
uygulanabilecek bir kısım usulü müessese ve imkânların, doğrudan 
İYUK’da, dolaylı olarak da Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) 
ve VUK’ta düzenlenmiş olmasıdır. Bu atıflar nedeniyle idari davalar ve 
vergi davalarının sonuçlandırılmasında uygulanacak yargılama tekniklerine 
dâhil edilen pek çok usulü müessese veya imkân, esas itibariyle özel hukuk 
uyuşmazlıklarının hallini düzenleyen medeni usul hukukuna aittir.  

Şu halde konuya ilişkin teori ve uygulama ışığında bütüncül bir 
yaklaşımın ortaya konması, idarenin hukuka uygunluğunun tam manası ile 
denetimini sağlayacak elverişli yargılama usulü imkânlarının kullanılması ve 
sonuçta hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilebilmesi açısından önem 
taşımaktadır ve çalışma bu konuda belirlemelere ulaşmayı yahut 
belitlemelere ulaşılabilecek perspektifi ortaya koyabilmeyi amaçlamaktadır. 

I.  Vergi Davaları 

A) Anayasal ve Yasal Çerçeve 

Vergi yargısının devletin vergilendirme yetkisine dayalı olarak tesis 
ettiği hukuka aykırı işlemleri denetleyebilme yetkisinin kaynağı, bir kısım 
Anayasa ve yasa hükümlerinde bulunabilir. Bu yönüyle vergi yargısının 
kaynaklarının Anayasa’nın idareye ve yargıya ilişkin bölümleri, 2575 sayılı 
Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri 

                                                 
3  ŞENYÜZ, Doğan, Vergi Ceza Hukuku (Vergi Kabahatleri ve Suçları), Ekin Yayınları, 

Bursa, 2008, s. 205. 
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ve Vergi Mahkemeleri Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 2577 sayılı 
İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu’nda düzenlenmiş olduğu ifade edilebilir. 

Bilindiği üzere 1982 Anayasası, 125’inci maddesinin birinci 
fıkrasında, hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak, “idarenin her türlü 
eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” düzenlemesini getirmiş, 
155’inci maddesinin birinci fıkrasında ise, idari mahkemelerce verilen ve 
kanunun bir başka idari yargı merciine bırakmadığı kararların son inceleme 
merciinin Danıştay olduğu hükmünü vazetmiştir. Anayasa’nın söz konusu 
maddesinde “idari mahkemeler” olarak nitelenen mahkemelerin, idare 
mahkemelerinin yanında, özel olarak vergi idarelerinin işlemlerinin hukuka 
uygunluklarını denetleyen, idari yargıdan bağımsız olmayan ve idari yargı 
içerisinde yer alan4 bir tür ihtisas mahkemeleri olan vergi mahkemelerini de 
kapsadığı açıktır. Öğretide vergi yargısını, idari yargının iş ayrımına dayalı 
bir bölümü olarak tanımlayan yazarlar da bulunmaktadır.5 Ancak pozitif 
hukukumuzda söz konusu ilişkinin alelade bir işbölümü değil görev ilişkisi 
olarak düzenlendiği görülmektedir. 

İdari davaların idari yargı yerlerince halli için uygulanacak yargılama 
usulü kuralları 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda 
düzenlenmiştir. İYUK, vergi yargısını idari yargı içerisinde düzenlemiş, 
Danıştay’ı da hem idare mahkemeleri hem de vergi mahkemelerince verilen 
hükümlerin temyiz mercii olarak yeniden biçimlendirmiştir. Buna paralel 
olarak Bölge İdare Mahkemeleri de vergi mahkemelerinin bir kısım 
kararlarına yapılacak itirazları karara bağlama yetki ve görevine sahip 
kılınmıştır. Kısaca Anayasa’nın 155’inci maddesince atıfta bulunulan idari 
davalar ilgili yasada, idare mahkemesinde görülecek davalar ile vergi 
mahkemesinde görülecek davalar olarak ayrımlanabilir.  

İYUK’un sadece 2’nci maddesi nazara alınacak olur ise idari 
davaları; iptal davaları, tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden doğan 
uyuşmazlıklara ilişkin açılan davalar olmak üzere üçe ayrıldığı ve kanunun 
diğer maddelerinin de üç tür idari davaya kabulü ile göre düzenlendiği 
görülmektedir. Burada dikkat edilecek olur ise, maddenin tıpkı Anayasa’nın 

                                                 
4  KUMRULU Ahmet, Vergi Yargılama Hukukunun Kuramsal Temelleri İşlev-Yapı-

İlkeler-Nitelik, Çoğaltma, Ankara, 1989, s. 23 vd. 
5  KANETİ, Selim, Vergi Hukuku, İstanbul Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1982, s. 

237. 
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155’inci maddesinde olduğu gibi “idari davalar” kavramı üzerinden bir 
ayrımlama getirmiştir. Söz konusu idari davaların vergi davalarını da 
kapsadığını yukarıda da belirtmiştik bu nedenle vergi davalarını ayrı bir idari 
dava türü olarak nitelendirmemekteyiz. DURAN ise, 2577 ve 2576 sayılı 
Kanunların birçok maddesinde geçen vergi uyuşmazlığı veya vergi davası 
ifadeleri ile ayrı bir tür idari davanın varlığının kabul edildiğini ifade 
etmektedir.6 Öte yandan doktrinde çeşitli gerekçelerle bu maddede sayılan 
davalar dışında da idari davalar var olabileceği görüşünü savunan yazarlar da 
bulunmaktadır.7 8 

İYUK metni bir bütün olarak incelendiğinde, devletin vergilendirme 
yetkisine dayalı olarak tesis ettiği işlemler nedeniyle açılacak davaların vergi 
davaları, vergi uyuşmazlıkları, vergi uyuşmazlıklarına ilişkin davalar gibi 
çeşitli terimler ile karşılanmış olduğu görülecektir. Söz gelimi, yasa koyucu 
İYUK’un 3/2-(d) ve (e) bentleri, 17/1 maddesi, 28/6 maddesinde “vergi 
davaları” terimini esas alırken, başka bazı hükümlerde ise “vergi 
uyuşmazlıklarına ilişkin davalar” (md. 28/5, md. 27/3) ile “vergi 
uyuşmazlıları” gibi (md. 31/2, md. 32) çeşitli kategoriler yaratmış 
görünmektedir.9 Hemen belirtelim ki, yasa koyucu tarafından kullanılan bu 
ifadelerin hiçbirisinin isabetli seçimler olduğu söylenemez. Bu kavramların 
ifade edilmek istenenleri tam olarak anlatıp anlatmadıklarını tespit 
edebilmek açısından, öncelikle uyuşmazlık (ihtilaf), anlaşmazlık (niza) ve 

                                                 
6  DURAN, Lütfi, Türkiye Yönetiminde Karmaşa, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1988, s. 

267. 
7  Örneğin ERKUT, Anayasa’nın 155’inci maddesinde Danıştay’a idari uyuşmazlıkları 

çözümlemek yetkisi verildiğine göre; İYUK madde 2’de yer alan bu üç tip davanın esasen 
anayasa koyucunun iradesini daralttığı, bunların olsa olsa dava formatı olarak belirlenmiş 
oldukları ve bu bağlamda idari yargıda bu formatlardan birine sokulmuş olsa dahi idari 
uyuşmazlık teşkil eden bir idari işlemin yokluğunun yahut bir düzenleyici işlemin 
kapsamının tespitine ilişkin davaların açılabileceği görüşündedir. Bkz. ERKUT Celal, 
“İdari Yargıya Başvuru Haklarının Sınırı ve İdari Davaların Kapsamı”, Danıştay 2000 Yılı 
İdari Yargı Sempozyumu, Danıştay Yayınları, Ankara, 2000, s. 34. 

8  Bu yazarlar dışında İYUK’un çeşitli hükümleri bir arada değerlendirilecek olur ise idari 
davaların İYUK 2’nci maddede sayılanlardan ibaret bulunmadığı; İYUK madde 28’de 
düzenlenmiş olan maddi manevi tazminat davaları nazara alınarak da ileri sürülebilir.  

9  Bu terimlerle ifade edilen vergi davaları İYUK da tek başına ayrı bir bölüm olarak 
düzenlenmemiş olup,  genel hükümler arasına serpiştirilmiş özel hükümler yoluyla idari 
davalar ile bazen aynı, bazen farklı usullere bağlanmıştır. Bkz. TURMANGİL, Civan, 
“Vergi Davasının Hukuki Niteliği”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 
1982–87, Cilt 39, Sayı 1–4, s. 126. 
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münazaa ve dava kavramlarını tanımlarından hareket etmek gerekir. 
KALPSÜZ’e göre ihtilaf, bir hakkın vücudu, kapsamı ve sonuçları üzerinde 
husule gelen nizayı, niza ise sulh yoluyla hallolunamayan bir ihtilafı ifade 
eder. İhtilaf sulh yoluyla hallolunamadığı zaman ise münazaa adını alır ve 
halli için devlet kazasına müracaat ile dava açılması söz konusu olur.10 Şu 
halde vergi yargısı önüne götürülecek davalar her ne kadar İYUK’da farklı 
şekillerde ifade edilmişse de, en isabetli şekilde “vergi davaları” ifadesi 
kullanılmak suretiyle bir üst başlıkta toplanabilir.11  

Vergi davaları, mükellefin kendi hak ve/veya menfaatini ihlal eden 
vergi idaresi işlemlerine karşı mahkemeden talep ettiği hukuki korumaya 
göre tasnif edildiğinde; verginin esasına ve tutarına ilişkin uyuşmazlıklar, 
vergi cezalarına12 ilişkin uyuşmazlıklar, verginin tahsiline ilişkin 
uyuşmazlıklar, vergiyle ilgili düzenleyici işlemlerin iptaline ilişkin davalar, 
vergi idaresi aleyhine açılan tazminat davaları, vergi benzeri mali 
yükümlülükler ile ilgili uyuşmazlıklar karşımıza çıkmaktadır.13 O halde, her 
ne kadar vergi davaları olarak tek bir başlık altında toplayabilsek bile, bu 
davaların yargı organı önüne taşınmasına esas olan ihtilafın ortaya çıktığı 
süreçler birbirlerinden farklıdır. Bu tespit ışığında vergi davalarının, dava 
açılmasına neden olan ihtilafın ortaya çıktığı idari süreçlerin tabi olduğu 
yasalar nazara alınarak da tanımlanabilmesi mümkündür. Bu kabulle, vergi 
uyuşmazlıklarının genel olarak iki ayrı yasa çerçevesinde cereyan eden iki 
ayrı süreç içerisinde doğan uyuşmazlıklar olduğu savunulabilir. Söz konusu 
süreçlerden ilki, VUK’nun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklardır. Vergi 
alacağının mükellefin sübjektif durumu değerlendirilmek suretiyle 
saptandığı ve ödenmesi gereken bir aşamaya getirildiği bu süreç içerisinde 
doğan uyuşmazlıklar, vergi davalarına vücut verir. Bunun yanında söz 

                                                 
10  KALPSÜZ, Turgut, "İnşaat Sözleşmelerinde Tahkimin Genel Esasları", İnşaat 

Sözleşmeleri Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer (18 - 19 
Mart 1996), Banka ve Ticaret Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1996, s. 341. 

11  Nitekim 06.01.1982 tarih ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve 
Vergi Mahkemeleri Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun “Değiştirilen Deyimler” 
başlıklı 13’üncü maddesinin 1/b fıkrası da isabetli olarak, vergi mahkemelerinin göreve 
başlamasıyla vergi ihtilafı deyiminin “vergi davası” anlamını taşıyacağını belirtmiştir. 
Aynı şekilde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun beşinci kitabının başlığı da; 29.06.1982 
tarih ve 2686 sayılı Kanun’la “Vergi Davaları” şeklinde değiştirilmiştir.  

12  VUK’da yer alan para cezaları (vergi kabahatleri) dışındaki hapis vb. cezalar (vergi 
suçları) ile ilgili davalar vergi davalarının konusunu oluşturmazlar. 

13  Ayrıntılı bilgi için bkz: TURMANGİL, a.g.m., s. 127 vd. 
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konusu süreçte tesis edilen hukuka aykırı vergilendirme işlemlerine dayanan 
vergi alacağı süresi içerisinde rızaen ödenerek sona erdirilmiş olsa dahi dava 
konusu edilebilecek böylelikle bu uyuşmazlıkla ilgili olarak vergi davası 
açılabilecektir. İkincisi ise, vergilendirme sürecindeki tüm aşamaların 
tamamlanmasının ardından, vergi alacağının ödenmemesi halinde cebren 
tahsili sürecinde, yani 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 
Hakkında Kanun’un uygulanması sırasında yetkili idarece kullanılan 
yetkilerin hukuka uygun olup olmadığı konusunda doğan uyuşmazlıklardır. 

Şu halde çalışmanın bu başlığını sonlandırırken takip eden başlıkta 
cevaplanması gereken sorular şunlar olmalıdır: Kanunun çözümünü alelade 
idare mahkemesine bıraktığı idare davası ile vergilendirme yahut bununla 
ilişkili herhangi bir işlem; söz gelimi 6183 sayılı Kanun kapsamında tesis 
edilen cebri icra işlemi nedeniyle vergi idaresi ile mükellef yahut birey 
arasında doğan uyuşmazlığın öze ilişkin bir farkı bulunmakta mıdır? İdari 
davalar ile vergi davalarını birbirinden ayırmaya elverişli bir maddi ölçüt söz 
konusu mudur? Maddi bir ölçüt söz konusu değil ise, bu ayrım salt pratik 
gerekçelerle mi yapılmıştır? Yoksa söz konusu ayrım pozitif hukuku 
oluşturan kurallar bütününün çelişik ifadelerle dolu olmasından mı 
kaynaklanmaktadır?  

B) Vergi Davası - İdari Dava İlişkisi 

İdari davalar içerisinde ayrı bir vergi davası kategorisi yaratılmış 
olması, söz konusu ayrımın bu iki tür uyuşmazlık arasında öze ilişkin bir 
farklılık bulunduğu anlamında anlaşılmamalıdır. Zira vergi davaları, vergi 
idarelerinin maddi vergi kanunlarını, Vergi Usul Kanunu yahut kamu 
alacağının cebri icra yoluyla tahsiline ilişkin 6183 sayılı Kanun’dan 
kaynaklanan yetkilerini kullanırken tesis ettikleri işlemlerin hukuka 
uygunluğunun denetlenebilmesi için açılan davalardır. Yani, idarelerin tesis 
ettikleri işlemlerin ister genel olarak idare, özel olarak da vergi idaresi, 
isterse tahsil aşamasına geçmiş kamu alacaklarının tahsilinde yetkili 
idarelerce tesis edilmiş olsunlar, söz konusu süreçlerde yaşanan hukuka 
aykırılıklar idare hukukunun genel prensipleri içerisinde idari işlemlerin 
yargısal denetimi usulünce denetleneceklerdir. Bir başka ifadeyle, bir işlemi 
tesis eden makamın vergi idaresi olması bu işlemin özü itibariyle bir idari 
işlem olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. 

Vergi yargısına konu bireysel işlemleri tesis eden idari makam, devlet 
tüzelkişiliği içerisinde devlet hazinesini temsilen Maliye Bakanlığı 
bünyesinde örgütlenen vergi idaresidir. Vergi idareleri de, pek tabidir ki, 
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yasal idare ilkesi gereği ancak yasa ile belirlenmiş çerçevede idari işlemler 
tesis edebilme yetkisine sahiptir. Bu bağlamda, vergi idarelerinin 
işlemlerinin yargısal denetimi, idare mahkemelerince gerçekleştirilen idari 
işlemlerin yargısal denetimi açısından, işlemlerin hukuka uygunluğunun 
yargısal denetiminde özellikle maddi ve usuli vergi kanunlarına tam manası 
ile hâkim olmanın gerekliliği nedeniyle daha teknik bir yargısal denetim 
alanını teşkil etmesi dışında farklı bir özellik taşımamaktadır. 

Bu nedenle, bize göre, İYUK’da idari davalar içerisinde bir “vergi 
davaları” kategorisi yaratılmış olması isabetli değildir. Uygun olanı, idare 
hukuku ve idari yargılama usulü hukukunun genel ilkeleri çerçevesinde bu 
mahkemelerce uygulanacak kuralları belirlemekle yetinmek olmalıydı. 
Sonuç olarak pozitif hukukumuzda yaratılan bu ayrımın gerekli olmadığını 
düşünmekteyiz. 

Şu durumda isabetli olmadığını söylediğimiz bu ayrımı bir kenara 
bırakarak, vergi davaların, hangi idari dava türüne dâhil olduklarını ve 
böylece bu dava türü ile ilintili hangi yargılama usulü imkânlarının kullanımı 
ile vergi davaların hallinin sağlanacağının somut olarak ortaya konması 
gerekecektir. Bunun için de öncelikle yapılması gereken kuramsal açıdan 
idari davaların tasnifidir. 

C) Kuramsal Çerçeve 

Vergi davalarının, gerek İYUK’da müstakil olarak düzenlenmemiş 
olması, gerekse idari davalarla bazı durumlarda aynı, bazı durumlarda ise 
farklı usullere tabi kılınması nedeniyle, bunların idari dava türlerinden 
birinin parçası mı olduğu, yoksa tek başına ayrı bir dava niteliğinde mi 
olduğu teorik tartışmalara konu olmuştur.14  

Konu pratik yönden oldukça önemli sonuçlar doğurabilecektir. Zira 
İYUK’un 1’inci maddesi gereği, vergi mahkemelerinin görevine giren 
uyuşmazlıkların çözümü de anılan Kanun’da gösterilen usullere tabidir. Bu 
bakımdan, “vergi davası” olarak adlandırılan dava türünün İYUK madde 
2’de belirlenen idari dava türlerinden hangisine girdiğinin belirlenmesi, vergi 
davasında işletilecek yargılama süreci yönünden ve bu süreçte uyuşmazlığın 
halli için başvurulacak usuli araçlar açısından oldukça büyük önem 
taşımaktadır.15  

                                                 
14  TURMANGİL, a.g.m., s. 126. 
15  İYUK’un 31’inci maddesi, ilk fıkrasıyla adı geçen Kanun’da düzenlenmeyen ve tahdidi 
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Belirtmek gerekir ki, özel hukuk uyuşmazlıkları ile idari 
uyuşmazlıkların benzer yönlerinin bulunduğunu ileri sürebilmek kolay 
değildir. Bu nedenle de bu uyuşmazlıkların halli için benzer usuli araçlara 
başvurulması sonucunu doğuran atıf hükmünün yerindeliği tartışmaya 
açıktır. Bu nitelik farklılığı gözetilmeden yahut yeterince 
değerlendirilmeden, İYUK madde 31’de getirilen yasal düzenleme nedeniyle 
uygulamada pek çok güçlükle de karşılaşılmaktadır.16  Bununla beraber, bir 
başka sorun da atfın kapsamına ilişkindir. Bir başka deyimle bazı yazarlara 
göre İYUK madde 31/2’de geçen “Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri” 
ifadesi ile neyin kastedildiği dahi belirsizdir.17 

Bu belirsizlikler bir yana bırakılırsa, vergi davasının kuramsal 
niteliğinin tespiti, şüphesiz vergi davasının inceleme konumuzu oluşturan 
tarafların ve davaya katılacak üçüncü kişilerin taşıması gereken niteliklerin 
belirlenmesi açısından önemli sonuçlar doğuracağı söylenebilir.18 Şu halde, 
vergi davasının kuramsal niteliği, yargılama usulünün, başka bir deyimle 
davanın sonuçlandırılabilmesi için faydalanılacak usuli imkânların, davanın 
davacıya ilişkin şartlarının belirlenmesi ve son tahlilde idarenin 
hukukiliğinin denetiminde büyük öneme sahiptir. Bu nedenle taraf ehliyeti, 

                                                                                                                   
şekilde sayılmış olan bazı usul hukuku müesseselerine ilişkin olarak HUMK hükümlerinin, 
idari uyuşmazlıkların çözümünde de uygulanacağını düzenlemiş, ikinci fıkrasıyla da 
yukarıdaki haller dışındaki durumlarda VUK’un “ilgili hükümlerinin” uygulanacağını 
belirtmek suretiyle vergi yargısının, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde kullanacağı usulü 
enstrümanların kaynaklarını genel olarak şekillendirmiştir. 

16  CANDAN da, bir yargılama usulü kanunu olan İYUK tarafından bir idari usul kanunu 
niteliğinde olan VUK’a atıf yapılmasının, bu usul kurallarını uygulamaya yetkili olan 
yargıcın, uyuşmazlığı çıkaran vergilendirme işleminin yapıcısı olan ve “İdari Rejim'e 
göre” bu konuda tek yetkili olması gereken vergi idaresine ait yetkileri kullanmasına izin 
verilmesi, dolayısıyla da yargıcın, vergi idaresinin yerine geçmesi ve idari işlem tesis 
etmesi anlamına geleceğini belirterek söz konusu göndermenin yargılama müesseselerine 
yapıldığının anlaşılmasının gerektiğini, kaldı ki, böyle bir atıfta bulunulmasa bile, 
İYUK’da yer alan genel düzenlemelere göre birer özel düzenleme niteliğinde olan VUK 
hükümlerinin, lex specialis derogat legi generali ilkesi uyarınca öncelikle uygulanacağını 
ifade etmektedir. Bkz. CANDAN, Turgut, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 
Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2006, s. 815. 

17  Bazı yazarlar vergi uyuşmazlıkların çözümü yönünden İYUK md.32/2’de VUK’na yapılan 
atfın belirsiz olduğunu ifade etmektedirler. ÖNCEL-KUMRULU-ÇAĞAN bu yollamanın 
VUK’un “ispat ve delil” ile ilgili hükümlerine yapıldığını belirtmektedir. Bkz. ÖNCEL, 
Mualla – KUMRULU, Ahmet – ÇAĞAN, Nami, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, 
Ankara, 2005, s. 200. 

18  KUMRULU, Vergi Yargılama…, s. 268. 
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davanın ihbarı ve davaya müdahale gibi farklı yargılama usulü 
müesseselerinin hizmet ettikleri amaç ve uygulamadaki etkinlikleri 
bağlamında değerlendirilebilmeleri için öncelikle sulh olunamayarak bir 
uyuşmazlığı yargı organı önüne getirmek suretiyle ortaya konan iradenin, 
yani açılan davanın kuramsal niteliğinin belirlenmesi gerekmektedir ve bu 
tartışma incelemede öncelikle ele alınacaktır. 

Hukuk düzeni içerisinde belli bir hakkın ihlali yahut yerine getirilmesi 
istemiyle devletin yargı organlarını harekete geçirmek için yapılan 
başvurulardan olan “davalar”, kuramsal açıdan pek çok ölçüte göre 
sınıflandırılabilmekle beraber, bu ölçütlerden doktrinde en çok rağbet göreni, 
başvuranın, yani davacının devletin yargı organından talep ettiği hukuki 
korumaya göre yapılan sınıflandırmadır.19 Bu sınıflandırmaya göre davalar; 
eda davaları, tespit davaları ve inşai davalar şeklinde üçe ayrılabilir. Eda 
davalarında mahkemeden davalıyı bir işi gerçekleştirmeye, bir şeyi vermeye 
veya bir şeyi yapmamaya zorlaması talep edilir.  Ülkemizde özel hukuk 
ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların devlet yargısınca çözümünde 
uygulanacak usulleri düzenleyen HUMK’un kural olarak eda davaları temel 
alınarak düzenlendiği savunulmaktadır.20 Tespit davalarında ise 
mahkemeden belirli bir hukuki ilişkinin var olup olmadığını ortaya koyması 
talep edilir. Son olarak inşai davalarda, mahkemeden var olan bir hukuki 
durumun kaldırılması, değiştirilmesi veya hiç var olmayan bir hukuki 
durumun yaratılması talep edilir. 

Devletin yargı organı içerisinde idarenin ve dar anlamda vergi 
idaresinin işlem ve eylemlerinin denetimi için ayrı bir yargılama sisteminin 
benimsendiği vergi yargısı sistemi açısından da, davaların sınıflandırılması 
önem taşımaktadır. İdari yargı sisteminin ortaya çıktığı Fransa’da, ünlü idare 
hukukçusu Jean RIVERO’nun idari davaları bu davalarda yargıçtan talep 
edilen hukuki yardıma göre yaptığı sınıflandırmada; bir idari kararın tabi 
olduğu hukuk kurallarına uygun olup olmadığının araştırılmasını, bu 
araştırma sonucunda herhangi bir aykırılığın saptanması halinde iptalinin 
talep edildiği davalar iptal davası, bir hakkın varlığının tanınması ve bu 
hakkın hukuka aykırı bir biçimde ihlal edildiğinin tespiti ve bu hakka dayalı 
durumun eski hale getirilmesinin talep edildiği davalar ise tam yargı davası 

                                                 
19  ibid., s. 107. 
20  KURU, Baki – ARSLAN, Ramazan – YILMAZ, Ejder, Medeni Usul Hukuku, 16. Baskı, 

Yetkin Yayınları, Ankara, 2005, s. 319. 
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olarak nitelendirilmektedir.21 Tam yargı davaları karşı tarafın tazminata 
mahkûm edilmesi talebini, iptal davaları ise bir idari kararın iptali talebini 
konu edinmektedir.22 

Fransız hukukunda yazılmış ilk idare hukuku eserinin yazarı Edouard 
LAFERRIÈRE tarafından yapıldığı için “Laferrière’in Şekli Sınıflandırması” 
veya “klasik sınıflandırma modeli”23 olarak da anılan ve idari davaları bu 
davalarda hâkime tanınan yetkilere göre sınıflandıran bir diğer bir modelde 
ise; yargıcın sadece hukuka aykırı işlemleri iptal etme yetkisine sahip 
olduğu, fakat bu işlemleri düzeltme veya yerine ikame edilecek yeni bir 
işlem tesis etme yetkisinin olmadığı davalar iptal davası, yargıcın idarenin 
kararlarını düzeltmek örneğin vergi borcunu azaltmak, yükümlüyü ibra 
etmek, tazminata hükmetmek, vb. yetkilere sahip olduğu davalar ise tam 
yargı davaları olarak adlandırılmaktadır.24 

Mükelleflerin hakları ve borçları ancak matrahı ve vergiyi doğuran 
olayı belirleyen yasal metinlere göre tanımlanacağından, şüphesiz vergi 
yargısı da bir hukuka uygunluk denetimidir.25 Vergi alacağının doğduğu 
süreç içerisinde ortaya çıkan ihtilafların halli için açılan davaları, 
mahkemeden talep edilen hukuki yardım yönünden incelediğimizde, 
davacının talebinin iki aşamadan oluştuğu görülmektedir. Talebin birinci 
aşaması, tesis edilen vergilendirme işleminin dayandığı mevzuata 
uyarlılığının tespitine ilişkindir. Vergilendirme işlemleri tamamlanıp vergi 
alacağının kesinleşmesinin ardından henüz tahsil evresine geçilmemişse, 

                                                 
21  RIVERO, Jean, Droit Administratif, 7’ème éd., Dalloz, Paris, 1975; nak. CANDAN, 

Açıklamalı İdari…, s. 56 – 57. 
22  ibid. 
23  ATAY, E. Ethem, “İptal Davasının Nitelikleri ve İptal Kararlarının Uygulanması”, 

Danıştay 139. Yıl Sempozyumu 11 Mayıs 2007, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu 
Yayınları No: 74, Ankara, 2008, s. 28. 

24  Laferrière’in şekli sınıflandırmasında asıl olarak idari davalar dörde ayrılırlar. Bu 
sınıflandırmada, iptal ve tam yargı davalarından başka, adli yargı yerlerinin idari hakime 
doğrudan içeriği belirsiz bir idari işlemin yorumlanması veya hukuka uygunluğunun 
denetlenmesini talep ettiği yorum davaları ile bir hukuka aykırılığın veya bir suçun 
cezalandırılmasının talep edildiği idari ceza davaları da yer almaktadır. Günümüzde 
İYUK’da yer almamaları nedeniyle idari ceza davaları ile (2575 sayılı Danıştay 
Kanunu’nun 96’ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan 521 sayılı Danıştay Kanunu’nda yer 
alan) yorum davalarından sadece burada kısaca bahsedilmekle yetinilmektedir. Bu konuda 
ayrıntılı bilgi için bkz: ATAY, a.g.m., s. 28 vd. 

25  TURMANGİL, a.g.m., s. 147. 
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daha basit bir ifadeyle; mükellefin sübjektif durumu değerlendirilerek 
tahakkuk ettirilen vergi borcu tahsiline ilişkin 6183 sayılı Kanunda 
düzenlenen işlemler tesis edilmeye başlanmış olmasına rağmen tahsil 
edilememişse yahut mükellef hukuka aykırı biçimde tahakkuk ettirilen borcu 
itirazi kayıtla ödeyerek tahakkuk işlemine dava açmış ise, bu aşamada talep 
sadece hukuka aykırı vergilendirme işleminin veya tahakkuk ettirilen 
verginin tahsiline ilişkin idari işlemlerin iptali isteminden ibaret olacaktır. 
Ancak, tahakkuk ettirilen kamu alacağı vergi borçlusundan tahsil edilir ise 
açılacak vergi davasındaki talep de mükellefin talebinde hem hukuka aykırı 
işlemin iptali hem de malvarlığının hukuka aykırı işlemin icrasından evvelki 
haline getirilmesi; yani tahsil edilen verginin mükellefe iade edilmesi 
istemine dönüşecektir. 

Buradan hareketle vergi davalarını RIVERO’nun sınıflandırması 
açısından incelediğimizde, birinci aşama; yani vergi idaresi (idare) 
tarafından devletin egemenlik gücünden kaynaklanan vergilendirme yetkisi 
kullanılarak tek taraflı olarak tesis edilen vergilendirme işlemlerinin tabi 
oldukları hukuk kurallarına uygun olup olmadıklarının araştırılması, hukuka 
aykırı olduklarının tespiti halinde iptalinin talep edilmesi yönünden, vergi 
davalarının iptal davasıyla birebir örtüştüğünü ifade edebiliriz. İkinci aşama, 
yani hukuka aykırı vergilendirme işlemi nedeniyle ödenen verginin iadesi 
halinin ise RIVERO’nun ayrımındaki tam yargı davaları sınıflandırmasına 
tabi olduğu söylenebilir.  

Vergi davalarını LAFERRIÈRE’in “Klasik Sınıflandırma Modeli” 
yönünden incelemeden evvel, pozitif hukukumuzda idare yargıcına 
uyuşmazlığın çözümünde tanınan yetkilerin somutlaştırılması 
gerekmektedir. Bu bağlamda idari yargı kararlarının bir kısım sonuçları 
yaratamayacaklarına ilişkin anayasal ve yasal hükümlerle getirilen kısıntı 
hemen göze çarpar. Be meyanda, Anayasa’nın 125/4 maddesinin ikinci 
cümlesinde “Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara 
uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve işlem 
niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez” 
kuralı yer almakta, yine aynı şekilde İYUK madde 2/2’de de, mahkemelerin 
idarenin yerine geçerek idari eylem veya işlem niteliğinde karar 
veremeyecekleri düzenlenmiş bulunmaktadır. Yani iptal davalarına bakan 
idare mahkemesi hakimi gibi vergi davalarını karara bağlayacak vergi 
mahkemesi hakimi de, hukuka aykırı bulduğu vergilendirme işlemini iptal 
etmekle yetinmek zorunda olup, vergi idaresinin yerine geçerek kararında 
hukuka uygun vergilendirme işlemini de tesis edemeyecektir. Esasen bu 
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durum, bir kefesinde ulaşılması gereken ideali temsil eden idarenin yargısal 
denetimi ve hukuk devleti ilkesi ile diğer kefesinde bu ideali gerçekleştirmek 
adına dahi olsa meşrulaştırılamayacak yargının idare fonksiyonunu gasp 
tehlikesi bulunan hassas bir terazidir. Şu halde pozitif hukukumuzda yargıcın 
bizzat anayasa ile sınırlanan yargısal yetkilerinin sınırları yetkileri, vergi 
davalarının ve doğal olarak idari davaların LAFERRİÈRE’in Şekli 
Sınıflandırmasına göre iptal davası niteliğinde oldukları görülmektedir. 

Vergi davalarının para ile ölçülebilen bir hak ihlaline ilişkin olmaları 
nedeniyle bunların klasik idare hukuku anlayışına göre tam yargı davaları 
olduğu26 gibi vergi davalarının iptal davaları olduğu veya vergi davalarının 
her iki kategori dışında ayrı ve özel bir üçüncü kategori oluşturduğu da 
doktrinde savunula gelen görüşler arasındadır.27 Bunların dışında, vergi 
davalarına konu hukuka aykırılığın gerçekleştiği sürecin de açılacak davanın 
hukuki niteliğini belirlemekte işlevsel olabileceği de ifade edilmiştir.28 

Bu son görüş, vergi davalarını, vergilendirme işlemlerinin tesisi 
sürecinde ortaya çıkabilecek olan uyuşmazlıklar ve bu sürecin ardından ya 
itirazi kayıt ile vergi borcunun rızaen ödenmesi halinde tahakkuka karşı 
açılacak davalar veyahut vergi alacağının zorla tahsili sürecine geçilerek 
cebri icra yoluyla tahsil aşamasında, yani 6183 sayılı Kanun uygulamasından 
doğan davalar olarak ayrımlamaktadır. Bu ayrım içerisinde 6183 sayılı 
Kanun’un uygulanmasından doğan davaları, vergi alacağının tahsil süreci 
içerisinde vergi idaresinin hukuka aykırı işlemi nedeniyle idareden istirdadı 
istenebilecek olan bir meblağın vergi idaresince tahsili halinde açılacak tam 
yargı davası olarak nitelemekte ve bu davalara tam yargı davalarının tabi 
olduğu usullerin uygulanması gerektiği mantıki sonucuna varmaktadır. 
Kabule göre, vergi davalarının tüm çeşitlerini kapsayacak bir kuramsal 
genellemede bulunmak yerine, vergi davasını ilke olarak iptal davası niteliği 
taşıyan ve fakat uyuşmazlığa konu işlemin tesis edildiği sürecin tabi kılındığı 
kanuna göre tam yargı davası karakterine de sahip olabilecek bir dava nevi 
saymak gerekir.29  Bu kabulün vergi yargılama usulü hukuku yönünden 
sonucu bir kısım sonuçları şöyledir; (1) vergi davaları konuları itibariyle 

                                                 
26  DURAN, a.g.e., s. 267. 
27  KARAKOÇ, Yusuf, Vergi Sorunlarının/Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları (Vergi 

Yargılaması Hukuku), Yetkin Yayınları, Ankara, 2007, s. 127. 
28  CANDAN, Turgut, “Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Davalar” Danıştay Dergisi, Sayı: 54–

55, Yıl: 1984, s. 36-37. 
29  KUMRULU, Vergi Yargılama…, s. 198. 
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vergi alacağının doğumu ve tahsili işlemlerinin hukuka uygunluğunun 
denetlendiği davalar oldukları için, bu davalarda yasallık denetiminin ağırlık 
taşıdığını ve bu yönüyle vergi davalarının iptal davalarına yaklaştığını ve 
davacısının da iptal davasında davacı olabilmek için taşınması gereken 
menfaat şartını taşıması gerekecektir; (2) bunun yanında verginin tahsili 
aşamasında doğacak uyuşmazlıklarla vergi idaresince tesis edilen hukuka 
aykırı işlem ve belki eylemlerle yapılan tahsilâtın iadesi istemli davalar ise 
tam yargı davaları olarak nitelenebilecek ve bu halde yukarıda belirtilen 
idarenin hukuka uygunluğunun denetimi yanında ve buna ek olarak davacı 
sıfatının kazanılabilmesinde, tam yargı davalarında olduğu gibi, sübjektif 
hak ihlali unsurunun varlığı gereği ortaya çıkacaktır.30  

Vergi davalarının iptal davası mı, yoksa tam yargı davası mı olduğuna 
ilişkin kuramsal çözümlemeye, bu davalarda kurulan hükmün hukuk 
düzeninde yarattığı sonuçlar irdelenerek ulaşılabileceği kanısındayız. 
Bilindiği üzere idare mahkemesince bir idari işlemin hukuka aykırılığı 
gerekçesiyle iptaline karar verildiğinde, o işlem hiç tesis edilmemişçesine 
hukuk âleminden tüm sonuçlarıyla ortadan kalkmakta; başka bir ifadeyle 
mahkemenin iptal hükmü kararları işlemin tesis tarihine kadar geriye 
yürüyerek hukuka aykırılığı geçmişe etkili olarak hukuk aleminden 
silmektedir.31 Başka bir ifade ile davaya konu idari işlem üzerinde iptal 
kararının iki tür etkisi vardır: bunlardan ilki, tesis edilmiş olan hukuka aykırı 
işlemin ve bu işlemin sebep unsurunu teşkil ettiği işleme dayalı olarak tesis 
edilen diğer işlemlerin kural olarak ortadan kalkması, diğeri ise, bu 
işlem/işlemlerin tesis edilmesinden önceki hukuki durumun geri gelmesi, 
böylece hukuk düzeninin hiç bozulmamış hale gelmesidir.32 

Hukuka aykırı bir vergilendirme işlemine dayalı olarak mükelleften 
tahsil edilen bir kamu alacağının hukuka aykırı doğduğu yahut hukuka aykırı 
idari usuller işletilmek suretiyle tahsil edilmeye çalışıldığı gerekçeleriyle 
hukuka aykırılığı iddiası ile ikame edilen bir vergi davasında yukarıda da 
bahsedildiği üzere, şayet vergilendirme işlemine dayalı olarak vergi alacağı 
mükelleften tahsil edilmiş ise davacı mükellefçe mahkemeye iletilen iki ayrı 
fakat bağlantılı istem söz konusu olabilir: hukuka aykırı vergilendirme 
işleminin iptali ve haksız tahsil edilen verginin iadesi. Prensip olarak, iptal 

                                                 
30  ibid., s. 198 – 199. 
31  ULER, Yıldırım, İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları, Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Yayınları No: 281, Ankara, 1970, s. 25. 
32  CANDAN, Açıklamalı İdari…, s. 672. 
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davalarında kurulacak iptal hükmü, kurulduğu tarihten ileriye yönelik değil, 
işlemin tesis edildiği andan itibaren hukuk âleminden silinmesi sonucunu 
doğuracak biçimde geçmişe etkili olduğundan, iptal edilen hukuka aykırı 
vergilendirme işlemi tüm sonuçlarıyla ortadan kalkacak, iptal kararının 
gerektirdiği işlemlerin tesisi yükümlülüğü bağlamında hukuka aykırı olduğu 
mahkemece tespit edilen vergilendirme işleme dayanılarak tahsil edilen 
meblağ da mükellefe iade edilecektir. Böylelikle hukuk devleti ilkesinin 
gereği olarak hukuka aykırılığı tespit edilerek iptal edilen bir işleme dayalı 
tasarrufların idarece hukuk âleminden silinmesi iptal kararının idareleri 
bağlayıcılığı ve idarelerce uygulanması zorunluluğunun doğal bir sonucudur.  

Vergi daireleri aleyhine açılacak tazminat davaları ise vergi 
dairelerinin veya devletin vergi ajanlarının tesis ettikleri hukuka aykırı 
işlemler nedeniyle mükelleflerin hukuka aykırı işlem iptal edilmiş ve idarece 
iptal kararının gerektirdiği işlemler tesis edilmiş söz gelimi tahsil edilen para 
iade edilmiş de olsa, karşılanamayan kar kaybı vb. gibi zararının tazmini 
istemiyle açılacak davalar ile İYUK madde 28 bağlamında yargı kararlarının 
gereğini yerine getirmeyen vergi idaresi aleyhine açılacak maddi-manevi 
tazminat davaları olarak iki türlüdür. Burada ilk bahsedilen tür davanın bir 
tam yargı davası olduğu konusunda herhangi bir şüphe yokken, yukarıda da 
kısaca bahsettiğimiz33 üzere ikinci tür davalar konusunda, yani İYUK madde 
28 bağlamında idare aleyhine açılan maddi-manevi tazminat davalarının tam 
yargı davası niteliğinde mi olduğu, yoksa İYUK madde 2’de düzenlenen 
dava türlerine ek yeni bir dava türü mü olduğu hususu tartışmaya açık 
görünmektedir.34  

Şu halde, vergi daireleri aleyhine açılacak tazminat davaları hariç, bir 
vergi davası ister tahsil öncesi vergilendirme işlemi aleyhine, ister tahsil 
aşaması tamamlanmış bir vergilendirme işlemi aleyhine açılsın, vergi 
davaları kanımızca iptal davası niteliğini haizdir. 

Kuramsal tartışmaların idari yargı uygulamasına ne şekilde 
yansıdığını görebilmek için Danıştay’ın bazı kararlarına değinmek yararlı 

                                                 
33  Bkz. Dipnot 8. 
34  Bu düşüncemizde Danıştay 10. Dairenin idari yargı yerlerince verilen kararların yerine 

getirilmesi istemiyle 10 yıllık genel zamanaşımı süresi içerinden idareye başvurulması, bu 
başvurunun reddi halinde dava açılması gerektiği yönündeki kararı (D.10.D. E: 1988/1908, 
K: 1989/1148, T: 25.05.1989) ve GÖZÜBÜYÜK – DİNÇER’in yine bu yöndeki görüşü 
(GÖZÜBÜYÜK, Şeref – DİNÇER, Güven, İdari Yargılama Usulü, Turhan Kitabevi, 
Ankara, 1996, s. 469; nak. CANDAN, Açıklamalı İdari…, s. 694 – 695) etkili olmuştur. 
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olacaktır. Danıştay 7. Daire’nin, 12.04.1985 tarihli ve 1984/3570 esas, 
1985/1039 karar sayılı kararında: “…idari yargıda re'sen araştırma ilkesi 
esas olduğundan mahkemelerce bakılan davalara ait dosyadaki belgelerin 
gerçeğe ulaşılmasına yeterli bulunmaması halinde her türlü incelemeleri 
kendilerinden yapmaları 2577 sayılı Kanunun 20. maddesi hükmü gereği, 
takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan matrahlara karşı (…) vergi 
mahkemelerinin yapacakları araştırma, soruşturma ve bilirkişi incelemesi 
sonucu edindikleri kanıya varırken Yasaya aykırı gördükleri takdir 
komisyonu kararının iptali ile yetinmeyip daha ileri giderek anlaşmazlığı 
çözüme ulaştırmaları gerekeceğine, Mahkemenin anlaşmazlığı çözmek için 
verdiği karar ise idarenin yerine geçerek karar verme anlamına 
gelmeyeceği(ni)” belirtmiştir.  

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun35 yine aynı yöndeki 
14.11.1986 tarihli, 1986/16 esas, 1986/18 karar sayılı kararında; veraset ve 
intikal vergisi uygulamasında amaç gerçek rayiç değerin ortaya çıkarılmasını 
sağlamak olup, 2577 sayılı Kanun’un 20’nci maddesine göre mahkemelerin, 
yapacakları araştırma, soruşturma ve bilirkişi incelemesi sonucu kanıya 
varırken, yasaya aykırı gördükleri takdir komisyonu kararının iptali ile 
yetinmeyip aynı zamanda anlaşmazlığı çözüme ulaştırmaları gerektiğine 
hükmedilmiştir. 

Bu kararlar yine “klasik sınıflandırma modeli” çerçevesinde ele 
alınacak olursa; vergi mahkemelerin yasaya aykırı gördükleri takdir 
komisyonu kararının iptali ile yetinmeyip aynı zamanda matrahın tespitine 
ilişkin mükellef ile vergi dairesi arasındaki uyuşmazlığı çözümleyerek 
idarenin yerine geçerek karar vermeleri gerektiğine ilişkin tespit gereği 
Danıştay’ın anılan dönemdeki uygulamasında vergi davalarının kuramsal 
olarak iptal davası değil, tam yargı davası olarak değerlendirdiğini 
göstermektedir. Fakat vergi mahkemelerinin hukuka aykırı gördükleri takdir 
komisyonu kararını iptal ile yetinmeyip uyuşmazlığı çözüme ulaştırmak 
adına idarenin (komisyon) yerine verginin matrahına dair karar 
verebilecekleri düşüncesine, Danıştay’ın “idarenin yerine geçerek karar 
verme anlamına gelmeyeceği” yönündeki içtihadına, yukarıda bahsedilen 
kararların verildiği tarihlerde de yürürlükte bulunan Anayasa madde 125/4 
ile İYUK madde 2/2’ye açıkça aykırı oldukları gerçeği karşısında 
katılamamaktayız. 

                                                 
35  02.06.2004 tarihli ve 5183 sayılı Yasa’nın 3. maddesi ile bu kurulun adı “Vergi Dava 

Daireleri Kurulu” olarak değiştirilmiştir. 
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Danıştay’ın güncel bazı kararları incelendiğinde ise yukarıda belirtilen 
görüşünde bir farklılık oluştuğu ve bu uygulamanın benimsenmesi ile 
Danıştay’ın süreç içerisinde vergi davalarını kuramsal açıdan iptal davası 
olarak niteleyen görüşe yaklaştığı söylenebilir. Zira Danıştay’ın yeni 
kararlarında idarenin takdir yetkisinin kullanımında ve işlemin tesisine esas 
maddi olguların belirlenmesinde hukuka uygun davranıp davranmadığını 
belirleme yetkisi yönünden İYUK madde 20 kapsamında her türlü 
araştırmanın mahkemelerce her zaman yapılabileceğini benimsediği 
görülmektedir.36 Ancak, re’sen inceleme yetkisi bağlamında 
gerçekleştirilecek söz konusu araştırmalar sonucunda vergi mahkemesi, söz 
gelimi resen tarhiyata ilişkin bir davada, takdir komisyonu raporunu 
inceleyip resen tarhiyata esas alınacak matrahı tam tutarı itibariyle belirlemiş 
olsa dahi, işlemin iptali ile mahkemece resen araştırma suretiyle belirlenen 
matrah tutarı üzerinden vergi dairesince mükellefe vergi tarh edilmesine 
ilişkin hüküm kurulamayacaktır. Danıştayın matraha ilişkin resen inceleme 
yetkisi bağlamında yapacağı tespit ancak vergi idaresinin tarhiyata esas 
matrah belirlenmesi işleminde hukuka uygun hareket edip etmediğini 
koyacaktır. Bunun ötesine geçilmesine pozitif hukukumuz cevaz 
vermemektedir. Bu konuya ilişkin olarak Danıştay 7. Dairesi’nin yakın 
tarihli bir kararını işaret etmek yerinde olabilir. Daire, E: 2006/5411, K: 
2008/2266, T: 16.04.2008 künyeli kararında İYUK madde 2’ye ilişkin 
açıklamalarının ardından ilk derece mahkemesinin idari işlem ve eylem 
niteliğinde hüküm tesis ettiğini belirleyip bunun hukuka aykırılığını tespit 
etmiş ise de; kanaatimizce pratik bir takım gerekçelerle anılan mahkeme 
kararını onamıştır. Daire kararında aynen “Bu yasal düzenlemelere göre; 
vergi mahkemelerinin tahakkuka vaki itirazın reddine dair işlemlere karşı 
açılan davalarda, bu idari işlemlerin hangi nedenlerle ve ne ölçüde hukuka 
uygun olduğu belirlemekle yetinmek zorunda oldukları; bu belirlemeye göre 
vergi mahkemelerince kurulacak hüküm fıkrası uyarınca, kararda yazılı 
gerekçeye uygun olarak verginin yeniden hesaplanması yetkisinin gümrük 
müdürlüğüne ait olduğu açık bulunmaktadır. Bu bakımdan; temyize konu 
kararda, dava konusu işlemin hukuka uygunluk denetiminin yapılmasından 
sonra, idarece tahakkuk ettirilecek verginin miktarının da belirlenmesinde, 
açıklanan Yargılama Hukuku kurallarına uyarlık bulunmamakta ise de bu 
husus, anılan kararın iptale ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasını 
gerektirecek nitelikte görülmemiştir” tespitlerine yer vermek suretiyle söz 

                                                 
36  Bu konuda pek çok karar bulunmakla birlikte örnek olarak Danıştay 9. Dairesi E: 

1996/5646, K: 1997/3401, T: 06.11.1997 künyeli kararı gösterilebilir. 
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konusu davayı “klasik sınıflandırma modeli” açısından iptal davası olarak 
nitelendirmiş olmaktadır. Tüm bu kuramsal tartışmalarla ilgili olarak vergi 
idaresinin vergi mahkemesinin kararının uygulanması bağlamında tesis 
etmesi gereken işlemin Anayasal mahkeme kararlarının bağlayıcılığı ve 
hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda mahkeme kararında işaret edilen 
yönünde olması gerektiğine de şüphe bulunmamaktadır. 

II.  Vergi Davalarının Kuramsal Niteliğine İlişkin Belirlemenin 
Yargılama Usulünde Yaratacağı Sonuçlar  

A.  Vergi Davasında Ehliyet (Yetenek)  

1.  Genel olarak  

Genel anlamda ehliyet veya bir başka ifade ile yetenek şartı, medeni 
yargılama usulünde olduğu gibi, idari yargılama usulünde de açılacak 
davaların taraflarına ilişkin ön koşullardan biridir.  

Önceki bölümlerde de genel olarak bahsedildiği üzere; İYUK 31’inci 
maddesinin birinci bendinde, İYUK’da hüküm bulunmayan hususlarda; 
hakimin davaya bakmaktan memnuniyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların 
davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, 
teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delil tespiti, yargılama giderleri, adli 
yardım hallerinde ve HUMK hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş; ikinci 
bendinde ise bunların dışındaki hallerde, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde 
VUK’un ilgili hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmaktadır. 

Bu bağlamda vergi davalarında ehliyetinin saptanabilmesi için 
öncelikle, İYUK ve HUMK’un dava ehliyeti ile ilgili hükümlerinin ve 
bunların kapsamının, bunun ardından da, VUK’un vergi davalarında dava 
yeteneği ile ilgili özel düzenlemelerinin belirlenmesi gerekmektedir.37 

2. Taraf Ehliyeti (Genel-Objektif Yetenek) 

Genel anlamda ehliyet veya yetenek kavramı, doktrinde “genel 
yetenek” ve “özel yetenek” biçiminde iki başlık altında incelenmektedir.38 
Usul hukukunda davacı açısından iki türlü yetenek söz konusudur. Bunlar 
“davada taraf olma yeteneği” ile “dava açabilme yeteneği” olarak ifade 

                                                 
37  AKKAYA, Mustafa, “Vergi Sorumlusunun Vergi Yargısı ve Vergi İdaresi Karşısındaki 

Konumu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 1997, Cilt 146, s. 191. 
38  Bkz. ZABUNOĞLU, Yahya K., İdari Yargı Hukuku Dersleri, Çoğaltma, Ankara, 1980–

1981, s. 165 vd. 
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edilmektedir.39 Davada taraf olabilme ehliyetine sahip gerçek kişi ergin ise 
kendi başına dava açabilecek, ergin değilse ancak yasal temsilcisi 
aracılığıyla davacı olabilecektir. Davada taraf olma ehliyeti, Medeni 
Kanun’da (md. 8) düzenlenen hak ehliyetinin bir yansımasıdır. Gerçek kişi, 
tam ve sağ doğmak üzere ana rahmine düştüğü andan ölüm anına değin, hak 
ehliyetine ve dolaysıyla davada taraf olma ehliyetine sahip olacaktır.40 Tüzel 
kişilerden, özel hukuk tüzel kişileri (dernek, vakıf, şirket gibi) hukukun tüzel 
kişiliğin kazanılmasını bağlamış olduğu usuli işlemleri ikmal etmelerinin 
ardından hak ehliyetini ve dolayısıyla davada taraf olma ehliyetini 
kazanacaklar ve tüzel kişiliğin kaybına kadar hak ehliyetine de sahip 
olacaklardır.41 42 Tüzel kişiler kendi statü, tüzük veya ana sözleşmelerinde 
belirtilen organları eliyle bu hakkı kullanabileceklerdir.43 Kamu hukuku 
tüzel kişiliği ise, Anayasa’nın 123/3’üncü maddesi gereği kanunla yahut 
kanunun açıkça vermiş olduğu yetkiye dayalı olarak tesis edilecek idari 
işlemle kurulacağından, kamu tüzel kişiliğini yetki ve usulde paralellik ilkesi 
gereği aynı yoldan kaybedene değin hak ehliyetine ve dolaysıyla davada 
taraf olma ehliyetine sahip olacaklardır. Şu halde kural olarak ancak hukuk 
düzenince tanınan kişiler taraf ehliyetine sahip olabileceklerdir.44 

                                                 
39  GÖZÜBÜYÜK, a.g.e., s. 360. 
40  KURU – ARSLAN - YILMAZ, a.g.e., s. 261. 
41  Danıştay, tasfiyesi tamamlanıp ticaret sicilinden terkin edilen şirkete tüzel kişiliğin sona 

ermesinden önceki dönemlere ilişkin olarak tarh edilen vergi ve cezalar hakkında şirket 
adına ve şirket temsilcisi imzasıyla temyiz talebinde bulunulan davada, feshedilmekle tüzel 
kişiliği sona eren şirketin medeni hakları kullanma ehliyetinin de son bulacağı, münfesih 
tüzel kişiliğin gerek yargı mercilerinde gerekse diğer resmi merciiler önünde temsil 
edilebileceğini kabul etmenin olanaksız olduğu gerekçesiyle temyiz istemini ehliyet 
yönünden reddetmiştir. D.7.D. E: 2000/7111, K: 2003/23, T: 20.01.2003. 

42  Münfesih şirket adına yapılan vergilendirme işlemlerinin, şirket ortağının varisi ve tasfiye 
memurunca dava edildiği bir uyuşmazlıkta bidayet mahkemesinin ehliyet red kararını 
bozan Danıştay, davacıların dava konusu işlemle menfaatlerinin ihlal edildiğini, bu 
nedenle işin esasının incelenmesi gerektiğini, ticaret sicilinden terkin edilmiş bir işlem 
hakkında ceza kesilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesine dayanmıştır. Danıştay 
burada işlemin konu unsuru yönünden sakatlığı nedeniyle işlemi iptal etmiş 
görünmektedir. D.4.D. E: 2004/639, K: 2005/578, T: 07.04.2005. 

43  Danıştay, eski ortağı olduğu şirketi temsil yetkisi bulunmayan ve ortaklık sıfatı ile de 
hakkında herhangi bir takip yapılmayan davcının önceden ortağı olduğu şirket adına tesis 
edilen işlemlerin iptali istemiyle dava açma ehliyeti bulunmadığına hükmetmiştir. D.7.D. 
E: 2004/1287, K: 2004/1310, T: 13.05.2004. 

44  KURU – ARSLAN – YILMAZ, a.g.e., s. 271. 
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İlk bakışta vergi davalarında “genel yetenek/ehliyet” kavramı ile ifade 
edilmek istenen husus, kanunun da atıfta bulunduğu genel hükümler, yani 
HUMK’un taraf ehliyetine ilişkin düzenlemelerle örtüşmektedir. Bununla 
birlikte, konuya ilişkin özel hüküm olan “Vergi Mahkemesinde Dava 
Açmaya Yetkili Olanlar” madde başlıklı VUK’nun 377’nci maddesi vergi 
davasında davacı sıfatına sahip olabilecek kişileri belirlemiştir. Maddenin ilk 
fıkrası, “Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen 
vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler” 
düzenlemesini getirmektedir. Öte yandan VUK’nun 8/3 fıkrasına göre, 
kanunun izleyen maddelerinde geçen mükellef tabirinin vergi sorumlusunu 
da kapsayacağı belirtilmiştir. Şu halde VUK’na göre, vergi uyuşmazlığını 
dava konusu haline getirebilecek kişiler; mükellefler, kendilerine vergi cezası 
kesilenler ve vergi sorumlularıdır. Buradan da yukarıda sayılanların, Medeni 
Kanun’a göre hak ve fiil ehliyeti bulunmasa bile objektif dava ehliyetine 
sahip oldukları sonucu çıkmaktadır. AKKAYA tarafından da belirtildiği gibi 
“bu yadırgatıcı saptama, vergi hukukunun özelikli durumundan 
kaynaklanmaktadır”.45 

Genel ehliyete ilişkin bu koşulların sağlanması halinde davacı 
olunabilecek, bu koşullar sağlanmıyor ise dava ehliyet yönünden 
reddedilecektir. Öte yandan söz konusu koşullar, davaya müdahale edecek 
veya davanın kendisine ihbarı üzerine davaya katılacak gerçek yahut tüzel 
kişide de aranmalıdır.  

Danıştay’ın önemli bazı içtihatlarına da yeri geldiği için değinmek 
gerekmektedir. Söz gelimi, Danıştay İBGK, 2006 tarihli bir kararında, kamu 
görevlileri sendikalarının üyeleri hakkında tesis edilen sübjektif işlemlere 
karşı üyelerini temsilen dava açma ve açılan davada taraf olma hakkı 
bulunduğu gerekçesi ile Danıştay’ın farklı dairelerine ilişkin içtihadı bu 
yönde değiştirmiştir.46 Başka bir Danıştay kararında ise, köy tüzel kişiliğini 
temsilen köy muhtarı olarak dava açtığını beyan eden kişinin muhtar 
olmadığının belirlenmesi üzerine, muhtar olmayan kişi köy tüzel kişiliğini 
temsil edemeyeceğinden davanın ehliyet yönünden reddine karar 
verilmiştir.47 Söz konusu kararın karşı oyunda bazı üyeler, davacının mahalle 
sakini olmak nedeniyle ehliyetli bulunduğunu savunmuşlardır. Bu noktada, 

                                                 
45   AKKAYA, a.g.m., s. 194. 
46  DİBGK E: 2005/1, K: 2006/1, T: 03.03.2006. 
47  D.8.D. E: 1992/1680, K: 1992/1593, T: 10.09.1992. 
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taraf ehliyetine sahip olmayan davacının özel yeteneği sağladığının ileri 
sürülemeyeceğini düşünüyoruz; ehliyete ilişkin söz konusu koşulları davacı 
beraberce sağlamalıdır.48   

3. Dava Ehliyeti (Özel - Sübjektif Yetenek) 

a) İdari Davalarda Sübjektif Yetenek 

İptal davasının davacısına sadece yukarıda sayılan koşulları sağlaması 
yetmeyecek, ayrıca davacının iptal davasına konu etmek istediği işlem 
nedeniyle “menfaat ihlaline” uğraması da gerekecektir. Ancak ne çeşit bir 
menfaat ihlalinin davacıya işlemin iptalini idare mahkemesinden talep 
edebilmek yetkisini vereceği sorusuna kesin bir ölçüt geliştirerek cevap 
verebilmek zordur. Bir defa bizzat “menfaat” kelimesinin anlamı üzerinde 
fikir birlikteliği sağlayabilmek olanaksızdır. Bir görüşe göre, menfaat ihlali 
şartının gerçekleşebilmesi için kişinin iptalini istediği kararın etkilediği 
çevreye girmesi gerekmektedir.49 ONAR’a göre ise her menfaat hak kuvvet 
ve mahiyetinde olmadığından, bundan maksat kararın sübjektif bir hakkı 
ihlal etmesi değildir. Menfaatten maksat, dava edilen işlemle ciddi ve makul 
bir alakadan ibarettir.50 SARICA ise, iptal davası açabilmek için davacı 
açısından dava konusu işlemle menfaatinin ihlal edilmesinin şart olduğu 
gibi, “hukuken himaye edilen menfaat” olarak tanımladığı hak ihlalinin de 
iptal davası açabilmek için evleviyetle yeterli olacağını belirtmektedir.51 Zira 
bu halde menfaat ihlalinden de ağır biçimde bir sübjektif hakkın ihlali 
gerçekleştirilmektedir.  

İdarenin denetimi ve hukuk devleti ile yakından ilgili olan menfaat 
kavramı, İYUK’un ilgili maddesini değiştiren 4001 sayılı yasa ile 
10.06.1994 tarihinde  “kişisel hakları ihlal edilenler”52 biçimine 

                                                 
48  Nitekim Danıştay, köy halkının mera ve harman yeri olarak kullandığı taşınmazların mera 

vasfının kaldırılarak 3. kişiye satışı işlemini dava eden köy sakini davacının menfaati ihlal 
edildiği için özel yetenek koşulunu da sağladığına hükmetmiştir. D.İDDGK. E: 1995/396, 
K: 1996/598, T: 06.12.1996. 

49  İKİNCİOĞULLARI, Firuzan, İdare Hukuku ve İdari Yargı İle İlgili İncelemeler-I, 
Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları No: 21, Güneş Matbaası, Ankara, 1976, s. 150. 

50  ONAR, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İsmail Akgün Matbaası, 
İstanbul, 1966, C.III, s. 1780. 

51  SARICA, Ragıp, İdari Kaza, İstanbul Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1949, s. 59. 
52  10.06.1994 tarihli ve 4001 sayılı Kanun ile İYUK md.2/1-a fıkrasında yapılan değişiklikle 

madde şu hale getirilmişti: “idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat 
yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için, çevre, tarihi ve 
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dönüştürülünce, Tütün Eksperleri Derneği tarafından düzenleyici işlem olan 
yönetmeliğin iptali istemiyle açılan davada, davaya bakmakta olan Danıştay 
5. Dairesi tarafından uygulanacak yasa hükmü olarak görülüp (Anayasa md. 
152) Anayasa Mahkemesi’nin önüne götürülmüştür. Anayasa Mahkemesi, 
söz konusu yasal düzenlemenin, özellikle genel düzenleyici idari 
tasarrufların yargısal denetimi yönünden yargı yolunu daralttığını, maddi 
ölçüte göre genel kişilik dışı ve objektif nitelikteki bu düzenlemeleri dava 
edebilmek için kişisel hak ihlali koşulunun aranmasının Anayasa’nın 
125.maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar vermiştir. Anayasa 
Mahkemesi’nin iptale ilişkin gerekçeli kararı, karar gereği, 10.04.1996 günlü 
Resmi Gazete’de yayımlanmasının takip eden 3.ay yürürlüğe girmiştir, yani 
1996 yılının ikinci yarısında. Ancak yasa koyucu, hukuk devleti ilkesi 
yönünden bu denli önemli bir konu hakkında Anayasa Mahkemesi’nin 
öngördüğü 3 aylık süre şöyle dursun 08.06.2000 tarih ve 4577 sayılı yasaya 
kadar yaklaşık dört yıl hiçbir düzenleme yapmamıştır. Yaklaşık dört yıllık bu 
süreçte Danıştay uygulaması, hiçbir yasa boşluğu yokmuşçasına, iptal 
davalarında menfaat ihlali şartının idare hukukunun genel bir ilkesi olduğu 
için kanuni dayanak bulunmasa dahi uygulanacağı gerekçesi ile varlığını 
sürdürmeye devam etmiştir.53 Kısaca 2000 yılında yasal düzenlemeyle yasa 
koyucunun yaptığı, Danıştay’ın ara dönemdeki uygulamasına yasal 
meşruiyet kazandırmaktan öteye gitmemiştir. 

Menfaat kavramını açıklamaya çalıştıktan sonra özellikle yargı 
kararlarında ne gibi menfaat ihlallerinin davacıya iptal davası açabilme 
imkânı verdiğinden bahsetmek gerekecektir. Bir işlemin davacıyı etkilemesi 
için davacının kişisel menfaatini ihlal etmesi gerekir. Ancak bir menfaatin 
kişisel sayılabilmesi kararın doğrudan onun hakkında tesis edilmesini 
gerektirmez. Menfaatin hukuken ileri sürülebilir olması, hukuki bir 
durumdan ortaya çıkmış olması gerekir.  Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, 

                                                                                                                   
kültürel değerlerin korunması, imar uygulamaları gibi kamu yararını yakından ilgilendiren 
hususlar hariç olmak üzere, kişisel hakları ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları”  
Yasa koyucunun iptal davalarına hususiyetini veren menfaat ihlali koşulunu daraltırken 
dayanmış olduğu gerekçe ise oldukça ilginçtir. İptal davaları açısından menfaat ihlali 
koşulunun aranıyor olmasının idari yargıda iş yükünü arttırdığı, yığılma yarattığı, uzun 
süren davalar eliyle geciken adaletin hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilmesini 
engellediği ileri sürülmüştür. Bkz. AYM, E: 1995/27, K: 1995/47, T: 21.09.1995 künyeli 
kararı. 

53  Bu döneme ilişkin bazı kararların künyeleri şu şekildedir. D.10.D. E: 1995/3394, K: 
1997/2452, T: 17.06.1997;  D.8.D. E:1999/2477, K: 1999/7077, T: 07.12. 1999. 
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mukavele, idari işlem, örf ve adet gibi kaynaklardan birine dayanan menfaat 
meşru kabul edilebilir. 

Nitekim Medeni Kanun uyarınca karının iaşesinin aile birliğinin reisi 
olan kocaya ait olduğu ve eşinin sağlık yardımından faydalandırılmamasına 
ilişkin işlemle kocanın menfaatinin ihlal edildiği savıyla açılan davada, 
bidayet mahkemesi, davacının eşi hakkında tesis edilen dava konusu işlem 
nedeniyle menfaatinin etkilenmediğine karar vermişken, Danıştay kararı 
bozarak dava konusu işlemin davacının kişisel, meşru ve aktüel bir 
menfaatini ihlal ettiğine hükmetmiştir.54 

Danıştay 5. Dairesi de, 2003 yılı Bütçe Uygulama Talimatının diş 
tedavilerine ilişkin bazı hükümlerinin iptalini isteyen davacının, ne kendisi 
ne de bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri hakkında diş tedavisi 
yapıldığına ve bu bedelin dava konusu düzenleyici işlem nedeniyle 
ödenmediğine ilişkin bir belge bulunmadığı gerekçesiyle dava açmakta 
menfaati bulunmadığından davasını reddetmiştir.55 

Bu konuda Danıştay 10. Dairesi “Düzenleyici işlemi ancak 
düzenleyici tasarrufun uygulandığı kişiler dava konusu edebilir. Silahlı 
kuvvetler personel yasasında öngörülen yabancı ile evlenme durumunda 
istifa etmiş sayılmaya ilişkin hükmü ancak bu yolla silahlı kuvvetlerden 
uzaklaştırılan kişi dava konusu yapabilir. Bu nedenle silahlı kuvvetlerden 
uzaklaştırılmamış kişinin ileride yönetmelik hükmü kapsamına gireceğinden 
bahisle açtığı davada güncel-meşru-kişisel menfaati bulunmamaktadır” 
şeklinde karar vermiştir.56 

Yine aynı daire bir kararında “İptali istenilen tebliğde öngörülen 
ücretleri ödemekle muhatap olan kişi; patent ve faydalı model belgesi, 
marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ile enformasyon ve dokümantasyon 
hizmetleriyle ilgili olarak başvuru sahibi olan kişidir. Dolayısıyla bu 
konularda aracılık faaliyetinde bulunan davacı şirketin dava konusu tebliğin 
iptalini istemekte herhangi bir menfaatinin ihlal edildiğinden bahsetmek 
mümkün değildir. Davacı şirket, tebliğde öngörülen ücretleri başvuru sahibi 
adına yapıp, onun nam ve hesabına ödediği için, dava konusu tebliğin 

                                                 
54  D.10.D. E: 1991/2722, K: 1992/3951, T: 02.11.1991. 
55  D.5.D. E: 2003/2079, K: 2003/3335, T: 28.07.2003. 
56  D.10.D. E: 1997/1458, K: 1997/4387, T: 13.11.1997. 
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iptalini istemekte meşru, kişisel ve aktüel bir menfaati ihlal edilmiş 
bulunmamaktadır” demiştir.57 

Özel hukuk tüzel kişileri tarafından düzenleyici işlemlere karşı açılan 
iptal davalarında Danıştay’ın ilgili tüzel kişiliklerin tüzüklerini incelemek 
suretiyle bir sonuca vardığı görülmektedir. Örneğin Tekel Müfettişleri 
Derneği tarafından, Tekel başmüfettiş ve müfettişlerine kamu konutu tahsis 
edilmesini önleyen yönetmeliğin iptali istemiyle açılan davada, davayı açan 
derneğin menfaati bulunmadığı gerekçesiyle Danıştay ilgili dairesince 
verilen red kararı kararın temyizi üzerine DİDDGK tarafından bozulmuş, 
derneğin dava konusu işlemin iptalini istemekte menfaat sahibi olduğuna 
karar verilmiştir.58 Yine Müfettiş Derneği’ni temsilen dernek başkanınca 
Bakanlar Kurulu Kararı aleyhine açılan bir davada Danıştay 8. Dairesi, 
“dava dilekçesinde davacının TCDD Müfettişleri Dernek Başkanı olarak ve 
TCDD Müfettişleri adına dava açtığı anlaşılmış olup, dilekçede davanın 
kendisi adına da açıldığı yolunda herhangi bir ibare yer almamaktadır. 
Bakanlar Kurulu’nun iptali istenen kararını doğrudan doğruya dernek tüzel 
kişiliğinin hak ve çıkarlarına dokunmadığı açık olup bu karara karşı derneğin 
dava açma ehliyeti bulunmamaktadır” şeklinde hüküm tesis etmiştir.59 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından baroların 
düzenleyici işlemlere karşı açtıkları iptal davalarında Danıştay’ın söz konusu 
kamu tüzel kişilikleri düzenleyen anayasa hükümleri ile bunların münhasıran 
kuruldukları yasalara bakarak menfaat koşulunu değerlendirmektedir. Bu 
bağlamda iki ayrı yakın tarihli Danıştay İDDK kararına değinilebilir.  
Mahkeme kararının uygulanmaması amacıyla tesis edilen bakanlar kurulu 
kararının iptali istemiyle açılan davada dairece verilen ehliyet yokluğundan 
red kararı temyiz edilerek İDDK önüne getirilmiş ve Kurul kararının 
gerekçesinde “1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 4667 sayılı Yasa ile değişik 
76. maddesinde; Barolar, avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek 
mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 
güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun 
üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği 
bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu 

                                                 
57  D.10.D. E: 1997/4225, K: 1997/3559, T: 09.10.1997. 
58  DİDDGK. E: 1999/390, K: 2000/761, T: 26.05.2000. 
59  D.8.D. E: 1995/2466, K: 1995/2236, T: 15.06.1995. 
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niteliğinde meslek kuruluşu olarak tanımlanmış, yine aynı Yasanın Baro 
Yönetim Kurulunun görevlerinin sayıldığı 95. maddesinin 21. bendinde de, 
yönetim kurulunun, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, 
korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmakla görevli olduğu 
belirlenmiştir. Bu durumda, hukukun üstünlüğünü savunmak ve korumakla 
görevli bulunan Baronun, yargı kararının uygulanmadığı ve çevre 
sorunlarına yol açtığını öne sürdüğü Bakanlar Kurulunca alınan prensip 
kararı ile menfaat ilgisinin bulunduğunun açık olması nedeniyle, bakılmakta 
olan davayı açmakta ehliyeti bulunduğundan, aksi yöndeki temyize konu 
kararda isabet görülmemiştir”  değerlendirmesi ile kararı bozmuştur.60  
Diğer karar ise, Türkçe dışında halk arasında kullanılan bazı dil ve 
lehçelerde yayın yapılmasına ilişkin yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali 
istemiyle baro başkanlığınca açılan davada, baronun menfaati bulunmadığı 
gerekçesiyle verilen ehliyet red kararını temyizen inceleyen DİDDGK’nun 
onama kararıdır.61  

Tam yargı davalarında ise, davacı olabilmek için sadece objektif 
ehliyet şartını sağlamak yetmemekte, bundan başka, menfaat ihlaline benzer 
ve fakat ondan farklı sübjektif bir şart daha aranmaktadır. Bu ise İYUK 
madde 2’de belirtilen “hakkın muhtel olması” şartıdır.62   

b) Vergi Davasında Sübjektif Yetenek 

Önceki bölümlerde de ifade edilmeye çalışıldığı üzere, vergi davaları 
vergilendirme ve kamu alacağının tahsili sürecinde tesis edilen bir kısım 
işlemlerin hukuka uygunluğunun yargısal denetimi ve ayrıca yine bu 
aşamada tesis edilen hukuka aykırı işlemler nedeniyle uğranılan zararların 
tazmini istemiyle açılacak davaları kapsamaktadır. Öte yandan vergi davaları 
bazı halde, vergilendirme işlemine esas matrahın belirlenmesinde ve 
mükellefin mali gücünün tam olarak kavranabilmesinde var olan kamu yararı 

                                                 
60  DİDDGK. E: 2004/2163, K: 2004/788, T: 07.10.2004. 
61  DİDDGK. E: 2005/80, K: 2005/96, T: 17.03.2005. 
62  İdare kamu hizmetlerini ifa ederken genellikle aldığı icrai kararları icra eder ve bazı 

eylemlerde bulunur. Bu işlem ve eylemler sırasında muhataplarının hakları ihlal edilip bu 
kimseler bir takım zararlara uğratılabilirler. İşte tam yargı davasının temelini ve davacı 
olabilmek için koşulu da ihlal edilen hak teşkil eder. İptal davasında menfaat ihlali koşulu 
iptal isteminin esas unsurları yani işlemin öğelerindeki sakatlık bakımından bir etkiye 
sahip değilse de hakkın muhtel olması tam yargı davasının esastan kabulü de için önemli 
bir unsurdur. Davacı tazminini istediği hakkın hamili olduğunu, uğradığı zararın hakkının 
ihlalinden doğduğunu ispat etmelidir. 
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nedeniyle menfaati ihlal edilen vergi idarelerince de açılabilecektir. Şu halde 
vergi davalarında sübjektif yetenek bazı hallerde iptal davaları bazı hallerde 
ise tam yargı davalarında sübjektif yetenek konusuna denk düşmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, VUK’nun 8/3 ve 377’nci maddeleri 
uyarınca vergi uyuşmazlığını dava konusu haline getirebilecek kişiler; 
mükellefler, kendilerine vergi cezası kesilenler ve vergi sorumlularıdır. 
Kanımızca söz konusu hükümler hem objektif dava ehliyetini hem de 
sübjektif dava ehliyetini ilgilendirmektedir. Başka bir ifadeyle, VUK 
uyarınca mükellefler, kendilerine vergi cezası kesilenler ve vergi sorumluları 
objektif ve sübjektif dava ehliyetine sahiptirler. Bu sonuca vergi davalarının 
iptal davası niteliğinde olmasından ve dolayısıyla da menfaat ihlali şartından 
bağımsız olarak ulaşılmaktadır.63 

Ancak daha önce de belirtildiği gibi vergi uyuşmazlıkları sadece 
vergilendirme sürecine ilişkin işlemlerin tesisi aşamasında değil, vergi 
alacağının rızaen tahsil edilememesi halinde geçilecek bir sonraki aşama 
olan kamu alacağının cebren tahsili sürecinde de ortaya çıkabilmekte ve 
vergi davalarının açılmasına sebep olabilmektedirler.  

Örneğin, vergilendirme sürecinde esasen icrai nitelik taşımayan bir 
uygulama işlemi olan tebliğ, öyle bazı hukuka aykırılıklar içerebilir ki, 
bizzat kendisi icrai bir hal alır ve tebliğ ettiği işlemden ayrılıp dava konusu 
edilebilir veya tarhiyat sonrası uzlaşma başvurusu üzerine tesis edilen 
uzlaşmanın vaki olmadığı şeklindeki uzlaşma komisyonu kararı da nihai ve 
icrai bir işlem olduğu için mükellefçe dava edilebilir ya da mükellef veya 
vergi dairesince takdir komisyonu kararı farklı gerekçelerle dava konusu 
edilebilir. 

Yine aynı şekilde, vergi alacağının cebren tahsili sürecinde borçludan 
teminat göstermesinin istenmesi işlemi, ihtiyati haciz kararı ve bunun icrası 
işlemleri, ihtiyati tahakkuk kararı, tecil talebinin reddi işlemi, ödeme emri, 
haciz kararı ve haciz icrası işlemleri ve hacizli menkul ve gayrimenkullerin 
satışı sürecinde tesis edilen işlemler iptal davasına konu edilebileceklerdir. 
Ancak bu işlemlerden; icra edilmeden önceki aşamada ihtiyati haciz kararı, 
yine ihtiyati haciz işlemleri yapılmadan evvel ihtiyati tahakkuk kararı, haciz 
icrasından evvel haciz varakası tesis işlemi, hacizli menkul mallarda kıymet 
takdiri ve satış kararı, hacizli gayrimenkullerde de kıymet takdiri, satış ilanı 
ve satış kararı vergi davasına konu edilebilecektir. Burada özellikle 

                                                 
63  AKKAYA, a.g.m., s. 196. 
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gayrimenkullerde kıymet takdiri ile ilgili kararlar taşınmazın tapu kaydında 
takyit edilmiş hak sahiplerince dava edilebileceğini belirtmek gerekir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, İYUK 2’inci maddede, kategorize ettiği 
idari davaları açabilmek için davacının taşıması gereken nitelikleri 
belirlemiştir. Buna göre, iptal davası ikame edecek davacının iptalini istediği 
idari işlem nedeniyle menfaatinin ihlal edilmesi; idari işlem ve eylem 
nedeniyle tam yargı davası açan davacının ise bu işlem veya eylem 
nedeniyle kişisel hakkının doğrudan muhtel olması yasal zorunluluktur.  

O halde, genel hüküm İYUK düzenlemelerinin varlığı yanında, özel 
hüküm VUK düzenlemeleri birlikte yorum ilkeleri ışığında 
değerlendirildiğinde aşağıdaki üç belirlemeye ulaşılabilir; (1) vergilendirme 
sürecine ilişkin işlemlerle ilgili olarak vergi mükellefi veya sorumlusu ile 
kendisine vergi cezası kesilenler tarafından vergi davası açılabilecek, 
dolayısıyla da bu kimseler açısından önceki genel düzenlemede var olan 
menfaat ihlali şartının aranmasına gerek bulunmayacaktır. Anılan işlemlerin 
burada sayılanlar dışında dava edecek kişiler açısından menfaat şartı 
aranmaya devam edecektir. (2) Kamu alacağının tahsili aşamasında tesis 
edilen işlemler hakkında açılacak vergi davalarında, hukuka aykırı tahsilât 
işlemleri hakkında açılacak davalar da işlem nedeniyle tahsil edilen paranın 
iadesi istemi dışında hukuka aykırı işlem nedeniyle uğranılan bir zararın 
tazmini talebini içermemekte ise iptal davası olarak nitelenebilecek ve 
menfaati ihlal edilen kimselerce iptal davasına konu edilebilecektir. (3) 
Hukuka aykırı vergilendirme işlemi nedeniyle doğan diğer zararların tazmini 
istemli vergi davasında ise bu davalar tam yargı davası karakterinde 
olduklarından sübjektif ehliyet hak ihlali kıstasına göre belirlenmelidir.  

Vergi yükümlüsü olan bireylerin vergi yüklerinin artmasına ilişkin 
veya toplanan vergilerin sarf yerleri ile ilgili idari işlemlerden dolayı 
menfaatlerinin zedelenebileceği ve buna giren bu tür işlemlerin iptalini 
isteyip isteyemeyecekleri doktrin ve uygulamada tartışılmaktadır. Örneğin 
Danıştay 11. Daire yakın tarihli bir kararında, 22.07.2007 tarihinde yapılacak 
milletvekili seçimiyle yenilenecek milletvekillerinin üç aylık dönem için 
peşin olarak ödenek ve yolluk ödenmesine ilişkin iptalini isteyen vergi 
mükellefi bir avukatın açmış olduğu davada, davacının vergi mükellefi 
olmasının sübjektif ehliyet koşulunun sağlanması yönünden yeterli olduğuna 
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karar vermiş, davayı ehliyetten reddeden bidayet mahkemesi kararını 
bozmuştur.64  

Danıştay’ın, ülkemiz gündemini uzunca bir süre meşgul etmiş olan 
özelleştirme hakkındaki bir kararında tetkik hakimi tarafından menfaate 
ilişkin değerlendirmelere davacıların vergi mükellefi olması ile bağlantı 
kurulması suretiyle gidilmesi dikkate değerdir. Bidayet mahkemesinde 
ikame edilen Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali istemli davada, 
sadece Türk vatandaşlığı statüsüne dayanan davacının ehliyet yokluğundan 
reddedilen davasının temyizen incelenmesinde tetkik hakiminin hukuki 
argüman olarak ileri sürdüğü“Bir ülke yurttaşının, ‘dolaylı’ ya da ‘dolaysız’ 
olarak ödediği vergiler ile gerektiğinde sübvanse edilen bu tür kuruluşların 
satışının hukuka uygun olup olmadığının denetlenmesinin kamu yararı 
ilkesine de uygun olduğu tartışmasızdır” değerlendirmesi dairesince nazara 
alınmayarak bidayet mahkemesi kararının onanmasına karar verilmiştir.65 

Konuya ilişkin Danıştay kararları incelendiğinde başka ilginç 
örneklerle de karşılaşılabilmektedir. Örneğin Danıştay 7. Dairesi KDV’ye 
ilişkin bir kararında; yansıyan vergilerde bütün vergilerin tahsil ve güvenliği 
nedeniyle yalnız yükümlü sayılanların değil vergi yükü üzerinde kalanların 
da menfaatini ilgilendirdiğine hükmedilmiştir.66 Kararda şu ifade yer 
almaktadır: “…2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesi 
uyarınca idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat 
yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için 
menfaatleri ihlal edilenler tarafından iptal; idari eylem ve işlemlerden dolayı 
hakları muhtel olanlar tarafından ise tam yargı davası açılabilir, yansıtmalı 
vergilerde hakkın muhtel olması ve menfaat ihlali hali, sadece bu tür 
vergilerin tahsil ve güvenliği nedeniyle mükellef sayılanlar için değil, vergi 
yükü üzerinde kalanlar için de söz konusudur. Her ne kadar 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu’nun 377. maddesinde, mükelleflerin ve kendisine vergi cezası 
kesilenlerin vergi mahkemesinde dava açabilecekleri belirtilmişse de; bu 

                                                 
64  D.11.D. E: 2007/6930, K: 2007/7002, T: 25.09.2007. 
65  D.10.D. E: 1996/2608, K: 1997/5233, T: 03.12.1997. Aynı daire, özelleştirme yüksek 

kurulunca satışına karar verilen işletmede işçi olarak çalışan davacıların açtıkları davada, 
ihaleye katılmadıkları için menfaatleri bulunmadığından ehliyet yönünden redde dair 
verilen bidayet mahkemesi kararını, davacıların statülerinde değişiklikler oluşturan dava 
konusu işlemin iptalini istemekte menfaatleri bulunduğu gerekçesiyle bozmuştur. (D.10.D. 
E: 1997/2038, K: 1997/2464, T: 17.06.1997). 

66  D.7.D. E: 1987/3239, K: 1991/3096, T: 17.12.1991. 
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hüküm, 2577 sayılı Kanun’un yukarıda değinilen 2’nci maddesi hükmünün 
uygulanması olanağını ortadan kaldırmamaktadır. Nitekim bu husus, 2577 
sayılı Kanun’un 31’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘Bu kanun ve 
yukarıdaki fıkra uyarınca atıfta bulunulan haller saklı kalmak üzere, vergi 
uyuşmazlıklarının çözümünde Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri 
uygulanır’ kuralı ile vurgulanmıştır. Aksi görüşün menfaatleri ihlal 
edilenlerle, hakları muhtel olanların dava açma hakkını ortadan kaldıracağı, 
bunun da Anayasamızın hak arama hürriyetine aykırılık teşkil edeceği 
açıktır”. 

Yine yansıyan vergiler arasında olan Banka ve Sigorta Muameleleri 
Vergisinin kanuni yükümlüsü bankalar veya banker sigorta şirketleri olup, 
bunların hukuki işlemleri ile söz konusu vergiyi müşterilerine yansıtıyor 
olmaları verginin yükümlüsünü değiştirmeyecektir. Vergi hatalarının 
düzeltilmesi VUK md. 122 gereği ancak mükellefler tarafından istenebilir.67 
Böyle bir olayda, vergiyi müşterisi üzerine yansıtan bankanın açtığı davayı 
ehliyetsizlik nedeniyle reddeden bidayet mahkemesi kararı Danıştay’ca 
bozulmuştur.68 Yine yansıyan bir vergi olan KDV ile ilgili olarak bir cebri 
satış nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkta, verginin yansıtıldığı Banka 
tarafından açılan davayı, verginin kanuni yükümlüsü olmadığı gerekçesiyle 
ehliyet yönünden reddeden bidayet mahkemesi kararını bozmuş, davacının 
mükellef durumunda olduğu gerekçesiyle ehliyetli bulunduğuna 
hükmetmiştir.69 Benzer biçimde bir banka tarafından ve fakat bu kez 6183 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde cereyan eden tahsil işlemleri hakkında 
açılan bir davada da ehliyet sorununun tartışıldığını görmekteyiz. Bu olayda, 
müşterisi ile arasındaki genel kredi sözleşmesinden doğan takas-mahsup 
hakları bulunan bankanın, müşterisinin şubesi nezdindeki hesabına vergi 
dairesince haciz konulmasına ilişkin işlemi dava etmekte menfaati 
bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar veren bidayet mahkemesi 
kararı Danıştay tarafından bozulmuştur.70   

 

 

                                                 
67  VUK md. 8 gereği vergi sorumluları da mükellef kavramına dahil olacaktır. 
68  D.7.D. E: 1998/685, K: 1999/1836, T: 29.04.1999. 
69  D.9.D. E: 2003/1255, K: 2005/102, T: 02.02.2005. 
70  D.4.D. E: 2003/1752, K: 2004/291, T: 19.02.2004. 
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B. Vergi Davasında Yer Alabilecek Üçüncü Kişiler 

GÜNDAY tarafından ifade olunduğu gibi; yargılama usulü kuralları 
ve bu kurallarla getirilen yargılama usulü müesseselerinin, bu usuller 
uygulanarak çözülmesi amaçlanan uyuşmazlıkların mahiyeti arasında sıkı bir 
bağ bulunduğu yadsınamaz bir gerçektir.71 Doğallıkla, HUMK hükümleri, 
özel hukuk sahasında doğacak uyuşmazlıkların halli için ve bu davaların 
hem tarafları, hem de kamu düzeni açısından mevcut özellikleri nazara 
alarak belirlemiştir. Bu davalarda esas itibariyle özel hukuka ait bir hakkın 
mevcudiyeti, ileri sürülebilirliği tartışılmaktadır. Özel hukuk uyuşmazlıkları 
hakkında yapılan yargılamalarda, tıpkı uyuşmazlığın doğduğu hukuki 
ilişkide olduğu gibi taraflar eşit statüdedir. Özel hukuk ilişkilerinden doğan 
uyuşmazlıklarla ilgili olarak açılan davalarda da iddialar ve savunmalar, 
delillerin sunumu, itiraz ve defiler taraflarca ileri sürülecektir. Hukuk 
mahkemesi hakimi kamu düzeninden olan bazı hususlar dışında resen 
hareket imkânına sahip değildir. 

Özel hukuk ilişkilerinin niteliği gereği, iki taraf arasında uyuşmazlık 
konusu olan bir hukuki ilişki hakkında mahkemece verilecek karar, davacı 
veya davalının bu davanın sonucuna göre başka maddi hukuk ilişkileri 
vasıtasıyla üçüncü şahıslara da gidebilmesine imkân verebilecek, rücu 
ilişkisini ortaya çıkarabilecektir. Bu nedenle davanın tarafları, mahkemenin 
sonucuna göre dava dışı olan, fakat kendisi ile bir hukuki ilişkisi bulunan 
üçüncü bir kişiye, davanın ihbar edilmesini isteyebilecektir.  

Hukuk yargılamasında yargılamanın tarafı bulunmayan üçüncü 
kişilerin yargılamaya katılabilmelerini sağlayan ihbar ve müdahale 
kurumlarının düzenleniş amacına bakıldığında; temelini Anayasada bulan bir 
kısım ilkelerden aldığı görülmektedir. Bu ilkeler; hak arama özgürlüğü ve 
adil yargılanma hakkı, adil yargılanma hakkı ve usul ekonomisi, hukuki 
güvenlik ilkesi, uyuşmazlığın daha iyi açıklanabilmesi ilkesi ve hukuki 
dinlenilme hakkıdır.72 

                                                 
71  GÜNDAY, Metin, “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İdari Yargıda 

Uygulama Alanı”, İdari Yargının Yeniden Yapılandırılması ve Karşılaştırmalı İdari 
Yargılama Usulü Sempozyumu Ankara 11-12 Mayıs 2001, Danıştay Tasnif ve Yayın 
Bürosu Yayınları No: 63, Ankara, 2003, s. 79; DURAN, a.g.e., s. 247. 

72  ERDAL, Muhammed, İdari Yargıda Feri Müdahale Hukuk Usulü Kanunu 
Hükümlerinin İdari Yargıda Uygulanması Sorunu, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009, s. 
38 ila 50. 
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Özellikle, sürdürülen yargılamayla hukuki durumu etkilenecek 
kişilerin, yargılamanın bir süjesi olarak yargılama konusunda bilgi 
edinmelerini, açıklamada bulunmalarını, yargılamaya etki edebilmelerini ve 
yargı mercilerinin bunları dikkate alıp değerlendirerek gerekçeli şekilde 
karar vermesinin sağlanmasına yönelik hukuki dinlenilme hakkının 
gerçekleştirilmesi de temel bir yargılama usulü ilkesi olarak kabul 
edilmektedir.73 Böylelikle yargılama konusu ile ilgili bilgileri sunmak 
isteyen kimselerin bu açıklamalarda bulunabilmeleri bunlar açısından bir 
hak, bu kimselere yargılama ile ilgili bilgileri sunabilmek imkânı sağlamak 
da mahkeme açısından bir yükümlülük ifade eder biçimde 
yorumlanmaktadır.74 Yürütülmekte olan bir davadan hukuki durumu 
etkilenen herkesin yürütülen dava hakkında bilgi sahibi olup bu dava 
hakkında açıklamada bulunabilmesi, delil sunabilmesi, yargı organına bu 
surette etki edebilmesi ve yargı organının da bu kimseleri, açıklamalarını ve 
varsa delillerini dinleyip değerlendirdikten sonra hüküm kurabilmesini ifade 
eder.  Bu mülahazalarla bazen hukuk davalarında dahi mahkemelerin 
oldukça sınırlı olduğunu ifade ettiğimiz resen hareket tarzını benimseyerek 
davanın resen ihbarı cihetine gittiği görülmektedir. 

1. Vergi Davasında Davanın İhbarı 

İYUK madde 31’de HUMK hükümlerine yollama yapılmak suretiyle 
düzenlenen müesseselerden biri de davanın ihbarı müessesidir.75 Şu halde, 
davanın ihbarı yasa koyucu tarafından idari yargılama usulüne dahil 
edilmiştir. HUMK hükümlerinde davanın ihbarı müessesesi tanımlanmamış 
olmakla birlikte, doktrinde, genel olarak görülmekte olan bir davada 
taraflardan birinin üçüncü bir kişiye davada kendisini temsil etmesi ya da 
kendisine yardım etmesi için davayı duyurması olarak tanımlanmaktadır.76 
Buna göre, davanın ihbarı, “davanın tarafı olmayan üçüncü bir kişiye 
taraflardan birine yardım etmesi ya da onu temsil etmesi için bildirilmesini 
ifade eden bir usul hukuku kurumu”dur.77 Bu kurumun hukuk 
yargılamasında biri usul hukuku diğer maddi hukuk alanına ilişkin olmak 

                                                 
73  ÖZEKES, Muhammet, Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Yetkin 

Yayınları, Ankara, 2003, s. 31. 
74  ibid., s. 31. 
75  Davanın ihbarı HUMK 49 ila 52’nci maddelerde düzenlenmiştir. 
76  ALANGOYA, H. Yavuz, Medeni Usul Hukuku Esasları, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul, 2000, C-I, s. 141. 
77  ERDAL, a.g.e., s. 73. 
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üzere iki amacı vardır. İhbar kurumu ile usul hukuku yönünden sağlanmak 
istenen amaç üçüncü kişinin davayı ihbar edene yardım etmesi veya davada 
onu temsil etmesidir. Kurumun maddi hukuk bakımından hukuk 
yargılamasında ifa etmesi beklenen işlevi ise ihbar edenin üçüncü kişiye 
karşı açacağı rücuen tazminat davasında hakkını daha emin bir biçimde öne 
sürebilme olanağına kavuşmasıdır.78 

Doktrinde genel kabul, resen araştırma ilkesinin geçerli olduğu idari 
yargı usulünde, HUMK’un bu hükmüne yapılan yollamanın gereksiz 
bulunduğu yönündedir.79 Bu görüşü savunanlar temelde; (1) İdari yargıda 
dava konusu işlemin hukuka uygunluğu denetlenirken tarafların iddia ve 
savunmaları ile hâkimin bağlı olmadığını, resen araştırma ilkesinin ve İYUK 
madde 49/1’de usule aykırılığın bir bozma nedeni olarak düzenlenmiş 
olmasının, adli yargıdaki davanın ihbarı müessesesinin yerini dolduracağını 
ve (2) davanın ihbarının adli yargıda rücuya imkân vermesinin idari yargıya 
yabancı olduğunu temelinden hareket etmektedir.80  

VUK incelendiğinde 10, 11 ve 251’inci maddelerde sırasıyla kanuni 
temsilcilere, vergi kesenlere ve işverenlere ödedikleri vergiler yönünden asıl 
mükelleflere, 353’üncü maddede ise kendilerine ceza kesilenlerin ödedikleri 
ceza için fiilleri ile ceza kesilmesine neden olan kişilere rücu etme haklarının 
bulunduğunun açıkça düzenlenmiş olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Davanın ihbar edilmesinin istenmesi halinde HUMK hükümleri 
gereğince mahkemenin herhangi bir karar almadan davayı ihbar etmesi 
gerektiği genel olarak kabul edilmektedir.81 Üçüncü kişi davaya asli yahut 

                                                 
78  ERDAL, bu konuyu Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 20.03.2003 tarihli ve E: 2003/1458, 

K: 2003/2366 kararına atıfta bulunmak suretiyle ortaya koymaktadır. Bkz. ERDAL, a.g.e., 
s. 7; ayrıca KURU – ARSLAN – YILMAZ, a.g.e., s. 613 vd. 

79  GÜNDAY, a.g.m., s. 83; DİNÇ, M. İlhan – CANDAN, Turgut, “İdari Yargılama Usulünde 
Davanın İhbarı (Duyurulması)”, Danıştay Dergisi, Sayı: 84-85, Ankara, 1992, s. 3. 

80  Bu görüşlere katılabilmek mümkün olmakla birlikte, iptal davaları dışında kalan idari dava 
türlerinden olan tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen idari sözleşmelerden 
doğan uyuşmazlıklar hakkında davacı veya davalı tarafın davayı ihbar imkânının olduğu 
düşünülebilir. Söz gelimi, idarenin asli sorumluluğunda bir özel hukuk tüzel kişisince 
idarenin tek yanlı yahut iki yanlı yetkilendirmesi ile yürütülen bir kamu hizmetinin gereği 
gibi işlememesi nedeniyle açılan bir tam yargı davasında davalı idarenin yetkilendirdiği 
özel hukuk tüzel kişisine davayı ihbar edebilmesi gerekir. Bunun gibi bir idari sözleşmenin 
ifasından doğan bir uyuşmazlıkta davalı özel hukuk tüzel kişisi (imtiyazcı) davayı kendi 
taşeronlarına ihbar edebilmelidir.   

81  “Esasen davanın üçüncü kişiye ihbar edilmesi ile bu kişi taraf sıfatını kendiliğinden 
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feri müdahil olarak katılınca hakkında müdahale hükümleri geçerli hale 
gelir. Hatta idari yargıya yansıyan bir uyuşmazlıkta da Danıştay bidayet 
mahkemesinin bu yönde hareket etmesi gerektiğine karar vermiştir.82 

2. Vergi Davalarında Davaya Müdahale 

Müdahale doktrinde asli ve feri olarak ikiye ayrılmaktadır. Hukuk 
usulünde asli müdahale doktrin ve Yargıtay uygulaması ile geliştirilip kabul 
edilen bir müessesedir; kanunda açık biçimde düzenlenmiş değildir.83  
Hukuk usulü açısından “iki kişi arasında belli bir şey veya hak üzerinde bir 
dava devam ederken, üçüncü bir kişi bu dava konusu şey veya hak üzerinde 
kısmen veya tamamen bir hak sahibi olduğunu iddia ederek bir dava açarsa” 
bu asli müdahale olarak nitelendirilmektedir.84 Şu halde, İYUK hükmünün 
müdahale müessesesi bakımından yaptığı atfın, doktrin ve yargı uygulaması 
ile geliştirilen asli müdahale kurumuna da şamil olup olmayacağı önemli bir 
sorun olarak ortada durmaktadır. Asli müdahalenin kabulünün yargılama 
usulü ilkelerine uygun düşeceği gerekçesiyle idari yargılama usulünde de 
kabul edilmesi gerektiği de ileri sürülmektedir.85 

HUMK’da açıkça düzenlenen feri müdahale ise, bir dava sonucunda 
verilecek hükmün o davanın tarafları dışında üçüncü bir kişinin hukuki 
durumunu da etkiliyor ise, bu davaya katılmakta hukuki yararı bulunan 
üçüncü kişinin davaya üçüncü bir taraf gibi katılmayıp taraflardan birinin 
yanında ve onun yardımcısı olarak katılması usulüdür.86 Feri müdahil 
feragat, kabul, sulh, gibi bazı usulü işlemleri kendi başına yapamaz. Feri 

                                                                                                                   
kazanmaz. Bu bakımdan ihbar kurumu taraf sıfatında değişiklik meydana getiren bir 
kurum değildir. Üçüncü kişi ihbar üzerine davaya asli yahut feri müdahil olarak 
katılabilir.” Bkz. ERCAN, a.g.e., s. 77. 

82  “HUMK’nun düzenlemesine göre davanın ihbarının mahkeme kanalıyla yapılması asıl 
olup; görülmekte olan “davanın her halinde ihbar caizdir.” Taraflardan birinin yöntemine 
uygun biçimde düzenleyeceği dilekçe ile davanın ihbarını istemesi halinde davaya 
bakmakta olan mahkemeye düşen görev bu konudaki dilekçeyi doğrudan doğruya davanın 
ihbar edileceği kişi ya da kuruluşa göndermekten ibaret olup; mahkemenin bu konuda 
ayrıca bir karar alması gerekmediği gibi ihbar isteminin hukuken haklı olup olmadığını 
inceleyip bu istemin kabulü ya da reddi yolunda bir karar vermesi de anılan yasa 
hükümleri karşısında olanaklı ve uygun değildir.” (D.5.D. E: 1991/501, K: 1993/4530, T: 
17.11.1993). 

83  KURU – ARSLAN – YILMAZ, a.g.e., s. 601. 
84  ibid., s. 609. 
85  ERDAL, a.g.e., s. 72. 
86  KURU – ARSLAN – YILMAZ, a.g.e., s. 596. 
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müdahil hükmü ancak lehine katıldığı tarafla birlikte temyiz edebilir, hükmü 
yalnız başına temyiz edemez (HUMK md. 57). Feri müdahalede bulunacak 
üçüncü kişinin dava konusu işlem ile arasında makul ilginin varlığı, 
müdahalede bulunabilmeye imkân verecektir.87 

Bu hususta özellikle vergi davalarının hukuki niteliği bağlamında feri 
müdahilin usulü haklarının gözden geçirilmesinde yarar vardır. Yukarıda da 
açıkladığımız üzere, kanımızca vergi davaları (vergi idaresi aleyhine açılmış 
tazminat davaları hariç) bir iptal davası niteliğindedir. Bu bağlamda sübjektif 
taraf ehliyeti açısından İYUK madde 2 bağlamında menfaat ihlaline 
uğranılması yeterlidir. Feri müdahil sıfatını haiz olmak için ise müdahilin 
hukuki durumunun derdest bir dava nedeniyle etkilenmesi gerekmektedir. 
Buradan da, feri müdahilin aslında söz konusu iptal davası açma ehliyetinin 
bulunduğu sonucunu çıkarabiliriz.  

Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak idarenin işlemlerinin yargısal 
denetime tabi olmasının en önemli araçlarından olan iptal davasında, 
davacının davasından feragat etmesi bile hukuk devleti ilkesi çerçevesinde 
sınırlı hallerde geçerli sayılmaktadır. Bu bağlamda, menfaatin ihlali 
çerçevesinde dava açma ehliyetine bile sahip olan feri müdahilin, kararı 
temyiz edememesinin idari yargıda büyük bir çelişki olduğu, bunun da 
İYUK madde 31 yoluyla özel hukuk yargılamasına dair usul kuralları olan 
HUMK’a atıf yapılmasının idari yargıda ne kadar isabetli olduğunu 
tartışmaya açık hale getirdiği kanısındayız.  

Vergi davalarında davanın ihbarı ve davaya müdahale kurumlarına, 
HUMK’un mevcut düzenlemesi biçiminde olmasa bile, esas itibariyle ihtiyaç 
bulunduğu açıktır. Söz gelimi 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 12’nci maddesinde 
Yeminli Mali Müşavirlerin (YMM), tasdik ve tasdikten doğan 
sorumluluğunu düzenlemiştir. Maddenin ilk fıkrası, “Yeminli malî 
müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin 
mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe 
prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim 
standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.” Dördüncü fıkrasına göre 
ise, “Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan 
sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin 
kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek 

                                                 
87  ERDAL, a.g.e., s. 110. 
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cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müseteselsilen sorumlu olurlar. 
Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri 
raporda açıkça belirtirler” şeklinde düzenlenmiştir. 

Böylelikle tasdik işlemleri nedeniyle mükellefle birlikte müşterek ve 
müteselsilen sorumlulukları bulunan YMM’lerin mükellefleri hakkında tesis 
edilen işlemler ve cezalarla ilgili olarak davaya feri müdahil olarak davacı 
yanında katılabilmeleri mümkündür. Ancak müdahale usulünün yasa 
hükümlerine uygun olarak işletilmemesi tabiidir ki mahkeme kararının 
bozulmasına neden olacaktır. 

Örneğin, Danıştay bir kararında88 “Uyuşmazlık konusu olayda, 
ihtilaflı yıl işlemleri incelenen davacı şirket hakkında düzenlenen vergi 
inceleme raporunda YMM ve Serbest Muhasebecinin davacı şirketle birlikte 
müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması gerektiği belirtilmiş; 
tarhiyatın kaldırılması istemiyle davacı şirket tarafından vergi mahkemesine 
açılan davada, YMM ve serbest muhasebeci mahkemeye verdikleri 
26.4.1999 tarihli dilekçelerle, davacı yanında davaya müdahale talebinde 
bulunmuşlardır. Mahkeme söz konusu talep nedeniyle 30.4.1999 günlü ve E: 
1998/582 sayılı ara kararıyla işin esası hakkında sonradan karar verilmek 
üzere anılan kişiler tarafından verilen davaya katılma talebine ilişkin 
dilekçelerin taraflara tebliğine karar vermiş olmasına karşın esas hakkındaki 
kararda bu taleple ilgili olarak herhangi bir karar vermemiştir. Bu durum 
mahkeme kararının YMM ve serbest muhasebeci tarafından temyizine 
olanak tanımadığından, davacı şirketçe verilen temyiz dilekçelerinde anılan 
kişilerin davaya müdahil olarak katılmaları durumunda, bu kişilerin bilgi ve 
beyanlarından da yararlanılacağı ve esas hakkındaki kararın sonucunu 
etkileyeceği düşünülerek” mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir. 

Davaya katılma istemi hakkında mahkemece bir karar verilmesi 
zorunludur. Ancak verilen söz konusu karar, nihai bir karar olmadığından 
tek başına temyiz edilemeyecektir.89 

§. SONUÇ  

Pozitif hukukumuzda “idari davalar” hakkındaki metinler hiyerarşik 
sıralama dâhilinde incelendiğinde özel bir tür olarak vergi davalarını da 
içerdiği görülebilir. Vergi davaları ise özellikle İYUK ve ilgili yasalarda pek 

                                                 
88  D.4.D. E: 1999/4789, K: 2000/658, T: 22.02.2000. 
89  D.8.D. E:1992/1530, K: 1993/1917, T: 04.05.1993. 
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çok terimle ifade edilmeye çalışılmış, bu da vergi davalarının ve vergi 
davaları içerisinde belli bazı süreçler içerisinde ortaya çıkmış diğer 
uyuşmazlıklardan doğan davaların ayrı ayrı dava kategorileriymişçesine 
algılanmalarına neden olmuştur. Oysa kanımızca vergi daireleri aleyhine 
açılacak tazminat davaları hariç, bir vergi davası ister tahsil öncesi 
vergilendirme işlemi aleyhine, ister tahsil aşaması tamamlanmış bir 
vergilendirme işlemi aleyhine açılsın, İYUK madde 2’de belirtilen idari 
davalar katalogu içerisinde iptal davalarından farklı bir dava değildir. Bir 
kısım vergi davaları da, vergilendirme işlemin iptali sonrasında oluşacak 
yeni hukuki durumun fiili duruma uygun hale getirilmesi yükümlülüğü 
bağlamında vergi idarelerince tesis edilen işlemlerle giderilememiş zararların 
tazmini için açılan tam yargı davası karakterli vergi davalarıdır. Şu halde, 
pozitif hukukumuzda iptal ve tam yargı davaları dışında ayrı bir vergi davası 
kategorisi yaratılmamış, kanun koyucunun terimlere ilişkin isabetsiz 
tercihleri bu yöndeki anlaşılmaya neden olmuştur.  

İYUK’un vergi davalarının halli için atıfta bulunduğu özel hukuk 
uyuşmazlıklarına has usul hukuku müesseseleri, vergi davalarında takip 
edilen yargılama usulünde birtakım sorunların yaşanmasına neden 
olmaktadır. İYUK’un konuya ilişkin düzenlemesinin isabetli bulunmadığı, 
uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlara yeterince cevap veremediği tespitleri 
karşısında bu usul hukukuna ilişkin sorunların İYUK içerisinde ayrıca 
düzenlenmek suretiyle çözülmesi gerektiği söylenebilir. Ancak bugün için 
elde olan, uyuşmazlıkların maddi mahiyetinin ve vergi yargıcının yargılama 
yetkisinin sınırlarının daha net biçimde tayin ve tespiti ile genel hükümlerin 
amaca yönelik yorumu ile idarenin denetimi ve hukuk devleti ilkesinin 
gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır. 

İYUK ve VUK’nun vergi davasında ehliyete ilişkin düzenlemeleri 
birlikte değerlendirildiğinde; (1) vergilendirme sürecine ilişkin işlemlerle 
ilgili olarak vergi mükellefi veya sorumlusu ile kendisine vergi cezası 
kesilenler tarafından vergi davası açılabilecek, dolayısıyla da bu kimseler 
açısından önceki genel düzenlemede var olan menfaat ihlali şartının 
aranmasına gerek bulunmayacağı ancak söz konusu işlemlerin yukarıda 
sayılanlar dışındaki kimselerce dava edilmesi halinde İYUK anlamında 
menfaat şartının aranmaya devam edeceği, (2) kamu alacağının cebren 
tahsili aşamasında tesis edilen işlemler eliyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar 
hakkında açılacak vergi davalarında, hukuka aykırı tahsilât işlemleriyle 
tahsil edilen paranın iadesi istemi dışında hukuka aykırı işlem nedeniyle 
uğranılan bir zararın tazmini talebini içermemekte ise iptal davası olarak 
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nitelenebileceği ve menfaati ihlal edilen kimselerce iptal davasına konu 
edilebileceği (3) hukuka aykırı vergilendirme işlemi yahut cebren tahsil 
işlemleri nedeniyle doğan diğer zararların tazmini istemli vergi davasında ise 
bu davalar tam yargı davası karakterinde olduklarından sübjektif ehliyet hak 
ihlali kıstasına göre belirlenmesi gerektiği sonuçlarına varılabilir. 

Vergi davalarında yer alabilecek üçüncü kişilerin belirlenmesinde en 
önemli ölçüt, yargı mercii önüne taşınmış uyuşmazlık nedeniyle menfaati 
etkilenebilecek kimselerinde davaya dâhil edilebildikleri bir usul hukuku 
sisteminin yaratılması ile uyuşmazlıkların çözülmesi olabilir. Bu bağlamda 
özellikle YMM’lerin menfaatlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle haricen 
öğrendikleri yahut kendilerine ihbar edilen davalara feri müdahale yoluyla 
katıldıkları gözlemlenmektedir. Ancak mükelleflerinin, ileride YMM’lerinin 
sorumluluğunu doğurabilecek vergi uyuşmazlıkları hakkında açtıkları 
davalarda, mahkemelerin davayı YMM’lere resen ihbar etmelerine yönelik 
bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu ortadadır. Böyle bir düzenleme yanında 
İYUK’da yapılacak değişiklik ile feri müdahile mahkeme kararını yanında 
katıldığı taraftan ayrı olarak temyiz edebilme hakkı da tanınmalıdır. 
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AYM : Anayasa Mahkemesi 
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İYUK. : İdari Yargılama Usulü Kanunu 
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s. : sayfa 
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vd. : ve devamı 

VUK. : Vergi Usul Kanunu  
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DEMOKRASİ VE HUKUK ÜZERİNE 

Sedat ÇAL* 

Özet: 

Demokrasi, üzerinde çok tartışmalar yaşanan, gerek hukuk ve gerek 
diğer sosyal bilim alanlarında belirleyici (kurucu) nitelikte bir kavramdır. Bu 
çalışmada, demokrasi ve hukuk bağlamında bir irdelemeye gidilmesi 
öngörülmektedir. Bunu yaparken, demokrasi kavramının ayrıntılı teknik 
analizine olabildiğince az gidilmekte ve daha ziyade başlıca temel 
özelliklerine değinilmektedir. Çalışmanın temel hareket noktası ise, 
demokrasi kavramının anayasa ve özellikle idare hukuku alanlarındaki pek 
çok tartışmanın meşruluk kazandırıcı aracı olarak kullanılması ve kanımızca 
yetersiz derinlikteki algılamalardan kaynaklanan sorunların varlığı düşüncesi 
olmuştur. Temeli oluşturan kavramın gerektiği gibi kavranılmaması, 
kuşkusuz, güncel yaşamda karşılaşılan pek çok kamusal işlem ve eylemin 
anayasa ve idare hukuku öğretisi ile yargı uygulamalarında hatalı biçimde 
olumlanmasına yol açmaktadır. Daha da önemlisi, bu durum böylece 
toplumda, bireysel özgürlükler üzerindeki kısıtlayıcı olumsuz sonuçlarıyla 
belirmektedir, özellikle de ekonomik alanlarda. 

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Siyasal Katılım, Demokrasi 
Eksikliği, Temsili Demokrasi, Hukukun Üstünlüğü. 

On Democracy and Law 

Abstract: 

Democracy is a highly contested concept which appears to be a 
determinant (constituent) figure in both law and other social sciences. This 
study envisages to have an inquiry in the context of democracy and law. 
While doing so and to the extent possible, attention is paid more on the basic 
features of the concept of democracy rather than dealing with its technical 
and detailed analysis. The basic argument that has motivated this study is the 
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understanding that democracy as a concept is used as the source of 
legitimization through many legal discussions in constitutional and 
administrative law fields as well as in juridical applications, and thereby 
paving the way to problems based on inadequate and unjustifiable 
perceptions. And when such a founding concept is not perceived or posited 
correctly this inevitably leads the constitutional and administrative law 
doctrine as well as the courts to mistakenly legitimize and approve many 
administrative or public acts encountered in daily life. More importantly, it 
appears to be severely undermining individual freedoms and liberties 
particularly in the field of economic activities within the society. 

 

Key Words: Democracy, Political Participation, Democratic Deficit, 
Representative Democracy , Supremacy of Law. 
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 “Bilgisizlikle yetinmek, demokrasiyi yadsımaktır, onu bir hayalete 
dönüştürmektir.”1 

 

“İnsanlar  birbirleri için dünyaya gelmişlerdir.  Bu nedenle onları 
eğit ya da katlan onlara.”2 

 

 

Giriş 

Bu çalışmada, demokrasi ile hukuk arasındaki etkileşimler üzerinde 
bir analize gitmeye çalışılacaktır. Hukuk öğretisinde ve özellikle kamu 
hukukunun siyasal alanlarla ister istemez kesiştiği –giderek yoğun bir 
ilişkiye girmek zorunda kaldığı- anayasa hukuku ile idare hukuku 
alanlarında analitik olmaktan uzak kalarak sentetik niteliğiyle öne çıkan 
değerlendirmelere gidildiği yönündeki olası kuşkular, çalışma konusunu ele 
almaya yönelten başlıca neden olarak gösterilebilir. 

Kuramsal temelde daha çok ‘saf hukuk’ anlayışıyla yahut pozitif 
hukuk kavrayışıyla3 gerekçelendirilebilecek olan bu yaklaşım, daha da 
ötesinde böylesi bir yaklaşımın benimsenmediği anlayışlarda dahi ciddi bir 
sorunla yüzyüze gelmektedir: Hukukun dayandığı temeli, özellikle de çağdaş 
toplumlarda demokrasi olarak betimlenen kavramı ya görmezden gelmek, ya 
da onu gerektiği yahut lâyık olduğu şekilde kuşatan bir algıdan uzak 
kalabilmek. 

Öte yandan, sadece demokrasi kavramının hukukla kesişimi 
bağlamında üzerine kitaplar yazmayı gerektiren bir hacim sorunuyla 
karşılaşılması doğaldır. Dolayısıyla, çalışma temel parametrelere –kuşkusuz, 
aynı hacim sorunu nedeniyle bu alanlara ilişkin kaynaklara değinme 
bağlamında tüketici bir niteliği amaçlamadan- değinerek, orada sınırlı 
tutmayı öngörüyor. Bununla beraber, demokrasi kavramının gerektiği 

                                                 
1  Maalouf, Amin; Çivisi Çıkmış Dünya, (Çev. Orçun Türkay), 5. Baskı, YKY, İstanbul, 

2009, s. 145. 
2  Aurelius, Marcus; Düşünceler, (Çev. Şadan Karadeniz), 3. Baskı, YKY, İstanbul, 2009, s. 

119. 
3  Değinilen kavramlara ilişkin bir değerlendirme ve ayrıntılı bilgi için bkz. Çal, Sedat; İdare 

Hukukunda Bilimsel Yaklaşım Sorunu -I, TBBD, Y. 23, Sy. 92, 2011, s. 183-209. 
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biçimde algılanabilmesi amacıyla güncel yaşamda gözlemlenen sorunlara 
veya uygulamalara atıf yapılmaktadır. Nihayet, bununla da yetinilmeyip, 
düşünceler aktarılırken okuyucunun konuları rahat biçimde algılamaya 
gidebilmesi için akıcı, “teknik irdeleme yönteminin ‘kuru’ biçemi”nden uzak 
kalmaya çalışan bir yöntem de ayrıca benimsenmektedir. 

Giderek değinmek gerekirse, demokrasi ve hukuk üzerine bir 
çalışmada vesayet konusuna değinmek son derece gerekli ve yararlı 
olacaktır. Bununla birlikte, işbu çalışmanın hacmini artırmamayı teminen 
anılan konuyu ayrı bir çalışma içerisinde münhasıran değerlendirmeyi uygun 
bulduk; zira, vesayet konusu kapsamlı bir değerlendirmeyle ancak 
irdelenebilir kanısındayız. Dolayısıyla, anılan kavrama burada çok sınırlı 
biçimde yer vermekteyiz. Nihayet, işbu satırların yazıldığı dönemle eş 
zamanlı olarak anılan çalışmayı da tamamlamak üzere olduğumuzu 
belirtmek isteriz. 

Elinizdeki çalışmanın, konu olarak “demokrasi” kavramına yer 
verilmesi itibariyle anayasa hukuku alanına ait bulunduğu yönünde olası bir 
algılamaya gidilebilmesi mümkündür. Bununla beraber, öncelikle 
vurgulamak gerekirse, yazının temel hareket noktası daha çok idare hukuku 
bağlamındaki gereksinimlerden kaynaklanmaktadır. Özellikle idare hukuku 
öğretisinde, idarenin eylem ve işlemlerine karşı gerek yargının yerindelik 
denetimi kısıtları4 ve gerek ekonomik alanda ziyadesiyle beliren ‘keyfîlik’ 
niteliği karşısında, keyfiyeti demokrasi kavramı etrafında olumlamaya 
eğilimli görüşler –ilerleyen bölümlerde değinildiği üzere- yeterince çok 
                                                 
4  Çağlar’a göre, ”(b)ir hukuk normunun anlamını kimin tesbit edeceği sorusu, her zaman, 

siyasi bir sorundur. İdare hukukunda yerindelik takdiri ve yasallık denetimi bu soruya 
getirilen bir çözümdür ve yerindelik kavramı, idarenin takdir yetkisinin bir doğrulaması 
sayılmıştır” (Çağlar, Bakır; Anayasa’nın Hukuku ve Anayasa’nın Yargıcı Yenilenen 
Anayasa Kavramı Üzerine Düşünceler, AYD, C. 8, 1991, s. 43). “Ancak bu takdir yetkisi 
bütünü ile yargı denetimi dışında değildir ve yargıç normların muhtevasını yorumlama 
yetkisini kullanarak denetimini yoğunlaştırıp eksiltebilir” (bkz. Rolland’dan aktaran: İbid., 
s. 44). “İdari işlemlerde takdir yetkisi, nesnel (objektif) ölçüler içinde yasal amaca ve 
kamu hizmeti gereklerine uygun biçimde kullanılabilir” (Azrak, A. Ülkü; İdari Yargı 
Denetiminin Sınırı Olarak İdarenin Takdir Yetkisi, İHİD (Vakur Versan’a Armağan Özel 
Sayısı), Y. 6, Sy. 1-3, 1985, s. 20). Yine, takdir yetkisinin kamu yararından oluşan “iç” ve 
ilgili yasa hükmünün açıkça belirlediği durumlarda bu kapsamdan doğan bir “dış” sınırının 
bulunduğu belirtilmektedir; ayrıca, Hans Huber’deki gibi “takdir kudretini, pek mâsum bir 
görünüşe sahip olduğu halde, sonunda Truvalıların yenilgisini hazırlayan tahta ata” 
benzeten yaklaşımlar da görülüyor (bkz. Azrak, Ülkü; Yargı ve İdare – İki Fonksiyonun 
Karşılaştırılması Üzerine Bir Teorik Deneme, (Ayrı Bası), İÜHFM, C. XXXIV, Sy. 1-4, 
1969, s. 18 ve aynı yerde 18 no.lu dipnot).  
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sayıdadır.5 İşte, çalışmada demokrasi kavramının etrafında yoğunlaşan 
irdelemelerin başlıca amacı, anılan olumlamanın yersizliği üzerinde bir 
denemeye gitme çabası olarak algılanırsa, bunda isabet olacaktır 
kanısındayız. 

I. Kavramsal Arka Plan 

Hemen neredeyse tüm genel hukuk kitaplarında çoğunlukla insanın 
toplumsal bir varlık olduğu ifadesiyle söze başlandığı görülür; zira, 
“münferit ve mücerret insanın hukuk ilminde yeri yoktur.”6 Bu yönde, 
insanın “sosyal hayvan”, yani “zoon politikon”7 olduğu anlayışının ilk kez 
Aristo tarafından ileri sürüldüğü savlanır.8 

                                                 
5  Çalışmamızda demokrasi kavramına yönelik olarak “nosyon” temelinde bir anlayışın 

ortaya konulmasına özen gösterilmesi, başlıca amaçlar arasındadır. Buna neden dolayı 
yönelindiğine değinmeden önce, bir anekdota yer verelim. İsiah Berlin’in aktardığına göre, 
Yirminci yüzyılın henüz başlarında J. A. Smith’in felsefe derslerine giren Harold 
Macmillan, Smith’in öğrencilere şöyle seslendiğini belirtmekteydi: “Beyler, hepiniz farklı 
kariyerlere sahip olacaksınız: bazılarınız avukat olacak, bazılarınız asker, bazılarınız 
doktor veya mühendis, , bazılarınız memur, bazılarınız toprak sahibi veya siyasetçi olacak. 
Hemencecik söyleyeyim ki bu derslerde size anlatacağım hiçbir şey, yetteneklerinizi 
kullanmaya teşebbüs edeceğiniz bu alanların hiçbirinde, size en ufak bir fayda 
sağlamayacaktır. Fakat size bir şey vaat edebilirim: Eğer bu dersi sonuna kadar takip 
ederseniz, birisinin ne zaman zırvalamaya başladığını hemen anlayabileceksiniz.” Berlin 
devam ediyor: “Bu düşüncede doğruluk payı var. Felsefenin faydalarından biri, eğer 
doğru öğretilirse, siyasi retorik, kötü söylemler, dalavere, hile, açık olmayan sözler, 
duygusal şantaj ve her türlü aldatma ve sahtekârlığı fark etme yeteneğini insana 
kazandırmasıdır. Felsefe eleştirel yeteneği büyük oranda keskinleştirir” (bkz. Berlin, 
İsaiah; İsaiah Berlin’le Konuşmalar, (Söyleşi: Ramin Jahanbegloo; Çev. Zeynel Kılınç), 
YKY, İstanbul, 2009, s. 45). İşte, “nosyon” temelinde hareket etmeye çalışılmasının 
ardında, “demokrasi” kavramına dayalı olarak genelde kamu hukuku ve özelde anayasa ile 
idare hukuku alanında uygulama ile akademiyada karşılaşılan irdelemelerin ne zaman –
Berlin’in ifadesiyle- “zırvalamaya” başladığını anlayabilme yetisini kazanmaya yönelik bir 
çaba yatmaktadır. Öte yandan, Berlin’in değindiği “felsefe eğitiminin her türlü aldatmaya 
engel olan” yapısına atfen, siyasal iktidarların felsefe eğitimini ortaöğretim müfredatından 
kaldırma yanlısı eylem yahut yaklaşımlarının arkasında yatan belli belirsiz niyetlere 
gönderme de yapılabilir. 

6  Özyörük, Mukbil; Hukuka Giriş, AÜHF Yayını, Ankara, 1959, s. 5. 
7  Anılan terimin “siyasal hayvan (“animal politique”) olarak da aktarıldığı görülmekle 

beraber, buradaki “politikon” kelimesinin “siyaset” anlamında değil, eski Yunan’daki 
“polis” teriminin içerdiği “şehir/kent” anlamından türediği, böylece topluluk kavramına 
işaret etmekle “sosyal/toplumsal” anlamında belirdiği vurgulanmaktadır (bkz. ibid., s. 5, 1 
no.lu dipnot). 

8  Bkz. ibid., s. 5. 
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Buna karşın, özellikle çağdaş demokrasilerde yaşayanların büyük 
çoğunluğunun siyasal etkinliklerle pek az ilgilendikleri; bundan dolayı, 
davranışlarını faydacı bir hesap mekanizması çerçevesinde belirleyen bir 
“homo civicus”dan söz edilmesi gerektiği de ayrıca ileri sürülen savlar 
arasındadır. Buna göre, “... dürtüleri, ihtiyaçları ve istekleri (çıkarları) 
önüne siyasal gelişmelerin yarattığı engeller çıkmazsa homo civicus politika 
ile ilgilenmez.”9 

İnsan topluluklarının siyasal topluluk halinde ortaya çıkabilmeleri 
bakımından bir kurallar dizgesi (anayasa) üzerinde anlaşarak üstün bir 
buyurucu güce, yani iktidara vücut vermeleri gerekir.10 İbni Haldun’un 
anlatımıyla, “(h)er topluluğun bir düzenleyici, yasaklayıcı ‘otorite’ye ihtiyacı 
vardır.”11 Toplumsal yaşamın gerektirdiği düzen ve bu düzenin içerisinde 
oluşturulan kurallara uymayı sağlamak üzere12 “toplum adına güç kullanma” 
keyfiyeti, inanç13 veya güç (şiddet) kaynaklı iktidar kullanımı 

                                                 
9  Mumcuoğlu, Maksut; Çağdaş Demokrasi Kuramlarında Katılma ve Türkiye’de Katılmanın 

Gelişimi, AÜHF Yayını, Ankara, 1982, s. 35. Yazar, devamla şöyle diyor: “Homo civicus, 
menfaatlerine yönelik bir tehdit belirdiğinde, dolaysız biçimde bu tehditi kaldırmak üzere 
politika ile ilgilenir, engel veya tehdit kalkar kalkmaz tekrar kendi özel alanına döner” 
(ibid; keza, bkz. Dahl’dan aktaran: Krouse, Richard W.; Polyarchy & Participation: The 
Changing Democratic Theory of Robert Dahl, Polity, Vol. 14, Sy. 3, 1982, s. 448, 449. 
Dahl’a göre, insan doğası gereği homo politicus değildir, sadece bu yönde bir potansiyel 
taşır ama gerçekte sadece kimi bireylerde homo politicus özelliği görülür, ki bu da esasen 
“elitist bir istisnadır” (ibid, s. 449). Krouse, burada Dahl’ın anılan iki kavram arasındaki 
farkı açıklamaya girişmediği ve sözgelimi sosyoekonomik etkenlerin bireylerin homo 
civicus olmasında ezici bir rol oynadığına ilişkin bizzat kendi deneysel bulgularını analiz 
etmekten uzak durduğu yolunda eleştiri getirmektedir (bkz. ibid)). 

 Sonuç olarak, burada değinilen keyfiyet, geniş kitlelerin siyasetle ilgisinin “saiki ve 
derecesi” ile ülkemizdeki olası izdüşümleri bağlamında oldukça önem taşıyor denilebilir. 

10  Mumcuoğlu, Maksut H.; Kendine Özgü Bir Siyasal Topluluk - Antik Çağ Polis’i, AÜHF 
Yayını, Ankara, 2001, s. 41. 

11  Hassan, Ümit; İbn Haldun – Metodu ve Siyaset Teorisi, Gözden Geçirilmiş 2. Basım, 
AÜSBF Yayını, Ankara, 1982, s. 214; keza, aynı yönde bkz. s. 257. İbni Haldun’un son 
dönem Osmanlı zihniyetini ve politikalarını derinden etkilediği savlanmaktadır (bkz. 
Deringil, Selim; İktidarın Sembolleri ve İdeoloji – II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909), 
(Çev. Gül Çağalı Güven), YKY, 3. Baskı, İstanbul, 2007, s. 36). 

12 Özyörük, Hukuka Giriş, op. cit., s. 8, 9. 
13 Sözgelimi, “(g)erek Rus, gerek Osmanlı örneklerinde, halkla doğrudan bir kutsallık bağı 

oluşturmak yoluyla, siyasal partiler ve parlementolar gibi elverişsiz aracılardan uzak 
durabilme umudu besleniyordu” (bkz. Deringil, İktidarın Sembolleri ve İdeoloji – II. 
Abdülhamid Dönemi (1876-1909), op. cit., s. 32). Giderek siyasal erkin kaynağı olarak 
monarşiyi meşrulaştırma bağlamında Tanrı’nın Adem’i yarattığı anda ona “monark” erkini 



 
 
 
 
 
 
 

 ÇAL 227 

yöntemlerinden süzülerek, nihayet “ikna” odaklı temsili demokrasi 
kavramına bürünebilmiş14 ve günümüzde pek çok siyasal topluluğun içinde 
şekillendiği bir kavram olarak öne çıkmıştır. 

Esasen, “(d)evletin üstün zecrî otoritesinin, hiçbir toplumda kayıtsız, 
şartsız, keyfe göre işlediği, uygulandığı ileri sürülemez; bu, aslında, her çeşit 
otorite için doğru bir yargıdır.”15 Üstelik, insanlık tarihinin uzun soluklu 
serüveninde biraz daha geriye gidildiğinde, “vatandaş”ların siyasal iktidar 
erkinin kullanımına (yönetime) doğrudan katılımını16 içeren “site devleti 

                                                                                                                   
bağışladığı, “babanın oğlu üzerindeki haklar” şeklinde Adem’den başlayarak insan nesli 
üzerinde “babalık hakkı”nın ‘monark’a ait olduğu savlanıyordu (anılan yaklaşım ve 
eleştirisi için bkz. Locke, John; Hükümet Üzerine Birinci İnceleme – Bay Robert Filmer ve 
Yandaşlarının Yanlış İlke ve Temellerinin Yıkılışı, (Çev. Fahri Bakırcı), Kırlangıç 
Yayınevi, Ankara, 2007, s. 5. vd.). Anılan “baba” figürünü başka kaynaklarda da 
gözlemlemk mümkündür; sözgelimi, Blackstone da aynı şekilde siyasal iktidarın ekonomi 
de dahil toplum düzenini sağlayan kurallar koyma hakkını “milletin babası” olma 
keyfiyetiyle açıklamaya çalışmaktaydı (bkz. Dubber, Markus Dirk; “The Power to Govern 
Men and Things”: Patriarchal Origins of the Police Power in American Law, BLR, Vol. 
52, Sy. 4, 2004, s. 111). O kadar ki, ABD’deki kimi kolonilerde toplum düzeninin daha en 
başta aile ortamı içerisindeki otorite üzerinden kurgulanması nedeniyle, aile kurmaktan 
uzak kalmayı tercih eden bekarların ya evlenmeleri ya da koloniyi terketmeleri yönünde 
kurallar konulmaktaydı (bkz. ibid., s. 113).  Nihayet, Türk toplumlarının Orta Asya’daki 
yaşayışında egemenlik erkinin Gök Tanrı’dan geldiği ve böylece Kağan’ın Tanrısal bir 
misyonunun bulunduğu anlayışı yer etmişti (bkz. Pamir, Aybars; Türkler’in Geleneksel 
Dini Şamanizm’in Orta Asya Eski Türk Kamu Hukuku’na Etkisi, AÜHFD; C. 52, Sy. 4, 
2003, s. 176 

14  Bu bağlamda demokrasi kavramının tarihsel gelişim sürecine ve arka planındaki düşünsel 
evrime ilişkin olarak keyfiyeti topluca ve kısa biçimde –giderek isabetle- irdeleyen bir 
çalışmaya bakılabilir (bkz. Karamuk, Gümeç; Modern Demokrasi’nin Batıdaki Düşünce 
Temellerine Genel Bir Bakış, HÜEFD, Sy. 1, 1986, s. 38-53. 

15  Ortaylı, İlber; Son İmparatorluk Osmanlı (Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek 2), Timaş 
Yayınları, İstanbul, 2007, s. 2. Gerek Eski Çağ stoizminin belirdiği devirde ve gerek Orta 
Çağ sonlarına doğru bütün insanların hükümdarlar da dahil olmak üzere ilâhî kanuna tâbi 
oldukları ve yönetenlerin buna aykırı hareketleri durumunda direnme hakkının doğacağı 
anlayışının –yeterince etkili olamamakla beraber- ileri sürüldüğü görülüyor (bkz. Tuncay, 
Aydın H.; Danıştayın Yargısal Yönü, içinde Yüzyıl Boyunca Danıştay,  İkinci Baskı, 
Danıştay Yayını, Ankara, 1986, s. 6). 

16 Mumcuoğlu, H. Maksut; Antik Demokrasinin Kuruluş Süreci, AÜHF Yayını, Ankara, 
2001, s. 19, 20. Bu durum, kuşkusuz, toplumu oluşturan nüfusun sayıca azlığından ve 
iklim gibi diğer koşulların elverişliliğinden kaynaklanıyordu (bkz. ibid). “... (D)oğrudan 
demokrasi adını verdiğimiz bu yönetim şeklinin ancak Atina gibi küçük ve basit bir şehir 
devleti için söz konusu olabileceği; yönetimin özel bilgi ve yetenekleri gerektirecek kadar 
karmaşık ve çok vakit alan bir iş haline geldiği devletlerde, doğrudan demokrasinin 
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demokrasisisi”17 dahi bu Antik Çağlarda hüküm sürebilmiştir.18 Şu halde, 
tarihin karanlıklarından günümüze doğru bir yolculuğa çıkıldığında, iktidarın 
kullanımına yönelik olarak bireylere söz hakkı tanımak bağlamında oldukça 
çelişkili olduğu savlanabilecek bir seyir gözlenir. Öğretiden bir ifadeyle; 

 “(d)evlet kudretinin sınırlanması problemi çok eskidir ve idare 
edenlerin haiz oldukları kudreti, idare edilenlerin en az zararına kullanmak 
durumunda bırakılmaları murad edilmiştir. İdare edenlerin iktidarlarını 
kötüye kullanmalarını önlemek çabasında insanlık, Konfüçyüs’den19 bugüne, 
                                                                                                                   

gerçekleştirilmesinin beklenemeyeceği açıktır” (Araslı, Oya; Adaylık Kavramı ve 
Türkiye’de Milletvekilliği Adaylığı, AÜHF Yayını, Ankara, 1972, s. 9). 

17 Antik Çağ’daki Yunan polis devleti örneklerinden daha önceki dönemlerde dahi kent 
devletlerine rastlandığı gibi (ilk kez İ.Ö. 2800-2350 yıllarında Sümer uygarlığında 
görülmüştür), sonrasında da Venedik veya Floransa gibi kent devletleri bulunmaktadır 
(bkz. Mumcuoğlu, Kendine Özgü Bir Siyasal Topluluk - Antik Çağ Polis’i, op. cit., s. 32). 
Bununla birlikte, bunların Antik Çağ site devletlerinden “özde” ayrıştırılması gerektiği 
savlanmaktadır. Buna göre, “Ortaçağ kentlerinin kuruluş ve örgütlenmelerinde askeri 
amaçlar değil, akılcı ekonomik çıkarlar öncelik taşımıştır. Ortaçağ kentinde merkezi 
siyasal rolü oynayanlar, kentli girişimciler ile küçük kapitalist zanaatârlar, dolayısıyla 
onların loncalarıydı.” Antik Çağ’da köylülük toplumsal yaşamın her alanında belirleyici 
iken ve köylülerin çıkarları öncellenirken, diğerinde ise demokrasinin taşıyıcı ögesi olarak 
loncalar öne çıkmaktadır (Weber’den aktaran: İbid., s. 34, 35). Giderek, “Polis” teriminin 
günümüzdeki devlet anlamında olmadığı da özellikle vurgulanmaktadır (bkz. ibid., s. 88; 
keza, bkz. Cartledge, Paul; Greek Political Thought: the Historical Context, içinde The 
Cambridge History of Greek and Roman Political Thought (Eds. Christopher Rowe / 
Malcolm Schofield), CUP, 2000, s. 17, 18). 

 Öte yandan, klasik Yunan ve daha genel olarak bu çağ felsefesinde devlet mutlak bir 
güçtür ve kişi hayatının bütün aşamalarında üstün bir nezaretçi, kamunun tek temsilcisi ve 
hâkimi olarak yer aldığı görülür (bkz. Tuncay, Danıştayın Yargısal Yönü, op. cit., s. 6). 

18  Davis, James C.; İnsanın Hikayesi, (Çev. Barış Bıçakçı), TİBKY, 11. Baskı, İstanbul, 
2007, s. 55. Buna karşın Mumcuoğlu ise, Antik Çağ’da Yunanlıların, “yurttaşlar 
topluluğu”nun dışında, toplumun üzerinde yer alan bir iktidar/otorite veya yaptırım gücüne 
sahip bir devlet düşüncesine kesinlikle yabancı olduklarını belirtiyor (bkz. Mumcuoğlu, 
Kendine Özgü Bir Siyasal Topluluk - Antik Çağ Polis’i, op. cit., s. 88, 92). Görüleceği 
üzere, Mumcuoğlu’nun bu ifadesi hemen yukarıdaki dipnotun son paragrafındaki alıntıyla 
çelişiyor gibidir. 

 Nihayet, Antik Çağ’da demokrasi uygulaması “yekpâre” bir düzlem içerisinde 
görülmemekte ve Atina polis devletine mahsus kalmaktadır. Zira, hemen aynı dönemdeki 
diğer site devletlerinin büyük kısmı oligarşik, küçük bir kısmı da aristokratik rejimlerle 
yönetiliyordu (bkz. Mumcuoğlu; Antik Demokrasinin Kuruluş Süreci, op. cit., s. 3). 

19  Burada Konfüçyüs’e atfen Bertrant Russel’ın aktardığı bir söylenceye yer vermek yerinde 
olacaktır. Buna göre, bir ırmak kıyısında vahşi bir kaplanın saldırısına uğrayarak eşini ve 
çocuğunu yitiren bir kadına neden hâlâ aynı yerde yaşamaya devam ettiği sorulduğunda, 
kederli kadının yanıtı şöyle olmuştur: “Başka yerde baskıcı hükümet var”. Konfüçyüs’ün 
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itidal ve hayırhahlıktan tutun da, Demokrasiye kadar birçok çareyi 
denemiştir.”20 

Toplumsal yaşamın gerektirdiği düzen, yanı sıra doğal olarak bir 
düzenin gerektirdiği kurallar silsilesini de ifade etmekte ve böylece hukuk 
kavramı ortaya çıkmaktadır. Öyle ki, iktidarlar da sonuç olarak bir kurallar 
dizisine gereksinim duymuştur; en mutlakiyetçi olanından daha özgürlükçü 
olanlarına21 değin sıralanan bir dizgi içerisinde. İşte, siyasal erkin veya başka 
deyişle “iktidar gücü” kullanımının ne tür bir şekillenmeye bağlı kılınacağı 
hususu, siyasal sistemleri ortaya çıkarmaktadır. Esasen, iktidar sosyal bir 
olgudur ve bu sosyal olguyu siyasal ilişkiler yaratmaktadır.22 

Egemenlik ve böylece kural koyma (hukuku belirleme) hakkı kimde 
olacaktır; dahası, bu erk nasıl kullanılacaktır?23 Bu soruya yanıt için tarihe 

                                                                                                                   
verdiği ders şudur: “Çocuklarım, şunu  daima aklınızda tutun; baskıcı hükümet vahşi bir 
kaplandan daha korkunçtur”  (Russel’dan aktaran: Zabunoğlu, Yahya; (Bir Hukuk ve 
Siyasal Bilim Problemi Olarak) Devlet Kudretinin Sınırlandırılması, AÜHF Yayını, 
Ankara, 1963, s. III). 

20  ibid., s. 172. 
21  Felsefe alanından yükselen aykırı bir yaklaşıma göreyse, özgür birey ve bireysel özgürlük 

kavramları, aslında iktidar istencinin (iradesinin) baştan çıkarmasının bir sonucu ve 
deyimlenmesi olarak ortaya çıkmaktadır; ‘özneleştirme’, işte bu nedenle ve egemen 
tahakkümü kurgusuna gidebilmek amacıyla oluşturulmuştur (bkz. Turan, Müslüm; Özne 
ve İktidar, ESBD, C. 6, Sy. 22, 2007, s. 286). Sözgelimi, Althusser’e göre “(t)abiiyet altına 
alınmaları yoluyla ve tabiiyet altına alınmaları için vardır ancak özneler...” 
(Althusser’den aktaran: İbid). Yine, Nietsche’ye göre, “cezalandırılmak ve suçlanabilmek 
içindir özgür olmanın öngörülmesi” (bkz. ibid.). Kuşkusuz, bu bağlamda özgürlüklerin mi 
sorumluluğu getirdiği, yoksa sorumluluk yükleyebilmek için mi özgürlüklerin 
kurgulandığı sorgulaması bir ‘fasit daire’ tartışmasına neden olabilecektir. 

22  Zabunoğlu, (Bir Hukuk ve Siyasal Bilim Problemi Olarak) Devlet Kudretinin 
Sınırlandırılması, op. cit., s. 160. 

23  Burada “kurucu iktidar” değil; “kurulmuş iktidar” anlamında, egemenliğin oluşturulmuş 
bir hukuk kurgusu içerisinde algılanması bakımından egemenliğin nasıl kullanılacağı 
hususu kastedilmektedir (anılan terimler hakkında bkz. Gözler, Kemal; Kurucu İktidar, 
Ekin Kitabevi, Bursa, 1998, s. 13-17). Öğün ise, kurucu iktidara yönelik tesbitlerinde 
önemli bir hususun altını çiziyor: “Kurucu yasa (yazar burada Anayasayı kastediyor) 
politik toplumun kendi kendisini inşa etmesidir.Bu basit olarak malzemelerin bir araya 
getirilmesiyle başarılabilecek bir iş değildir. Kurucu unsurlardan her birinin kendisinin 
mutlak güç olmadığını sindirmesi işlerin önünün açıldığının göstergesidir” (bkz. Öğün, 
Süleyman Seyfi; Politika ve Kültür, Dora Yayınları, Bursa, 2010, s. 195). Ülkemizde 
gözlenen uygulamalar ise bu yolun açılmasına daha hayli zaman olduğunu düşündürmeye 
elverişli görünüyor. Öte yandan, “orjinal anayasacılık” adıyla beliren –ve anayasanın 
sabit, orjinal bir anlamı bulunduğu varsayımına dayanan (bkz. Smith, Peter J.; The 
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bakıldığında, egemenliğin kavram olarak önce ilahi güçlere atfedildiği ve bu 
meyanda ayrıca geleneklere de dayandırılarak “nizam-ı alem için 
hükümdarların koyduğu ‘siyâset-i sultânî ve yasag-i pâdişâhî’ nizamı”nın24 
ayrıca yer aldığı bir sistemin kullanıldığı25, bilahare “laik26” bir yaklaşımla 
demokratik temelli milli egemenlik ve halk egemenliği anlayışına geçiş 
yapılmak suretiyle egemenliğin halka indirildiği bir süreçten geçildiği 
gözlenir.27 

                                                                                                                   
Marshall Court and the Originalist’s Dilemma, MLR, Vol. 90, 2006, s. 613)- kurama göre, 
“kurucu anayasal siyaset” ile “normal siyaset” arasında keskin bir ayrım bulunur (bkz. 
Webber, Grégoire C. N.; What is an Original Constitution?, LSE Working Papers No. 
19/2009, s. 19). Giderek bu durum çoğunluk karşıtı da sayılmaz; zira, anayasada yer 
verilmiş bulunan önceki yükümlülüklere dayanır (bkz. Ackerman’dan aktaran: İbid.). 
‘Orjinal anayasacılık’ yaklaşımında, belirli alanların seçilerek buralarda değişimin 
önlenmesi ve siyasal tartışmalar ile güncel (sıradan) siyasetten bunların ırak tutulmasının 
başlıca temel amaç olduğu vurgulanmaktadır (bkz. ibid., s. 11). Anayasanın sessiz kaldığı 
durumlarda ise demokratik etkinliğin önünde bir engel bulunmaz ve demokratik etkinlik 
serbestçe yoluna devam edebilir; bu tür alanlarda artık (türev) yasa koyucunun insafına 
kalınan bir keyfiyet gözlenir. Böylece denilebilir ki, bu anlayışa göre demokratik etkinlik 
orjinal anayasanın gölgesinde yaşama alanı bulur. Dahası, bu anlayışa göre, yargının 
anayasa dışı bir kaynaktan (sözgelimi, uluslararası hukuksal enstrümanlardan) ilkeler 
çıkarması gibi hususlar, demokrasi ile orjinal anayasa arasında daha en baştaki kuruluş 
döneminde kurgulanan düzeni bertaraf etme anlamına gelecektir (bzk. ibid., s. 19-21). 
Smith ise, Marshall dönemi Amerikan Yüksek Mahkemesi kararlarına bakıldığında, 
orjinalist anlayışın yargıçların kendi normatif düşüncelerini devreye sokmalarına pek de 
engel olmadığını gösterdiği kanısındadır (bkz. Smith, The Marshall Court and the 
Originalist’s Dilemma, op. cit., s. 674, 675). 

24  İbare, Fatih döneminin idare adamı ve tarihçisi Tursun Beğ’e aittir (bkz. İnalcık, Halil; 
Örfi – Sultani Hukuk ve Fatih’in Kanunları, AÜSBFD, C. 13, Sy. 2, 1958, s. 103). 

25  Bkz. ibid.; keza, bkz. Güriz, Adnan; Türkiye’de Hukuki Pozitivizm, AYD, C. 8, 1991, s. 
148, 149. Bu son kaynağa göre, Osmanlı devletinin “iradeci pozitivist” özelliği, 
Cumhuriyet döneminde “normatif pozitivist” niteliğe dönüşmüştür ve teokratik toplum 
düzeni yerine laik toplum düzeni geçerli kılınmıştır (bkz. ibid., s. 163). 

26  Dikkat çeken bir görüşe göre, laiklik dinsel alanla dünyevi alanın birbirinden uzak 
tutulması değil, güçlerin birleştirilmesidir (Akal’dan aktaran: Saygılı, Abdurrahman; 
Modern Devlet’in Çıplak Sureti, AÜHFD, C. 59, Sy. 1, 2010, s. 72). Çalışmamızın konusu 
“laiklik” olmadığından dolayı ayrıntılara girememekle beraber, ülkemizde yaşanan kimi 
temel sorunlara yaklaşımların daha sağlıklı olabilmesi bakımından bir başka dikkat çekici 
görüşe daha yer vereceğiz. Bu ilginç yoruma göre, ruhban sınıfının eksikliği günümüzde 
Müslüman toplumlarında görülen “başıboşluğun” engellenmesi olanağını bertaraf etmiş 
olması bakımından olumsuz bir işlev olarak da değerlendirilebilir (bkz. Maalouf, Çivisi 
Çıkmış Dünya, op. cit., s. 159). 

27  Gülsoy, Mehmet Tevfik; Özgürlüklerin Korunmasında Anayasa Yargısının Yeri ve 
Meşruluğu, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007, s. 22. 
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Bir görüşe göre de, en genel biçimiyle demokrasi, Eski Çağ’a ait bir 
yönetim şeklidir ve antropologların belirttiklerine bakılarak avcı-toplayıcı 
atalarımızın kendilerini rızaya dayalı önderlik yoluyla yönettikleri 
yaklaşımına itibar edilirse28, demokrasinin insanlar tarafından uygulanan ilk 
yönetim şekli olduğu savlanabilir. Ancak, yerleşik toplum yapısına 
geçildiğinde kabile despotizmi egemen olmuştur ve yazılı tarihin 
başlangıcına varıldığında, karşımıza kendini demokrasi yerine “doğal 
çözüm” olarak monarşi ve aristokrasiye, despotizm ve oligarşiye bırakmış bir 
düzen çıkmaktadır.29 

Nihayet, demokrasinin zor yetişen nadide bir çiçek olarak 
betimlenmesi mümkündür kansındayız. Tarihsel sürece bakıldığında, 
günümüzün işler demokrasilerinin uzun ve sancılı dönemlerden sonra ancak 
etkin ve özgürlükçü çağcıl demokrasiye ulaşabildiği gözlenebilir. Örneğin, 
İngiltere’de üç asır öncesinde demokrasinin izlerine ancak oligarşik bir 
düzlemde rastlanıyor ve sözgelimi Magna Carta monarşik erkin ancak 
baronlara karşı sınırlanması bağlamında ortaya çıkıyordu. Keza, başlangıçta 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde sadece birkaç eyalette liberal 
eğilimler geçerliyken, diğerlerinde dinsel otokrasi hüküm sürüyordu. 

Dolayısıyla, demokrasi idealine ancak özenli ve kararlı bir yaklaşımla 
ulaşılabileceğini akıldan uzak tutmamakta yarar vardır. Yine, unutmamak 
gerekir ki, arzulanan demokrasiye erişildiği kanısı oluştuğunda, işler daha da 
karmaşıklaşabilir. Zira, diyalektik bakıştan hareket edildiğinde, “... 
demokrasi kendisi kalamaz, diyalektik olarak evrilir, kendi kendisini 
aşırılaştırır: önce anarşizme, daha sonra da tiranlığa dönüşür.”30  Nitekim, 
demokratik rejimlerde özgürlüklerin –sistemin doğal işleyişi durumunda 
                                                 
28  Bu noktada ironik bir alıntıya değinmek istiyoruz. Buna göre, avcı/toplayıcı atalarımız 

yerine ülkemiz bakımından demokrasinin köklerini daha yakın bir dönemde görmek 
mümkün sayılabilir. Rivayete göre, Orta Asya’da bir kervan üzerine “çapavul yapmak” 
(yağmalamak) üzere akşam bir köşede buluştuklarında o “sefer” için aralarından birini 
“serdar” seçen gruba seyyah sormaktadır: “Neden aranızdan birini sürekli lideriniz olarak 
seçmiyorsunuz?” Yanıt, şöyle gelmiştir: “Hepimiz eşitiz; onun benden, benim şundan ne 
ayrıcalığım var, ki bir kişiyi daimi lider seçelim? Biz her baskında birini seçeriz, ‘o 
seferlik’ baş olsun diye, o kadar!” (bkz. Mehmet Emin Efendi; İstanbul’dan Orta Asya’ya 
Seyahat, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1986, s. 45). İroniyle ifade 
edilirse, toplumsal kültürümüzdeki “sırayla toplumu yağmalamacı demokrasi” 
kavrayışının tarihsel izdüşümlerini aralayabilme olanağı da böylece doğmuş görünüyor.  

29  Bkz. Dahl, Robert A.; Demokrasi ve Eleştirileri, (Çev. Levent Köker), Yetkin Yayınları, 
Ankara, 1996, s. 295. 

30  Öğün, Politika ve Kültür, op. cit., s. 260. 
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dahi- yok edilebileceği hususu, Madison’ın ifadesinde şöyle belirtilmektedir: 
“İnsanlık tarihinde halk özgürlüğünün kısılması, öyle sanıyorum ki şiddetli 
ve ani darbelerle değil iktidardakilerin adım adım ve sessizce yaptıkları 
tecavüzlerle gerçekleşmiştir.”31 

Şu halde, her daim bu ‘nadide çiçeği’ yaşatabilmek için kararlılık 
içinde, yakından bir ilgi ve ‘ihtimam’ gereği bulunmaktadır. Yalnız, bir 
noktaya değinmek gerekirse, demokrasi kavramının tarihsel serüveninde her 
daim aynı anlam bütünü içerisinde kavranmayabildiği de açıktır. Sözgelimi, 
Antik Çağların demokrasi anlayışındaki demokratik meclislerin siyasal gücü 
neredeyse sınırsızdı ve böyle bir meclis, ilke olarak herşeyi düzenleme 
yetkisine sahipti; bu durumun günümüzdeki bireysel özgürlük alanlarına 
müdahale karşıtı yaklaşımıyla bağdaşmadığı ise açıktır.32 

Yine, bu meyanda demokrasinin toplumda derin ayrılıkların 
belirmediği bir yapı içerisinde ancak işlevsel olabileceğine ayrıca 
değinilmesi, doğaldır ki yarar sağlayacaktır.33 Nitekim, ABD Anayasasının 
anayasal değişikliklere gidilebilmesini son derece zorlaştırmış bir kurgu 
içermesinin nedeni olarak, kuruluş dönemlerinde eyalet kimliğinin 
“Amerikan vatandaşı” kimliğinden önce gelmesi yönündeki toplumsal 
algıdan kaynaklandığına değinilmektedir.34 Bu itibarla, özellikle ülkemiz 
bakımından yakın dönemin toplumsal gelişmeleri bağlamında anılan hususu 
akılda tutmanın yerinde olacağı kuşkusuz savlanabilir. 

                                                 
31  Savaş’tan aktaran: Nişancı, Murat; Liberal Demokrasi ile Popülist Demokrasi Arasındaki 

Gerginliğin Ekonomik Nedenleri, AÜEHFD, C. 5, Sy. 1-4, 2001, s. 588. 
32  “Anılan dönemlerde vatandaşların eşlerini nasıl seçtiklerinden, çocuklarını nasıl 

eğittiklerine veya masalarında ne tür çanak çömlek kullandıklarına varıncaya kadar bütün 
“özel” faaliyetleri, ilke olarak, sıkı kamusal tetkik ve denetime tabi tutulabilirdi – nitekim 
pek çok kez tutuluyordu da” (Geuss, Raymond; Kamusal Şeyler, Özel Şeyler, (Çev. 
Gülayşe Koçak), YKY, İstanbul, 2007, s. 23). 

33  Bkz. Hardin, Russell; Liberalism, Constitutionalism, and Democracy, Chinese Public 
Affairs Quarterly, Vol. 1, Sy. 4, 2005, s. 256. 

34  Buna göre, anayasal değişiklik kurgusu kendisini öncelikle “New Yorklu” yahut 
“Kaliforniyalı” addeden bir halk nedeniyle ‘katı anayasa’ şeklinde öngörülmüştü (bkz. 
Ackerman, Bruce; The Living Constitution, HLR, Vol. 120, Sy. 7, 2007, s. 1743). 
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II. İktidar ve Demokrasi 

Öncelikle değinmek gerekirse, demokrasi teriminin farklı şekillerde 
algılandığı görülür ve tanımlanmasında güçlük çekilir.35 Sözgelimi, Laski’ye 
göre; 

 “(h)içbir demokrasi tanımı kavramın çağrıştırdığı geniş tarihi yeterli 
biçimde içeremez. Bazılarına göre demokrasi bir hükümet biçimi iken, 
diğerlerine göre bir sosyal yaşam biçimidir. İnsanlar demokrasinin özünü 
seçmenin niteliğinde, hükümetle halk arasındaki ilişkide, vatandaşlar 
arasında geniş ekonomik farklılıkların yokluğunda, doğum veya servet, ırk 
veya mezhebe dayalı ayrıcalıkların tanınmamasında bulmaktadır. 
Kaçınılmaz biçimde demokrasinin özü zamana ve yere göre değişikliğe 
uğramıştır. Bazı yönetici sınıf üyelerine göre demokrasi olarak adlandırılan 
rejim, o ülkenin daha fakir vatandaşlarına göre ise dar ve savunulamaz bir 
oligarşidir. Yaşamın her alanında demokrasinin uygulanabilme olasılığı 
vardır ve evrensel genellemelere izin vermeyen özel sorunlar yaratır.”36 

Aynı bağlamdaki bir diğer görüşe göre de; 

 “(d)emokrasi kuramı çoğu kez muğlak bir dil, üstü kapalı varsayımlar 
ve metafizik önermelerin gereksiz karmaşıklığı yüzünden karanlıkta kalmış 
gibidir. Yine çoğu kez, teori dünyası ile pratik dünyanın farklı yörüngelerde 
dolaşmalarına izin verilmiştir.”37 

Burada değinilen “belirsizlik” dikkat çekici olmakla beraber, en 
azından ideal bir siyasal yapı olarak demokrasi ile yönetim biçimi olarak 
demokrasi ayrımına gidilebilir. Bunlardan birincisi, iradelerin birleştirilmesi 
amacına yönelir ve böylece kendi içinde bir ‘değer’ taşırken, ikincisi belli 
ortak amaçlara ulaşma aracıdır ve dolayısıyla da amacına ulaştığı ölçüde 
ancak değer kazanır.38 

Yine, öğretiden bir başka görüşe göre; 
                                                 
35  Bkz. Turhan, Mehmet; Anayasamız ve Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri, AYD, C. 

8, 1991, s. 403, 404. Yazara göre, tanımlanmasında sorunlar doğsa dahi, demokrasi 
kavramı her yöne çekilebilecek bir belirsizlikten de uzaktır; çağımızın demokrasi anlayışı 
özgürlükçü demokrasidir (bkz. ibid., s. 405). 

36  Laski’den aktaran: ibid.. 
37  Roland Pennock’tan aktaran: Köker, Levent; İki Farklı Siyaset, Dipnot Yayınları, Ankara, 

2008, s. 56. 
38  Bkz. Villoro, Luis; Which Democracy?, içinde Democracy: Its Principles and 

Achievement, Inter-Parliamentary Union, Cenevre, 1998, s. 95. 
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 “(d)emokrasinin iki adı, Sivil Toplum Devlet münasebetleri biçimi 
olarak demokrasi ve Siyasi yapılanma biçimi olarak demokrasidir ve 
demokrasi, sadece bir iktidar verme tekniği değil ama, aynı zamanda bir 
iktidar kullanma tekniğidir ve köklerinde, her zaman, mikro-sosyal 
münasebetler ağı vardır.”39 

Yine, Dworkin’e göre demokrasi, temel argümanlarını insanların 
eşitliği ve özgürlüğü nosyonunda bulan bir sistemdir.40 Yazar, yukarıdaki 
paragrafta değinilen hususa benzer şekilde bir yaklaşım sergileyerek, 
demokrasinin yansız ve bağımlı yorumları biçiminde ikili bir ayrıma yer 
vermektedir. Buna göre, demokrasinin yansız yorumu bir siyasal yöntemin 
demokratikliğini o yöntemin özelliklerine bakarak değerlendirmeyi öngörür 
ve bu meyanda sadece siyasal gücün eşit biçimde dağıtılıp dağıtılmadığıyla 
ilgilenir; üretmeyi vaad ettiği şeylerin sonuçlarına karşı kayıtsızdır ve 
böylece bir tür “girdi testi” olarak belirir. Buna karşın, demokrasinin bağımlı 
yorumunda ise bir tür “çıktı testi”nden söz edilebilir. Burada demokrasi artık 
doğru sonuçların üretilmesinde kullanılan araçlar dizisi olarak 
algılanmaktadır, ki Dworkin’in benimsediği de budur.41 

 “Bir süredir ... siyaset piyasasında değeri düşmüş bir para gibi 
dolaşmakta”42 olduğu söylenen demokrasi, yönetim biçimlerinden birisidir. 
Bir görüşe göre, demokrasi “durağan” bir kavram olarak algılanmamalıdır; 
aksine, demokrasiyi en içselleştirmiş devletlerde dahi kavramın yeni 
gelişmeler karşısında sürekli test edildiği görülür. Bu bağlamda, 
demokrasinin ‘bireysel tercihlerin aritmetik toplamı’ olmayıp43, farklı 
bireylerin verilen bir karardan nasıl etkilendiği üzerinde durulmayı 

                                                 
39  Çağlar, Bakır; Anayasa Mahkemesi Kararlarında “Demokrasi”, AYD, C. 7, 1990, s. 57. 
40  Torun, Yıldırım; Ronald Dworkin’in Hukuk ve Siyaset Felsefesinde Adalet, Eşitlik ve 

Özgürlük Sorunu, Savaş Yayınevi, Ankara, 2008, s. 125. 
41  Bkz. ibid, s. 127-129. 
42  Schmitter, Philippe C. / Karl, Terry Lynn; Demokrasi Nedir.... Ne Değildir, (Çev. Levent 

Gönenç), içinde Demokrasinin Küresel Yükselişi (Der. Larry Diamond / Marc F. Plattner), 
Yetkin Yayınları, Ankara, 1995, s. 67. 

43  Öğretide değinildiği üzere, kimi görüş sahiplerine göre “(ç)ok farklı saiklerle harekete 
geçen bireylerin tercihleri toplanamaz” (bkz. Erdoğan, Mustafa; Anayasal Demokrasi, 8. 
Tıpkı Basım, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2010, s. 236). Bu görüşü önemsiyoruz ve üzerinde 
durulmasında yarar görüyoruz. Özellikle, her seçimden sonra “seçmen şunu, bir de üstüne 
bunu söyledi” türünden değerlendirmelere gidildiği anımsanacak olursa, bu yoldaki 
yorumlarla bireylerin tercihlerinin toplanması şeklinde yaygın ve giderek fahiş 
yanlışlıklara imza atıldığı açıktır kanısındayız. 
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gerektiren bir kavrayışı içerdiği savlanmaktadır. Buna göre, demokrasi 
süreci tamamlanmış değildir ve son noktasına varmaktan çok uzaktır; 
dolayısıyla, sonsuz bir süreç şeklinde algılanabilir.44 

Nitekim, en gelişmiş demokrasi düzeni algılamasına bağlı kılınan 
Norveç için yapılan bir ayrıntılı değerlendirmenin sonucunda elde edilen 
bulgular, “sakin bir okumayla ekonomik ve sosyal bakımdan düzgün işleyen 
bir ülke” görünümünün ardında ciddi sorunların yattığını ortaya koymuştur. 
Bu da, “her şeyden önce gerçek hayattaki demokrasilerin en iyi halde bile ne 
kadar eksik ve kusurlu olduğunu göstermektedir.”45 Nitekim, Kuçuradi’nin 
ifadesiyle belirtirsek; 

 “(d)emokrasi üzerinde sistematik olarak kafa yormuş ilk düşünür olan 
Platon’a göre demokrasi, en az iyi olan siyasi düzendir; çünkü demokrasinin 
bir sapması olan okhlokrasiye (kitlenin egemenliğine) kolayca dönüşebilir, 
böylece de en kötü siyasal düzen olan tiranlığa (zorbalığa46) götürebilir. 
Aristoteles için demokrasi, en iyi siyasal düzen saydığı politeianın bir 
sapmasıdır: demokrasi yoksulların çıkarlarını, yani yurttaşların yalnızca bir 
kısmını korur; diğer sapkın kamu düzeni biçimleri gibi o da, ortak yararı 
korumaz.”47 

Diğer taraftan, demokrasiyi sadece seçim sistemlerine yahut erkler 
ayrılığına bağlı olarak değerlendirmenin yüzeysel sayılabileceği yönünde 
dikkat çekici saptamalar da yapılmaktadır.48 Buna göre, yasama ve yürütme 

                                                 
44  Bkz. Archibugi, Daniele; Cosmopolitan Democracy and its Critics: A Review, EJIR, Vol. 

10, Sy. 3, 2004, s. 439. 
45  Bkz. Ringen, Stein; Demokrasi Neye Yarar?, Özgürlük ve Ahlaki Yönetim Üzerine, (Çev. 

Nurettin Elhüseyni), YKY, İstanbul, 2010, s. 368, 369. 
46  “Çoğunlukçu demokrasi anlayışında muhalefet engellenebilir, kösteklenebilir veya 

ezilebilir. Bu durumda da “çoğunluğun zorbalığı”ndan bahsedilir. Şu halde çoğunluğun 
sınırlandırılması, demokrasinin işlemesi için zorunludur... Demokrasi, salt çoğunluğun 
iktidarını sağlamaktan ziyade çoğunluk ile azınlığın uzlaşmasını sağlayan bir sistemdir” 
(bkz. Yavuz, Bülent; Çoğulcu Demokrasi Anlayışı ve İnsan Hakları, GÜHFD, C. 13, Sy. 
1-2, 2009, s. 299). 

47  Kuçuradi, İoanna; Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde Demokrasi Kavramı ve Sorunları, 
HÜEFD, Cumhuriyetimizin 75. Yılı Özel Sayısı, 1998, s. 21. 

48  Öğretiden bir görüşteki ifadeyle, kuvvetler ayrılığı kadar yaşamsal derecede önemli olan 
diğer boyut, “yetkileri belli ve sınırlı hükümet (“limited government”)” kavramı dolayısıyla 
öne çıkan “karşılıklı denge ve denet” ilkesidir (bkz. Güran, Sait; Anayasa’nın Kuvvetler 
Ayrılığı İlkesine ve Yönetim Yargı İlişkilerine Bakış Açısında Değişiklik, AYD, C. 11, 
1994, s. 193, 194. 
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erklerinin ayrılığı parlamenter rejimlerde geçerli olmadığı gibi49, ayrıca 
sözgelimi Britanya’da yargının yasama organından resmen ayrı olmadığı 
dönemler gibi örnekler bulunur50; ancak, bu durum anılan ülkede 
demokrasinin bulunmadığını savlamaya elvermez.51 

                                                 
49  Öğretiden aynı yoldaki bir diğer görüşte de, klasik kuvvetler ayrılığı kuramının siyasal 

partilerin ortaya çıkmasıyla bozulduğu ve yürütme organının iktidardaki çoğunluk 
partisinin bir kolu haline geldiği belirtilmektedir. “Üstelik bu parti parlamentoda da 
çoğunluğa sahip olan partidir. Dolayısıyla parlamenter hükümet sisteminin bu şeklinde 
kuvvetlerin birbirinden ayrıldığını söylemek son derece güçtür” (bkz. Yavuz, Bülent; 
Parlamenter Hükümet Sisteminde ve 1982 Anayasası’nda Başbakan, Asil Yayıncılık, 
Ankara, 2008, s. 48). Yine, benzer şekilde, sözgelimi İngiltere bakımından bir değiniye 
göre de, bu ülkede ‘hükümet’, gerçekte “Avam Kamarası’nın bir komitesi” şeklinde belirir 
(bkz. Waldron, Jeremy; Legislating With Integrity, FLR, Vol. 72, Sy. 2, 2003, s. 389). 
Keza, “seçilenlerin seçenler zararına olmak üzere aşırı bir şekilde popülist uygulamalara 
yönelmeleri, kuvetler ayrımının sayıflaması sonucu parlamento ile hükümetin aynileşmesi 
sorunları, bugün demokrasilerin yozlaştığı şeklinde değerlendirilmektedir” (bkz. Nişancı, 
Liberal Demokrasi ile Popülist Demokrasi Arasındaki Gerginliğin Ekonomik Nedenleri, 
op. cit., s. 585). 

 Giderek yasama yürütme ayrılığının daha etkin biçimde gerçekleştirilebildiği 
savlanabilecek olan ABD’deki erkler ayrılığı düzeni bakımından dahi bu bağlamda sorunlu 
bir yapıdan söz edilebileceği belirtilmekte ve buna yönelik olarak etkin bir erkler ayrılığı 
dizgesinin yaşama geçirilebilmesini teminen yasama-yürütme-yargı organları itibariyle 
aranılacak bir dengenin ötesinde, siyasal rekabetin çağdaş demokrasilerdeki kurumları olan 
siyasal partilerin üzerinden kurgu değişikliklerine gidilmesine ağırlık verilmesi gerektiği 
hususu savunulmaktadır (bkz. Levinson, Daryl J. / Pildes, Richard H.; Seperation of 
Parties, Not Powers, HLR, Vol. 119, Sy. 8, 2006, s. 2312, 2313, 2385, 2386).  

50  İngiliz Parlamentosu, kıralın otoritesine baştan daha bağımlı bir mahkeme iken, daha 
sonraları ulus temsilciliğine dönüşen bir gelişim seyri izlemiştir (bkz. Karamuk, Modern 
Demokrasi’nin Batıdaki Düşünce Temellerine Genel Bir Bakış, op. cit., s. 38). Öte yandan, 
ülkemizde de 1921 Anayasası’nın tam bir erkler birliği şeklinde belirdiği, yargı yetkisini 
de Meclis’e ait sayan bir anlayışla ve İstiklal Mahkemeleri üzerinden yargının dahi Meclis 
bünyesinden oluşturulabildiği ayrıca vurgulanabilir; ancak, “güçler birliği ve meclis 
hükümeti ilkelerinin pratikte hayli sınırlı kaldığı söylenebilir” (bkz. Tanör, Bülent; 
Osmanlı Türk Anayasal Gelişmeleri, 16. Baskı, YKY, İstanbul, 2007, s. 258-263; keza, 
bkz. Hakyemez, Yusuf Şevki; Çoğunlukçu Demokrasi Anlayışı, Rousseau ve Türk 
Anayasaları Üzerindeki Etkisi, AÜHFD, C. 52, Sy. 4, 2003, s. 82). 

51  Bu noktada Eroğul dikkat çekici tesbitlerde bulunuyor. Buna göre, “(ö)rneğin, sırf her ikisi 
de monarşidir diye her bir ‘monarşi’yi kendi özgül toplumsal çerçevesine oturtmadan, 
İngiliz ve Fas rejimlerini karşılaştırmaya kalkışmak tümüyle anlamsızdır.” Bu tür 
durumlarda aynı sözcüklerin dahi ayrı anlamlar yüklendiklerini vurgulayan Eroğul, bu 
olgunun çarpıcı bir kanıtı olarak ‘demokrasi’ teriminin yazgısına işaret ediyor ve Eski 
Yunan ve Roma’da ‘demokrasi” nedeniyle o zamana değin köylülerce yürütülen işlerin 
kölelere yaptırılmaya başlandığını, böylece ‘demokrasi’nin kölelere ek yük bindirmekle 
sömürgen bir rejim sıfatına büründüğünü anımsatıyor (bkz. Eroğul, Cem; Devlet Nedir?, 3. 
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Keza, İran (ve giderek Mısır, Tunus, Pakistan ve Filistin52) örneğinde 
görüldüğü üzere makul ölçüde serbest ve adil seçimlerin yapılması, yahut 
ekonomik gücün siyasal güce ezici biçimde baskın olduğu bir ülkede adil 
seçimlerin gerçekleşmesi, seçim tanımına göre demokrasi sayılmayı 
gerektirse dahi, iktidar tanımına göre aksi yönde zorunluluk belirir. Böylece, 
denilebilir ki “... demokratik bir biçimde yönetilen krallıklar olduğu gibi, 
seçimle başa gelen bir oligarşi tarafından yönetilen devletler de var 
dünyamızda.”53 Dahası, bir ülkenin demokratik olması için seçimlerin 
zorunlu bir öge şeklinde görülemeyeceği de savlanmaktadır.54 

Sonuç olarak bu anlayışta, demokrasiyi bir prosedürden ya da 
yöntemden çok bir iktidar yapısı olarak tanımlama öne çıkmaktadır; buna 
göre de “yurttaşların kollektif kararlar üzerindeki nihai denetimi sağlam 
biçimde kurumlaşmış bir tarzda ellerinde tuttukları bir siyasal yapı 
demokratiktir.”55 Benzer analojiyi içeren bir diğer yaklaşıma göre de, 
demokrasi, liderlerin seçimine veya karar vermeye yönelik bir yöntem 
tekniği değildir ve keza hukuksal veya siyasal bir gerçeklik olarak da 
algılanmamak gerekir. Demokrasi, bir toplumsal durumdur ve burada siyasal 
dünya, kendisini dışında kalanlara uyduran, sadece ‘bir parça’yı oluşturur.56 

Öte yandan, konuya halk egemenliği kavramı bağlamında 
bakıldığında, Rawls’dan bir alıntıya yer verebiliriz. Buna göre; 

                                                                                                                   
Baskı, İmge Yayınevi, Ankara, 2002, s.181). Bu bağlamda, özellikle ülkemizde yaygın 
uygulamasına devam edilegeldiği gözlenen ihalesiz kamu işleri çerçevesinde, keyfiyetin 
kamu adına gereğinden yüksek bedeller ödenmesine yol açmasından ötürü aradaki farkı 
oluşturan tutarın halktan zorla vergi olarak toplanması dolayısıyla halkı angaryaya 
zorlama, belki sömürme yahut köleleştirme anlamına gelebileceği yönünde bir 
değerlendirme için bkz. Çal, Sedat; Halkbilim, Ekonomi ve Hukuk Üçgeninde Bir 
Gezinti..., Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sy. 51-52, 2008, s. 188. 

52  Bkz. D’Aspremont, Jean; Legimitacy of Governments in the Age of Democracy, ILP, Vol. 
38, 2006, s. 913. Yazara göre, pek çok ülke bakımından, seçimlere gidilmiş olması 
keyfiyetine rastlanırken, aynı zamanda demokrasinin özünü oluşturan temel ögelerin 
sürekli biçimde ihlal edilmesi gerçeği de hemen beraberinde gözlemlenebilmektedir (bkz. 
ibid., s. 915, 916).  

53  Kuçuradi, Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde Demokrasi Kavramı ve Sorunları, op. cit., s.  23. 
54  Bkz. Ringen, Demokrasi Neye Yarar?, Özgürlük ve Ahlaki Yönetim Üzerine, op. cit., s. 

47-55. 
55 Bkz. ibid.. 
56  Bkz. Molas, Isidre; Alexis de Tocqueville: The Traditionalist Roots of Democracy, 

Universitat Autonoma de Barcelona, Working Paper No. 9, Barcelona, 1990, s. 6. 
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 “Anayasal demokrasiyle bağlantılı siyasal kurumların halk 
egemenliği düşüncesiyle ne denli uyumlu olduğu sorulabilir; ki halk 
egemenliğini serbest, açık ve geniş ölçekli tartışmaların yer ettiği seçimler 
sonrasında beliren çoğunlukçu iktidar gibi bir olguyla ilintilendirirsek, o 
zaman burada en azından açık bir zorlukla karşılaşılır.”57 

Zira, “... çoğunlukçu demokrasi anlayışında kuvvetler ayrılığı ilkesine, 
Anayasanın üstünlüğüne ve anayasa yargısına yer yoktur... Demokrasinin 
çoğunluğun sınırsız yönetme hakkı olduğu anlayışı benimsendiği zaman, 
çoğunluğun iradesini sınırsız biçimde azınlığa zorla kabul ettirmesini de 
kabul etmek gerekecektir. Ancak bu durumda demokrasi ile ulaşılmak 
istenen amaçtan uzaklaşılmış olunacaktır. Çoğunluğun sınırsız iktidarı 
demokrasiyi de ortadan kaldırabilir. Çünkü, demokrasinin işleyişinde 
çoğunluk ve azınlığın zaman içerisinde yer değiştirebilmesi gerekir. Oysa, 
çoğunluğa sınırsız iktidar verildiği takdirde, her zaman iktidarda kalmayı 
sağlayabilmek için demokrasi sürecini durdurabilme iktidarı da verilmiş 
olacaktır. Çoğunlukçu demokrasi anlayışında muhalefet engellenebilir, 
kösteklenebilir veya ezilebilir.”58 

Benzer bir görüşe göre de; 

 “... eğer bir görüş iktidarı bütünüyle ele geçirirse, onları karşıtlarını 
iktidardan dışlayabilmek için kuralları kendi çıkarları doğrultsunda 
kullanmaktan alıkoyacak pek fazla bir şey yoktur... Çoğunlukçu bir yapıda 
iktidar ve muhalefet partilerinin konumlarının seçim döngüsü içerisinde 
düzenli bir biçimde yer değiştireceğinin bir garantisi bulunmamaktadır.”59 

                                                 
57  Bkz. Rawls, John; Political Liberalism: Reply to Habermas, The Journal of Philosophy, 

Vol. 92, Sy. 3, 1995, s. 180. 
58  Yavuz, Çoğulcu Demokrasi Anlayışı ve İnsan Hakları, op. cit., s. 289, 290. 
59  Uluşahin, Nur; Liberal Demokrasinin Çıkmazı: Çatışma Karşısında Barış İçin Azınlık-

Çoğunluk İlişkisini Yeniden Düzenleme Gereği, AYD, C. 24, 2007, s. 623. Anılan yazıda, 
azınlık-çoğunluk ilişkisi bağlamında pek çok Batı ülkesinin aksine ülkemizde “derin 
çizgilerle bölünmüş bir toplum” bulunduğu savlanmaktadır (bkz. ibid., s. 635). Ancak, 
yazarın hangi bilimsel ölçütlere dayanarak bu yargıya vardığına anılan çalışmada tesadüf 
edemiyoruz ve bu itibarla varılan yargının isabet derecesini kuşkulu bulduğumuzu 
belirtmek istiyoruz. Kanımızca, derin çizgilerle bölünmüş bir toplum, ülke içerisindeki 
toplumsal hareketliliğin (sosyal mobilizasyonun) asgaride kaldığı, giderek ülkedeki 
toplumsal kesitlerin –Belçika örneğindeki gibi- birbirinden zihniyet yapısı ve yaşam tarzı 
yahut yaşayış itibariyle keskin biçimde ayrıldığı ve daha önemlisi bu kesitler arasında 
geçişkenliğin görülmediği bir yapı şeklinde beliren bir toplum olsa gerektir (Belçika’daki 
toplumsal/siyasal yapının ne tür bir “kırılgan demokrasi” örneği yarattığına ilişkin ayrıntılı 
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Nihayet, çoğunlukçu anlayışın demokrasiyle bağdaşamayacağı 
hususunda daha en başlarda Amerikan demokrasisinde keskin vurguların 
yapıldığı ve daha o dönemde keyfiyetin ne denli zararlar getirebileceğine 
ısrarla değinildiği gözlemlenmektedir. Sözgelimi, Akhil’in “çağının çok 
ötesinde bir adam” diye işaret ettiği Madison’un çoğunlukçuluğa karşı derin 
endişeler içerisinde olduğu açıktır. Keza, o dönemlerde Massachusetts 
temsilcisi olan Gerry, “etrafta gözlemlediğimiz şeytanlar, aşırı demokrasiden 
ileri gelmektedir” demekteydi.60 

Giderek demokrasiye eleştirel bakışların gözlemlendiğini ayrıca 
vurgulamak gerekir. Sözgelimi, çağdaş felsefenin önemli isimlerinden birisi 
sıfatıyla “demokrasiyi anlam bakımından sorgulamadıkça insanlık olarak bir 
yere varamayız. Günümüzde demokrasi adına yapılanlar hiçbir yerde gerçek 
demokrasi değil” diyen Nancy’ye göre, demokrasinin yepyeni bir 
hümanizma temelinde yeniden keşfedilmesi gerekliliği bulunmaktadır.61 Bu 

                                                                                                                   
bilgi için bkz. Kontacı, Ersoy; Demokrasi Tartışmalarında Sınır Aşan Bir Kavramlaştırma 
Denemesi: “Kırılgan Demokrasiler” ve Belçika Örneği, AÜHFD, C. 59, Sy. 3, 2010, s. 
467-492). Bu meyanda, Belçika’daki toplumsal yapıdan zihniyet parçalanmasına olası bir 
örnek bağlamında değinirsek; sözgelimi, Belçika’da medya sektöründe dahi iki ayrı 
toplum yapısının düşünüş tarzındaki farklılıktan dolayı Valonları “baştan çıkarıcı 
(“seducing”)”, Flamanları ise “ikna edici (“convincing”)” reklam spotlarının kurgulanması 
gerektiğine değinilmektedir (bkz. Drew, James; Flemish and French Media: Another 
Dividing Line?, Together Magazine, No. 7, Brüksel, Mart-Nisan 2008, s. 46, 47). Bu 
özelliklerin ülkemiz bağlamında ne denli gözlenebildiği ise herhalde en azından hayli 
kuşkulu sayılabilecektir. Giderek, “hak temelli özgürlükler” yaklaşımı çerçevesindeki 
önerileri “serbest vezinde” cüretle ortaya koymadan önce, Belçika gibi örneklerin bu 
yaklaşımlar çerçevesinde ne gibi deneyimleri ortaya koyduğunu öncelikle iyi biçimde 
irdelemek ve bunların ‘birleştirici mi, ayrıştırıcı mı’ sonuçlar doğurduğunu evveliyetle 
belirlemek gerekir. Aksi durumda, yeterli bilimsel yaklaşımın sergilenmediği çalışmalarla 
karşılaşılması gibi ciddi sorunları içeren eksiklikler doğabilecektir. Giderek bir görüşteki 
alıntıyı olası bir endişe bağlamında dile getirmekte yarar olabilir. Buna göre, “(b)ir ulusu, 
etnik kökenlerine göre “ulusçuk”lara bölmek, tarihsel açıdan “ilericilik” olamaz, yeniden 
“feodal bölünme”ye başka bir biçim altında dönmek anlamına gelir ki bunun adı 
“gericilik”tir” (Kışlalı, Ahmet Taner; Atatürk ve Cumhuriyet, HÜEFD, Cumhuriyetimizin 
75. Yılı Özel Sayısı, 1998, s. 8). 

60  Bkz. Barnett, Randy E.; Kurt Lash’s Majoritarian Difficulty, Georgetown Law Faculty 
Working Papers, Ocak 2008, s. 6 (http://ssrn.com/abstract=1079104). 

61  Bkz. Yüzak, Özlem; ‘Gerçek Demokrasi’ kimsede yok, Cumhuriyet Gazetesi, 1 Kasım 
2010, s. 6. 
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bağlamdaki ilave bir değiniye göre de, “demokrasi biçim, kurum, sosyal ve 
politik rejim olmaktan öte, ilkin bir ‘ruh’tur.”62 

Yine, eleştirel bakışa bir diğer örnek bağlamında, Hobbes’a göre “... 
yönetimde pay sahibi olmak anlamında demokrasi toplumsal bölünmeye yol 
açarak toplumsal refah arayışında bir felakete neden olmaktadır.”63 Giderek 
Hobbes’un  “çoğunluğun yönetimi” anlamında demokrasinin tam bir felakete 
ve kaosa dönüştüğü yolundaki görüşünü de zikredelim.64 Keza, bir görüşte 
değinildiği üzere, “(a)zınlıklar çoğu zaman, çoğunluk için değerli bir 
uyarıcı, maya, mayalanma kaynağıdır.”65 

Nihayet, demokrasinin bir kültür sorunu olduğu ve kimi kültürlerde 
işlerlik kazanmasının güç olabileceği, sözgelimi Kuzeybatı ve belki Orta 
Avrupa ülkeleri ile bunlardan türeyen ABD gibi göçmen kolonileri için 
uygun olduğu savlanmaktadır. Bu bağlamda örneğin Müslüman veya 
Konfüçyüsyen halkların oluşturduğu coğrafyada demokratlaşmaya karşı 
güçlü engellerin bulunduğuna değinilmektedir. Bu minvalde, kuramsal 
olarak İslamiyetle demokrasinin uyuşabilirliği ne olursa olsun, uygulamada 
bunların bir arada mevcut bulunmadığı (Türkiye66 ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ile bir dereceye kadar Pakistan ayrıksı tutulursa) da ileri 

                                                 
62  Nancy’den aktaran: Çelebi, Volkan; ‘Bizimle gelecek arasında bir Jean-Luc Nancy...’, 

Cumhuriyet Gazetesi, 1 Kasım 2010, s. 6. 
63  Bkz. Furtun, Ayşe; Thomas Hobbes ve Doğa Kanunları, Asil Yayıncılık, Ankara, 2005, s. 

27. 
64  Bkz. ibid., s. 33. 
65  Berlin, İsaiah Berlin’le Konuşmalar, op. cit., s. 96. 
66  Sözgelimi, bir çalışmaya göre, kırsal kesimde kadınların siyasal yaşama katılımların ciddi 

sorunlar gözlenebilmektedir; o kadar ki, siyasal parti adlarını dahi bilmemektedir ve 
siyasal tercihlerinde eşlerinin düşünceleri doğrultusunda oy kullanmaktadırlar (bkz. 
Arıkan, Gülay; Kırsal Kesimde Kadın Olmak, HÜEFD, C. 5, Sy. 2, 1988, s. 9). Yine, bu 
bağlamda Kuçuradiye kulak verelim: “Kanımca, bugün demokrasinin yalnızca bir yönetim 
biçimi –oluşturucu biriminin yurttaşın olduğu devlette kamusal olanı yönetme biçimi- 
olarak anlaşılması uygun  olur. Ne var ki, bu ‘yurttaş’ da biçimsel olarak değil, 
Aristoteles’in anladığı anlamda, yani “sivil toplumun yönetimine düşünüp taşınarak ve 
eleştirel bir tutumla katılma gücüne sahip kişi” olarak anlaşılmalı.” Kuçuradi devamla 
ayrıca şu hususu da vurguluyor: “Demokrasi böyle yurtaşları varsayıyorsa, 
“demokratikleştirme” de böyle yurttaşlar yetiştirmek demek olur” (bkz. Kuçuradi, 
Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde Demokrasi Kavramı ve Sorunları, op. cit., s.23, 26). 



 
 
 
 
 
 
 

 ÇAL 241 

sürülmektedir.67 Bir görüşe göre, “(d)emokrasi ... özellikle eğitilmiş bir 
nüfusa, önemli bir orta sınıfa ve demokratik bir kültüre sahip olmayan 
yoksul ülkelerde sürdürülmesi kolay bir hükümet şekli değildir.”68 Aynı 
yolda bir diğer görüşe göre de, demokrasi öncelikle demokratik kuruluşların 
varlığını gereksinir ve fakat daha da öncelikle demokratik bir toplum isterine 
dayanır.69 

Giderek benzeri bir görüşün Oktay tarafından yetkin biçimde ortaya 
konulduğu savlanabilir. Buna göre, ‘askeri kışlanın muhafız bölüğü’ 
derecesinde disiplinli bir ‘müttehid’ yapı içeren, bireysel özgürlüğün ve 
bilincin yer bulamadığı bir toplumsal yapıda demokrasinin ne derece işlerlik 
kazanacağı hususu, toplumumuzun önemli açmazlarından birisidir.70 Ne var 
ki, ülkemizdeki demokrasi kurgusunu ve uygulamalarını tartışan akademiya 
çevrelerinde, nedense bu hususa yeterince dikkat edilmeksizin akademik 
iddialı savlara girişme cesaretinin pek ziyade gösterilmekte olduğu 
söylenebilir. 

Yine de, kültürlerin durağan değil değişken nitelikte oldukları ve 
İspanya’da gözlemlenebildiği üzere özellikle ekonomideki gelişmelerle 
birlikte kültürün de yeni biçimlere bürünebildiği savlanabilir.71 Ekonomik 
gelişmeyle beraber bu savın toplumsal yapımızda ne derece 
gözlemlenebileceği ise, kuşkusuz, tartışmalı olsa gerektir.  

                                                 
67  Bkz. Huntington, Samuel P.; Demokrasinin Üçüncü Dalgası, (Çev. Ergun Özbudun), 

içinde Demokrasinin Küresel Yükselişi (Der. Larry Diamond / Marc F. Plattner), Yetkin 
Yayınları, Ankara, 1995, s. 41-47. 

68  Plattner, Marc F.; Demokrasi Anı, (Çev. Ergun Özbudun), içinde Demokrasinin Küresel 
Yükselişi (Der. Larry Diamond / Marc F. Plattner), Yetkin Yayınları, Ankara, 1995, s. 61. 

69  Molas, Alexis de Tocqueville: The Traditionalist Roots of Democracy, op. cit., s. 10. 
70  Bkz. Oktay, Cemil; Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Yargı Açısından Anlamı ve Türkiye 

Örneği, AYD, C. 1, 1984, s. 215, 216. Yazara göre, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığının 
ülkemizde bir türlü yer edinememiş olmasının arka planında siyasal geleneğimizin –ve 
‘müttehid’ insanların oluşturduğu cemaat niteliği ile toplum çıkarının bireye öncellendiği 
siyasal, toplumsal ve ekonomik yönleri bulunan ümmet anlayışının- yattığı söylenebilir 
(bkz. ibid, s. 231-235). Bir diğer görüşte ise, “müttehid” bireylerin oluşturduğu toplumsal 
yapılar bağlamında çarpıcı bir değiniye gidilmektedir; buna göre: “Açık yüreklilikle ve 
cesaretle söylemek gerekiyor: Dün milleti paylaşmak için (tabii İslam adına ve o insanları 
kurtarmak için!) yapılan örtülü mücadele bugün devleti(n zenginliğini) paylaşmak üzere 
(yine İslam adına ve hem insanları, hem memleketi kurtarmak için!) verilen örtülü bir 
savaşa dönüşmüş durumdadır” (bkz. Şimşek, Şaban; Allah bu memleketi cemaatçilikten 
korusun!... Amin. (1), Yeni Akit Gazetesi, 7 Kasım, 2010). 

71  Bkz. Huntington, Demokrasinin Üçüncü Dalgası, op. cit., s. 48-51. 
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Tarihsel sürece bakıldığında, demokrasinin Antik Çağ döneminde 
Atina’da belirdiği söylenebilir.72 Kuşkusuz, burada görülenin bugünkü 
anlayıştan çok daha uzak koşullar içerisinde bir demokrasi olduğunu ayrıca 
vurgulamak gerekir; zira, anılan dönemde toplumun sadece küçük bir kısmı 
oy kullanma hakkına sahipti.73 Bununla birlikte, öğretinin genelinin Antik 
Çağ Yunan kentlerini ‘oligarşik’ nitelikte sayma eğilimi görülmesine ve 
kimi azınlık görüşlerde tam aksine demokrasi şeklinde nitelendirmeye 
gidilmesine karşın, durumun aslında göründüğünden daha karmaşık nitelikte 
iç-etkileşimler içeren bir yapıyı işaret ettiği belirtilmektedir.74 

Demokrasi uygulaması Antik Çağ’dan sonra yaklaşık ikibin yıllık 
uzun bir suskunluk döneminden geçmiş ve bu süreçte demokrasiye yönelik 
girişimlere ender rastlanmıştır75 (ki bu uzun dönemdeki bir zaman aralığında 
–12. yüzyılda- Orta Çağ Avrupasının kimi kentlerinde Atina tipi doğrudan 

                                                 
72  Her ne kadar demokrasinin beşiği olarak çoğunlukla Atina demokrasisi gösterilse de, aksi 

görüşler de bulunur ve akla yatkındır. Buna göre, Atina’nın demokrasiyi “icad” 
etmesinden yüzyıllar önce bazı Mezapotamya kent-devletlerinde ve Asya’nın kimi 
kesimlerinde halkın müzakere ve uzlaşı yoluyla karar alma sürecine katılımı sözkonusudur 
(bkz. ibid. s. 47). 

73  Buna göre, “... antik demokraside özgür yurttaşlar kitlesi, katılmada şans eşitliğini de 
sağlayan dolaysız bir yönetim uygulayabiliyordu, ama bu hakka işte sadece “yurttaş” 
sayılanlar sahipti. Atina, Kleisthenes reformlarıyla bile eşitlik ilkesine dayanan 
demokrasiye erişemediği gibi, buranın demokratik devlet yönetiminin doruğuna ulaştığı 
Perikles çağında dahi kadın, çocuk, yabancı ve köle olmayan kişi “halkın” bir parçası 
sayılıyordu” (bkz. Karamuk, Modern Demokrasi’nin Batıdaki Düşünce Temellerine Genel 
Bir Bakış, op. cit., s. 39 (alıntılanan kaynaktaki atıflara burada yer verilmemiştir)). 

74  Bkz. Zuiderhoek, Arjan; On the Political Sociology of the Imperial Greek City, The 
Imperial Greek City, Greek, Roman, and Byzantine Studies, C. 48, 2008, s. 418. Yazar, bu 
meyanda sözgelimi Roma döneminde İzmir’de kentin hazine işlerine bakan görevlinin 
kent konseyince değil ve fakat halk tarafından seçildiğine değiniyor ve katılımcı demokrasi 
anlayışının o dönemde de devam ettiğini vurguluyor (bkz. ibid., s. 419). Değinilen bu 
örnek durum, Anadolu’da yerleşik bir eski kültürün demokrasi geleneği bağlamında 
irdelendiğinde, bu toprakların günümüzdeki sakinleri bakımından önem taşıyacak bir 
anekdot olarak değerlendirilebilir. 

75  Bu konuda aksi yönde değinilere de rastlanıyor. Sözgelimi, bir görüşe göre Atina 
demokrasisinden sonra Amerikan demokrasisine kadar uzun süren bir sessizlikten söz 
etmek, demokrasiyi aşırı kısıtlı bir yaklaşımla ele almaya işaret eden bir anlayıştır; zira, 
tarihte pek çok İtalyan ve orta Avrupa cumhuriyetlerinde Amerika’dakine benzer (kent 
toplantıları gibi) uygulamalar görülmemiş değildir (bkz. Jacobson, Arthur J. / Mccormick, 
John P.; The Business of Democracy is Democracy, IJCL, Vol. 3, 2005, s. 5 
(http://ssrn.com/abstract=804545). 
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demokrasi uygulaması dahi görülebilmiştir76, giderek Ortaylı’nın tesbitine 
göre “Venedik ve Polonya Cumhuriyeti ... gibi ortaçağdan yeni çağlara 
süren devletlerde meclis baştaki idareciyi seçerdi... Ömür boyu bu fevkalade 
yetkili göreve meclis tarafından getirilirlerdi”77). Öte yandan, çağdaş 
anlamda78 demokrasinin 1776 yılında ABD’de ortaya çıktığı dönemlerde 
dahi, oy kullanabilecek özgür bireylerin yaklaşık yarısı bu haktan yoksun 
kılınmıştı.79 Buna karşın, son yüzyılda bu anlamda büyük bir sıçrama 
görülüyor. Nitekim, konuya ilişkin bir çalışmada, 1990 yılı itibariyle yerküre 
üzerindeki toplam nüfusun yaklaşık yarısından fazlasının demokratik 
rejimler altında yaşadığı kayda geçirilmektedir.80 

Aristo’ya göre, iktidarı kullananların sayısına istinaden, tek bir kişinin 
iktidar erkini kullanması krallık, toplumdaki bir azınlığın iktidarda 
bulunması aristokrasi, yurttaşların bir bütün olarak yönetmeleri ise “polity” 
olarak belirir. Ancak, anılan terimler, iktidarın toplumun ortak yararına 
yönelik kullanılması durumunda geçerlidir. Aksi halde, kendi çıkarına 
iktidarı kullanan tiranlar ve azınlıktaki varlıklıların çıkarlarını gözeten 
oligarşi veya yoksullar yararına yöneten demokrasi ortaya çıkar. Aristo, 
Platon’a borçlu olduğu savlanan bu düşünceleriyle, işbu son sayılan ve 
“sapma” içeren yönetim biçimlerinin hiçbirinde herkesin ortak yararının 
gözetildiği bir düzenden söz edilemeyeceğine vurgu yapmaktadır.81 Bu 
noktada, Atina demokrasisinin sadece belirli bir “elit”in oy hakkını 

                                                 
76  Bkz. Fotopoulos, Takis; The Inclusive Democracy Project: A rejoinder,  The International 

Journal of Inclusive Policy, Vol. 1, Sy. 3, Mayıs 2005, s. 4. 
77  Bkz. Ortaylı, İlber; Türkiye’nin Yakın Tarihi, 5. Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010, s. 

55. 
78  Terimi burada çok genel felefesiyle kısıtlı biçimde algılanmak kaydıyla kullanıyoruz. 
79  Amerikan anayasa kurucularının liberal eğilimlerine karşın seçmen olma niteliğini ülke 

çapına yaymayıp dar bir sınıfın tekeline vermesi çelişkisi, gerek kuramsal bakış 
açılarındaki atomizasyonun keskinliği ve gerek Stoik ve Hıristiyan geleneklerin yardımıyla 
birleşerek çağdaş demokrasinin doğuşuna yol açmıştır (bkz. Jensen, Jay; Liberalism, 
Democracy and the Mass Media, University of Illinois at Urbana-Champaign Yayını, 
1976, s. 42, 43. 

80  Bkz. Kittrie, Nicholas N.; Democracy: An Instituton Whose Time Has Come – From 
Classical Greece to the Modern Pluralistic Society, AUJILP, Vol. 8, 1993, s. 376-379. 

81  Bkz. Mumcuoğlu, Kendine Özgü Bir Siyasal Topluluk - Antik Çağ Polis’i, op. cit., s. 43. 
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tanımasından dolayı “egaliteryen oligarşi” niteliğinde, belirli bir kesime 
siyasal etkinlik ve denetim tanıyan kurgu içerdiği anımsanmalıdır.82 

Öğretideki bir diğer görüşe göre de; 

 “(d)emokratikleşme asıl olarak açıklık ile sağlanabilir. Açıklık önce 
basına özgürlük vermekle sağlanır. Ancak bu yeterli değildir. Gerek merkezi 
yönetim ve gerekse yerel yönetimler halka daha fazla bilgi vererek, çalışma 
ve karar usüllerine ilgililerinin katılmasını sağlayarak açıklığı 
gerçekleştirebilirler.”83 

Giderek önemle altını çizmek gerekirse, bir toplumda siyasal 
demokrasinin kurulabilmesi için anayasanın varlığı84 veya bir dizi biçimsel 
devlet kurumlarının oluşturulması yeterli olmaz ve sonuç doğurmaya 
yetmez. Yine, öğretiden bir başka alıntıyla devam edersek; 

 “... istikrarlı ve etkin bir demokratik yönetimin kurulması, yönetsel ve 
politik yapılardan daha başka şeylere; halkın siyasal süreçlere yönelik 
eğilimlerine –siyasal kültüre- dayanır. Siyasal kültür bir demokratik sistemi 
destekleyecek yetenekte olmadıkça o sistemin başarı şansı zayıftır.”85 

                                                 
82  Barraclough, Geoffrey; An Introduction to Contemporary History, Pelican (Basic) Books, 

Baltimore, 1967, s. 127. 
83  Akıllıoğlu, Tekin; Yönetim Hukukumuz ve Geleceği, s. 14 (www.idare.gen.tr). 
84  Öğretiden bir görüşte, ince ve kalın anayasacılık terimlerinin geliştirildiği gözleniyor. 

Buna göre, bunlardan birincisi “usulî sorumlu tutulabilme (“procedural accountability”), 
temsil ve erkler ayrılığı” özellikleri üzerinden tanımlanırken, ikincisi ek olarak “katı bir 
anayasa, temel haklar demeti, azınlıkların hukuksal korunması ve yargısal denetim” 
ögelerini de içermektedir (bkz. Ersson’dan aktaran: Berggren, Niclas / Karlson, Nils; 
Constitutionalism, Division of Power and Transaction Costs, s. 5 
(http://ssrn.com/abstract=1491527). 

 Öte yandan, tarihsel olarak anayasacılık kavramının yükselişinin Doğal Hukuk ve halk 
egemenliği düşüncelerinin yaygınlık kazanmasıyla atbaşı gittiği, ancak anayasacılığın 
tiranlığa karşı birey haklarını korumakla beraber bireyi topluma öncelleyen bir dizgeyi 
içermediği ve bireyi kısıtlar altına koyduğu da belirtilmektedir (bkz. Jensen, Liberalism, 
Democracy and the Mass Media, op. cit., s. 43). 

85  Almond / Verba’dan aktaran: Mumcuoğlu, Çağdaş Demokrasi Kuramlarında Katılma ve 
Türkiye’de Katılmanın Gelişimi, op. cit., s. 107. Yine aynı yöndeki bir belirlemeye göre 
de, ülkemizde muhalefete karşı hoşgörüsüzlük, iktidarı mutlak görme eğilimi ve grup içi 
üyelere aşırı bağlılık ve grup dışındakilere karşı olumsuz tavır alma gibi tutumlar çoğulcu 
bir siyasal sistem için uygun olmayan eğilimler olarak yorumlanmaktadır (bkz. Şerif 
Mardin’e atfen: Heper, Metin; Türkiye’de Devlet Geleneği, 3. Baskı, Doğubatı Yayınları, 
Ankara, 2010, s. 19, 20). Nihayet, yine Mardin’e atfen değinilirse, “Osmanlı’daki büyük 
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Nitekim, demokrasinin sadece seçimler yoluyla belirlenen 
temsilcilerin oluşturduğu mutlak karar verme yöntemi olmayıp, toplumdaki 
çeşitli odaklarla dinamik bir etkileşim içerisinde iktidarın kullanıldığı, yani 
karar verme sürecinin sadece siyasal temsilcilere bırakılan bir işlevin 
ötesinde bir kurguyu içerdiği söylenebilir.86 Buna göre, devlet,  
Gramschi’nin değindiği üzere, şu iki alt sistemden oluşur: Siyasal toplum ve 
sosyal toplum (“political society and civic society”).87 

Bu ikiliden siyasal olanı seçimlerle belirlenen temcilciler (yani 
meclis), hükümet, mahkemeler, kamu yönetimi organları, bakanlıklar, 
istihbarat örgütü vbg. unsurlardan oluşurken; sivil olanı ise tüm meclis-dışı 
siyasal gruplardan oluşmaktadır. Siyasal sistemin kendi kendini 
oluşturmasında (“autopoiesis”) meclis-dışı grupların88 önemi 
yadsınmamalıdır. Devletin kendi kendini oluşturması, işte bu iki ögenin 
arasındaki karmaşık iç-tepkileşmesiyle ancak mümkündür; sadece siyasal 
toplumdaki iç-etkileşimle oluşamaz. Bu iki alt sistem yapısal olarak 
birbirinin ikizidir; aynı zamanda birbirlerini etkileyip dönüştürerek (yahut, 
rahatsız ederek/uyararak (=“perturbate”)) oluştururlar. Ancak, biri diğerini 

                                                                                                                   
geleneği oluşturan “devlet İslâmı”nda ve küçük geleneği oluşturan “halk İslâmı”nda 
demokratik bir kültürün ögelerinin bulunmadığı” hususunun vurgulandığı görülüyor (bkz. 
Şerif Mardin’den aktaran: Köker, Levent; Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, 11. 
Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 17). 

86  Burada siyasal karar alma süreci üzerinde siyasal temsilcilerin dışındaki toplum 
kesimlerinin de katkıda ve etkileşimde bulunması kastedilmektedir. Bir dipnot bağlamında 
hemen buna eklemek gerekirse, bunlara ek olarak yargının önemli işlev görmesinden de 
söz etmek mümkündür. Bu konu başlı başına bir başka çalışmada ele alınmayı gerektirir. 
Dolayısıyla, bu hususa ilişkin olarak burada sadece kısa bir değinide bulunacağız. Bu 
meyanda, kimi zamanlarda yahut kimi coğrafyalarda yargının demokratik mekanizmayı 
geliştirme şeklinde önemli işlevleri ortaya koyduğu görülüyor. Sözgelimi, ABD’de bizatihi 
liberal olanların dahi özgürlüklerin gelişiminde halka ve temsilcilerine değil de yargıya 
güvendikleri ve nitekim ırk ayrımcılığının sona erdirilmesi yahut ölüm cezasının 
kaldırılması gibi temel özgürlüklerin sözkonusu edildiği tarihsel gelişmelerin –sanki bu 
konular bir ‘yorum’ sorunu imiş gibi- ancak yargı eliyle gerçekleştirilebildiği 
vurgulanmakta ve giderek  keyfiyet –özellikle liberal görüş sahiplerine yönelik- eleştiri 
konusu yapılmaktadır (bkz. Waldron, Legislating With Integrity, op. cit., s. 390-394).  

87  Bkz. Fuchs, Christian; The Self-Organisation of Politics, Power and the Nation State, s. 11 
(http://ssrn.com/abstract=385222). 

88  “Siyasal partiler ve devlet dışında, siyasal sistemlerde, bir de, ortak ereği siyasal yaşamı 
etkilemek olan değişik sayıda siyasal birlik, baskı kümeleri, yayın organları, siyasal 
gazeteler, dergiler, vs. vardır. Bu örgütlerin sayısı, boyutları, kapsamı, etkisi gibi 
etmenler, siyasal sistemler arasında büyük farklar doğurur” (bkz. Eroğul, Devlet Nedir?, 
op. cit., s. 175). 
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mutlak anlamda dönüştürme yetisine veya diğerinin kararlarını oluşturma 
etkisine sahip değildir.89 

Ne var ki, yukarıdaki satırları daha ziyade “olması gereken” 
bağlamında okumak gerektiği de savlanabilir. Zira, açıktır ki siyasal toplum 
dairesindeki iktidar seçkinlerinin ellerindeki erki sosyal toplumu 
şekillendirmekte maharetleri ve etkileri çok daha fazladır. Bu durum 
gelişmiş ülkelerde dahi bir sorun oluşturmaktan uzak kalamamaktadır. 
Sözgelimi 1950’li yılların ABD’sinde halkın ‘kamusal toplum’ (“community 
of publics”) olmaktan gitgide çıkarak ‘kitle toplumu’ (“mass society”) 
niteliğine dönüşmesi sonucunda, toplumda ‘psikolojik cehalet’ özelliğinin 
belirginleştiği savlanıyor. Buna göre, post-modern kitle toplumundaki 
toplumsal yapılanmada bireyler kendi gereksinimlerinin ve sorunlarının 
farkındalığı içinde olmaktan çıkar ve televizyon ile radyolara “zamkla 
yapıştırılmış” gibi görünen bireyler iktidar seçkinlerinin kurguladığı 
şekillenmelere ve manipülasyonlara maruz bırakılır. ‘Psikolojik cahil’, 
sürüklendiği konum ve sorunları, hatta giderek kendisi yahut içinde yaşadığı 
toplum üzerinde bir düşüncesi veya tasavvuru bulunmayan, keyfiyetlerin 
farkına varmaktan aciz hale getirilmiş bir bireydir artık. Bu da, Mills’e göre, 
iktidar seçkinlerince kitle iletişim araçları üzerinden yönetilen bir süreçten 
kaynaklanmaktadır. Bireyin kendisi adına ileri sürdüğü düşünceler ve 
tartıştığı hususlar, artık, iktidar elitlerince şekillendirilmektedir. Hatta, kitle 
toplumunda iktidar seçkinleri gizli polis, istihbarat örgütü ve ajan 

                                                 
89  Bkz. Fuchs, The Self-Organisation of Politics, Power and the Nation State, op. cit., s. 11, 

12. Bu anlamda anılan çalışmadaki çok önemli bir değiniye de yer verelim: Meclis-dışı 
siyasal unsurlar, siyasal açıdan sadece baskı grupları işlevinin ötesine geçebilmektedir. 
Buna göre, sözgelimi İsviçre’de vatandaşların 50 bin imzalı başvurusuyla yasaların ve 
hatta anayasanın değiştirilmesi istemi meclise gelmekte ve meclis buna tepki vererek en 
azından birkaç önerili bir değişiklik paketi hazırlamak zorunda kalmakta, seçimli pakette 
yer alan önerilerin hangisinin tercih edileceği ise plebisitle karara bağlanmaktadır. Diğer 
kimi ülkelerde de –başvuruların sonucu belirsiz olsa dahi- en azından meclis bu istemler 
çerçevesinde harekete geçmek durumunda kalmaktadır (bkz. ibid, s. 12, özellikle 4 no.lu 
dipnot). Bu türden işlevler içeren yöntemlerin “yarı temsili demokrasi” olarak 
adlandırıldığına da hemen değinelim (bkz. Şahbaz, İbrahim; Yarı Doğrudan Demokrasi 
Kurumu Olarak Referandum ve Türkiye, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, s. 42-59; burada 
değinilen ‘halk girişimiyle fesih’ kavramı için bkz. ibid., s. 46). Görüleceği üzere, 
demokrasi anlayışları çağdaş demokratik sistemlerde ülkemizdeki algılamasının çok 
ötesinde ve farklı boyutlar içerisinde gerçekleşmektedir. Unutmamak gerekir ki, sadece 
adının demokrasi olması, bir ülkede çağcıl anlamıyla demokratik bir düzenin varlığına 
delalet etmemektedir. Açıktır ki, pek çok ülkede demokrasi adı verilen rejimler görülür; 
ancak, ortada hangi türden bir demokrasinin bulunduğu tartışmalıdır. 
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provakatörler ile bilgi dağıtım kanallarını kullanarak, toplumda sesini 
yükseltmeye çalışanları şantaja yahut baskıya maruz bırakır ve taciz eder.90 
Bu noktada konuyu coğrafi olarak “Atlantik ötesi”nden “Akdeniz havzası”na 
taşıyabilmek, anlaşılabilir biçimde, takatimizin üstünde ve dışındadır. 

Diğer yandan, çoğunluk despotizminin tarihsel gelişimine yönelik 
eleştirisini ilginç bir metaforla süsleyerek dile getiren öğretiden bir görüşe 
göre; 

 “Jean-Jacques Rousseau’nun tohumlarını ektiği totaliter ve saltçı 
demokrasi anlayışı ile hukuk devleti anlayışı arasındaki karşıtlığın 20. 
yüzyılın ilk yarısında yarattığı sorunlara çözüm bulunması hiç kolay 
olmamıştır. Aslında çoğunluk iradesinin salt üstünlüğü görüşü, bu dönemde 
hızla gelişen faşizmin kurduğu diktatörlüğünün ayıbını örtme amacıyla 
kullanılan bir incir yaprağı olmuştur.”91 

Benzer bir görüşe göre de, “(d)emokrasi, Rousseaucu olmadığı ölçüde 
demokrasidir.”92 Bu meyanda değinilebilecek bir başka görüşe göre ise, daha 
iyiye götürecek keskin (“fundamental”) toplumsal değişim ne bir 
zorunluluktur ne de olanaksızdır; kendi kendini oluşturan kuruluş (“self-
organization”) kuramı bize mutlak biçimde şu gerçeği gösteriyor ki, bu bir 
olanaktır ve bu olanağın gerçekleştirilme olasılığı determinist nitelikte 

                                                 
90  Bkz. Glander, Timothy; C. Wright Mills and the Rise of Psychological Illiteracy, 

Educational Change, Bahar 1996, s. 51-54. Mills’e göre, kitle iletişimini kontrolünde tutan 
iktidar eliti, kişiliğimizi ve siyasal kimliğimizi manipüle eden, bize kendi istediğini 
düşündüren, halkoyunu dilediğince şekillendiren bir psikolojik cehalet ortamını gitgide 
artan boyutta işler kılmaktadır (bkz. ibid., s. 54). Glander’e göre, Mills’in analizi 
“Weberyen” tarzda idealize edilmiş bir ortamı anlatıyor; ancak, her halükarda toplumsal ve 
psikolojik ortamı yeterince ders alınası biçimde tasvir ettiği de açıktır (bkz. ibid., s. 54). 
Nihayet değinmek gerekirse, Mills’in çizdiği tablonun, ünlü yazar ve düşünür Cengiz 
Aytmatov’un iyi bilinen “mankurt” tipolojisini anımsattığı hususu dikkat çekecektir. 
(Aytmatov, ülkemizde daha çok “edebiyatçı” kimliğiyle tanınıyor olsa da, “düşünür” 
kimliğinin oldukça belirginlik içerdiğini ileri sürmek de mümkündür (sözgelimi, bkz. 
Aytmatov, Cengiz / Şahanov, Muhtar; Şafak Sancısı, (Kazakça’dan çev. Damira İbragim), 
Da Yayıncılık, İstanbul, 2002; Aytmatov’a göre, “biz demokrasiyi herkesin aklına gelen 
herşeyi yapması, sınırsız zevku sefaya dalmak olarak anladık. Bu tamamen yanlıştır, asıl 
demokrasi herşeyden önce disiplin demektir. Onun kendine has sınırları var... Son derece 
dikkatli davranılmadığı takdirde demokrasi anarşiye yol açabilir...” (bkz. ibid., s. 179)). 

91  Azrak, Ali Ülkü; Türkiye’de İdari Yargının Bağımsızlığı, AYD, Sy. 25, 2008, s. 213. 
92  Çağlar, Bakır; “Hukuk”la Kavranan “Demokrasi” ya da “Anayasal Demokrasi”, AYD, C. 

10, 1993, s. 275. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

248  ZABUNOĞLU ARMAĞANI  

olmayıp, bizim sorumluluğumuza bağlıdır.93 Dolayısıyla, 
‘sorumluluğumuzun gerekleri’ni yerine getirmeksizin çağcıl demokratik bir 
dizgeye kavuşmanın mümkün olamayacağı söylenebilir. Bu itibarla, sadece 
‘yukarıdan-aşağıya’ (“top-down”) nitelikteki bir ihsan üzerinden ve 
toplumsal istemlere dayanmaksızın demokratik yaşayışa yeterince 
erişilemeyeceği gerçeği, ülkemiz bağlamında sanki daha bir önemle ortaya 
çıkıyor gibidir.  

Yukarıda Rousseau’ya atfen yer verdiğimiz ‘olumsuzlayan’ atfa 
karşın, Rousseau’da aynı zamanda bu saptamaya aykırı sayılabilecek izleri 
görme olanağından da söz edilebilir. Zira, öncelikle yasaların halkın 
kendisinden çıkmasını ve “yasalar” bakımından oy verme ilkesi itibariyle 
oybirliğine yaklaşık bir oydaşmanın aranmasını öngören94 düşünüre göre, “... 
siyasal kurumları, etkilerini önleme gücünü elimizden çıkacak kadar 
güçlendirmek doğru olmaz.”95 Özetlersek, 1921 ve 1924 Türk Anayasaları 
üzerinde çok önemli bir yeri bulunan; 

 “... Rousseau, yaşadığı dönemde ortaya çıkmaya başlayan ve adeta o 
tarihten bu yana zafer kazanmayı sürdüren büyük demokratik devrimin en 
önemli filozofu olarak görülebilir. Bu yönüyle de demokrasi kuramına çok 
büyük bir etki yapmıştır.. (Ancak,) Rousseau’nun “mutlak egemenlik” 
anlayışı ... Devlet iktidarını sınırlandırmayı amacı taşıyan “anayasacılık 
hareketleri” sonucunda ağır bir erozyona uğramıştır.”96 

Öte yandan, ülkemizde demokrasi kavramının bir tür “plastik kavram 
fetişizmi”ne dönüşmesi97, yahut başka bir deyişle demokrasinin 

                                                 
93  Bkz. Fuchs, Christian; The Antagonistic Self-Organisation of Modern Society, Studies in 

Political Economy, Vol. 73, Bahar-Yaz 2004, s. 205. 
94  Rousseau, Jean-Jacques; Toplum Sözleşmesi ya da Siyaset Hukuku İlkeleri, (Çev. İsmail 

Yerguz), Say Yayınları, İstanbul, 2008,  s. 162. Buna göre, yasalar değil ve fakat sadece 
acil görülmesi gereken “işler”de oy çokluğuna itibar etmek gerekir (bkz. ibid). 

95  İbid., s. 176. Azrak’ın saptamasında görülen eleştirinin, Rousseau’nun “kamu düzeninin 
bozulmasını önleme” gerekçesiyle yasaların askıya alınması görüşü bağlamında belirdiği 
anlaşılıyor; zira, düşünüre göre “... yurdun esenliği gerektirmedikçe yasaların kutsal gücü 
kesinlikle engellenmemelidir” (bkz. ibid). 

96  Hakyemez, Çoğunlukçu Demokrasi Anlayışı, Rousseau ve Türk Anayasaları Üzerindeki 
Etkisi, op. cit., s. 90, 91. 

97  Bu hususta bkz. Çal, Sedat; Hukukta Bilimsel Yaklaşımın Önemi, TBBD, Sy. 88, 2010, s. 
51, 52. 
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‘paganlaştırılması’98, belki bilge Onar’ın şu ustaca belirlemesinde değinilen 
özellikten kaynaklanıyor olsa gerektir: 

“... Tanzimat devri açıldıktan sonra Avrupa’dan ve bilhassa 
Fransa’dan bir çok kanunlar ... iktibas edilmiş, fakat bunların dayandıkları 
umumî esasları ve nazariyeleri  yayacak fikir hareketleri ve doktrin teessüs 
edemediği, hukuk araştırmaları tercüme ve iktibaslardan, hukuk öğretimi de 
şerhçilikten ve ezberden ibaret kaldığı için alınan mevzuat ve kurulan 
müesseseler de fiilen ruhsuz birer manken halinde kalmıştır: halk, memurlar 
ve hatta devlet adamlarının büyük bir kısmı da bunların ruhuna, 
maksatlarına ve hattâ lüzum ve faydalarına nüfuz edememiş ve bu yüzden 
tatbikat yanlış mecralara dökülmüş ve hattâ bu mevzuatın bir kısmı 
tamamiyle çorak bir sahada kuruyarak kaybolmuştur”.99 

Gerçekten, demokrasinin “plastik bir kavram şeklinde 
putlaştırılması”100 yoluyla, seçilmiş olduğu savına dayanarak iktidarı 
çoğunluk zulmüne (daha doğrusu, seçimlerde toplam seçmen sayısına görece 
azınlığın oylarını almasına karşın, seçim sistemlerinin “azizliği” –yahut 

                                                 
98  Öğün, Politika ve Kültür, op. cit., s. 253. Yazara göre, hem sekülerleşme, hem milliyetçilik 

ve hem de din, ülkemizde paganlaştırılmış durumdadır ve keza dikkat etmek gerekir ki 
büyük kalabalıklar her zaman pagandır (bkz. ibid, s. 149, 252, 253). Bu bağlamda 
unutmamak gerekir ki, “... pagan ayinler yakıcılığı ve yıkıcılığı en son kerteye taşımasıyla 
bilinir. Belki masum başlar, ama taşkınlaşması kaçınılmazdır” (bkz. ibid., s. 151). 

99  Onar, Sıddık Sami; İdare Hukukunun Umumî Esasları, (Birinci Baskıya Önsöz), C. 1, 
Üçüncü Bası, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1966, s. XXII, XXIV. 

100  Demokrasinin “kutsallaştırılması” anlayışına değinen bir örnek çalışma bağlamında bkz. 
Chibundu, Maxwell O.; Political Ideology as a Religion: The Idolatry of Democracy, 
UMLJ Race, Religion, Gender and Class (UMSL Legal Studies Research Paper No. 
2007/38), Vol. 6, 2006, s. 145 -157. Yazara göre, iktidarı ele geçirmek için karizma veya 
zenginlik işe yarar; ancak, iktidara geldikten sonra onu elde tutmak için gereken meşruiyet 
kaynağı olarak bunlar yeterli olmaz, çünkü yüksek bir maliyet içerirler. İşte, bunların 
yerine başka ögelerden yararlanılır. Sözgelimi, aydınlanma çağına değin iktidarın 
meşrulaştırılmasında din kullanılagelmiştir (bkz. ibid., s. 132). Akabinde Avrupa’da 
gözlenen uzun süreli kanlı mücadelelelerden sonra dinsel iktidarın ait olduğu yere 
konulması sonrasında, meşruiyetin kaynağı olarak kiliseye atıf yapılması yerine, alternatif 
bir meşruiyet kaynağı geliştirilmeye çalışılmıştır ve sonuçta kutsallaştırılmış bir başka 
kavram yaratılmıştır: Demokrasi (bkz. ibid., s. 132-135). Bir bakıma, ülkemizde 
demokrasinin meşrulaştırıcı özelliğinden yararlanarak, bu kez aksine ‘erk’in inanç odaklı 
meşrulaştırmasına yönelen (bkz. “ulemaya sorma” eğilimleri) algılamalardan 
bahsedilebilir mi? 
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“cinliği”- sayesinde parlementoda sayısal çoğunluğu nasılsa ele geçiren101 
                                                 
101  Öğretiden bir görüşte vurgulandığı üzere, “... temsilcilerin çoğunluğu ile seçmenlerin 

çoğunluğu arasındaki ayniyetin, her zaman gerçekleştiğini söylemek mümkün değildir. 
Çünkü, seçim sistemleri oy eşitliği ilkesine dayansalar bile; çoğu kez temsilî organın, 
seçmen topluluğunun düşünsel yapı bakımından küçük bir modelini gerçekleştirmesine 
elverişli olamamaktadırlar ve bazı kereler temsilcilerin çoğunluğu, seçmenlerin azınlığı 
tarafından seçilebilmektedir” (Araslı, Adaylık Kavramı ve Türkiye’de Milletvekilliği 
Adaylığı, op. cit., s. 36) (aynı yönde bkz. Sevinç, Murat; Anayasa Yazıları, İmaj Yayınevi, 
Ankara, 2010, s. 32). Nitekim, Anayasa Mahkemesi’nin bir kararında da değinildiği üzere, 
“belki de seçim sistemleri arasında temsilde en adaletsiz sistem olarak kabul edilebilecek 
olan listeli tek turlu çoğunluk sistemi” (bkz. Hakyemez, Yusuf Şevki; Hukuk ve Siyaset 
Ekseninde Anayasa Mahkemesi’nin Yargısal Aktivizmi ve Insan Hakları Anlayışı, Yetkin 
Yayınları, Ankara, 2009, s. 148) sayesinde, 1957 seçimlerinde yurt çapında seçmen 
azınlığının oylarını toplayabilmiş bir siyasal parti, seçim düzeninin bir sonucu olarak –
veya “azizliği” sayesinde- Meclis çoğunluğunu eline geçirebilmiştir (bkz. Anayasa 
Mahkemesi’nin 3, 4 ve 6 Mayıs, 1968 tarih ve E. 1968/15, K. 1968/13 sayılı kararı). 
Dahası, 1980’lerden itibaren “istikrarlı hükümet” ilkesinin ağırlık kazanması çerçevesinde 
seçim sistemlerinin değiştirilmesiyle daha düşük oy oranlarına dayanarak mecliste ezici 
çoğunluğu ele geçirmenin yolu iyice açılmıştır. Böylece, sadece seçime katılanların üçte 
birinin oyuyla tek başına iktidar olmak artık mümkün olabilmektedir. Bu meyanda 
değinmek gerekirse, bir kısım seçmenin seçime katılmadığı hususu da düşünüldüğünde, 
seçime katılanların sözgelimi sadece üçte birinin oylarını toplayarak seçim sistemi 
sayesinde parlamentoda çoğunluğu –belki anayasa değiştirecek nitelikli çoğunluğa dahi 
erişecek denli- eline geçiren bir siyasal parti, toplam seçmenlerin böylece çok daha küçük 
oranını temsil eden bir ‘oyçokluğu’yla ülkenin kaderini değiştirebilecek bir etkiye dahi 
kavuşabilmektedir. Toplumsal sahnede oynanan bu tiyatroya demokrasi perdesinde bir 
gösteri olarak atıf yapabilmek, herhalde demokrasi kavramının hayli yozlaştırılmasından 
başka bir bağlamda kavranamayacak özellikleri taşıyacaktır (oyun yazarı Miller’e göre, 
siyasal seçimler politika sahnesine çıkan siyasetçiler arasından en iyi rol yapanı 
belirlemeye yaramaktadır (bkz. Arthur Miller’den aktaran: Hardin, Liberalism, 
Constitutionalism, and Democracy, op. cit., s. 260, 261)). Üstelik, bu biçimde azınlığın 
oylarına dayanarak parlamento çoğunluğunu elde eden bir iktidarın, özellikle ekonomi 
alanındaki rant dağıtımını –çalışmamız içerisinde sıklıkla vurgulandığı üzere- intuitu 
personae gibi ilkeler sayesinde yargısal denetimden kaçırabilmesi de idare hukuku 
öğretisince her nasılsa olumlanabilmekte (anılan ilkenin ne tür yolsuzluklara yol açabildiği 
konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Çal, Sedat; “Intuitu Personae” veya İmtiyaz 
Sözleşmelerinde İdarenin İmtiyazcıyı Seçme Hakkı Üzerine..., (söze edilen çalışma 
AnBD’ne iletilmiş ve olumlu hakem raporuna istinaden önümüzdeki ilk sayısında 
yayımlanmak üzere kabul edilmiştir)); böylece, herhangi bir iktidarın kendi ekonomik 
yandaşlar grubunu oluşturmasına ayrıca yol açılabilmektedir. Bu noktada, ülkemizin 
büyük gelişme potansiyeline karşın rant odaklı ekonomi kurgusundan ötürü ne türlü 
felaketlerle karşılaştığı yakın geçmişimizde görülebilir (bkz. Derviş, Kemal / Asker, 
Serhan / Işık, Yusuf; Kemal Derviş Anlatıyor: Krizden Çıkış ve Çağdaş Sosyal Demokrasi, 
2. Baskı, Doğan Kitapçılık, Istanbul, 2006, s. 146). Oysa, demokrasi, ekonomik rantların 
sadece iktidarı oluşturan siyasal gruba değil ve fakat tüm vatandaşlara eşit haklar 
temelinde dağılımını öngörür. Yine bir metaforla ifade edersek; iktidar, bir tür “çok eşli 
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bir siyasal parti liderinin tek kişilik mutlak erkine102 ve çoğunluk 
saplantısına) çevirmeye eğilim görülebilmektedir. Buna yönelik itirazlar ise 
“seçildim, var mı daha ötesi” şeklinde bilim ve mantık dışı güncel siyasal 
savunmalarla karşılanmakta, dahası buna yönelik yeterli derecede bir karşı 
duruş nedense bilimsel çalışmalarda103 dahi çoğunlukla 
                                                                                                                   

kişi” gibidir ve yine “zamanın ruhu” çerçevesinde değinirsek, eşlerin tümüne “adaletle 
muamele” yükümlülüğü altındadır. Dolayısıyla, demokrasilerde “eşlerden birini” 
kayırmanın yeri yoktur; bu bir “günâh”tır. Benzer analojiyi yansıtan bir görüşe göre de, 
siyasal partiler, hükümet ile seçmenler arasındaki bağlantıyı sağlayan bir tür aracı 
(“broker”) gibidir; bundan dolayı da sağlıklı siyasal partiler toplumdaki çok farklı 
toplulukların istem ve tercihlerini birleşik bir kamu politikası haline dönüştürme işleviyle 
ortaya çıkmak zorundadır (bkz. Julander, Treg A.; Democracy Without Political Parties, s. 
10 (http://www.rutan.com/publications/Treg%20Julander.pdf)). Dahası, görece yakın 
zamanlardaki bir çalışmada, seçimlerde çoğunlukçu siyasal iktidar yerine orantılı temsil 
ilkesini benimseyen demokrasilerin 1800’lü yıllardan 2002’ye kadarki süreçte dünya 
ölçeğinde ağırlık kazandığı saptamasına da yer verilmektedir (bkz. Colomer, Josep M.; It’s 
Parties That Choose Electoral Systems (or, Duverger’s Laws Upside Down), Political 
Studies, Vol. 53, 2005, s. 17). 

102  Nitekim, öğretiden bir görüşte açıkça ifade edildiği üzere, “(p)arlamenter hükümet 
sisteminde ... esasında Başbakanın iktidarından bahsetmek mümkündür.” (Hasan Tunç’a 
ait anılan alıntı için bkz. Yavuz, Parlamenter Hükümet Sisteminde ve 1982 Anayasası’nda 
Başbakan, op. cit. (ifade, sayfa numarasız olarak yer verilen “Önsöz”de bulunmaktadır). 
Keza, “lider oligarşisi”nin ülkemizdeki görünümüne ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Bilir, 
Faruk; Siyasi Partilerin Güncel Sorunları ve Demokratikleşme, s. 4 
(http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/demokrasi/demokrasi1.pdf). 

103  Burada bilimsel çalışmalara özel olarak –ve vurgulayarak- atıfta bulunmamız nedensiz 
değildir. Bir toplumdaki değişik güç odakları (işçi veya işveren sendikaları, türlü sivil 
toplum kuruluşları, vbg. örgütlenmeler) iktidarla değişik uzlaşılar sergileyebilir veya 
sergilemek zorunda kalabilirler. Bunların isteyerek veya istem dışı biçimde türlü çıkar 
ilişkilerine maruz kalmaları sözkonusu olabilir. Ancak, bilimle uğraşanların bu türden 
çıkar ilişkilerine maruz kalabilecek en son toplumsal kesim olacağı umulur ve arzu edilir. 
Giderek bilim adamlarının hiçbir çıkar ilişkisine bağlı kalmaksızın toplumu ileriye 
götürecek görüşlerini biteviye topluma aktarmaları ve paylaşmaları bilimsel yaklaşımın 
temel bir ilkesi, hatta dahası, kurucu ögesidir. Bilim adamlarının bu anlamda çıkarlardan 
kendilerini beri tutarak, bir tür “gemileri yakmış, bilimin doğrularını savunmaya adanmış” 
bir yaşamı tek rehber addetmeleri beklenir. Şayet bir toplumda bilimle uğraşanların dahi 
çıkar ilişkilerine özen göstermeleri ve iktidarla bu öge üzerinden ilişkiye girmeleri 
sözkonusu ise, artık “tuzun koktuğu nokta”ya gelinmiş demektir. Kuşkusuz, buradaki 
deyim daha bir öncelikle “yargı erki” için kullanılıyor olunsa da, yargının sadece önüne 
gelen bir dava üzerinden görüşünü veya tavrını ortaya koyabilmesi kısıtıyla karşılaşıldığı 
hususu dikkate alındığında, bilimle uğraşanların bu anlamda daha bir öncelikle toplumsal 
sahneye çıktığı hususu –kanımızca- mutlaka düşünülmelidir. Bir toplumdaki türlü 
demokratik baskı unsurlarının iktidarla çıkar ilişkisinden dolayı toplumun geneline 
hayırhah olmayan iktidar kullanımlarına boyun eğmesini –olumlamaya olanak 
bulunmamasına karşın- bir derece anlayışla karşılamak belki olasıdır. Ne var ki, bilimle 
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görülmeyebilmektedir104. Hatta, karşı çıkmak bir yana, demokrasi adı 
altındaki erk ve ‘ikiz kardeşi’ olan rant dağıtımı oyununda kendisine rol 
çalmaya heves eden ve böylece erk seçkinlerine hizmetini sunmakta hiç 
perva göstermeyen akademik ünvan sahipleriyle dahi 
karşılaşılabilmektedir.105 

Bu altbaşlığı bir başka değiniyle tamamlamak istiyoruz. Demokrasi ve 
çoğunluğun karşısında azınlığın korunması yoluyla adaletin gerçekleşmesi 
gereksinimi, aslında bir başka alanda daha bir vahim biçimde beliriyor: 

                                                                                                                   
uğraşanların sessiz kalmaları veya iktidarların “kahhar” gücüne boyun eğerek bilimsel 
gerçekleri savunmaktan geri kalmalarını –olumlayabilmek bir yana- anlamlandırabilme 
yetisini görebilmek dahi zorlaşır. Sözgelimi, hiyerarşik düzende işlev görmeye çalışan 
kimi bürokratların dahi bu şekilde –Recep Yazıcıoğlu veya Adnan Kahveci örneklerindeki 
gibi, toplumsal sahnede bir tür “Donkişot” rolünü üstlenerek ortaya çıkabildiği 
gözlenebilirken, bilimle uğraşanların ve giderek özgürlüğün sesi olan üniversite camiasının 
sessiz kalabilmesi abestir ve teessür –hatta belki de teessüf- duygularını uyandırır. 
Rousseau’nun değindiği gibi, “gerçeği dile getirmek egemene değil ve fakat halka 
yaranmaya yarar belki ve doğal olarak kazanç sağlamaz; halk ne elçilik ne kürsü verebilir 
ne de aylık bağlayabilir” (bkz. Rousseau, Toplum Sözleşmesi ya da Siyaset Hukuku 
İlkeleri, op. cit.,  s. 82) (Rousseau’dan bu yana üç koca yüzyıl geçti, ne var ki anılan 
saptama geçerliğinden hiç bir şey yitirmiş görünmüyor!). Ne var ki, tüm bunlara rağmen, 
bilim erbabının gerçeklerden vazgeçme ‘lüksü’ olamaz. Unutmamak gerekir ki, bilimle 
uğraşanlar, sözgelimi hamamda dahi kıralı ‘smokin giymiş’ biçimde görebilen bir düşük 
ahlak ve üstün yetenek düzeyindeki türlü çıkar gruplarına karşı, “kıral çıplak” avazını gök 
kubbeye salmakla yükümlüdürler. Burada doğulu aydına ilişkin bir tesbite yer vermek 
yararlı olabilir: “Okumamış Doğulu gözüyle görür, kafasıyla düşünür ve yüreğiyle inanır. 
Doğulunun okumuşu ise, kafasıyla görür, gözüyle düşünür ve midesiyle inanır” (bkz. 
Taşkent, Kâzım; Yaşadığım Günler, 3. Baskı, YKY, İstanbul, 2008, s. 156). 

104  Ne var ki, demokrasi adına ileri sürülen görüşlerin “sandık fetişizmi”ne kapılması bir yana, 
sandığa hangi kurguyla gidildiğini ısrarla gözden kaçırması belki güncel siyasetle uğraşan 
görüşler için mazeret oluşturabilir; ancak, bu yaklaşımı hukuk bilimiyle iştigal edenlerin 
sergilemesi kabul göremez. Hukuk alanında bilim adamının gerçekliği tümüyle kucaklayan 
bir bilimsel yaklaşım içerisinde hareket etmesi zorunluluğu bulunur. Aksi durumda, ortada 
nitelik itibariyle bilimsel etkinlik derecesine yükselemeyen bir güncel siyaset uğraşısına 
dönüşüm tehlikesi belirir (bkz. Çal, Hukukta Bilimsel Yaklaşımın Önemi, op. cit., s. 52, 29 
no.lu dipnot) 

105  Örneğin, 1950’li yılların savaş sonrası dönemlerinde ABD’deki sosyal bilimcilerin –kitle 
toplumunu kontrol etmek için gereken propaganda tekniklerini kuramsal açıdan 
meşrulaştırıcı türden özel biçimde geliştirilmiş yöntemlerle- kendilerini iktidar 
seçkinlerine giderek artan oranda hizmet etmeye adadıkları zikredilmektedir (bkz. Glander, 
C. Wright Mills and the Rise of Psychological Illiteracy, op. cit., s. 57). Ülkemiz açısından 
durum düşünüldüğünde bu denli eski tarihlere kadar gitmeye pek de gerek kalmayacağı 
varsayımı ise, sanırız tartışma götürmesi zor tarafından bir olası sav bağlamında kolaylıkla 
gündeme getirilebilir niteliktedir. 
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Uluslararası ilişkiler platformu. Bir devletin kendi içindeki tartışmalara yol 
veren demokrasi ve adalet kavramları bağıntısı, kendisini uluslararası alanda 
daha bir öncelikle göstermektedir. Sözgelimi, uluslararası kuruluşlarda 
“uluslararası toplumun bir bireyi” konumunda yer alan bir devletin veya 
devletler grubunun diğerleri karşısında “çoğunluk” ilkesine göre karar 
alınmasına boyun eğmesi ciddi bir sorun halinde ortadadır. 

Kuşkusuz, egemen devletin kendi iradesiyle örtüşmeyen kararı 
uygulamayacağı savlanabilir. Ne var ki, sözgelimi Birleşmiş Milletler 
sisteminde sadece beş “seçkin” ülkenin veto hakkı bulunur ve keza yakın 
zamanlarda yeterince uygulaması gözlemlendiği üzere, “mahşerin beş 
atlısı”nın uzlaşmasıyla diğer kimi ülkeler üzerinde “kendince 
meşrulaştırılmış” eylemlere girişilebilir. Dahası, bu satırların yazarının da –
böylesi bir uluslararası kuruluşta görev yapıyor olmakla- yakından 
gözlemlediği üzere, uluslararası kuruluşların karar alma süreçlerine ilişkin 
oylama ilkeleri bakımından yine bu bağlamda sorunlar doğal olarak 
belirebilmektedir. Bu itibarla, sonuç olarak denilebilir ki, çoğunluğun 
iradesine bağlanacak ümitlerin hayal kırıklığı yaratması kadar doğal bir 
sonuç olamaz. İşte bundan dolayıdır ki, “(h)er iktidarın, ötekileri kendi 
taşkınlıklarından korumak için, aynı zamanda onu kendinden de korumak 
için bir karşı-iktidara ihtiyacı vardır.”106 

Hemen yukarıda değindiğimiz husus, öğretiden bir görüşte de dile 
getirilmektedir. Buna göre, demokrasi kavramının ulusal ve uluslarlarası 
bağlamda çok farklı anlamlara büründüğünü dikkate almak ve buna göre 
yargılara veya irdelemelere gitmek gerekir. Ulusal ve Avrupa ölçeğindeki ile 
küresel bağlamdaki siyasal ilişkilerin görülmemiş ölçüde içiçe geçtiği ve 
keza kamusal gücün ağırlıklı biçimde ulusal sınırlar ötesine taşındığı bir yeni 
düzende, artık eski dönemlerin uluslararası alana ilişkin demokratik 
meşruiyetini gözlemleme olanağından söz edilemez. Ulusal düzeydeki çoklu 
yapıların anayasallaştırılmış bir dizgede düzene kavuşturulması ulus-
devletler olgusunun bir gereğiydi; günümüzdeki küresel düzlemin 
dengelerinde artık farklı bir yaklaşımı benimsemek gerekiyor. Buna göre de, 
uluslararası ölçekte kurumsallaştırılmış (bir tür “anayasallaştırılmış”) bir 
dizgeyi demokratik meşruiyet algılarıyla aramaya çalışmak yerine, burada 
çoklu yapıların dengeleri kurmasından medet ummak daha yerinde 

                                                 
106  Maalouf, Çivisi Çıkmış Dünya, op. cit., s. 132. 
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olacaktır.107 Özetle, günümüzün ‘post-ulusal’ dünyasında, ‘demokrasi’ 
kavramını yerel ve küresel ölçeklerde farklı biçimde algılama zorunluluğunu 
dikkate almak gerekiyor.108 

Yine, benzer bir yaklaşıma göre de, ulusal düzeyde bir ‘amaç’ olarak 
–kendi içinde bir ‘değer’ şeklinde- benimsenen ve devletin baskılayıcı erkini 
sınırlamayı öngören hukuk devleti ilkesi, uluslararası alanda bir ‘araç’ 
konumuna indirgenmekte ve ancak diğer motivasyonlarla beraber 
değerlendirilmektedir.109 Giderek aynı yoldaki bir görüşteki ifadeyle, 
devletler ölçeğinde demokrasi ve hukuk devleti ilkesi üzerinden kurgulanan 
(ve yasalara uyma zorunluluğunun demokrasiye dayananan yapı dolayısıyla 
meşruluk kazandığı anlayışını yansıtan) paradigma, uluslararası ölçeğe 
yansıtılamayacaktır; zira, burada artık demokrasi uygulamasının 
meşrulaştırıcı kapsayıcılığından söz edilemez.110 Egemenlik paradigmasına 
göre, meşruiyet demokrasi kavramına kesin biçimde bağlıdır ve demokrasi 
sadece ulus devlet içerisinde uygulanabilir.111 

Sonuç itibariyle, yukarıdaki paragraflarda değindiğimiz hususları 
özetleyecek olursak, demokrasi kavramının bir uçta Shumpeter örneğiyle 
belirginlik kazanan bir minimalist anlayış ile diğer uçta katılımcı demokrasi 
söylemi içerisinde geniş bir yelpazeyi oluşturan (ve “deliberative” 
                                                 
107  Uluslararası hukukta anayasal dizgeyi aramanın “eski dönemlerin ikiliği”nden 

kaynaklandığına değinen bir görüşe göre, günümüzün karmaşık ilişkiler dünyasında artık 
başka bir resim gözleniyor, ki burada uluslararası bir anayasa tartışmasına ve meşruiyetine 
yönelmek yerine, insan onuru ve bağımsızlığı düşüncesine bağlılık temelindeki bir 
yaklaşımla hareket etmek ve analiz yöntemi olarak anayasalcılık üzerinden değerlendirmek 
daha yerinde olacaktır. Bu anlamda, yazara göre dünya belki de anayasaların ötesine 
geçiyor; lâkin, bu meyanda esasen devletin ötesine geçen bir anayasalcılığı keşfediyor da 
olabilir (bkz. Kumm, Mattias; The Legitimacy of International Law: A Constitutionalist 
Framework of Analysis, EJIL, Vol. 15, Sy. 5, 2004, s. 931). 

108  Bkz. Krisch, Nico; The Case for Pluralism in Postnational Law, LSE Working Papers No. 
12/2009, s. 3-45. Yazarın dikkat çekici bir tesbitine göre, plüralizm de, anayasalcılık da, 
neticede uygulama sahası bulduğu ortama (topluma) bağlı olarak farklı sonuçlar üretir; 
fakat yine de, ‘kamplaşmış/bölünmüş’ toplumsal yapılar açısından, plüralizmi elimizdeki 
daha ehven bir seçenek şeklinde değerlendirmek mümkün olabilir (bkz. ibid., s. 45). 

109  Bkz. Humphreys, Stephen; Theatre of the Rule of Law – Transnational Legal Intervention 
in Theory and Practice, Cambridge University Press, 2010, s. 9. 

110  Bkz. Weiler, J. H. H.; The Geology of International Law – Governance, Democracy and 
Legitimacy, ZaöRV, Vol. 64, 2004, s. 547. 

111  Bkz. Petersen, Niels; The Reception of International Law by Constitutional Courts through 
the Prism of Legitimacy, Max Planck Institute for Research on Collective Goods, Bonn, 
Sy. 39, 2009, s. 5. 
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demokrasi terimiyle ifade edilen) görüşler arasında yer alan bir kavrayış 
çerçevesinde değerlendirilebileceği ve giderek böyle de olduğu 
söylenebilir.112 Bu bağlamda, demokrasi türlerine geniş biçimde değinen ve 
türlü adlandırmalar altında yer alsa da özünde katılımı esas alan demokrasi 
anlayışlarını irdeleyen bir müstakil çalışmaya atıf yapmakta yarar 
görüyoruz.113 

III. Temsili demokrasi 

Doğrudan demokrasi anlayışının karşısında temsil kurumuna yer 
veren bir diğer demokrasi anlayışı zaman içerisinde yerleşmiştir. Öte 
yandan, değinmek gerekirse, “(t)eokratik, monarşik, aristokratik, oligarşik 
ve diktatörlük gibi yöntemler, temsilin demokratik olmayan biçimleridir.”114 

Demokratik temsil anlayışının klasik algılamasında “demokratik” 
özelliğin sadece “seçimler”le sınırlı kaldığı yönündeki gözlemler, 
uygulamadaki bu keyfiyetin demokrasi kavramı bakımından yetersizliği 
üzerindeki tartışmaları tetiklemiştir. Nitekim, bu yöndeki gelişmeler 
sonucunda, “siyasal elitçi” (yani “sınırlı/kısıtlı demokrasi” yanlısı) olduğu 
savlanabilecek klasik temsili demokrasi anlayışında “halk tarafından 
yönetim” yerine “halk tarafından kabul edilen yönetim” temelinde bir 
yaklaşımın egemen olduğu görüşü, Peter Schumpeter’den Raymond Aron’a 
kadar pek çok savunucusu tarafından ileri sürülmüştür.115 Benzer şekilde, 
Sartori’nin de siyasal elitizmin gerekliliğini savlayan görüşlerini hararetle 
savunduğu gözlenebilir.116 

Temsili demokrasinin tarihsel kökenlerine bakıldığında, her ne kadar 
18. yüzyılda yaygın olarak gündeme geldiği görülse ve Kanunların Ruhu adlı 

                                                 
112  Bkz. Somin, Ilya; “Active Liberty” and Judicial Power: What Should Courts Do to 

Promote Democracy?, NULR, Vol. 100, Sy. 4,  2006, s. 1834. 
113  Bkz. Tunç, Hasan; Demokrasi Türleri ve Müzakereci Demokrasi Kavramı, GÜHFD, C. 

XII, Sy. 1-2, 2008, s. 1113-1132. Yazara göre, “(b)u model, bazı çıkar gruplarının ulus 
devleti şekillendirme taleplerini kolaylaştıran aracı bir kurum işlevi görebilecektir” (İbid., 
s. 1132). 

114  Gülsoy, Tevfik; Milletin Temsili, KHuKa, Eylül 2006, s. 71. 
115  Bkz. Kapani, Münci; Demokratik Teori Alanında Bazı Yeni Görüş ve Tartışmalar, Bülent 

Nuri Esen’e Armağan, AÜHF Yayını, Ankara, 1977, s. 207-209. 
116  Bkz. Bulut, Nihat; Demokrasiyi İdeal Anlamına Yaklaştırma Çabası Olarak Radikal 

Demokrasi, AÜEHFD, C. VII, Sy. 1-2, 2003, s. 47. 
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eserinde Montesquieu tarafından değinildiği belirtilse117 de, aslında temsili 
parlamenter rejim uygulamasının Kuzey İspanya’da 12. yüzyılda 
gözlemlendiği savlanmaktadır.118 

Temsili demokrasiye kuramsal yaklaşımda, kimi alternatif görüşlerin 
çarpıcılığını gözlemleyebiliriz. Örneğin, Rousseau’nun yaklaşımında 
“temsil” ve “temsilci”ye yer yoktur119, zira; 

 “... halkın milletvekilleri halkın temsilcileri değildirler ve olamazlar, 
sadece aracılarıdır; hiçbir kesin karar veremezler... İngiliz halkı özgür 
olduğunu düşünüyor; büyük bir yanılgı bu, sadece parlamento üyelerinin 
seçimi sırasında özgürdür; seçim sonuçlanır sonuçlanmaz köle durumuna 
düşer İngiliz halkı, bir hiçtir. Kısa süren özgürlük dönemlerinde 
özgürlüğünü kullanma biçimiyle onu yitirmeyi gerçekten hak eder.. Siz 
modern halklar! Sizin köleleleriniz yok, ama siz kendiniz kölesiniz...”120 

Yine, sözgelimi, siyasal katılımcı kuramı benimsediği görülen 
Rousseau, “Toplum Sözleşmesi” adlı ünlü eserinde ortaya koyduğu siyasal 
kuramında121, öncelikle toplumda bireylerin mutlak eşitlik anlamında değil 
ve fakat siyasal eşitsizliğe yol açmayacak bir eşitlik içerisinde olmaları 
gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Buna göre, “... hiç bir yurttaş, ne başkasını 

                                                 
117  “Kendine temsilciler seçen bir demokrasinin sonu gelmiştir” diyen Rouseeau’nun tam 

aksini savunan Montesquieu’ya göre, temsilcisiz bir demokrasi kısa sürede halka dayalı bir 
despotizme dönüşür (bkz. Althusser, Louis; Montesquieu – Siyaset ve Tarih, (Çev. Alp 
Tümertekin), İthaki Yayınları, İstanbul, 2005, s. 85). 

118  Keane, John; The Life and Death of Democracy, Pocket Books, 2009, s. 161-176. 
119  Bkz. Arslan, Zühtü; Anayasa Teorisi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005, s. 141. 
120  Rousseau, Toplum Sözleşmesi ya da Siyaset Hukuku İlkeleri, op. cit.,  s. 148, 149. 
121  Öğretiden bir görüşte, anılan kuramın neredeyse evrensel ölçekte benimsenmesi ve 

yaygınlık kazanmasında ‘atomist’ bir anlayışı içeren klasik liberal görüşün etken olduğu ve 
bundan ötürü klasik liberallerin devletçi anlayıştan serbestiyetçi yaklaşıma geçebildikleri 
hususu ileri sürülmektedir (bkz. Jensen, Liberalism, Democracy and the Mass Media, op. 
cit., s. 43). Öte yandan, öğretideki bir görüşe göre, “Althussius, halkın hükümdarlar 
anlaşmadan önce kendi arasında bir toplum sözleşmesi yaparak, mutlak ve devredilmez 
güce sahip olduğunu belirtmekle, hem kendinden bir buçuk asır sonrası için Rousseau’ya 
“Contrat social” kavramını sunmuş, hem de ortaçağlardan beri daha sıkça işlenen halk 
egemenliği düşüncesinin ilk olarak modern devlet çerçevesinde calvinist cemaat 
anlayışıyla kesin bir tanımlamasını yapmıştır” (bkz. Karamuk, Modern Demokrasi’nin 
Batıdaki Düşünce Temellerine Genel Bir Bakış, op. cit., s. 49, 50 (alıntılanan kaynaktaki 
atıflara burada yer verilmemiştir); keza, bkz. De Benoist, Alain; The First Federalist: 
Johannes Althusiust, (Çev. Julia Kostova),  s. 25-58 (orijinal hali Krisis dergisinde 
yayımlanmıştır (Sy. 22, Mart 1999, s. 2-24)). 
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satın alacak kadar zengin, ne de kendini satmak zorunda kalacak kadar 
yoksul olmalıdır.”122 

Burada değinilen keyfiyetin ülkemiz bakımından izdüşümleri ise 
herhalde çarpıcı sayılmak gerekir. Zira, gelir dağılımının aşırı dengesizlikler 
içerebildiği ve seçimlerin finansmanında sözgelimi ABD’de görülen 
saydamlığın kurgulanmadığı123 bir ülkede seçmen iradesinin gıda veya 
yakacak yahut sair yardım paketleriyle pek kolayca ifsad edilebilmesi 
olanaklıdır.124 Her ne kadar Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin değindiği 
üzere “para, akacak bir deliği mutlaka bulur” öngörüsünde bulunulabilse 
de125, seçimlerin finansmanında126 önemli kısıtlar getirilmesinin anayasal 

                                                 
122  Mumcuoğlu, Çağdaş Demokrasi Kuramlarında Katılma ve Türkiye’de Katılmanın 

Gelişimi, op. cit., s. 69. 
123  Seçimlerin finansmanına ilişkin yakın zamanlarda yayımlanmış bulunan bir akademik 

çalışmada, konu ayrıntılı biçimde değerlendirilmektedir. Buna göre, ABD’de görülen 
saydamlığın aksine ülkemizde bağışta bulunanların kimliğinin gizli kalması eleştiriye 
açıktır ve yerinde görülmesi güçtür (bkz. Uzun, Cem Duran; Anayasa Hukuku Açısından 
Siyasi Partilerin Finansmanı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010, s. 130-132). 

124  Bu yoldaki uygulamalara değinen bir çalışma için bkz. Sevinç, Anayasa Yazıları, op. cit., 
s. 324. Burada yer verdiğimiz ifdade, kuşkusuz güncel siyasetin dışında bir toplumsal 
gözlem noktasında değerlendirilmek gerektir. Ekonomik gelişmesini sağlayamadığı için 
çaresizlikten “ekmeği artsın diye ekmeğini, parası artsın diye parasını türbenin taşına 
sürten”, “varlığı görmediği için yoksulluktan şikayet etmeyi bilmeyen” (Neşet Ertaş’ın 
anılan değinileri için bkz. Akman, Haşim; Gönül Dağında Bir Garip – “Neşet Ertaş 
Kitabı”, TİBY, İstanbul, 2006, s. 11) insanların var olduğu ve giderek sosyal devlet 
düzeninin etkin biçimde işletilemediği bir ülkedeki demokrasi uygulamasının yoksul 
yığınlar üzerinde ekonomik veya inanç yahut etnisite odaklı ve giderek sömürüye varan 
manipülasyonlarla şekillendirilmesi olasılığı üzerinde önemle durulmasında yarar 
görülebilir. 

125  Bkz. Dawood, Yasmin; Democracy, power, and the Supreme Court: Campaign finance 
reform in comparative context, IJCL, Vol. 4, Sy. 2, Nisan 2006, s. 273. 

126  Seçimlerin finansmanı bakımından ABD ve Britanya gibi kimi ülkelerde partilerin iş 
çevrelerinin parasal katkılarına bağımlı duruma gelmiş olmaları bir sorun yaratırken, buna 
karşı çözüm olarak kamusal yardımların öngürülmesi de gündeme gelebilmektedir. Ne var 
ki, öğretiden bir görüşe göre “(d)emokrasi açısından her ikisi de olumsuz gelişmelerdir. 
Hangisinin daha kötü olduğunu kim söyleyebilir ki?” (bkz. Ringen, Demokrasi Neye 
Yarar?, Özgürlük ve Ahlaki Yönetim Üzerine, op. cit., s. 358). Öte yandan, ülkemizde 
siyasal partilerin gelirleri arasında devlet bütçesinden aktarılan fonların %90 oranlarına 
ulaştığı da belirtilmekte, hatta bazan harcamalarının üzerinde yardım alan siyasal parti 
örneklerinin görülebildiği de vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, bağışlar yoluyla siyasal 
etkilemenin bir tehlike oluşturmayacağı belki savlanabilir; ancak, her halükarda bağışta 
bulunmaya yönelik sınırlamanın –özellikle alım gücü paritesiyle ölçüldüğünde- çok 
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düzenin gereği olarak algılandığı yönünde ayrıca bir vurguya gidildiği de 
görülmektedir127. Bir başka görüşe göre de, belirli bir noktadan sonra, para 
kimi seslerin diğerlerine baskın gelmesi sonucunu doğurur.128 Üstelik, 
demokrasilerin eşitsiz gelir dağılımı nedeniyle varlıklı kesimlerin etkin güç 
gösterisinde bulunduğu bir sahne haline dönüşebilmesi tasasının sadece 
günümüz toplumlarında değil, daha eski zamanlardan bu yana tartışma 
konusu edildiği dikkat çekmektedir.129 Özetle, seçimlerin finansmanı hâlâ 
kesin bir çözüme bağlanamamış bir tartışmalı konu olmakla beraber, kimi 
zamanlarda demokrasiye tehdit oluşturabildiği de açıktır.130 

 “Çoğunluğun yönetmesi ve azınlığın yönetilmesi doğal düzene 
aykırıdır”131 diyen Rousseau’ya göre, demokrasi, vatandaşların kanunları 
bizatihi kendilerinin yaptığı düzenin adıdır. Zira, “genel”i bağlayan şeyin, 
aynı “genel”den çıkması gerekir. Hatta, yalnız yasaları yapmaları değil, 
onların uygulanmasını da bizatihi gerçekleştirmeleri gerekir.132 Ancak, buna 
olanak bulunmadığından, uygulanma (hükümet etme) kısmını temsilcilere 
bırakabilirler. Hükümet etme işlevinin de vatandaşlarda bulunması 
anlamında demokrasi, ancak Tanrılara mahsustur. 

Ne var ki, Rousseau’nun “genel irade” kavramına yönelik ciddi 
eleştiriler de görülür. Buna göre; 

 “insan ancak kayıtsız şartsız genel iradeye, gerçekte çokluğun 
iradesine boyun eğdiği takdirde hür olabilir... İnkâr edilemez ki 
Rousseau'nun düşünceleri Hegel'e politik felsefesini ilham etmiş ve 

                                                                                                                   
yüksek bir tutar olarak belirlenmiş olmasında isabet görülemeyeceği açıktır (bkz. Uzun, 
Anayasa Hukuku Açısından Siyasi Partilerin Finansmanı, op. cit., s. 127, 128, 186-191). 

127  Bkz. ibid, s. 269-293. Nitekim, sadece bir örnek olarak yakın siyasal geçmişimizde şarkılı 
şölenli, pilav-dönerli seçim kampanyası yürüten –ve halihazırda uluslararası kırmızı 
bültenle aranan bir suç zanlısı konumundaki- bir holding sahibinin genel seçimlerde ülke 
çapında kullanılan oyların yüzde yedisini alabilmiş olması anımsanabilir.) 

128  Bkz. Johnston, Michael; Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical 
Perspectives – Political Finance Policy, Parties, and Democratic Development, NDI, 2005, 
s. 5. 

129  Bu konuda müstakil bir çalışma için bkz. Mccormick, John P.; Contain the Wealthy and 
Patrol the Magistrates: Restoring Elite Accountability to Popular Government, APSR, Vol. 
100, Sy. 2, Mayıs 2006, s. 147-161. 

130  Bkz. Johnston, Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives – 
Political Finance Policy, Parties, and Democratic Development, op. cit., s. 3. 

131  Rousseau, Toplum Sözleşmesi ya da Siyaset Hukuku İlkeleri, op. cit.,  s. 121. 
132  Bkz. ibid.,  s. 120. 
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zamanımızın Alman hukukçuları Hegel'in felsefesinden çıkardıkları kuvvet 
doktrini ile içerde mutlakiyet, dışarda saldırganlık şeklinde tecelli eden 
Alman politikacısına ilham vermişlerdir.”133 

Ancak, kanunları yapma her halükarda temsilcilere bırakılamaz; 
yasaların vatandaşlardan doğrudan doğması gerekir. Her vatandaş yasa 
yapmaya katılacaktır; zira, “bir kimse devlet işleri konusunda neme lazım? 
derse devletin yok olduğu kabul edilmelidir.”134 Ne var ki, hükümet etmede 
olduğu gibi bunun da uygulanması olanaksız olduğunda, geriye tek çare 
kalır: Yasa yapma bağlamında toplum içinde özel çıkar odaklarının 
belirmesi. Fakat, bunların “kendi özel iradelerini” egemen kılmaları 
tehlikesine karşı, çok sayıda özel grubun ortaya çıkması sağlanmalıdır ki, 
siyasal iktidar üzerinde eşitsizliğin önüne geçilebilsin.135 Nitekim, bir diğer 
görüşe göre de, “temsili ‘demokrasi’de kararlar ekonomik ve siyasal 
seçkinler (temsilciler) tarafından alınır.”136 

İşte, kanımızca en önemli nokta burada beliriyor: Temsili 
demokraside yasa yapma erkini ele geçiren iktidarın “kendi özel iradesini” 
egemen kılabilmesinin önüne geçebilmek için, “olabildiğinde çok sayıda 
özel irade”yi bu iktidar erkinin karşısında onunla beraber erk sahibi 
kılabilmek ve buna işlerlik kazandırabilmek.137 Sonuçta, erkler ayrılığı, 
aslında tam da bu düşüncenin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır 
denilebilir. 

Bu durumu bir metaforla açıklamaya çalışabiliriz: ‘Mahallenin 
cazibeli kızı’nı tasalluttan korumak için etrafta çok sayıda kabadayının 
varlığında kesin yarar vardır; aksi halde, yani sadece tek bir kabadayının 
hükmünün geçtiği yerde tasalluttan kurtulmak çok zordur ve akıbet “kırmızı 
şapkalı kız” öyküsüne benzetilebilir. Nitekim, adaleti temsil eden tanrıçanın 

                                                 
133  Bkz. Duguit, Leon; Kamu Hukuku Dersleri, (Çev, Süheyp Derbil), AÜHF Yayını, Ankara, 

1954, s. 66. 
134  Rousseau, Toplum Sözleşmesi ya da Siyaset Hukuku İlkeleri, op. cit.,  s. 147. 
135  Bkz. Mumcuoğlu, Çağdaş Demokrasi Kuramlarında Katılma ve Türkiye’de Katılmanın 

Gelişimi, op. cit., s. 69-71. 
136  Fotopoulos, The Inclusive Democracy Project: A rejoinder,  op. cit., s. 2. 
137  Belki tam da bu noktada bir ironiye yer vermenin zamanıdır: Sosise meraklı birinin, 

sosisin nasıl yapıldığını görmemesinde yarar vardır; ki aynı şekilde, yasamaya saygı 
duyanlar bakımından da yasama işlevinin ne şekilde gerçekleştirildiğini görmemeleri daha 
hayırlıdır! (Prusya’nın Demir Şansölyesi Bismark’a atfedilen bahsekonu ironi için bkz. 
Waldron, Legislating With Integrity, op. cit., s. 374). 
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alımlı bir “femme-fatale” suretinde çiziktirilmesi bağlamında her iktidarın 
mutlaka tasallutuna maruz kaldığı yolunda ironiler de yapılabilmektedir. 

Giderek çağdaş demokrasilerde sadece yasama-yürütme-yargı olarak 
değil, daha başka erklerin de sürece katılımını sağlama zorunluluğu 
bulunuyor; sözgelimi, sivil toplum138 kuruluşları, “yasama, yürütme ve 

                                                 
138  Çalışmamızda bir kaç yerde geçen anılan kavramın ne anlama geldiği günümüzdeki bakış 

açısıyla yeterince açık gibi görülebilirse, de, kavram aslında tarihsel boyutunda çok değişik 
anlamlarla yüklü ve farklı görünümlerle, çelişik bir biçimde karşımıza çıkıyor. Sivil 
toplum ibaresinin ilk kez Locke tarafından 1690’da kullanıldığını görüyoruz (bkz. Tamer, 
Mine Gözübüyük; Tarihsel Süreçte Sivil Toplum, HÜEFD, C. 27, Sy. 1, 2010, s. 90). Bu 
konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ibid.; keza, bkz. Aslan, Seyfettin; Sivil Toplum: Kavramsal 
Değişim ve Dönüşüm, ESBD, C. 9, Sy. 33, 2010, s. 188-212. Aslan’ın dikkat çeken bir 
tesbitine göre, “... modern devlette mevcut olan sivil toplumun mutlaka demokratik sistemi 
destekleyici özellikler taşımayabileceği de bir gerçektir” (bkz. ibid., s. 190). Öte yandan, 
bir başka görüş ise sivil toplum, 20. yüzyılın kısa tarihinde çoğunlukla unutulan bir kavram 
oluvermiştir; giderek ‘erk siyasetleri, organize ekonomi ve kitle demokrasisi çağı’nda 
anılan dev oluşumlar bireyin pratik anlamasına ve katılımına izin vermediğinden, sesini 
çıkarmayan bir kavram olarak belirmektedir. Demokratikleşme bu çağda her ne kadar 
geriye döndürülemez bir eğilimi oluştursa da, kavramın evrensel bağlamdaki görünümü 
içkin (“intrinsic”) biçimde pasif vatandaşlığa ve hatta en kötü biçiminde kitlesel müşteri 
benzeri bir konuma bağımlı kılınmıştır. Bu yüzyılda sivil topluma yer yoktur, o ancak “19. 
yüzyılın idealize edilmiş”, unutulmuş bir kavramıdır. Bununla beraber, 20. yüzyılın son on 
yılında evrensel boyutlarda gözlenen (sosyalizm anlayışındaki gerileme sonucunda 
piyasacılığın yükselmesi vb.) siyasal değişimlerle beraber, sivil toplum yeniden gündemde 
ağırlıklı bir yer işgal edivermiş durumdadır. Böylece, daha katılımcı bir birey anlayışıyla 
devleti ve piyasayı hesap verici kılma yolundaki adımlar üzerinden liberal demokratik 
rejime yönelim gözlemlenmektedir (bkz. Kim, Sung Ho; Max Weber’s Politics of Sivil 
Society, CUP, 2004, s. 1-3). Ne var ki, “sivil toplum algılayışının başlangıçta vaad ettiği 
iyimser sonuçlarının yaşam pratiğinde gözlemlenemediği; aksine, çözülen toplumsal 
bağlar, komşuluk ve aile bağlarındaki gevşeme dolayısyla karşıklı güven ve sivilliğin 
zayıfladığı, hatta toplumsal kimliğin erozyona uğradığı, bu gibi etkenlerden ötürü sivil 
toplumun altyapısının da kaybolmaya yüz tutan bir özelliğe dönüştüğü, böylece  sıradan 
seçmenlerin dahi temsil edilmediği, bilgi sahibi kılınmadığı ve giderek manipüle edildiği” 
yollu karamsar görüşler de dile getirilmektedir. Buna göre, siyaset –şimdiye kadar 
görülmemiş biçimde- işlevsizleşmiştir ve kamuoyu siyasal iktidarın kendisini temsil 
etmediği, bu alanın rant dağıtımı üzerinden kişisel çıkarlara hizmet ettiği düşüncesine 
sahiptir; onu hatta düşman gibi, kendisine yabancı bir olgu şeklinde algılamaktadır. Bu 
“toplumsal çözülme çağı”nda piyasa, küreselleşme ve yeni ekonomi ile finansal kapitalizm 
adı altında öngörülmemiş biçimde hızla yaşamlarımızın içine girerek müdahalelerde 
bulunabilmekte, bunun sonucu olarak da gerek ulusal ve gerek uluslararası bağlamda 
sosyoekonomik eşitsizlik, güvensizlik korkularının tavana vurması ve tedirginlik 
sorunlarını doğurmaktadır (bkz. ibid., s. 4, 5 (anılan kaynaktaki atıflara burada yer 
verilmemiştir)). Nihayet, sivil toplum mutlaka doğru sonuçlar üreten bir olgu değildir, 
bazan iyi değil olumsuz sonuçlar doğuran türleri veya uygulamaları da görülebilir; 
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yargıdan sonra dördüncü erk olarak da tanımlanan” görsel/işitsel iletişim 
araçları139, farklı baskı grupları ve hatta bizatihi yürütmenin içerisinde 
değişik adacıklar, vbg..140 Ülkemizde son yıllarda oldukça yaygınlaşan 
bağımsız idari kuruluşlar uygulamalarını da bu anlamda değerlendirmeye 
olanak vardır denilebilir. Sözgelimi, Chevallier’e göre, hukuk devleti141 
bağlamında beliren yeni demokrasi anlayışı çerçevesinde beliren başlıca 
sorunlardan biri de, “... temsil krizini ortaya koyan ve siyasal iktidara karşı 
açık bir güvensizlikten kaynaklanan bağımsız otoriteler bakımından 
gündeme gelir.”142 Dahası, ilginçtir ki batı uygarlığı odaklı klasik üçlü erkler 
ayrımı yerine beşli erkler ayrılığı şeklinde, Uzakdoğu uygarlığı 

                                                                                                                   
dolayısıyla, bir ‘yeniden kavramlaştırma yahut tanımlama süreci’nden geçirilmesi gereği 
vardır (bkz. ibid.). Nitekim, Weber de aynı görüşü savunmaktadır: Her sivil toplum türü 
liberal demokrasi oluşumuna katkı sağlamaz, hatta kimileri ancak onu ortadan kaldırmaya 
yarar (bkz. ibid, s. 7). Bu saptamalar ülkemizde sivil toplum kuruluşu olarak olumlandığı 
gözlenen kimi yapılanmaların özgürlükçü demokrasi bağlamındaki işlevlerinin 
sorgulanmasına gereksinim duyuruyor gibidir (bu yöndeki bir sorgulama için bkz. Şimşek, 
Allah bu memleketi cemaatçilikten korusun!... Amin. (1), op. cit.). 

139  Bkz. Kızıl, Neşe Erkelli; Medyatikleşme Olgusu ve Politika Karşısında Bilimsel 
Gerçekler, İHİD, Y. 12, Sy. 1-3, 1991, s. 293. Aynı içerikte bir görüşe göre de “bağımsız 
basın, düzgün işleyen bir demokrasi için zorunludur”; giderek Jefferson’un dikkat çekici 
bir ifadesiyle değinilirse, “... basının kısıtlanması, onu yok etmeksizin başarılamaz” (bkz. 
Jensen, Liberalism, Democracy and the Mass Media, op. cit., s.54).  

140  Bir başka görüşe göre de, sorumlu tutulan (hesap veren) demokrasiler bakımından 
vatandaşları “dördüncü erk” olarak nitelendirmek ve değerlendirmek sözkonusudur ve 
ancak bu yolla hesap verme işlevi etkinlik kazanabilir (bkz. Compte, Guillem; 
Accountable Democracy: Citizens as the 4th Power of Governments, 20 Temmuz, 2008, s. 
64 (http://ssrn.com/abstract=1168289). Anılan çalışmada dile getirilen görüşler, bizim de 
geniş ölçekte katıldığımız bir sav olarak etkin ve işlevsel bir ‘çağcıl demokrasi’ anlayışını 
ortaya koymaktadır. (Anılan çalışma, alıntı yapılan kaynakta “taslak” olarak belirmekte ve 
atıf yapılmaması öngörülmektedir. Bu meyanda yazarıyla temas kurulmuş ve atıf 
yapılabilmesi için izni alınmıştır. Dolayısıyla, yazarına teşekkür borçluyuz.) 

141  Öğretiden bir görüşte, hukuk devleti ibaresinin İngilizce’deki karşılığı olarak yer verilen 
“rule of law” terimine ilişkin ilginç bir irdelemeye gidildiği gözlenebilir. Buna göre, 
semantik anlamda buradaki her iki kelime de belirsizlik içerir. Bir tür “totoloji” görülür bu 
belirsiz terimde. Hükmetmiyorsa yasanın ne hükmü kalır? Aynı şekilde, yasayı hükümden 
ayıran zaten hükmetmesi değil midir? Sadece yasa kelimesi yetmiyor mu ki, bir de 
hükmetmeyi ekliyoruz? (bkz. Humphreys, Theatre of the Rule of Law – Transnational 
Legal Intervention in Theory and Practice, op. cit., s. 3.) 

142  Chevallier, Jacques; Hukuk Devleti, (Çev. Ertuğrul Cenk Gürcan), İmaj Yayınevi, Ankara, 
2010, s. 143. 
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geleneklerinden beslenen yaklaşımlar da görülmektedir ve hayli dikkat 
çekicidir.143 

Benzer bir yaklaşımı Amerikan hukuk düzeni içinde öngörenler de 
bulunmaktadır. Sözgelimi, Amerikan tipi kuvvetler ayrımının hukuk devleti 
ilkesi üzerinde ciddi tehlikeler doğurabileceği görüşünü savunan 
Ackerman144, kuvvetler ayrımı kuramı içerisinde (idareyi –dürüst işlem 
(“integrity”) bağlamında- içeriden denetleyen bir birim ile sair düzenleyici 
birimler gibi) ek yapılanmalar veya erk adacıkları oluşturulması önerisinde 
bulunmaktadır.145 

Temsili demokrasi bağlamındaki bu altbaşlığı, seçilenlerin seçenlere 
karşı hesap verme sorumluluğunun sadece seçimden seçime gerçekleşen bir 
husus olmanın ötesinde, yönetim işlevi sırasında da ‘her daim gözetilmesi’ 
gereken bir özellik olarak algılanması gerekliliğine atıf yaparak sona 
erdirmek istiyoruz. Açıktır ki, çağdaş demokratik rejimler her bir seçim 
dönemi için seçilmiş mutlak idareler veya kırallıklar kurmayı değil, her 
adımda halkın iradesini yansıtmayı ve onu izlemeyi öngörür.146 Nitekim, 
öğretiden benzer yolda sayılabilecek bir görüşe göre, demokratik seçme 
hakkı seçmenlere sadece temsilcileri belirlemenin ötesinde, izlenecek kamu 
siyasasının temel niteliklerini belirleme olanağını da tanır.147 Aksi  durumda, 
ortada bir “idare ve yasa”dan başka bir şeyin görülmediği ve geriye kalanın 
“edebiyat”tan ibaret bir keyfiyeti oluşturduğunu savlayanlara148 hak vermek 
gerekebilir. 

                                                 
143  Bkz. Spigelman, James J.; The Integrity Branch of Government – The First Lecture in the 

2004 National Lecture Series for the Australian Institute of Administrative Law, Sydney, 
29 Nisan 2004; keza, bkz. Spigelman, James; Judicial Review and the Integrity Branch of 
Government Address, Dünya Hukukçular Birliği Kongresi, Şanghay, 8 Eylül, 2005. 

144  Bkz. Ackerman, Bruce; The New Seperation of Powers, HLR, Sy. 633, 2000, s. 712. 
145  Bkz. ibid, s. 694-697, 712. 
146  Bkz. Çal, Sedat; Türkiye’de Kamu Hizmeti ve İmtiyazın Dönüşüm Öyküsü, TOBB Yayını, 

Ankara, 2008, s. 34, özellikle 138 no.lu dipnot. 
147  Bkz. Öden, Merih; Seçmenlerin ‘Kişi Tercihi’ Açısından Seçim Sistemleri, Yetkin 

Yayınları, Ankara, 2003, s. 12, 13. 
148  Badiou’ya göre, ‘siyaset’ ile ‘siyasal’ terimlerini ayırmak gerekir ve parlamanter 

demokrasi meyanında ‘capitalo-parliamentarianism’ terimine dikkat çekmekte yarar 
bulunur. Buna göre; ‘capitalo-parliamentarianism’de hiçbir şey yoktur ve fakat sadece 
“yasa ile idare” görülür; gerisi ise “edebiyattan ibarettir” (bkz. Stramignoni, Igor; Seizing 
Truths: Art, Politics, Law, LSE Working Paper No. 14/2010, s. 11, 12). Yazara göre, “‘reel 
siyaset’ ile ‘siyasal olan’ farklıdır; zira günümüzde artık bu terimle ‘belirgin ama hayli 
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Nihayet, siyasal temsil bakımından demokratik meşruiyeti sadece 
seçimlerdeki çoğunluğa dayandırmak ve böylece her türden temsilci 
etkinliğinin (gerek yasama ve gerek yürütme bağlamında) seçmen iradesine 
dayandığını, seçmenlerce bunlara “izin verildiğini” yahut “önceden rıza 
gösterildiğini” savlamak, pek kolaycı bir varsayım sayılabilir.149 Bu durum, 
çalışmanın içerisinde ağırlıklı olarak vurgulanmaya çalışıldığı üzere, 
özellikle ekonomik nitelikteki etkinlikler bakımından ortaya çıkan bir 
aldatmacanın kapısını aralamaya elverişlidir kanısındayız ve üzerinde 
önemle, giderek hassasiyetle durulması gerektiğini düşünüyoruz.  

IV. Katılımcı / Elitist Demokrasi Ayrımı 

Bilindiği üzere, klasik demokrasi anlayışında “elitist” yaklaşımı 
benimseyen kuramcılara göre; 

 “... halk yığınları genellikle siyasete ve siyasal faaliyetlere karşı 
ilgisizdirler, üstelik, alt sosyo-ekonomik tabakalarda bulunanlar arasında, 
çok güçlü anti-demokratik ve otoriter eğilimler mevcuttur.” 

                                                                                                                   
istikrarsız üç norm (ekonomi, ulus ve demokrasi) tarafından düzenlenen ve ‘belirgin ama 
hayli istikrarsız’ bir plüralizm tanımıyla meşrulaştırılmış bir ‘belirgin ama hayli 
istikrarsız’ siyasetin (parlamenterizm) ‘belirgin ama hayli istikrarsız’ biçimi (Devlet) 
ortaya konulmaktadır” (bkz. ibid., s. 12). Badiou’nun düşüncesinde “(s)iyaset, gerçeğin ve 
siyasal olayın düzenini belirleyen şeydir; Jean-Luc Nancy ve Philippe Lacoue-
Labarthe’nin savladığı gibi, iktidar (güç) ve polis düzeni değil” (bkz. ibid., s. 13). Nihayet, 
yazarın ifadesiyle “gerçeklerin manifestosunu ortaya koymasını sağlamak, şu anlamı taşır: 
gerçekleri görüşlerden ayırmak. Böylece günümüzün sorusu –başka hiç bir şey değil ama- 
şudur: görüşlerden başka bir bir şey var mı ortada? Başka deyişle –buradaki 
prokovatifliği bağışlarsanız- ‘demokrasilerimiz’in ötesinde başka bir şey var mıdır?” (bkz. 
ibid., s. 16). “‘Gerçek’ olan şey, şudur: demokrasi mutlaka yeniden kurgulanmalıdır ve bu, 
yapılabilir bir şey!” (bkz. ibid.).  

149  Benzer bir değiniye göre, sözgelimi, iki kişinin kendi arasında birbirlerine izin vererek ve 
böylece mutabakat sağlayarak üçüncü kişiye cinsel tacizde bulunmaya karar vermeleri 
örneğinde, burada anılan iki kişinin üçüncü üzerindeki eyleme izin verdiği savlanamaz 
(bkz. Barnett, Randy E.; The Misconceived Assumption About Constitutional 
Assumptions, NULR, Vol. 103, Sy. 2, 2009, s. 639). Kanımızca anılan çalışmadaki işbu 
örnek ve keza çalışmanın devamındaki diğer görüşler, çoğunluk argümanıyla demokrasi 
adına etkinliklerde bulunmanın pek kolayca meşrulaştırılamayacak yönlerine vurgu 
yapması bağlamında oldukça önem taşımaktadır ve giderek halktan alınan “izin” 
konusunda bu iznin gerek varlığına ve gerek niteliğine (içeriğine) yahut kapsamına 
bakılması zorunluluğuna değinmekle, daha da önemli bir vurguyu ortaya koymaktadır 
(bkz. ibid.). Yazara göre, bu meşruiyet eksikliğinden dolayıdır ki, yöneticilerin daima 
adaletle hükmetmesi zorunluluğu bulunur; ancak bu yolla “yönetilenlerin mutabık 
kalacakları” varsayılabilir (bkz. ibid., s. 646).  
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Dolayısıyla, bu anlayışa göre, “...(d)emokrasi, ancak, demokratik 
değerlere bağlı, onu sürdürebilecek değerlere sahip bir liderler (elitler) 
kadrosuna dayandığı takdirde yaşayabilir.”150 

Buna karşın, katılımcı demokrasi kuramcılarına göre ise, Abraham 
Lincoln’ün demokrasiyi tariflerken belirttiği “halkın, halk için, halk 
tarafından yönetilmesi”151 ilkesi geçerli kılınmalıdır, zira; 

 “(t)oplumun plüralist yapısının, herkese istemlerini belli bir ölçüde 
siyasal iktidara duyurabilme olanağı verdiğine ilişkin elitçi-plüralist tez, 
gerçekçi değildir. Mevcut plüralizm, “güçlülerin plüralizmi”dir. Örgütsüz 
kitleler ile zenginlik ve iktidardan yoksun olanlar, “plüralist koro”da 
seslerini duyuramamaktadırlar.”152 

Katılımcı demokrasi anlayışı153 olmaksızın gerçek anlamda bir halk 
iradesinden bahsetmek zorlaşır. Öğretiden bir görüşteki ifadeyle, çağdaş bir 
demokrasi katılımcı olmak zorundadır.154 Yine, Rousseau’nun bize öğrettiği 
üzere biliyoruz ki, sadece doğrudan demokrasi gerçektir, temsili demokrasi 
ise varsayımsal yahut sanal bir özellik taşır.155  Giderek, temsili demokraside 
temsil işlevinin egemen güce meşruiyet sağladığı ileri sürülmekle beraber, 
aynı zamanda onu halkın çoğul yapısından tamamen kopararak 
yabancılaştıran bir niteliğe büründürdüğü de savlanmaktadır.156 Özay, işbu 
saptamaya şu ifadesiyle katkıda bulunuyor: “Zaten, bugün milletvekilleri de 

                                                 
150  Mumcuoğlu, Çağdaş Demokrasi Kuramlarında Katılma ve Türkiye’de Katılmanın 

Gelişimi, op. cit., s. 27. 
151  Bkz. Krkac, Kristijan; The Conflict Between Capitalism and Democracy, s. 3 

(http://mora.rente.nhh.no/projects/EqualityExchange/ressurser/articles/krkac2.pdf). 
152  Mumcuoğlu, Çağdaş Demokrasi Kuramlarında Katılma ve Türkiye’de Katılmanın 

Gelişimi, op. cit., s. 31. 
153  Katılımcı demokrasi yaklaşımının kendi içinde türlü açılımları bulunmaktadır. Bu hususta 

ayrıntılı bilgi için bkz. Wolfe, Oel D.; Varieties of Participatory Democracy and 
Democratic Theory, The Political Science Reviewer, s. 1-38 
(http://www.mmisi.org/pr/16_01/wolfe.pdf). 

154  Bkz. Batum, Süheyl; 99 Soruda Neden ve Nasıl Çağdaş Bir Bir Anayasa, 2. Baskı, XII 
Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010, s. 259. 

155  Krkac, The Conflict Between Capitalism and Democracy, op. cit., s. 4. 
156  Bkz. Hardt, Michael / Negri, Antonio; Empire, 7. Bası, Harward University Press, 2001, s. 

84. 
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sırf seçilmiş oldukları için herşeyi yapabilecekleri sanısı ya da sayrısından 
mustarip değil midirler?”157 

Öte yandan, katılımcı demokrasinin de tek başına yeterli olmadığı 
anlayışına geçiş yapıldığı görülür. Çoğunluğun yasalar üzerinde yer alan 
hukuk ilkelerine de uygun olması gerektiği anlayışıyla betimlenebilecek 
liberal demokrasi anlayışının yanı sıra, çoğunluğun karar alma sürecinde 
uzlaşmacı bir yaklaşımla hareket etmesi şeklinde derinleştiren bir analiz de 
geliştirilmiştir158 ve “müzakereci demokrasi” terimiyle 
kavramlaştırılmıştır.159 Bu bağlamda, azınlık oylarıyla seçilen çoğunluğun 
sözgelimi yargısal denetimle karşılaştığında “millete gitme” retoriğine 
başvurma ve uzlaşıdan uzak kalma eğilimine kapılabilmesi, liberal 

                                                 
157  Özay, İl Han; “Başkanlık” mı “Başkanlı Sistem” mi? Ya da Kaş Yapayım Derken..., İHİD, 

Y. 12, Sy. 1-3, 1991, s. 318, 6 no.lu dipnot (“vurgu” yazarına aittir). 
158  Özalp, Ahmet; Liberal Demokrasinin Derinleştirilmesi Gereği ve Müzakereci Demokrasi, 

s. 2-11 (http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/demokrasi/demokrasi17.pdf). 
159  Radikal demokrasinin kimi görüşlerde “üst kavram” olarak kullanıldığı ve “müzakereci 

(sorgulayıcı) veya agonistik (çekişmeci) demokrasi” gibi değişik türleri içerdiği hususunun 
savlandığı görülüyor (bkz. Bulut, Demokrasiyi İdeal Anlamına Yaklaştırma Çabası Olarak 
Radikal Demokrasi, op. cit., s. 53). Öte yandan, radikal demokrasi veya müzakereci 
demokrasi terimleriyle beliren bu yeni modellerin, post-modernist yaklaşımlar 
çerçevesindeki arayışların bir sonucu olarak ortaya çıktığı, post-modernist kuramcıların 
farklılığa, çoğulculuğa ve heterojenliğe vurgu yaparak kimlik ve yerellik gibi sorunları 
öncelledikleri vurgulanmaktadır (bkz. Yüksel, Murat; Hukuka Postmodern Yaklaşım, XII 
Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010, s. 143). Kanımızca, kimlik ve yerellik gibi özelliklerin 
çoğulculuk adına uzlaşmacı demokrasi içerisinde yer edinebilmesi olanağı açıktır; ne var 
ki, uzlaşmacı demokrasiyi bu özelliklere münhasır (özgü) bir kavram saymak yerinde 
görülemez. Bize göre, uzlaşmacı demokrasiyi bu kapsamın ötesine geçen işleviyle belirir 
saymak yerinde olur ve böylece toplumdaki bireysel özgürlüklerin korunması da dahil pek 
çok işlev alanında uzlaşmacı demokrasi kavramının etkinliğine şahit olunabildiği rahatlıkla 
savlanabilir. Kaldı ki, çoğulculuk merkeze karşı yereli ve kimlik siyasetini öncellemeye 
yönelik algılanırsa kendini inkar anlamına gelebilecektir. Zira, bu sayılanlar, merkeze karşı 
kendilerini çoğulculuk bağlamında kurgularken sadece “bir an” için yerinde bir işlev 
görüyor ve çoğulculuğu sağlıyor sayılabilir; ancak, hemen daha o anda bizatihi kendi iç 
yapılarında çoğulculuk olgusunun işlerliğinin sağlanması zorunluluğu doğar ve bu husus 
asla akıldan uzak tutulmamalıdır. Bundan dolayıdır ki, ülkemizde yerellik/bölgesellik, 
cemaatçilik yahut kimlik siyasetleri anlamındaki çoğulculuk yanlısı savların bizzat kendi 
içlerindeki çoğulculuk anlayışı yoksunluğunu gözden ırak tutmalarında açık bir tutarsızlık 
belirmektedir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

266  ZABUNOĞLU ARMAĞANI  

demokrasilerin “illiberal” nitelik sergileyebildiğine kanıt olarak 
gösterilebilmektedir.160 

Bu noktada değinmek istediğimiz –görece aykırı nitelikteki- bir 
görüşte ise, demokrasilerin uzlaşıya varmayı mutlaka öngörmeyeceği; 
bireysel iradelerin aritmetik toplamı görüşünün ve bunun beraberinde 
getirdiği araçsal (“instrumentalist”) siyaset algılamasının yanlışlığı açık 
olmakla birlikte, uzlaşı gereğini vurgulayan görüşlerin bireyi yalnızlaştıran 
bir anlayışla bizatihi bireyi oluşturma işlevi gören toplumsallaşma 
ortamından uzaklaştırdığı için bir kısım bireyleri dışlama sonucu 
doğurabileceği ileri sürülmektedir. Yazara göre, oysa, bunun –bizzat kendi 
öngördükleri amaç olan istikrara erişimi engelleyeceği veçhile- çelişki 
yarattığı ve sonuç olarak da toplumda dinsel, ahlaki veya etnik köktenciliği 
beslemeye yaradığı savlanabilecektir. Böylece varılan yargıya göre, 
toplumda uzlaşıyı aramak beyhudedir161 ve her bir uzlaşı, geçici bir 
                                                 
160  Bkz. Zakaria, Fareed; The Rise of Illiberal Democracy, Foreign Affairs, Vol. 76, Sy. 6, 

Kasım/Aralık 1997, s. 31. Aynı türden özelliklerin, liberal görüşlerin hararetli savunucuları 
arasında boy gösteren etnisite veya inanç odaklı gruplaşmalarda da aynı biçimde bir 
çelişkili yapı olarak belirdiği gözlemlenebilir ve fakat nasılsa sorgulanmaya değer 
bulunmadığı, giderek böylece gözlerden uzak bırakıldığı söylenebilir, özellikle de ülkemiz 
bağlamında. 

 Öte yandan, Hayek’e göre de, egemenlik öğretisinin çağdaş yansıması olarak yasama 
organlarına verilen geniş yetkilerin amaçlarını aşarak illiberal sonuçlar doğuracağı 
söylenebilir (bkz. Yayla’dan aktaran: Nişancı, Liberal Demokrasi ile Popülist Demokrasi 
Arasındaki Gerginliğin Ekonomik Nedenleri, op. cit., s. 583). 

161  Bu noktada Berlin’e kulak verebiliriz: “Belli değerlerin uzlaştırılabileceği bir dünya 
tasavvur edemiyorum... Tam özgürlükle tam eşitliği birleştiremezsiniz; kurtlar için tam 
özgürlük, koyunlar için tam özgürlükle birleştirilemez. Adalet ve merhamet, bilgi ve 
mutluluk çatışır... Yapabileceğimiz tek şey, tercihlerin aşırı ölçüde ıstırap verici olmasını 
engellemektir... Çoğulcu türden bir liberal toplumda tavizden kaçınmak mümkün 
değildir...” (bkz. Berlin, İsaiah Berlin’le Konuşmalar, op. cit., s.145). Berlin devamla şu 
çarpıcı tesbitlere de yer veriyor: “Demokrasnin çoğulcu olması gerekmez, tekçi olabilir; 
çoğunluğun, ne kadar acımasız veya adaletsiz veya irrasyonel olursa olsun, istediği 
herşeyi yapabildiği bir demokrasi olabilir... Fakat demokrasiler hoşgörüsüz olabilir. 
Özelikle çoğulcu olan bir demokrasiye; danışma ve uzlaşma gerektiren, grupların ve 
bireylerin taleplerini –haklarını- tanıyan, uç noktada kriz durumları hariç, demokratik 
kararların reddedilmesinin yasaklandığı bir demokrasiye inanıyorum” (bkz. ibid., s. 146). 
Yanı sıra, aşağıdaki önemli hususları da kayda geçiriyor yazar: “Bireysel despotlar 
tarafından yönetilen bazı devletler, aşırı demokrasilerden daha liberaldi. Büyük  Friedrich  
yönetimindeki Prusyalılar, bütün muhalefeti ve eleştiriyi bastıran Sovyetler Birliği 
vatandaşlarından daha fazla düşünce ve hareket özgürlüğüne sahiptiler kesinlikle. Atina 
demokrasisi bile ... Sokrates’i öldürdükleri dikkate alınırsa, tam olarak hoşgörülü değildi. 
Fransız Devrim Meclisi demokratikti, fakat bu meclis Devrim’in bilim adamlarına ihtiyacı 
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hegemonyanın kısa süreli sonucu olarak belirir ve bir tür dışlamaya neden 
olur. Dolayısıyla, bunun yerine, iyi işleyen bir demokraside keskin 
demokratik çatışmaların varlığına gereksinim duyulur ve bu sayede etnik 
siyasetin besleneceği alan da daraltılabilir.162 

Yine, bir diğer görüşe göre de; 

 “(h)alk ve yönetici makamlarda, hürriyetçi devlet düzenini yıkmayı 
amaçlayan, dikta ideolojilerine ve hukuka aykırı kuvvet kullanmaya (teröre) 
karşı koyma isteği (arzusu) yoksa, Hukuk devletinin çöküşü başlamış 
demektir.”163 

Keza, yurttaşların kendilerini –daima boyun eğdikleri- hukukun 
yapıcıları olarak tasavvur edebilmeleri gerekir ve bunun için en elverişli 
yöntem, hukuk tahtında düzenlenen tartışma ve karar alma süreçleridir. 
“Böylece, demokrasi bir “hukuk demokrasisi” haline gelir ve bu ... haklara 
dayanan bir “içerik demokrasisi”dir.”164 Benzer bir görüşte de, demokratik 
ülkelerin özellikle yasama etkinliğinde toplumun katılımını çok sayıdaki 
düzeyde etkileşime olanak sağlayarak gerçekleştirdiği, bunun biçimsel 
(kamuya açık toplantılar (“public hearings”) ve danışmalarda bulunmak 
yöntemiyle) veya toplumdaki türlü tartışmalar üzerinden gayri biçimsel 
olarak yapıldığı vurgulanmaktadır165 ki, bu özelliklere ülkemizde ne denli 
etkin biçimde tesadüf edildiği herhalde sorgulanmaya değerdir. 

Nihayet, siyasal öz-kuruluşların dinamik bir tipi olan doğrudan 
demokrasi yoluyla kendini yönetmede karar verme gücü simetrik (dengeli) 
biçimde dağıtılmaktadır. Modern toplumlarda gözlenen temsili demokraside 
ise, yasalar siyasal alt-sistem olan hükümet ve meclis yoluyla 
oluşturulmakta; bu türden bir siyasal “autopoiesis”166 ise doğası gereği 

                                                                                                                   
olmadığını ileri sürdü, bu nedenle Lavoisier’i öldürdüler...” (bkz. ibid. s. 147). Nihayet, 
yazara göre mutlak eşitliğe ve mutlak özgürlüğe sahip olamazsınız ve dolayısıyla da 
güçlüyü mutlaka baskı altında tutmak zorundasınız (bkz. ibid.). 

162  Bkz. Mouffe, Chantal; Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism, Institute for 
Advanced Studies, Political Science Series No. 72, Viyana, Aralık 2000, s. 10, 11, 16, 17. 

163  Kaplan, İbrahim; “Demokrasi – Hukuk – Otorite”, AÜSBFD (Prof. Dr. İlhan Öztrak’a 
Armağan), C. 49, Sy. 1-2, 1994, s. 271. 

164  Chevallier, Hukuk Devleti, op. cit., s. 142. 
165  Bkz. Waldron, Jeremy; The Core of the Case Against Judicial Review, YLJ, Vol. 115, 

2006, s. 1361. 
166  Terim, parçaları arasında dinamik bir etkileşim içerisinde biteviye kendi kendini üreten ve 

oluşturan, kendi içkin sınırlarını dışarıya karşı belirleyen, dış etkenlere açık olmakla 
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hiyerarşik, asimetrik ve bir nevi kararların yukarıdan-aşağıya doğru 
oluşturulduğu düzen anlamına gelmektedir.167 Bu bağlamda yarı-doğrudan 
demokrasi anlayışına yakınlaşan referandum uygulamasına –sadece bir kaç 
cümleyle de olsa- ayrıca yer vermek yararlı olacaktır. 

Öğretiden bir görüşteki ifadeyle, ‘doğrudan demokrasinin ana ögesi 
olarak değerlendirilebilecek olan’ referandum, hangi konuda halka görüş 
sorulacağına çoğunluğun –üstelik kendi belirlediği bir soruş biçemiyle- karar 
verdiği dikkate alınırsa, çoğunluğa karşı bir denetleme olanağı sağlamadığı 
gibi, plebisiter ve totaliter anlayışlara daha uygun gelen bir işlevi ortaya 
koymaya elverişlidir. Halkın iradesinin tecelli ettiği gibi bir sanı, halkoyunun 
ne hukuksal ne de çıplak gerçekliğine uygundur. İletişim araçlarıyla topluma 
yöneltilen soru genelde resmi olarak halka sunulan metnin ötesindeki kimi 
mitoslara dönüştürülmek suretiyle süreç çarpıtılır ve referandumun hukuksal 
sonuçları konusunda aldatmacaya kadar varır. “Evet veya hayır diyerek oy 
ver, böylece tüm sorunların çözümlenecek” aldatmacasına gidilebilmesi 
gibi talihsizlikler görülür. Böylece, demokrasinin bizatihi ortadan 
kaldırmaya yöneldiği çoğunluk tiranlığını yeniden geri getirmek gibi bir 
çelişkiyi içerir.168   

Öte yandan, avukatına vekalet vermekle hiç kimsenin iradesini uzunca 
bir süreyle ve geri alınamaz biçimde avukatına verdiğinden bahsetmek nasıl 
ki olanaksızdır169, benzer bir analojiyi seçimler ve temsili demokrasiye 
uygulamamak, yahut en azından düşünsel temelde bu yaklaşımı 
benimsememek için bir gerekçe bulmak güçtür.170 Nitekim, “(k)amu 
hukukundaki siyasî temsil anlayışı da, tıpkı özel hukukta olduğu gibi; 

                                                                                                                   
birlikte bunların mutlak belirleyiciliğinin sözkonusu olmadığı sistemler için 
kullanılmaktadır (bkz. Fuchs, The Self-Organisation of Politics, Power and the Nation 
State, op. cit., s. 2). 

167  Bkz. ibid., s. 14. 
168  Bkz. Pinelli, Cesare; New Challenges to Political Representation and Democracy, IJPL, 

Vol. 2, 2009, s. 241-249. 
169  Osman Yüksel Serdengeçti’ye atfedilen latife yollu bir anekdotu burada zikretmek isteriz: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin giriş kapısından içeriye girmek üzere kuyrukta 
bekletilen kalabalığa “savulun, milletvekili geliyor, yol açın” yollu hoyrat tavırlar 
sergileyen görevliye karşı adıgeçen, yüksek sesli itirazını yöneltir: “Milletin aslı burada, 
vekili de ne oluyor”. 

170  Bkz. Çal, Sedat; Kamu Hizmeti Kavramı Üzerine Kimi Düşünceler, içinde Prof. Dr. 
Hüseyin Hatemi’ye Armağan, C. 2, Vedat Kitapçılık, Istanbul, 2009, s. 1881-1888. 
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seçmenle, temsilci arasında bir vekâlet olduğu esasına dayanmaktadır.”171 
Yine, sözgelimi, Spinoza’nın demokrasi anlayışı o denli radikal demokratik 
bir kavrayıştır ki, siyasal iktidarın gücünü, ona bu iktidarı bahşeden (yahut 
lütfeden) halkın gücüne radikal biçimde dayanmakla açıklamaktadır.172 
Keza, Spinoza’nın anlayışında, siyasal düşüncelerin oluşumunda ve 
kararların alınması sürecinde toplumun tüm kesimlerinin temsil edildiği 
komiteler ve organlar üzerinden katılımcı bir yaklaşım öngörülür.173 

Bu anlamda, emredici vekalet ile temsili vekalet kavramlarına –ve 
tarihsel süreç içerisinde bunların gelişimine- dikkatlice gözatılmasında yarar 
vardır.174 Bununla beraber, anayasalarda genellikle temsilcilerin kendilerini 
seçen dar bölgedeki halkın değil, tüm milletin temsilcisi olduğu yönündeki 

                                                 
171  Araslı, Adaylık Kavramı ve Türkiye’de Milletvekilliği Adaylığı, op. cit., s. 11, 12. 
172  Bkz. Saar, Martin; The Power of Democracy – Spinoza on Collective Action, Amerikan 

Siyasal Bilimler Derneği’nin 5 Eylül, 2009 tarihinde Kanada, Toronta’da düzenlenen yıllık 
toplantısında sunulan bildiri, s. 10. 

173  Bkz. ibid. 
174  Siyasal temsilcilerin ancak kendi seçmenlerinin talimatları çerçevesinde hareket 

edebileceklerini öngören emredici vekalet, sözgelimi, İngiltere ve Fransa’da 13. ve 14. 
yüzyıllarda uygulanmış, ancak daha sonraki uzun tarihsel süreçte –bu yöntemin 
uygulanmasındaki güçlüklerin de etkisiyle- temsilcilerin halk adına kendi iradelerini etken 
kıldıkları temsili vekalet anlayışına dönüşmüştür (bu hususta ayrıntılı ve önemli değiniler 
için bkz. Araslı, Adaylık Kavramı ve Türkiye’de Milletvekilliği Adaylığı, op. cit., s. 11-
22). Buna göre, halk egemenliği anlayışını yansıtan emredici vekalet yaklaşımında 
seçilenler kendilerini seçen halkı / bölgeyi temsil eder ve onların istemlerini / dileklerini 
meclislere götürmekle yükümlüdürler, böylece yetkileri “bağlı yetki” anlayışı çerçevesinde 
algılanır ve seçmenlerce azledilebilirler; ulusal egemenlik görüşünü yansıtan anlayışta ise, 
seçilenler tüm ulusu temsil ediyor sayılır ve seçmene bağlı olmadan kendi serbest 
iradelerine göre oylarını kullanırlar (bkz. Aliefendioğlu, Yılmaz; Temsili Demokrasinin 
“Seçim” Ayağı, TBBD, Sy. 60, 2005, s. 85). Siyasal temsilde bilahare varılan nokta ise, 
çağdaş (ulusal) temsil anlayışı olarak belirmiştir (İbid., s. 22-31) ve “yeni temsilî vekalet” 
anlayışı olarak da tanımlandığı görülmektedir (bkz. Gülsoy, Milletin Temsili, op. cit., s. 
79). 

 Öte yandan, öğretideki bir diğer görüşte, millet egemenliğinin çoğunlukçu demokrasi 
anlayışını, halk egemenliği yaklaşımının ise çoğulcu demokrasiyi işaret ettiği yönünde 
görüşlerin bulunduğu (bu yönde görüşler içeren bir örnek için bkz. İpek, Aydın; Ulus 
Egemenliği ve Halk Egemenliği Karşılaştırması ve Yeni Anayasa İçin Halk Egemenliği 
Önerisi, DÜSBD, Sy. 20, 2008, s. 230, 231); oysa, tam aksine, emredici vekaletin yer ettiği 
halk egemenliğinin çoğunlukçu olmaya daha fazla eğilim taşıdığı, buna karşın millet 
egemenliği anlayışında emredicilik ögesi bulunmadığından çoğulcu anlayışı 
gerçekleştirmeye daha  uygun olduğu hususları ileri sürülmektedir (bkz. Yavuz, Çoğulcu 
Demokrasi Anlayışı ve İnsan Hakları, op. cit., s. 291, 292). 
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hükümler –ve kimi anayasalardaki açık kısıtlamalar- karşısında, emredici 
vekaletin reddedilmiş bulunduğu ayrıca zikredilmek gerekir.175 

Katılımcı demokrasi, toplumun seçimlerle sınırlandırılmaksızın 
demokratik işleyişe türlü yollarla katılmasını ve etkide bulunmasını, 
iradesini etkin biçimde yönetime yansıtmasını öngörür. Dahası, çoğu kez 
“radikal demokrasi” ile özdeşleştirilen katılmacı kuram, alınan bir karardan 
çıkarları etkilenen herkesin, o kararın alınması sürecine katılabilmesini 
savunmaktadır.176 Giderek bir diğer görüşe göre, sadece katılabilme ve 
dinlenilme değil, kararların ortaya çıkma sürecinde değiştirici yahut 
oluşturucu katkı sağlayabilmek de gerekli sayılmalıdır.177 Rousseau’nun 
tabiriyle, “ulusun vekilleri, onun temsilcileri değil, olsa olsa memurları 
olabilirler.”178 Bu yaklaşımın, Yavuz Sultan Selim’in Hicaz’ın fethi 
sonrasında hutbe verilirken itiraz ederek söylediği “hakim-ül Haremeyn 
değil, hadim-ül Haremenyn” anlayışıyla örtüşürken, daha sonraki 
dönemlerin demokrasi uygulamalarında kimi zaman seçilmişlere arız olduğu 
görülebilen “ister asarsın, ister kesersin” yollu mutlakiyetçi iktidar 
anlayışından fersah fersah uzak kaldığı dikkat çeker. 

Bu anlamda ülkemizin sicilinin ne denli temiz olduğu ise hayli 
tartışmalı sayılsa yeridir. Sözgelimi, 1950’li yıllarda dönemin başbakanının 
–Shumpeter’i aratmayan, hatta muhalefet partisine radyo yasağını getirmekle 

                                                 
175  Bkz. Duguit, Kamu Hukuku Dersleri, op. cit., s. 115. 
176  Bkz. Köker, Levent; Demokrasi, Eleştiri ve Türkiye, Dipnot Yayınları, Ankara, 2008, s. 

353, 354; Mumcuoğlu, Çağdaş Demokrasi Kuramlarında Katılma ve Türkiye’de 
Katılmanın Gelişimi, op. cit., s. 54. Bu bağlamda konu, idarenin karar alma sürecinde 
saydamlığı ve karardan etkilenenlerin en azından dinlenilmesi sürecini öngören idari usül 
(yönetsel yöntem) yasasının gerekliliğini de gündeme getirmektedir. Hemen değinmek 
gerekirse, demokrasi anlayışının sadece karar sürecinin bu son noktasının dışına bir türlü 
geçememesi ve bu taşırılmamış alana özel dikkatin esirgenmesinde isabet görülemez (bkz. 
Wilson, James Lindley; Consideration, Persuasion and Power: A Theory of Fair 
Deliberation and Political Equality, Amerikan Siyasal Bilimler Derneği’nin 4 Eylül, 2010 
tarihinde düzenlenen Yıllık Toplantısı’nda sunulan bildiri, s. 3, 4). 

177  Bkz. Vera-Zavala, America; Katılımcı Demokrasi – Dünyadaki katılımcı Demokrasi 
Deneyimleri, (Çev. Naile Aras), Dipnot Yayınları, Ankara, 2006, s. 126, 179. Yazara göre, 
katılımcı demokrasi herkesin bütün kararlara katılmasından ziyade, isteyen herkesi karar 
sürecine katma ve kendi kendini yönetme olanağını sağlamadır ki bu ikisi arasındaki 
nitelik farkı açıktır (bkz. ibid., s. 21). 

178  Bkz. Yararsoy, Dursun; Demokrasi Teorisi 
 (http://websitem.gazi.edu.tr/dursun.yararsoy/DosyaIndir?DosyaNo=a82fd4d0a12cc6f43ac

06813183add1a). 
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demokratik elitizmin eşit ve serbest koşullarda yarışmaya dayalı ilkesinin 
dahi gerisine düşen- ifadesine göre, “(m)illet her meselede karar veremez. 
Böyle olsaydı, Meclis’e lüzum kalmazdı. Millet dört seneliğine karar 
verir.”179 

Yine, örneğin, eski dönemlerde bir siyasal partinin programına 
dayanarak analiz yapan bir akademisyenin tesbitlerine yer verilirse, 
aşağıdaki hususları ortaya koymak mümkündür: Adalet Partisi’nin 1973 yılı 
seçim beyannamesi ile parti program ve tüzüğüne bakıldığında, milletin 
iradesinin mecliste tecelli edeceği ve meclis dışında hiçbir gücün milli 
iradeyi temsil ve ifade edemeyeceği, mecliste toplanan milli egemenlik 
hakkında başka hiçbir çevrenin veya gücün ortak olamayacağı 
vurgulanmaktadır. Böylece ortaya konan görüşte, bir kez seçimler 
yapıldıktan sonra oluşan meclise karşı herhangi bir siyasal eylem sözkonusu 
olamaz; gelecek seçime kadar tek söz siyasetçilerindir. “İktidardakiler 
yönetir, muhalefet eleştirir. Bunun dışında her siyasal görüş veya tavır yahut 
istem, milli iradeye müdahaledir.”180 

Mumcuoğlu bu noktada haklı olarak bir önemli bulgunun altını 
çiziyor: Demokratik elitizme benzetilebilecek bu anlayış, anılan partinin 
anılan programında yer verilen “siyasi vesayeten kurtulma” amacıyla 
çelişmektedir. Yazara göre, Türk toplumunu siyasal vesayetten kurtarmayı 
amaçladığını savlayan parti, bizatihi kendisi siyasal elitizm benzeri 
düşüncesiyle kendi siyasal vesayetini yaratmaktadır.181 Böylece, bir “vasi” 
giderken, yerine bir diğer “vasi” gelivermektedir; sözgelimi Karpat’a göre, 
ülkemizde demokrasi lehindeki mücadelenin “... sanki tek amacı “tek parti 
rejimi” başlığını “çok parti rejimi” ile değiştirmek, baştaki kişileri işgal 
ettikleri koltuklardan uzaklaştırmak ve geri kalan herşeyi aynı 
bırakmaktı.”182 “Mahcur”un durumu ise bu anlamda pek değişmiyor gibidir. 
Keyfiyeti “manzum nesir” yöntemiyle ifadeye gayret edersek: 

                                                 
179  Mumcuoğlu, Çağdaş Demokrasi Kuramlarında Katılma ve Türkiye’de Katılmanın 

Gelişimi, op. cit., s. 178. 
180  Bkz. ibid., s. 207-209. 
181  Bkz. ibid, s. 208, 209. 
182  Bkz. Kemal Karpat’tan aktaran: Heper; Türkiye’de Devlet Geleneği, op. cit., s. 187. Bu 

durum, aslında bir karikatürdeki çarpıcı görseli anımsatmaktadır. Karikatür sanatçısı Yiğit 
Özgür’e ait bu anlatımda, parkta el ele tutuşmuş iki genç aşık park bekçisini görünce 
ürkerek toparlanır, ancak bekçi tam aksine gençlere daha da “samimi tavırlar” 
sergilemelerini söyler ve gençlerin ürkerek duraksamaları üzerine ısrarla emreder; 
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 “Ulü-l emre itaatte berdevam, beş yılda bir sandıkta mutlak 
kıyam!”183 

Yahut, “yurttan sesler korosu”ndan yükselen bir çığlık: “Kıral öldü! 
Yaşasın yeni kıral!” 

Oysa, “tarihçilerin kutbu”184 İnalcık’a göre; 

 “Batı demokrasisi içi boş bir çerçeve, sadece halkın oy çoğunluğunu 
sağlamaktan ibaret değildir. Batı demokrasisinin, değişmez evrensel 
prensipleri, bir içeriği, muhtevası vardır. Oysa son zamanlarda bazı 
yayınlarda, yahut kapalı olarak bazı siyasilerin söylemlerinde idddia 
                                                                                                                   

nihayetinde de delikanlıyı omuzundan tutarak iter ve onun yerine geçerken söylenir: “Çekil 
bakayım şöyle kenara, beceremiyorsun!” Dolayısıyla, burada değindiğimiz keyfiyet, anılan 
ironinin gerçek yaşamda doğrulanması bağlamında değerlendirilebilir. Nitekim, siyasi 
vesayetten kurtulma savındaki bir siyasal parti, bir kez iktidara gelmeyegörsün, kendi 
siyasal vesayetini kurmakta tereddüt etmeyebilmektedir. Bu da, haklı olarak, sözünü 
ettiğimiz ironinin kahramanı olan bekçinin “beceremiyorsun, çekil kenara da nasıl 
yapılacağını göstereyim” yaklaşımına eğilmeyi, giderek iktidarı ele geçirmeye çalışanların 
aslında güttükleri gerçek amaçlarının doğrultusu veya içeriği üzerinde düşünmeyi 
gerektirmektedir denilebilir. 

183  Ülkemizdeki siyasal vesayet savlarının saikleri veya kapsamlı bir değerlendirmesi bir 
başka yazı konusu edilecek önem ve ağırlıktadır. Ancak, burada bir başka ironiye yer 
vermekten imtina edemeyeceğiz: Durum, bir anlamda, aile içi şiddete maruz kalan, bir 
yargıcın 1987 yılında önündeki dava çerçevesinde değindiği –ve maaalesef neredeyse 
olumlayarak ifade ettiği- “sırtından sopası, karnından sıpası eksik bırakılmayası” (bkz. 
Esin’den aktaran: Sex and Power in Turkey, ESI Raporu, Berlin-İstanbul, 2 Haziran, 2007, 
s. 14) bahtsız Anadolu kadınının akıbetine benzetilebilir (ilgi çekici bir husus, bu 
topraklarda asırlardır yer etmiş “hocaya ve kocaya koşulsuz itaat” anlayışının yine aynı 
topraklardaki farklı inanç ve etnik kimliklerde hemen aynı ağırlık içerisinde 
görülebilmesidir (bkz. Kankal, Ahmet; Ermeni Toplumunda ve Aile Hayatında Kadın, 
SBArD, Eylül 2004, s. 105-135)). Çağdaşlaşma veya sair odaklı bir siyasi vesayet yerine 
inanç veya muhafazakarlık odaklı veya kökenli bir başka vesayet geldikte, mahcur sanki –
ünlü ressam Abidin Dino’ya yöneltilen soruya atfen- “mutluluğun resmini çizebilecek” 
kıvamdadır ve şikayetçi değildir, ne de olsa artık yeni vasisi “bizimki”dir. Metaforumuza 
uyarlarsak; ‘hocası’ yerine ‘kocası’ndan dayak yemektedir, ama olsun, yeni “mürebbiye”si 
yabancı değil ki, “biz”dendir. Özgürleştirici savlarıyla ortaya çıkanlara karşı yanıtı ise 
çoktan hazırdır ve asırlardır kendisine biteviye belletilmiştir: “Kocamdır; sever de, döver 
de! Size ne?” 

 Bu itibarla, sonuçta “mahcurun akıbetini” değiştirecek, onu “özgür birey” kılacak bir 
dizgenin tartışılmıyor olması gerçekten üzüntü yahut hüzün vericidir ve bu topraklardaki 
başlıca sorun niteliğinde görülebilir. İster etnik, ister inanç odaklı tartışmalar veya sorunlar 
bağlamında olsun; üzerinde asıl durulması gereken husus, işte tam da budur. 

184  Bkz. Çaykara, Emine; Tarihçilerin Kutbu ‘Halil İnalcık Kitabı’, 8. Baskı, TİBKY, 
İstanbul, 2009.  
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olunmuştur ki, egemenlik Allah’a aittir. Dolayısıyla, Tanrı’nın emirlerini 
yerine getirmek bir zarurettir, deniyor. İşte bugün zaman zaman bir rejim 
bunalımı doğuran temel ayrılık bu noktada düğümlenmektedir. Demokrasi, 
bir ideolojinin, belli bir inanç ve değerler sisteminin egemen olma aracı 
olmadığı gibi, hangi nedenle olursa olsun, vasilik iddiasında olan bir 
zümrenin, bir kurulun aracı da değildir. Öbür yandan demokrasi, anayasa 
dışında bir vasilik tanımaz.”185 

Mumcuoğlu, AP ile ilgili değerlendirmesini şöyle sonlandırıyor: 

 “... AP’nin önerileri, vesayetin bir şeklinden diğer bir şekline geçiş 
niteliğindedir... Buna “vasi”yi değiştirmek de denebilir... Dört yılda bir 
iradesini belirttikten sonra, siyasal açıdan gelecek seçime kadar milletin 
yeniden “mahcur” statüsüne dönmesini istemek, kanımızca AP’nin Milleti 
vesayetten kurtarma “gaye”si ile açıkça çelişmektedir.”186 

Öte yandan, dikkat çekici bir tesbite göre, Cumhuriyet’i kuran 
kadronun oluşturduğu otoriter sayılabilecek ideoloji187, toplumun geleceği 
bakımından önceliği sanayileşme ve toplumun kültür alanında 
modernleşmesine verirken, ikinci önceliği de –toplumun hazırlık düzeyine 
bağlı olarak- halkın siyasal katılımına vermekteydi188. 

Sonuç itibariyle, özetlersek, yakın siyasal geçmişimizin etkin 
aktörlerinden bir siyasal partinin zihinsel yapısındaki –köklü bir yer işgal 
etmiş bulunduğu görülen- demokratik elitist benzeri anlayışın yeterli bir 
demokratik düzeyi temsil ettiğini savlamak güç görünmektedir. Öte yandan, 
siyasi vesayet bağlamında anılan yaklaşımın izlerini bugün de sürdürdüğünü 
savunmak ise, aksine pek de güç olmayacak gibidir. Bu noktada dikkat 
çeken bir husus ise, şudur: Ülkemizde demokrasiye geçildiğini savladığımız 
çok partili dönemlerin siyasal anlayışındaki “demokratik elitist” anlayışın 
halkın demokrasiye katılımına uygun bir ortam ve olgunluktan görece söz 
edilebilecek bir zaman diliminde elitist ve halk iradesini uzakta tutan bir 
felsefenin esiri olması nedense genel olarak eleştiriye maruz 

                                                 
185  İnalcık, Halil; Atatürk ve Demokratik Türkiye, 3. Baskı, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2007, 

s. 235. 
186  Mumcuoğlu, Çağdaş Demokrasi Kuramlarında Katılma ve Türkiye’de Katılmanın 

Gelişimi, op. cit., s. 209. 
187  Doğan, İlyas; Türkiye’de Tek Partili Dönemde Sivil Toplum, SBArD, Sy. 9, Mart 2007, s. 

2. 
188  Baydur’dan aktaran: İbid. 
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bırakılmamaktadır. Buna karşın, Cumhuriyet’in kuruluşunda halkın 
cumhuriyet ve demokrasi yönünde bir isteminden söz edilmesi bir yana 
“ütopya” olarak hayallerde dahi zorlukla yer alabildiği anlarda189 
Cumhuriyet kurucularının halkı bilinçlendirerek siyasal ortama entegre 
etmeye yönelen iradelerine “elitist” damgası kolayca vurulabilmektedir. 
Oysa, anılan yıllar, öğretiden bir görüşe göre, “(a)slında otoriterliğin bir 
anlamda pekala toplumları özgürleştirmek için de kullanılabileceğini 
gösteren, dolayısıyla üzerinde bayağı durulması gereken yıllardır.”190 

Özetlersek, demokrasi kavramı söz konusu oldukta, tüm bu yukarıdaki 
kavramsal irdelemelere ve gelişim sürecine ayrıntılı biçimde göz atmak 
zorunluluğunun doğacağı açıktır. Ne var ki, herhangi bir siyasal iktidarın 
yasama veya yürütme işlevleri üzerinden ortaya koyduğu eylem veya 
işlemler, anayasa veya idare hukuku kuramcıları tarafından demokrasi 
kavramı –bu kavramın içeriği ve ülkemizde uygulamasındaki çarpıklıklar 
sanki hiç sorgulanmaksızın- bir kaldıraç gibi kullanılmak suretiyle, hukuk 
(yargı) denetiminden aşırılmaya cevaz verilebilmektedir.191 Sözgelimi, 
Anayasa Mahkemesi’ne Meclis tarafından üye seçimi tartışılırken “ulusal 
iradeye yönelik iflah olmaz güvensizlik”ten bahseden ve giderek “(ü)lkenin 
hiçbir gerçeği, parlamentonun anayasa mahkemesi üyelerinin çoğunluğunu 
seçmesine mani değildir” savını vurgulayan görüşlerde, ulusal iradenin 
oluşumuna dair irdelemelere gitme gereksinimi duyulmayabilmektedir.192 

Yine, “bürokratik kuşatmaya maruz kalmış olan demokratik siyasetin 
de önünün açılmasına katkıda bulunacağı” söylenen “Anayasa 

                                                 
189  Bkz. Arı, Kemal; Atatürk’ün Düşünce Dünyasında Halk ve Demokrasi, TBB tarafından 10 

Kasım, 2010 tarihinde düzenlenen konferans, (TBBD ekidir), s. 11, 12. “Kullardan oluşan 
bir cemaat ve tebaa yapılanması; şeriat hukukuna dayanan bir hukuk anlayışı ve katı 
monarşik bir yönetim biçiminde, bir demokrasi kültürü oluşması elbette beklenemezdi. Ne 
demokrasi kültürü ne de bu kültürü oluşturacak olan yönelişler ve ilkeler...” (İbid, s. 12). 

190  Soysal, Mümtaz; 1982 Anayasası’nın Türkiye’nin Anayasalaşma Süreci İçindeki Yeri, Ali 
Ülkü Azrak’a 75. Yaş Armağanı, Yayıma Hazırlayan: N. Şebnem Sayhan / Yücel Karlıklı, 
Yayımlayan: Nazife Şebnem Sayhan, İstanbul, 2008, s. 360. 

191  Örneğin bkz. Hakyemez, Hukuk ve Siyaset Ekseninde Anayasa Mahkemesinin Yargısal 
Aktivizmi ve İnsan Hakları Anlayışı, op. cit., s. 150-161, 348-370; Aslan, Anayasa Teorisi, 
op. cit., s. 184, 185, 257-264; Ulusoy, Ali, Kamu Hizmeti İncelemeleri, Ülke Kitapları, 
İstanbul, 2004, s. 57; Gözler, Kemal; Anayasa Yargısının Meşruiyeti Sorunu, AÜSBFD, 
C. 61, Sy. 3, 2006, s. 131-166); Gözler, Kemal; İdare Hukuku, C. II, Ekin Kitabevi, Bursa, 
2003, s. 91. 

192  Bkz. Aslan, Anayasa Teorisi, op. cit., s. 261, 263, 264. 
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Mahkemesi’ne Meclis tarafından üye seçilmesi” keyfiyetine değinilirken193, 
hangi meclis yapısının yahut hangi seçim kurgusunun demokratik iradenin 
cisimleştiği altyapıyı belirlediği de gözden ırak tutulabilmektedir. Benzer bir 
değiniye göre de, demokrasiyi sadece klasik anlamında algılayarak, 
seçimlerle gelen temsilcilerin koyduğu kurallar üzerinden erk uygulaması 
şeklinde ele almak söz konusu olacaksa, bu durumda, seçilmemiş yargıçların 
hükümler verdiği günümüz hükümetlerinin yapısı demokratik sayılmayacak 
demektir.194 Oysa, Kanada uygulamasında görüldüğü üzere, sözgelimi rızaya 
dayalı kimi etkinliklerin suç sayılarak ceza yaptırımına bağlanmaları gibi 
örneklerde gözlenen ‘yargısal denetimin temel haklar bağlamındaki 
denetimi’, yargı ile siyasal erk arasındaki çelişmelere ilişkin olarak 
düşünceleri davet edecek nitelikte görünmektedir.195 Keza, yine bu 
bağlamdaki “politik anayasa” ile “içtihadi anayasa” ayrımını da dikkate 
almakta yarar bulunacaktır.196 

Şu halde, özetlersek, açıktır ki demokrasi kavramının çağcıl 
algılamasının ne olduğuna ve buna karşın özellikle ülkemizde nasıl 
uygulandığına bakmaksızın, sadece beş yılda bir sandığa gitme keyfiyetine 
dayanılarak parlemento iradesine koşulsuz itaat öngören –ve böylece 
demokrasi sürecini sandık fetişizmine ‘ustalıkla damıtan’197 bir anlayış 
içerisinde beliren198- “Schumpeterci”199 bir düzen, anayasal çoğunlukçu 

                                                 
193  İbid., s. 263. 
194  Bkz. Troper, Michel; The Judicial Power and Democracy, EJLS, Vol. 1, Sy. 2, 2007, s. 15. 
195  Bkz. Young, Alan; Fundamental Justice and Political Power: A Personal Reflection on 

Twenty Years in the Trenches, SCLR, Vol. 16, Sy. 2, 2002, s. 122, 123. 
196  Buna göre, “kurucu yazım”la gerçekleştirilen ve kamu iktidarlarını düzenleyen politik 

anayasaya karşın, sivil toplumu ve onun hak ve özgürlüklerini koruyan, sivil toplumdan 
anayasaya bakmayı gerektiren, yargısal temelli bir de “içtihadi anayasa” bulunur; hak ve 
özgürlükler işte bu “içtihadi yazım”la gerçekleşir (bkz. Çağlar, Anayasa’nın Hukuku ve 
Anayasa’nın Yargıcı Yenilenen Anayasa Kavramı Üzerine Düşünceler, op. cit., s. 28, 29) 
(“vurgu”, yazarına aittir). 

197  İfade, Attila İlhan’ın “Karantinalı Despina” adlı şiirinden ödünç alınmıştır. 
198  Bkz. Jacobson / Mccormick; The Business of Democracy is Democracy, op. cit., s. 2. 
199  Mumcuoğlu, Çağdaş Demokrasi Kuramlarında Katılma ve Türkiye’de Katılmanın 

Gelişimi, op. cit., s. 49. Keza, Schumpeter’in katılımcı demokrasiyi benimsememesinin 
ardında “halka güvenilemeyeceği” yolunda seçkinci bir yaklaşımın bulunması konuyu 
daha da ilginç bir duruma getirmektedir (bkz. Mackie, Gerry; Schumpeter’s Leadership 
Democracy, s. 2-9 (Political Theory Dergisi, Sy. 37, 2009 sayısında yayımlanmıştır) 
(http://www.polisci.ucsd.edu/~gmackie/documents/SchumepetersLeadershipDemocrac.pdf
)). Zira, ülkemizde katılımcı demokrasiyi isteyenler genellikle “vesayetçi” olarak itham 
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düzen değildir.200 Keza, iyi bilinir ki “(d)emokrasi, dünyanın hiçbir yerinde, 
dört ya da beş yılda bir gidilebilen sandıklarla istenilen düzeyde 
gerçekleşmez.”201 Yargı uygulamasından gelen bir görüşe göre de, 
“(a)nayasal bir yönetim, demokrasilerde sadece bir yönetme ve karar alma 
tekniği olarak yer bulan sayısal çoğunluğa dayanarak kendi hukukunu 
üreten ve meşruiyetini bu hukuktan yer alan bir yönetim değildir.”202 Ayrıca, 
Kuçuradi’nin isabetle değindiği üzere; 

 “(ç)okpartili seçimlere indirgenen “demokrasi” sivil toplumun 
yönetim biçimi –yani bir ülkede kamunun, bütün yurttaşların insan hakları 
korunacak biçimde yönetimi- olmasa gerek. Olsa olsa, siyasal partiler 
olarak organize olan bazı grupların iktidara gelmek için ve bu iktidarı, 
taraftarlarını memnun eden ama insan haklarını korumayan bazı 
uygulamaları “meşru” bir şekilde serbestçe gerçekleştirmek için izledikleri 
bir yol oluyor.” 

Dolayısıyla, yeterinden fazla açıktır ki, Schumpeter’in anlayışıyla 
hareket ederek demokrasiye sadece liderlik yarışı yahut tek işlevi liderlerin 
seçimine ilişkin –kendi içinde içkin değer taşımayan yahut anlam içermeyen- 
bir yöntem olarak bakılması203, kuşkusuz kabul göremez. Bu bağlamda 
kullanılan çarpıcı bir metaforda değinilen, “demokrasi düzeninin, halkın 
oluşturduğu atların çektiği arabada seçimden seçime arabacının değişmesi 
ve toplumsal mutluluğun ancak atlara yönelen kırbacın marifetiyle 

                                                                                                                   
edilen kesimler iken, “vesayet”ten kurtulup “ileri demokrasi”ye geçiş savlarını dile getiren 
kesimlerin tam bir çelişki yahut tezat içerisinde “Schumpeterci” bir “lider seçimi” 
anlayışına saplandıkları gözlemlenebilir. Öte yandan, Mackie’nin çok daha çarpıcı bir 
benzetmeyle, demokratik kurgunun sadece seçimlerin varlığına dayandırılamayacağı 
hususunu vurguladığı görülüyor. Buna göre, ABD’deki ceza davalarında uygulama alanı 
bulan juri sisteminin, sanıkların suçlu olup olmadıklarına ilişkin kararların doğruluğunu 
ortaya koymayacağı açıktır; tıpkı, demokrasilerde seçimlerin sadece varlığından dolayı 
böylesi bir yaklaşıma gidilemeyeceği gibi (bkz. ibid., s. 28) (aynı yönde, ceza 
davalarındaki jüri yönteminin adil yargılama anlamına gelebilse dahi her zaman doğru 
hükmü ortaya koyamayacağı görüşüne bir diğer örnek için keza bkz. Dahl, Demokrasi ve 
Eleştirileri, op. cit., s. 206). 

200  Bu hususta görece ayrıntılı bir değerlendirme için bkz. Çal, Kamu Hizmeti Kavramı 
Üzerine Kimi Düşünceler, op. cit., s. 1881-1888. 

201  Özay, İl Han; Günışığında Yönetim, Filiz Kitabevi, İstanbul, Ekim 2004, s. 9; Duran, 
Lûtfi; İdare Hukuku Ders Notları, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1982, s. 308. 

202  Özkan, Gürsel; Anayasa Mahkemesine Göre Hukuk Devletinin Anlamı ve Yargının 
Konumu, TAAD, Sy. 1, Nisan 2010, 113. 

203  Bkz. Mackie, Schumpeter’s Leadership Democracy, op. cit., s. 1, 2, 14 vd.. 
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sağlanacağı”204 yolundaki anlayış, son zamanların vesayet karşıtı ve fakat 
her nasılsa katılımcı demokrasiye aykırı görüşleri benimseyebilen 
yaklaşımların abesliğini ortaya koyma hususunda yardımcı olabilir.205 

Bu noktada yine bilge Onar’a başvuralım: 

 “Klâsik ve hakikî demokrasi, bazılarının zannettiği gibi seçimde 
ekseriyeti kazanan partinin dilediğini yapması, yani bir ekseriyet tahakkümü 
değildir. Hattâ memlekette referandum usulü câri olsa ve kararlar sadece 
Meclisin değil halkın ekseriyetinin tasvibine iktiran etse gene klâsik mânâda 
bir demokrasi yoktur.”206 

İlaveten, bu kez de Kant’a kulak verelim: 

 “Kelimenin tam anlamıyla demokrasi bir tür despotizmdir, çünkü 
demokraside bütün yurttaşlar tek yurttaş hakkında, onun katılımı olmadan ve 
gerektiğinde tek yuttaşa karşı kararlar alabilen bir yürütme kuvveti 
oluşturyor; öyle ki kararlar bütün halk tarafından alınıyor, ama yine de 
bütün halk tarafından alınmış olmuyor. Bu da, genel istemenin kendisiyle, 
aynı zamanda özgürlükle de çeliştiği anlamına geliyor.”207 

                                                 
204  Bkz. ibid., s. 24. 
205  “Yüzyılın dönemecinde, insan haklarının korunması için “birşeyler” yapmak isteyenlerin 

sayısında önemli bir artış; ama aynı zamanda değer, değerler ve insan hakları konusunda 
çok çarpıcı, şaşırtıcı bir bilgisizlik de görüyoruz. Oysa bu bilgiler sayesinde, insan hakları 
sözcüğünü kullanarak insan haklarına zarar verme önlenebilir; çokpartili seçimlere 
indirgenmiş demokrasinin, devletin oluşturucu biçimini değiştirmek için, yani yurttaşın 
yerine cemaati –bu ister etnik, ister kültürel veya dinsel cemaat olsun- koymayı hedefleyen 
cemaatçiliği teşvik etmek için araç olarak kullanılmasının da önüne geçilebilir...Bir 
devlette bütün yurttaşların değil, bütün kültürel, dinsel ve diğer cemaatlerin eşit haklara 
sahip olduğunu öne süren ve demokrasiyle ilgisi olmayan cemaatçilik eğiliminde görülen 
artış karşısında, Aristoteles’in yurttaş kavramı (:sivil toplumda kamunun yönetimine 
düşünüp taşınarak ve eleştirel bir tutumla katılma gücüne sahip, devletini de bir res 
publica olarak düşünen kişi olarak yurttaş kavramı) yalnızca demokrasi kavramını değil, 
aynı zamanda eğitimdeki öncelikleri yeniden belirlemede yol gösterici bir kavram olabilir” 
(Kuçuradi, Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde Demokrasi Kavramı ve Sorunları, op. cit., s. 26, 
27). 

206  Onar, İdare Hukukunun Umumî Esasları, op. cit., s. 1447. 
207  Bkz. Kuçuradi, Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde Demokrasi Kavramı ve Sorunları, op. cit., 

s. 22. ‘Kant, bugünün “demokrasileri”nde sadece seçime katılanların sözgelimi yalnızca 
yüzde otuzunun oyunu alarak tüm yurttaşlar üzerinde “milli irade” safsatasıyla erkini 
pervasızca ve gösterişle uygulayanların ortaya çıkabildiğini görseydi nasıl bir irdelemeye 
giderdi’ yollu olası bir sorgulamaya gidilmesi, herhalde zihin açıcı bir egzersiz olarak 
addolunabilecektir. Kuçuradi devamla şöyle diyor: 
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Tüm bu yukarıda yer verilen açıklamalardan hareketle söylenebilir ki, 
sağlıksız bir zemin üzerinde sağlıklı bina inşa edilmesi de olanaksızdır. 
Nitekim, öğretiden bir ifade buradaki yargıyı destekleyici nitelikte 
görünüyor: 

 “Türkiye’de politika yapmak ile bina yapmak arasında tuhaf bir 
bağlantı var. Bu ülke en küçük depremde yıkılıveren dayanaksız binalar ve 
en küçük krizde dağılan kurumların ülkesi.”208 

Bu meyanda bir sava yer verebiliriz: Ülkemiz uygulaması bakımından 
“yığınakta” bir temel hata vardır. Hukuk kuramcılarımızın temeldeki 
(yığınaktaki) bu fahiş yanlışlığı gözardı etmeleri, üste çıkılan binanın 
yıkılmasıyla toplumun bunun altında kalabileceği gibi bir felaketi de gözden 
kaçırmaya neden olmaktadır. Deprem kuşağındaki ülkemizin durumu 
bakımından ilham alınabilecek bir benzetmeyle devam edersek, “fay hattı 
üzerindeki yapılaşma, trajik nitelikte faciaları tetikler veya davet eder”. 

Dolayısıyla, “bir depremde yıkılıverecek denli sağlıksız bir 
yapılaşmaya” karşı hukuk kuramcılarımızın daha özenli biçimde iştigal 
alanlarının ve bilimsel ünvanlarının gereğini yerine getirerek, demokrasi 
bağlamındaki bu “gecekondusal” sağlıksız yapı üzerinde gerekli uyarıcı 
işlevlerini –olması gerektiği gibi- ortaya koymaları, özellikle seçim 
sistemlerinin209 sağlıklı ve demokratik düzenin gerektirdiği kurguya 
ulaşmasına yardımcı olacak analizlere ağırlık vermeleri umulur. Giderek 
sadece demokrasinin asgari kurumlarının zevahirdeki varlığına dayanarak 
otoriteryen yaklaşımların sandık perdesi üzerinden meşruiyet korumasına 
(yahut, maskesine) kavuşturulması gibi bir kavrayışın abesliği ve yanlışlığı 

                                                                                                                   
 “Ne var ki, şu anda, demokratikleşmenin çokpartili seçimlerle eşleştirildiği, bunun 

sonucunda da, gelişmekte olan birçok ülkede “herşey yapılabilir” ilkesiyle hareket eden 
siyasal partilerin, olabildiğince fazla oy almak ce iktidara sözümona “demokratik” yoldan 
gelebilmek için, çoğu zaman, onlara oy verenlerin “hoşuna giden” ama insan haklarına –
bu arada da onlara oy verenlerin de insan haklarına- zarar veren şeyler vaad etmeye ve 
yapmaya çekinmedikleri gözden kaçıyor” (bkz. ibid.). 

208  Öğün, Politika ve Kültür, op. cit., s. 197. 
209  Seçim sistemleri ile seçimde temsili adalet ile istikrar ilkeleri arasında –Anayasa m. 67 

gereği öngörülmüş bulunan- uzlaşma gereksinimi bağlamında bir çalışma için bkz. Türk, 
Hikmet Sami; Seçim, Seçim Sistemleri ve Anayasal Tercih, AYD, Sy. 23, 2006, s. 76-102; 
keza, seçim sistemleri bakımından orantılı temsil ile çoğunluk yaratmaya yönelik kurguya 
yönelik sistemlere ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Skach, Cindy; Constitutional Origins of 
Dictatorship and Democracy, Constitutional Political Economy, Vol. 16, 2005, s. 352-355. 
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üzerinde durulmaması düşünülemez.210 Tıpkı, “mahkemelerin varlığı, adalet 
için sadece bir şans yaratır” deyişinin öngördüğü gibi, yahut, piyango bileti 
almanın ödüle kavuşmaya sadece bir olasılık tanıdığı üzere. 

Nihayet değinmek gerekirse, temsili demokrasinin “ehven-i şer” 
olduğu söylenerek, öğretiden bir tesbite yer vermek yararlı olabilir; 
Duguit’ye göre “(b)u probleme evrensel bir çare bulunamaz. Çare, muhtelif 
memleketlerin zihniyetlerine, ekonomik ve sosyal durumlarına göre 
değişir.”211 

Bu alt başlıkta katılımcı demokrasi bağlamında kimi özelliklere 
değinmiş olduk. Konuya aykırı bir açıdan bakan bir görüşe daha yer vererek 
irdelememizi tamamlamak istiyoruz. Buna göre, toplumsal yapılanmalarda 
eşitliğe öncelik vererek işleri yürütmeye çalışmak, pek de uygun sonuç 
doğurmamakta ve işlerlik yahut etkinlik sorunuyla karşılaşılmaktadır. 
Dolayısıyla da, ister istemez, belirli bir “zorlayıcı elit zümre”nin işleri çekip 
çevirmesi işlevine gereksinim doğmaktadır; zira, aksi halde ortaya bir kaotik 
yahut çözümsüz durum çıkabilmektedir.212 

Bu aykırı anlayış da kuşkusuz kendi içerisinde bir değer içeriyor. 
Ancak, dar alanlı toplumsal yapılanmaların işlevsel etkinliği bağlamında 
uygulamadan da aldığı destekle belki geçerli sayılabilecek bu görüşün, 
ülkedeki demokratik yapılanmada veya ülke yönetiminde katılımın 
olumsuzlanmasına yol açmayacağını savlamak da, herhalde olanaklı 
sayılmak gerektir. 

V. Demokrasiye İktisat Kavramlarıyla Yaklaşım 

Giderek demokrasi kavramına iktisat bilimi kavramları tahtında 
hareket eden bir bakışla yaklaşmayı denemek suretiyle farklı bir analize 
gidebilmek de olasıdır kanısındayız.213 Bu hususta öncelikle iktisadi bakış 
                                                 
210  Bkz. Diamond, Larry; Thinking about Hybrid Regimes, Journal of Democracy, Sy. 13, 

2002, s. 24. 
211  Duguit, Kamu Hukuku Dersleri, op. cit., s. 118. 
212  Bkz. Rothbard, Murray N.; Egalitarianism and the Elites, The Review of Austrian 

Economics, Vol. 8, Sy. 2, 1995, s. 46-48. 
213  Nitekim, elitist demokrasi kuramına öncülük eden Schumpeter, Avusturyalı bir iktisatçıdır 

ve 1942 yılında yayınlanan –ve çok ses getiren- “Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi” 
adlı yapıtında kuramını ortaya koyarken, siyasal alandaki olgular ile iktisat alanındaki 
olgular arasında bir benzerlik kurmaktadır. Buna göre, “tüketiciler nasıl kendilerine 
yarışma halinde bulunan girişimcilerce sunulan ürünler arasında bir seçim yapıyorlarsa, 
seçmenler de birbirleriyle yarış halinde bulunan siyasal liderler tarafından sunulan 
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bağlamında kapitalizm ile demokrasi arasında bir “belirleyicilik” ilişkisinin 
varlığını sorgulayalım. Kapitalizmin yükselişiyle burjuvazinin belirmesi ve 
bunun da “sivil toplum” alanını geliştirerek demokrasiye geçişte önem 
taşıdığı savına bu meyanda değinelim.214 

Ancak, kanımızca burada burjuvazinin sivil toplum özelliğinin 
tartışılabileceği yahut en azından hangi koşullarda ne şekilde hangi 
işlevsellik sınırları içerisinde yer aldığı hususlarının ayrıca değerlendirilmesi 
gerekeceği, keza kapitalizm ile demokrasi bağdaşıklığı veya hangi 
kapitalizm anlayışına dayanılacağı soruları belirecektir. Dahası, bu ilişkinin 
karşılıklı nedensellik içerip içermeyeceği ayrıca tartışma konusu 
edilebilecektir. Keza, tarihsel gelişimin bu yönde gözlenmiş olması mutlak 
bir kaçınılmazlığı da göstermese gerektir. O dönemde mutlak monraşi 
uygulamalarına karşı toplumsal paylaşım odaklı bir ekonomik dağıtım 
öngören hareketle bu yönde bir “sivil toplum” isteri tecelli etseydi, 
demokrasinin doğuşu için kapitalizm yahut burjuvazi yerine “sosyalizmin 
demokrasiye yol verdiğini” mi savunmak gerekecekti? 

                                                                                                                   
politikalar arasında bir seçim yapmaktadırlar, ilkinde ödül kâr, ikincisinde iktidardır” 
(bkz. Mumcuoğlu, Çağdaş Demokrasi Kuramlarında Katılma ve Türkiye’de Katılmanın 
Gelişimi, op. cit., s. 46, 47). Ünlü siyaset bilimci Sartori de benzer yaklaşımdan hareket 
ederek şöyle demektedir: “(B)ir piyasa sistemi, ekonomi için ne ise demokrasi için de 
siyaset odur. Oyunun kuralı yarışmadır... (Ancak,) siyasal partiler arasındaki yarışma 
siyasal tüketicinin (seçmenin) denetiminden kolayca kaçabilir (çünkü) siyasal mallar elle 
tutulmaz ve kolayca değerlendirilemez” (Sartori’den aktaran: İbid, s. 55). Giderek, 
Posner’in de aynı minimalist demokrasi anlayışından hareket etmek suretiyle seçimleri bir 
tür ‘piyasa’ benzetmesi algısı yahut yaklaşımı içerisinde değerlendirdiğine ilişkin olarak 
bkz. Jacobson / Mccormick; The Business of Democracy is Democracy, op. cit., s. 15. 
Keza, Downs da benzeri bir yaklaşım içerisindedir ve demokrasi bağlamında ekonomideki 
piyasa mekanizması ile partilerin oy toplamak için birbirleriyle yarıştıkları siyaset alanı 
açısından benzer özelliklerin gözlemlendiği düşüncesini savlamaktadır; buna göre, 
demokrasi, yarışma halindeki partilerin oluşturduğu sistemin farklı hükümet politikaların 
üzerinden toplumun üyelerinin isteklerini birleştirmesinin pratik bir yolu olarak görülebilir 
(bkz. Köker, İki Farklı Siyaset, op. cit., s. 58). Nihayet, öğretideki bir görüşte değinildiği 
üzere, iktisat bilimindeki kamu tercihi kuramı bağlamında siyasal karar alma 
mekanizmasının esasen siyasal süreçte rol alan kimseler arasındaki bir “politik mübadele” 
olduğu görüşünün benimsendiği; buna göre de, politikada bireylerin kollektif 
gereksinimlerini tatmine yarayacak mal ve hizmetler ile bunların maliyetlerine yapacakları 
katkı payları arasında bir mübadelede (değişimde) bulundukları ileri sürülmektedir (bkz. 
Sakal, Mustafa / Şahin, Elif Ayşe; Anayasal İktisat, DEÜSBED, C. 11, Sy. 1, 2009, s. 80). 

214  Bkz. Bulut, Nihat; Kapitalizm-Demokrasi İlişkisi (Demokrasinin Ekonomik Temelleri 
Üzerine Bir İnceleme), AÜEHFD, C. VII, Sy. 1-2, 2003, s. 70, 82, 83. 
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Görüleceği üzere, tarihsel olayların gelişimini mutlak dayanak tutmak, 
her zaman sağlıklı yorumlamaya gitmek için yeterli olmayabilir. Özetle, 
“demokrasi(yi) bir ekonomik sistemin yedeği olarak gör(mek yanlış 
olacaktır).”215 Nitekim, kapitalizmin geliştiği dönemlerde sözgelimi 
İngiltere’deki “Yoksul Yasaları” marifetiyle yoksul halk üzerindeki 
zulümlerin  devam etmesi, yahut yine sözgelimi bireysel özgürlüklerin 
sağlam esaslara bağlandığı 18. yüzyıl başlarında İngiltere’nin (Liverpool) 
köle ticaretinde merkez oluşturması216 hayli dikkat çekicidir.217 

Nitekim, kapitalizm ile demokrasi arasındaki yukarıda değinilen 
tarihsel bağı yadsımamakla beraber, mantıki bağ kurmanın mümkün 
olmayacağını vurgulayanlar bulunmaktadır ve giderek demokrasinin 
kapitalizme aykırı olduğu yahut en azından onu ılımlılaştırıcı (terbiye edici) 
işlev gördüğü de savlanmıştır.218 

Öte yandan, bilindiği üzere, iktisat biliminde tüketicilerin piyasada 
yetkin kararlar verebilmeleri ve serbest piyasanın kâmil biçimde işlerlik 
kazanabilmesi için, kararlarını verecek tüketici kesimlerin öncelikle tüm 
bilgilere erişim sağlayabilmesi, kararlarını yetkinlikle alacak koşullar 
içerisinde bulunması (yoksunluk içerisinde ‘mahkum’ durumda 
bulunmamak, seçebilme iradesini gösterecek derecede görece ‘rahat’ bir 
konum sergilemek, tekel veya oligopol gibi sınırlı tedarikçiye mahkum 
edilmemiş olmak, vbg.) gereklidir. Piyasanın görünmez eli, ancak bu 
koşulda etkinlik kazanabilecektir. Bir görüşteki ifadeyle, “(f)ırsat eşitliği, 
demokrasinin en temel ilkelerinden biridir. Bu ilkenin hayata geçirilememesi 

                                                 
215  bid., s. 88. 
216  Bu noktada değinelim ki, 1000’li yılların birinci feodal çağ Avrupası’nda, Doğu’dan gelen 

yükte hafif pahada ağır mallarına karşı satılabilecek üretim malı bulunmadığı için, 
“karşılık” olarak ancak köle verebildiği hususu gözlenmektedir (bkz. Bloch, Marc; Feodal 
Toplum, (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay), 4. Baskı, Doğubatı Yayınları, Ankara, 2005, s. 109, 
110). 

217  Bkz. Özcan, Mehmet Tevfik; Modern Toplum ve Hukuk Devleti – Hukuk Devletinin 
Toplumsal Koşulları Üzerine Bir Deneme, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2008, s. 85, 86. 

218  Bkz. Bulut, Kapitalizm-Demokrasi İlişkisi (Demokrasinin Ekonomik Temelleri Üzerine 
Bir İnceleme), op. cit., s. 70, 71. Nitekim, bu meyanda “ekonomik alan” ile “siyasal alan” 
ayrımlaşmasına gidilmesi düşüncesinin ortaya atıldığı, böylece “kapital”e fakir halk 
yığınları (“demos”) tarafından el atılması ve paylaşmaya gidilmesine yönelik önerilerin 
belirmesine ket vurulması babında kimi tasavvurların doğduğu dikkat çekiyor (bkz. ibid., 
s. 80). 
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halinde, bundan hem ekonomik hayatın hem de demokrasinin zarar görmesi 
kaçınılmazdır.”219 

Oysa, tam rekabet ortamının bir ideal olduğu ve piyasada tam rekabete 
hemen hiç bir zaman tam anlamıyla ulaşabilmenin olanaksız olduğu hususu, 
ekonomi biliminin genel kabulleri arasında sayılır. Bu nedenle, piyasa 
aksaklıklarının düzeltilebilmesi amacıyla ekonominin işleyişine kamusal 
müdahalelerin yapılması gerekliliğinin bulunduğu yaklaşımı220 –genelde- 
benimsenir. Demokrasilerdeki seçmen de –aynı analojiden hareketle- bir tür 
tüketici gibidir; kararlarını sağlıklı biçimde verebilmesi için tüm bilgilere 
erişmesi ve sağlıklı karar verebilecek koşullarla teçhiz edilmiş durumda 
bulunması (keza, tedarikçi kanadında piyasaya girişte engellerin 
bulunmaması) gerekir ve burada da anılan ögelerin tam olarak varlığı ancak 
bir ideal olarak belirir. Dolayısıyla, nasıl ki tam rekabet piyasası ideali 
gerçek yaşamda olanaksızdır ve müdahaleye gereksinim duyulur; demokrasi 
bakımından da –anılan ideal yakalanamayacağından ötürü- bir tür müdahele 
gereğinden bahsedilebilir ki, bunu yargısal denetim yahut sair demokratik 
baskı gruplarının müdahalesi (başka deyişle, siyasal katılım) bağlamında 
algılamak gerektiği düşünülebilir. 

Yine, rekabetin korunması ilkesi gereği, nasıl ki yeterinden fazla bir 
ekonomik güce (büyüklüğe) erişen ticari girişimlerin kamusal müdahaleyle 
parçalara ayrılarak rekabetin ortaya çıkarılması yahut korunması kamusal 
düzenin bir gereği ve serbest piyasa anlayışının zorunlu bir ögesi olarak 
benimsenmektedir –hatta giderek ABD gibi en liberal ekonomi siyasetine 
sahip bir ülkede dahi keskin biçimde uygulanmaktadır-; benzer yaklaşımla, 
siyasal alanda erk rekabetinin sağlanması da aynı anlayış uyarınca geçerli 
sayılabilecek bir argüman tahtında değerlendirilebilir. 

Hemen yukarıdaki paragraflarda yer verdiğimiz irdelemeler, 
dolayısıyla, bu anlamda bir açmazı veya çelişkiyi de ortaya koymaktadır: 
Liberal anlayışla ekonomi bilimini yorumlayanların dahi müdahaleden 

                                                 
219  Türkkan, Erdal; Ekonomi ve Demokrasi; Turhan Kitabevi, Ankara, 1996, s. 167. 
220  Anılan türden kamusal müdahalelerin daha pek yakın zamanda –ve üstelik de en liberal 

piyasa mekanizması işlerliğindeki gelişmiş ülkelerde- görüldüğü anımsanacaktır. Giderek 
bu bağlamda yürütme erkinin eyleme geçmesi ve meclis iradesiyle cevaz verme 
keyfiyetinin onu ancak arkadan izlemesi gibi bir tür ‘istim arkadan gelsin’ anlayışının 
egemen olması, anayasal erkler ayrılığı anlayışı bağlamında tartışmalara yol 
açabilmektedir (bkz. Black, Julia; Managing the Financial Crisis – The Constitutional 
Dimension, LSE Working Paper No. 12/2010, s. 3, 4, 37, 38).  
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bağımsız piyasa anlayışında sabit kalamadıkları gerçeği dikkate alındığında, 
özellikle ülkemiz bakımından serbest ekonomi piyasası yaklaşımını 
benimseyenlerin anılan müdahaleyi kategorik redlerinin sözkonusu 
bulunmadığı anımsanırsa, aynı anlayışın demokrasi yahut iktidar erki 
itibariyle değişik odaklardan müdahalelerin, yahut daha doğru bir deyişle 
iktidar erkine “şirk koşan” türden katılmaların demokrasinin bir parçası 
olduğu anlayışını benimsemeleri gerekmeyecek midir? Aksi durumda, bir 
yanda ekonomide piyasaya müdahaleyi kabul etmek zorunda kalan serbest 
piyasa anlayışının, demokrasi ve iktidar bağlamında elitist demokrasiyi 
yüceltmek suretiyle katılımcı demokrasi yaklaşımından uzak durması, açık 
bir çelişki oluşturmayacak mıdır?221 

                                                 
221  Bu konuyu biraz daha açmakta yarar vardır kanısındayız. Öncelikle, siyasal özgürlükler ile 

ekonomik özgürlükleri birbirine eşitleyen ve biri olmadan diğerinin de olmayacağı 
görüşünü savlayan liberal anlayışlara değinelim (örneğin bkz. Yayla’dan aktaran: Nişancı, 
Liberal Demokrasi ile Popülist Demokrasi Arasındaki Gerginliğin Ekonomik Nedenleri, 
op. cit., s. 591). Buna ek olarak, “liberal demokrasi karşıtı” olarak belirtilen “popülist 
demokrasi” yahut diğer deyişle “sosyal devlet anlayışı”na atıf yapalım (bkz. ibid.). Bu iki 
görüşten liberal demokrasi anlayışı, sosyal devletçi anlayışın piyasayı bozduğu görüşünden 
hareketle popülist demokrasiye karşı çıkmaktadır (bkz. ibid., s. 592). Böylece, özgürlükler 
alanında “liberal demokrasi” anlayışıyla beliren çerçevede bir yandan ekonomik 
özgürlükleri siyasal özgürlüklere eşitlemesi sözkonusu iken, diğer yandan demokrasi 
üzerinden geniş halk kitlelerinin sosyal adaletçi ve ulusal ekonomik gelirde adil paylaşımcı 
istemlerine karşı çıkılması gibi bir çelişkinin doğabileceği söylenebilir. Aynı çelişkinin 
popülist demokrasi yahut sosyal devlet anlayışındaki çerçevede de belirdiğini 
savlayabiliriz: Burada da, bir yandan ulusal ekonomik gelir bakımından paylaştırıcı ve 
devlet müdahelesini savunan bir anlayışla ekonomik özgürlüklerin karşıtı bir keyfiyet 
benimseniyorken, diğer yandan siyasal özgürlükler bağlamında ise özgürlükçü bir 
anlayışın savunulduğu söylenebilir. Böylece, her iki yaklaşım bakımından da ekonomik 
özgürlükler ile siyasal özgürlükler bağlamında sonuç olarak farklı ve çelişkili tavırlara yer 
verildiği ileri sürülebilir. 

 Burada değindiğimiz işbu keyfiyet, aslında ülkemizde “sol” ve “sağ” olarak ortaya 
konulan siyasal söylemlerin tam açıklayıcı olamadıkları bir kavramlaştırma içerisinde yer 
aldıklarını ifşa etmektedir denilebilir. Sözgelimi, ne hikmetse, ekonomide özgürlükçü ve 
serbest piyasacı yaklaşımları savunan “sağ” kesimlerde katılımcı demokrasiye ilişkin 
yaklaşımlardan eser görülmez ve siyasal özgürlüklerden anlaşılan ya inanç yahut etnisite 
odaklı kitlesel özgürlüklerin ortaya konulabilmesiyle sınırlı bir kısıt içerisinde belirir. Bu 
noktada ilginç olan husus ise, sosyal adaletçi bir inanç sisteminin, her nasılsa, emek 
sömürüsüne varabilen ve “kul hakkı”nı öncellemeyen bir adaletsiz uygulamalar dizisine 
alet edilen saptırmacaya veya dönüşüme uğratılabilmesinde beliriyor gibidir. Daha ilginci, 
gelir dağılımın son derece adaletsiz biçimde gözlemlenebildiği ülkemizde, yaygınlık ve 
süreklilik içindeki yoksul halk kitlesinin sosyal adaletçi siyasa yerine bireysel ekonomik 
çıkarların azamileştirildiği ekonomik yaklaşımları baştacı yapan siyasal hareketler 
içerisinde kendini bulması gerçeğidir. İşte bu noktada yine karşımıza ekonomik 
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Giderek, demokrasi ile ekonomi arasındaki ilişkiye değinen bir 
çalışmada, Duverger’ye atfen Batı demokrasilerini aslında “plüto-
demokrasi” olarak nitelendirmek gerektiği; zira, bunlarda ‘erk’, halk (demos) 
ve zenginlik (wealth) üzerinden paylaşıldığı veçhile, kısmen demokratik 
niteliğin belirdiği savlanmaktadır. Bu yaklaşıma göre, ekonomik gelişmenin 
gerektirdiği istikrar ile bu özelliğin ortaya çıkmadığı (aksine, bir tür kaotik 
durumun doğduğu) bireylerin bağımsızlığı anlayışı arasında bir açmaz ortaya 
çıkar.222 Benzer bir yaklaşımda da, iktidarın varlık tabanlı (“asset based”) 
veya –kamusal sağlık hizmetleri veya iş olanakları gibi unsurlar üzerinden- 
devlete veya işverenlere yahut kimi diğer kuruluşlara karşı bağımlılık ilişkisi 
(“dependency”) temelli bir özelliği içerdiği; böylece, yoksulların varsıllara 
veya devlete kıyasla bir güç eksikliği (“power deficit”) sorunu yaşadıkları 
aktarılmaktadır.223 

Giderek, demokrasi ile ekonomi arasındaki ilişki bağlamında bir diğer 
değiniye daha yer vermek yararlı olabilir:  

 “Toplum düzenini perişan edecek kanunsuzlukların yaygınlaşmasına 
kullanılan kaynak demokrasidir. Bizde demokrasi yalama edilmiştir. 

                                                                                                                   
sömürülerin saptırmaya maruz bırakılmış bir inanç yahut etnsite odaklı siyasa üzerinden 
kendisini gizleyebilme becerisinin ortaya çıktığı savlanabilir mi? Diğer taraftan, “sol” adı 
verilen siyasada halkın siyasal katılımını artırma bakımından demokratikleşmeyi ısrarla 
savunan yaklaşımın, konu ekonomi boyutuna geldiğinde baskılayıcı anlayışla belirmesi 
gibi, “özgürlükçü” yaklaşım bağlamında bir çelişkiden de söz edilebilir. Şu halde, özet 
olarak, bir yandan ülkemiz itibariyle sol ve sağ kavramlarının siyasal ve ekonomik 
özgürlükler bağlamında ayrı ayrı değerlendirilmesi gereği beliriyorken, diğer yandan da 
“liberal”  tâbirinin ekonomi ve siyasal özgürlükler alanında iki ayrı işleve bürünebildiği 
gibi bir durum ortaya çıkıyor gibidir. 

 Nihayet, bir başka önemli sonuç daha çıkarılabilir: Bireylerin özel çıkarlarını 
azamileştirmelerinin toplumsal yarar doğuracağı şeklindeki liberal piyasacı yaklaşımın 
demokratik özgürlükler bağlamında kabul görmesi ve devlet müdahaleciliğine karşı 
gelinmesi, ulus-devlet bağlamında ayrıca sorgulanmayı gerekli kılabilecektir. Sözgelimi, 
bir ülke kendi sınırlarında rekabetsizlik içinde korumalı bir endüstrinin varlığını 
uluslararası ölçekte rekabet edebilmesinin zorunlu bir koşulu şeklinde 
değerlendirebilecektir (sözgelimi, Güney Kore’nin bu yöndeki uygulamaları iyi bilinir). Bu 
gibi durumlar düşünüldüğünde, ekonomik özgürlüklerin olmadığı bir illiberal ortam 
dolayısıyla siyasal özgürlüklerin de bulunmayacağı gibi bir algıya gitmek ne derece makul, 
mantıklı ve kabul edilebilir konumda bulunacaktır? Bu soruya –yahut açmaza- özellikle 
“liberal demokrasi” yaklaşımı itibariyle bir yanıt bulunması zorunluluğu herhalde açıktır. 

222  Bkz. Krkac, The Conflict Between Capitalism and Democracy, op. cit., s. 3. 
223  Diamond, Michael; Community Economic Development: A Reflection on Community, 

Power and the Law, The Journal of Small & Emerging Business Law, Vol. 8, 2004, s. 160. 
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Kültürel gelişimini tamamlamamış toplumlarda her türlü yolsuzluklar için 
kullanılan kılıf demokratik haklardır.”224 

Giderek, demokrasi ile istikrar kavramı arasında mutlak bir bağ 
kurmanın olanaksız bulunduğu yolunda görüşler de vardır. Buna göre, “... 
demokrasi ile istikrarsızlığın, demokratik olmayan rejimlerle istikrarın 
özdeşleştirilmesi de yerinde değildir.”225 

Demokrasinin bir ülkede yerleşebilmesini ekonomik analiz içerisinde 
irdeleyen bir aykırı görüşte ise, özellikle az gelişmiş ülkelerde demokrasinin 
istikrarlı biçimde uygulanamaması yönündeki ampirik gözlemlerin aşağıdaki 
biçimde ortaya konulması olanağından söz edilebileceğine değinilmektedir. 
Buna göre; 

 “... az gelişmiş ülkelerde egemen sınıfların alt sınıfların istemlerine 
çeşitli ekonomik ve sosyal politikalarla yanıt üreterek onlar üzerindeki 
hegemonyasını genişletebilme olanağı oldukça sınırlıdır. Bu durum, alt 
sınıfların istemlerinin içerilerek siyasal süreçlere katılmasının değil, 
depolitize edilerek siyasal süreçlerde dışlanmasının daha baskın bir özellik 
olarak ortaya çıkmasına yol açmaktadır... Az gelişmiş ülkelerde 
demokrasinin genellikle “çoğulcu” bir nitelik taşımamasını ve istikrarsız 
oluşunu açıklayan temel sorun da budur."226 

Bir başka görüşte daha, ekonomi ile demokrasi ilintisi bağlamında 
değerlendirmelere gidildiği görülüyor. Buna göre, ekonomik alanda 
etkinliklerde bulunan bir ticari şirketin doğrudan toplumsal işlev görmek gibi 
bir motivasyonu yoktur. Aksine, özel çıkarlarını gözetme yönündeki 
motivasyonları, onların toplumsal bağlamdan uzaklıklarını ortaya koyar. Bir 
ticari şirketin otomobil üretmesi, onun toplumsal işlevidir; oysa, 
yöneticilerinin ve şirket sahiplerinin amacı kâr etmektir. Toplumsal işlev ile 
özel motivasyonlar ayrımı, demokratik siyasal partiler bakımından da 
geçerlidir. Siyasal partilerin toplumsal işlevi hükümet politikalarını 

                                                 
224  Aktaran: Boysan, Aydın; Uzun Yaşamanın Sırrı, IV. Baskı, TİBKY, İstanbul, 2008, s. 169. 
225  Köker, İki Farklı Siyaset, op. cit., s. 114. 
226  Ataay, Faruk; Tarihsel Süreçte Azgelişmişlik ve Demokrasi, Praksis, Sy. 10, 2003, s. 143, 

144. Buna göre, işçi sınıfı baskılanarak ücretler üzerinden uluslararası rekabetçi yapıya 
kavuşulabileceği yolundaki bir anlayış, katılımcı demokrasiye karşıtlığı gerektirmektedir 
ve bu yüzdendir ki siyasal yasaklara maruz kalanlar daha çok işçi sınıfı olmaktadır. 
Bundan dolayıdır ki, yazara göre, neoliberal politikalar devam ettirildiği sürece, azgelişmiş 
ülkelerde demokratik çoğulculuğu içeren bir anlayış egemen olamayacaktır (bkz. ibid., s. 
142, 143, 146, 155). 
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belirleyip uygulamak iken, motivasyonları farklıdır: İktidarda olabildiğince 
kalarak, erk üzerinden elde ettikleri türlü ayrıcalıkların keyfini sürmek.227  

Yine, demokrasi ile iktisat kavramları kesişimine örnek 
gösterilebilecek bir diğer görüşte, erkler ayrılığının ileri derecelere 
götürülmesinin –işlem maliyetlerini yükselttiği veçhile- olumsuz sonuç 
doğurduğu yönündeki yaklaşımların yanlış olduğu, zira bu yöndeki savların 
aşırı basitleştirmeye gitme hatasını işlediği ve bu itibarla çoğu kez hatalı 
sayılabileceği ileri sürülmektedir. Buna göre, tam aksine, dışsal ekonomik 
maliyetleri de hesaba katan tümel (bütüncül) bir anlayışla konuya 
eğilindiğinde, verilen kararların kalitesindeki yükselme nedeniyle işlem 
maliyetlerindeki artışın bertaraf edildiği yahut üstesinden gelindiği sonucuna 
varılacağı gözlemlenebilir.228 Bundan dolayıdır ki, istikrarlı demokrasiye 
sahip otuz altı ülkeyi ele alan bir araştırma yapan Lijphart’ın bulgularında 
yer verildiği üzere, uzlaşı demokrasileri Westminster tipi çoğunlukçu 
demokrasilere görece daha olumlu sonuçları ortaya koymaktadır.229 

Nihayet, öğretide bir görüşte dile getirilen analize de yer vermek 
yararlı olacaktır. Buna göre, hukuk-siyaset ve hukuk demokrasi arasındaki 
pozitif ilişki öğretide yoğun biçimde vurgulanırken, hukuk-ekonomi ve 
ekonomi-siyaset arasındaki “çatışmacı ilişki” neredeyse hiç dikkate 
alınmamaktadır.230 Bu meyanda, demokrasi havarisi yaklaşımların 
iktidarların ekonomik alandaki yolsuzluklarına karşı sessiz kalabilmeleri, 
demokrasi kavramının bir tür –taşra panayırlarında gözlenen- “canbaza bak” 
oyununa alet edildiği yönündeki olası bir sava geçit vermeye elverişli 
görünmektedir. 

Nitekim, iktidar denklemi bakımından ABD’de daha ziyade şirket 
kapitalizmi ile sınıf çatışmasının baskın faktörler şeklindeki bir konumu 

                                                 
227  Bkz. Downs, Anthony; The Origins of an Economic Theory of Democracy, içinde 

Information, Participation, and Choice – An Economic Theory of Democracy in 
Perspective, (Ed. Bernard Grofman), University of Michigan Press, 1995, s. 197. Aynı 
tesbitlerin derinlemesine bir analiz içerisinde gerçekleştirildiği –yine aynı yazara ait- bir 
diğer çalışma için bkz. Downs, Anthony; An Economic Theory of Political Action in a 
Democracy, JPE, Vol. 65, Sy. 2, Nisan 1957, s. 136, 150. 

228  Bkz. Berggren / Karlson, Constitutionalism, Division of Power and Transaction Costs, op. 
cit., s. 13, 21, 22. 

229  Bkz. ibid., s. 22. 
230  Bkz. Bağçe, Emre; Devletin Tarihsel Aşamaları ve Dönüşen İşlevi, 1 Aralık, 2008 

(http://www.siyasaliletisim.org). 
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işgal ettiği vurgulanmaktadır.231 Oysa, ülkemizde gelir dağılımı eşitsizliği ve 
giderek çalışanların koşullarındaki göreli olumsuzluklar belirgin durumda 
sayılabilecekken, siyasal iktidar denkleminde bu çatışmalar üzerinden 
kurgulanan bir düzlemin belirmediği savlanabilir. Dolayısıyla, demokrasi ve 
iktidar tartışmalarında daha çok inanç veya etnik odaklı ögeler üzerinden 
konuya eğilme yaklaşımının hemen öne çıkıvermesi ve yıllardır en başlıca 
gündemi oluşturması, giderek bir türlü “vizyondan inmemesi” pratiği, sanki 
hemen yukarıda değindiğimiz “canbaz” metaforunu akla getiriyor gibidir.232 
Diğer yandan, ekonomik alandaki olumsuzlukların demokrasi inancına ket 
vurabileceğine değinen bir görüşe göre de, demokrasinin “inanırlığı –ve 
elbette meşruiyeti- halk sınıflarının artan bir bölümünün yaşam koşullarının 
karşılaştığı kötüleşmeyi engelleyememesi nedeniyle erimektedir.”233 

Yine, öğretiden bir görüşe göre, ekonomi bir kaza sonucu 
doğmamıştır ve fakat toprak mülkiyeti sahipliği yapısındaki değişimlerden 
dolayı belirebilmiştir. Eşitliğin kurgulanmasıyla aynı zamanda toprak 
mülkiyeti sahipliği artık siyasal güç odağı olmaya ilişkin baskın imtiyazını 
yitirmiştir. Sınıfsal eşitlik temelinde beliren bu yaklaşımda, demokrasinin 
tarihsel bir “karşı durulamaz impulse”a hitap ettiği ve sınıfsal eşitliğin 
gelmesiyle talihli bir durumun ortaya çıktığı vurgulanıyor.234 Giderek 
sınıfsal çatışma odaklı ekonomik yaklaşımın Tocqueville ve Jefferson’da da 
belirgin biçimde esas alındığı ve yine, demokrasinin ekonomik bakımdan 
kendine yeterli insanlardan oluşan bir toplumsal yapıyı gerektirdiği vurguları 

                                                 
231  Bkz. Domhoff, G. William; Mills’s The Power Elite 50 Years Later,  Contemporary 

Sociology, Vol. 35, Sy. 6, Kasım 2006, s. 550. 
232  Öğretiden bir görüşteki ifadeye göre, toplumsal eşitsizliğin, belki de haksızlığın, çekilen 

acıların yahut yaşanılan buhranların karşısında, siyasal iktidarlar bunları bilinçli biçimde 
işleyerek sosyal ve siyasal yaşamda istikrar ve dengenin kurulmasına katkı sağlamak 
suretiyle, otoritenin işinin kolaylaştırılmasını öngörmüştür (bkz. Gürler, Kadir; İktidar ve 
Din, Sarkaç Yayınları, Ankara, 2010, s. 385). Bir diğer görüşe göre de, “artı-emeğe siyasal 
zor yoluyla el konulduğu kapitalizm öncesi toplumlarda, toplumsal düzenin merkezi 
unsurunun hukuk devleti değil de, politika ve merkezden denetlenen din olması” gerçeğiyle 
karşılaşılır (ki bu dönemde “siyasal iktidar bir çatışmanın eseri olarak kurulduğu için eğer 
olanak bulabilirse yönetilenleri köleleştirmekte hiç tereddüt etmez”) (bkz. Özcan, Modern 
Toplum ve Hukuk Devleti – Hukuk Devletinin Toplumsal Koşulları Üzerine Bir Deneme, 
op. cit., s. 376). 

233  Bkz. Amin, Samir; Dünya Yoksulluğu, Yoksullaşma ve Sermaye Birikimi, Mülkiye 
Dergisi, C. 33, Sy. 262, 2009, s. 95. 

234  Bkz. Molas, Alexis de Tocqueville: The Traditionalist Roots of Democracy, op. cit., s. 3. 
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dikkat çekiyor.235 Öte yandan, görece aykırı bir yaklaşımdan hareketle, sınıf 
mücadelesinin Marx’ın sandığı kadar “... evrensel bir fenomen, merkezi ve 
yaygın” olmadığını savunan Berlin’e göre, “(t)oplumsal gerilimler ve 
adaletsizlikler ne olursa olsun, İngiltere veya Fransa veya Amerika’da açık, 
şiddetli bir sınıf mücadelesi yoktur.”236 

Bu noktada, Eleştirel Hukuk İncelemeleri (“Critical Legal Studies”) 
adıyla anılan kuram çerçevesinde dile getirilen görüşlere kulak vermekte 
yarar görülebilir: 

 “(H)ukukçuya düşen görev, toplumsal yapıdaki güç ve menfaat 
ilişkilerini perdelemede ve olan durumun korunması ve sürdürülmesinde 
kullanılan mantıksal, tarafsız ve rasyonel bir görünüm veren hukuk 
uygulaması üzerindeki perdenin kaldırılmasını ve toplumsal ön kabul ve 
sınıfsal kültürel koşullanmaların olabildiğince gözler önüne serilmesi ve 
başarılabildiği ölçüde bunların sömürülenler lehine uygulamadaki hukuk 
bazında düzeltilmesini sağlamaktır.”237 

Dolayısıyla, buradaki sınıfsal çözümleme yaklaşımı çerçevesinde 
sınıfsal ilişkilerin “sömürme / sömürülme ilişkisi”238 içerisinde belirip 
belirmediği üzerinde durulması, kuşkusuz, demokrasinin işlerliği ve etkinliği 
bağlamında konuya ayrıca eğilmeyi gerektirebilecektir. Bu anlamda, 
ülkemizde bu türden bir sömürü boyutuna varan sınıfsal ilişkinin var olup 
olmadığı, giderek bunun demokrasi tartışmalarında ve halkın demokratik 
katılımından ne denli yer ettiği herhalde tartışılması öncelikle zorunlu 
bulunan bir keyfiyeti ortaya koymaktadır. 

Şu halde, demokrasiye ekonomik bağlamda bir sınıfsal çözümleme 
prizmasından bakılması, kuşku yoktur ki, demokrasi kavramının 
anlaşılabilmesine en azından yardımcı olacaktır. Hemen vurgulayalım ki, 
bunun için şu veya bu ekonomik anlayışın benimsenmiş olması önemli 
değildir; yeter ki, sınıfsal değişim ve dönüşümlerin demokrasinin işleyişi 
üzerindeki etkileri değerlendiriliyor olsun. Unutulmamak gerekir ki, 
toplumsal değişim ve dönüşümlerin demokrasi rejiminin işlerliğindeki 

                                                 
235  Bkz. ibid., s. 8. 
236  Berlin, İsaiah Berlin’le Konuşmalar, op. cit., s. 135. 
237  Bkz. Türkbağ’dan aktaran: Yüksel, Hukuka Postmodern Yaklaşım, op. cit., s. 120, 121. 
238  Bkz. Köymen, Oya; Kapitalizm ve Köylülük: Ağalar – Üretenler – Patronlar, Mülkiye 

Dergisi, C. 33, Sy. 262, 2009, s. 26. 
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etkisini ayrıntılı biçimde irdelemeksizin doğru sonuçlara ulaşabilmekten söz 
etmek güç olacaktır. 

Sözgelimi, köylü nüfusun şehirleşmesi ne gibi bir toplumsal 
dönüşüme geçit vermiştir? Köydeki vatandaşlar ile aynı kültürden gelerek 
varoşlara yerleşen kesimi aynı algılar veya etkenler yahut baskılamalar 
üzerinden ve giderek aynı sonuçlar tahtında mı demokratik katkılarını ortaya 
koymaktadır?239 Yahut, sözgelimi Mills’in düşüncelerini olumlayan 
Habermas’ın önerdiği gibi toplumsal değişimin günümüz toplumlarını 
“kamu”dan (“publics”) “kitleler”e (“masses”) dönüştürdüğü gerçeğiyle karşı 
karşıya isek, bunun demokrasi üzerindeki etkilerini görmezden gelebilir 
miyiz?240 Sermayenin yeni toplumsal düzende dağılımı demokrasinin daha 
yaygınlaşmasına mı, yoksa demokrasi üzerinde daha fazla baskılamalara mı 
yol açmaktadır? 

Bu hususlarda sosyoloji bilimi tahtındaki saha çalışmalarının 
uzmanlarınca yapıldığını düşünmek doğaldır.241 Ancak, hukuk alanında 
demokratikleşmeye ilişkin analizler bakımından anılan sosyolojik 
çalışmalara yoğun biçimde yer verilmesi, öncelikle ele alınması gereken bir 
zorunluluk şeklinde beliriyor.242 

Özetlersek, toplumsal dönüşümleri ele alan –ve bu bağlamda 
ekonomik alandaki sınıfsal değişimleri ve çatışmaları ayrıca mercek altında 

                                                 
239  Köyde türkü dinleyen kesimin kent varoşlarında arabeske geçiş yapması keyfiyeti, 

herhalde dönüşümün derecesine ilişkin izdüşümler içerecek etmenlerden sadece birisidir. 
Bu meyanda sözgelimi, “Ben de şu dünyaya geldim geleli / emanetten bir don giymişe 
döndüm / sahibi geldi de elimden aldı / kuru yerde kuzu yaymışa döndüm” (bkz. Özuğurlu, 
Metin; Eşitlik Körü “Demokratikleşme” Programlarının Eleştirisi, Praksis, Sy. 10, 2003, s. 
27) türküsüne karşılık gelen bir varoş şarkısına arabesk kültürde rastlanıp rastlanmayacağı 
sorusu, ilgi çekici bir analizin başlangıcı çerçevesinde değerlendirilebilir. 

240  Bkz. Habermas’dan aktaran: Peschek, Joseph G.; C. Wright Mills and American 
Democracy, NPS, Vol. 30, Sy. 3, Eylül 2008, s. 395. 

241  Konuya bu yönde örneklerle eğilen bir çalışmaya atıf yapabiliriz. Buna göre: “(n)üfusun 
küçük bir bölümü, zenginliğin saltanatını kendileri için inşa ettikleri “steril” yaşam 
alanlarında kozmopolit bir kültürle sürdürmekte; kendi okullarını, kendi hastanelerini, 
kendi alışveriş, eğlence ve spor merkezlerini kurmaktadır. Onların yaşamlarını, onların 
medyasında memleketin en önemli haberleri olarak izleyen nüfusun büyük çoğunluğu ise, 
değersizleşen, kalitesizleşen kendi yaşam alanlarında ekmek kavgası vermektedir” (bkz. 
Özuğurlu, Eşitlik Körü “Demokratikleşme” Programlarının Eleştirisi, op. cit., s. 25). 

242  Bu yönde umut verici bir çalışma için bkz. Akad, Mehmed / Bulut, Nihat / Hakyemez, 
Yusuf Şevki / Okutan, Cevat; Küreselleşme ve Türkiye, (Ed. Cevat Okutan), Seçkin 
Yayıncılık, Ankara, 2007. 
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tutan- bir irdeleme, mutlak bir zorunluluktur. İşbu çalışmada anılan 
çözümlemeye girişmek ise, burada tüketilemeyecek genişlikteki bir kapsamı 
oluşturması nedeniyle olanak dışıdır; dolayısıyla, bu zorunluluğun gereğini 
ayrı bir çalışmaya bırakmak kaçınılmaz görünüyor. Ancak, yine de, bu 
yönde çalışmalara gidilmesinin bir zorunluluk olduğunu özellikle 
vurgulamadan geçemeyeceğiz ve bu husustaki çok kısıtlı sayıda olduğu 
gözlenen çalışmalara atıfta bulunmakla yetineceğiz.243 

Keza, demokrasinin özgürlük bağlamındaki açılımları bağlamında 
ilave analizlere girişmek bir ayrı boyut olarak gündeme gelebilmektedir. Bir 
görüşe göre, sözgelimi ekonomik özgürlük, bireysel özgürlüğün önemli bir 
parçasıdır; ancak, ekonomik gelişme, ekonomik liberallerin algıladığı gibi 
‘kendi içinde bir amaç’ değildir. Eğitim ve sağlık gibi toplumsal 
özgürlüklere erişim özgürlüğü hâlâ kısıtlı kalabilmekte; sözgelimi Afrika 
kökenli Amerikalıların ortalama yaşam süresi üçüncü dünyadaki halklardan 
daha düşük çıkabilmektedir, ki bu durum bir “yoksunluğun” ifadesidir. 
Dahası, bu analizlerde küreselleşmeye ilişkin “ticaret serbestisi”nin ulusal 
düzeydeki özgürlükleri ne denli geliştirici etki yarattığı gibi –yine sınıfsal 
nitelikte- hususlara ilişkin değerlendirmelere gitme gereksinimini ortaya 
koyan isabetli algılamalar gözlemlenebilmektedir. Bu da, küreselleşmeyle 
gelen yapıda demokrasinin hangi konuma yerleştirileceği ve 
değerlendirileceği sorunsalını gündeme getirmektedir.244 

Bu altbaşlığı bir başka alıntıya daha giderek tamamlamak istiyoruz: 

 “(Ülkemizde b)aşta az gelişmişlik olmak üzere çok sayıda faktör 
sağlıklı bir demokrasinin yerleşmesini önlemiştir... (D)emokrasi hem kitlesel 
düzeyde, hem elit düzeyinde kendine özgü kurumları, kuralları olan bir 
yaşam biçimi olarak değil, salt iktidarı ele geçirme savaşı olarak 
değerlendirilmektedir... (S)avaşın kazanılması için her şey “mübah”tır.”245 

Oysa, “hegemonyalar arası savaş son tahlilde savaşın hegemonyasını 
üretmez mi” sorusunu yönelten Öğün’e göre, bir savaş senaryosuna 

                                                 
243  Bkz. ibid.; keza, bkz. Özuğurlu, Eşitlik Körü “Demokratikleşme” Programlarının Eleştirisi, 

op. cit., s. 11-34. 
244  Bkz. Scott, Alan; Identity and Democracy in the Age of Globalization, Institut für 

Soziologie/Universitat Innsbruck, Working Paper, 2003, s. 3-11. 
245  Mumcuoğlu, Çağdaş Demokrasi Kuramlarında Katılma ve Türkiye’de Katılmanın 

Gelişimi, op. cit., s. 177. 
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dayanmanın anlamı yoktur; ama “... Gramsici yaklaşımın, sivil toplumun 
sivilliğini tartışan tesbitlerinin son derece önemli olduğu aşikar(dır).”246 

Sonuç 

Çalışmamızın içerisinde değinildiği üzere, demokrasi belki “sonsuz” 
bağlamında algılanabilecek bir süreçtir. Diğer yandan, ülkemizde 
demokrasiye geçişin ‘aşağıdan-yukarıya’ nitelikte ve dolayısıyla halk tabanlı 
bir kurgudan ziyade, “seçkinci” anlayışların beraberinde getirilebildiği de 
söylenebilir. Kaldı ki, tiranlığın karşısına özgürlüğü değil de adaleti koyan 
Doğulu toplumsal yapıda, esasen bunun doğal karşılanması gerektiği dahi 
savlanabilir. 

Bu meyanda, her ne kadar demokrasi ‘yukarıdan-aşağıya’ nitelik 
içeren bir yöntemle getirilmiş olsa da, toplumun bu noktadan sonra 
demokrasiyi “hak etmesi”247 için çaba göstermesi gerekeceği aşikardır. 
Öğretiden bir görüşteki ifadeyle, “X’i hak edişimizin temelinde bazan X’i 
almadan önce yaptıklarımızdan daha fazla X’i aldıktan sonra yaptıklarımız 
yatar.”248 

Demokrasiyi mitoslaştırmaya ve gerçek anlamından saptırmaya 
gidilmemesi gereğine ise, vurgulanmaya değer bir diğer sonuç bağlamında 
değinilebilir. Nitekim, öğretiden bir görüşe göre, reel “sosyalizm” sosyalist 
ideallerin, banal ve reel “milliyetçilik” de milli ideallerin tasfiyesine yol 
açmıştır.249 Aynı analojiden hareketle, bu kez de “reel demokrasi”nin 
demokrasi ideallerinin tasfiyesine yol açmaması için ayrıca dikkatli olmak 
ve özel bir özen göstermek gerektiği savlanabilir. 

Genel olarak, demokrasi kurgusu üzerinden seçilmişlerin temsili 
yoluyla yönetim anlayışına bakıldığında, özellikle gelişmekte olan ülkeler 
bakımından temsilcilere kısıtsız erk tanınması ve bunun da demokrasi adına 
kutsallaştırılması eğilimine rastlandığı söylenebilir. Bu bakımdan öğretideki 
bir görüşe atfen özellikle değinmek gerekirse, “(ü)lkemizde uygulanan 
demokrasi, tüm temel kararların parti lideri tarafından belirlendiği bir 

                                                 
246  Öğün, Politika ve Kültür, op. cit., s. 191. 
247  “Hak etme” kavramı ile türlü açılardan açılımları hakkında bkz. Çal, Halkbilim, Ekonomi 

ve Hukuk Üçgeninde Bir Gezinti..., op. cit., s. 175, 179, 200. 
248  Schmidtz, David; Adaletin Unsurları, (Çev. Hayrettin Özler), Liberte Yayınları, Ankara, 

2010, s. 65, 66. 
249  Öğün, Politika ve Kültür, op. cit., s. 144. 
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demokrasidir. Anayasaya rağmen parti içi demokrasi sözde 
bırakılmış(tır)”.250 

Böylece, demokrasinin bir tür “mitos” olarak erk kullanımını 
“aklayıcı” niteliğe büründürülmesi eğilimi gözlenebilmektedir. Oysa, 
demokrasilerin yozlaşmasında diğer etkenlerle beraber sınırsız 
demokrasilerin de etkili olduğu söylenebilir; “günümüzde temel problem 
demokrasi değil, sınırlandırılmamış demokrasidir.”251 

Bu durum, ülkemizde anayasa ve idare hukuku öğretisine kadar 
sirayet etmiş görünmektedir. Sözgelimi, idari işlemlerin yargısal denetimine 
ilişkin ‘yerindelik denetimi’ yasağına ilişkin olarak, yahut sıradan ticari 
ilişkilerin uluslararası andlaşmalar kurgusuna büründürülmesi252 yöntemiyle 
her tür denetimden bağışık kılınabilmesi gibi uygulamalar, hemen 
‘demokrasi silgisi’ sayesinde toplumsal alanın olumsuzlar listesinden 
çıkarılabilmekte ve hukuksal alandaki hayli itibarlı bir baş köşeye kolayca 
yerleştirilebilmektedir. Böylesi yaklaşımlardan destek bulan uygulamalara 
kısaca bir göz atılırsa, keyfiyetin bilhassa ekonomik alandaki işlemler 
bakımından topluma çok olumsuz sonuçlarıyla dönüş yaptığı 
savlanabilecektir.253 

Dolayısıyla, kanımız odur ki, bu konulara ilişkin olarak öğretide 
kuramsal olumlamalara hükmedebilmek ve ‘meşrulaştırıcı iksir’ veya ‘her 
derde deva reçete’ görünümündeki kuramsal değerlendirmelerde ‘demokrasi 
ilacı’ndan yararlanabilmek için, öncelikle demokrasi kavramının ayrıntılı 

                                                 
250  Sağlam, Fazıl; Anayasal Gelişim Sürecinde Dikkati Çeken Tehlikeler, Ali Ülkü Azrak’a 

75. Yaş Armağanı, op. cit., s. 510. 
251  Nişancı, Liberal Demokrasi ile Popülist Demokrasi Arasındaki Gerginliğin Ekonomik 

Nedenleri, op. cit., s. 586. 
252  Örneğin, nükleer (çekirdek) enerji yöntemiyle elektrik üretimine ilişkin olarak ihaleye 

çıkmaksızın ve rekabet kurgusuna yer vermeksizin, bir ülkeyle ikili uluslararası andlaşma 
imzalanması yoluyla yerel hukuk kurgusu pekâlâ bertaraf edilebilmektedir. Yine, 
sözgelimi ticari nitelikteki bir boru hattı yapımı için aynı kurguya gidilebilmektedir (buna 
ilişkin bir çalışma için bkz. Çal, Sedat; Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi 
Kapsamındaki Anlaşmaların Hukuki Yönden Değerlendirilmesi, AÜSBFD, C. 63, Sy. 4, 
2008, s. 89-134. 

253  Bu yöndeki çok sayıda uygulamadan sadece ikisine işaret eden iki ayrı çalışmaya göz 
atmak, durumun vahametini ortaya koymaya yeterince elverişli sayılabilir kanısındayız 
(bkz. Çal, “Intuitu Personae” veya İmtiyaz Sözleşmelerinde İdarenin İmtiyazcıyı Seçme 
Hakkı Üzerine..., op. cit.; Çal, Sedat; Araç Muayenesi Hizmetinin “Özelleştirilmesi”, 
AÜHFD, C. 57, Sy. 2, 2008, s. 63-113. 
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biçimde irdelemesine gidilmesi mutlak bir gereklilik ve giderek zorunluluk 
şeklinde duyumsanmalıdır. Aksi halde, “demokrasi” kavramının bir tür 
“paganlaştırılmış” konuma düşürüldüğü ileri sürülebilir. Açıktır ki, böylesi 
bir kurgudan sağlıklı toplumsal sonuçlar elde edebilme olanağını görebilmek 
çok güçleşir. 

Bu itibarla, işbu çalışmada ele alınan konu, sözü edilen eksikliğin 
giderilmesine yönelen naçiz bir çaba meyanında değerlendirilirse, en başta 
öngörülen veya amaçlanan işlevini yerine getiriyor demektir. Hiç kuşku 
yoktur ki, güncel siyasal algılamalar içerisinde konuyu ele alış ile bilimin 
gerektirdiği bakış açısından demokrasiye yaklaşım arasında geniş bir 
uçurumlar silsilesi bulunur ve bu ikisi –birbiriyle imtizaç etmesi olanaksız- 
çok farklı türküleri çığırır. 

Bu çalışmada yerine getirmeyi öngördüğümüz husus ise, kavramın 
irdelenmesinde bilimsel anlayışın egemen kılınmasını amaçlamaktadır. Bunu 
yaparken de, özellikle yabancı öğretiden geniş ölçekli alıntılara gitmek 
suretiyle, ülkemiz öğretisindeki bilimsel bakış açılarına ek açılımlar 
sağlayabilmeye yönelen yahut umut eden bir naif anlayıştan beslenmektedir. 

Öte yandan, ülkemizin demokrasi serüveninde henüz arzu edilecek bir 
noktadan uzak kaldığı söylenebilir. Türlü siyasal ve toplumsal gelişmelerin 
bu bağlamda bir içtepkileşim sürecinden geçerek “autopoiesis” bir oluşumla 
daha sağlıklı bir demokrasi anlayışına evrilmesi, ümitlerden birisi ve belki en 
önemlisidir. Öğretiden bu yönde katkılar beklemek ise, herhalde toplumdaki 
her bireyin hakkı olarak görülse yeridir. 

Üzerinde önemle durulması gereken bir diğer husus ise, yukarıda 10 
no.lu dipnot içerisinde değinilen “homo civicus”un ülkemiz bakımından 
toplumsal yapıda ne ölçüde gözlemlenebileceğine ilişkin olarak gündeme 
geliyor. Ülkemizin gündeminde ‘seçkincilikten kurtulan bir demokrasi’ 
anlayışının pek yaygın bir biçimde benimseniverdiği, ilk bakışta rahatça 
gözlenebiliyor gibidir. Böylece, sanki ‘çıkarlarına dokunulduğunda nasırına 
basılmış gibi heyecanla sıçrayarak, demokratik taleplerini anında ve 
hararetle ortaya koyan’ bir toplumsal yapıya tesadüf edilebildiği 
savlanabilir. 

Ancak, seçkinciliğe karşı çıkarlarını korumaya koşan halkın hangi 
‘çıkar algılaması’na sahip olduğu veya bu ‘çıkar’ların hangi ‘değer’ler 
kümesinden oluştuğu ayrıca irdelenmek gerekir. Zira, öyle görünüyor ki, 
inanç veya etnisite odaklı hak veya özgürlükler bakımından çıkarlarını 
korumakta ziyadesiyle hassasiyet gösteren kitlelerin, konu ekonomik 
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bağlamdaki çıkarlarına gelip dayandığında bunlara yönelik olarak neredeyse 
hiç bir duyarlılık alâmeti göstermediği hususu sanırız dikkat çekici biçimde 
ortaya çıkmaktadır yahut kolaylıkla gözlemlenebilmektedir. Özetle, 
ekonomik yolsuzluklar karşısında pekâlâ derin bir sessizliğe şahit 
olunabilmektedir. Dolayısıyla, özellikle vurgulamak istediğimiz bu konuya 
gerek toplum bilimcilerin (sosyologların) ve gerek –bahis konusu ekonomik 
hak ve özgürlükler olmakla- anayasa ve idare hukuku öğretisinin özellikle 
eğilmeleri kaçınılmaz bir zorunluluktur kanısındayız. 

Burada sorgulanması gereken bir önemli sorun, ekonomik çıkarların 
neden dolayı toplumda hassasiyet gösterilmeyen bir özelliğe büründüğüdür. 
Kitlelerde “menfaatlerinin ihlal edildiği” algısı neden dolayı ekonomik 
konularda kendisini göstermemekte ve neden dolayı kitleler –“homo 
politicus” yerine “homo civicus” nitelikleriyle belirebilseler dahi- anılan 
ekonomik çıkarları konusunda itirazlarını yükseltmemektedir? 

Bir bakış açısıyla, inanç veya etnisite gibi farklı ögeler üzerinden 
ekonomik paylaşıma yönelik çıkar algılamalarının önünün kesildiği ve 
böylece kitlelerin dikkatlerini farklı alanlara yoğunlaştırma suretiyle 
ekonomik sömürünün devamında başarı sağlanarak saptırmaların süregittiği 
savlanabilir mi? Giderek bizatihi –saptırmaya konu edildiği belki ileri 
sürülebilecek- anılan ögelerin kendi içkin değerlerinde burada sözü edilen 
saptırmalara yer verilmesini olumlayan bir ‘değerler iç-bütünlüğü’nün yer 
ettiği söylenebilir mi? Bu yöndeki olası savlara ilişkin olarak, mutlaka 
ayrıntılı analizlerin yapılması gereklidir kanısındayız. 

Sonuçta, hukuksal kurguların, ister çoğunluk ister azınlık içerisinde 
yer alsın, bireysel istemlerin azami ölçekte yaşama geçirildiği bir yapıya 
varmayı öngören anlayışla ölçülebilecek bir demokrasi anlayışına 
gereksinim duyurduğunu savlayabiliriz. Bu noktada ise, ekonomik rantların 
dağıtımında hak ve özgürlükler temelinde yükselen, olabildiğince geniş 
tabanlı ve “eşit” yahut “adil” rant dağılımını sağlayan bir hukuksal yapının 
kurgulanması önemli ve zorunlu bir öge şeklinde beliriyor.254 

Aksi durumda, demokrasi söylemleri üzerinden ekonomik sömürünün 
ve rant arayıcı (“rent-seeking”) etkinliklerin daha uzun bir süre egemenliğini 
sürdürmesine yol açılabilir. Bu bağlamda “hukuksuzluğun günlük hayatı 
teslim aldığı”, “buna mukabil fırsatlar ve yağma alanının genişlediği” ve 
bunun “hukuksuzluğu daha da artırıp yağmayı daha da derinleştirdiği” bir 

                                                 
254  Bu konuda bkz. yukarıda 96 no.lu dipnot. 
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“kronik” durum ortaya çıkıyor, ki buradaki keyfiyet şu soruyu kaçınılmaz 
biçimde gündeme getiriyor: “Nereye kadar?”255 

Özellikle idare hukuku öğretisinin ve genelinde anayasa hukuku 
alanında iştigal eden hukuk bilimi erbabının –en azından büyük çoğunluğu 
itibariyle-, değinilen bu hususlara yeterince özen göstermekten uzak, hatta 
belki ayırdına dahi varılmadığı savlanabilecek kayıtsızlığı üzerinde öncelikle 
durulması gereksinimi ise, bir diğer önemli sonuç bağlamında ayrıca 
vurgulanmayı hak ediyor denilebilir. 

Demokrasi kavramının yerinde bir algılamaya muhatap kılınmasına 
yardımcı olmayı amaçlayan bu çalışma, konunun enginliği256 nedeniyle ister 
istemez kapsamlı bir hacme ulaşmış bulunuyor. Ümidimiz odur ki, okuyucu 
işbu satırlara değin sebat gösterebildiyse, eriştiği kanı Fransız atasözündeki 
“beaucoup de bruit, peu de fruit”257 deyişini çağrıştırmasın. 

Son olarak, bu çalışmayı gerçekleştirmek üzere nasıl bir espriden 
hareketle yola çıktığımıza değinmek bakımından, bilge Onar’dan bir alıntıya 
giderek sözümüzü bağlamak istiyoruz: 

 “Buralardaki tenkitler hiç bir siyasî emeli ve ihtirası olmayan, her 
şeyden evvel memleketinin ve milletinin muasır medeniyet ve cemiyet içinde, 
tarihine lâyık şerefli bir mevkide bulunduğunu ve milletimizin ve 
müesseselerimizin de bu hataya müsavî şartlarla iştirak ettiğini, aynı tarzda 
yaşadığını görmekten başka bir emel ve arzusu olmayan naçiz bir ilim 
müntesibinin senelerdenberi duyduğu ıstırapların ve hüsranların ifadesinden 
başka bir şey değildir.”258 

 

                                                 
255  Bkz. Öğün, Politika ve Kültür, op. cit., s. 175. Bu soru, ister istemez Timur Selçuk’un 

bestelediği “Payidar” şiirindeki “çıkmaz bu yol bir yere, Payidar” seslenişini 
anımsatmaktadır (bkz. Çiğdem Talu’nun “Nereye Payidar” adlı şiiri (Bilgesu Erenus’un 
aynı adlı tiyatro oyunu için yazılmıştır)). 

256  Bir “kamyoncu edebiyatı” ürünü olarak Ankara’da yıllar önce bir kamyonun arkasında 
tesadüf ettiğimiz yazılı ifadeye atıf yapmadan geçemeyeceğiz; buna göre, “yıldıza engin 
bakılmaz”. 

257  “Çok patırtı eder, az yemiş verir” (aktaran: Bacon, Francis; Denemeler, (Çev. Akşit 
Göktürk), 8. Baskı, YKY,  İstanbul, 2010, s. 202). 

258  Onar, İdare Hukukunun Umumî Esasları, op. cit., s. XXV. 
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SİMGELER VE ULUS DEVLETİN YENİDEN ÜRETİMİ 

 

Funda ÇETİNDAĞ KILIÇ* 

 

Milliyetçi ideoloji, ulus devletin; simgeler, ritüeller ve mitler de 
milliyetçiliğin yeniden üretiminde başat rollere sahiptirler. Bunlar 
aydınlanmanın rasyonellik ısrarına rağmen, aydınlanmanın ürünü ulus 
devletin kendini korumak ve varlığını sürdürmek üzere kullandığı, akla değil 
duygulara dayanan araçlardır.  

Bayrak törenleri, ulusal antlar, marşlar, bayramlar, şehitler, şehit 
cenazeleri, üniformalar, büstler, resimler, kahramanlık şiirleri, erdem 
öyküleri, idoller, ritüeller… her biri, her birimizde kimi çağrışımlar, onların 
temsil ettiği şeye karşı kimi duygulanımlar yaratmaktadır. Özellikle basit 
algıları, basit ifadeleri, basit yaşam tarzları olan, devletin üzerine 
“kurulduğu” genel iradenin öznesi ortalama vatandaş sözkonusu olduğunda, 
devletle yurttaş arasındaki bağ salt bu simgeler dolayımıyla bile duygusal ve 
kutsal boyutlar kazanmaktadır.  

Ulus devlette simgeler, devletin yeniden üretimi sürecinde önemli bir 
rol oynamaktadır. Simgeleri toplumsallık içinde bu denli önemli kılan, 
onların, daha komplike şeyleri temsil etmesi ve anlamı konusunda toplumsal 
bir ortaklaşmanın varlığıdır. Böylelikle, aynı simgeyle, farklı sosyal, 
ekonomik, kültürel ve hatta etnik yapıları, ortak bir duyguda birleştirmek 
mümkün olmaktadır. Aidiyet duygusu, aile algısı, kültürün taşınması, 
toplumsallaşma ve benzeri olgularda simgeler ve ritüeller katalizör rolünü 
üstlenmektedir. 

Bu çalışmada, simgelerin fonksiyonları, tarihselliği, geleneksel kökleri 
ve ulus devlette milliyetçiliğin yeniden üretimindeki rolü, Türkiye örneğinde 
yoğunlaşarak ele alınmıştır. 

                                                 
 Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir. 
*  Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma 

Görevlisi. 
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Diz çökün, inandığınızı göreceksiniz... 

Pascal 

“Simge” modern anlamıyla, belli bir şeyin ya da şeylerin yerine geçen 
bir işarettir.1 Simgeleri toplumsallık içinde bu denli önemli kılan, onların, 
daha komplike şeyleri temsil etmesi ve anlamı konusunda toplumsal bir 
ortaklaşmanın varlığıdır. Böylelikle, aynı simgeyle, farklı sosyal, ekonomik, 
kültürel ve hatta etnik yapıları, ortak bir duyguda birleştirmek mümkün 
olmaktadır. Durkheim da toplumsal yaşamın güçlü bir simgesellikle olanaklı 
olduğunu düşünmektedir. Kolektif tasarımlar olarak anlaşılan simgeler 
özneler arası ya da kolektif duyguları temsil eden araçlar veya dışsal 
ifadelerdir.2 

Bu nedenle simgeler, insanları hiç karşılaşmayacakları başka insanlara 
ve doğrudan deneyimleyemeyecekleri kurumlara bağlayan en önemli siyaset 
unsurları arasındadır.3 Kolektif yaşamda her bireyin bir diğerine dışsal bir 
yarar getirmesi beklenir. Kolektif yaşamın pekiştirilmesi ve yeniden 
üretilmesi birtakım ortak kültürel değerleri ve bunların aktarımını gerektirir.4 
Hiçbir devlet salt mekanik ilişkilerle yetinemez, meşruiyetini diri tutmak için 
bu duygulanımlara gereksinim duyar. “Tıpkı din gibi ulus da, günlük 
yaşamda somut bir biçim almasını sağlayan uygulamalar, semboller ve 
olumlu olumsuz kurallar geliştirmeden ayakta kalamaz.”5  Modernleşme 
sürecindeki uluslarda, önderler, heterojen yurttaşları, artık, kabile, grup, ya 
da bölgesel bağlılıklardan daha üstün, daha geniş, birleşik bir birimin 
parçaları oldukları konusunda ikna etmek zorundadır. Bu, ulusun yaratım 
süreci için de geçerlidir. İtalyan Massimo d’Azeglio: “İtalya’yı yarattık, 
şimdi de İtalyanları yaratmalıyız” derken ya da Polonya’nın bağımsızlık 
kahramanı Josef Pilsudski, “Ulusu oluşturan devlettir, yoksa, ulus devleti 
                                                 
1  Richard Sennett, Kamusal İnsanın Çöküşü (Çev. Serpil Durak- Abdullah Yılmaz), Ayrıntı 

Yayınları, İstanbul 2002, s.114.  
2  Anthony D. Smith, Mlli Kimlik (Çev.: Bahadır Sina Şener), 2. Baskı İletişim Yayınları. 

İstanbul 1999, s. 127. 
3  Hastings Donan- Thomas M. Wilson, Sınırlar (Çev. Zeki Yaş), Ütopya Yayınları, Ankara 

2002, s.119. 
4  Süleyman Seyfi Öğün, Mukayeseli Sosyal Teori ve Tarih Bağlamında Milliyetçilik, Alfa 

Yayınları, İstanbul 2000, s. 8.  
5  Dominique Schnapper, Yurttaşlar Cemaati- Modern Ulus Fikrine Dair, Kesit Yayıncılık, 

İstanbul 1995, s. 149.  
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oluşturmaz”6 derken, Benedict Anderson, milliyetçilik kadar milliyetin de 
özel bir kültürel yapım türü olduğunu söylerken bir bakıma buna işaret eder.7 
Politik modernleşmenin gelişmesi olarak, ulusal bir nüfus, bireysel grupların 
heterojen birliği olmaktan, daha homojen, daha birleşik tek bir ulusal bütün 
haline gelir.8  

Öte yandan, aidiyet fikrinin en bütünlüklü cisimleşmesi, insanlık 
tarihinin büyük bölümünde hüküm sürmüş birliktelik biçimi olan kabiledir. 
Bu aidiyet biçimi bütüncül ve her şeyi kuşatıcı bir şeydir. Kabile, tek 
alternatifi tek başına ölmek olan bir form olduğu için, ideoloji, doktrin 
aşılama ve propaganda olmadan da yaşayabilirken, millet bunlar olmadan 
yaşayamaz. Kabilelerin “kabileciliğe” ihtiyacı olmasa da, ulusun 
“milliyetçiliğe” ihtiyacı vardır. Milliyetçiliğin milleti, millet üyelerinin 
herhangi bir karara varmalarından önce verilmiş bir şeydir, ama aynı 
zamanda üyelerinin günlük seçimleri içinde gözetmeleri, her şeyden aziz 
tutmaları, yüceltmeleri ve süslemeleri gereken bir değerdir de. Kabile bir 
değer değil bir gerçeklikken, milliyetçi itikadın milleti, bir gerçeklik olmak 
istiyorsa, bir değer haline gelmelidir. Bunun için kabile bağlılıklarına 
referans verilir: toprak, kan ve ortak tarih.9 

Simgeler, kültürün taşıyıcısıdır. Kültür, sosyal ilişkileri etkileyen 
düzenli bir anlam ve semboller sistemi olarak ele alınabilir. Kültür kişilerin 
yaşantılarını değerlendirmelerine yardım eder ve hareketlerinde yol gösteren 
anlamların tümüdür.10 Semboller kendi aralarındaki ilişkilere ortak bir şekil 
kazandırdıklarında kültürden söz edebiliriz.11 Burada, kişilerin çevrelerini 
tanımlamalarına, hislerini ifade etmelerine ve karar vermelerine yardımcı 
olan bir inanç, sembol ve değerler yapısı vardır. Kültürün tamamı ortak 
sembollere dayanır. Bundan dolayı da bütün sosyal ve siyasal sistemler, 
                                                 
6  Aktaran: Yves Santamaria, (Çev. Siren İdemen) “Ulus-Devlet: Bir Modelin Tarihi” 

Uluslar ve Milliyetçilikler, Yay. Haz. Leca, Metis y. İstanbul 1998. s.20, ss. 20-30.  
7  Benedict Anderson, Hayali Cemaatler, Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, Çev.: 

İskender Savaşır, Metis Y. 3. Basım, İstanbu 2004, s. 18.  
8  Karen A. Cerulo, “Symbols and the World System: National Anthems and Flags”,  

Sociological Forum,  Jun93, Vol. 8 Issue 2, p243, 29p, 
http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=aph&an=10798320, 04.08.2005. 

9  Zygmunt Bauman, Siyaset Arayışı (Çev. Tuncay Birkan), Metis Yayınları, İstanbul 2000, 
s.170-172. 

10  Clifford Geertz, “Ritual and Social Change: A. Javanese Example”, American 
Anthropologist 59 (1957) s. 32-53. Aktaran: Şerif Mardin, Din ve İdeoloji s. 32-53. 

11  Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul 1999, s.54. 
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semboller ve ritüellerin karmaşık ilişkileri aracılığıyla yapılandırılıp ifade 
edilir. Standart bir kültür ulus devletin amaçlarındandır; ulus devlet o 
zamana  kadarki yapılardan farklı olarak, merkezileşmeye ve toplumun 
homojenleştirilmesine dayanmaktadır.12 Bir toplumun siyasetini anlamak 
için “sembolik şeylerin siyasete nasıl girdiğini, siyasal aktörlerin bilinçli ya 
da bilinçsiz sembolleri nasıl maniple ettiğini ve bu sembolik boyutun siyasal 
iktidarın maddi temelleriyle nasıl ilişkilendiğini anlamak gerekir”.13 
Semboller insanlara dünyanın bilişsel bir haritasını verir. Onu kabul edenlere 
anlam ve düzen verir.14 Gerçekle bağından kurtulup epik bir masala dönüşen 
tarihe insanlar hala inanıyorsa, simge ve ritüellerin bunda katkısı büyük 
olmalı. Renan’ın dediği gibi; tarih çarpıtılmazsa ulus yaratılmaz.  

Simgeler ve siyaset arasındaki en önemli arayüzlerden biri ritüelde 
ortaya çıkar.  Ritüel, “toplumsal olarak standartlaştırılmış ve gereksiz 
tekrarlar içeren sembolik bir davranıştır” ve “sembolizm ağına bürünmüş bir 
eylem” olarak görülebilir.15. Ritüeller belki de her toplumun en resmi 
davranışsal modelleridir. Ve elbette ki emredici davranışların en önemlileri 
arasındadır.16  

Bütün iktidar örgütlenmeleri, ritüellerden, insanları birbirine, 
hiyerarşiye ve geçmiş ve geleceğe ait şeylere bağlamak için faydalanır. Bazı 
durumlarda, ritüeller, erk sahibi olanla olmayanı bir araya getirir. Bu tür 
bağlantılar bir ulus-devlette, devletin medya17 ve toplumsal bilimler, eğitim 
ve siyasal sosyalizasyon programları vasıtasıyla birbirinden oldukça farklı 
kültürlerden bir ulus inşa etmeye çalıştığı yerde çok şeyler uyandırır.18   

                                                 
12  Furkan Şen, Globalleşme Sürecinde Milliyetçilik Trendleri ve Ulus Devlet, Ankara 2004, 

Yargı Yayınevi, s.43. 
13  D. Kertzer, Ritual, Politics and Power, New Haven, Yale University Press, s.2-3; Aktaran: 

Hastings Donan- Thomas M. Wilson, Sınırlar,  s.118. 
14  Hastings Donan- Thomas M. Wilson, Sınırlar s.118. 
15  Kertzer, Ritual, Politics and Power,  s.9’dan aktaran: Hastings Donan- Thomas M. Wilson, 

Sınırlar, s.119. 
16  Hastings Donan- Thomas M. Wilson, Sınırlar 119. 
17  “Radyo televizyon yayıncılığı… bir ulus ya da cemaat içinde birlikte yaşayan milyonlarca 

insan için ortak bir deneyim yaratmanın bir yolu olarak anlaşılmalıdır.” Televizyonun bir 
ritüel olarak anlaşılabilirliği konusunda bakınız: Geoff Mulan, Antipolitik Çağda Politika ( 
Çev. Abdullah Yılmaz), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1995, s.116-118. 

18  Hastings Donan- Thomas M. Wilson, Sınırlar, s.121. 
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Simgeler insanları toplumsallaştırır. Milli bayramlarda (futbol 
maçlarında, hafta başı ve sonu okullarda, hatta her cuma günü kasabalarda) 
söylenen milli marşları düşünelim. Bu marşların söylenmesinde bir 
eşzamanlılık deneyimi vardır. Böyle anlarda birbirlerine tamamen yabancı 
insanlar aynı ezginin eşliğinde aynı dizeleri okur. İmge: tek bir tını. Bu tek 
bir tınıda buluşma, “hayali cemaatin” fiziksel gerçekliğini yankıda bulma 
olanağı demektir. Bizimle aynı anda ve şekilde bu şarkıları söylediğinin 
bilincinde olduğumuz başkalarının kim ve nerede oldukları konusunda en 
ufak bir fikrimiz yoktur. Bizi birbirimize bağlayan hayali bir sesten başka 
hiçbir şey yoktur.19   

Simgeler değerleri somutlaştırır. Değerlere yönelik tabulaştırma 
düşünsel boyutta cereyan ederken, bunların somutlaşması niteliğindeki 
simgeleri tabulaştırma ise, simge fetişizmine yol açar. Tabulaştırılanlar 
totemlere dönüşür; totemler başlı başına nesnel bir değer ifade edemezken, 
bunu soyutta ve somutta yaratan insan totem nesnesini, nesnelliğinden ve 
doğasından koparır, başkalaştırır ve yabancılaştırır. Nesneyi yabancılaştıran 
insanın kendisi, ürettiği değer ile insanları ötekileştirir, başkalaştırır. En 
dramatiği kendini yabancılaştırır: Kendi ürettiği değere ve bu değeri 
somutlaştırmak üzere kendi ürettiği toteme, kendi dışında varlık kazandırır. 
Kendi üretimi olmasına rağmen ona tabi olur. Tapınmaya başlar. Kendi 
zihninde toteme ilişkin gereklilikler üretir. Kurban vermek ister, masum bir 
kadın, en iyi ihtimalle inkarcı bir düşman, zihinde yaratılan tapınma 
ritüelinin zorunlu bir unsuru haline gelir. Kurban olmaktan kurtulmanın yolu 
tapınmada yarış içine girmektir; en çok tapınan, en çok ya da en büyük 
kurbanı adayan, en sert ifadeler kullanan, kitleyi en kolay galeyana getiren, 
kısacası şiddet yarışını kazanan aynı zamanda totem adına iktidar kullanır.20 

-2- 

Ulus her gün yenilenen bir plebisittir. 

Ernest Renan  

Siyaset bilimi incelemelerinde devlet tarihsel ve işlevsel bir kurum 
olarak incelenir. Devletin kutsallığı düşünsel değil duygusal bir argümandır. 
Devlete yönelik bu duygulanım ise devletin toplumsal sözleşme ya da 
düzenleyici kurum olarak algılanması yoluyla, yani salt işlevselliği yoluyla 

                                                 
19  Benedict Anderson, Hayali Cemaatler, s.163. 
20  Osman Can, “Simgeler Tiranlığı”, Radikal 2, 10.04.2005. 
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yaratılamayacaktır. Bunun için, daha sahici duygulara, aileye, dine yönelik 
çağrışımlara;  geçmişe dair minnet duygusu ve geleceğe dair büyük umutlara 
gönderme yapılmalıdır.  

Modern millet kavramı, modern öncesinin yerel ve ailevi 
bağlılıklarına uygun kitlesel emel ve duyguları işe koşarak, kaosa düzen 
kazandırmanın ve evrene anlam vermenin zamansal- uzamsal bir çerçevesi 
olarak hizmet etmek üzere oluşturulmuştur. Aile metaforu milliyetçilik için 
vazgeçilmezdir. Millet, büyük bir aile olarak resmedilir; üyeleri aynı dili 
konuşan ana veya baba toprağında yaşayan kardeşlerdir. Bu biçimde, 
sadakatin ve bağlılığın gücü ve canlılığı bakımından ailenin birey üzerindeki 
gücünü yakalar.21 Smith, milliyetçi mitolojilerde aile ile millet arasında 
kurulan paralelliği genel bir özellik olarak değerlendirmektedir.22 Akraba ve 
yuvaya dair çağrışım ve etimolojik göndermeler (anavatan, devlet baba vs), 
insanın doğal olarak bağlı olduğu bir şeye işaret eder. “Doğal olan” her 
şeyde seçilmemiş bir yön vardır. Bu yolla, milletlik ten rengine, cinsiyete, 
ana babaya, kuşağa, insanın seçmeden bağlı olduğu her şeye özümsenir. Ve 
bu “doğal bağlarda” insan, “ “gemeinschaft’ın güzelliği” denebilecek bir 
şeyi sezer. Tam da seçilmemiş oldukları için, bu bağların çevresinde bir 
çıkar gözetmezlik halesi vardır.  Sıradan insan için ulus kavramının bütün 
anlamı, herhangi bir çıkar ifade etmemesinde yatar. Ulus tam da bu yüzden 
özveri talep edebilir.23 

Kültürel olarak tanımlanmış bir topluluk olarak millet, modernliğin en 
üst simgesel değeridir. Bu değerin kutsallığı ancak dinle kıyaslanabilecek 
düzeydedir. Aslında bu kutsallığın dinden türediği rahatlıkla söylenebilir.24 
Benedick Anderson’a göre milliyetçi tahayyülün ölüm ve ölümsüzlükle çok 
fazla uğraşması, dinsel tahayyülle yakın bir akrabalığa işaret eder.25 
Gerçekten de, meçhul asker anıtları, ulusal önderlerin anıtları, şehitler 
üzerinden yürütülen güçlü söylem, ölüme ve ölümsüzlüğe vurgu yapmanın 
ötesinde, bunları kutsar görünmektedir. Hatta birçok şey nerdeyse şehitlerin 

                                                 
21  Anthony D. Smith, Milli Kimlik  (Çev.: Bahadır Sina Şener) 2. Baskı İletişim Y. İstanbul 

1999,  s. 128. Aile Metaforu konusunda ayrıca bakınız: Zygmunt Bauman, Sosyolojik 
Düşünmek ( Çev. Abdullah Yılmaz), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1999, s. 52-55.  

22  Anthony D. Smith Milli Kimlik, s. 43-44. 
23  Benedict Anderson, Hayali Cemaatler, s.161. 
24  Josep R. Llobera, Modernliğin Tanrısı Batı Avrupa’da Milliyetçiliğin Gelişimi, Phonex 

Yayınevi, Ankara 2007, s. Xii. 
25  Benedict Anderson, Hayali Cemaatler,  s.24.  
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hatırına yapılmalıdır. Ulus, kendisini oluşturan fanilere ölümsüzlük vaat 
etmektedir. Totalitenin parçası ve müridi oldukça, birey, o totalitenin 
ebediyetine mazhar olacaktır. Bu algı biçimi, ezeli bir tarih anlayışıyla 
birleştirilir. Böylelikle ezeli ve ebedi bir varlık kazanan ulus, tanrısal ilahi 
düzen kurgusundaki kutsallığa kavuşur. Eskinin güzelliği bakış açısına 
bağlıdır ve bir geleneğin içine doğmak, pratikte, özerk ya da sözde özerk 
birey için, her zaman “yeniden doğmak demektir.26  Gerek din, gerekse aile 
metaforları zor ile rızanın, sevgi ile korkunun güçlü, tutkulu birliktelikleri 
için elverişli bir zemin yaratır. Tanrı ve babadan gelen dehşetli korku, yine 
tanrı ve anneden gelen şefkatli sevgiyle desteklenir; himaye duygusuyla 
perçinlenir. Böylelikle devlet, ebedi ve ezeli, şefkatli ama yok edebilecek 
denli güçlü, ama halkının himayesine muhtaç bir tanrı, anne, baba ve çocuğu 
temsil eder.  

Milliyetçilik, geçmiş üzerinde kolektif olarak uygulanan bir seçme ve 
dönüştürme işlemidir. Ernest Renan da ulusu, geçmişten kimi şeyleri 
hatırlama, kimilerini de unutma konusunda bir uzlaşma olarak betimler. 
Demek ki milliyetçilik hatırlanmaması konusunda uzlaşılan şeylerin 
unutulması gerektiğini salık verir.27  

Hegel’den Tocqueville’e, Diderot’dan Voltaire’e kadar birçokları, 
“halk”ın, yani yığınların, yani güruhun yıkıcı potansiyeline yönelik korkulu 
tespitler yapmışlardır. “Sokaklarda ve caddelerde başıboş dolaşan,  isterse 
kalabalıklar halinde bir araya gelen, öfke ve çılgınlık patlamalarına hazır, 
amaçsız ve ne yapacağı önceden kestirilemeyen hareket halindeki efendisiz 
insanlara” karşı duyulan bu korku ( mobile vulgus- güruh korkusu), halk 
davranışına disiplini, kaosa düzeni egemen kılma ödevine işaret 
etmekteydi.28 Bu nedenle halk yönlendirilmeliydi. Ancak ne yazık ki, “ 
‘Halk aydınlanmalı mıdır’ sorusunu, Aydınlanmanın tüm sözcüleri vurgulu 
bir ‘hayır’ ile yanıtlamışlardır. ‘Halk eğitilmeli mi’ sorusuna ise sıkılgan bir 
‘evet’ yanıtı vermişlerdir. Aydınlar cemaatinin alt sınıflar için önerdiği 
eğitim, onların sağlığını iyileştirmek, durumlarına uygun beceriler öğretmek 
ve zihinleriyle yüreklerini dine ve vatana bağlı kılmak amacını taşıyordu.”29 

                                                 
26  Zygmunt Bauman, Siyaset Arayışı, s.148. 
27  Zygmunt Bauman, Siyaset Arayışı,  s.173. 
28  Zygmunt Bauman, Yasa Koyucular ve Yorumcular (Çev. Kemal Atakay), Metis yayınları, 

İstanbul 1996, s.95–97. 
29  Chisick, The Limits of Reform; Aktaran, Zygmunt Bauman, Yasa Koyucular ve 

Yorumcular, s.98. 1929 tarihli ilk mekteplere ilişkin bir talimatnamede şu amaçlara yer 
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Simgeler bu konuda oldukça işlevseldir. Simgeler entelektüel bilgiyi ikame 
ederler. İnsanların ulus konusunda bir fikirleri yoksa bile, bayrak ya da marş 
bilginin yerine geçer. Bu haliyle her hangi olumlamaya ihtiyacı olan kesin 
bilgidir.   

Hiçbir tarihsel sıçrama, bir önceki dönemi tümüyle yadsımaz. 
Modernite de geleneksel olanı bu bağlamda içermektedir. Aydınlanma ile 
ilahi olanın yerini beşeri olan, mutlaklığın yerini sorgulanabilirlik, 
kutsallığın yerini sekülerlik alırken, aslında reddedilen tüm bu atıflar 
tanrıdan devlete geçmiştir. Böylelikle modern devlet, aydınlanmanın 
rasyonalizminin yanında, gelenekselliğin irrasyonalizmini de içermiştir. 
Milliyetçilik ve ırkçılık, modern kavramlardır. Milliyetçilik ve ulus devlet, 
bir ulus yaratma ve bir topluluğa aidiyet duygusu kazandırmak üzere, ortak 
kültür, simge ve değerler yaratma konusunda karşılıklı bir neden sonuç 
ilişkisi taşıdığı söylenebilir. Milliyetçilik Avrupa’da ulus-devletin 
gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmıştır.30 Bunu kültürel olarak sağlayan 
entelektüel kültürel hareket romantizm olmuştur. Romantizm aydınlanmanın 
akıl ve duygu arasında kurmuş olduğu özdeşliği ve aklın duyguya üstünlüğü 
düşüncesini reddetmiştir. 31 Romantizmde başat olan akıl değil duygudur. 
Milliyetçilik ve simgeler dolayımıyla irrasyonellikten söz etmemizin 
nedeniyse, milliyetçiliğin bir bütün olarak irrasyonel oluşundan değil, 
simgeler yoluyla kendini yeniden üretirken akıl dışındaki referansların 
hakim oluşundan, tanrısallıktan ödünç alınan kimi değerlerin devlet-birey 
ilişkisinin yeniden örgütlenmesinde kullanılmasındandır.   

Ulusal simgeler, gelenek ve ritüeller, birçok bakımdan milliyetçiliğin 
en etkili ve süreklilik gösteren yanlarıdır. Milliyetçiliğin temel kavramlarını 
cisimleştirir, bütün topluluk üyeleri için açık ve görünür kılar, soyut bir 
ideolojinin öğretilerini, topluluğun bütün tabakalarında derhal duygusal 
tepkiler uyandıran, elle tutulur somut terimlerle ifade ederler.32 Simgeler 
milliyetçi duyguların kaynağıdır. Milliyetçilik, belirli bir topluluk üyelerinin 

                                                                                                                   
verilmiştir: “İlk mekteplerde eğitimin ilk ve son maksadı; çocukların, millî hayata layıkıyla 
intibak etmeleridir. Eğitimde Türklük ve Türk vatanı esas mihveri teşkil etmelidir. 
Çocuklarda millî hislerin beslenmesi ve kuvvetlenmesi için her fırsattan istifade 
edilmelidir”. Yahya Akyüz. Türk Eğitim Tarihi Başlangıçtan 1993’e, (4.Baskı) Kültür 
Koleji Yayınları, İstanbul 1993, s. 301 

30  Ozan Erözden, Ulus Devlet, Dost Kitapevi, Ankara 1997, s.154. 
31  Süleyman Seyfi Öğün, Mukayeseli Sosyal Teori ve Tarih Bağlamında Milliyetçilik, s. 6. 
32  Anthony D. Smith, Milli Kimlik s. 127. 
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aynı kuşatıcı topluma ait olduklarını gösteren sembollere karşı beslenen 
ortak bağlılık duygusu olarak tanımlanabilir.33  

Yurttaşların devlete bağlılığının sağlanması ve yeniden üretilmesini 
sağlamak üzere, simgeler dolayımıyla, yurttaşlar üzerinde dinsel kimi 
duyguların benzer biçimlerde kullanılması yaygın bir durumdur. 
Rousseau’nun terimleriyle bir “sivil din”in seküler tezahürü olarak, devletin 
değerleri ve erdemleri hakkında anlatılanlar/öğretilenler çoğu zaman 
benzetme yoluyla dinseldir. Bu sivil din, bir dizi, siyasal öğreti, tarihsel 
anlatı, örnek şahsiyetler, kutlamalar ve anma törenlerinden oluşur ve 
böylelikle devlet üyelerinin, özellikle gençlerin kafasına kazınır.34 Tanrısı 
millet olan bir din gibi, milliyetçilik,  münhasıran ve sadece “milli kendi”ye 
ait olanı yüceltirken, bu “kendi”yi bozma, parçalama eylemi/tehdidini 
mahkum eder. Topluluğun her üyesi, seremoniler, gelenekler ve simgeler 
yoluyla topluluğun yaşamına, duygularına ve erdemlerine katılır ve kendini 
bunlar aracılığıyla topluluğun kaderine yeniden yeniden vakfeder. Seremoni 
ve sembolizm, Smith’e göre, milliyetçiliğin ideolojisi ile millete dair 
kavramları eklemleyerek ve onları elle tutulur kılarak tarihi ve kaderi olan 
soyut bir topluluğun süregelmesine yardımcı olur. 35 Dinsellikten devralınan 
değerler Türkiye gibi örneklerde, tıpkı “tanrının sorgulanamaması”nda 
olduğu gibi, dokunulmazlık zırhıyla kaplanmıştır. Üstelik bu durum yasalar 
yoluyla güvence altına alınmakla kalmaz, toplumsal olarak da bir oto-
kontrole tabidir.   

-3- 

Bayrakları bayrak yapan kandır 

Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır… 

Mithat Cemal Kuntay 

Milliyetçilik, insan üzerine kurulu bir ideoloji değildir. Yaşamı ölüm 
karşısında değersizleştiren, kutsallaştırdığı kimi değerler ve imgeleri 
ölümcül tanrılara dönüştüren bir ideoloji; simgeler üzerinden kutsallıklar 
yaratan bir din. “Simgeler tiranlığı, modern çağın paganizmidir”.36 Bireye 

                                                 
33  Ozan Erözden,, Ulus Devlet, s.154. 
34  Michael Walzer, Hoşgörü Üzerine (Çev. Abdullah Yılmaz), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 

1998, s. 92.  
35  Anthony D. Smith, Milli Kimlik s. 127. 
36  Osman Can, “Simgeler Tiranlığı”. 
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dair hiçbir değer içermeyen, bireyi reddeden ve totaliteye adanmış hücrelere 
dönüştüren bir ideoloji… tanrının bahşettiği değerlerin taşıyıcısı olan “biz”i 
kutsarken, tüm ötekileri dışlayan bir ideoloji…37 

Milliyetçilik uzun ve sancılı bir tarihin yaşayan mirası olan milletin 
kendisinin başlı başına bir iyi olduğunu – yalnızca diğerleri arasında bir iyi 
değil, en üstün iyi, diğer bütün iyileri gölgede bırakan ve ikincilleştiren bir 
iyi olduğunu – ilan eder.38 

Simgeler, bu ideolojinin nesnesini bir yandan ulaşılır kılarken, öte 
yandan, kutsallaştırır. Yurttaşlar, bayrağa dokunduklarında, aslında, dahil 
oldukları ulusa, kendi ezeli geçmişlerine ve ebedi varlıklarına 
dokunmaktadır. Hareketsiz ve huşu içinde, dinsel bir ayindeymişçesine 
ulusal marşa eşlik eden birey,  kendi değersiz varlığına anlam katarken, 
totalitenin gücüne de kendisini katmaktadır. Tek bir ulus, tek bir bütün, tek 
bir değerler sistemi vardır artık. “Değer monizmi ve bu monizmin yarattığı 
simgeler tiranlığı, özgür bireylerden oluşan toplum paradigmasına 
yabancıdır. Bu daha çok, birey varlığının içinde eriyip yok olduğu, kendi 
başına bir organizma olarak kurgulanan 19. yüzyıl Alman toplum projelerini 
anımsatır. Toplumu organizma teorileriyle açıklamaya çalışan bu anlayışın 
sonucu 20. yüzyılda ortaya çıkan Nazi felaketidir.”39 

Türkiye’de simgelerin etkilerindeki yaygınlık ve yoğunluk 
farklı/çeşitli faktörlere bağlanabilir. Tarihsel kategoriler içinde “geç 
modernleşen” ülkeler arasında yer alan Türkiye, aynı kategoride bulunan 
diğer ülkeler gibi geç modernleşmenin kimi sonuçlarını yaşamaktadır. Bu 
ülkelerde, tabandan devrime elverişli iç dinamiklerin yetersizliğinin, 
kapitalistleşme sürecini bürokrasi ve geleneksel sınıfların omzuna yüklediği 
söylenebilir.  Dolayısıyla ne bu geleneksel sınıflar ne de kendi talepleri 
olmaksızın, birey olmaksızın, bu radikal değişikliğin nesnesiyken, olup 
biteni anlamaksızın özne duruma gelen kitleler modernitenin aydınlanmacı 
yanını sahiplenebilecek, geleneksel unsurları modern devletten 
ayrıştırabilecek durumdadır. Böylelikle, zaten içsel dinamiklerle geleneksel 

                                                 
37  “Şurası açıktır ki, Alman halkı günün birinde kendine özgü, kanındaki Kuzeyli Irkı dile 

getiren öğenin gerekleriyle uyuşacak bir Tanrı bilgisi, Tanrı yaşantısı bulacaktır. Kan, 
İnanç ve Devlet üçlüsü ancak o zaman en yetkin biçimini alacaktır.” Gottfried Feder, 
N.S.D.A.P.’ın Programı ve Düşünsel Temelleri, s.49. Aktaran: Wilhelm Reich, Faşizmin 
Kitle Ruhu Anlayışı (Çev. Bertan Onaran), Payel Yayınları, İstanbul 1979, s.160.  

38  Zygmunt Bauman, Siyaset Arayışı, s.174. 
39  Osman Can, “Simgeler Tiranlığı”. 
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yaşam ve algı tarzlarını terk etmemiş bir halk ile kapitalistleşme sürecinin 
aktif geleneksel sınıfları, geleneksel unsurların siyasal kültürden arınmasını 
olanaksız kılar. Bu geçiş süreçlerinde modern unsurları taşıyan bir 
bürokrasinin öncü karakteri de, geleneksel algı tarzının egemenliği önünde 
kesin bir engel oluşturamaz.40  

Türkiye’deki siyasal dönüşüm, geleneksel unsurların korunmasında 
etkili olmuş ve siyasal dönüşüm ile toplumsal dönüşüm eş yoğunluklu olarak 
gerçekleşememiştir. Simgeselliğin, modern devlete geleneksellikten miras 
kaldığını belirtmiştim. Bu bağlamda simgeler Türkiye’de totaliter bir ruh 
halini destekleyici boyut kazanabilmiştir. 

Türkiye’de milliyetçiliğin taşıdığı karakterini ve simge fetişizmini, 
uluslaşma sürecinin tamamlanmamış olmasıyla da bağlantılandırmak 
mümkündür. “Modern Türk toplumunda sembollerin gücü, Osmanlı 
toplumunun “çoğulcu” terkibiyle ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bu hususta 
devralmış bulunduğu toplumsal etkileşim kalıntılarıyla da bağlantılıdır.  … 
Cumhuriyet döneminde geleneksel giysilerin yasaklanması kısmen, özel 
kimliklere karşılık gelen geleneksel kılık-kıyafet çeşitliliğinin yasaklanması 
olarak görülmelidir. Yapının devralınmasından daha önemli olan; çoğulcu 
yapılarla birlikte gelen sembol oyununun kurallarını cumhuriyetin tevarüs 
etme biçimiydi.” 41 İmparatorluk yapısının sonucu olan, çok kültürlü, çok 
uluslu yapı, ulus-devlete geçişle birlikte sorun haline gelmiş ve ulus yaratma 
kaygısı, asimilasyon dahil bir çok milliyetçi politikayı dayatmıştır. Her ne 
kadar, Anayasa ve diğer hukuki, resmi belgelerde aksi savunulsa da, 
Türkiye’de yaygın milliyetçilik anlayışının etnik, organik ve kolektivist 
olduğu söylenebilir. Ancak ülkede etnik bir birliğin olmaması, milliyetçi 
ideolojiyi ve bunun yeniden üretilmesi için duygusal araçları 
gerektirmektedir. Yine uluslaşma sürecinin tamamlanmamış oluşu, zorunlu 
eğitim ve zorunlu askerlik dolayımıyla kimi değerlerin dayatılmasını, kendi 
mantığı içinde zorunlu kılmaktadır. Bildiğimiz gibi eğitim süreci ve askerlik 
dönemi büyük oranda, kimi değerlerin dayatılması biçiminde 
                                                 
40  “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra “Yeni Türkler” arasında, ulusal devlet, 

bayrak ve ulusal marşın gündelik hayatta büyük bir kullanım alanı yoktu.” Şerif Mardin, 
“Türkiye’de Gençlik ve Şiddet” (Çev. Mustafa Erdoğan), Türk Modernleşmesi, İletişim 
Yayınları, İstanbul 1994, s.263. 
Geç modernleşme konusunda bakınız: Barrington Moore JR., Diktatörlüğün ve 
Demokrasinin Toplumsal Kökenleri- Çağdaş Dünyanın Yaratılmasında Soylunun ve 
Köylünün Rolü ( Çev. Şirin Tekeli-Alaeddin Şenel), İmge Kitapevi, Ankara 2003. 

41  Şerif Mardin, “Türkiye’de Gençlik ve Şiddet”,  s.263.  
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gerçekleşmektedir. Hem eğitim sürecinde hem de askerlikte bunun için 
kullanılan en önemli araçlar,  ritüel ve simgelerdir. Törenler, büstler, 
marşlar, portreler, kahramanlık şiirleri, tarihsel mitler, hiçbir yurttaşın 
kaçınamayacağı biçimde kutsallık algısı yaratmaktadır.42 

Türkiye’de simgeselliğin taşıdığı gücü etkileyen bir unsur olarak, 
nüfusun büyük bir bölümünün Müslüman olması da düşünülebilir. Bilindiği 
gibi her dinin kendini yeniden üretmesinde, ritüel ve simgeler asli rol taşır. 
Toprakla ve dolayısıyla tanrının takdiriyle baş başa olan köylü nüfusun 
çokluğunun da İslamdaki ritüellik ve simgeselliğin önemli bir taşıyıcısı 
olduğu düşünülebilir. Öte yandan Moore’a göre, “Dinsel bağımlılıklar 
ulusal sınırları aşan bir nitelik gösteriyorsa ya da iç barışı bozabilecek 
biçimde birbirleriyle yarışma içindeyseler, dinsel bağımlılıkların yerine, yeni 
bir soyutlama olan ‘devlete bağlılığın’ konması gereklidir.”43 Bu yapılırken, 
dinsel bağımlılıkların sahip olduğu araçsallıktan yararlanılmış olması da bir 
tartışma olarak konulabilir.    

Milliyetçi ideolojinin yeniden üretilmesinde, aklın referansının etki 
gösteremeyeceği alanlarda, insanlığın daha eski dönemlerine ait, 
sorgulamaya ve eleştirmeye izin vermeyen, “inanca” dayalı kimi değerler 
etkili olmaktadır. Simgesel bağlılıklar, değerin kendisinden çok, onu 
simgeleyen şeye yönelen kutsal bağlılık, bilimsel, ussal önermelerden çok, 
gelenek ve dinden ödünç alınan duygusal çağrışımlarla gerçekleşmektedir. 
Bu nedenle, simge ve ritüeller, aydınlanmanın aklın üstünlüğü ilkesinin 
tamamlanmamış bir yanını oluşturmaktadır. Bu gedik, elbette tüm modern 
devletlerde varlığını sürdürmekte, ancak modernleşme ve uluslaşma sürecini 
tamamlamamış, geleneksel değerlerin bu nedenle daha etkili olduğu ve 
ulusal birliğe yönelik ussal ve işlevsel gerekçelerden yoksun ülkelerde daha 
önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye bu nitelemenin tipik bir örneği, simge 
fetişizminin kusursuz bir gözlem alanı gibidir.  

                                                 
42  “Çocuğun Türk tarihinin ulusal kahramanlarıyla sürekli olarak özdeşleşmesi aracılığıyla, 

otoriteryenlik nüvesiyle norm otoriteryenliği arasındaki köprüyü yaratan, destansı 
kahramanlara dayanan bir kültürün içeriğidir. Bu kahramanlar, hem baba otoritesinin 
kahramanınkine benzetildiği aile merkezli öz otoriteryenliğinde, hem de norm 
otoriteryenliğinin devreye girdiği daha sonraki toplumsallaşma aşamasında kendilerini 
gösterirler.” Şerif Mardin, “Türkiye’de Gençlik ve Şiddet” ,  s.270. 

43  Barrington Moore JR., Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri, s. 509. 
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THE USE OF LEARNING STUDY in CHILD LAW COURSE in 
HIGHER EDUCATION* 

 

Gül EFEM** 

 

Learning is a life time process from cradle to grave. From the 
begining of our life as a human,we have accoplished lots of things for 
staying alive and being sucessful in life.Teaching on the other hand is 
closely engaged with learning to help people to develope the intellectual 
personal and social resources that will enable them to participate as active 
citezens and workers and to florish as individuals in a diverse and chaging 
society. 

Knowledge in Law increases one’s understanding of public affairs,its 
study promotes accurcy of expression must be furnished with skills to 
accuretly interpret the written words as well as social values. In other words 
law students must learn to think critically,create an appereance of 
order,control the clarity in their arguments.To achive these goals,they must 
have knowledge on their subject and must utilize problem solving technique 
which is ultimate aim of the teacher.  

Problem-based instruction is a fairly new approach initiated in the 
1970s in medical education. During that time, students had difficulty in 
applying their knowledge to practise. Barrows (1980) stated that this was 
due to students being too passive even while being tested, and suggested the 
engagement of learners in real-life problems rather than the simple 
memorization of facts. Therefore, the aim of problem-based instruction is to 
create a learning environment where learners are encouraged to make use of 
higher-order thinking skills while trying to solve complex real-life problems.  
The important feature of Problem-Based instruction is the task itself in that 
approach.  Scenarios from real-life are the focus in this approach that aims to 
                                                            
*  WALS 2008: International Conference Honk-Kong'da tebliğ olarak sunulmuştur. Bu 

konferansla beni tanıştıran arkadaşım Yrd. Doç. Dr. Dilara Demirbulak'a teşekkürlerimle. 
**  Yrd. Doç. Dr. 
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make students use both lobes of their brains, each of which has different 
functions. The scenarios define the strategies for events that are encountered 
in everyday life. After reading these scenarios, the teacher asks questions 
about them in order to reinforce understanding. Students try to find new 
solutions for the situation orally. Evaluation is done in relation to the 
exercises given during the lesson, but there is no specific evaluation criteria 
for the solutions produced in the discussion part. There is a table for each 
scenario, and the evaluation is carried out utilizing this table (Demirbulak, 
2008). 

Learning Study can be used as a means to carry out the evaluation 
since it lends itself easily to developing criteria.  Learning study aims at 
building innovative learning environments and conducting research into 
innovations grounded in variation theory.  The theory of variation focuses on 
the distinction between an intended object of learning and an enacted object 
of learning (what actually happens during the lesson and what is possible to 
learn) and the lived object of learning (what the students actually learn). 
Therefore, variation theory examines different learning objects to discover 
how learning develops in different ways connected to the learning object, 
and from this basis it proposes to find the most powerful way to teach, rather 
than trying to find the right method to teach based on the right view of how 
learning develops (Demirbulak, 2008; Pang & Marton, 2005; Limberg, 
1999).   

There were two groups of freshman year law students taking the Child 
Law course. Child Law is a subject that deals with “fragile”  problems, so 
solving them with justice and equity is much more important. The same 
curricula was implemented in both sections of the course.  The idea is 
making ” focus  group” from different level of students and observe their 
progress in problem solving technique.(The idea of focus group from diffrent 
levelof students was a suggession of a colleague whom I met in WALS last 
year.Thanks for discussions) 

The procedure followed in two sections was as follows:  
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PROCEDURES 
FOLLOWED 

Section I Section II 

1. Goal: To enhance the learners ability in prompting solutions to fragile 
problems faced in Child Law cases in justice and equity   

2. Research Question: Can the use of problem solving technique and self-
directed learning material enhance learners ability  in prompting solutions 
to fragile problems faced in Child Law cases in justice and equity   

3. Ask both groups to review literature pertaining to weaknesses and 
strenghts of child rights employed in Turkey.  The findings were discussed 
in each section as a whole class activity. 

4. Revision of court cases The instructor brought different court cases for 
the learners to work on. 

5.   Learners were asked to 
get into groups and each 
group were asked to  

a) read the files  

b) identify the 
weaknesses and 
strenghts of the case  

c) employ their own 
jurisdiction processs and 
present it to the other 
groups  

d) write a report about 
the case using other 
cases to support their 
argument 

  

The learners  were 
asked to read the 
court case and carry 
out a whole class 
discussion of the 
case. 
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Both groups were asked first to learn about the facts about the status 
of child right in our society focusing specifically on whether children are 
subject of rights or just little human beings which we control and conduct 
like objects. The same court cases were utilized in both sections. However, 
the students in section B were asked to read the court case and then carry out 
a whole class discussion. Meanwhile, the learners in section A were asked to 
read the court cases in groups, then carry out their own jurisdiction process 
and support their argument with other cases for prompting solutions.  

The main difference between the two groups was that the students in 
section II studied the cases as “another reading article” and did not employ 
the critical thinking means for solutions. The section I students were heavily 
indulged in the cases and even discussed the cases with the instructor lot 
more than the other outside the class hours. Eventually, their level of success 
was higher at the final exam since it was seen that they were more indulged 
with solving the problems and providing justification rather than just 
answering the questions posed. The group combination makes no difference 
in success.  
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ULUSLAR ARASI STANDARTLAR IŞIĞINDA SEÇİM 
ORGANLARININ OLUŞUMU VE NİTELİKLERİ 

 

Levent GÖNENÇ* 

 

Günümüzde “serbest” ve “adil” seçimlerden söz edebilmek için seçim 
organlarının, yani seçimlerin yönetiminden ve/veya denetiminden sorumlu 
ve yetkili organların, belli niteliklere sahip olması gerekir1. Konuyla ilgili 
karşılaştırmalı çalışmalarda seçim organlarının özellikle iki niteliği öne 
çıkmaktadır; “bağımsızlık” ve “tarafsızlık”. Bağımsızlık seçim organının 
yasama ve yürütme organına tabi olmamasını, bu organlar tarafından kontrol 
edilememesini ve bu organlardan talimat almamasını ifade eder. Tarafsızlık 
ise, seçim organının, seçim yarışına katılan tüm siyasi güçlere karşı “nötr” 
olması, bütün güçlere eşit mesafede durması; karar, işlem ve 
uygulamalarında partizanca davranmaması anlamına gelir. Öyleyse, 
bağımsızlık esas olarak seçim organının yasama ve yürütme organı ile olan 
ilişkilerini; tarafsızlık ise seçim sürecine katılan siyasi aktörlerle olan 
ilişkilerini ilgilendirir. Bağımsızlık, seçim organının hukuki-idari yapı 
içerisindeki yerini, tarafsızlık ise bağımsız bir organ olarak seçim 
sürecindeki konumunu belirler. Bağımsızlık ve tarafsızlık yanında, konuyla 
ilgili literatürde ve uluslararası belgelerde üzerinde durulan bir başka unsur 
da seçim organlarının “etkinliği” sorunudur. Seçim organlarının, görevlerini 
yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken seçim mevzuatında tanımlanan 
amaç ve öncelikleri göz önüne alması, seçimlerin serbestliği ve adilliği 
açısından en az bağımsızlık ve tarafsızlık kadar önemlidir. 

Biz bu makalede, uluslararası standartlar ışığında, bu üç unsurun 
karşılaştırmalı örneklerde nasıl somutlaştığını ele alacağız. Yeri geldikçe, 

                                                 
* Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı. 
1  Diğer “serbest ve adil” (free and fair) seçim ölçütleri için bkz. (ELKLIT ve SVENSSON, 

1997). 
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Türkiye’de seçimlerin yönetiminden ve denetiminden2 sorumlu olan Yüksek 
Seçim Kurulu’nun (YSK) söz konusu standartlara uyup uymadığını da 
değerlendireceğiz. 

BAĞIMSIZLIK 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, günümüzde “bağımsız seçim 
organı”, esas olarak yürütme organından talimat almayan, onun kontrolünde 
olmayan, ona tabi bulunmayan seçim organı olarak tanımlanabilir. Örneğin, 
Shaheen Mozaffar seçim organlarını, yürütme organı ve ona bağlı 
bürokrasiyle olan ilişkilerine göre üç kategori içinde incelemektedir: Formel 
hükümet bürokrasisi içinde yer alan, “otonom olmayan” seçim organları; 
formel hükümet bürokrasisi içinde yer alan ama münhasıran bu iş için 
kurulmuş otonom bir organın gözetiminde faaliyet gösteren “yarı-otonom” 
seçim organları ve otonom seçim organları (MOZAFFAR, 2002: 91). Yazara 
göre, Afrika'da faaliyet gösteren seçim organlarının % 51'i otonom, % 29'u 
yarı-otonom ve % 20'si otonom olmayan niteliktedir (MOZAFFAR, 2002: 
92). 

Kapsayıcı bir tanım çerçevesinde, benzer bir tasnif öneren Alan Wall 
ve arkadaşlarına göre ise (WALL, et. al., 2006: 6-15), seçim organları bu 
organların yürütme organına tabi olup olmamasına göre yine üç kategori 
içinde incelenebilir: 

(1) “Bağımsız Model”: Bağımsız modelde, seçimler yürütme 
organından bağımsız bir organ tarafından organize edilir ve yürütülür. Bu 
modelde seçim organı, yasama veya yargı organına karşı sorumlu olabilir, 
ancak kesinlikle yürüme organına karşı bir bağımlılığı veya sorumluluğu 
yoktur. Bu bağlamda, bağımsız seçim organları genellikle bir kurul 
biçiminde karşımıza çıkar ve bu kurulun üyeleri yürütme dışından seçilir. 
Bağımsız modelde, seçim organlarının siyasal bağımsızlıklarının doğal bir 
sonucu da finansal bağımsızlıklarıdır. Bu organların, yürütme organından 
bağımsız, kendilerine ait bütçeleri vardır. 

(2) “Hükümet Modeli”: Bu modelde seçimler, bir bakanlık (örneğin 
içişleri veya adalet bakanlığı) tarafından organize edilir ve yürütülür. 
Hükümet modelinde, kural olarak ülke çapında faaliyet gösteren seçim 

                                                 
2  Metin içerisinde zaman zaman; “seçimlerin yönetimi” ve “seçimlerin denetimi” 

kavramlarını birlikte ifade etmek üzere, Türkçe literatürde pek yaygın olmayan ancak 
uluslararası literatürün yerleşik terimlerinden biri olan “seçim yönetişimi” (electoral 
governance) terimini de kullanacağız. 
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organları, bir bakan veya bakana bağlı bir memur tarafından idare edilir. 
Hükümet modelinde, seçim organlarının bütçesi de hükümetin ve/ya yerel 
yönetimin bütçesi içindedir. 

(3) “Karma Model”: Bu modelde iki unsur bulunur; “denetleyici 
seçim organı” ve “uygulayıcı seçim organı”. Denetleyici unsur, “Bağımsız 
Model”den; uygulayıcı unsur ise “Hükümet Modeli”nden gelir. Bu ikili yapı 
çerçevesinde, seçimler, bağımsız organın denetimi ve gözetimi altında, 
hükümete bağlı organ tarafından organize edilir ve yürütülür. 

IDEA (The International Institute for Democracy and Electoral 
Assistance) bünyesinde yapılan bir çalışmaya göre, incelenen 214 ülkenin; 
%55’i bağımsız modeli, %26’sı hükümet modelini ve %15’i karma modeli 
benimsemiş bulunmaktadır. Geriye kalan %4 oranındaki ülkede ise seçim 
yapılmamaktadır (WALL, et al, 2006: 8).3 

Rafael Lopez-Pintor ise seçim organlarını incelerken, öncelikle üç 
kategori tanımlamaktadır: “Seçimlerin hükümet tarafından yönetilmesi”, 
“Seçimlerin bir otoritenin denetimi atında hükümet tarafından yönetilmesi” 
ve “Seçimlerin bağımsız bir kurul tarafından yönetilmesi”. Yazar bu tasnifi 
detaylandırırken, beşli bir ayrım önermektedir: “Seçimlerin hükümet 

                                                 
3  “Bağımsız Model” kategorisinde yer alan ülkelere örnekler: Afganistan, Arnavutluk, 

Angola, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Azerbaycan, Bahamalar, Bangladeş, Barbados, 
Belarus, Benin, Bolivya, Bosna-Hersek, Botsvana, Brezilya, Bulgaristan, Burkina Faso, 
Dominik, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Endonezya, Ermenistan, Estonya, 
Etiyopya, Fiji, Filipinler, Gambiya, Güney Afrika, Gürcistan, Gana, Guatemala, Guyana, 
Haiti, Hırvatistan, Hindistan, Honduras, İsrail, Jamaika, Kamboçya, Kanada, Karabağ, 
Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kolombiya, Kongo, Kosta Rika, Letonya, Lesotho, 
Liberya, Liechtenstein, Litvanya, Makedonya, Malavi, Malezya, Malta, Meksika, 
Moldova, Moğolistan, Moritanya, Mozambik, Namibya, Nepal, Nikaragua, Nijer, Nijerya, 
Özbekistan, Pakistan, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Polonya, Romanya, 
Rusya Federasyonu, Ruanda, Sırbistan, Slovenya, Şili, Sudan, Surinam, Tayvan, 
Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Uruguay, Venezüella, 
Yemen, Zambiya, Zimbabwe; “Hükümet Modeli” kategorisinde yer alan ülkelere 
örnekler: Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Bermuda, 
Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fas, Finlandiya, Grenada, İngiltere (Birleşik 
Krallık), İran, İrlanda, İtalya, İsveç, İsviçre, Kuveyt, Lübnan, Lüksemburg, Mısır, Norveç, 
Singapur, Tunus, Umman, Ürdün, Yeni Zelanda, Yunanistan; “Karma Model” 
kategorisinde yer alan ülkelere örnekler: Andora, Arjantin, Belize, Burundi, Cibuti, Çad, 
Fildişi Sahili, Fransa, Gabon, Hollanda, İspanya, İzlanda, Japonya, Kamerun, Küba, 
Macaristan, Madagaskar, Maldivler, Mali, Monako, Orta Afrika Cumhuriyeti, Portekiz, 
Senegal, Slovakya, Togo. Bkz.; (WALL et al, 2006: 304-325). 
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tarafından yönetilmesi”, “Seçimlerin adem-i merkezi bir sistem çerçevesinde 
hükümet tarafından yönetilmesi”, “Seçimlerin (büyük ölçüde yargısal) 
denetleyici, kolektif bir otoritenin gözetimi altında hükümet tarafından 
yönetilmesi”, “Seçimlerden tamamen bağımsız bir kurulun sorumlu olması” 
ve “Hükümetten bağımsız iki veya daha çok organın seçimleri yönetmesi”. 
(LOPEZ-PINTOR, 2000: 21-30) Lopez-Pintor’un bu çözümlemesi, daha 
ayrıntılı olmakla birlikte, esas olarak yukarıda anılan çalışmalardaki 
noktalara işaret etmektedir. 

Bir seçim organının, seçim sürecine katılan tüm aktörlerin güvenini 
kazanabilmesi ve kararlarını uygulatabilmesi için bağımsız olması gerekir 
(ACE, 2002: 32). Bir seçim organı hiç bir kimseden, hiç bir organdan, hiç bir 
otoriteden, hiç bir siyasi partiden emir ve talimat almamalı, bunların 
nüfuzuna girmemelidir. Seçim organını bağımsızlığına düşecek bir gölge, 
sadece seçim yürüme organının kendisini değil, tüm seçim sürecini olumsuz 
yönde etkiler (HARRIS, 1998: 310) ve seçimlerin meşruiyetine gölge 
düşürür (ELKLIT ve REYNOLDS, 2000: 7). 

Bir seçim organının bağımsızlığı özellikle yürütme organı ile olan 
ilişkilerinde önem kazanır. Bilindiği gibi, yürütme organı, bir siyasi 
programı hayata geçirmek amacıyla siyasi iktidarı kullanan, partizan nitelikli 
bir güçtür. Yerleşik demokrasilerdeki klasik seçim yönetim ve denetim 
modelinde, seçim işleri bizzat hükümete bağlı bir bakanlık ve onun 
bünyesindeki bürokratik unsurlar tarafından yapılır. “Bürokratik nötralite” 
geleneği olan ülkelerde bu sistem işleyebilir ve bağımsızlık tartışması 
gündeme gelmeyebilir ama böyle bir geleneğe sahip olmayan ülkelerde 
bağımsız bir seçim organı bir ihtiyaçtır. Bu bağlamda, günümüzde özellikle 
yeni veya gelişmekte olan demokrasilerde “Hükümet Modeli” veya “Karma 
Model” değil, “Bağımsız Model” tercih edilmektedir. Bir başka ifadeyle, 
bugün bağımsız seçim organları bu tür demokrasiler açısından güvenilir 
seçimlerin “olmazsa olmaz” (sine qua non) şartı olarak kabul edilmektedir 
(MOZAFFAR ve SCHEDLER, 2002: 15).4 

Bu kavramsal çerçeve içinde, YSK’nın bir seçim organı olarak 
“Bağımsız Model” kategorisi içinde yer aldığını söyleyebiliriz. O halde, 
şimdi sorulması gereken soru bir seçim organının bağımsızlığının nasıl 
sağlanacağı sorusudur. Bu soruya verilecek yanıt YSK’nın oluşumunun 

                                                 
4  Avrupa Konseyi “Seçim İşleri İçin İyi Uygulama Kodu”nda da bu noktanın altı 

çizilmektedir (CDL-AD (2002) 23 rev: 3.1.b). 
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uluslararası standartlara uygun olup olmadığı hakkında da bize fikir 
verebilir. 

1) Seçim Organlarının Anayasada veya Özel Yasalarda Düzenlemesi 

Seçim organlarının bağımsızlığını sağlamak için en başta gelen 
tedbirlerden biri bu organların anayasa ve 2/3 gibi nitelikli çoğunluklarla 
onaylanan özel yasalarda düzenlenmesidir. Bir başka ifadeyle, bu organlara 
ilişkin hukuki düzenlemelerin yapılmasında ve değiştirilmesinde geniş 
tabanlı bir uzlaşma aranmalıdır. Böylece bu kurullar, sadece işbaşındaki 
hükümetin, yani siyasi iktidarın inisiyatifiyle hazırlanan ve kabul edilen 
değişikliklere karşı korunmuş olur (LOPEZ-PINTOR, 2004: 4). Papua Yeni 
Gine ve Güney Afrika gibi bazı ülkelerde seçim organlarının bağımsızlığını 
garanti altına almak için ayrıca anayasal düzenlemeler yapıldığı da 
görülmektedir (ACE, 2002: 32). 

Türkiye’de YSK, Latin Amerika ve Doğu Avrupa’da olduğu gibi, 
anayasada düzenlenmiştir. Anayasa’nın 79. maddesinde YSK’nın görev ve 
yetkileri ve üyelerinin seçimine ilişkin esaslara yer verilmektedir. Bunun 
dışında YSK ve diğer seçim kurullarına ilişkin düzenlemeler 298 sayılı 
Kanun’da bulunmaktadır. Türkiye’de, örneğin Macaristan’da olduğu gibi, 
seçim yasalarının nitelikli çoğunlukla değiştirileceğine ilişkin bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Ancak 1982 Anayasası’nın 67. maddesine 2001 yılında 
eklenen son fıkra bu konuda ek bir güvence getirmektedir. Söz konusu 
düzenlemeye göre: “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.” 
Anayasa-koyucu, 67. maddenin son fıkrasındaki değişikliğin amacını 
yasanın gerekçesinde; “…konjonktürel değişikliklere seçim kanunları 
açısından yer verilmemesi...” şeklinde ifade etmiştir. Gerekçeden de 
anlaşılabileceği gibi, anayasa-koyucu bu düzenlemeyle, TBMM’de 
çoğunluğu elinde bulunduran siyasi parti veya partilerin, seçimlere az bir 
zaman kala, kendileri lehine ama seçim yarışına katılan diğer siyasi 
aktörlerin aleyhine düzenlemeler yapmasını engellemek istemiştir. 

2) Seçim Organı Üyelerinin Seçimi 

Bağımsızlığın sağlanabilmesi için seçim organlarına üye atanırken de 
bazı ilkelerin göz önüne alınması yerinde olur. Örneğin, seçim organı 
üyelikleri için aday gösterme ve atamaya ilişkin düzenlemelerin “açık” 
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(clear) ve “şeffaf” (transparent) olması şarttır (KRENNERICH, 2006:10).5 
Bu usuli gerekliliğin yanında, seçim organının kompozisyonunun da 
bağımsızlığını teyit edecek biçimde tasarlanması gerekir. Yukarıda seçim 
organlarının bağımsızlığından söz ederken, bu niteliğin özellikle seçim 
organının yürütme organının müdahalesine karşı korunması anlamına 
geldiğine değinmiştik. Bunu temin edebilmek için, seçim organında, 
hükümet tarafından aday gösterilen veya atanan üyelere yer verilmemesi 
kuşkusuz en ideal çözümdür. Bu çözüm tercih edilmiyorsa, en azından bu 
yolla atanan üyelerin sayısı sınırlanmalıdır. Bu noktada şunun da altını 
çizmek isteriz: Seçim organındaki üyelerin çoğunluğu hükümet dışındaki 
kurumlar tarafından aday gösteriliyor veya atanıyor olsa da, bu kurumlar 
fiilen hükümetin kontrolü altında ise bağımsızlık tam olarak 
sağlanamayabilir. Seçim organlarının bağımsızlığı tartışılırken bu konunun 
da ayrıca değerlendirilmesi gerekir (KRENNERICH, 2006: 8). 

Sonuç olarak, seçim organlarına yapılacak atamalarda şu noktalara 
dikkat edilmesi gerektiği söylenebilir: 

a) Seçim organının bütün üyeleri aynı organ veya kurum tarafından 
aday gösterilmemeli, atanmamalıdır. Karma bir atama yönetiminin 
uygulanması önerilebilir. 

b) Bazı seçim organı üyelerinin tarafsız sayılan, siyasi olmayan 
kurumlar tarafından atanması bu organın bağımsızlığını pekiştirir. Pek çok 
ülkede bu tanıma en çok uyan organ yargı organıdır. Gerçekten, 
karşılaştırmalı örnekler değerlendirildiğinde, halkın diğer devlet organlarına 
veya siyasi partilere güvenmediği veya bu aktörlerin birbirlerine güvensizlik 
duydukları ülkelerde, seçim organlarının kompozisyonunda yargı organı 
mensuplarının veya hukukçuların ağırlığı artmakta; bir çok örnekte, bu 
organların üyelerinin bir kısmı veya tamamı yargı organı tarafından 
seçilmektedir. Bu konuda Kosta Rika örnek olarak verilebilir (MALEY, 
2000: 8).  

c) Seçim organı üyelerinin parlamento tarafından seçilmesi 
durumunda, siyasi güçler arasında bir denge kurulması şarttır. Parlamentoda 
temsil edilen siyasi partiler, güçleri oranında seçim organına üye 
seçebilmelidir. Seçim organının başkan ve başkan yardımcısının seçimi de 
bu ilke çerçevesinde değerlendirilebilir. Bazı örneklerde parlamentonun 

                                                 
5  Azerbaycan’daki uygulama bu bağlamda eleştirilmiştir. Bu konudaki “Venedik 

Komisyonu” raporu için bkz. CDL-AD(2004)016rev. 
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doğrudan üyeleri seçmediği, ancak aday gösterdiği gözlenmektedir. Bu 
durumlarda da, parlamentonun seçim organına göstereceği adayların nitelikli 
çoğunlukla belirlemesi yerinde olur. Böyle bir düzenleme siyasi partileri 
uzlaşmaya yönlendirecek, oluşacak seçim organının meşruiyetini 
güçlendirecektir (LOPEZ-PINTOR, 2004: 4). Sonuçta, seçim organlarının 
hukuki çerçevesinin kabulü için aranan geniş tabanlı uzlaşmanın, bu 
organlara üye atanırken de aranması önemlidir. 

Türkiye’de Anayasa’ya ve ilgili mevzuata göre, YSK üyeleri yargı 
organı tarafından seçilmektedir. Dolayısıyla, uluslararası standartlar 
çerçevesinde, seçim organı üyelerinin seçimi açısından, yürürlükteki 
sistemin YSK’nın bağımsızlığını güvence altına almak için uygun olduğu 
söylenebilir. 

3) Seçim Organı Üyelerine Tanınacak Hukuki Güvenceler 

Seçim organı üyelerinin atanmasına ilişkin dikkat edilmesi gereken bir 
başka nokta, bu üyelerin, kendilerini atama yetkisine sahip olan organlar 
veya başka organlar tarafından keyfi bir biçimde azledilmelerinin 
engellenmesidir (CDL-AD (2002) 23 rev: 3.1.f). Azil ancak disiplin 
nedeniyle kabul edilebilir. Ancak bu durumda da, disiplin suçu oluşturan 
nedenler yasada açıkça tanımlanmalıdır. Uygulamada özellikle siyasi parti 
yöneticileri, seçim organına kendi seçtikleri üyelerin parti menfaatine hizmet 
etmediklerini düşündüklerinde bu üyeleri tasfiye etmek eğilimindedir. 
Bunun önüne geçebilmek için seçim organı üyelerinin görev süreleri sabit ve 
yeterince uzun bir biçimde düzenlenebilir. Bu noktayla bağlantılı olarak, 
seçim organı üyelerinin memur veya yargıç güvencesine sahip olmaları 
seçim organının bağımsızlığını pekiştirecektir (LOPEZ-PINTOR, 2004: 4). 
Türkiye’de YSK üyeleri yargıç statüsündedir. Dolayısıyla, Anayasa ile tüm 
yargıçlara tanınan yargıç güvencelerinden YSK üyeleri de faydalanır.  

4) Finansal Bağımsızlık 

Seçim organlarının bağımsızlığıyla ilgili üzerinde durulması gereken 
son nokta, bağımsızlığın finansal anlamda bağımsızlığı da kapsaması 
gerektiğidir. Yürütme organı tarafından hazırlanan ve kontrol edilen ad hoc 
seçim bütçeleri, seçim organının gereği gibi çalışmasını engellediği gibi, 
genel olarak bağımsızlığına da gölge düşürebilir. Bu yüzden, ulusal 
konsolide bütçede seçim harcamaları için belli bir oran ayrılması gerekir 
(KRENNERICH, 2006: 6-7). 
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Türkiye’de seçim harcamaları için Bütçe’de belli bir pay 
ayrılmaktadır, ancak özellikle, TBMM’nin erken seçim kararı alması 
durumunda seçimlerin finansmansı güçleşmektedir. Örneğin, 2002 yılında 
yapılan seçimler öncesinde, 2002 bütçesine seçim ödeneği koyulmadığı için 
sıkıntılar ortaya çıkmış, sorun ancak 120 trilyon liralık “ek bütçe”6 
hazırlanarak çözülmüştür7. Bunun dışında, YSK zaman zaman kendisine 
tahsis edilen ödeneğin yeterli olmadığını beyan etmiş ve örneğin 2005 
yılında—zorunluluk olmasına karşın—seçmen kütüklerinin 
güncelleştirilmesini, “yeterli ödenek olmadığı ve teknik altyapının 
oluşturulamadığı” gerekçesiyle askıya almıştır8. Bütün bu sorunların 
seçimlerin kalitesini etkileyebileceği göz önüne alınarak seçim harcamaları 
için yukarıda açıklanan biçimde ayrı bir bütçe düzenlemesinin kabul 
edilmesi uygun olacaktır. 5) Sekretarya 

Seçim organlarının işleyişi açısından üzerinde durulması gereken bir 
başka nokta, bu organların kendi sekretaryalarına sahip olup olmadıklarıdır. 
Seçim organlarının, Kosta Rika’da olduğu gibi9, kendi sekretaryasında 
çalışacak kişilerin işe alınmasında, işten çıkarılmasında, çalışma şartlarının 
ve çalışma usullerinin belirlenmesinde söz sahibi olması, etkin bir biçimde 
işlevlerini yerine getirmesi açısından önemlidir. 

Türkiye’de YSK’nın teşkilat şeması incelendiğinde, Kurul’un altında 
üçlü bir yapılanma olduğu görülür: “Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü”, 
“İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı” “İl Seçim Kurulu Başkanlıkları > 
İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları > Seçmen Kütüğü Büroları” şeklinde 
örgütlenmiş “Alt Derece Seçim Kurulları”. Bu yapılanma içerisinde, “İdari 
ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı” esas olarak YSK’ya sekretarya hizmeti 
vermektedir. “Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş ve 
Görevleri ile Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, 
Görevden Uzaklaştırma, Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge”10 ile 
YSK kendi sekretaryasını kendi düzenleme yetkisini kullanmaktadır. 

 

                                                 
6  “4726 Sayılı 2002 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun” Kanun No. 4772, Kabul Tarihi : 08.08.2002, RG: 13.08.2002-24845. 
7  “Seçim Bütçesi Geliyor”, Radikal, 17.07.2002. 
8  “Seçmen Kütüklerinin Yenilenmesi Ödenek Yokluğuna Takıldı”, Zaman, 19.03.2005. 
9  ACE Project, CD-ROM, 2006. 
10  YSK, 2002/235 <http://www.ysk.gov.tr/ysk/index.html> (Erişim: 26.08.2007). 
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6) De Jure-De Facto Bağımsızlık 

Seçim organlarının bağımsızlığından söz ederken bir noktanın altını 
özellikle dikkatle çizmek gerekir: Bir seçim organının de jure ve de facto 
bağımsızlığı farklıdır. Bir başka ifadeyle, kağıt üstünde bağımsız görünen bir 
seçim organı gerçekte bazı güçlerin etkisi altında işlevini yerine getiremiyor 
olabilir; ya da tam tersi, gerçekte bağımsız sayılabilecek bir seçim organı, 
yasada çeşitli siyasi güçlerin etkisine açık bir biçimde düzenlenmiş olabilir. 
(MOZAFFAR ve SCHEDLER, 2002: 15-16). Örneğin, Togo’da seçim 
komisyonu kağıt üzerinde bağımsız görünmekle birlikte, gerçekte hükümetin 
kontrolü altında işlevlerini yerine getirmeye çalışmıştır. 1998 başkanlık 
seçimleri öncesinde, hükümet seçim komisyonu üyeleri üzerinde baskısını 
iyice arttırmış, üyeleri tehdit ederek istifa etmelerini sağlamıştır. Ortaya 
çıkan hukuki boşlukta, oyların sayım ve dökümü İçişleri Bakanlığı 
tarafından yapılmış ve muhalefetin ve uluslararası aktörlerin itirazlarına 
rağmen Gnassingbe Eyadema’nın başkan seçilmiştir. Hatta, Eyadema’nın 
2005 yılında ölümünün ardından yapılan seçimlerde esnasında da seçim 
organının bağımsızlığına ilişkin tartışmalar ülkenin gündemindeki yerini 
korumuştur (SEELY, 2006). Bu ve benzer örnekler11 göstermektedir ki, 
seçim organlarının bağımsızlığı tartışılırken, “formel analiz”in ötesine 
geçmek ve bu organların gerçekten hükümetten bağımsız olup olmadıklarını 
araştırmak gerekir (GAZIBO, 2006). 

TARAFSIZLIK 

Seçim organının tarafsızlığı “gayri-siyasi” (non-partizan) olmasını 
ifade eder. Biraz daha açmak gerekirse, seçim organı seçimleri yönetirken 
kimin kazandığı veya kaybettiğiyle ilgilenmemelidir (ACE, 2002: 32). 
Seçim organının asıl ilgilenmesi gereken, seçimlerden şu veya bu partinin 
galip veya mağlup çıkması değil; bu sonuçların alınmasını sağlayacak 
süreçte, seçim mevzuatıyla kendisine yüklenen görevleri gereği gibi yerine 
getirip getirmediğidir. Seçim organının tarafsız kabul edilip kararlarına 
uyulması için, üyelerinin seçim sürecine katılan tüm aktörlerin güvenini haiz 
olması gerekir. Bunu temin etmek için, herhalde ilk yapılması gereken şu 
veya bu parti lehine veya aleyhine davranma ihtimali olan üyelere seçim 
organında yer vermemektir. Bu bağlamda, seçim organlarının kompozisyonu 
bağımsızlığı kadar tarafsızlığını da etkiler. Öyleyse, öncelikle siyasi 
partilerin seçim organlarının oluşumunda söz sahibi olup olmayacağı, söz 

                                                 
11  Afrika’daki benzer örneklerin tartışıldığı bir makale için bkz.; (POTTIE, 2001). 
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sahibi olacaksa ne kadar söz sahibi olacağı sorularını cevaplamak yerinde 
olur. 

1. Seçim Organlarında Siyasi Parti Temsilcilerine Yer Verilmesi 

Rafael Lopez-Pintor’a göre, seçim organları üç şekilde oluşabilir: (a) 
Siyasi parti temsilcilerine yer vermeyen, sadece hukukçu ve 
akademisyenlerden oluşan profesyonel bir kurul; (b) Sadece siyasi parti 
temsilcilerinden oluşan partizan bir kurul; (c) Profesyoneller, siyasi parti 
temsilcileri ve/ya sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan bir karma 
kurul (LOPEZ-PINTOR, 2004: 5). 

Karşılaştırmalı olarak incelediğimiz örneklerde karşımıza şöyle bir 
tablo çıkmaktadır: Tamamen profesyonel kurullar azınlıktadır. Genel olarak 
siyasi partilerin seçim organlarının oluşumunda söz sahibi olduğu 
görülmektedir. Siyasi partiler seçim organlarının oluşumuna katılma 
haklarını çeşitli biçimlerde kullanabilmektedir. Mozaffar ve Schedler’e göre 
esas olarak üç modelden söz edilebilir: “Güç Paylaşımı” (Power Sharing), 
“Delegasyon” (Delegation) ve “Feragat” (Abdication). “Güç Paylaşımı 
Modeli”nde, siyasi partiler temsilcilerini ya doğrudan kendileri atar 
(Honduras örneği) veya temsilcileri siyasi partilerin güç dağılımına uygun 
olarak parlamento seçer (1993’e kadar El Salvador örneği). “Güç Paylaşımı 
Modeli”nde partizan ama çoğulcu bir yapı ortaya çıkar ve seçim organında, 
iktidar kadar muhalefetin de sesi duyulur. Bir başka ifadeyle, bu modelde 
muhalefet seçim organında güçlü bir “veto makamı” (veto player) rolünü 
üstlenir. Bu özelliği dolayısıyla “Güç Paylaşımı Modeli”ne “Ortaklıkçı 
(consociational) Model” ismi de verilir. Eğer çoğulcu, yani çok-partili bir 
kurulun oluşumunda, siyasi partiler üyeleri kendileri belirlemeyip, bu 
haklarını tarafsız olduğu varsayılan bir organa devrediyorlarsa 
“Delegasyoncu Model”den söz edilebilir. Kanada, 1984 sonrası 
Avustralya, 1994 sonrası Meksika, 1998 ve 1999’a Venezüella bu modele 
örnek olarak verilebilir. Son olarak, “Feragatçi Model”de siyasi partiler 
seçim organının kompozisyonunu belirleme yetkilerinden, “güvenilir” 3. 
taraflar lehine vaz geçebilir. Örneğin, seçim organı üyelerini; Paraguay’da 
olduğu gibi halk (1992), Haiti’de olduğu gibi yerel meclisler (1984), 
Brezilya ve Kosta Rika’da olduğu gibi yargı organı veya Guetamala ve 
Peru’da olduğu gibi sivil toplum örgütleri belirleyebilir (MOZAFFAR ve 
SCHEDLER, 2002: 16-17). 

Hangi model tercih edilirse edilsin, seçim organlarında siyasi parti 
temsilcilerinin bulunması veya seçim organlarının tamamen siyasi parti 
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temsilcilerinden oluşması, sosyal bilimlerde iyi bilinen “fren ve dengeler” 
sisteminin (checks and balances) bir uygulaması olarak düşünülebilir. Bu 
yolla siyasi partilerin birbirlerini kontrol edeceği ve seçim sürecinde etkin 
bir denetim sağlanacağı umulur. Ancak bu sistemin kabulü, seçim organının 
aşırı siyasallaşması gibi bir sorunu da beraberinde getirmektedir. Bir başka 
ifadeyle, bazen seçim organı üyeleri seçmenin değil, partinin menfaatine 
hareket edebilmektedir. Bu durum kronikleştiğinde organ çalışmaz hale dahi 
gelebilir12. Gayri siyasi (non-partisan) üyeler organa dahil edilerek bu sorun 
bir ölçüde çözülebilir (KRENNERICH, 2006: 9). 

Seçim organında siyasi partilere yer verilmesi kabul edildiği zaman 
hangi siyasi partilerin kurulda yer alacağı önemli bir sorundur. Bir çözüm 
yolu, Mozambik’te olduğu gibi seçim organında bütün siyasi partilere yer 
vermek olabilir. Ancak bu bir çok siyasi partinin bulunduğu ülkelerde kurulu 
siyasi ve pratik nedenlerle işlemez hale getirebilir. Örneğin, Kamerun’da 
168 kayıtlı siyasi parti olduğunu hatırlatan Fombad bu sistemin bu ülkede 
işlemeyeceğine işaret etmektedir (FOMBAD, 2003: 47). 

 “Seçim İşleri İçin İyi Uygulama Kodu”nda bütün değerlendirmeler 
göz önüne alınarak “ideal” bir merkez seçim kurulunun yapısı belirlenmiştir. 
Buna göre, seçim organının kompozisyonu toplumdaki farklı seslerin 
duyulmasına imkan verecek biçimde şu şekilde tasarlanabilir: i. yargı 
organına mensup en az bir üye, yani bir yargıç veya hukukçu13; ii. 
parlamentoda temsil edilen veya belli bir oy yüzdesine sahip siyasi partilerin 
temsilcileri (bu kişiler seçim işlerinde uzmanlaşmış, bilgi sahibi olmalıdır); 

                                                 
12  Özellikle seçim organlarının yerine getirdikleri işlev göz önüne alındığında nitelikli 

çoğunlukla, hatta oybirliğiyle karar almaları uygun olur. Böyle bir karar alma yöntemi 
seçim kurullarının meşruiyetini olumlu yönde etkileyecektir. Ancak böyle bir düzenleme 
partizan nitelikli kurullarda karar alınmasını tamamen imkansız kılar. Öyleyse, nitelikli 
çoğunluk kilitlenmeyi önleyici mekanizmalarla birleştirilmelidir (KRENNERICH, 2006: 
11). 

13  "Seçim İşleri İçin İyi Uygulama Kodu"nu açıklayıcı ve tamamlayıcı nitelikteki, Avrupa 
Komisyonu, Hukuk Yoluyla Demokrasi, Venedik Komisyonu tarafından kabul edilen, 
"Avrupa'da Seçim Hukuku ve Seçimlerin Yönetimi" başlıklı raporda, bir yargıç veya 
hukukçunun mutlaka seçim organında yer alması gerektiği açıklanırken, yargısal 
atamaların seçim yarışına katılanların yetkisinde olmaması gerektiğinin altı çizilmektedir 
Aynı şekilde, parlamentoda temsil edilen veya belli bir oranın üzerinde seçmen desteğine 
sahip siyasi partilerin seçim organında temsil edilmesi ilkesi açıklanırken de, iki nokta 
vurgulanmaktadır: Siyasi partiler seçim organında eşit olarak temsil edilmeli ve siyasi parti 
temsilcilerine kampanya yasağı getirilmelidir [CDL-AD (2002) 23 rev.: 27]. 
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iii. İçişleri bakanlığı'ndan bir temsilci; iv. ulusal azınlıkların temsilcileri 
(CDL-AD (2002) 23 rev: 3.1.d). 

“İyi Uygulama Kodu”nda yer alan bu ifadelerde bir noktaya dikkat 
çekmek istiyoruz: Kod’da seçim organlarında ulusal azınlık temsilcilerinin 
yer alması gerektiği ifade edilmektedir. Benzer şekilde, “Avrupa’da Seçim 
Hukuku ve Seçimlerin Yönetimi Üzerine Rapor”da, seçim organlarında 
kadın üyelerin bulunması yönünde görüş belirtilmektedir (KRENNERICH, 
2006: 10). Bazı başka uluslarası çalışma ve dokümanlarda14 da yer alan bu 
prensiple ilgili bir çelişkinin üzerinde düşünülmesi gerekir. Seçim 
organlarının tarafsızlığı prensibi, bu organların tüm üyelerinin seçim yarışına 
katılan tüm aktörlere karşı eşit mesafede duracağı varsayımına dayanır. 
Dolayısıyla, seçim organlarında herhangi bir sosyal azınlığı özel olarak 
temsil edecek üyelerin bulunması gereksizdir. Seçim organındaki tüm üyeler 
hem kadınların, hem erkeklerin; hem ulusal azınlıkların, hem ulusal 
çoğunlukların çıkarlarını gözeterek, bunlar arasında bir denge kurarak karar 
vermek zorundadır. Sonuç olarak, seçim organlarında kadın üye veya ulusal 
azınlıkları temsil eden bir üyenin bulunması gerektiğini savunmak; diğer 
üyelerin bu gruplar lehine karar vermeyebileceğini kabul etmek anlamına 
gelir ki, bu da seçim organlarının tarafsızlığı prensibiyle çelişir. 

Fikrimizce, siyasi parti temsilcilerinin seçim organlarında yer alması 
da, özellikle “pekişmemiş” veya “pekişmekte olan” demokrasiler—ve bu 
arada Türkiye—açısından isabetli bir çözüm değildir. Gerçekten, 19 Latin 
Amerika ülkesinde, 23 yıllık bir dönem içinde yapılan 104 seçim üzerinde 
yapılan bir inceleme, bağımsız seçim organlarının yönettiği seçimlerin, 
seçimlere katılan aktörler tarafından daha “kabul edilebilir”, daha “başarılı” 
bulunduğunu göstermiştir (HARTLYN, et. al.: 2007). 

2. Seçim Organı Üyeliğiyle Bağdaşmayan İşler 

Seçim organlarının tarafsızlığı ile ilgili bir diğer konu da, bu 
organlarda görev yapacak üyeler açısından statü uyuşmazlığının 
düzenlenmesidir; yani seçim organı üyelerinin, aynı zamanda, özellikle 
siyasi nitelikli veya siyasi aktörlerle bağlantılı işler yapmaları, bu tür işleri 
geçici de olsa kabul etmeleri engellenmelidir. Ayrıca seçim sürecine 
                                                 
14  “Seçim Kurulları Forumu” ve “Güney Afrika Seçim Enstitüsü” tarafından ortaklaşa 

düzenlenen konferansın sonuç bildirisinde Afrika’da seçim organlarında %30 oranında 
kadın üye bulunması tavsiye edilmektedir (Principles for Election Management, 
Monitoring, and Observation in the SADC Region, Electoral Institute of Southern 
Africa yayını, Auckland Park Johannesburg, 2006: 12).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÖNENÇ 347 

doğrudan katılan aktörlerin de seçim organında yer almaması gerekir. 
Örneğin, kayıtlı adaylar seçim kurullarına üye olmamalıdır. Karabağ ve 
Makedonya’daki uygulamalar bu noktada eleştirilmiştir (KRENNERICH, 
2006: 10). Türkiye’de YSK üyeleri yargıç statüsünde olduklarından, 
yargıçlar için uygulanan bağdaşmazlık kuralları YSK üyeleri için de 
geçerlidir. 

ETKİNLİK 

Adil ve serbest seçimlerden söz edebilmek için seçim organlarının 
bağımsızlığı ve tarafsızlığı yanında etkinliğinin de sağlanması gerekir. Seçim 
organının etkinliği; sadece seçim organını değil, bir bütün olarak seçimleri 
olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. Kötü yönetilen seçimler seçim 
sürecinin güvenilirliğini (credibility) azaltır, hatta ortadan kaldırır (HARRIS, 
1998: 311)  Burada etkinlikle, esas olarak seçim organının, seçim mevzuatı 
ile kendisine yüklenen görevleri gereği gibi yerine getirmesi 
kastedilmektedir. Ancak etkinlik psikolojik boyutu ihmal edilerek 
tartışılamaz. Bir başka ifadeyle, bir seçim organı işlevlerini seçim 
mevzuatına harfiyen uygun olarak yerine getirse dahi, seçim sürecine katılan 
aktörler bunun böyle olmadığını düşünebilir; öyleyse, bir seçim organının 
kararlarını uygulatabilmesi için, “gerçekleşen” etkinliğin “algılanan” 
etkinlikle tamamlanması gerekir. Bu bağlamda, seçime katılan aktörlerin; 
yani seçenlerin, seçilenlerin, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, hatta 
devlet organlarının seçim organının performansına ilişkin algılama ve 
değerlendirmeleri önem kazanır. Öyleyse, etkinliğin gerçek anlamda 
sağlanabilmesi için, seçim sürecine katılan aktörlerin seçim organının işini 
iyi yapıp yapmadığını değerlendirmesine imkan verecek mekanizmalar 
kurulmalıdır. Bu da yetmez; eğer seçim organın bir yanlışı veya eksiği varsa, 
bunun sorumluları tespit edilip gereği yapılmalıdır. 

1.Gerçekleşen Etkinlik 

Seçim organlarının seçim mevzuatı ile kendilerine verilen görevleri 
gereği gibi yerine getirebilmeleri için bazı yapısal özelliklere sahip olmaları 
arzu edilir. Bu bağlamda, üzerinde durulması gereken ilk soru, seçim 
organının daimi (permanent) bir organ mı, yoksa ad hoc (yani seçimden 
seçime oluşturulan, tek seçime özgü) bir organ mı olacağı sorusudur. Ad hoc 
seçim organı uygulamalarına daha çok demokrasiye geçiş sonrası yapılan ilk 
seçimlerde rastlanmaktadır. Gerçekten, demokrasiye geçiş sonrası yeni 
yönetimin meşruiyet temelini oluşturacak “kurucu seçimler”in (founding 
elections) kısa sürede sonuçlandırılması gerekliliği ad hoc modelin tercih 
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edilmesini zorunlu kılabilir. Günümüzde artık ad hoc seçim kurulları tercih 
edilmemektedir. Bulgaristan gibi demokrasiye geçiş sonrası ikinci veya 
üçüncü seçimleri ad hoc seçim organıyla yapan ülke sayısı çok azdır; pek 
çok örnekte bu tür organlar daha sonra yerini daimi seçim organlarına 
bırakmıştır (LOPEZ-PINTOR, 2000: 65-68).15  

Daimi bir seçim organı oluşturulurken hangi düzeylerde daimi 
organlar kurulacağına da karar verilmelidir. Asgaride, merkezi seçim 
organının daimi olması gerekir; bölgesel ve yerel düzeydeki seçim 
organlarının, özellikle sandık kurullarının daimi olması bir zorunluluk 
değildir (KRENNERICH, 2006: 7). 

Türkiye’de YSK ve diğer seçim kurulları “daimilik” esasına göre 
kurulmuştur. Bu biçimiyle Türkiye’deki seçim yönetiminin çağdaş 
eğilimlere uygun olarak yapılandığı söylenebilir. 

Kuşkusuz daimi bir seçim organının kurulması etkin bir seçim 
yönetişimi açısından büyük önem taşır; ancak seçim organı (ister daimi, ister 
ad hoc olsun), uzmanlaşmış bir kadroya sahip olmadığı takdirde etkinlikten 
söz etmek güçleşecektir. Seçim işlerinde uzmanlaşmış, yani profesyonel bir 
kadroya sahip bir seçim organı adil ve serbest seçimlerin en önemli 
unsurlarından birisidir (HARRIS, 1998: 311). Seçim organları alt-kadrolarını 
oluştururken farklı yöntemler tercih edilebilir. Örneğin, seçim organı sürekli 
geniş bir alt-kadro istihdam edebilir veya Meksika’da olduğu gibi seçim 
organı kendisi bir kariyer merkezi kurup elemanlarını yetiştirebilir (ACE, 
2002: 33). Ancak genellikle tercih edilen yöntem, Hindistan’da olduğu gibi, 
çeşitli devlet kurumlarında çalışan memurların geçici olarak seçim organı 
emrine alınması yöntemidir (MOZAFFAR ve SCHEDLER: 14-15). 
Karşılaştırmalı bazı örneklerde ise, seçim kurullarının profesyonel 
niteliğinin, seçim kurullarına bağlı çeşitli “komisyonlar” (standing 
committees) oluşturularak pekiştirildiği görülmektedir. Örneğin Kenya’da; 
“Genel İşler Komisyonu”, “Hukuk ve Seçim Reformları Komisyonu”, 
“Seçmen Kaydı ve Seçim Çevrelerini Belirleme Komisyonu”, “Maliye ve 
Planlama Komisyonu”, “Kamusal Eğitim ve Kamuyla İlişkiler Komisyonu”, 

                                                 
15  Günümüzde özellikle demokrasiye yeni geçen ülkelerde daimi seçim organlarını tercih 

etmektedir. Bu konuda Hırvatistan örnek olarak verilebilir. 2003 seçimlerinde mevcut 
olmayan daimi seçim organı 2007’te kurulmuştur (OSCE, Office for Democratic 
Institutions and Human Right, “Republic Of Croatia, Parliamentary Elections 2007, 
OSCE/ODIHR Needs Assessment Mission Report”, 25 - 28 September 2007 Warsaw, 11 
October 2007: 4-5). 
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“İnsan Kaynakları ve İnsan Gücü Geliştirme Komisyonu” ve “Araştırma ve 
Teknik Servis Komisyonu” gibi komisyonlar, uzmanlık alanlarında “Kenya 
Seçim Kurulu”na yardımcı olmaktadır16. Türkiye’de, YSK bünyesinde bu tür 
komisyonlar mevcut değildir. 

Türkiye’de de YSK, “Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü” ve “İdari ve 
Mali İşler Dairesi Başkanlığı”nda; devamlı, geçici ve sözleşmeli, diğer seçim 
işlerinde de devamlı ve geçici personel çalıştırmaktadır. Bu personelin 
istihdamında 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu” uygulanmaktadır. 
İlçelerde kurulan seçmen kütük bürolarında görev yapacak personelin 
istihdamı da aynı esaslara tabidir. Nüfusun, dolayısıyla seçmen sayısı gün 
geçtikçe artması ve erken yapılan seçimler veya ne zaman yapılacağı belli 
olmayan halkoylamalarının getirdiği iş yükü, YSK’nın personel ihtiyacını 
arttırmaktadır. Örneğin, 2004 yılında yapılması planlanan mahalli idareler 
seçimleri ve olası halkoylaması öncesinde basına açıklama yapan YSK 
Başkanı Tufan Algan, 764 personele ihtiyaçlarının olduğunu, bu sorun 
giderilmezse halkoylaması ve mahalli idareler seçimlerinin altından 
kalkamayacaklarını belirtmiştir. Algan yaptığı açıklamada: “764 personel 
açığımız var. Yeni kadro istemiyoruz. Hükümetten atama izni istiyoruz. 
Yani, ‘Sınavı kazananlardan bize bildirin, biz onların içinden mülakatla 
alalım’ diyoruz.” ifadeleriyle konuya açıklık getirmiştir17. 

Seçim organlarının etkinliğini ilgilendiren bir başka konu, bu 
organların merkezi bir yapıya sahip olup olmayacağıdır. Seçimlerin, bir ülke 
sınırları içinde yaşayan insan unsurunun, barış zamanı topyekun mobilize 
olduğu en geniş kapsamlı siyasi faaliyet olduğu göz önüne alındığında, bu 
faaliyetin tüm ülkeyi kapsayacak bir ağ içinde planlanması ve 
gerçekleştirilmesi gerekir. Kabaca bir hesapla, her 1 milyon seçmen için, 10 
bin seçim memuru gerekmektedir (MALEY, 2000: 8). Seçim kararıyla 
parlamentoda başlayan seçim faaliyeti, merkezden taşraya yayılarak genişler. 
Bu faaliyetin en dış halkasında, sandık merkezlerinde oyunu kullanan 
seçmenler yer alır. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, seçim 
faaliyeti merkeze döner; seçim sonuçlarının ilanı ve seçim uyuşmazlıklarının 
çözümü merkezdeki seçim organları tarafından gerçekleştirilir. Bu tür 
döngüsel (cyclical) bir faaliyetin sorunsuz bir biçimde yürütülebilmesi için 

                                                 
16  Ayrıntılı bilgi için bkz.; Electoral Commission of Kenya (Kenya Seçim Kurulu) resmi 

web sitesi: <http://www.eck.or.ke / index.php/How-the-Commission-Operates / ECK-
Standing-Committees.html> 

17  “YSK’ya Personel Almamız Lazım”, Yeni Şafak, 24.08.2003. 
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merkez ile taşra arasında iletişimi sağlayacak ve ara görevleri yerine 
getirecek kurumlara ihtiyaç vardır. Bir başka ifadeyle, merkezi seçim 
organıyla sandık merkezleri arasında idari bir köprü kurmak gerekir 
(MALEY, 2000: 9). Günümüzde, bu gerekliliğe uygun olarak, seçim 
organları, tepede merkezi seçim organı olmak üzere, bölgesel ve yerel 
düzeyde hiyerarşik bir biçimde yapılanmaktadır18. Hiyerarşik yapı gereği, 
merkezi veya ulusal seçim organı, kendinden alttaki seçim organlarını 
kontrol etmekte; yerel ve bölgesel seçim organları da merkezi seçim 
organına bağlı olarak görevlerini yerine getirmektedir19. Burada 
cevaplanması gereken soru; yerel ve bölgesel seçim organlarının oluşumları 
ve yetkileri açısından ne kadar merkeze bağlı olacaklarıdır. Bu sorunun 
cevabını tartışırken, farklı bir örnek olarak Uruguay anılabilir. Bu ülkede 
bölgesel seçim organları halk tarafından seçilmekte, meşruiyetini doğrudan 
halktan almaktadır (LOPEZ-PINTOR, 2000: 56). Uruguay örneği istisnai bir 
örnektir; genellikle ara ve alt kademelerdeki seçim organlarının oluşumunda 
merkezi seçim organı söz sahibidir. Yerel ve bölgesel seçim organları 
yetkileri açısından değerlendirildiğinde ise, bu organların merkezi seçim 
organına göre daha sınırlı yetkilere sahip olduğu görülmektedir20. 

Günümüzde saf adem-i merkezi bir model benimseyen ülkeler 
azınlıktadır. Bu tür uygulamalar özellikle “ortak hukuk” (common law) 
geleneğine sahip bazı pekişmiş demokrasilerde görülmektedir. Bu bağlamda, 
2000 yılına kadar İngiltere ve günümüzde Amerika ve İrlanda, seçimlerin 
esas olarak yerel yönetimler tarafından organize edildiği örnekler olarak 
anılabilir. 

                                                 
18  Karşılaştırmalı örneklerde genel olarak üç veya dört kademeli hiyerarşik yapının kabul 

edildiği görülmektedir. İstisnai olarak Sırbistan-Karadağ’da ikili bir yapı gözlenmiştir. 
2003 Sırbistan seçimlerinin gösterdiği gibi, merkezi ve yerel seçim organları arasında, ara 
düzeyde yapıların olmaması seçimlerin yönetimini güçleştirmiştir (KRENNERICH, 2006: 
8). 

19  Üst, ara ve alt kademe seçim organları arasındaki vesayet-tabiyet ilişkisinin sağlıklı 
işleyebilmesi için bu organlar arasında iyi işleyen bir bilgi akışının olması gerekir 
(KRENNERICH, 2006: 8). 

20  Seçim organlarının hiyerarşik yapılanmasında her düzeydeki organın yetki ve görevleri 
kanunla açıkça belirlenmelidir. Bu konudaki düzenlemelerin muğlak olması veya seçim 
organlarının bazı yetkilerinin hiç tanımlanmamış olması uygulamada sorunların ortaya 
çıkmasına neden olabilir (KRENNERICH, 2006: 8). Örneğin, Makedonya’da 2004 tarihli 
yerel seçim kanunu, üst derede seçim organıyla alt derece seçim organları arasındaki yetki-
görev ilişkisinin açık bir biçimde tanımlanmamış olması dolayısıyla eleştirilmiştir. Bu 
konuda bkz. CG/BUR (11) 122rev. 
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Adem-i merkezi seçim yönetişim modeli genel olarak tercih 
edilmemekle birlikte, bazı yazarlar, belli seçim fonksiyonları açısından bu 
modelin tercih edilmesini faydalı olacağını savunmaktadır. Bu yazarlara 
göre, federal sistemlerde, bu devlet tipinin kendine özgü özellikleri 
dolayısıyla, adem-i merkezi bir seçim yönetişimi zorunluluktur. Ancak 
üniter devletlerde de bu modelin kabulü, masrafları ve bürokrasiyi azaltmak, 
etkinliği artırmak gibi bazı ek avantajlar getirebilir. Gerçekten Rusya 
Federasyonu, Güney Afrika, Lesoto gibi bazı örneklerde, seçmen 
kütüklerinin hazırlanması, oy pusulalarının basımı-dağıtımı gibi işler alt ve 
ara kademedeki seçim organlarına bırakılmış ve bu adem-i merkezi 
uygulamalardan gayet tatmin edici sonuçlar alınmıştır (LOPEZ-PINTOR, 
2000: 57) 

Türkiye’de merkezi bir seçim yönetişim modeli benimsenmiştir. 
Hiyerarşik bir biçimde örgütlenen seçim yönetişiminin tepesinde YSK; alt 
kademelerde ise, sırasıyla, “il seçim kurulları”, “ilçe seçim kurulları” ve 
“sandık kurulları” görev yapar. Türkiye’deki bu yapılanma biçimi, 
karşılaştırmalı örneklerde ağırlıklı tercih edilen modele uygundur. 

2. Algılanan Etkinlik 

Kuşkusuz daimilik ve merkezilik, seçim organlarının işlevlerini gereği 
gibi yerine getirmelerini sağlayabilir; ancak gerçek anlamda etkinlikten söz 
edebilmek için, seçim sürecine katılan aktörleri, seçim organının işini iyi 
yaptığına ikna edecek mekanizmalara ihtiyaç vardır. Bir başka ifadeyle, 
seçimleri yönetenlerin objektif ölçütlere göre seçimleri iyi yönetmeleri her 
zaman yeterli olmayabilir; seçimleri iyi yönettiklerini belgeleyecek, 
kanıtlayacak durumda olmalıdırlar (MALEY, 2000: 6). Bu, en başta seçim 
organlarının faaliyetlerinin şeffaf olmasını gerektirir. Şeffaflıktan söz 
ederken, bu amaçla yapılacak düzenlemelerin seçim organının çalışmasını 
felç edecek sonuçlar ortaya çıkarmamasına dikkat edilmelidir. Örneğin, 
Ukrayna’da, 2005 seçimlerinde, zaten çok sayıda üyesi bulunan seçim 
organının faaliyetlerini izleme imkanı verilenlerin çokluğu, organın sağlıklı 
çalışmasını imkansız kılmıştır.21 

Şeffaflığın tesisi açısından, seçim organı ve kamuoyu arasında 
kurulacak “açık iletişim” (open communication) büyük önem taşır. Bu 
sayede, seçim sürecine katılan aktörler seçim organının performansına ilişkin 
sübjektif bir değerlendirme yapabilme imkanına kavuşur (ACE, 2002: 33). 

                                                 
21  Bu konuda bkz.; CDL-AD (2006) 002. 
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Seçim organı kapalı kapılar ardından karar almamalı, aldığı her kararı uygun 
araçlarla önce ilgililere, daha sonra kamuoyuna duyurmalıdır. Tüm seçim 
faaliyetlerinin kamuoyu önünde gerçekleşmesi prensibi merkezi seçim 
organı için olduğu kadar ara ve alt kademedeki seçim organları için de 
bağlayıcı bir prensiptir (HARRIS, 1998: 312). 

Karşılaştırmalı örnekler incelendiğinde bu konuda farklı 
uygulamaların olduğu görülür. Bazı ülkelerde, örneğin Macaristan’da, 
seçim organının toplantıları halka açıktır. Hatta, Litvanya’da seçim 
organının toplantılarına katılanlar, toplantı düzenini bozmamak şartıyla, ses 
kaydı yapabilir veya film çekebilir. Güney Afrika’da ise, seçim organlarının 
toplantılarına ancak özel olarak davet edilenler katılabilir (WALL, et al, 
2006: 102). Türkiye’de YSK’nın toplantıları halka ve basına kapalıdır. 
Uygulamada, önemli konularda basın açıklaması yapılarak kamuoyu 
bilgilendirilmektedir. Ancak özellikle YSK başkanı veya başkanvekili 
tarafından yapılan bu tür açıklamaların kamuoyunda ilgi uyandıran, tartışma 
yaratan konularda yetersiz kaldığı genel bir gözlem olarak not edilebilir. 
YSK’nın hizmete açtığı internet sayfası bu konudaki yetersizliğin telafisi 
açısından faydalı olabilir. 

Şeffaflıkla bağlantılı olarak “sorumluluk” kavramı üzerinde de 
düşünmemiz gerekir; seçim organları yaptıkları işlemler, aldıkları kararlar 
dolayısıyla sorumlu tutulabilmelidir. Daha açık ifade etmek istersek; seçim 
sürecinde yapılan her işlemde, alınan her kararda sorumluluğun kime ait 
olduğu önceden bilinmeli ve bir eksik veya hata varsa, sorumluların hesap 
vereceği mekanizmalar kurulmalıdır (ACE, 2002: 33). Türkiye’de seçim 
kurullarında görev alanların sorumluluğu, 298 sayılı Kanun’un “seçim 
suçları”na ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. 298 sayılı 
Kanun’un 133-180 maddeleri arasında düzenlenen bu suçlar çerçevesinde, 
ayrım yapılmaksızın, seçim kurulu üyelerinin hukuka aykırı eylem ve 
işlemleri tanımlanmakta ve yaptırımlara yer verilmektedir. Bu noktada, 
seçim kurullarında yer alan yargıçlar açısından—özellikle kovuşturma 
hükümleri bağlamında—ilgili kanunlardaki ayrıcalık ve istisnaların 
uygulanacağına da dikkat çekmek gerekir (298 sayılı Kanun, m. 174).  

Biz bu makalede, “bağımsızlık”, “tarafsızlık” ve “etkinlik” 
unsurlarından yola çıkarak seçim organlarının ideal tasarımına ilişkin 
uluslararası standartları ve bu standartların uygulandığı somut örnekleri ele 
aldık. Yukarıda belirlemeye çalıştığımız ölçütler çerçevesinde, ülkemizde 
seçimlerin yönetiminden ve denetiminden sorumlu olan YSK’nın, “yapısal 
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anlamda”, genel olarak uluslararası standartlarla uyumlu bir teşkilatlanmaya 
sahip olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, yukarıda her bir başlık altında 
işaret ettiğimiz unsurların yürürlükteki Anayasamız ve seçim mevzuatı 
değerlendirilerek gözden geçirilmesi seçimlerin ve dolayısıyla demokrasinin 
kalitesinin artmasına katkıda bulunacaktır. Kurul’un işleyişi ve faaliyetleri 
ile ilgili, kamuoyuna yansıyan ve literatürde de üzerinde durulan sorunların 
ise farklı bir yaklaşımla, başka bir bağlamda tartışılması uygun olur.22 

 

                                                 
22  Seçim hukukuna ilişkin bu tür sorunların tartışıldığı bir kaynak için bkz. (GÖNENÇ, 2008) 
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SOKAK DÜĞÜNLERİ VE HUKUK 

 

 

Kemal GÖZLER* 

ÖZET.- Hukukumuzda gürültü yapmak yasaktır. Ancak Ramazan 
ayında geceleyin davul çalmak, sokakta düğün yapmak, sünnet çocuk-
larını korna çalarak cadde ve sokaklarda arabayla gezdirmek gibi pek 
çok “gürültücü” gelenek ve göreneğimiz vardır. Hukukumuzda gerek 
polis, gerekse zabıta gürültüye müdahale etmekle görevlidir. Ne var ki 
yukarıda örnekleri verilen gürültücü geleneklerimiz söz konusu oldu-
ğunda, çeşitli sosyal ve psikolojik faktörler nedeniyle, polis ve zabıta 
şu ya da bu şekilde, bu tür gürültüye müdahale etmekten kaçınmakta-
dır. Bu husus da hukuk kurallarının etkililiği ile o kuralların içinde 
uygulandığı toplumun gelenek ve görenekleri arasında nasıl bir ilgi 
olduğunu göstermektedir. Bu makalede sokak düğünü örneğinden yola 
çıkarak, bu düğünler karşısında polis ve zabıtanın tutumu, polis ve za-
bıtayı harekete geçirmek için kullanılabilecek hukuk yolları incelen-
mektedir.  

I. GİRİŞ 

İdare hukukunun temel kavramlarından birisi “kamu düzeni (âmme ni-
zamı, ordre public)” kavramıdır. Medeni bir toplumda kamu düzeni, “birey-
lerin güvenlik, huzur ve sağlık içinde yaşamaları durumu” olarak tanımlan-
maktadır.1 Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, kamu düzeni kavramının 
“kamu güvenliği”, “kamu huzuru” ve “genel sağlık” olmak üzere üç unsuru 
vardır. Bizim bu makalede inceleme konumuz, bu üç unsurdan biri olan 
“kamu huzuru” kavramı ile ilgilidir. O nedenle burada sadece bu unsur üze-
rinde biraz duralım.   

“Kamu huzuru (âmme selameti, âmme sükûnu, tranquillité publique)”, 
“cemiyette, intizamsızlığın, karışıklığın yokluğu, hayatın normal seyrini 

                                                                 
* Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 
1 Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, 2. Baskı, 2009, c.II, s.473. 
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takip etmesi demektir”.2 Kamu huzurunu sağlamak ve korumak amacıyla, 
kolluğun, gürültü, duman, koku, toz gibi bireyleri rahatsız edecek3, onların 
huzurunu bozacak faaliyetlere karşı gerekli tedbirleri alması gerekir.  

Kamu düzeninin bir parçası olan kamu huzurunu sağlamak ve korumak 
ise kolluğun bir görevidir. Bir faaliyet olarak kolluk, “kamu düzenini sağla-
maya yönelik bir kamu hizmeti faaliyeti” olarak tanımlanmaktadır.4 Kolluk, 
örgüt olarak, merkezî idare kolluğu ve mahallî idare kolluğu olarak ikiye 
ayrılmakta, merkezî idare kolluğu da kendi içinde “polis” ve “jandarma” 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Mahallî idarelerden belediyelerin kolluğuna uy-
gulamada “zabıta” denmektedir.  

Yukarıda kamu huzurunu toplumda düzensizliğin, karışıklığın yokluğu, 
hayatın normal seyri içinde sürüp gitmesi olarak tanımlamıştık. Dolayısıyla, 
toplumsal yaşamda gürültü, duman, toz, koku vs. ile bireylerin rahatsız 
edilmesi5 onların huzurunu bozar. Dolayısıyla bu tür faaliyetlere kolluğun 
müdahale etmesi gerekir.  

Hukuk açısından ortada büyük bir problem yoktur. Gürültü, toz, duman, 
koku vs. ile bireylerin rahatsız edilmesi hukukumuzda yasaktır. Bu tür faali-
yetleri yapanlara da kolluğun müdahale etmesi gerekir. Ne var ki, Türk top-
lumunun bazı alanlardaki örf ve âdetlerinin özellikle gürültü çıkaran nitelikte 
olduğu ve dolayısıyla başkalarını rahatsız eder nitelikte bulunduğu da bir 
gerçektir.   

Örneğin geceleyin saat 03’te, pencerenizin altında sokakta gürültü ya-
pılmaması gerekir. Bu gürültünün uyuyan kişileri uyandırabileceği ve onları 
rahatsız edeceği aşikârdır. Gelgelelim  ülkemizde Ramazan aylarında gecele-
ri saat 03’te sokakta davul çalınmakta, özellikle de davulcu pencerenizin 
altına gelince tokmağını daha güçlü vurmaktadır. Keza sabah saat 05’te ho-
parlörle okunan sabah ezanı bebeğinizi uyandırabilmektedir.6  

                                                                 
2 Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumî Esasları, İstanbul, Hak Kitabevi, İsmail 

Akgün Matbaası, 1966, c.III, s.1479.  
3 A. Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, İdare Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, İkinci Baskı, 

2001, c.I, s.596.  
4 Gözler, İdare Hukuku, op. cit., c.II, s.471. 
5 Gözübüyük ve Tan, op. cit., c.I, s.596.  
6 Burada şu hususun altını çizmek isteriz: Burada İslam dininin kamu huzurunu bozduğu 

veya kamu düzenine aykırı olduğu yolunda bir şey söylenmemektedir. Ramazanda davul 
çalınması, ezanın hoparlörle okunması herhalde İslam dininin bir gereği değildir ve hopar-
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Örnekleri çeşitlendirmek mümkündür. Bunlardan bazıları neredeyse tüm 
ülke çapındadır. Sünnet veya gelin alıcı konvoyları korna çalarak bütün şehri 
ayağa kaldırırlar. Askere giden gençlerin ve onları uğurlayan yakınlarının 
istedikleri her gürültüyü ve rezaleti çıkarması ise en tabiî haklarıdır.  Pek çok 
şehirde evinizin önünden her sabah bir çocuk “simitçiii” diye bağırarak ge-
çer. Seyyar satıcılar yolları dolaşır. Megafonlarla “karpuzcu”nun, “patates-
çi”nin geldiğini halka duyururlar.  

Ülkemizde pek çok belde belediyesinde ve ilçe belediyesinde –ve belki 
bazı il belediyelerinde–, belediye şehrin her tarafını hoparlörlerle donatmış-
tır. Pek çok resmî duyuruyu, belediye halkı rahatsız eder şekilde bu hoparlör-
lerle yapar. Hatta aynı hoparlörlerden ticarî duyurular da yapılır: “Beldemize 
balıkçı gelmiştir. Belde meydanında şu kadar liradan satılmaktadır, vs.” Be-
lediye hoparlörleri ile halkın rahatsız edilmesi bu açıdan çok ilginç bir ör-
nektir: Gürültüyü önlemekle görevli belediyenin bizzat kendisi gürültü yap-
maktadır. Bunun çok istisnaî bir şey olduğu sanılmamalıdır. Örneğin 90.000 
nüfuslu Gemlik şehrinde günde sayısız defa belediye hoparlörlerinden duyu-
ru yapılmaktadır. Bu satırların yazarının, Gemlik’te bulunan Uludağ Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesinde verdiği dersler, sınıfın penceresinin açık olduğu 
güzel havalarda, pek çok defa belediye hoparlörleri tarafından kesintiye uğ-
ratılmaktadır.   

Bazı gürültücü âdetler ise yöreseldir. Örneğin Bursa’da oturuyorsanız, 
gece saat üçte, apartmanınızın içine 20-30 kişilik bir grubun girdiğine, kom-
şu dairenin kapısı önünde darbuka çalıp şarkı söylediklerine, komşunuzun da 
o kişilere “tavuk verdiği”ne şahit olup şaşırabilir; şikayet ettiğinizde de ne 
şikayet ediyorsun kardeşim, bu “tavuk alma” âdeti cevabıyla karşılaşabilirsi-
niz.  

Gürültü konusunda, zaman bakımından en uzun süreyle en rahatsız edici 
âdet, sokaklarda veya site bahçelerinde düğün yapma âdetidir.  

Bu tür gürültüler aşağıda açıklanacağı üzere hukukumuza aykırıdır. An-
cak bunlara genellikle kolluk müdahale etmemekte veya etkili şekilde müda-

                                                                                                                                                       
lör yeni bir icat olduğuna göre mantıken de olamaz. Kamu huzurunu bozan şey, dini kural-
lar değil, din alanındaki sosyal kurallar, bu alandaki örf ve âdetlerdir ki, bunlar ülkeden ül-
keye değişebilmektedir. Her halde her İslam ülkesinde Ramazan ayında geceleri davul ça-
lınmamaktadır. Dini örf ve âdetler sebebiyle bireylerin huzurunun bozulması sadece ezan 
örneğinde değil, kilise çanlarının çalındığı Hıristiyan ülkeler için de geçerlidir. Herhalde 
ne İslâm’ın kendisinde ezanın hoparlör kullanılarak okunması ne de Hıristiyanlıkta çan ça-
lınması bir dini kural değildir ve mantıken de olamaz. 
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hale etmemektedir. Biz düğün örneğini alarak bu konuyu aşağıda inceleye-
ceğiz.  

II. AÇIK HAVADA DÜĞÜN YAPILMASI YASAKLANABİLİR 
Mİ?  

Öncelikle düğün örneğiyle ilgili olarak belirtelim ki, hukukumuzda, 
aşağıda açıklanacağı üzere, yapılması yasak olan şey açık havada düğün 
yapılması değil, düğünde gürültü yapılmasıdır. Acaba sadece gürültü yapıl-
ması değil, doğrudan açık havada düğün yapılması yasaklanamaz mı?  

Aslında sokakta veya site bahçelerinde yapılan düğünlerin çevreyi ra-
hatsız etmemeleri için akla gelebilecek en radikal çözüm, açık havada düğün 
yapılmasının bütünüyle yasaklanmasıdır.  

Bizim 2008 yazında yaşadığımız bir olay nedeniyle Bursa Nilüfer Be-
lediyesi zabıta amiriyle yaptığımız bir görüşmede, bu görüş, mükemmel bir 
şekilde dile getirilmiştir. Zabıta amirine göre, yapılması gereken şey, açık 
havada düğün yapılmasının kökten yasaklanmasıdır. Açık havada düğün 
yapılması serbest oldukça, kaçınılmaz olarak gürültü çıkacaktır. Zira gürültü 
yapmadan düğün yapmak mümkün değildir.  Gürültü, düğünün özünde var-
dır; onun ayrılmaz bir parçasıdır.  

Zabıta amirinin görüşünde büyük bir tutarlılık payı olduğunu inkar 
edemeyiz. Ancak hukukumuzda bizim görebildiğimiz kadarıyla açık havada 
düğün yapılmasını yasaklayan bir kanun hükmü bulunmamaktadır. Bilindiği 
gibi, Anayasamızın 13’üncü maddesine göre bir temel hak ve hürriyetin 
sınırlandırılabilmesi için öncelikle bu sınırlandırmayı öngören bir kanun 
hükmünün bulunması gerekir. Açık havada düğün yapılmasını yasaklayan 
bir kanun hükmü olmadıkça da, açık hava düğünleri yasaklanamaz.  

Kaldı ki, insanların bir araya gelip düğün yapması, eğlenmesi, şarkı 
söylemeleri, dans etmeleri, evlenen çiftleri kutlamaları ve onlara hediye 
vermeleri, düğüne katılan kişilerin en tabiî haklarıdır. Söz konusu fiiller 
Anayasamızın çeşitli maddeleri tarafından güvence altına alınan çeşitli temel 
hak ve hürriyetlerin kapsamındadır. Bu temel hak ve hürriyetlerin sınırlandı-
rılabilmesi için ise, bu sınırlamanın kanunla yapılması ve Anayasamızın 
13’üncü maddesindeki şartların gerçekleşmiş olması gerekir. Yani sınırla-
manın Anayasanın ilgili maddesinde belirtilen sebeplere bağlı olması, sınır-
lamanın Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olması, sınırlamanın demokra-
tik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmaması, sınırlamanın temel hak ve 
hürriyetlerin özlerine dokunmaması, sınırlamanın lâik Cumhuriyetin gerekle-
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rine aykırı olmaması ve sınırlamanın ölçülülük ilkesine aykırı olmaması 
gerekmektedir.  

Kanımızca açık havada düğün yapılmasını bütünüyle yasaklayan bir 
kanun çıkarılırsa, söz konusu kanun bu şartlara uygun düşmeyecek ve dola-
yısıyla Anayasamızın 13’üncü maddesine aykırı olacaktır. Şüphesiz bu husu-
su ayrıca, ayrıntılarıyla tartışmak gerekir. Ama böyle bir tartışma bu maka-
lenin sınırlı konusunun dışında kalmaktadır. Burada şunu da belirtelim ki, 
çevreyi rahatsız edecek seviyede gürültü çıkarmadan insanların bir araya 
gelmesi, bir kişinin evinin bahçesinde toplanması, ses yükselticiler kullan-
madan, makul bir seviyeyi aşan gürültü çıkarmadan eğlenmesi mümkündür.  

Zaten yukarıda da belirtildiği gibi Türkiye’de açık havada düğün ya-
pılmasını yasaklayan bir kanun hükmü bulunmamaktadır. Peki ama kanunla 
yasaklanmamış bir fiil (açık havada düğün yapılması) başka bir şekilde ya-
saklanamaz mı? Örneğin konuyla ilgili olarak belediye zabıta makamlarıyla 
yaptığım bir görüşmede, zabıta amiri, açık havada düğün yapılmasının vali-
lik  kararıyla yasaklanması gerektiği düşüncesini dile getirmiştir.  

Valinin ildeki açık havada düğün yapılmasını yasaklaması demek, va-
linin bir düzenleyici işlem yapması demektir. 10 Haziran 1949 tarih ve 5442 
sayılı İl İdaresi Kanunu, valilere “genel emir” adı altında düzenleyici işlem 
yapma yetkisi vermiştir. Adı geçen Kanunun 9’uncu maddesinin Ç bendine 
göre,  

“kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yet-
kiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için va-
liler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler”. 

Fıkrada açıkça belirtildiği gibi valinin genel emir çıkarma yetkisi, 
“kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullan-
mak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek” amacıyla sınırlandırıl-
mıştır. Bunan aksinin olması da zaten düşünülemez. Kanunla sınırlandırıl-
mamış bir temel hak ve hürriyetin, doğrudan doğruya genel emirle sınırlan-
dırılabileceği düşünülemez. Dolayısıyla açık havada düğün yapılması kanun-
la yasaklanmadıkça bir vali tarafından genel emirle de yasaklanamaz.  

Bu açıdan baktığımızda, ÖSS’ye hazırlanan öğrencilerin sınava rahat-
ça hazırlanabilmelerini sağlayabilmek için sınavdan bir iki hafta önce bazı 
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valilerin illerinde açık hava düğünü yapılmasını yasaklamaları7 hukuka aykı-
rıdır. Bir valinin düğün yapılmasını yasaklamak gibi bir yetkisi olamaz. Bir 
vali olsa olsa kolluğa düğünde gürültü yapanlara müeyyide uygulanmasını 
emretme yetkisi ve ödevi olabilir.  

Özetle ülkemizde düğün yapmak amacıyla açık havada insanların bir 
araya gelmelerini yasaklamak mümkün değildir. Gürültü yapmadıkça da 
böyle bir düğünde hukuka aykırı bir yan yoktur. Buna kimsenin müdahale 
etme imkânı da bulunmamaktadır. Ancak düğün amacıyla insanların bir 
araya gelmesi başka şey, bir araya geldikten sonra çevreyi rahatsız edecek 
şekilde gürültü çıkarması başka bir şeydir. Bunlardan birincisi serbest, ama 
ikincisi yasaktır. Zira ülkemizde gürültü çıkarmayı yasaklayan ve gürültü 
yapanlara müeyyide uygulanmasını öngören pek çok kanunî düzenleme var-
dır. Şimdi bunları görelim:  

III. GÜRÜLTÜYÜ YASAKLAYAN MEVZUAT 

Ülkemizde gürültü yapılması şu kanunlarla yasaktır:  

1. 30 Mart 2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, m.36 

Bu Kanunun “Gürültü” başlıklı 36’ncı maddesi şöyle demektedir:  

Madde 36- (1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde 
gürültüye neden olan kişiye, elli (2009 yılında 69 TL) Türk Lirası ida-
rî para cezası verilir.  

(2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenme-
si halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından 
beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.  

(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya bele-
diye zabıta görevlileri karar verir.  

                                                                 
7 Zaman zaman gazetelerde bu yönde haberler çıkmaktadır. Örneğin 3-20 Haziran 2009 

tarihleri arasında Kırıkkale Valiliği şu açıklamayı yapmıştır: “İlimizde sokak, cadde, bahçe 
ve açık alanlarda yapılacak ev düğünlerine 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22’nci 
maddesi doğrultusunda 3-20 Haziran tarihleri arasında izin verilmeyecektir. Bu kanunun 
aksine davranan kişilere ise cezai işlemler yapılacaktır.” 
(http://www.tumgazeteler.com/?a=818199). Bu açıklamada iki yanlışlık vardır: 1. Huku-
kumuzda düğün yapmak için kimseden izin almaya gerek yoktur. Dolayısıyla valiliğin izin 
verip vermeme gibi bir yetkisi olamaz. 2. İzin vermemenin hukukî dayanağı 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 22’nci maddesi olamaz. Söz konusu madde, yetkili makamlara gü-
rültüye izin verip vermeme konusunda bir yetki değil, gürültü yapanlara uygulanacak idarî 
yaptırım kararının vermeye yetkili mercilerin kimler olduğunu belirlemektedir. 
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Dikkat edileceği üzere maddenin son fıkrası, gürültü konusunda yaptı-
rım uygulama görev ve yetkisini hem kolluğa, yani polis ve jandarmaya, 
hem de belediye zabıtasına vermektedir.   

2. 3 Temmuz 2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, m.51 

Bu Kanunun  “zabıtanın görev ve yetkileri” başlıklı 51’inci maddesi 
şöyle demektedir:  

“Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin 
sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alı-
nan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve 
yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve 
diğer yaptırımları uygular”. 

3. 9 Ağustos 1983 Tarih ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu, m.14 

Bu Kanunun 26 Nisan 2006 tarih ve 5491 sayılı Kanunla değişik “Gü-
rültü” başlıklı 14’üncü maddesi “kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh 
sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerin-
de gürültü ve titreşim oluşturulması yasaktır” demektedir. Yine aynı Kanu-
nun 12’nci maddesi bu konuda denetleme yetkisinin esasen Çevre Bakanlı-
ğına ait olduğunu belirtmekte, ama gerektiğinde bu yetkinin Bakanlıkça, 
“çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına” devredilmesine 
imkân tanımaktadır. Yine aynı Kanunun 20’nci maddesinin h bendi bu Ka-
nunun 14’üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen standartla-
ra aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara eğlence gürültüsü için 
15.531 Türk Lirası idarî para cezası verilmesini öngörmektedir. 

IV. UYGULAMA 

Görüldüğü gibi, yukarıdaki Kanunlara göre, düğün veya bir başka se-
beple, gürültü yapılması yasaktır. Gürültü yapanlar hakkında çeşitli müeyyi-
deler öngörülmüştür. Bu müeyyideleri uygulamaya polis ve belediye zabıtası 
yetkilidir. Ne var ki uygulamada aksaklıklar vardır. Benim 2008 yazında 
Bursa’da yaşadığım bir somut olaydan8 yola çıkarak şu gözlemlerde buluna-
bilirim:  
                                                                 
8 Söz konusu olay şöyle gelişmiştir: 2008 yılının Ağustos ayında komşu sitenin bahçesinde 

düğün yapılmaya başlanınca, ben önce polise (155) telefon edip şikayette bulundum. Polis,  
saat 24’ten önceki gürültüyle ilgili şikayetlerin belediye zabıtasına yapılması gerektiğini 
söyledi Ben de Nilüfer Belediyesi Zabıtasına telefon edip, komşu sitenin adresini vererek 
açık havada düğün yapıldığını ve gürültüden şikayetçi olduğumu bildirdim. Telefona çıkan 
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1. Polisin Tutumu 

Uygulamada polis saat 24’ten önceki gürültüye müdahale etmemekte-
dir. Sokak düğünü veya komşu sitenin bahçesinde yapılan düğün nedeniyle 
polise telefon edip şikayet edildiğinde polis, gürültü konusunda saat 24’ten 
önce belediye zabıtasına, saat 24’ten sonra ise kendilerine şikayet etmeleri 
gerektiğini söylemektedir. Nitekim de düğün gece saat 24’ten sonra sürerse, 
düğüne gelip müdahale etmektedirler.  
                                                                                                                                                       

zabıta memuru, söz konusu düğünü bildiklerini benim telefonumun üçüncü şikayet oldu-
ğunu, ancak düğüne müdahale edemeyeceklerini; çünkü, söz konusu düğünün emniyetten 
izinli olduğunu söyledi. Bunun üzerine ben, polisin düğünlere izin vermek gibi bir yetkisi-
nin olmadığını, olsa olsa burada “izin” değil, bir “bildirim”in bulunduğunu söyledim. Dü-
ğünün izinli veya bildirimli olmasının durumu değiştirmediğini, söz konusu düğünden gü-
rültü çıkıyorsa Kabahatler Kanuna göre cezai işlem yapmaları gerektiğini söyledim. Tele-
fondaki zabıta memuru ise “kardeşim, gürültü yapmadan, düğün mü olur? Biz bu düğüne 
müdahale edemeyiz” dedi. Bunun üzerine ben kendisini şikayet edeceğimi söyleyerek tele-
fonu kapattım. Söz konusu düğüne gece saat 23’e kadar müdahale edilmedi. Saat 23.30 ci-
varında polis, ayrı bir şikayete gerek kalmaksızın gelerek düğünü sona erdirdi. Ertesi sa-
bah, ben zabıta hakkında bir yandan Nilüfer Belediye Başkanlığına, diğer taraftan da Bursa 
Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundum. Bunun üzerine birkaç gün sonra Nilüfer 
Belediye Başkanlığından beni arayarak durum hakkında görüşme yapmak üzere Belediye 
Başkanlığına davet ettiler. Burada bir Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri ve Zabıta Ami-
rinin hazır olduğu bir toplantıda konuyu görüştük. Bana açık bir şekilde düğünlerden pek 
çok vatandaşın şikayetçi olduğunu, örneğin benim şikayet ettiğim düğün hakkında o akşam 
benim dışımda daha altı kişinin şikayette bulunduğu, kendilerinin de bu soruna çözüm 
bulmak istediklerini, ama neticede, sokaklarda düğün yapmanın gelenek ve görenekleri-
mizden olduğu, bu düğünlere müdahale ederlerse, fakir vatandaşların düğün salonlarına 
mahkûm kalacağı ve bundan dolayı kendilerinin suçlanacağı ve benzeri şeyler söylediler. 
Zabıta amiri, söz konusu düğünlere şikayet üzerine gittiklerini, ses yükseltici cihazların se-
sini kısmalarını istediklerini, düğün sahiplerinin sesi onlar ordayken biraz kıstıklarını, ama 
onlar gittikten sonra tekrar yükselttiklerini, ama Kabahatler Kanuna göre idarî yaptırım 
uygulanması için tutanak tutmadıklarını da söyledi. Belediyeden daha sonra söz konusu 
düğüne müdahale ettikleri yönünde bir resmî yazılı cevap da aldım. (Gerçekte söz konusu 
düğüne müdahale edilmedi. Belki zabıta gelip sesin kısılmasını istemiş olabilir). 

   Cumhuriyet Savcılığına yaptığım şikayet ise şu şekilde gelişti: Cumhuriyet Savcılığı 
o akşam görevde olan Nilüfer Belediyesi zabıta amir ve memurların hakkında soruşturma 
açılması için Nilüfer Kaymakamlığından izin istedi. Kaymakamlık bu konuda bir ön ince-
leme açtı ve bu ön incelemede şikayetçi sıfatıyla beni de dinledi. Ön incelemeden sonra 
Kaymakamlık, söz konusu zabıta amir ve memurlarının söz konusu düğüne müdahale et-
tiklerinin anlaşıldığı gerekçesiyle soruşturma izni verilmemesini karar verdi. Bu karar bana 
da tebliğ edildi. Ama ben bu karara karşı Bölge İdare Mahkemesinde itirazda bulunmadım. 
Savcılığın itirazda bulunup bulunmadığını bilmiyorum. 
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Oysa 30 Mart 2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu (m.36), 
gürültüye müdahale etme yetkisini saat ayrımı yapmaksızın, sadece belediye 
zabıtasına değil, kolluğa, yani polise de vermiştir. Polis saat ayrımı yapmak-
sızın Kabahatler Kanununa (m.36) göre gürültü hakkında yasal işlem yapma-
lıdır.  

Muhtemelen polisin bu yanlış tutumu, 4 Temmuz 1934 tarih ve 2559 
sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 14’üncü maddesinin “şehir ve 
kasabalarda gerek mesken içinde ve gerek dışında saat 24’ten sonra her ne 
suretle olursa olsun civar halkının rahat ve huzurunu bozacak surette gürül-
tü yapanlar polisçe menolunur” şeklindeki birinci fıkrasının yanlış yoru-
mundan kaynaklanmaktadır. Bu fıkradan polisin 24’ten önce çevreyi rahatsız 
eden gürültüye müdahale edemeyeceği anlamı çıkmaz; saat 24’ten sonraki 
her türlü gürültüye müdahale etmesi gerektiği, gece yarısından sonra mutlak 
bir sessizliği sağlaması gerektiği anlamı çıkar. Yani söz konusu fıkra, polise, 
kamu huzurunu saat 24’ten sonra mutlak bir şekilde korumak ve sağlamak 
bakımından özel bir görev vermektedir. Saat 24’ten sonra polisin mutlak bir 
sessizliği sağlamak için özel olarak görevlendirilmiş olması, haliyle polisin 
saat 24’ten önce gürültüye müdahale etme konusunda sahip olduğu genel 
yetkiyi ortadan kaldırmaz. Çünkü bu durumda mefhumu muhalif (argumen-
tum a contrario) yoluyla akıl yürütülemez. Dolayısıyla fıkrada saat 24’ten 
sonra polise her türlü gürültüye müdahale etme yetkisinin verilmesi, polisin 
saat 24’ten önce gürültüye genel olarak müdahale etme yetkisine sahip ol-
madığı anlamına gelmez. Burada kanun koyucu, kamu huzurunun, saat 
24’ten sonra daha mutlak bir şekilde korunmasını istemiştir. Nitekim, bilin-
diği gibi idare hukukunda, kolluğun, bazı özel durum, yer ve şartlarda, kamu 
düzenini özel olarak korunması için, daha ağır tedbirler alınabileceği kabul 
edilmektedir.  

Bir ihtimal yukarıdaki yorumumuzun yanlış olduğu, yukarıdaki fıkra-
dan polisin saat 24’ten önceki gürültüye müdahale etme konusunda yetkisiz 
olduğu sonucu çıksa bile değişen bir şey olmaz. Çünkü, konu hakkında hem 
özel kanun (lex specialis), hem de sonraki tarihli kanun (lex posterior) nite-
liğindeki 30 Mart 2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36’ncı 
maddesinde gürültüye müdahale etme yetkisi, saat ayrımı yapılmaksızın 
belediye zabıtasının yanında polise de verilmiştir. Eğer 4 Temmuz 1934 tarih 
ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 14’üncü maddesinin ilk 
fıkrası polisin saat 24’ten önceki gürültüye müdahale edemeyeceği anlamına 
geliyorsa, bu fıkranın, lex posterior derogat legi priori ve lex specialis dero-
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gat legi generalis ilkeleri uyarınca  30 Mart 2005 tarih ve 5326 sayılı Kaba-
hatler Kanununun 36’ncı maddesiyle zımnen ilga edildiğini söyleyebiliriz.  

2. Zabıtanın Tutumu  

Uygulamada belediye zabıtasının, sokak düğünlerinden kaynaklanan 
gürültüye müdahale etmek konusunda çekingen davrandığı, bu gürültüye 
etkili bir şekilde müdahale etmediği söylenebilir. Normalde belediye zabıta-
sının Kabahatler Kanunu (m.36) ve Çevre Kanunu (m.14) uyarınca işlem 
yapması, gürültü yapanlara idarî yaptırım uygulanması gerekmektedir. Zabı-
ta bunu yapmayıp, en fazla, şikayet konusu yere gidip, düğün sahibinden, 
daha az gürültü yapılmasını, ses yükseltici cihazların sesinin biraz azaltılma-
sını vs. istemektedirler. Haliyle zabıta gittikten sonra da ses seviyesi tekrar 
yükseltilmektedir.  

“Emniyetten İzin” Meselesi.- Belediye Zabıtası, müdahale etmeme 
konusunda gerekçe olarak bazen söz konusu düğün sahiplerinin, düğün 
yapma konusunda “emniyetten izin aldığını” o nedenle bir şey yapamaya-
cakları söylemektedirler.  

Belediye zabıtasının ileri sürdüğü gerekçe doğru değildir. Bizim bu 
konuda Bursa Emniyet Müdürlüğüne yaptığımız 5 Eylül 2008 tarihli bilgi 
edinme başvurumuza gerek telefonla, gerekse yazılı olarak verilen cevapta, 
emniyet makamları, düğün yapılmasına izin vermediklerini, ancak uygula-
mada düğün konusunda düğün yapacak kişilerin emniyete başvurarak “bildi-
rim”de bulunduklarını, bunun üzerine de kendilerinin düğün sahiplerine 
düğün yaparken uymaları gereken hususları, özellikle düğünde içki veril-
memesi, yol trafiğinin kapatılmaması, düğünün saat 23’te bitirilmesi gerek-
tiği vb. hususları belirten bir yazıyı tebliğ ettikleri bilgisini vermişlerdir. 
Özellikle emniyet makamları ortada bir “izin” değil, bir “bildirim” işleminin 
olduğu hususunun altını çizmektedirler.  

Ne var ki uygulamada düğün sahipleri ve belediye zabıtası polisin bu 
tebligatını bir düğün ve dolayısıyla gürültü yapılmasına verilen bir “izin” 
olarak yorumlamakta veya en azından bunu bir bahane olarak ileri sürmek-
tedirler. O nedenle emniyet makamlarının düğün sahiplerinin düğün yapa-
cakları konusundaki bildirimlerine ya hiç cevap vermemesi, ya da verdikleri 
cevapta düğünde gürültü yapamayacakları hususunu belirtmeleri gerekir:  

a) Kanımızca düğün sahiplerinin düğün yapacakları konusundaki ya-
pacakları bildirimlere polisin herhangi bir cevap vermemesi gerekir. Esasen 
hukukumuzda idarenin yapılan bildirime cevap verme yükümlülüğü yoktur; 
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bir kolluk tedbiri olarak bildirimin amacı tehlikeli olabilecek faaliyetlerden 
idarenin önceden haberdar olması ve gerekli tedbirleri zamanında almasına 
imkân sağlamaktır.  

b) Eğer polis, düğün sahiplerinin bildirimine cevap verecek ise de bu 
cevaba (veya tebligata), diğer hususların yanında, verilen cevabın veya yapı-
lan tebligatın düğünde gürültü yapılmasına izin verilmesi anlamına gelmedi-
ği, düğünde gürültü çıkması durumunda bu gürültü nedeniyle, 30 Mart 2005 
tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36’ncı maddesi uyarınca polisin 
veya belediye zabıtasının ve ayrıca 9 Ağustos 1983 Tarih ve 2872 Sayılı 
Çevre Kanununun 14’üncü maddesi uyarınca belediye zabıtasının gerekli 
yasal işlemi yapacağı hususunun belirtilmesinde yarar vardır. 

V. ZABITA VE POLİS NE YAPMALI?  

1. Zabıta.- Belediye zabıtası sokak düğünlerine şikayet üzerine veya 
resen müdahale etmeli, gürültü yapan kişilere, Kabahatler Kanunu uyarınca 
idarî yaptırım uygulanması için gerekli işlemleri yapmaları gerekir. Düğün-
den çıkan gürültü “kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını boza-
cak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde” ise beledi-
ye zabıtası,  2872 sayılı Çevre Kanununun 14’üncü maddesi uyarınca işlem 
yapması gerekir. Haliyle bu son ihtimalde, söz konusu belediyenin, çevre 
denetim birimi kurmuş olması ve bu konuda denetleme yapma yetkisini Çev-
re Bakanlığından almış olması gerekir.  

2. Polis.- Sokak düğünlerinden çıkan ve çevreye rahatsızlık verecek 
düzeye ulaşan gürültüye polis, saat 24’ten önce, saat 24’ten sonra şeklinde 
ayrım yapmaksızın müdahale etmeli, Kabahatler Kanunu (m.36) uyarınca 
gerekli işlemi yapmalıdır.  

VI.  DÜĞÜN GÜRÜLTÜSÜNE MÜDAHALE ETMEYEN POLİS 
VE ZABITAYA KARŞI NELER YAPILABİLİR? 

Kişisel deneyimlerimizden yola çıkarak polisin (saat 24’ten önce) ve 
zabıtanın sokak düğünlerine müdahale etmediğini veya düğün yerine gidip 
uyarmalarına rağmen müeyyide uygulamadıklarını genel olarak söyleyebili-
riz.9  

                                                                 
9 Biz bunu yukarıda yaşadığımız somut olaya dayanarak söylüyoruz. Şüphesiz bu genel 

yargının aksine istisnaî örnekler olmuş olabilir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
368 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

 

Acaba düğüne müdahale etmeyen, gürültü yapanlar hakkında yaptırım 
uygulamak için gerekli işlemleri yapmayan polis ve zabıta hakkında, gürül-
tüden şikayetçi olan vatandaşlar neler yapabilir? 

Öncelikle belirtelim ki, yukarıda açıklandığı gibi, polise ve zabıtaya 
kanunlarımız gürültüye müdahale etme yetki ve görevi vermiştir.  Polis ve 
zabıtanın yetkisi dahilinde olan bir gürültüye müdahale edip etmeme konu-
sunda takdir yetkisi yoktur. Kolluk alanında yetki ve görev paraleldir. Bir 
makama yetki verilmesi, ona görev verildiği anlamına da gelir. Yetkinin 
kullanılmasını gerektiren bir durum varsa, kolluk makamları o yetkiyi kul-
lanmakla yükümlüdürler. Kolluk makamının yetkiyi kullanmasının gerekli 
olduğu bir durumda yetkisini kullanmaması, duruma göre görevi kötüye 
kullanma veya görevi ihmal suçunu oluşturur. Her halükarda idarenin ortada 
hukuka aykırı bir menfi eylemi vardır.  

Bu durumda polis veya zabıtaya karşı iki şey yapılabilir: Cumhuriyet 
savcılığına şikayette bulunmak ve idarî yargıda tam yargı davası açmak.  

1. Cumhuriyet Savcılığına Şikayette Bulunmak 

Sokak düğününe müdahale etmeyen polis veya zabıta memur ve amir-
leri hakkında Cumhuriyet savcılığına şikayette bulunulabilir. Cumhuriyet 
savcıları, düğün hakkında yasal işlem yapmayan polis ve zabıta hakkında 
doğrudan doğruya soruşturma açamazlar. Bu durumda, 2 Aralık 1999 tarih 
ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hak-
kında Kanuna göre suçla ilgili evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek 
soruşturma izni istemeleri gerekir (m.4). 

4483 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine göre, ilçede görevli memurlar 
ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam, ilde ve merkez ilçede gö-
revli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında vali, soruşturmaya izin 
vermeye yetkilidir. 

4483 sayılı Kanunun 5’inci maddesine göre “izin vermeye yetkili 
merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya yukarıdaki 
maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır. 4483 sayılı 
Kanunun 6’ncı maddesinin son fıkrasına göre, izin vermeye yetkili merci, ön 
incelemeden sonra, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar 
verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur. ‘nci maddeye göre de 
yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden 
itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir”.  
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Genellikle vali ve kaymakamların sokak düğünlerine müdahale etme-
yen polis ve zabıta memurları hakkında soruşturma izni vermedikleri tahmin 
edilebilir.10 Bu durumda şikayetçi kişinin soruşturma izni verilmemesine 
ilişkin karara, kararın kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içinde itiraz et-
mesi gerekir. Polis ve zabıta memurları hakkında soruşturmaya izin veril-
memesine ilişkin kararlara yapılan itirazları inceleme mercii, izne yetkili 
merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesidir. Bölge idare 
mahkemesi itirazı kabul ederse dosya, yetkili ve görevli cumhuriyet başsav-
cılığına gönderilir. İzin üzerine ilgili cumhuriyet başsavcılığı, Ceza Muha-
kemeleri Usûlü Kanunu ve diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak suretiy-
le hazırlık soruşturmasını yürütür ve sonuçlandırır.  

2. İdarî Yargıda Tam Yargı Davası Açmak 

Polis veya belediye zabıtasının gürültüye müdahale etmemesi, yukarı-
da açıklandığı gibi hukuka aykırı bir menfi fiildir. Böyle bir durumda idare-
nin sorumluluğunun şartları doğabilir. Bu menfi fiil sonucu engellenmeyen 
düğün gürültüsü nedeniyle bir kişinin manevi zarara uğraması mümkündür. 
Örneğin gürültü nedeniyle söz konusu kişi uyuyamamış, morali bozulmuş 
veya uyuyan bebeği uyanmış ve ağlamış olabilir. Bu durumda zarara uğra-
yan kişilerin uğradıkları zararın tazminini önce, bir yıl içinde, ilgili idareden 
(örneğin düğüne zabıta müdahale etmemiş ise belediyeden) istemeleri gere-
kir. İdarenin bu istemi sarahaten veya zımnen reddetmesinden itibaren de 
dava açma süresi içinde, yani 60 gün içinde yetkili ve görevli idare mahke-
mesinde tam yargı davası açabilirler. Böyle bir olayda idarenin sorumluluğu 
şartları gerçekleşmiş olabilir. Bu durumda mahkeme idareyi tazminat öde-
meye mahkûm edecektir.  

VII.  GÜRÜLTÜYE SEBEP OLAN DÜĞÜN SAHİBİ HAKKIN-
DA NE YAPILABİLİR?  

Komşusunun bahçesinde yaptığı düğünün çıkardığı gürültüden rahat-
sız olan kişi, düğün sahibi hakkında komşuluk hukukundan doğan dava hak-
larını kullanabilir. Nitekim Türk Medeni Kanununun 737’nci maddesi şöyle 
demektedir:  

                                                                 
10 En azından benim 2008 yazında yaptığım şikayet üzerine Cumhuriyet savcısının istemi 

üzerine açılan ön inceleme neticesinde Nilüfer İlçesi Kaymakamı soruşturmaya izin ver-
medi. 
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“Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve 
özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde 
etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. 

Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre 
komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, ku-
rum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık 
vermek yasaktır.” 

Medeni Kanunumuzun 737’nci maddesi, yukarıda görüldüğü gibi esas 
itibarıyla yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan 
gürültüyü yasaklamaktadır. Bu noktada bir düğün gürültüsünün “yerel âdete 
göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi” aşıp aşmadığının tespit 
edilmesi gerekir. Burada ölçüt alınacak “yerel âdet”in ne olacağı konusunda 
tartışma çıkabilir. Bir köyde bir kişinin evinin bahçesinde düğün yapması 
yerel âdete uygundur. Zira köylerde bu yönde çok eski zamanlardan beri 
kesintisiz bir uygulama vardır. Böyle eski zamanlardan beri kesintisiz devam 
eden uygulama ortada bir “âdet”in olduğunun kanıtıdır. Ancak bir şehirde bir 
site bahçesinde aynı şekilde düğün yapılması konusunda MK, m.737/2 an-
lamında bir “yerel âdet” olduğu söylenemez. Çünkü, böyle bir âdetten bah-
sedebilmek için, çok eski zamanlardan beri kesintisiz devam eden bir uygu-
lamanın olması gerekir ki, böyle bir uygulama şehirler için yoktur. Ayrıca 
şunu da belirtmek gerekir ki, köylerde var olduğu kabul edilebilecek bahçede 
düğün yapma âdeti, aslında ses yükselticisi cihazlar olmadan, sadece çalgılar 
ve çıplak sesle yapılan bir düğün için vardır. Zira bir âdetten bahsedebilmek 
için bu âdetin kimsenin hatırlamadığı eski zamanlara kadar uzanması gere-
kir. Eski zamanlarda ise haliyle ses yükseltici cihazlar yoktu. Uzun lafın 
kısası ses yükseltici cihazlarla bir düğün yapılması konusunda kanımızca 
köylerde dahi âdet yoktur.   

Ayrıca şu hususu da belirtmek gerekir ki, bir köyde bir yaz boyunca 
en çok birkaç düğün olur ve bu düğünden çıkan gürültü en çok köyde yaşa-
yan birkaç yüz kişiyi rahatsız eder, zaten köyde yaşayan herkes doğal olarak 
o düğünün davetlisidir ve o düğüne katılır. Oysa bir şehirde yaz aylarında 
her akşam düğün yapılmaktadır ve bu düğün gürültüsünden o semtte yaşa-
yan, o düğünle ilgisiz, binlerce ve belki rüzgarın duruma göre onbinden fazla 
insan rahatsız olmaktadır.  

Komşusunun düğününden çıkan ve yerel âdete göre aşırı derecede 
olan gürültüden rahatsız olan kişi, Medeni Kanunumuzun 730’uncu maddesi 
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uyarınca düğüne son verilmesi ve gürültü nedeniyle uğradığı zararın gide-
rilmesi için dava açabilir.  

VIII. SONUÇ  

Hukukumuzda gürültü yapmak başta Kabahatler Kanunu ve Çevre 
Kanunu olmak üzere çeşitli kanunlarımız tarafından yasaklanmıştır. Ancak 
ramazan ayında geceleyin davul çalmak, sokakta düğün yapmak, sünnet 
çocuklarını korna çalarak trafikte arabayla gezdirmek gibi ulusal, gece saat 
üçte bir apartmanın içine girerek darbuka çalıp, şarkı söyleyip “tavuk almak” 
gibi yöresel, pek çok “gürültücü” gelenek ve göreneğimiz vardır. Söz konusu 
durumlarda gürültüye müdahale etmekle görevli polis ve zabıta, pek muhte-
melen bu gürültülerin gelenek ve göreneklerle ilgili olmasından dolayı, gü-
rültüye gerektiği gibi müdahale etmemektedirler.  

Polis ve zabıtanın bu şekilde gürültüye müdahale etmemeleri ceza hu-
kuku bakımından suç oluşturmaktadır. Böyle bir durumda görevlerini yap-
mayan polis ve zabıta memur ve amirleri, savcılıklara şikayet edilebilir. Sav-
cılıkların böyle bir durumda dava açmadan önce vali veya kaymakamdan, 
söz konusu polis ve zabıta amir ve memurları hakkında soruşturma açılması 
için izin istemeleri gerekmektedir. Vali veya kaymakamların uygulamada, şu 
ya da bu gerekçeyle bu izni vermedikleri tahmin edilmektedir. İzin verme-
meleri durumunda şikayetçi kişinin izin vermeme kararı hakkında bu sefer 
Bölge İdare Mahkemesine itirazda bulunması gerekmektedir. Gürültüye 
müdahale etmeyen polis veya zabıta amir ve memurları hakkında bu uzun 
sürecin başarıyla işlediği, bunlar hakkında dava açıldığı ve mahkûm olduğu 
örnekler muhtemelen yoktur. Ancak görünen odur ki, düğün gürültüsüne 
müdahale etmekten kaçınan bir polis veya zabıta amir veya memurunun 
yargılanıp mahkûm olduğunu görmedikten sonra da polis veya zabıtanın bu 
tavrını değiştirme ihtimali düşüktür.  

Bu husus da hukuk kurallarının etkililiği ile o kuralların içinde uygu-
landığı toplumun gelenek ve görenekleri arasında nasıl bir ilgi olduğunu 
göstermektedir. Bu gelenek ve görenekler, söz konusu hukuk kuralının etki-
liliğini tamamen veya büyük ölçüde ortadan kaldırarak, sanki söz konusu 
kural yokmuş gibi bir sonucun ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Ancak söz 
konusu gelenek ve göreneklerden bazıları da zamanla değişmektedir. Bugün 
şehirlerde açık havada düğün yapma geleneğinden rahatsız olanların sayısı 
muhtemelen bu geleneği savunanların sayısından çok daha fazla hale gelmiş-
tir. Söz konusu açık hava düğünlerinin çıkardığı gürültüden rahatsız olan 
kişilerin, polis ve zabıtayı söz konusu düğünlere müdahale etmeye zorlamak 
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için, müdahale etmeyen polis ve zabıta memur ve amirlerini savcılığa şika-
yette bulunmak gibi çeşitli hukukî yollar bulunmaktadır. Pek muhtemelen 
yakın bir gelecekte, düğüne müdahale etmeyen bir zabıta memurunun ceza 
mahkemesinde yargılanıp mahkûm olduğunu göreceğiz. İşte o günden sonra 
da, zabıta düğünlerden çıkan gürültüye müdahale etmeye başlayacak ve böy-
lece bir gürültücü gelenek ve göreneğimiz sona ermiş olacaktır.  

 



 
 
 

MEKANİK DÜNYANIN “TIKIR TIKIR” İŞLEYEN MAKİNASI: 
BÜROKRASİ 

 

Zeliha HACIMURATLAR* 

 

Özet 

Modern dönemin en gelişmiş örgütlenme ve yönetim modeli olarak 
kabul edilen bürokrasi, döneme damgasını vuran rasyonalite düşüncesi 
üzerine inşa edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, bürokratik örgütler, modern 
döneme ve modern topluma şekil veren rasyonalitenin ete kemiğe büründüğü 
bir yapıdır.  

Toplumsal yapıyı açıklamak için “aklı” referans gösteren rasyonalite, 
sosyal mekanizmaları da “akıl”la temellendirmiştir. Ne var ki, sözü edilen 
“akıl”, pre-modern dönemin nesnel aklı değildir. Bürokrasiye şekil veren 
akıl (öznel akıl), araçsaldır ve ulaşılmaya çalışılan amaçların “iyi”liği veya 
“kötü”lüğü ile alakadar değildir. Bürokrasinin kendisi de, belli hedeflere en 
iyi şekilde ulaşılmasını sağlayacak rasyonel araçların neler olacağı sorusuna 
modern dönemde verilmiş olan yanıttır.  

Bir diğer açıdan bürokrasi, dünyayı bir makine olarak kurgulayan 
rasyonalizmin şekil verdiği koskocaman bir makinedir. Bürokratik model, 
hem örgütsel yapıyı mekanikleştirmiş hem de bireyi bu makinenin bir dişlisi 
haline getirmiştir. Bu modelle birlikte “amaç” ilgi alanı dışına itilirken, 
sürecin verimli ve etkin işleyip işlemediği ilgi odağı haline gelmiştir.  

20 nci yüzyılda, modernitenin gündelik hayatı şiddetten arındırma 
savını yerle bir eden gelişmeler yaşanmış ve bürokrasi, kendi doğasına içkin 
olan nitelikler sayesinde, Holocaust’u gerçekleştirmekte en etkili silah olarak 
kullanılmıştır. Bu gelişmelerden sonra, “araçsal akıl”ın ve bunun üzerine 
kurulan toplumsal yapıların tartışılması kaçınılmaz hale gelmiştir.  

                                                 
 Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir. 
* Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı. 
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Anahtar Kelimeler: Modernite, Rasyonalite, Araçsal Akıl, Bürokrasi, 
Holocaust. 

Abstract 

The bureaucracy which is accepted as most developed administration 
and organisation model in modern world is build upon rationality thinking 
that dominated it’s era. With another saying, bureaucratic organisations, is 
spring to life type of rationality which shapes modern era and modern 
society. 

The rationality which reffered “reason” to explain the social structure 
also explained the “reason” with social mechanisms. But the “reason” we 
mentioned here is not “the objective reason” of premodern era. The “reason” 
that we have mentioned here (subjective reason) is only instrumental and it 
is not interested in whether intensions are good or evil. Bureaucracy itself is 
an answer to a question which asks “What are the best rational instruments 
to reach certain goals?”.  

From another point of view, bureaucracy is a huge machine which 
shaped by rationalism. Bureaucratic modelling both mechanized the 
organisational structure and also turned the person as gear of that machine. 
That modelling is more interested with whether process is effective and 
efficient rather than the “goal”. 

In 20.th century there were some events which invalidate the claims of 
modernity. Because modernity defend purification of ordinary life from 
violence. However in that century bureaucracy is used as a most effective 
weapon to achive Holocaust. After that progression, “instrumental reason” 
and social structures based upon it inevitably opened the debate. 

Keywords: Modernity, Rationality, Instrumental Reason, 
Bureaucracy, Holocaust.  

Giriş 

İnceleme konusu olarak kendisine bürokrasiyi seçen bir kişi, 
çalışmasının daha ilk başında pek çok sorun ile yüz yüze kalmaktadır. Bu 
sorunlardan en acil çözüm bekleyeni ise, çalışmanın sınırlarının çizilmesidir. 
Zira bürokrasi konusu ilk bakışta ucu bucağı görülemeyecek bir genişliktedir 
ve tabi ki bir çalışmanın –özellikle makale boyutundaki bir çalışmanın– 
bürokrasiyi tüm yönleri ile incelemesi, imkânsız değilse de, oldukça güçtür. 
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Daha da önemlisi, bürokrasiyi tüm yönleri ile ele almaya çalışan bir 
çalışmada konunun bütünselliğini kaybetme riski oldukça büyüktür.  

Bürokrasi konusunda bir çalışma yapılırken karşılaşılan tüm bu 
güçlüklerin en önemli nedeni, bürokrasinin kavram olarak birden çok ve 
birbiri ile pek de yakın olmayan anlamları içerecek şekilde çeşitli 
kullanımlara sahip olmasıdır. Bu nedenle çalışmada öncelikle, bürokrasi 
kavramının hangi anlamı karşılayacak şekilde kullanılacağının belirlenmesi 
gerekmektedir.  

Bürokrasiye ilişkin temel kaynaklara bakıldığında, kavramın belli 
başlı üç farklı kullanılışı ile karşılaşırız. Bürokrasi, günümüzde en sık 
kırtasiyecilik anlamında kullanılmaktadır. Bu anlamı ile bürokrasi; işlerin 
yavaş yürütüldüğünü, sorumluluk yüklenmekten kaçınıldığını ve yönetim 
işlevinin gerektiği gibi çalışmadığını ifade ve tespit etmek üzere 
kullanılmaktadır.1 Başka bir ifadeyle, bürokrasi kavramı kırtasiyecilik 
anlamında kullanıldığında, menfi bir değerlendirmeyi bünyesinde 
barındırmaktadır.2 Bugün devlete ilişkin eleştirilerde daha çok kamu 
yönetiminin verimsiz işleyişini ifade etmek üzere bürokrasinin kırtasiyecilik 
anlamına başvurulmaktadır.3 Bunun yanı sıra, bürokrasi kavramı birinci 
kullanımının aksine, herhangi bir değer hükmü taşımaksızın kamu 
yönetimini yürüten teşkilatı ve bu teşkilatta görev yapan kamu görevlilerinin 
oluşturduğu bütünü ifade edecek biçimde devlet idaresi anlamında da 
kullanılabilmektedir.4 Bürokrasi kavramı, tüm bu anlamların dışında ve 
ötesinde, belli bir örgütlenme ve yönetim şeklini anlatmak için de 
kullanılmaktadır. Belli bir örgütlenme ve yönetim biçimi olarak bürokrasi, 
bir faaliyetin belirlenmiş bir amaca ulaşmak üzere rasyonalite çerçevesinde 
örgütlenmesini ve yönetilmesini ifade eder.5 Bürokrasi kavramının bu 
üçüncü kullanılışı, kamu yönetiminin örgütlenişi ve yönetimini kapsamakla 

                                                 
1  Nermin ABADAN, Bürokrasi, Ajans-Türk Matbaası, Ankara 1959, s. 7.  
2  ABADAN, Bürokrasi, s. 10.  
3  Neoliberal politikalar çerçevesinde “devlet etkinliğinin ve işveren olarak devletin 

büyüklüğünün artışı, sağ kanat partilerin halk arasında bürokrasinin hatalarına karşı 
duyulan hınç duygusunu örgütleme(de)” bürokrasi kavramı kırtasiyecilikle 
eşleştirilmektedir. Bkz. Blackwell’in Siyaset Bilimi Ansiklopedisi, Ümit Yayıncılık, 
Ankara 1999, s. 147.  

4  ABADAN, Bürokrasi, s. 9.  
5  ABADAN, Bürokrasi, s. 11.  
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birlikte bu alanın ötesindeki faaliyetlerin örgütleniş ve yönetilme biçimini de 
kapsayacak genişliktedir. 

Bu yazıda bürokrasi kavramının, bu son anlamı, yani rasyonalite 
çerçevesinde düzenlenmiş olan bir örgütlenme ve yönetim biçiminin 
nitelikleri irdelenecektir. Dolayısıyla bu çalışmada, bürokrasi kavramına, 
kamu yönetimi teşkilatı ve kamu görevlilerinin oluşturduğu “kuru” bir 
bütünlük olarak değil; toplumsal örgütlenme biçimi ile bağlantılı olarak 
yaklaşılacaktır. Bu yaklaşım, doğal olarak geniş bir bakış açısını 
gerektirmektedir. Nitekim örgütlenme ve yönetim biçimi olarak bürokrasi, 
ortaya çıktığı dönemin toplumsal yapısından bağımsız değildir. Bilindiği 
gibi, benzerlerine daha önceki dönemlerde de rastlanmasına karşın bugünkü 
anlamı ile bürokrasi, modern toplumlara özgü bir oluşumdur. Bu nedenle, bir 
örgütlenme ve yönetim modeli olarak bürokrasiden bahsederken öncelikle 
modern toplumun örgütlenme biçimi ve bu örgütlenme biçimine rengini 
veren modernliğin genel yapısı üzerinde durulmalıdır. Çünkü temelleri 
rasyonalite üzerine kurulan bürokratik örgütlenme ve yönetim, yine 
rasyonalite üzerine inşa edilen modernliğin somut bir görünümünden başka 
bir şey değildir. Bu bakımdan bu çalışmada öncelikle genel olarak 
modernliğe değinildikten sonra bürokrasi, modernliğin öngörülerini ve 
gereklerini somutlaştırarak hayata geçiren bir yapıl olarak ele alınacaktır. Bu 
arada modernlik ve bürokrasi ile ilgili en fazla öne çıkarılacak husus, doğal 
olarak rasyonalite olacaktır. Modernliğin temel yapısı ve bir örgütlenme ve 
yönetim modeli olarak bürokrasi, genel olarak irdelendikten sonra 
çalışmanın sonunda konu Nazi dönemi ile bağlantılı olarak ele alınacak ve 
bürokrasinin bu dönemde nasıl bir işlev yüklendiği üzerinde durulacaktır. 
Nazi döneminden kalkışılarak ele alınacak sonuç bölümünde bürokrasiye 
ilişkin açıklamaların modernlikle bağlantısı kesilmeyecek ve konuya 
modernliğin özellikleri bağlamında yaklaşılacaktır. Bürokrasinin Nazi 
dönemi özelinde ayrıca ele alınacak olmasının önemli bir gerekçesi vardır. 
Şöyle ki, bürokratik örgütlenme ve yönetim biçiminin –tabii ki modernliğin 
de– bünyesinde barındırdığı toplumsal riskler en çok Nazi döneminde su 
yüzüne çıkmış ve en çok bu dönemde bir “dehşet” seviyesine varmıştır.  

 “Büyüsünü Yitirmiş Bir Dünya” Tasavvuru Olarak Modernlik 

Modernlik, bugün hâlâ tanımlanması ve tarif edilmesi en güç 
kavramlardan birisi olarak sosyal bilimlerin gündemindeki önemli yerini 
korumaktadır. Sözü edilen güçlük, modernliğin çok boyutluluğundan 
kaynaklanıyor olsa gerek. Nitekim modernlik tek bir tanıma 
sığdırılamayacak hatta tanımlanamayacak kadar çeşitli boyutlarda karşımıza 
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çıkmaktadır. Ancak tanımlayamasak bile, modernliği, toplumsal hayatın tüm 
alanlarında yaşanan ve modernlikten önce geçerli olan pre–modern toplum 
düzenlerinden kopuşu ifade eden çeşitli süreçlerin toplamı olarak kabaca 
tarif edebiliriz. Daha doğru bir deyişle, modernliğin, “özgül bir değişmeyi 
değil, fakat birbirleriyle iç içe geçmiş”; ekonomik, toplumsal, siyasal ve 
kültürel dönüşüm süreçlerinin toplamını6 ifade ettiğini söyleyebiliriz. Bu 
dönüşüm süreçleri ise; sanayileşme, kentleşme, demokratikleşme, 
akılcılaşma, bireycileşme gibi değişik şekillerde ve toplumsal yaşamın farklı 
alanlarda karşımıza çıkmaktadır.7 Modernliğin içeriğini belirleyen tüm bu 
dönüşümlerin altında yatan yaratıcı güç ise, bizzat kapitalizmin kendisidir. 
Bir başka deyişle, yaşanan tün bu süreçlerin ortak hedefi, kapitalizmi 
mümkün kılan bir dünya düzeni yaratmaktır.  

Burada modernlik daha çok akıcılaşma yani rasyonalizasyon süreci ve 
bu sürece içkin rasyonalite düşüncesi çerçevesinde ele alınacaktır. Hemen 
belirtmek gerekir ki, modernliği bu şekilde parçalara ayırarak ele almak, bir 
yandan karmaşık bir süreçler bütünü olan modernliğin incelenmesini 
kolaylaştırmakta; fakat diğer yandan da modernliği tek bir unsur ile 
açıklamaya çalışmak gibi indirgemeci bir yaklaşım riskini içermektedir. 
Dolayısıyla her ne kadar burada modernlik rasyonalite/rasyonalizasyon 
çerçevesinde incelenecek olsa da, bunun, modernliği oluşturan diğer unsur 
ve süreçlerle iç içe geçmişliği ve etkileşimleri hatırdan çıkarılmamalıdır. Bu 
çalışmada modernliğin rasyonalite üzerinden ele alınma nedeni, incelemenin 
ana eksenini oluşturan bürokrasi konusunda rasyonalitenin ön plana çıkıyor 
olmasıdır.8  

Modernlikle birlikte dünyanın algılanışında çok köklü bir değişim 
yaşanmıştır. Pre–modern dönemde dünyayı algılama ve açıklama konusunda 
mitsel–dinsel bir dünya görüşü hâkimken modernlikle birlikte bu dünya 
görüşü yerini rasyonel bir düşünceye bırakmıştır.9 Bir başka anlatımla, 
rasyonalite ilk olarak dünya görüşü düzleminde ortaya çıkmış ve 
                                                 
6  Hans Von Der LOO/Williem Van REİJEN, Modernleşmenin Paradoksları, Çev: Kadir 

Canatan, İnsan Yayınları, İstanbul 2003, s. 14-15.  
7  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 25.  
8  Nitekim bürokrasi denildiğinde konu üzerine yaptığı kapsamlı araştırmaları ile ilk akla 

gelen düşünür olan Weber bürokrasiyi rasyonellikle özdeş görmektedir. Max WEBER, 
Sosyoloji Yazıları, Çev: Taha Parla, İletişim Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2000, s. 94. 
Aynı yönde bkz. Christopher PIERSON, Modern Devlet, Çiviyazıları, İstanbul 2000, s. 
42.  

9  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 121.  
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insanoğlunun dünyaya, doğaya ilişkin bakışını başkalaştırmıştır. Weber’in 
belirttiği gibi, “dünya tedrici olarak büyüden arınmaktadır; yani efsane (mit) 
ve büyünün rolü gerilerken, akılcı zihniyet daha egemen bir konuma 
yükselmektedir”.10 Nihayetinde de rasyonel dünya görüşü sayesinde dünya 
günbegün “büyüden” arındırılmaktadır.  

Mitsel-dinsel dünya görüşünde belirlenemezlik ve denetlenemezlik 
esastır. Bu bakış açısından dünya, “hoş sürprizlerle tehditlerin sürekli yer 
değiştirdiği sihirli bir dünyadır”.11 “Hayat kıpır kıpır canlı ve coşkuludur. 
Yaşama kestirilemeyen ve ilke olarak denetlenemeyen güçler hükmeder”.12 
Mitsel-dinsel dünya görüşünde insan doğanın bir parçası olarak görülür. 
Doğa karşısında bağımsız olmadığı gibi doğa ve evrenin güçlerinin 
denetiminde, “yaşam ve evrenin asli güçleri karşısında adeta ürperti duyarak 
yaşar”.13  

Rasyonel dünya görüşü ise, dünyayı mitsel-dinsel dünya görüşünden 
tamamen farklı bir biçimde algılar. Rasyonalite üzerine kurulan düşünce 
biçiminde, dünyayı algılarken ve açıklarken ne mite ne dine ne de büyüye 
yer vardır. Dünya artık sadece akıl aracılığı ile algılanır ve açıklanır 
olmuştur. Belirlenemezlik ve denetlenemezlik de rasyonel dünya görüşü 
sayesinde hayatı yönlendiren ilkeler olmaktan çıkmış, yerlerini rasyonaliteye 
uygun hesaplanabilirlik ve denetlenebilirliğe bırakmışlardır. Nitekim 
modernlikle birlikte dünyanın esrarengizliği yok olmuş, “her şeyin 
planlandığı ve hesaplandığı akılcı bir evrene” girilmiştir.14 Bu dünyada artık 
sürprizlere, aniden ortaya çıkan tehlikelere, kıpır kıpır bir hayata ve coşkuya 
yer yoktur. Çünkü bunlardan hiçbiri akıl aracılığı ile hesaplanabilir ve 
denetlenebilir değildir. Rasyonalite ile birlikte insan ile doğa arasındaki ilişki 
de değişmiştir. İnsan doğadan bağımsızlaşmış ve doğa ile insan arasında 
insanı doğaya egemen kılan hiyerarşik ve aslında pek de doğal olmayan 
“yapay” bir ilişki kurulmuştur.  

Hemen belirtmek gerekir ki, modernlikle birlikte dünyayı algılama 
konusunda merkezi bir konuma gelen “akıl”dan bahsederken bu kavramla 
ilgili ek açıklamalar yapmak zorunluluğu doğmaktadır. Çünkü modernlikle 

                                                 
10  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 20.  
11  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 119-120.  
12  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 122.  
13  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 122. 
14  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 119-120. 
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birlikte “akıl” kavramının içeriğinde de önemli dönüşümler gözlenmiştir. 
Nitekim “akıl” kavramı modernlikten önce de felsefi tartışmalarda oldukça 
önemli bir yer işgal ediyordu, ancak o dönemdeki “akıl” ile modern 
dönemdeki “akıl” kavramı birbirlerinin karşıtı konumdadır.15 Horkheimer bu 
farklılığı ortaya koymak amacıyla öznel akıl–nesnel akıl ayrımını 
kullanmıştır. Modernlikten önce geçerli olan nesnel akıl, kişilerin zihninden 
bağımsız nesnel bir içeriğe sahipti. Pre–modern dönemdeki nesnel akıl 
görüşü “aklı yalnız bireyin zihninde değil, nesnel dünyada da, yani insanlar 
arası ve sınıflar arası ilişkilerde, toplumsal kurumlarda, doğada ve doğanın 
görünüşlerinde de var olan bir kuvvet olarak görüyordu”.16 Yani “akıl” 
gerçeklikle bağlantılı idi ve gerçekliğin yapısında mevcut bir ilke olarak 
kabul ediliyordu. Nesnel akıl kavramının odak noktasında bugün için akıl 
tarafından tamamen reddedilmiş olan ve bugünün bakış açısından mitolojik 
görülen “en büyük iyilik”, “insanın kaderi” ve “en yüksek amaçların 
gerçekleşme biçimi” gibi düşünceler yer almaktaydı. Dolayısıyla bir 
durumun nesnel akla göre değerlendirmesine gidilecekse amaçlar ön plana 
çıkarılmakta idi.17 Modernlikle birlikte gelişen akıl ise, Horkheimer’ın 
adlandırmasıyla öznel akıl, gerçeklikten tamamen ayrı bir akla işaret 
etmektedir. Öznel akıl, insan zihnindeki “olasılıkları hesaplama ve böylece 
belli bir amaca uygun araçları bulma yeteneği”ne indirgenmiştir.18 Açıktır ki, 
bu haliyle akıl kavramının artık amaçlarla ilişkisi kalmamıştır. İnsan zihninin 
bir yetisini ifade eden öznel akıl ancak “az çok baştan kabul edilmiş 
amaçlara ulaşmak için seçilen araçların yeterli olup olmadığı üzerinde 
dur[makta], amaçların kendilerinin de akla uygun olup olmadığı sorusunu bir 
yana bırak[maktadır]”.19 Zaten öznel akıl bir amacın akla uygun olup 
olmadığını tartışacak yetiye sahip değildir. Çünkü öznel akılla işaret edilen 
yeti, sadece araçların amaçlara uygun olup olmadığını değerlendirmeye 
muktedirdir. Dahası öznel akıl bir amaca ilişkin değerlendirme yapacak olsa 
bu değerlendirme sırasında da “amaca” araçsal yaklaşacaktır. Çünkü bu 
yaklaşıma göre, “kendi başına akla uygun olan bir amaç yoktur ve akıl 
açısından bir amacın öbürüne olan üstünlüğünü tartışmak anlamsızdır. Öznel 
yaklaşım açısından, böyle bir tartışma, ancak her iki amacın da daha yüksek 

                                                 
15  Max HORKHEİMER, Akıl Tutulması, Metis Yayınları, İstanbul 1998, s. 56.  
16  HORKHEİMER, Akıl Tutulması, s. 56.  
17  HORKHEİMER, Akıl Tutulması, s. 56.  
18  HORKHEİMER, Akıl Tutulması, s. 56. 
19  HORKHEİMER, Akıl Tutulması, s. 55.  
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bir üçüncü amaca hizmet etmesi, yani amaç değil araç olmaları halinde 
mümkündür”.20  

Modernlikle birlikte akla ilişkin olarak geliştirilen bu yaklaşımda, 
özellikle Aydınlanma düşüncesinin etkisiyle, aklın nesnel içeriği tamamen 
bir kenara bırakılmıştır.21 Çünkü Aydınlanma düşüncesinde akılın nesnel 
yanını oluşturan kavramlarla bir mücadele içerisine girilmiş ve rasyonalite 
adına bu kavramlar reddedilmiştir.22 Bunun sonucunda ise, aklın 
“gerçekliğin doğasını algılama ve hayatımıza yön verecek ilkeleri belirleme” 
işlevinden vazgeçilerek, akla biçimsel ve araçsal bir işlev yüklenmiştir. 
Diğer bir anlatımla, akıl artık nesnel bir içeriğe sahip olmayan, sadece belli 
hedeflere en “akıllıca” ne şekilde varılabileceğini ölçüp biçen bir araç haline 
getirilmiş; araçsallaştırılmıştır.23  

Anlamı, içeriği –belki de içeriksizliği denilmeli– ve işlevi tamamen 
değişen “akıl”, dünyaya ilişkin algıyı tamamen değiştirmiştir. Bundan böyle 
gerçekliğin sınırları, akıl tarafından izah edilebilirlik, hesaplanılabilirlik ve 
denetlenebilirlikle çizilecektir. Dolayısıyla artık dikkatler somut olarak 
algılanabilen dünyaya yönelmiş ve gerçeklik arayışı dini ve ahlaki 
mülahazalardan koparılmıştır.24 Tüm bu gelişmelerde rasyonelleşme 
sürecine en büyük destek modern bilimden gelmiştir. Gelişimini 
rasyonalitenin dinamiklerine bağlamış olan modern bilim, rasyonaliteye olan 
bu borcunu dünyanın “büyüden” arındırılması sürecinde sağladığı destekle 
ödemiştir. Bilim inceleme alanı olarak kendisine gözlemlenebilir dünyayı, 
bu dünya içinden ise ampirik olarak denenebilir ve denetlenebilir olguları 
seçmiştir. Gözetlenebilen, denenebilen ve denetlenebilen bu olgular aynı 
zamanda hesaplanabilir niteliktedirler. Kısacası, sadece gözlemlenebilen, 
denebilen, denetlenebilen ve hesaplanabilen gerçeklikler modern dönemin en 
saygın meşruiyet kaynaklarından biri olan “bilimsellikle” 
taçlandırılmaktadır. Bu taçtan mahrum kalan; dine, ahlaka, mite ilişkin 

                                                 
20  HORKHEİMER, Akıl Tutulması, s. 57.  
21  Horkheimer’a göre 17. yüzyılda aklın nesnel yanı hala baskınken Aydınlanma düşüncesi 

buna son vermiştir. HORKHEİMER, Akıl Tutulması, s.62-63.  
22  Aydınlanma düşüncesi din, doğa görüşü, toplum gibi konulardaki yerleşik inançların 

hepsini acımasız bir eleştiriye tabi tutmuş ve varlığını akıl karşısında haklı çıkaramayan 
tüm kavramlar reddedilmiştir. Veysel ATAYMAN, Aydınlanma, Donkişot Yayınları, 
İstanbul 2005, s. 13.  

23  HORKHEİMER, Akıl Tutulması, s. 65, 67.  
24  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 122–123.  
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gerçeklikler ise “bilimsellikle” uzaktan yakından bir ilişkileri olamayacağı 
için, modern dünyanın sınırları dışına itilmiş, karanlıklar âlemine 
sürülmüşlerdir.  

“Hakikat arayışı [bilim tarafından] dini ve ahlaki mülahazalardan 
koparılmıştır”.25 Rasyonalite; adalet, eşitlik, mutluluk gibi kavramları 
reddederken, gönül rahatlığıyla bunların bilimsel olarak doğrulanamaz 
oldukları gerekçesine dayanabilmiştir.26 Horkheimer’ın belirttiği gibi 
“adalet, eşitlik, mutluluk, hoşgörü geçmiş yüzyıllarda aklın doğasında var 
olduğu ya da gücünü akıldan aldığı varsayılan bütün bu kavramlar, düşünsel 
köklerinden kopmuşlardır. Hâlâ birer amaçtırlar, ama onları değerlendirecek 
ve bir nesnel gerçekliğe bağlayacak rasyonel bir etmen yoktur artık. Modern 
anlamı ile aklın onayına sahip değillerdir. [Örneğin] adalet ve özgürlüğün, 
kendi başlarına, adaletsizlik ve baskıdan daha iyi olduğu önermesi, bilimsel 
olarak doğrulanabilecek ve yararlı bir önerme değildir. Böyle bir önerme 
kendi içinde, kırmızının maviden daha güzel olduğu ya da yumurtanın sütten 
daha iyi olduğu önermeleri kadar anlamsız görünmeye başlamıştır”.27  

Rasyonalite ile bilimin kol kola girerek inşa ettikleri modern dünya, 
sadece büyüsünden arındırılmamış aynı zamanda mekanikleştirilmiştir de.28 
Zira hesaplanabilen ve denetlenebilen bir dünya ancak mekanik olabilir. Bu 
dünya tıpkı bir makine gibi, hesaplanamaz ve denetlenemez olan 
maneviyattan ve duygulardan arınmıştır. Bu dünyada “duygusal ve 
kendiliğinden ilişkiler ortadan kalk[mış] ve yerine yapaylık ve akılcılık 
geç[miştir]”.29 

Araçsal akla bağlı olarak değişen bu gerçeklik algısı doğal olarak 
kolektif ve bireysel davranış modellerini de dönüştürmüş ve bunların giderek 
daha fazla hesaplanabilir, açıklanabilir ve denetlenebilir olmasını 
dayatmıştır. Araçsal akıl, insanın karşısına denetlenemeyen ve akıl 
tarafından doğrulanamayan adalet, eşitlik gibi amaçlar yerine belli hedeflere 

                                                 
25  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 122–123.  
26  Aslında burada üzerinde durulan dünyanın dinden arındırılması, din olgusunu modern 

toplumların hayatından çıkarma anlamına gelmemektedir. Bugün de din modern 
toplumlarda önemli bir yere sahiptir; ancak bu din, büyük bir ölçüde rasyonelleştirilmiş bir 
dindir. Rasyonelleşmemiş kısımları ile din ve mit ise bilimin şiddetli rekabeti ile karşı 
karşıyadırlar. LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 122–123.  

27  HORKHEİMER, Akıl Tutulması, s. 69.  
28  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 127.  
29  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 18.  
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ulaşmada kullanılacak uygun ve verimli araçları bulma gayesini 
koymuştur.30 Dolayısıyla rasyonalizasyonun sonucunda insani eylemlerin 
değerlendirilmesinde dini veya ahlaki ölçütler yerlerini “amaca uygunluk” 
ve “faydalılık” ölçütlerine bırakmışlardır.31  

Rasyonalizasyonun kolektif ve bireysel eylem boyutunda 
gerçekleştirdikleri ise, bürokratik örgütlenme ve yönetim modelini 
doğurmuştur. Rasyonalizasyonun modern insanın örgütlenme biçimine ve 
hareketlerine ne şekilde yansıdığı bir sonraki başlıkta bürokrasi bağlamında 
değerlendirilecektir. Yine de şimdiden şu kadarı söylenebilir ki; dünyayı bir 
makine olarak kurgulayan rasyonalite, insanı da bu makine içinde bir “dişli” 
olarak konumlandırmıştır. İnsanın modern dünyadaki mekanik konumu yanı 
sıra insanoğlunun bedeni de bir makine olarak düşünülmüştür. “ ‘İnsanın 
bedeni’ demiştir Descartes, ‘dünyanın yaptığı bir heykel ya da bir makineden 
başka bir şey değildir”.32 Bilimin desteğindeki bu mekanik dünya yaklaşımı 
giderek insanın kendine ilişkin bakışının da belirleyicisi haline gelmiştir. 
Nitekim “Descartes’ın zamanından yüzyılımıza kadar; organik davranışın 
‘mekanistik’ bir açıklaması bilimdeki en nüfuz edici zihinler tarafından 
yeterli bir açıklama olarak kabul görmüştü. Ve makinalar daha hayatvari 
oldukça insan, kendi gündelik yaşamında daha makinevari bir hale geldiğini 
düşün[müştür]”.33  

İtiraf etmek gerekir ki, rasyonalizasyon; dünyayı büyüden arındırırken 
ve dinsel–mitsel temellerin dünyayı algılama ve açıklama konumunu 
reddederken, geleneksel önyargıların hâkim olduğu dünyayı bu 
önyargılardan kurtarıp özgürleştirmiştir. Bu sırada, “modern insanı da büyü 
ve mitlerin yasaklarından kurtar[mıştır]”.34 Aydınlanma hareketinin de 
birincil hedefi, “insanları […] ‘köleleştirici’ olduğuna inanılan mit, önyargı 
ve hurafenin [dolayısıyla da kurulu dinin] temsil ettiğine inanılan ‘eski 
düzen’den kurtararak, ‘özgürleştirici’ olduğu çekincesiz kabul edilen ‘aklın 
düzeni’ne sokmaktı”.35 Ne var ki, rasyonalite bir yandan dünyayı ve modern 
insanı geçmişin halatlarından kurtarırken diğer yandan da onları 
                                                 
30  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 37.  
31  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 128.  
32  Descartes’ten aktaran, Lewis MUMFORD, Makina Efsanesi, İnsan Yayınları, İstanbul 

1996, s. 150.  
33  MUMFORD, Makina Efsanesi, s. 167.  
34  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 27.  
35  Ahmet ÇİĞDEM, Aydınlanma Düşüncesi, İletişim Yayınları, İstanbul 1997, s. 13–14.  
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modernliğin demirden zincirleri ile bağlamış ya da Weber’in deyimiyle 
onları demir kafeslere hapsetmiştir.36 Bir başka deyişle rasyonalite dünyaya 
ve modern insana özgürlük değil, bir “özgürlük yanılsaması” armağan 
etmiştir.37 Nitekim rasyonalite “pek çok geleneksel önyargıları kırarken, 
hayata bir anlam ve içerik yükleyememiş”, “gittikçe bazı olguların 
birbirleriyle bağlantısını [daha iyi] açıkla[rken] hayatın anlamına ilişkin 
sorulara cevap vereme[miştir]”.38 Kimi ahlaki ilkelerin amaç olma değerini 
ve davranışları yönlendirme konumunu yitirmeleri sonucunda, insanlar 
kendilerini amaçtan ve anlamdan yoksun bir dünya içinde bulmuşlardır.39 Bu 
dünyada insana kalan tek seçenek, kendisi ile ilişkili olmayan, dolayısıyla da 
etkileyemediği verili hedeflere ulaşmak yolunda en verimli ve etkin şekilde 
hareket etmektir. Bunun ise insana özgür bir yaşamdan çok rasyonalitenin 
ilkelerine uygun mekanik bir yaşamı dayattığı açıktır. Bu mekanik yaşam, 
içerdiği ayrıntılı ve incelikli mekanizmalar sayesinde insan yaşamının pek 
çok alanında etkin bir denetimin kurulmasını da sağlamaktadır. Nitekim 
“gittikçe artan ölçüde uygun araç ve teknikleri kullanarak somut amaçlara 
ulaşmayı dile getir[en]” rasyonalizasyon, kendisine insan hayatında 
denetleme alanları yaratmaktadır.40 Nihayetinde, insanlar kendi yarattıkları 

                                                 
36  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 27.  
37  Bu durum modernliğin paradoksları ve bununla bağlantılı olarak Aydınlanma düşüncesinin 

karşıtlıklarla yoğrulmuş yapısı ile ilgilidir. “Aydınlanmacı düşünce güçlü eleştirel yönüyle 
keşifçilerin ve metafizikçilerin umutlarını söndürdü; devingenliği ile felsefe sahnesinde 
insanı öne çıkardı, tanrısal hukukun ve Tanrı utkusunun yerine Kant’ın anlatımıyla ‘sadece 
us sınırları içinde’ yer alan ve ‘insanın saygınlığına yaraşır’ bir insan hukukunu yerleştirdi. 
Ancak öbür yandan usun her yerde öne çıkan kesinliklerinden doğan coşku, serüvenci 
kurgularla, kimileyin de büyük kaygılarla gölgelendi. Öte yandan, usçuluğun beraberinde 
usdışılığı da getirdiği görüldü”. Philippe RAYNAUD/ Stephane RİALS, Siyaset Felsefesi 
Sözlüğü, Çev: İsmail Yerguz/ Necmettin Kamil Sevil/ Emel Ergun/ Hüsnü Dilli, İletişim 
Yayınları, İstanbul 2003, s. 134.  

38  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 128.  
39  Rasyonalizasyona ve rasyonel örgütlenmelere büyük bir hayranlığı olan ve bu örgütlenme 

biçiminin belli hedeflere varmak için insanlara en etkin ve teknik olarak en üstün olanağı 
sağladığını düşünen Weber de bu hayranlığına rağmen rasyonalitenin insanları köleleştiren 
yönünü görmezlikten gelememiştir. “Modern toplum Weber’e göre etkin ve verimlidir, 
ancak anlaşılır ve anlamlı değildir”. LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 
131-132.  

40  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 120.  
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bir modern yapının ve bu yapıyı çalıştıran aygıtların mahkûmu haline 
gelmektedir.41  

Modernliğin rasyonalite ile ilişkili genel yapısının özetlenmeye 
çalışıldığı bu başlık altında, son olarak değinilmesi gereken bir husus daha 
vardır: Her ne kadar rasyonalite dünyayı bir makineye, insanı da –kendi 
içinde küçük makinecikler olarak– bu devasa makinenin birer dişlisi 
konumuna getirmişse de rasyonaliteye külliyen karşı çıkmak 
gerekmemektedir. Rasyonaliteye ve rasyonalizasyon sürecine hem 
köleleştirici hem de özgürleştirici yanlarını birlikte içerecek bir bakışla 
yaklaşmak mümkündür. Şöyle ki, rasyonalizasyonun mevcut şekli ile yarım 
kaldığını dolayısıyla da modernliğin “tamamlanmamış bir proje”42 olduğunu 
düşünecek olursak, rasyonaliteyi hem eleştirme hem de bir başka açıdan ona 
bel bağlama imkânının hâlâ mevcut olduğu anlaşılacaktır. Çeşitli yazarlar 
bunu sağlamak için, araçsal akıl kavramının karşısına bir başka akıl 
kavramını çıkarmaktadırlar. Örneğin Weber amaç olarak akılcı eylem -
Weber bu kavram ile araçsal akla uygun eylemi kastetmektedir- dışında bir 
başka akılcı eylem biçimine -değersel akılcı eylem- de işaret etmiştir.43 
Weber’in geliştirdiği değersel akılcı eylem biçimi araçsal akılcı eylemin 
aksine davranışların meydana getirdiği sonuçlarla da ilgilenmekte ve bu 
sonuçları iyi-kötü, güzel-çirkin gibi kavramlar çerçevesinde değerlendirmeyi 
içermektedir.44 Weber gibi Manheim da araçsal aklın45 dışında özsel akıldan 
bahsetmektedir. Manheim’a göre özsel akıl, “formel analizlere değil, farklı 
işleri birbirleriyle ilişkili olarak tartıp kararlaştırmaya yöneliktir”; dolayısıyla 
özsel akılcılıkta olguların “daha geniş bir perspektiften hareketle ahlaki 
açıdan yargılanması söz konusudur”.46 47  

                                                 
41  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 144; MUMFORD, Makina Efsanesi, 

s. 137.  
42  Jürgen HABERMAS’a ait bu kavramla ifade edilen ve modernliğin olumsuzluklarını 

dışlamadan içerdiği olumlu yönlerde kullanılabilecek potansiyele dikkat çeken yaklaşım 
hakkında bkz. Mithat SANCAR, “Şiddet, Şiddet Tekeli ve Demokratik Hukuk Devleti”, 
Doğu Batı, Yıl: 4, Sayı: 13, Kasım-Aralık-Ocak 2000-01, s. 32-36.  

43  Weber’in eylem tasnifi bu ikisiyle sınırlı değildir. Weber akılcı eylem dışında iki eylem 
türüne daha işaret etmektedir. Bu tasnifin ve eylem türleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
RAYNAUD/ RİALS, Siyaset Felsefesi Sözlüğü, s. 707, Ahmet ÇİĞDEM, Bir İmkân 
Olarak Modernite, İletişim Yayınları, İstanbul 2004, s. 152.  

44  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 131. ss 
45  Manheim araçsal akıl kavramı yerine işlevsel akıl kavramını kullanmaktadır.  
46  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 133.  
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Gerçekten de, hem modernliğin hem de rasyonalitenin ortaya çıkmış 
olan olumsuzlukları dönüştürme potansiyelini de bünyesinde taşıdığı 
düşüncesi, hem modernliğe daha geniş bir perspektiften bakma şansı 
sağlamakta hem de hayatlarımızı şekillendiren tüm bu dinamikler karşısında 
bizlere aktif bir rol sunmaktadır. Daha da heyecan verici olan ise, bu 
düşünce, içinde yaşadığımız yapılar karşısındaki umutsuzluğumuzu umuda 
dönüştürmektedir. Yine de belirtmek gerekir ki, modern dönemde dünyaya 
ve yaşama bugüne kadar araçsal akıl hükmetmiştir. Bir başka anlatımla, 
modernliğin temel özelliklerine araçsal aklın değersel akıl karşısındaki 
galibiyetleri renk vermiştir. Ve araçsal aklın bu tartışmasız galibiyeti ve 
egemenliğinin sonuçları 20. yüzyılda Holocaust’a kadar varmıştır.  

Akılcı dünyanın “akıllı” idaresi: Bürokrasi  

Daha önce de belirtildiği gibi, bürokrasi bir örgütlenme ve yönetim 
modelidir ve bu yönü ile hiç de modern dönemlere özgü değildir. İnsanların 
toplum halinde yaşadıkları her yer ve dönemde örgütlenmelere ve yönetim 
biçimlerine rastlanmıştır. Ancak bürokrasi, modern dünyaya özgü bir 
örgütlenme ve yönetim modelidir. Nitekim bürokrasi, modernliğe özgü 
araçsal aklın gerekleri doğrultusunda kurulmuştur ve araçsal aklın ilkelerine 
göre işlemektedir. Hatta bürokrasinin, modern kurumlar arasında araçsal 
aklın -ve doğal olarak rasyonalitenin- izlerini en belirgin biçimde taşıyan 
kurum olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bir başka anlatımla, bürokratik 
örgütler araçsal aklın somutlaştığı yapılardır ve belki de başka hiçbir modern 
kurumda araçsal akılın ilkelerine bu denli açıklıkta rastlamak mümkün 
değildir. Bu yönü ile bürokrasi, tarihin diğer dönemlerinde ortaya çıkan 
örgütlenme ve yönetim biçimlerinden ayrılmaktadır.48  

                                                                                                                   
47  Habermas da akıl kavramı üzerinden olmamakla birlikte modernliğe ilişkin “yaşam 

dünyası” ve “sistem” kavramlarını kullanarak benzer bir ayrıma gitmektedir. Buna göre, 
“yaşam dünyası, kültür, kişilik ve sosyal iletişim ağlarını kapsayan bir alandır. Bu alan 
uzlaşma amacında olan süjelerin dünyasıdır. Habermas, bu bağlamda, iletişimsel eylemden 
bahsetmektedir. Sistem ise devlet ve ekonomiye hâkim olan bürokratik aygıtların alanıdır. 
Sistem dünyası, iletişimden ziyade somut amaçlara ulaşmayı hedefler. Başka bir deyişle 
sistem perspektifi, araçsal ve stratejik eylemi ön plana çıkarmaktadır”. “Habermas, 
bürokratik örgütlerin her türlü sosyal ilişkilere burnunu sokmasıyla toplumsal yaşamın 
tehdit edildiğini göstermeye çalışmaktadır. Bu ‘yaşam dünyasının kolonizasyonu’ 
neticesinde, amaca yönelik araçsal eylem iletişimsel eylemin yerine geçmektedir”. 
LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 144-145.  

48  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 137. Tarihteki farklı örgütlenme 
modeller hakkında bkz. ABADAN, Bürokrasi, s. 15–45.  
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Modern bürokratik örgütlenmelere ilişkin olarak verilen tanımlarda da 
bürokrasi ile rasyonalite arasındaki ilişki açığa çıkarılmaktadır. Nitekim 
bürokrasi, “etkili ve ekonomik bir şekilde ve tüm eylemlerin koordinasyon 
ve kombinasyonuyla, mutabık kalınan hedeflere ulaşmak amacıyla uygun 
görevleri bireylere ve gruplara tahsis etmeyi içeren bir süreç”49 ya da daha 
genel olarak “belirli amaçlara ulaşmak için uygun araçların devreye 
sokulması” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlarda, tam da rasyonalitenin 
öne çıkardığı araçsal akla uygun olarak, amaçlar değil araçlar ön plana 
çıkarılmakta; bürokrasinin “bir biçimde” belirlenmiş olan amaçlara ulaşmak 
için en uygun araçları bulmaya yönelik bir örgütlenme tipi olduğu 
vurgulanmaktadır.  

Çoğunlukla devletin idare aygıtı ile özdeşleştirilen bürokrasi kavramı, 
bu yanılgının aksine modern toplumun tamamı için öngörülmüş bir 
örgütlenme ve yönetim modelidir.50 Dolayısıyla, gerek devletin faaliyetleri 
gerek sivil faaliyetler için, bürokratik örgütlenme ve yönetimin ilkeleri 
geçerlidir. Hatta bürokrasi modeli ilk olarak devlet idaresi alanında değil, 
fabrikalarda ortaya çıkmıştır.51 Bu durum, idarenin işleyişindeki mantık ile 
herhangi bir malı en uygun maliyetle üretmek amacındaki bir fabrikanın 
işleyişindeki mantığın paralelliğini ortaya koyması bakımından oldukça ilgi 
çekicidir. Bu paralellik idarenin işleyişi ile özel sektörün işleyişi arasındaki 
yakınlığı göstermesinin ötesinde, bugün bize oldukça sıradan görünen 
yönetim biçimlerinin kökenini gösterdiği için de ilgiyi hak etmektedir. 
Dolayısıyla burada esasen idare aygıtı olarak bürokrasi üzerinde durulacak 
olmasına rağmen, fabrikalardaki üretimin rasyonel bir biçimde örgütlenme 
hikâyesine, kısa da olsa değinmek faydalı olacaktır.  

Fabrikalarda toplanmış olan işgücünün üretim sürecinde rasyonaliteye 
uygun örgütlenmesi ilk olarak Frederick Taylor tarafından bir kuram haline 
getirilmiştir. Taylorizm ya da Bilimsel Yönetim İlkeleri Kuramı olarak 
adlandırılan bu kuram kısaca, üretimin en verimli yani en düşük maliyetle en 
fazla kârı sağlayacak şekilde, üretim sürecinin baştan sona rasyonel-bilimsel 

                                                 
49  Jacques ELLUL, Teknoloji Toplumu, Çev: Mustafa Ceylan, Bakış Yayınları, İstanbul 

2003, s. 21.  
50   Bu yanılgı bürokrasi kavramının yaygın olarak devletin verimsiz işleyişini ve 

kırtasiyeciliği ifade etmek üzere kullanılıyor olmasından kaynaklanmaktadır.  
51  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 137-138.  
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ilkeler doğrultusunda örgütlenmesidir.52 Bir mühendis olan Taylor, en 
önemli eserlerinden birisi olan Bilimsel Yönetimin İlkelerinde bir işçinin 
üretim sürecini inceleyerek; süreç içerisinde yapılan hareketlerin birbirinden 
bağımsız parçalara bölünmesinin, gereksiz hareketlerin ayıklanmasının ve 
gerekli olduğuna hükmedilen hareketin ayrı birer işlev olarak farklı işçiler 
arasında paylaştırılmasının en verimli üretimi sağlayacağını keşfetmiştir.53 
Tek amacı en verimli üretim şeklini belirlemek olan Taylor’un bu keşfi 
sonucunda; üretim süreci parçalara ayrıldı ve daha önce üretim sürecinin 
tamamına vakıf olan ve bir ürünün üretimini başından sonuna kadar yapan 
işçi, artık bu süreçteki tek bir hareketi durmadan tekrarlayan bir robot haline 
geldi. Bir başka deyişle mekanikleşti. Çünkü daha verimli bir üretim için, 
kişisel özelliklerini üretim sürecine yansıtan bir “insan”a değil; tüm 
kişiselliğinden arınmış, makinelere ihtiyaç vardı. Bir üretim faaliyetini çeşitli 
hareketlere bölüp bu hareketleri standartlaştırmak ve rutinleştirmek ise, 
işçinin kişisel özelliklerini üretim sürecinden silmek için inanılmaz elverişli 
bir yoldu. Bu tercihin sonucunda, işçinin ürettiği “şey”e ve dolayısıyla da 
emeğine yabancılaşması, hayatının büyük kısmını mekanikleşen üretimin bir 
“dişlisi” gibi geçirmesinin bir önemi yoktu. Çünkü tüm bu sonuçlar araçsal 
aklın değerlendirme alanında değildi. Üretim süreci hesaplanamaz ve 
denetlenemez hareketlerden arındırılmış ve rasyonalizasyon sağlanmıştı.54 
Zaten baştan itibaren araçsal aklın önümüze koyduğu hedef de bu değil 
miydi? 

İnsanın mekanik dünyaya entegre edilmesi, bu işleyişte kişisel 
özelliklerinden arındırılarak bir makine haline getirilmesi ve tek işlevinin bu 
mekanik dünyanın işleyişinde bir dişliden ibaret sayılmasında Taylorizmin 
büyük etkisi vardır. Ve bu etki kuşkusuz idare aygıtının örgütlenmesine de 
yansımıştır.  

İster bir fabrika, ister devletin idare aygıtı olsun bürokratik tarzda 
örgütlenen her örgütün amacı; verimli ve etkin bir işleyiştir.55 Dolayısıyla 

                                                 
52  Taylorizm ve Bilimsel Yönetim İlkeleri Kuramı hakkında bkz. Nicos P. MOUZELİS, 

Örgüt ve Bürokrasi, Çev: H. Bahadır Akın, Çizgi Kitabevi, Konya 2001, s. 101–121.  
53  Frederick Winslow TAYLOR, Bilimsel Yönetimin İlkeleri, Çev: H. Bahadır Akın, Çizgi 

Kitabevi, Konya 1997, passim.  
54  İşçiye ve onun emeğine ilişkin Taylorizmin bu bakışı, işçiyi ve emeği üretim sürecindeki 

diğer girdiler gibi görmekte, onlar gibi hesaba tabi tutmakta ve nesneleştirmektedir. 
WEBER, Sosyoloji Yazıları, s. 335.  

55  ABADAN, Bürokrasi, s. 93-94.  
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bürokratik56 örgütlenmelerde öne çıkan kaygı, bu örgütleri ortaya çıkaran 
düşünceye de uygun olarak, verimliliği ve etkinliği sağlayacak araçların 
bulunmasıdır. Bu verimli ve etkin işleyiş sonucunda ortaya çıkacak sonuçlar, 
yani verimli ve etkin işleyişle hangi hedeflerin amaçlandığı önemli değildir. 
Zaten bürokrasiyi kuran “akıl” da amaçlarla ilgilenmeyi çoktan terk edip 
“araçsallaşmıştır”. Bürokratik işleyişe yön veren ilkeler de belirli bir amaca 
en etkin ve verimli bir biçimde ulaşmayı gözetmekte ve tabi ki, önceden 
belirlenmiş olan amacı değerlendirmek için bize hiçbir imkân 
tanımamaktadır.57 58  

Bürokrasinin en önde gelen niteliklerinden birisi, tıpkı bir fabrikada 
olduğu gibi, mekanik işbölümüdür.59 Örgütün yürüttüğü faaliyet çeşitli 
bölümlere ayrılmıştır ve bu bölümlerin her biri ayrı birer “görev” olarak 
tanımlanmıştır. Bu görevlerin sınırları ise yazılı, açık ve kesin kurallara 
bağlanmıştır.60 Örgütün bir bütün teşkil eden faaliyetinden kopartılan bu 
görevler standartlaştırılıp, rutinleştirilmiş; bu sayede, bürokrasi, yazılı 
kurallarla katılaştırılmış mekanik bir işleyişe kavuşturulmuştur. 

Bu mekanizma içinde kamu görevlileri, –tıpkı fabrikadaki işçiler gibi– 
bürokrasi makinesinin düzenli çalışmasını sağlayan makinenin küçük birer 
parçası konumuna geldiler. Çünkü her gün, tıpkı mekanik bir saatin çarkları 
gibi, görevlerinin gerektirdiği rutin hareketleri tekrarlayıp durdular. Bu 
sayede kamu görevlilerinin bürokrasinin işleyişine direnme olasılıkları da 
minimal düzeye indirildi. Nasıl ki, bir makinenin parçasının tek var oluş 
biçimi makinenin işleyiş düzeneğine uymaksa kamu görevlisinin de 
                                                 
56  Çalışmanın geriye kalan bölümünde bürokrasi sadece devlet idaresinin örgütlenmesi 

anlamında kullanılacaktır. 
57  Bu çalışmada bürokrasinin etkin ve verimli çalışma konusunda diğer örgütlenme tiplerine 

oranla sahip olduğu üstünlüğe değinilmeyecektir. Bürokratik örgütlenmenin teknik olarak 
en üstün örgütlenme modeli olduğu bir veri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada 
amaçlanan, bürokrasinin etkinlik ve verimlilik konusundaki avantajlarını yadsımak 
değildir. Aksine bürokrasinin etkin ve verimli bir örgütlenme olduğu ön kabulünden 
hareketle, etkinlik ve verimliliği sağlarken ortaya çıkan olumsuzluklar üzerinde durmak 
amaçlanmaktadır.  

58  Bu başlık altında bürokrasi ve bürokrasinin nitelikleri konusunda yapılan açıklamalar, 
herhangi somut bir bürokrasiyi değil, Weber’in “ideal tip” bürokrasisini göz önünde 
bulundurarak yapılacaktır. İdeal tip hakkında bkz. MOUZELİS, Örgüt ve Bürokrasi, s. 
59–60, 65.  

59  ABADAN, Bürokrasi, s. 50.  
60  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 139-140, WEBER, Sosyoloji 

Yazıları, s. 290.  
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neredeyse tek şansı bürokratik işleyişe itaattir.61 Zira kamu görevlisi 
bürokratik düzene entegre olduğu zaman denetleyemediği zorlamalara da 
boyun eğmek durumunda kalmakta62; iktidar bu sayede şiddet kullanmaktan 
çok daha dolaylı ve etkili bir hükmetme imkânına kavuşmaktadır. Çünkü 
“iktidar, güç kullanarak cezalandırma şeklinde uygulandığında, en tehlikeli 
ve çoğunlukla en korkutucu halini al[sa da] kurumsallaşmış pratiklerin 
tekrarlanması yolu ile sessizce işlediğinde, genellikle en kuvvetli ve sürekli 
haline ulaşır”.63  

Tüm bunların yanı sıra, mekanik işbölümü sonucunda kamu 
görevlileri, örgütün yürüttüğü işin sonuçlarından da kolaylıkla 
uzaklaşmaktadır. Ne de olsa kamu görevlilerinin çoğu, sadece kendilerine 
düşen görevleri yerine getirmekle yükümlendirildiklerinden nihai sonuçla 
ilişkili ne bir yükümlülükleri ne de bir sorumlulukları bulunmaktadır. Zaten 
pek çok durumda görevler o kadar küçük parçalara bölünmüştür ki, bir kamu 
görevlisinin kendi hareketlerinin diğerlerinin hareketleri ile birleşerek ne 
gibi bir sonuç doğuracağını bilmelerine de imkân yoktur. Bir cümleyle 
özetlemek gerekirse, kamu görevlileri örgütün faaliyetlerinin vardığı 
sonuçlara yabancılaşmışlardır.  

Bürokrasideki işbölümünü destekleyen bir diğer nitelik ise, hiyerarşik 
yapılanmadır. Bürokratik örgütlerde faaliyet görevlere bölünmekle 
yetinilmemiş; bu görevler ve görevleri yerine getiren görevliler arasında bir 
astlık üstlük ilişkisi de kurulmuş; alttaki görevliyi bir üsttekinin emirlerine 
tabi kılan bir hiyerarşi zinciri oluşturulmuştur. Böylelikle kamu 
görevlilerinin görevlerini gerektiği gibi yerine getirip getirmedikleri de 
kolaylıkla denetlenebilir hale gelmiştir.64 Bir kamu görevlisi bir yandan bazı 

                                                 
61  Kamu görevlilerinin direnmeden itaat etmelerini sağlamak için hareketlerinin 

mekanikleştirilmesi düşüncesinde de bilim adamlarının çalışmalarının etkisi vardır. 
“Descartes […], kralların üzerinde sürekli bir etki bırakmış özel bir modele gözlerini 
çevir[mişti]: otomaton. Bu etki hiçbir surette keyfi veya tesadüfi değildi; çünkü […] saatin 
içindeki parçalar yoluyla ‘canlandırılan’ hayvan ya da insan şeklindeki otomatik figürler, 
kayıtsız şartsız itaat, mutlak düzen ve tam kontrole dair kraliyet taleplerinin […] 
mükemmel bir tecessümüydü”. Descartes’in aklını kurcalayan soru şuydu: “Acaba canlı 
organizmalar makinalarmış gibi idare edilip açıklanamazlar mı?”. MUMFORD, Makina 
Efsanesi, s. 150.  

62  RAYNAUD/ RİALS, Siyaset Felsefesi Sözlüğü, s. 709.  
63  Anthony GİDDENS, Ulus Devlet ve Şiddet, Çev: Cumhur Atay, Devin Yayıncılık, 

İstanbul 2005, s. 18.  
64  WEBER, Sosyoloji Yazıları, s. 291.  
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kamu görevlilerinin hiyerarşik üstü olması dolayısıyla onları denetlerken bir 
yandan da kendi hiyerarşik üstüne hesap vermekle yükümlendirilmiştir.65 
Etkili bir denetim için hiyerarşi zincirden daha iyi bir mekanizma kolay 
kolay bulunamaz. Hiyerarşik denetim, bürokrasinin vazgeçilmez 
özelliklerinden birisi olan disiplini sağlamaktadır ki; eğer hedef en kısa 
yoldan bir sonuca varmaksa disiplinin önemi ve değeri yadsınamaz.  

Hiyerarşik yapının etkin ve verimli çalışmak konusunda bürokrasiye 
üstünlük sağlayan diğer bir yönü ise; kamu görevlilerinin üstlerinden gelen 
emirlere –bu emirleri sorgulamaksızın- itaat etmelerini pekiştirmesidir. 
Kural olarak bir kamu görevlisi üstünden gelen bir emri hemen yerine 
getirmek zorundadır. Açıkçası kamu görevlileri de çoğu zaman üstlerinden 
gelen emirleri sorgulamak yerine hemen uygulamayı tercih etmektedirler. 
Nitekim hiyerarşinin sağladığı disiplin, “kamu görevlilerinin her zamanki 
çalışmaları içinde mutlak itaate yönelik bir tutumlar yumağına sahip 
olmaları[nı]” sağlar.66 Böyle bir yapı içinde “her türlü kişisel eleştiri kayıtsız 
şartsız durdurulur, aktör gözünü kırpmadan ve kendini tümüyle [görevine] 
vererek emri yerine getirmeye koyulur”.67 Hiyerarşik yapılanmada üstünün 
emrini yerine getiren bir kamu görevlisi doğacak sonuçlardan sorumlu 
kılınmadığından, emirlere itaat bir kat daha kolaylaştırılmış olmaktadır. 
Kamu görevlisinin hareketi ile bu hareketin sonuçları arasındaki bağ 
hiyerarşi zinciri dolayısıyla zayıflamakta, emre itaat yükümlülüğüyle de 
sorumluluk duygusu ortadan kalkmaktadır.68  

Bürokraside hemen göze çarpan bir diğer özellik ise, yüksek derecede 
uzmanlaşmadır. Bilindiği gibi bürokraside bir göreve atama yapılırken göz 
önünde bulundurulan, atanacak olan kişinin görev konusunda uzman 
olmasıdır.69 Yüksek derecedeki uzmanlaşma bir yandan bir görevi işinin 
“ehli”ne teslim ederek en verimli işleyişi sağlarken; diğer yandan da kamu 
                                                 
65  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 140.  
66  WEBER, Sosyoloji Yazıları, s. 312.  
67  WEBER, Sosyoloji Yazıları, s. 331. s 
68  Kamu görevlisinin hiyerarşik üstünden gelen emirlere itaat yükümlülüğünün istisnası, 

“kanunsuz emir”dir. Buna göre, kamu görevlisi kanuna aykırı olan emirleri yerine 
getirmek zorunda değildir. Ne var ki, emri veren hiyerarşik üst, kanuna aykırı olan emri 
yazılı olarak tekrar ederse kamu görevlisinin, emrin içeriğinin suç teşkil etmemesi şartıyla, 
bu emri yerine getirmesi gerekir. Kanunsuz emir kurumu ile hiyerarşik üstün emirlerine 
itaat kuralı bir ölçüde yumuşatılmış olmakla birlikte, itaat kavramı bürokratik 
örgütlenmenin temel niteliği olmaya devam etmektedir.  

69  PIERSON, Modern Devlet, s. 42–43.  
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görevlisinin hareketinin sonuçlarından uzaklaşmasını kolaylaştırmaktadır. 
Çünkü belli bir konuda uzman olan kamu görevlisinin uzman olduğu 
alandaki bir görevi yaparken birinci kaygısı, kendi uzmanlık alanı ile ilgili 
olan kısmı en iyi şekilde yapmak olacaktır. Farklı bir anlatımla, kendi 
uzmanlık alanının sınırları ile çevrelenmiş olan kamu görevlisinin yapılan 
faaliyete ilişkin bakış açısı oldukça daralmaktadır. Faaliyeti değerlendirirken 
sadece uzmanlığının gereklerini doğru bir biçimde yerine getirip getirmediği 
ile ilgilenmektedir.  

Bürokratik örgütlenmenin bir başka özelliği ise, gayrişahsî bir 
örgütlenme olmasıdır. Bürokrasiye özgü mekanik işleyişi sağlayabilmek için 
bu işleyişe katılan kamu görevlilerinin de mekanikleşmesi sağlanmalıdır. 
Bunun için ise, kamu görevlilerinin kişisel özelliklerinden arındırılmaları 
gerekir. Aksi takdirde mekanik işleyiş bozulacaktır. Bir başka anlatımla, 
etkin ve verimli çalışmaya programlanmış olan bürokrasi içine sızan; 
hesaplanamaz, denetlenemez ve kontrol edilemez kişisel özellikler, etkinlik 
ve verimlilikten uzaklaşmaya neden olacaktır. Bürokratik işleyişi, kamu 
görevlileri tarafından örgüte taşınacak kişiselliklerden arındırmanın bir yolu, 
yukarıda değinilen kamu görevlisinin hareketlerini standartlaştırıp, 
rutinleştirmek ve bir süre sonra hareketlerin otomatik olarak yapmasını 
sağlamaktır. Bürokrasi içinde bunu kolaylaştıran bir faktör ise, kamu 
görevlilerinin hareketlerinin bütün ayrıntılarının kurallarla belirlenmiş 
olmasıdır. Bu durumda kamu görevlisi önüne gelen somut olayda duruma 
özgü bir değerlendirmeye girişmeden önceden belirlenmiş kuralları takip 
ederek sonuca varabilecektir.70  

Kamu görevlilerini kişiselliklerinden ayırmanın bir diğer yolu ise, özel 
hayat alanı ile iş alanının kesin bir biçimde birbirinden ayrılmasıdır.71 Kamu 
görevlisi görevini yerine getirirken özel hayatındaki kimliğinden tamamen 
ayrılmakta ve özel kimliğinden apayrı bir kimliğe bürünmektedir.72 Bu iki 
kimlik aynı kişide birleşiyor olsa da, birbirinden tamamen ayrıdır. Bu kesin 
ayrım sayesinde, kamu görevlisinin kişisel özelliklerinin etkisi bürokratik 
                                                 
70  ELLUL, Teknoloji Toplumu, s. 21.  
71  Özel yaşam alanı ile iş yaşamının ayrılmasının köklerini sanayileşme süreci ve üretimin 

fabrikalarda yapılmaya başlanmasında bulmak mümkündür. Sanayileşmeden önce “aile ve 
işletme, ev idaresi ve mesleki faaliyet, köyle ilgili olmayan çalışma sahalarında da 
birleştirilmiş bulunuyordu. Kapitalizm kendinden önce birleşik olan bu iki hayat alanını 
parçalamıştır. Bu suretle iş münasebeti, hem mekân hem de manevi bakımdan evden 
uzaklaşmıştır”. ABADAN, Bürokrasi, s. 47.  

72  WEBER, Sosyoloji Yazıları, s. 292.  
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alandan silinebilmektedir. Kamu görevlisi “insani” özelliklerini özel 
hayatında bırakıp, bunlardan arınmış ve bambaşka biri olarak görevini 
sürdürebilmektedir. Kamu görevlisi kimliği dışında herhangi birisinin eşi, 
babası, kardeşi, arkadaşı, dostu olan, hayattan zevk alan, acı çeken, 
merhamet duyguları taşıyan bir kişi, bu iki kimlik arasındaki kesin ayrım 
dolayısıyla, kendisi ile derin bir çatışmaya girmeden işyerinde bu 
özelliklerinin hiçbirisini işe yansıtmadan bir “otomaton” işlevine 
bürünebilmektedir. Sonuç olarak, “resmi görevlerin kişisellikten tümüyle 
uzak özelliği, [kamu görevlisinin] özel yaşamıyla resmi yaşamını ilke olarak 
ayırmasıyla da beslenerek, görevlinin disipline dayalı sabit bir 
mekanizmanın işlevsel koşullarıyla bütünleşmesini kolaylaştır[maktadır]”.73 
Özel hayat ve iş hayatı arasındaki bu ayrım örgütsel alanlardaki ilişki 
biçimlerine de yansımaktadır. Özel hayat alanında ortaya çıkan duygusal ve 
kendiliğinden ilişkiler duygusallığa ve öngörülemez kendiliğindenliğe 
meydan vermeyen iş hayatında yerlerini yapay ve akılcı ilişkilere 
bırakmaktadırlar.74 Bunun sonucunda, bürokrasiler önceki örgütlenmelere 
oranla, çok daha fazla kişi arasında bir ilişki kuruyor olmakla birlikte, bu 
kişileri birbirlerine yakınlaştırmak yerine uzaklaştırmaktadır. Çünkü kişilerin 
bu örgütler dolayısıyla kurdukları ilişki salt araçsal ve biçimseldir.75  

Bürokratik işleyiş, önceki örgütlenmelerden farklı olarak, yazılılık 
ilkesine göre yürütülmektedir.76 Tüm işlemler yazılı bilgi, belge ve dosyalar 
üzerinden yapılmaktadır. Modern devlete özgü olan resmi istatistik ve 
dosyalama sistemi sayesinde idare, toplum üzerinde dolaylı ve görünmez bir 
gözetleme ve denetleme imkânı bulmaktadır. Kişiler hakkında toplanan ve 
gerektiğinde kullanılmak üzere yazılı şekilde saklanan bilgi ve belgeler 
idarenin istediği kişiye ulaşma ve faaliyetlerini takip etmesini 
sağlamaktadır.77 Bunun dışında bürokrasinin işleyişinin çok büyük bir 
oranda yüz yüze ilişkilerle değil de dosya üzerinden olması, bürokrasi ile 
ilişkiye giren kişilerin bu süreçte nesneleşmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu 
işleyiş sayesinde hakkında işlem veya eylem yapılan kişiler artık birer 
“insan” olmaktan çıkmakta; birer “sayı” veya “isimden” ibaret hale 

                                                 
73  WEBER, Sosyoloji Yazıları, s. 307.  
74  Bu ayrım Habermas’ın özel alan ve sistem alanı/araçsal eylem ve iletişimsel eylem ayrımı 

ile örtüşmektedir.  
75  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 19.  
76  WEBER, Sosyoloji Yazıları, s. 292.  
77  GİDDENS, Ulus Devlet ve Şiddet, s. 67–69.  
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gelmektedir.78 Söz konusu işleyiş, her olayı, önceden belirlenmiş kuralların 
tarafsız olarak uygulanacağı birer vaka olarak algılar. Bu algı, bürokrasi ile 
karşı karşıya gelen bireyler arasında eşit muameleyi sağlamakla birlikte, 
kişileri soyut kuralların üzerinde tatbik edileceği nesnelere 
dönüştürmektedir. Kişileri bürokrasi ile her karşılaşmasında 
“insansızlaştıran” bu süreç, modern idarelerin en soğuk ve korkutucu yönü 
gibi görünmektedir.  

Özetlenen bu nitelikler, bürokrasinin araçsal akılla bağlantısını ortaya 
çıkarmaktadır. Görüldüğü gibi bürokrasinin özgün karakteri, araçsal akla 
uygun olarak, bürokratik işleyişte amaçların dikkate alınmamalarını araçların 
ise tam tersine tek amaç haline gelmesini sağlamaktadır. Farklı bir anlatımla, 
bu nitelikler sayesinde bürokratik örgüt ve bu örgüt tarafından yerine 
getirilen yönetim biçimleri kayıtsız bir biçimde birilerinin belirlediği 
hedefleri etkin ve verimli bir biçimde yerine getirmeye kanalize 
olabilmektedir. Daha kısa ifade etmek gerekirse, en küçük ayrıntısına kadar 
rasyonalite doğrultusunda kurulan bürokrasi, bir bütün olarak, 
“araçsallaşmaktadır”.79 Bir kez kurulduktan sonra ortadan kaldırılması çok 

                                                 
78  LOO/REIJEN, Modernleşmenin Paradoksları, s. 141.  
79  Bürokrasinin araçsallaşmasında Amerika menşeli kamu yönetimi biliminin ilişkisi 

rasyonalite ile modern bilim arasındaki ilişki ile paraleldir. Kamu yönetimi biliminde 
egemen olan kuramlar, bürokrasiye bir araç olarak yaklaşmaktadır. Bu kuramlar 
siyaset/yönetim ayrılığı üzerine temellendirilmişlerdir. Bu disiplinin kuruluşuna ve 
gelişimine kısaca bakmak, bu bağlantıyı ortaya çıkaracaktır. Sosyal bilimler alanında 
geçmişi pek de eskilere götürülmeyen kamu yönetiminin kuruluşu, bu disipline ilişkin 
yazında da sıklıkla dile getirildiği gibi, Woodrow Wilson’ın 1887 yılında kaleme aldığı 
“İdarenin İncelenmesi” başlıklı makalesi ile özdeşleştirilmekledir. Bir başka anlatımla, 
kamu yönetimi doktrininde Wilson’ın 1887 yılında yazdığı söz konusu makale, bu 
disiplinin kuruluşu ve “doğum tarihi” olarak kabul edilmektedir. Wilson bu makalesinde 
kamu yönetimini teknik bir iş olarak değerlendirmekte ve kamu yönetimi disiplinini de bu 
değerlendirmesine koşut olarak sosyal bilimin diğer alanlarından bağımsız, kendine özgü 
ilke ve kuralları olan bir disiplin olarak tasarlamaktadır. Kısacası Wilson, kamu yönetimi 
disiplinini tasarlarken yönetim-siyaset ayrımından hareket etmekte ve bu disiplini siyaset 
biliminden bağımsız teknik bir disiplin olarak ele almakta, daha doğrusu kamu yönetimi 
disiplininin yönetim-siyaset ayrımı üzerine temellendirmektedir. Bkz. Cahit EMRE, 
“Yönetim Bilimi”, in: Türkiye’de Kamu Yönetimi, Der: Burhan Aykaç/Şenol Durgun/ 
Hüseyin Yayman, Yargı Yayınevi, Ankara 2003, s. 58. Wilson’ın kamu yönetimini üzerine 
inşa ettiği yönetim-siyaset ayrılığı temeli bu disipline egemen olan çeşitli yaklaşımlar 
tarafından da genellikle sorgulanmaksızın kabul edilmiştir. Gerçekten de kamu yönetimi 
disiplininde çeşitli dönemlerde geçerlilik kazanmış düşünceler, kamu yönetiminin 
yönetim-siyaset ayrılığı üzerine kurulmuş bir disiplin olduğu yönündeki Wilson’ın 
görüşünü bir veri olarak kabul etmişler ve bu temele ilişkin bir sorgulamaya girişmemişler. 
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zor olan bu örgütsel yapı, araçsal niteliği dolayısıyla her amaç doğrultusunda 
kullanılabilecek en etkili modern “silahtır”. Çünkü “bir kez kurulmuş 
bulunan aygıtın nesnel vazgeçilmezliği, özgül ve ‘kişisellikten arınmış’ 
niteliğiyle birlikte, bürokratik mekanizmanın […] onu denetlemesini bilen 
herkesin elinde kolaylıkla çalışabilmesi anlamına gelir”. Örneğin “bir 
düşman bölgeyi işgal ettikten sonra rasyonel düzene sahip bir görevliler 
sistemi pürüzsüz işlemeye devam edebilir; yüksek görevlilerin değiştirilmesi 
yeterlidir. Kalan görevli ordusu çalışmaya devam eder”.80 Nitekim bu 
görevli ordusu önüne konulan her amaç uğruna etkin bir biçimde 
durmaksızın çalışmaya programlanmıştır. 

Sonuç Yerine: Hitlerin “Ölümcül Silahı” Olarak “Bürokrasi”  

Tarihe insanlığın yaşadığı en korkunç ve en soğukkanlılıkla işlenmiş 
kıyım olarak yazılan Holocaust-Yahudi soykırımı- ve Nazi dönemini 
açıklamak üzere pek çok görüş ileri sürülmüştür. Bir düşünce, bu soykırımı 
Yahudi tarihine ilişkin bir sorun ve Alman modernleşmesinin zayıflıklarının 
bir neticesi olarak yorumlarken; diğer bir düşünce, Nazi döneminde 
yaşananlara modernliğin ortadan kaldırmaya çalıştığı, esasen de 
modernlikten önceki zamanlarda kalmış olması gereken barbarlığın aniden 
“hortlaması” olarak yaklaşmaktadır. Bu düşüncelerin ikisi de, aslında aynı 
noktada birleşmektedir. Bunlara göre; Holocaust’un modernlikle bir ilişkisi 

                                                                                                                   
Bkz. Birgül AYMAN GÜLER, “Nesnesini Arayan Disiplin: Kamu Yönetimi”, in: 
Türkiye’de Kamu Yönetimi, Der: Burhan Aykaç/Şenol Durgun/Hüseyin Yayman, Yargı 
Yayınevi, Ankara 2003, s. 535. Kısacası, yönetim-siyaset ayrımı üzerinden hareket eden 
bu yaklaşımlar kamu yönetimini yönetime ilişkin teknik bir alan olarak kabul etmişlerdir. 
Bunun sonucunda ise kamu yönetimi disiplinine ilişkin sorun ve çözülmesi gereken 
sorular: “nasıl daha iyi bir örgütlenme ve daha iyi bir yönetim oluşturulabileceği”, “daha 
etkin ve verimli bir yönetimin hangi genel geçerli ilkelere bağlı olması gerektiği” 
noktalarında yoğunlaşmıştır. Kamu yönetimini bu şekilde algılayan ve disipline ilişkin 
sorun ve sorunları yukarıda formüle edilmeye çalışılan sorular temelinde ortaya koyan 
yaklaşımlar, sürekli olarak daha etkin ve verimli bir yönetim için evrensel ilkeler üretme 
arayışında olmuşlardır. Bu yaklaşımın amacı kamu yönetimini modern bilimin ölçütlerine 
uygun bir bilim haline getirmekti ve bunun için de bürokrasi “bilimsel” yönleriyle, teknik 
olarak ele alınmalıydı. Bu çabayla hareket eden kamu yönetimi kuramları yeni bir bilim 
yaratırken inceleme nesnelerinin araçsallaşmasına da büyük katkılar sağlamışlardır.  

80  WEBER, Sosyoloji Yazıları, s. 313.  
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yoktu. Yaşananlar, olsa olsa yeterince modernleşememekle açıklanabilecek 
bir vahşetti.81  

Bauman ise, bu yaklaşımların ikisini de reddederek 20. yüzyılın 
ortalarına doğru yaşanan bu soykırımın, modernliğin bir süre askıya alınması 
sonucunda değil; bizzat modernliğin sunduğu olanakların kullanılmasıyla 
gerçekleştiğini savunmuştur.82 Yazara göre, “modernlik, soykırımın yeterli 
sebebi olmasa da gerekli koşuludur”.83 Holocausta ilişkin bu yaklaşımı ile 
Bauman, modernliğin, bizim hayatımızın her safhasını düzenleyen modern 
kurumların ve tabi ki modern dünyada huzur içinde yaşadığını sanan bu 
dünya sakinlerinin modernliğin diğer yüzü ile yüzleşmesini sağlamıştır.  

Söz konusu tartışmaların ayrıntılı değerlendirmesine burada yer 
verilmeyecek olmakla birlikte, şu kadarını söylemek gerekir: Holocaustun 
modernlikle bağlarını koparmak ve yaşananları barbar dünyanın modern 
dünyayı geçici bir süreliğine işgali olarak yorumlamak, modernliği 
aklamaktan başka bir işe yaramamaktadır. Gerçekçi bir yaklaşım, Nazi 
döneminde yaşananları modernlikle bağlantılı olarak ele almayı gerekli kılar. 
Bu nedenle, bu çalışmada soykırıma ilişkin ikinci yaklaşım benimsenmiş ve 
modernliğin Holocaustun gerçekleşmesini olanaklı kılan özellikleri üzerinde 
durulmuştur. Modernlik ve Holocaust arasındaki irtibat, çalışma boyunca ön 
plana çıkarılan araçsal akıl ve bürokrasi kavramları aracılığı ile 
incelenmiştir. Diğer bir anlatımla, Holocausta giden yolda, araçsal akıl ve 
bürokrasinin ne şekilde kullanıldığına işaret edilmeye çalışılmıştır.  

Yahudi soykırımından araçsal aklın üstlendiği ilk işlev, böyle bir 
fikrin ortaya çıkmasını sağlamak yönünde olmuştur. Daha açık ifade etmek 
gerekirse, modernliğe özgü araçsal akıl olmadan, Holocaust düşünülemezdi. 
Düşünülebilecek bir soykırım ise, araçsal akıl üzerine temellendirilmiş olan 
Holocausta benzeyemezdi. Araçsal aklın bu düşünceyi mümkün kılması, her 
şey gibi toplumu da bir nesne olarak algılamasından kaynaklanmıştır. 
Nitekim araçsal akıl tarafından kurulan modern düşüncede, toplum yoğrulup 
şekil verilebilecek, daha doğrusu, şekil verilmesi zorunlu olan bir nesnedir. 
Çünkü modern dönemde en ehemmiyetli uğraş, toplum mühendisliğidir. Bu 
                                                 
81  Yahudi soykırımına ilişkin bu yaklaşımlar ve bu yaklaşımların etkisindeki sosyoloji 

çalışmaları hakkında bkz., Zygmunt BAUMAN, Modernite ve Holocaust, Sarmal 
Yayınevi, İstanbul 1999, s. 17-23.  

82  Yazarın bu yöndeki görüşleri için bkz., BAUMAN, Modernlik ve Müphemlik, s. 45; 
BAUMAN, Modernite ve Holocaust, s. 11.  

83  BAUMAN, Modernlik ve Müphemlik, s. 70.  
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düşüncelerin ortaya çıkardığı devlet tipi ise, Bauman’ın deyişiyle toplumu 
düzene sokan “bahçeci devlet”tir.84  

Bauman’a göre;  

 “Modern devlet, egemenliğindeki insanları, aklın yasaklarıyla 
uyumlu, düzenli bir topluma dönüştürmek için onları kapsamlı bir 
şekilde incelemeyi misyon edinmiş, kutsal bir cihat gücü olarak 
doğdu. Rasyonel bir şekilde tasarımlanan toplum, modern devletin 
causa finalisi ilan edilmiştir. [Bu devlet], nüfusun mevcut [yabani, 
terbiye edilmemiş] durumunu gayrı meşru sayıp, var olan yeniden 
üretim ve özdengeleme mekanizmalarını elden çıkardı. Bunun yerine, 
değişimi, rasyonel tasarımın öngördüğü istikamete yöneltmek 
amacıyla inşa edilen mekanizmaları yerleştirdi. Aklın yüksek ve 
sorgulanamaz otoritesince yönetildiği varsayılan bu tasarım, günün 
gerçekliğini değerlendirme ölçütlerini sundu. Bu ölçütlere göre, 
nüfusu ikiye böldü: Beslenecek ve özenle çoğaltılacak faydalı bitkiler 
ve yok edilecek ya da kökünden sökülecek yabani otlar”.85  

Almanya’da başlayıp tüm Avrupa’ya yayılan ve Holocaustla 
sonuçlanan süreci başlatan da tam olarak, modernliğe özgü toplum 
mühendisliği hevesleriydi.86 Her şey Bauman’ın tasvir ettiği gibi 
gerçekleşmişti. Önce bahçeciliğe soyunan bir yönetim iş başına gelmiş; 
toplumu düzenli ve bakımlı bir “bahçe” haline getirene kadar kademe 
kademe ilerlemiştir. Düzenli bir bahçe yaratmak uğruna girişilen ilk faaliyet 
ise, bahçede yaşamakta olan bitkileri; soyunu devam ettirmesi için her türlü 
önlem alınması gereken “nadide” bitkiler ile bahçe düzenini alt üst edip, 
“nadideler”e zarar veren “yabani ot”lar olarak ayırmak olmuştur. Böylece ari 
ırktan olan Almanlar ile bu ırktan olmayanlar –ki bunların büyük bir 
bölümünü Yahudiler oluşturmaktaydı- birbirinden ayrılmıştır. Bu ayrımdan 
sonra yapılması gereken ilk iş ise, bahçeyi en “akıllıca” yöntemlerle “yabani 
otlar”dan arındırmaktı.  

Bu şekilde bir toplum mühendisliği projesi çizilip hedef belirlendikten 
sonra iş, bu hedefi en verimli ve etkili yöntemle sonuca ulaştıracak olan 

                                                 
84  BAUMAN, Modernite ve Holocaust, s. 31.  
85  BAUMAN, Modernlik ve Müphemlik, s. 34.  
86  Hitlerin komutasındaki toplum mühendisliği modern tarihteki küresel toplum 

mühendisliğinin en aşırı ve en iyi belgelenmiş örneklerinden bir tanesidir. BAUMAN, 
Modernlik ve Müphemlik, s. 45.  
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bürokrasinin devreye sokulmasına kalmaktaydı.87 88 Belirtmek gerekir ki, 
Nazi Almanyası’nda bürokrasi, toplum mühendisliği sürecinde kendinden 
beklenen işlevi, neredeyse mükemmelen yerine getirmiştir. Bir başka 
anlatımla, Nazi döneminde bürokrasi, Weber’in tarif ettiği ideal tipe oldukça 
yaklaşmış ve “ideal” işleyişe kavuşmuştur. Ne var ki, bürokrasinin bu 
mükemmel işleyişi hiç de modernliğin insanlığa vaat ettiği dünyayı yaratmak 
amacına yönelmemişti. Evet, bürokrasi kendinden beklendiği gibi etkili bir 
yönetim özelliğini sergilemiştir; ancak diğer yandan, Weber’in bürokrasi 
konusunda ileri sürdüğü çekincelerin de ciddiliği ortaya çıkmıştır. Weber 
bürokrasinin bir yandan bilinen tüm örgütlenme ve yönetim modelleri 
arasında teknik anlamda en üstünü olduğunu tespit ederken ve adeta bu 
modele hayranlık beslerken, diğer yandan da, bu modelin insanlık için 
doğurabileceği tehditleri sezinliyordu. Nazi Almanyası’nda yaşananlar ise, 
Weber’in sezgilerini doğrular nitelikteydi.  

Holocausta giden yolda bürokrasi, tam da kendi doğasına uygun bir 
biçimde, birileri tarafından belirlenmiş olan hedefe ulaşmak için en etkili 
tekniği bulma ve bu tekniğin gerekleri doğrultusunda çalışma “ödevi”ni 
başarıyla yerine getirmiştir. Ve yine kendi doğası gereği, ortaya çıkacak olan 
sonuca ilişkin ahlaki bir sorgulamaya girişmemiştir. Buna ek olarak, 
rasyonaliteye yaslanan modern bilim de, önüne konulan bahçe modeli ile hiç 
ilgilenmemiş; bu bahçeyi yaratırken kullanılacak tekniklerden hangilerinin 
daha etkili ve verimli olacağını araştırıp durmuştur. Nitekim Holocaust da bu 
arayışların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Zira sürecin en başında 
Holocaust fikri –bir teknik olarak- belirlenmiş değildi. İlk başlarda, 
Yahudilerden arınmış bir ırk yaratma hedefi doğrultusunda kullanılması 
tasarlanan araç, Yahudileri toplum sınırları dışına sürmek, yani göç 
ettirmekti. Gel gör ki, gelişmeler bu aracın yetersizliğini ortaya çıkarmıştı. 
Sonuçta bu aracın yerini alacak daha etkili ve verimli bir araç aranırken 
Yahudilerin top yekûn yok edilmeleri sonucuna ulaşılmıştır.89  

                                                 
87  BAUMAN, Modernlik ve Müphemlik, s. 46.  
88  Almanya’da kökleri I. Fredrich dönemine kadar giden oldukça köklü bir bürokrasi söz 

konusuydu. İyice kökleşmiş olan bu bürokrasi kendisini Nazi yönetiminin hizmetine 
sunmak için gerekli tüm nitelikleri haizdi. I. Fredrich dönemindeki yönetim anlayışı 
hakkında bkz., Gianfranco POGGI, Modern Devletin Gelişimi, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2001, s. 94-95.  

89  BAUMAN, Modernite ve Holocaust, s. 36.  
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Hemen belirtmek gerekir ki, bu aracın keşfi neredeyse kendiliğinden 
olmuştur. Nitekim Ellul’un de belirttiği gibi, hedefe ulaşmak için 
“kararlaştırılan yöntemin rasyonel bir bakış açısıyla, tatmin edici olacak 
şekilde her şey ölçülüp matematiksel hesabı yapıldığında ve yöntem pratik 
bakış açısından o zamana dek kullanılanların veya rakip yöntemlerin açıkça 
en etkilisi olduğunda, teknik hareket kendi kendini yönlendirir hale 
gel[mektedir]”.90 Diğer bir ifadeyle, “yöntemler arasındaki seçim, artık insan 
ölçüsüne göre yapılmakta, hiçbir şeyin önleyemeyeceği mekanik bir süreç 
olarak gerçekleşmektedir”.91 Bu yöntemler arasında bir tercih yapılırken 
moral ölçütler kesinlikle devre dışındadır. Moral değerlendirmelerden 
bağımsız oluşu, yapılacak olan seçimi yönlendiren tekniğin –aklın- doğasına 
içkin olan bir niteliktir.92  

Holocasuta ulaşmak doğrultusunda programlanmış olan bürokrasi 
aygıtının işleyişinde araçsal akıl tarafından belirlenmiş olan ilkelere de 
önemli iş düşmüştür. Örneğin bürokrasinin en temel niteliklerinden olan 
mekanik işbölümü, bürokrasi aygıtına Holocaustu gerçekleştirmek 
konusunda önemli bir imkân sağlamaktaydı. Mekanik işbölümü sayesinde, 
soykırım faaliyeti ayrıntılı bir biçimde bağımsız görevlere bölünmüş ve her 
bir görevin farklı görevliler tarafından yerine getirilmesi sağlanmıştır. Bu 
bölümleme ise, parçalara ayrılmış görevleri yerine getiren görevliler 
açısından soykırım sonucunu görünmez hale getirmiştir. Diğer bir anlatımla, 
görevin parçalara ayrılması sonucunda, görevlilerin soykırım sonucu ile 
kendi faaliyetleri arasında bir neden sonuç ilişkisi kurmak zorunluluğu 
ortadan kalkmıştır.  

Bunun yanı sıra, bürokrasi içerisinde standartlaştırılmış ve 
rutinleştirilmiş hareketler sayesinde görevliler fazlasıyla mekanikleşmişler; 
mekanikleştikleri oranda da itaatkârlaşmışlardı. Mekanik bir biçimde işleyen 
ve bu sayede bürokrasi makinesinin durmaksızın çalışmasını sağlayan birer 
dişli görevi gören görevlilerin sonuca ilişkin bir sorgulama yapmadan yoğun 
bir itaatle verilen görevleri yerine getirmeleri bürokrasinin olağan 
özelliklerindendi ve bu özellik bürokrasi aygıtının önüne soykırım hedefi 
konulduğunda da değişmemişti. Daha kısa bir anlatımla, birer makine gibi 
kurgulanan ve bürokrasi aygıtına mekanik bir biçimde entegre edilen 

                                                 
90  ELLUL, Teknoloji Toplumu, s. 91.  
91  ELLUL, Teknoloji Toplumu, s. 93.  
92  ELLUL, Teknoloji Toplumu, s. 108. Aynı yönde bkz., LOO/REIJEN, 

Modernleşmenin Paradoksları, s. 132.  
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görevliler, soykırım sırasında kendilerine verilen herhangi bir görevi ifa eder 
gibi hareket etmeye devam etmişlerdi. Kısacası, Nazi yönetimi, 
kurumsallaşmış pratiklerden istifade ederek, sessizce ama kuvvetli ve sürekli 
bir iktidar olarak işleyişini sürdürmüştür.93  

Bu işleyişte bürokrasinin hiyerarşik niteliği de görevlilerin görevlerini 
sorgulamaksızın yerine getirmelerini sağlamıştır. Nitekim üstün emirlerini 
sorgulamaksızın yerine getirmekle yükümlü olan bir görevlinin itaatini 
sağlamak, herhangi bir emre göre hareket etmeyen bir görevliye göre çok 
daha kolaydır. Üstünün emrini yerine getiren bir görevli, çoğu zaman bu 
emrin sonuçları ile ilgilenme gereği duymamaktadır. Çünkü o, sadece verilen 
emri yerine getiren bir emir kuludur ve ortaya çıkacak sonuçlardan sorumlu 
olmayacağını düşünmektedir. Bürokratik işleyiş içindeki en önemli 
sorumluluğu, üstünün emirlerine uymaktır. Hiyerarşik örgütlenmenin Nazi 
Almanyası’nda ne denli önemli bir işlev gördüğü, savaş sonrası yapılan 
yargılamalar sırasında ortaya çıkmıştır. Nitekim soykırım hedefine yönelmiş 
faaliyetlerde yer aldığı için yargılanan görevlilerin pek çoğu, savunmasını, 
üstünden aldığı emirler doğrultusunda hareket ettiği argümanı üzerine 
kurmuştur.  

Holocausta varan yolda bürokrasinin aksamadan çalışmasını sağlayan 
bir diğer özellik ise, gayrişahsiliktir. Bürokrasi, bu niteliği sayesinde özel 
hayatlarında insani duygularla hareket eden görevlilerin görevleri başında en 
insanlık dışı muamelelerin uygulayıcısı olmalarını sağlamıştır. Bürokrasi 
günlük hayatında birilerinin babası, annesi, kardeşi, çocuğu olan 
görevlilerin, başkalarının babası, annesi, kardeşi veya çocuğunun yok 
edilişinde görev almalarını sağlamıştır. Bunu ise, görevlilerin özel 
hayatlarındaki kimlikleri ile kamusal kimliklerini bir daha bir araya 
gelmeyecek biçimde ayırarak sağlamıştır. Özel hayatında insani değerler 
üzerine kurulu bir kimliğe sahip olan kişilerin görev sırasında bu 
kimliklerinden apayrı ve kesinlikle insani özelliklerle donatılmamış bir 
başka kimlikleri vardı. Dolayısıyla bürokrasinin kurduğu alanda herkes 
mekanik birer görevliydi ve bu alanda kişisel ve insani etkilere, duygusal 
ilişkilere kesinlikle yer yoktu. Bu kişisellikten ve “insani”likten arınmışlık 
bürokrasinin işleyişine büyük bir etkinlik sağlıyordu. Nitekim “[b]ürokrasi 
ne denli ‘insanlıktan uzaklaşırsa’ o denli kusursuz gelişmekte; resmi işlerden 
sevgi, nefret ve tüm duygusal öğeler ne denli ayıklanırsa, bürokrasi asıl 

                                                 
93  GIDDENS, Ulus Devlet ve Şiddet, s. 18.  
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niteliğine o denli yaklaşır”.94 Bürokrasi “insanlıktan uzaklaştığı” nispette, 
hesap edilemez ve denetlenemez tüm kişisel etkiler devre dışı bırakılmış ve 
her aşaması önceden öngörülebilen bir işleyiş sağlanmış olur. Bürokratik 
işleyişte “insanlık”tan sıyrılan sadece görevliler değildir. Aynı zamanda 
bürokratik yönetimle karşı karşıya gelenler de birer nesne haline 
gelmektedir. Sözü edilen nesneleştirme, bürokrasinin dosya üzerinden yazılı 
işleyişi sayesinde mümkün olmaktadır. Bu işleyiş biçimi, bürokrasinin 
muhataplarını birer isim veya sayıdan ibaret saymaktadır. Nazi döneminde 
de, bürokrasinin nesneleştirme yöntemine bolca başvurulmuş ve soykırım 
mağdurları birer sayıya dönüştürülmüştür. Bu mantık ile işleyen bir yapıda 
ise, gaz odalarına gönderilen her kişi, toplama kampının listesinden silinen 
bir sayıya indirgenmiştir. Nesneleştirmenin bir başka boyutu ise, toplama 
kamplarının fabrikaların çalışma usulüne göre yönetilmesi sonucunda 
gerçekleşmiştir. Daha açık ifade edilecek olursa, toplama kamplarına 
kapatılan insanlar, adeta hammadde olarak düşünülmeye ve muamele 
görmeye başlamışlardır. Örneğin, “Auschwitz modern fabrika sisteminin 
sıradan bir uzantısı [gibi işlemekteydi]. Mal üretmek yerine, hammadde 
insanlardı ve son ürün ise ölümdü; yöneticinin üretim çizelgesinde, günde şu 
kadar birim diye özenle belirtilmişti. Modern fabrika sisteminin en önemli 
simgesi olan bacalar insan etinin yakılmasıyla oluşan keskin dumanlar 
püskürtüyordu. Modern Avrupa’nın son derece akıllıca düzenlenmiş olan 
demiryolu ağı, fabrikalara yeni tür hammadde taşıyordu”.95  

Kısaca toparlamak gerekirse, bir toplum inşası projesi ile yola çıkıp 
insanlığın tanıklık ettiği en sistematik ve soğukkanlılıkla yürütülmüş 
soykırıma giden yolda Hitler’in belki de en etkili silahı, belirtilmiş olan 
hedefler doğrultusunda her zaman ve aksamadan “tıkır tıkır” işlemiş olan 
bürokrasi idi. Çünkü bürokrasi, onu kullanmasını bilen herkes tarafından 
etkin bir biçimde kullanılabilecek biçimde dizayn edilmişti ve Nazi yönetimi 
de bu silahı ne şekilde kullanacağını gayet iyi biliyordu.96 Tabi ki, bu durum, 
Holocausta giden yolda görev almayı zorunlu kılmıyordu. Nazi 
Almanyası’ndaki kamu görevlilerinin Holocausta kendi hareketleri ile 
katkıda bulunmamayı seçmesinin bir yolu vardı. Bu yol, bürokrasi 
makinesinin tamamen dışına çıkmaktı. Çünkü bürokrasi aygıtının bir görevli 
                                                 
94  WEBER, Sosyoloji Yazıları, s. 310.  
95  BAUMAN, Modernite ve Holocaust, s. 25-26.  
96  Bürokrasi bu özellini de araçsal akıldan almıştı. Çünkü araçsal akıl da “her şeye ayak 

uydurabilir. Geleneksel insancıl değerlerin hem savunucuları hem de karşıtları tarafından 
kullanılabilir”. HORKHEIMER, Akıl Tutulması, s. 70.  
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tarafından durdurulması mümkün değildi.97 İşleyişi tek başına durdurması 
mümkün olmayan kişiler açısından geriye kalan tek seçenek ise, bu 
mekanizmanın bir parçası olmaya son vermekti. Bunun ise, kişiler açısından 
büyük bedelleri olduğu açıktı. Oysa, bürokrasi makinesinin bir dişlisi olarak 
kalmak kişiye bedel ödemek yerine, olup bitenlere sırtını dönme ve her 
şeyden habersizmişçesine hayatına huzurla devam etmesi için sınırsız 
olanaklar sunmaktaydı.98 Ve maalesef tercihlerini araçsal aklın ilkelerine 
göre yapmaya, yani mantıklı seçimler yapmaya şartlanmış ve alışmış modern 
bireylerin pek çoğu, bu kolaycılıktan yakalarını kurtaramamış, insanlık adına 
yaşanmış en büyük utancın ortasında, bedel ödemeyi değil; “mantıklı” 
davranarak, bürokrasinin çarkları arasına sığınmayı tercih etmiştir.  

Nazi Almanyası’nda yaşananlar ve İkinci Dünya Savaşı, modernlik ve 
rasyonalite tarafından kurgulanan modern devletin, vaat edilenin aksine, 
toplumu şiddetten arındıramadığını, hatta şiddetin çok daha sistematik ve 
örgütlü biçimde kullanılmasına olanak tanıdığını ortaya çıkarmıştır. İkinci 
Dünya Savaşı’nın yıkımını yaşayan Avrupa, tüm bu tecrübeler neticesinde; 
modern araçsal akıl kavramını sorgulamaya, insan haklarını ön plana 
çıkarmaya, bürokrasinin yapısını içten dönüştürecek yeni demokratik 
yönetim modelleri aramaya başlamıştır.  

 

 

                                                 
97  WEBER, Sosyoloji Yazıları, s. 311-312.  
98  BAUMAN’ın da tespit ettiği gibi, bürokrasi Holocaustun tek nedeni olmasa da, kendi 

içinde Holocaustun önüne geçecek mekanizmalara sahip değildir. Bkz., BAUMAN, 
Modernite ve Holocaust, s. 28.  
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TÜRK CEZA HUKUKUNDA DOLANDIRICILIK SUÇLARI 

 

KOREL’ e  

Zeki HAFIZOĞULLARI* 

 

Giriş 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, dolandırıcılık suçlarını, hem sistem 
hem de tanım olarak, mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunundan oldukça 
farklı düzenlemiştir.  

Kanun, dolandırıcılık suçunu tanımlamış, ancak hileli davranışlar 
temelinde oluşturulmuş olan dolandırıcılık suçlarını, malvarlığına karşı 
suçlar arasında “dolandırıcılık” başlığı altında sistemli bir biçimde 
düzenlememiştir. 

Temel suç olan dolandırıcılık suçu da dâhil, hileli davranışlarla işlenen 
diğer dolandırıcılık suçlarının, tanımlarının tam, ifadelerinin yeterli, 
dillerinin anlaşılır olduğu söylenememektedir. Bu durum, bu suçları 
tanımlamakta, kapsam ve sınırlarını belirlemekte zorluklar çıkarmaktadır. 

Kanun bugünden yarına değişmeyecektir.  

Burada, olabildiğince, muteber doktrin ve uygulamadan yararlanarak, 
dolandırıcılık suçlarının bize göre bir sisteminin kurmaya, tanımlarını 
yapmaya, kapsamı ve sınırlarını belirlemeye çalışacağız.  

Tabii bu bizim düşüncemiz.  

Kuşkusuz, herkes ne düşündüğünü ortaya koyarsa, sakıncalar büyük 
oranda giderilmiş olacaktır 

 

 

                                                 
*  Prof. Dr., Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi.  
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1. Kanunun düzenlemesi 

Dolandırıcılık, iyi niyet kuralının ihlalidir. 

Dolandırıcılık, bir kimsenin, hileli davranışlarla, kendisinin çıkarına 
olarak, başka bir kimsenin malvarlıklarına zarar vermesidir. Dolandırıcılık, 
günlük beşeri ilişkilerde, ticari hayatta serbestle yasağın ince çizgisidir. 

Dolandırıcılık insanlık kadar eskidir. Dolandırıcılık fiilleri ilkel veya 
gelişmiş tüm toplumlarda suç sayılmıştır. 

Dolandırıcılık suçlarının, 765 sayılı Kanundan farklı olarak, Kanunda, 
yığma olmanın ötesinde, kendi kimliğinin belirlediği sistemli bir 
düzenlemesi yoktur. Kanun, 157. maddede Dolandırıcılık suçuna, 158. 
maddede Nitelikli dolandırıcılık suçuna, 161 maddede Hileli iflas suçuna, 
162. maddede Taksirli if1las suçuna, 163. maddede Karşılıksız yararlanma 
suçuna, 164. maddede Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi verme 
suçuna yer vermiştir.  

Bu suçları, teke tek, malvarlığına karşı diğer suçlardan ayıran ortak 
temel özellik, şu veya bu şekilde hileli davranışlarla işlenmeleridir.  

Kanunun paçal bir yöntem izlemiş olmasına bakmaksızın, suçların, 
söz konusu bu ortak özellikleri esas olmak üzere, geçerli ortak bir başlık 
altında sistemleştirilerek incelenmeleri, onların anlamlarının oraya 
çıkarılmasını, kapsam ve sınırlarının belirlenmesini kolaylaştıracaktır.  

Gerçekten, Kanunun iradesi bulunup çıkarılmak isteniyorsak, herhalde 
geçerli tek yöntem, öncelikle, paçal usulle yapılmış düzenlemeleri geçerli bir 
sisteme kavuşturmaktır. Zaten, kanun koyucuların, genelde, kanunilik ilkesi 
gereğince,  iradelerini anlaşılır kılmak için, suç saydıkları beşeri davranışları 
tanımlamak yanında, ayrıca o davranışları, temel ortak özelliklerini 
gözeterek, geçerli bir sistemsel yapıya kavuşturmak istedikleri 
gözlenmektedir.  

2. Dolandırıcılık suçu 

2.1. Suçun tanımı 

Kanun, suçu, bir kimsenin,“Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, 
onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar 
sağlaması” biçiminde tanımlamaktadır.  
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765 sayılı Kanun, suçu, bir kimsenin, “bir kişiyi kandırabilecek nitelikte hile 
ve desiseler yaparak, kendisine veya başkasına haksız bir menfaat 
sağlaması” olarak tanımlamıştır. 

Tanımlar biri ötekinden farklıdır.  

Gerekçede, farklılığın nedeni açıklanmamıştır. 

Bu durum, Kanun uygulanırken, 765 sayılı Kanun döneminde oluşmuş 
olan doktrin ve uygulamadan yararlanmanın mümkün olup olmadığı 
meselesini akla getirmektedir. Çözümün kolay olmadığı açık olmakla 
birlikte, kanunun yorumunda, söz konusu doktrin ve uygulamadan 
yararlanmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz. 

2.2. Fail, hukuki konu, mağdur, maddi konu 

Ayırımsız, herkes suçun faili olur. Bazı sıfatları haiz olmak, suçun 
cezasını artıran neden sayılmıştır. Ancak, fail kamu görevlisi olduğunda, 
fiili, koşulları olduğunda, zimmet yahut irtikâp suçunu oluşturabilir. 

Suçun hukuki konusu, kişilerin malvarlığı değerlerinin korunmasına 
ilişkin kamusal çıkardır.1 Ancak, suçla, sadece kişilerin malvarlığı değerleri 
teminat altına alınmamakta, aynı zamanda, malvarlığı ilişkilerinde, kişilerin 
rızalarını serbestçe ifade etmeleri de teminat altına alınmaktadır.2 Gerçekten, 
gerekçede, suçla, “kişilerin malvarlığı hakkının korunması amaçlanmıştır” 
ve ayrıca “ Aldatıcı nitelik taşıyan hareketlerle, kişiler arasında var olması 
gereken iyi niyet ve güven ihlal edilmektedir. Bu suretle kişinin irade 
serbestisi etkilenmekte ve irade özgürlüğü ihlal edilmektedir” denmektedir. 

Herkes suçun mağduru olur. Mağduru, suçla, malvarlığı değerleri 
azalan, yani zarar gören kimsedir. Kanun “ onun veya başkasının zararına 
olarak” dediğinden, failin hileli davranışlarının sonucu olarak zarar gören 
kişi, bizzat failin hileli davranışlarının muhatabı olan kimse, yani aldatılan 
kişi ile zarar gören kişi aynı kişi olabileceği gibi, aldatılan başka bir kimse,  
zarar gören, başka bir kimse olabilmektedir. Bu durum, hileli davranışların 
muhatabı olan kimse mi, hileli davranışlardan zarar gören kimse mi, yoksa 
her ikisi mi suçun mağduru olmaktadır sorusunu akla getirmektedir. 
Kuşkusuz, suçun mağduru, failin hileli davranışlarının malvarlığı 
değerlerinde bir eksilme meydana getirdiği kimsedir. Ancak, hileli 
                                                 
1  Maggiore, Diritto penale, Volume II,  Parte Speciale, Delitti e contravenzioni, Tomo 

secondo,  Bologna 1961,  s. 1007 
2  Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte speciale, I, Milano 1966, s. 253 
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davranışlardan etkilenen yahut hileli davranışların etkilediği kimse, anlama 
ve isteme yeteneğinden yoksun olduğunda, failin fiilinin tavsifi meselesi 
ortaya çıkmaktadır. Kimi, bu ipotezde, madem hileli davranışların muhatabı 
kimse anlama ve isteme yeteneğine sahip bir kimse olmaktadır, fiilin, 
kanunun öngördüğü diğer şartlar olduğunda, dolandırıcılık suçunu değil, 
hırsızlık suçunu oluşturduğunu ileri sürmektedir.3   

Suçun maddi konusu, failin hileli davranışlarının sonucunda, bu 
davranışların muhatabı kimsenin veya diğer bir kimsenin malvarlığından 
çıkan, failin veya diğer bir kimsenin malvarlığına giren malvarlığı değeridir. 
Elbette, bu, taşınır yahut taşınmaz bir mal, senet veya para yahut şahsi veya 
ayni bir hak olabilir.  

2.3. Fiil  

Fiil, failin, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması, o kimsenin yahut 
başkasının zararına olarak, kendisine veya diğer bir kimseye bir yarar 
sağlamasıdır.  

Üç unsur ayrı incelenmelidir.  

2.3.1. Hileli davranışlarla bir kimsenin aldatılması 

Kanun, “hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp” diyerek, hileli 
davranışlarla bir kimseyi “aldatmaktan” söz etmektedir.  

Kanun hileli davranışları tanımlamış değildir. Gerekçede de bir 
açıklama bulunmamaktadır. 

765 sayılı Kanun, daha önce “bir kimseyi hulus ve saffetinden 
bilistifade kandıracak mahiyette sanılar veya hileler yaparak hataya 
düşürmekten”  ve daha sonra  “bir kişiyi kandıracak nitelikte hile ve 
desiseler yaparak hataya düşürmekten” söz etmektedir.  

İCK., dolandırıcılığı düzenlediği 640. maddesinde, “hile, desise  veya  
dolap, düzenle bir kimseyi hataya düşürmek” ifadesini kullanmaktadır.  

BK., hileyi, 28. maddesinde düzenlemiş, ancak bir tanım vermemiştir. Özel 
hukukta, bir kimseyi bir irade beyanında bulunmaya, özellikle sözleşme 
yapmaya sevk etmek için, onda kasten hatalı bir kanaat uyandırma veya 

                                                 
3  Maggiore, Diritto penale, s.1009. 
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esasen mevcut olan hatalı bir kanaati koruma veya sürdürme fiiline hile 
denmektedir.4 

Dilde, hile, aldatacak tertip, düzen, birini aldatmak, yanıltmak için 
yapılan plan, düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere dalavere, desise, 
entrika olarak tanımlanmaktadır.5 

Öyleyse, burada, görünen o ki, Kanunun salt bir terim olarak koyduğu, 
herhalde herkesin de bildiğini düşündüğü hilenin yahut hileli davranışların 
ne olduğunun açıklanması gerekmektedir. 

Doktrinde “medeni hile” ve “cezai hile” ayırımı yapılmış, medeni hile 
söz konusu olduğunda salt yalan söylemek, aldatmak yeterli görülürken, 
cezai hile söz konusu olduğunda, hilenin belli bir yoğunlukta olması 
istenmiş, o da harici bir kurgulama, bir mizansen, sahneye koyma olarak 
ifade edilmiştir.6 

Bu düşünce herkesçe kabul edilmiş değildir. Hilenin, özel hukukta ve 
ceza hukukunda farklı olmadığı, ayırımın yapay olduğu ileri sürülmüştür.7 
Ayrıca, başka düşünceler de ortaya atılmıştır. Bir düşünceye göre,  yalan söz 
konusu olduğunda, bir ayırıma gidilmeli, eğer fail mağdura karşı doğruyu 
söylemekle yükümlüyse, failin yükümlülüğünü yerine getirmemesi mağduru 
hataya düşürebilir. Eğer fail gerçeği söylemekle yükümlü değilse yine 
ayırmak gerekir. Eğer fail yalan söylüyorsa bu bir hile değildir, çünkü kimse 
gerçeği söylemeye hukuken mecbur değildir. Buna karşılık, yalan söylemek, 
mağduru hataya sevk etmiş ve buna elverişli de bulunmuş ise, hile teşkil 
eder.8 Diğer bir düşünceye göre, yalan başkasının zararına ve fail lehine 
çıkar sağlamaya yönelik odlunca, diğer hilelerden farklı değildir. Böyle 
olunca, çıplak yalanla, bir sahneye koyuşa ihtiyaç gösteren yalan ayırımının 
artık önemi kalmamaktadır. Yalan, aldatmışsa, hiledir. Yalanın, 
                                                 
4  Eren, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Beta, İstanbul 2006, s.358. 
5  Özon, Osmanlıca-Türkçe Sözlük, Bilgi Yayınevi, Ankara 1971, s.300; Türkçe Sözlük, 

TDK. Yayınları, Ankara 1959, s. 360. 
6  Antolisei, Manuale, I, s.255: Genellikle Alman Cezacı Cucumus’ a atfedilen  mise en 

sce’ne  teorisi, İtalyada, Carrara tarafından,  Programa, Parte Speç., v. IV,  pp. 2344, 2345,  
eserinde savunulmuştur ( nt, 84 ); Maggiore, Diritto penale, s.1010. Carrara’ya göre yalan 
suç değildir. Kimse başkasının sözüne kolayca inanmamalıdır. İnanırsa kusur 
kendisinindir. Ancak hukuk mahkemesinde zararın tazminini ister. Sadece yalan hile 
sayılmaz yalana bir sahneye konuş refakat etmelidir. Erem, Ceza Hukuku, HH. s. 1120. 

7  Erem, Ceza Hukuku, HH. s. 1121 vd.  
8  Erem, Ceza Hukuku, HH. s. 1120. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

410 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

 

dolandırıcılığı yasaklayan hükümde yazılı hile tabirine girmediğini iddia 
etmek doğru değildir. Sağduyu böyle düşünmeyi gerektirir. Gerçekten, 
kendini alacaklının vekili olduğunu söyleyerek borçludan tahsilât yapan 
kimsenin yalanı, hile sayılmalıdır. Hatta para almak için yalandan sevgi 
gösterisinde bulunan kimsenin davranışının bile dolandırıcılık olduğuna 
karar verilmiştir.9  

Bizde, Erem, daha önce  “sanialar veya hileler yaparak” ifadesine yer 
veren 765 sayılı Kanun bağlamında, “hile ise gayri maddi vasıtalar 
kullanılarak mağduru hataya düşürmektir” demekte, ancak bunun bir tanım 
olmadığını, söz konusu ifadenin yalnızca hileyi saniadan ayıt etmeye 
yaradığını, Kanunun da hileyi tanımlamadığını, çünkü “vazıh ve tam bir 
tarif” bulmağa imkân olmadığını söylemektedir.10  

Kanun “hileli davranışlar” demekte, ama hileyi tanımlamamaktadır. 
Hile tanımlanamazsa, hileli davranışlar da tanımlanamaz. Kanun eskiyi 
bozmakla yeni bir şey getirmiş değildir. İş daha da çok karışmıştır. Burada, 
hükmün,  hem dar, hem geniş yorumlanabilir olması durumuyla karşı karşıya 
bulunulmaktadır. Bunlardan birini seçmek keyfe kalmıştır. Herhalde, kör 
düğümü, sonunda Yargıtay çözecektir. 

Ancak, nereden bakılırsa bakılsın, dar veya geniş yorumlansın, Kanun 
“aldatıp” dediğinden, hileden veya hileli davranışlardan, sonuçta, bir 
kimseyi, kendisinin veya başkasının zararına olarak, “aldatma” 
anlaşılmaktadır. Öyleyse, hilenin olabilmesi için, sadece hileli davranışlarda 
bulunmuş olmak yetmemekte, ayrıca o davranışlarla bir kimsenin aldatılmış 
olması da gerekmektedir.  

765 sayılı Kanun, “hile ve desise yaparak hataya düşürüp” diyerek, 
hileli davranışlarla hataya düşürmek arasında bağıntı kurmuştur. Zanardelli 
Kanununda hataya düşürmekten söz edilmiştir. Bu konuda, İCK,  hile, desise 
veya dolap, düzen ile bir kimseyi hataya sevk etmek ifadesini 
kullanmaktadır. Bunlarla aldatmak eş anlamlı değildirler. Aldatmak başka 
bir şey, haytaya düşürmek veya hataya sevk etmek başka bir şeydir. Madem 
hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp denmektedir, hileli davranışlarla 
aldatmak arasında nedensel bir ilişki bulunmaktadır. Böyle olunca, hileli 
davranışları tanımlamak aldatmayı tanımlamakla bağıntılı olmaktadır. Kanun 
ulaç işlevinde ifade ettiği aldatmak terimini tanımlamamıştır. Tanım için, 
                                                 
9  Erem, Ceza Hukuku, HH. s.1120. 
10  Erem, Ceza Hukuku, HH. s. 1118. 
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aldatmak teriminin dildeki anlamına gitmek gerekmektedir. Aldatmak, dilde, 
birçok anlama gelmektedir.11 Bunlar arasında “hataya düşürmek” veya 
“hataya sev etmek”  anlamı yoktur. Dilde aldatmanın Kanunun maksadına en 
uygun anlamı, “karşındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi 
uyanık olmamasından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak” 
olmaktadır. Aldatmanın pasif şekli aldanmaktır. Aldanmak, görünüşe 
kapılarak yanlış bir yargıya varmak, yanılmak; bir hileye, bir yalana kanmak 
anlamına gelmektedir. Öyleyse, aldatmak, bir kimsenin hileli davranışları ile 
diğer bir kimseyi o kimsenin zararına, kendi yararına olarak kandırmaktır. 
Kandırmak, kandırılmak, sonunda bir kimsenin diğer bir kimse tarafından 
hataya düşürülmesi veya hataya sevk edilmesidir. Öyleyse, Kanunun ulaç 
olarak ifade ettiği “aldatıp” terimini, hataya düşürülmek, hataya düşmek 
olarak anlamakta bir sakınca bulunmamaktadır. 

Madem aldatmak veya aldatılmak hataya düşmek veya hataya 
düşürülmektir, hileli davranışlar, cereyan ettiği ortamda nesnel olarak bir 
kimseyi hataya düşürmeye elverişli olan davranışlardır. Suç ancak 
işlenmesine elverişli hareketlerle başlandığında varsa, nesnel olarak hataya 
düşürme niteliğinden yoksun olan yahut aynı şey, nesnel olarak bir kimseyi 
hataya düşürmeye elverişli olmayan davranışlar, hileli davranışlar 
değildirler. Bunlar dolandırıcılık suçunu oluşturmazlar. Bu halde işlenemez 
suç söz konusu olur.  

Kuşkusuz herkes ilişkilerinde dikkatli davranmak, özenli olmak, her 
söze inanmamak zorundadır. Hukuk aptalları koruma cihazı değildir. Bu 
yüzden, kendisinin veya başkasının zararına olarak hataya düşürülmek veya 
düşmekte ölçü, öznel değil, nesnel olmak zorundadır. Nesnel ölçü, herhalde, 
zamanın akışı içinde oluşmuş olan, herkes için ortak beşeri deneyim 
kurallarıdır.12  

Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatmak, yani hataya düşürmek icra 
hareketi ile olabileceği gibi, failin susmamak, doğruyu söylemek hukuki bir 

                                                 
11  Türkçe Sözlük, 1. Birini bilebile maksada aykırı bir yola veya kanışa sürüklemek…, 2. 

Karşısındakinin bilgisizliğinden faydalanarak onun zararına kazanç elde etmek…, 3. birine 
verilen sözü tutmamak…., 4. Bir şeyin görünüşteki bir hali, o şeyin niteliği hakkında 
yanlış fikir verme…, 5. Bir ihtiyacı karşılar kuruntusunu vermek…, 6. ( Karı veya koca ) 
Eşine karşı sadakatsızlık etmek. 

12  Antolisei, Manuale, I, s.261: Kuşkusuz, zarar, malvarlığına karşı tüm diğer suçlarda 
olduğu gibi, zarara uğrayan kimsenin yargısına bakılarak değil, nesnel kriterlerle ve yani 
insanların genelinin yargısı esas olmak üzere belirlenmelidir. 
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yükümlülüğün bulunması halında elbette ihmal hareketi ile de olabilir.  Her 
ne kadar Kanun “hileli davranışlar” dese de, çoğu kez birden çok icra veya 
ihmal hareketinde bulunmaya gerek yoktur, bir tek icra veya bir tek ihmal 
hareketi ile de hileli davranışta bulunmak mümkündür. “ Çok hareketli suç 
görünümünü taşıyan dolandırıcılık” düşüncesi doğru değildir. Kanun Hileli 
davranışlarla aldatma arasında bir neden-sonuç ilişkisi kurduğundan, yapısal 
olarak dolandırıcılık bağlı hareketli bir suçtur. 

Hileli davranışlarla aldatılmış olma,  malvarlığında bir zarar doğurmuş 
olmalıdır. Kanun, hileli davranışlarla, aldatılan kimsenin bir şeyin verilmesi 
veya bir hakkın devredilmesi suretiyle malvarlığında azalmanın, buna 
karşılık diğer bir kimsenin malvarlığında artmanın olmasını istediğinden, 
suç, neticeli bir suçtur13 Malvarlığı değerinin malvarlığından çıkması, yani 
zararın olması, bunun karşılığında yararın meydana gelmesi ile birlikte suç 
tamamlanmış olur.14 Suçun işlendiği yer,  hileli davranışların yapıldığı yer 
değil, failin yararı sağladığı yerdir. Bu itibarla hileli satış sözleşmesinde 
sözleşmenin yapıldığı yerde değil, mal bedelinin ödendiği yerde suç işlenmiş 
olur.15 

Tartışmalı olmakla birlikte genel kanaat suça teşebbüsün kural olarak 
mümkün olduğudur.16 Failin mağdur karşında onu aldatmaya elverişli 
hareketlerde bulunduğu anda suçun icrasına başlanmış olmaktadır. Bu andan 
önceki hareketler, hazırlık hareketleridir, cezalandırılmazlar. 

2.3.2. Aldatılan veya başkası zarar görmüş olmalıdır 

Failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatılması, aldatılanın 
kendisinin yahut başka bir kimsenin zarar görmesini sağlamalıdır. Kanun 
bunu “onun veya başkasının zararına olarak” biçiminde ifade etmiştir. 
Öyleyse, failin hileli davranışlarından, sadece aldatılan zarar gördüğünde 
değil, aldatılan zarar görmeyip aldatılan üzerinden başkası da zarar 
gördüğünde dolandırıcılık suçu mevcut olmaktadır. 

Zarar, kural olarak, maddi zarardır, malvarlığı zararıdır, suçun 
mağdurunun veya suçtan zarar görenin malvarlığında meydana gelen 

                                                 
13  Manzini, Trattato, VIII, s. 378:Dolandırıcılık suçu, sadece tehlike suçu değildir, aynı 

zamanda zarar suçudur. 
14  Maggiore, Diritto penale, s.1016. 
15  Erem, Ceza Hukuku, HH., s. 1134. 
16  Erem, Ceza Hukuku, HH. s. 1134 vd. 
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eksilmedir. Zarar, muhal olmamalı, gerçek olmalı, aynı zamanda fiilen 
mevcut bulunmalıdır. Maddi değeri olmamakla hatıra değeri olan şeyler, ör., 
kıymetli mektuplar, malvarlığına dahildirler. Bu cümleden olarak, ailevi 
değeri olan, hatıra olarak saklanan mektupların hileli davranışlarla bir 
kimsenin aldatılarak elde edilmesi dolandırıcılık suçunu oluşturur17 

Meğerki hileli davranışlarla aldatılmış olmasın, kimsenin, belli bir 
amaçla, ör., yardım, hayır, sadaka, vs.,  karşılık beklemeden, hayrına olarak 
kimseye bir şey vermeyeceği belli, aşikâr  olduğunda da zarar vardır.18  

Edime karşılık bir edimde bulunulduğunda, zararın olup olamadığı 
tartışılmaktadır.  Madem nesnelerin büyük bir kısmı herkes için aynı değere 
sahip olmamaktadır, yani onlardan herkes eşit bir biçimde 
yararlanmamaktadır, karşı edimi kabul edin kimse için edime konu şeyin 
değerinin ne olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Gerçekten, edimler 
arasında nesnel olarak bir denklik olsa bile, edimin konusu şeyden ilgilisi 
yararlanamıyorsa, ortada bir zararın olduğunu kabul etmek gerekmektedir. 
Örneğin, bir tarım aletleri pazarlamacısı, bir çiftçiye, o bölgede hiçbir 
biçimde kullanılması mümkün olmayan bir tarım aletini,  aldatarak, gerçek 
değerine de satmış olsa, kuşkusuz onu dolandırmış olur.19   

Madem zarar hem hileli davranışlarla aldatılanın malvarlığında, hem 
de onun üzerinden bir başka kimsenin malvarlığında da meydana 
gelebilmektedir, bu kimse, suçtan zarar gören olarak, kamu davasına katılma 
hakkına sahiptir.20 

2.3.3. Failin kendisine veya bir başkasına yarar sağlaması 

Kanun zararın karşılığı olarak failin “kendisine veya başkasına bir 
yarar” sağlamaktan söz etmektedir. Gerek 765 sayılı Kanun ve mehazı 
Kanun, gerekse İCK. “haksız bir yarar” ifadesini kullanmıştır. Gerekçede 
yararın niteliğine yer verilmiş değildir. Yarar zararın karşılığıysa, o da, 
haksız olmak zorundadır.21 Herhalde, Gerekçede “hileye maruz kalan kişinin 

                                                 
17  Antolisei, Manuale, I, s.260. 
18  Maggiore, Diritto penale,  s. 1014. 
19  Antolisei, Manuale, I, s.261. 
20  Maggiore, Diritto penale, s. 1014. 
21  Maggiore, Diritto penale, s. 1014: Kanun demese bile, yalnızca yarar değil, zarar da, 

haksız olmalıdır. 
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veya üçüncü kişinin zararına olarak, fail veya bir başkası bir menfaat elde 
etmelidir” denmesi bu anlamdadır. 

Zarardan farklı olarak yararın mutlaka ekonomik nitelikte bir yarar 
olmasının gerekmediği ileri sürülmektedir Gerçekten, bir kimsenin hileli 
davranışlarla aldatıp, salt bağlılık, sevgi duyulan yahut inançsal değeri olan 
bir şeyin kendisine verilmesini sağlamasında olduğu gibi, yarar, manevi 
nitelikte bir yarar da olabilmektedir.22  

Kanun, yararı, sınırlandırmış değildir. Para veya herhangi bir şey, 
hukuku sonuç doğurmaya elverişli bir belge, şahsi hizmet, bir şeyin sadece 
kullanılması yarardır. Sözleşme, makbuz, ibraname, taahhütname gibi 
belgeleri elde etmek de yarar sağlamaktır. Yeter ki, bunlarla, bir kimseye 
zarar verilmiş ve fail veya başkasına bir yarar sağlanmış olsun, söz konusu 
olan, daima maddi, malvarlığına ilişkin bir yarardır. Kuşkusuz, fikri veya 
bedeni bir hizmet elde etmek de yararlanmaktır. Hatta koşulları olduğunda, 
hileli davranışlarla aldatılarak elde edilmiş olan cinsel temas da 
dolandırıcılık sayılmalıdır.23 

Kullanma hırsızlığı gibi kullanma dolandırıcılığı da mümkün 
görülmektedir. Temellük saiki ile hareket etmemiş olsa bile, failin bir şeyi 
sadece kullanmak için elde etmesi halinde de kuşkusuz yararlanmak vardır; 
fiil dolandırıcılık suçunu oluşturur.24 

Yarar sağlamak haksız olmalıdır. Hileli davranışlarla sağlanmış olsa 
bile, yarar faili için haklı ise, dolandırıcılık suçunun oluşmadığı ileri 
sürülmüştür. Gerçekten, ör., satın aldığı ve parasını ödediği şeyi kendisine 
teslim etmeyen satıcıdan o şeyi hileli davranışlarla alan kimsenin fiilinin 
dolandırıcılık suçu olmadığına karar verilmiştir.25  

Ancak, Kanun, 159. maddesinde, bir kimsenin, bir hukuki ilişkiye 
dayanan “alacağı tahsil” amacı ile hileli davranışlarda bulunarak ilişkinin 
diğer tarafını aldatmasını dolandırıcılık saymaktadır. 

 

 

                                                 
22  Antolisei, Manuale,I, s.261. 
23  Erem, Ceza Hukuku, HH., s. 1128. 
24  Erem, Ceza Hukuku, HH., s. 1128. 
25  Erem, Ceza Hukuku, HH., s. 1129. 
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2.4. Hukuka aykırılık  

Fiil hukuka aykırı olmalıdır. Bir kimsenin hileli davranışlarla zararına 
olarak aldatılması her zaman hukuka aykırıdır.  

Hukuka uygunluk nedenlerinden, kanun emrinin, yetkili merciden verilen 
emrin yerine getirilmesinin, meşru savunmanın dolandırıcılık suçu ile 
bağdaşmadığını düşünüyoruz.  

Ancak Niteliği kanunla ( CMK. m. 223  ) tartışmalı kılınan zorunluluk 
halinin dolandırıcılıkla bağdaştığını düşünüyoruz. Örneğin, hasta çocuğuna 
ilaç almak zorunda olan baba, hileli davranışlarla eczacıyı aldatarak reçetede 
yazılı ilaçları aldığında, kuşkusuz zorunluluk halinden yararlanacaktır. 

Kanun “hakkını kullanan kimseye ceza verilmez” demektedir. Ancak, 
herkes, hakkını, hukukun öngördüğü usullere uygun kullanmak zorundadır. 
Eksik borçlar, kişiye, talep hakkı vermemektedir. Öyleyse, ör., 
zamanaşımına uğramış alacağı veya  kumar borcunu, borçlusunu  hileli 
davranışlarla aldatıp, tahsil etmek isteyen kimsenin fiili, dolandırıcılık 
olacaktır. 

Ancak, bu halde, 159. madde hükmünün uygulanamaz, çünkü söz 
konusu hüküm, talep hakkı veren bir alacağın tahsilini cezayı azaltan neden 
saymaktadır. 

2.5. Kusurluluk 

Suç kastla işlenir.  

Kasta ilişkin kurallar bu suç için da geçerlidir. 

Başkasını aldatacağını ve o kişinin veya başkasının zararına olarak 
kendisine veya başkasına haksız bir yarar sağlayabileceğini bilerek ve bu 
neticeyi isteyerek hileli davranışlarda bulunmak iradesi, dolandırıcılık 
kastını oluşturur.26  

Gerçekten, kasttan söz edilebilmesi için, failin sadece davranışını 
bilmesi ve istemesi yetmez, aynı zamanda, davranışının neticesi olarak bir 
kimseyi aldattığını, aldatmasının neticesi olarak bir malvarlığı zararının 
oluştuğunu ve zararın karşılığı olarak suçun işlenmesinin son evresini 
oluşturan bir yararı sağladığını bilmesi ve istemesidir. Elbette, failin, hileli 

                                                 
26  Erem, Ceza Hukuku, HH., s. 1136. 
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davranışlarla bir kimseyi aldattığının, aldatmasının neticesi olan zararın ve 
elde etmek istediği yararın haksız olduğunun bilincinde olması gerekir.27  

Tüm unsurlarının gerçekleşmiş olmasını gerektirdiğinden, bağlı 
hareketlilik arz eden bu suçta, failin, fiilde hataya düşmesi olasılığı fazladır. 
Gerçekten, ör., kendisinde gerçekten doğaüstü güçlerin olduğuna inanan 
büyücünün; hile ile kopardığı paraya hakkı olduğuna inanan kimsenin; şansa 
yer verse bile, teklif ettiği işte, kazançlı çıkacağını ve diğer tarafın zarar 
görebileceğini düşünen şahsın dolandırma kastının bulunduğu söylenemez.28 

Dolandırma kasti önceden veya en azından fiilin işlenmesi esnasında 
mevcut olmalıdır. Kast fiil işlendikten sonra oluştuğunda, artık dolandırıcılık 
suçu söz konusu olmaz, şartları varsa güveni kötüye kullanma suçu söz 
konusu olur.29 

2.6. Ceza  

2.6.1. Ceza ve güvenlik tedbiri 

Dolandırıcılık suçunun cezası, bir yılda beş yıla kadar hapis ve beş bin 
güne kadar adli para cezasıdır. Para cezasının asgari haddi, 52. maddede 
gösterilen gün/para kadardır. 

Gerekçede, dolandırıcılık suçunun işlenmesi suretiyle ele edilen 
yararın miktarının çoğu kez tam olarak belirlenemediği, o yüzden Kanunun 
hapis cezası yanında ayrıca adli para cezasını öngördüğü belirtilmiştir. 
Yararın, kural olarak maddi yarar olduğu kadar, manevi yara da olabildiği, 
ayrıca failden başka bir kimseye de yarar sağlanabildiği düşünülürse,  
gerekçenin geçerli olduğu söylenemez. Gerçekten, Kanun, cezayı 
ferdileştirirken, başkasının gördüğü yararı değil, suçla verilen zararın veya 
tehlikenin ağırlığını ( m. 61 ) esas almıştır. Kanunun kuraldan vazgeçmesini 
gerektiren bir nedenin bulunduğunu düşünmüyoruz. 

Öte yandan, dolandırıcılık suçu, bir tüzel kişinin yararına işlendiğinde, 
Kanun, 169. maddede, tüzel kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulanmasını 
öngörmüştür.  

Ancak, bu hükmün, tüzel kişi hakkında uygulanabilmesi için; tüzel 
kişinin iradesini oluşturan organlarının, failin hileli davranışlarıyla bir 

                                                 
27  Antolisei, Manuale,I, s. 262. 
28  Antolisei, Manuale, I, s. 263; Manzini, Trattato, VIII, s. 442. 
29  Antolisei, Manuale, I, s. 263: Manzini, Trattato, VIII, s. 441. 
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kimseyi aldattığını, dolayısıyla tüzel kişiye bir yarar sağladığını bilmesi ve 
istemesi gerekir. Aksini düşünmek, kimse, olmayan bir fiilinden, olan ama 
iradi olmayan bir fiilinden, hatta iradi olsa bile kusurlu olmayan bir fiilinden 
sorumlu olmaz temel kuralını ihlal etmek olur. Kuşkusuz, tüzel kişinin suçun 
faili olmaması (m. 20/1 ), madem hakkında güvenlik tedbirleri 
uygulanabilmektedir ( m. 20/2 ), bu kuralın mutlak geçerliliğini etkilemez. 
Öyleyse, tüzel kişinin, arızî, rastlantısal olarak, “başkasına bir yarar 
sağlama” anlamında suçtan bir yarar sağlamış olması, hakkında güvenlik 
tedbiri uygulanmasına yer vermez. Bu halde, özel hukuk bakımından, şartları 
varsa, sebepsiz zenginleşme söz konusu olabilir. 

Suç resen kovuşturulur. 

Ancak, Kanun, 159. maddede, ”Daha az cezayı gerektiren hal” adı 
altında, “bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla” dolandırıcılık 
suçu işlendiğinde, hem suçun takibini şikâyete bağlamış, hem de suçu daha 
az ceza ile cezalandırmıştır. Kanun, suçun kapsamını, “alacağı tahsil” ile 
sınırlandırmıştır. Alacak, taraflar arasında, hukuki bir ilişkiye dayanmalıdır. 
Gerekçede, hukuki ilişkinin niteliği belirtilmiş değildir. Hukuki ilişkinin, 
faille mağdur arasında olan  “akdi ilişki” yani akitten doğan bir alacak ilişki 
olduğunu düşünüyoruz. “Alacağı tahsil” dendiğinden,  alacak, belli bir nakit, 
belli bir para olmaktadır. Öyleyse, nakit, para olmayan yahut para, nakit 
karşılığı olarak verilmeyen bir şeyin hileli davranışlarla aldatılarak bir 
kimseden alınması bu suçu oluşturmaz.  

Suçun cezası,  altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. 
Kanun seçenekli ceza koymuştur. Hâkim cezalardan birini seçecektir.  

Adli para cezasının asgari ve azami halteri gösterilmemiştir. Hapis 
cezası adli para cezasına emsal oluşturmadığından,  herhalde genel 
hükümlere gidilecektir. Ancak, adli para cezası esasında “gün” bazlı bir ceza 
olduğundan, hâkim somut olayda verebileceği hapis cezasını düşünerek adli 
para cezasının gününü belirlemelidir. 

2.6.2. Cezalandırılabilme şartı, cezayı azaltan faile bağlı nedenler 
ve etkin pişmanlık  

Kanun, 167. maddede, “Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim 
yapılmasını gerektiren şahsi sebep” adı altında, dolandırıcılık suçunun yakın 
akrabalar arasında işlenmesini, akrabalığın derecesine göre, ya 
cezalandırılabilme şartı, ya da cezayı azaltan kişisel neden saymıştır.  
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Cezalandırılabilme şartı gerçekleştiğinde, fiil suç oluşturmakta, ancak 
akraba kişi bakımından sucun cezalandırılabilir olmadığı kabul edilmiş 
olmaktadır. Bu demektir ki, dolandırıcılık suçuna iştirak halende, suça iştirak 
edenler, iştirakteki yerlerine göre cezalandırılabileceklerdir. 

Kuşkusuz, kişiye bağlı cezayı azaltan nedenden, akraba olmayan suç 
ortakları yararlanamazlar. 

Kanun, 168. maddede, etkin pişmanlık halinde, kovuşturma 
başlamadan veya kovuşturma başlamışsa hüküm verilmeden önce,  zararın 
tamamen giderilmesi şartına bağlı olarak, belli oranlarda cezanın 
azaltılmasını öngörmüştür.  

Kanun, zarar kısmen giderildiğinde, fail hakkında etkin pişmanlık 
hükmünün uygulanmasını, mağdurun rızasının olması şartına bağlamıştır. 
Kanun açıkça “mağdurun rızası” dediğinden, bu ifadenin, dolandırıcılık 
suçunda, madem “başkasının zararına” da işlenebilmektedir, ayrıca  “suçtan 
zarar göreni”  kapsayıp kapsamadığı sorusunu akla getirmektedir. Sözüne 
rağmen, ifadenin mutlak olmadığını, genişletilerek yorumlanabileceğini, 
dolayısıyla zarar görenin rızasının da geçerli olduğunu düşünüyoruz. 

2.7. Nitelikli dolandırıcılık suçları   

2.7.1. Kanunun düzenlemesi 

Kanun, nitelikli dolandırıcılık suçlarını, 508. maddede, iki fıkra olarak 
düzenlemiştir. Birinci fıkra ç atlanmış olarak a’ dan k’ ya kadar 11 bentten 
oluşmaktadır. Bu fıkrada öngörülen nitelikli dolandırıcılıkların cezası iki 
yıldan yedi yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır.  

Ancak, 2005/5377 sayılı Kanunla eklenen hüküm gereğince, e, f, j 
bentlerinde sayılan hallerde, hapis cezasının alt sınırı üç yıldan az ve adli 
para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz. 

Gerekçede “Dolandırıcılık suçunun işlenmesi suretiyle elde edilen 
yararın miktarı çoğu zaman tam olarak belirlenememektedir” denmesine 
rağmen, daha sonra eklenen “adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen 
menfaatin iki katından az olamaz” hükmüne yer verilmiş olması bir 
çelişkidir. Elde edilen yarar madem çoğu zaman belirlenememektedir, 
miktarı belirlenemeyen yararın, iki kat artırılmasının nasıl olacağı 
anlaşılamamaktadır. Ya hüküm ya gerekçe yanlıştır. Kanun yanlış 
olamayacağına göre gerekçe yanlıştır. 
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Öte yandan, Kanunda dil birliğine de uyulmamıştır. Gerçekten, 157. 
maddede “yarar” ve hemen sonra,  158. maddede, “menfaat” kelimesi 
kullanılmıştır. Bu bir gözden kaçma olamaz. Bunun anlamı, Tarihi kanun 
koyucunun, kanun yaparken, görevi olmasına rağmen, dilde özenli 
davranmamış olmasıdır. 

İkinci fıkrada, 765 sayılı Kanunun 278. maddesinde bağımsız bir suç 
olarak düzenlediği “nüfuz ticareti” suçu, aslı tümden bozularak, kiminin 
ifadesiyle “özetlenerek”, dolandırıcılık suçunun “bir nitelikli şekli olarak” 
düzenlenmiştir.  Kanun, cezada, göndermede bulunmuştur. Kanun,  fail 
“yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır” demektedir. Kuşkusuz, 
yukarıdaki fıkra hükmünden maksat,  “iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beş 
bin güne kadar adli para cezası” hükmüdür. 

Esasen kamu idaresine karşı suçlar arasında olması gereken nüfuzunu 
kötüye kullanma veya nüfuz ticareti suçunun malvarlığına karşı suçlardan 
dolandırıcılık suçları arasında düzenlenmiş olması ayrı bir tartışma 
konusudur. Suçla ihlal edilen ve ceza ile korunan hukuki değer veya menfaat 
göz önünde tutulduğunda, suçun yerinin, Kişilere karşı suçlar kümesi içinde 
yer alan Malvarlığına karşı suçlardan Dolandırıcılık suçu olmasının pek 
isabetli olmadığını; paçal, acemice bir düzenlemenin konusu yapıldığını 
düşünüyoruz. 

2.7.2. Dolandırıcılık suçunun Dini inanç ve duygular istismar 
edilerek işlenmesi 

Falcılık, büyücülük, muskacılık, gaipten haber verme, vs., ilkel veya 
gelişmiş her toplumda görülen, bir çıkar karşılığı olarak yapılan, insanlık 
kadar eski, davranış biçimleridir. Elbette bunlar, kamu düzeni bakımından 
zararlı veya tehlikeli görülerek cezalandırmanın konusu yapılabilirler30, 
ancak, hileli davranışlarla kimse aldatılmadığından, dolandırıcılık suçunu 
oluşturmazlar. Kuşkusuz, dolandırıcılık suçunun olmadığı bir yerde, dini 
inanç ve duygular istismar edilerek dolandırıcılık suçunun işlenmesi de söz 
konusu olmaz. 

                                                 
30  1925 tarih ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir 

takım Ünvanların  Men ve İlgasına Dair Kanun. Md. 1. “… falcılık, büyücülük ve gaipten 
haber vermek haber vermek ve murada kavuşturmak maksadiyle nuskacılık gibi unvanlar 
ve sıfatların istimaliyle  bu unvan ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve iktisası… 
memnudur…” 
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Dini inanç ve duygular “ve” ile bir takı yapılmış olmakla birlikte,  
anlamı, kapsamı ve sınırları belirginleştirilmiş değildir.  Gerekçede de bir 
açıklık yoktur. Gerekçede, “ dinin bir aldatma aracı olarak” kullanılmasının 
istenmediği kaydedilmiş, “bu nitelikli unsurun gerçekleşmesi için”, dini 
inanç ve duyguların “aldatma aracı olarak kötüye kullanılması” istenmiştir.  

Böyle olunca, ör., bir kimsenin  dini bir kurum adına hareket ettiğini 
söyleyerek veya hayır işi diyerek yahut bir ibadette bulunulmasını 
sağlayacağını vaat ederek para toplaması, kimilerinin oluşturdukları fonlarda 
günaha işletmeden tasarrufları  değerlendirdiklerine inandırarak birçok 
kimseden topladıkları paraları batırmaları, helal gıda satıyor olma görüntüsü 
altında, inananlarına dinlerince yasaklanan gıdaların satılması, vs.,  
hallerinde dini inanç ve duyguların istismar edilmesi söz konusu olmaktadır. 

2.7.3. Dolandırıcılık suçunun kişinin içinde bulunduğu tehlikeli 
durum veya zor şartlardan yararlanılarak işlenmesi 

Gerekçede, kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlar, 
onun başkalarına güven duymaya en fazla ihtiyaç duyduğu anlar olarak 
nitelendirilmiş,  bu anlardan yararlanılarak hileli davranışlarla bir kimsenin 
aldatılması cezayı artıran neden sayılmıştır. Doğal afetler, trafik kazaları, 
hastalık yüzünden içine düşülen çaresizlik, örnek gösterilmiş, bu hallerde 
bulunan kimselerin daha kolay aldatılabileceklerine işaret edilmiştir. 

2.7.4. Dolandırıcılık suçunun kişinin algılama yeteneğinin 
zayıflığından yararlanılarak işlenmesi  

Algılama yeteneği zayıf olan kişiler hileli davranışlarla daha kolay 
aldatılabilirler. Bu kişilerin bu durumundan yararlanılarak suç işlendiğinde 
ceza artırılacaktır.  

Çocuklarda, yaşlılarda, hastalarda algılama yeteneğinin zayıf olduğu 
düşünülebilir. Algılama yeteneği fiilin işlenmesi esnada zayıf olmalıdır. 
Cezanın bu nedenle artırılabilmesi için, failin, mağdurun algılama 
yeteneğinin zayıf olduğunu bilmesi ve bu durumundan yararlanmayı 
istemesi gerekir. 

Böyle olunca, kişinin algılama yeteneği, mağdur yönünden, isnat 
yeteneğini kaldıran veya azaltan nedenler göz önünde tutularak 
değerlendirilmelidir. 
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2.7.5. Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek 
kuruluşlarının, siyasi parti vakıf veya dernek tüzel 
kişilerinin araç olarak kullanılarak dolandırıcılık suçunun 
işlenmesi 

Gerekçede, sayılan kurumların “toplumda güven beslenen müesseseler 
olarak kabul edildikleri” , dolayısıyla bunlar araç kılınarak dolandırıcılık 
suçu işlendiğinde cezanın artırılmasının gerekli olduğu ifade edilmiştir. 

Bir kimsenin ör., bir siyasi parti veya başka bir kurum adına yardım 
topladığına, eğlence veya piyango bileti sattığına, vs.,  inandırarak, bir 
kimseden, karşılığında makbuz vererek para toplaması, bu suçu oluşturur. 

2.7.6. Dolandırıcılık suçunun Kamu kurum ve kuruluşlarının 
zararına olarak işlenmesi 

Gerekçede suçu ağırlaştıran bu neden hakkında bir açıklama yoktur. 
Madem suç üçüncü kişinin zararına da işlenebilmektedir, üçüncü kişi elbette 
kamu kurum ve kuruluşları da olabilir. Ancak, dolandırıcılık suçu 
malvarlığına karşı bir suç olduğundan, suçtan zarar gören olarak kamu 
kurum ve kuruluşlarının, cezai himaye yönünden, suçtan zarar gören diğer 
kimselerden ayrıcalıklı tutulmasının, yani kamu kurum ve kuruluşlarının 
zararının diğer kişilerin zararından daha önemli görülmesinin nedeni 
anlaşılamamaktadır. 

Suçu ağırlatan bu nedenle, 765 sayılı Kanunun yer verdiği suçu 
ağırlatan nedenin birebir örtüştüğünü düşünmüyoruz. 

Kamu kurum ve kuruluşu suçun mağduru olmaz. Suçun mağduru 
kamu kurum ve kuruluşunun çalışanlarıdır. Bu kişilerin hileli davranışlarla 
aldatılıp kurumları zarara uğratıldığında ceza ağırlaştırılacaktır. Ancak, bu 
ağırlatıcı nedenin uygulanabilmesi için, kast kuralı gereğince failin, fiiliyle, 
kamu kurum veya kuruluşuna zarar verdiğini bilmesi ve istemesi gerekir.  

2.7.7. Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç 
olarak kullanılması suretiyle suç işlendiğinde ceza artırılır. 

Kanun bilişim suçlarını düzenlemiştir. Bunların birçoğunda suçun 
işlenmesinde bilişim sistemi araç olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu 
durum, bilişim suçları ile bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık 
yapılması suçunu ayırmada ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Kanunilik 
ilkesi karşısında durumun ciddiye alınması gerekmektedir. Herhalde olası 
sorunlar fikri içtima kuralına göre çözülecektir. 
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Gerekçede, cezanın artırılması nedeni olarak, bilişim sistemlerinin 
kullanılmasının, suçun işlenmesini kolaylaştırdığı gösterilmektedir. Öyleyse, 
bir kimse, hileli davranışlarında bir bilişim sisteminden yararlanarak bir 
kimseyi aldatıp, o kimseyi veya başkasını zarara uğrattığında, karşılığında 
kendisine veya başka birine bir yarar sağladığında ceza ağırlaştırılacaktır. 

Ayrıca, fail, hileli davranışlarında bir bankayı veya kredi kurumunu 
araç kılarak, bir kimseyi aldatıp, o kimseyi veya başkasını zarara 
uğrattığında, karşılığında kendisine veya başka birine yarar sağladığında da 
ceza artırılacaktır. Gerekçede, banka ve kredi kurumları açısından dikkat 
edilmesi gereken hususun, bu kurumları temsilen, bu kurumlar adına hareket 
eden kişilerin, başkalarını kolaylıkla aldatabilmeleri olduğuna dikkat 
çekilmektedir. Böyle olunca, banka veya kredi kurumu çalışanları, her türlü 
banka işlemlerinde, hileli davranışlarla iş sahiplerini aldatıp onları zarara 
soktuklarında,  karşılığında yarar sağladıklarında ceza ağırlaştırılacaktır. 
Ülkemizde, yakın geçmişte, bu yolla büyük vurgun yapılmış, birçok kimse, 
çok para kazanmak uğruna, büyük paralar kaybetmiştir.  

2.7.8. Suçun basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan 
yararlanılarak işlenmesi 

Günümüz toplumlarında, basın ve yayın araçlarının, insanları 
yönlendirmede, etkinlikleri inkâr edilemez. Bu nedenle, Kanun, bir 
kimsenin, hileli davranışlarında, basın ve yayın araçlarından yararlanarak, 
diğer bir kimseyi aldatıp zarara sokmasını, karşılığında yarar sağlamasını 
nitelikli dolandırıcılık saymıştır. Öyleyse, ör., bir kimse, hileli 
davranışlarında, bir yerel gazeteyi kullanarak, değersiz arsalarını çok değerli 
gösterip, bir kimseye sattığında, bu ağırlatıcı nedeni sağlamış olduğundan 
cezası ağırlaştırılacaktır.  

2.7.9. Dolandırıcılık suçunun tacir veya şirket yöneticisi olan ya da 
şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri 
sırasında veya kooperatif yöneticilerinin kooperatifin 
faaliyetleri kapsamında işlenmesi 

Kanun, tacirlerin, şirket yöneticilerinin, şirket adına hareket eden 
kimselerin ticari faaliyetlerinde, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin 
faaliyeti kapsamındaki ilişkilerinde güvenilir kimseler olmalarını istemiştir. 
Kanun, bunların, bu bağlamda olan ilişkilerinde, ticari hayatın kurallarına ve 
uygulamalarına aykırı olara davranmalarını nitelikli dolandırıcılık suçu 
saymıştır. 
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Cezayı ağırlatan bu nedenin muhatapları, mevzuatıyla muayyen 
kılınmış kimselerdir. Bunlar,  tacirler, şirket yöneticileri, şirket adına hareket 
edenler, yani temsilciler, kooperatif yöneticileridir. Kuşkusuz başkaları bu 
ağırlatıcı nedenin muhatabı değildirler. Ancak, başkaları, bu kişilerin 
fillerine iştirak ettiklerinde, sıfatlarını bilmeleri halinde, kast kuralının gereği 
olarak ağırlatıcı nedenden sorumlu olacaklardır. 

Tacirlerin, yöneticilerin ve temsilcilerin hileli davranışları, yaptıkta 
oldukları ticari faaliyetle ilgili olmalıdır. Kooperatifler söz konusu 
olduğunda, yöneticilerin hileli davranışları kooperatifin tüzüğünde gösterilen 
faaliyetler kapsamında olmalıdır  

Böyle olunca, faillerin, belirtilen kapsam dışında kalan faaliyetleri, 
dolandırıcılık suçu olsa bile, sırf sıfatlarından ötürü, bu ağırlatıcı neden 
uygulanamaz 

2.7.10. Dolandırıcılık suçunun serbest meslek sahibi kişiler 
tarafından mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan 
güveni kötüye kullanmaları suretiyle işlenmesi 

Gerekçede, “dolandırıcılık suçunun serbest meslek sahibi kişiler 
tarafından mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye 
kullanılması suretiyle işlenmesi bu suçun nitelikli bir unsuru olarak 
tanımlanmıştır” denmektedir. 

Bu durumda nitelikli halin iki unsuru bulunmaktadır. Fail serbest 
meslek sahibi olmalıdır. Serbest meslek sahibi olmak kanundan doğar. Bu 
bağlamda, barolarına kayıtlı avukatlar, birliklerine veya odalarına kayıtlı 
doktorlar, dişçiler, mühendisler, vs., serbest meslek sahibi kimselerdir. Bu 
niteliği taşımayan kimseler, nitelikli dolandırıcılık suçunun muhatabı 
değildirler. Bunların fiillerine iştirak halinde iştirak eden kimse hakkında 
yukarıda belirtildiği üzere kast kuralı uygulanacaktır. 

Faili, fiilini, mesleğinin icrası cümlesinden olarak işlemiş olmalıdır. 
Bu demektir ki, bu halin gerçekleşebilmesi için, failin ör., sadece avukat, 
doktor sıfatına sahip olmak yetmez, aynı zamanda fiilin, mesleğin icrası 
cümlesinden olarak işlenmiş olması gerekir. 
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2.7.11. Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi 
gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla 
dolandırıcılık suçunun işlenmesi 

Bu nitelikli dolandırıcılık suçu,  158/1,f’ de düzenlenmiş olan nitelikli 
dolandırıcılık suçundan farklıdır, çünkü burada, banka, dolandırıcılık suçu 
oluşturan hileli davranışlarda bir araç olarak kullanılmamakta, hileli 
davranışlar tahsis edilmemesi gereken bir kredinin tahsis edilmesini 
sağlamaya matuf olarak, bankaya veya kredi kurumuna karşı yapılmaktadır. 
Gerçekten, gerekçede, banka veya kredi kurumlarından bir kredinin temini 
amacıyla hileli davranışlarda bulunulması ve buna dayalı olarak kredi adı 
altında bir yarar sağlanması durumunda, bu ağırlatıcı nedenin söz konusu 
olduğu belirtilmektedir. 

Kredi kurumundan, gerekçede belirtildiği üzere,  banka olmadığı 
halde, kanunen borç para vermeye yetkili kılınmış olan kurumlar 
anlaşılmalıdır.  

2.7. 12.  Sigorta bedelini almak masadıyla dolandırıcılık suçunun 
işlenmesi 

Gerekçede, nitelikli halin sigorta edenin dolandırılmasına ilişkin 
olduğu, failin sigorta edilen veya sigorta bedelini alacak kimse olmasının 
şart olmadığı, hatta sigorta edilen riskin türünün önemli olmadığı ifade 
edilmiştir. Öyleyse sigorta kurumunun suçun mağduru veya suçtan zarar 
gören olması, bu nitelikli halin gerçekleşmesine yetmektedir. 

2.7.13. Dolandırıcılık suçunun kamu görevlileriyle ilişkisinin 
olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve 
belli bir işin gördürüleceği vaadiyle başkasından menfaat 
temin edilmesi suretiyle işlenmesi 

Suçun esasını dolandırıcılık fiili oluşturmaktadır. Fail, kamu görevlisi 
nezdinde, iş bitirme vaadiyle, başkasını aldatarak, kendisine veya başkasına 
haksız bir yarar sağlamaktadır. Herkes suçun faili olabilir.  Herhalde, Kanun, 
bu hükümle, kamuda işi olanlarla kamu görevlileri arasında, hileli 
davranışlarla, aracılık yapılmasına engel olmak istemektedir.  

Gerekçede, “kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar 
nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin görüleceği vaadiyle 
aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, dolandırıcılık suçunun 
nitelikli şeklinden dolayı cezalandırılacaktır” denmektedir.  
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Böyle olunca, kimseyi dolandırmadan, yani hileli davranışlarla 
kimseyi aldatmaksızın, sadece “ nüfuz ticareti” yapmış olmak, bu yolla 
hediye kabul etmek veya başka bir menfaat sağlamak, bu suça vücut vermez. 

Kanun kamu görevlisini 6/1, c hükmünde tanımlamıştır. Kanun 
bilinmeyenle bilinmeyeni tanımlamıştır. Kamusal faaliyet yürüten herkes 
kamu görevlisidir. Fail bu nitelikte bir kimse nezdinde tavassutta 
bulunacağını vaat etmiş olmalıdır. 

Kanun, failin, kamu görevlisi nezdinde sadece belli bir işi gördüreceği 
vaadinde bulunmasını yeterli görmekte, ayrıca vaat edilenin kamu görevlisi 
nezdinde gerçekten yapılıp yapılmadığına bakmamaktadır. Öyleyse, fail, 
vaadini tutarsa, hükümde öngörülen “…vaadiyle aldatma…” unsuru 
gerçekleşmiş olmayacak, hatta bir çıkar sağlamış bile olsa, bu suç 
işlenmemiş olacaktır. 

Aldatma, failin, mağduru, işini görecek olan kamu görevlisiyle 
ilişkisinin olduğuna yahut nezdinde hatırı sayıldığına inandırması zımnında 
hileli davranışlarda bulunmasının sonucu olmalıdır. Böyle olunca, failin 
kamu görevlisiyle ilişkili içinde olduğu, nezdinde hatırı sayıldığı gerçekse, 
yani ortada yalan olan bir şey yoksa, bu hususu da mağdur biliyorsa, artık 
faillin hileli davranışlarda bulunduğu söylenemeyecek, dolayısıyla, bir şey 
vaat etmiş olsa bile, fiili dolandırıcılık suçunu oluşturmayacaktır. 

Suç failin menfaat temin etmesi ile tamamlanmış olur. Menfaatin şarta 
bağlı olması veya ileride temin edilmesinin vaat edilmesi yahut mağdurun 
sözünde durmaması halinde, suça teşebbüs söz konusudur. 

3. İflas suçları 

3.1. Kanunun düzenlemesi 

Kanun hileli iflası31 161., taksirli iflası32 162. maddesinde 
düzenlemiştir. Maddesinde.  Düzenleme mülga 765 sayılı Kanunun değişik 
506. 507. maddesinde yer verilen düzenlemeden farklıdır. 

İflas cezalandırmanın konusu değildir.  

Ceza hukukunda, müflis, iflasla nedensel, hileli veya taksirli 
davranışlarından ötürü cezalandırılmaktadır.  

                                                 
31  Erman, Şirketler Hukuku, Ticari Ceza Hukuku, VII, İstanbul 1993, s. 205 vd. 
32  Erman, Şirketler Hukuku, s.192 vd. 
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Gerçekten, hukuk mahkemesinde, kişinin iflasına kararı verilmiş 
olması, farklı düşünceler olmakla birlikte, iflas suçlarında, suçun ön şartını 
oluşturmaktadır.33 Gerekçede, bu, “objektif cezalandırılabilme şartı” olarak 
nitelendirilmiştir. 

Kanun hileli tasarrufta bulunan, taksirli davranan kişiden söz etmekle 
birlikte, “iflasa karar verilmiş olma” şartından ötürü, iflas suçları, sadece 
tacir kişi tarafından işlenebilen bir suçtur. Demek ki bunlar mahsus/özge 
suçturlar. Tacir olsa bile tüzel kişi suçun faili olamadığı ( m. 20/2 ), ayrıca 
169. maddede iflas suçlarına yer verilmemiş olduğu içindir ki, iflas 
suçlarının faili, sadece tacir sıfatı olan gerçek kişilerdir. Hükmün açıklığı 
karşısında, başka bir yorumun olası olmadığını düşünüyoruz. 

Ancak, gerekçede, tacir olmamasına, dolayısıyla hakkında iflas kararı 
verilememesine karşın, bu kişinin, ayrıca, tüzel kişinin tacir olması ve 
iflasına karar verilmiş olması halinde, tüzel kişinin organı veya temsilcisi 
olan, tüzel kişi adına tasarrufta bulunan kişilerin de olabileceğine işaret 
edilmektedir. Kuşkusuz, kanunun yorumunda, gerekçenin bağlayıcılık değeri 
yoktur. Özel bir kanun öngörmüş olmadıkça, kanunilik ilkesi karşısında, söz 
konusu kişiler, suçun faili olamazlar. Aksini düşünmek, gerekçeyi kanuna 
taşımak olur. Bu kanunilik ilkesinin ihlalidir. 

İflas suçlarına, malvarlığın karşı suçlar arasında yer verilmiş olması, 
özellikle taksirli iflas suçunda hile olmadığına dikkat çekilerek 
eleştirilmiştir.34 

Suçla ihlal edilen ve ceza ile korunan hukuki yarar, müflis kişinin 
hileli veya kusurlu davranışlarına karşı kişilerin malvarlığı değerlerinin 
korunmasına ilişkin ferdi- kamusal yarardır. Bunun içindir ki, suç, res’en 
takip edilmektedir. 

Suçun mağduru alacaklılardır. İflas yüzünden bunların malvarlığında 
eksilme meydana gelmektedir. Bunlar aynı zamanda suçtan zarar 
görenlerdir.  

 

 

                                                 
33  Erem, Ceza Hukuku, HH., s.1156: Üçüncü bir fikre göre hileli veya taksirli iflas suçunun 

ön şartı iflâstır. 
34  Erem, Ceza Hukuku, GH., s. 1156. 
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3.2. Hileli iflas 

3.2.1. Fiil 

Kanun “malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan 
kişinin, hileli tasarruflarından önce veya sonra iflasına karar verilmiş olması 
halinde” cezalandırılmasını emretmiştir.  

Kanun, “hileli iflasın varlığı için” diyerek, hileli iflası sağlayan hileli 
hareketleri tanımlamış, seçimlik olarak saymıştır. Bu demektir ki, 
hareketlerden biri veya birlikte birkaçı yapıldığında, suç işlenmiş olmaktadır. 
Birden çok seçimlik hareketin yapılması temel cezanın belirlenmesinde 
önem taşır. 

Seçimlik hileli davranışlar şunlardır:  

a. Fail, alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malları 
kaçırmalı, gizlemeli veya bunların değerinin azalmasına neden olmalıdır. 
Kaçırmak, gizlemek, alacaklıların alacaklarının teminatı niteliğinde olan 
malların iflas masasına dâhil olmasını önlemektir. Bunların değerinin 
azalmasına neden olmak, teminat gösterildiği tarihteki değerinden daha az 
bir değere sahip olmasını sağlamaktır. 

b. Fail, malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya 
çıkmasını önlemek amacıyla, ticari defter, kayıt ve belgeleri gizlemeli veya 
yok etmelidir. 

c. Fail, gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı halde, sanki böyle 
bir ilişki varmış gibi, borçlarının artmasına neden olacak şekilde, belge 
düzenlemelidir. Öyleyse, fail, evrakta fikri sahtekârlık yapmış olmalıdır. 

c. Fail, gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla yahut sahte bilanço 
tanzim ederek, malvarlığının aktifini, olduğundan az göstermelidir, yani 
işletmesinin muhasebe kayıtlarında veya bilançosunda fikri sahtekarlık 
yapmış olmalıdır. 

Hileli tasarruflarda bulunmasından önce veya sonra failin iflasına 
karar verilmiş olması suçsun ön şartı olarak getirdiğinden, suça teşebbüs 
mümkün olmaz.  

Elbette, suçun ön şatı gerçekleşmeden, suçun kovuşturulması mümkün 
değildir. Hakkında iflas kararı verildikten sonra, tanımlanan biçimde hileli 
davranışlarının olduğu hususunda yeterli şüphe sebepleri olduğunda ( CMK. 
m. 170 ), müflis fail hakkında kamu davası açılacaktır.  
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Suça iştirak edilebilir. Ancak, suçun faili olamadığından, iflasına karar 
verilen tüzel kişinin, organı veya temsilcisi yerinde olan kişilerin, tüzel kişi 
adına hareket etmiş olmaları, başka bir suç olabilir, suça iştirak olarak 
değerlendirilemez. 

Hileli tasarruflarda bulunma bağlamında ticari işletme kayıtlarında 
sahtekârlık yapılmış olması, fiilin işlenişi gerekli kıldığından, iki ayrı suçtan, 
söz edilemez. Burada, aynı nedenle, bir suçun diğer bir suçun unsuru veya 
ağırlatıcı nedeni olması anlamında, hileli iflas suçunun oluşturan diğer bir 
suç da yoktur.   

3.2.2. Hukuka aykırılık  

Kanunun “hileli iflasın varlığı için” seçimlik olarak öngördüğü 
hareketler, belirtilen niteliklerinden ötürü her zaman hukuka aykırıdırlar. 
Hukuka uygunluk nedenlerinin hiçbir koşulda bu suçla bağdaşmadığını 
düşünüyoruz. 

3.2.3. Kusurluluk 

Hileli iflas suçu kastla işlenir. 

Kast, müflisin başkalarının malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli 
tasarruflarda bulunduğunu bilmesi ve istemesidir. Açıkçası, kast, iflasına 
karar verilmiş olan kimsenin, hileli iflasın varlığı için kanunda tanımlanan 
seçenekli hareketlerden birini veya birlikte birkaçını bilmesi ve birini veya 
birlikte birkaçını işlemeyi istemesi iradesidir. 

3.2.4. Ceza 

Suçun cezası üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıdır. 

Kanun, 167. maddede, yakın akrabalarla ilgili olarak, daha önce 
açıklanan, şahsi cezasızlık sebebi veya cezadan indirim yapılmasını 
gerektiren şahsi sebep adı altında suçun cezalandırılabilmesi şartına ve suçu 
hafifleten öznel nedenlere yer verilmiştir. 

Kanun, 168. maddede, daha önce açıklanan, zararın karşılanması 
şartına bağlı olarak etkin pişmanlığa yer verilmiştir. Bu halde ceza 
azaltılarak verilmektedir. 
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3.3. Taksirli iflas 

3.3.1. Fiil 

Fiil, tacir kişinin, tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özeni 
göstermeyerek iflasa sebebiyet vermesidir. 

Ziyanları için makul sebep göstermesi halinde tacirin fiili suç 
oluşturmaz.35 

3.3.2. Kusurluluk 

Kusur taksidir. 

Taksir, failin, tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özeni 
göstermemesidir.  

TTK. 20/2. maddesi hükmünde,  her tacirin, ticaretine ait bütün 
faaliyetlerinde, basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesini zorunlu kılmıştır. 
Öyleyse, basiretli bir iş adamı gibi hareket etmemek, tacir olmanın gerekli 
kıldığı dikkat ve özeni göstermemektir. 

Doktrinde, tacirin, ev masraflarının haddinden fazla olması, kumarda, 
baht oyunlarında veya borsada çok fazla miktarda para harcaması, tutulması 
mecburi defterleri gerektiği şekilde tutmaması, aktifinden çok fazla 
meblağlar için senetler imzalaması, iflas yoluyla takip sırasında mahkeme 
veya iflas idaresince çağrılmış olmasına rağmen gelmemiş olması, işlerini 
terk ederek kaçması, mecbur olduğu halde iflas için başvurmamış olması, 
öneki konkordato koşullarını yerine getirmeden yeniden iflasına hüküm 
verilmiş olması, kusurlu davranışlar olarak değerlendirilmiştir.36 

3.3.3. Ceza 

Suçun cezası iki aydan bir yıla kadar hapistir. 

4. Karşılıksız yararlanma suçu 

4.1. Kanunun düzenlemesi 

Karşılıksız yararlanma suçları kaynak Zanardelli Kanunu ve mülga 
765 sayılı Kanun yabancıdır. Bunlar ceza kanunlarına yakın zamanda giren 

                                                 
35  Erem, Ceza Hukuku, HH., s. 1157. 
36  Erem, Ceza Hukuku, GH., s. 1157 vd. 
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suçlardırlar.37 Mülga 765 sayılı Kanuna, 1991/3756 sayılı Kanunla, 521/b ve 
525/a maddeler olarak sokulmuşlardır.  

5237 sayılı Kanun, karşılıksız yararlanma suçlarını, 163/1 ve 2. 
maddesi hükmünde düzenlemiştir. Kanunların düzenlemeleri birbirinden 
farklıdırlar, yani önceki düzenleme sonraki düzenlemenin geçmişi değildir. 
Bundan ötürü, geçmiş uygulamalardan pek fazla yararlanma olanağının 
olmadığını düşünüyoruz 

Kanunda, kısaca, “otomatlar aracılığı ile sunulan …. bir hizmetten”, 
“şifreli veya şifresiz yayınlardan”, bedeli ödenmeden yararlanma suç 
sayılmaktadır. Bu, suçun konusunun,  hizmet ve yayınla sınırlı olması 
demektir.  

Öyleyse, Kanun, malı suçun dışında tutmuş, dolayısıyla bedeli 
karşılığı mal, ör., meşrubat, sigara, yiyecek, vs., satan otomatlardan, 
sistemine girerek bedel ödemeden mal alma, yani bir tür karşılıksız 
yararlanma fiilini, karşılıksız yararlanma  suçu saymamıştır.  

Gerekçede “burada bir hilenin varlığından söz edilemez, çünkü bu 
durumda herhangi bir kişi aldatılmamaktadır, yapılan müdahale ile bir 
otomatın teknik işleyişinin devre dışı bırakılması durumunda bir hilenin 
varlığından söz edilemez, çünkü dolandırıcılık suçu açısından hilenin varlığı 
için muhatabın mutlaka insan olması gerekir” denmektedir.  

Temelinde sakat olan bu düşünceye katılmak imkânı yoktur.  

İnsanın aklının girmediği,  insanın programlamadığı, kendiliğinden 
çalışan, hizmet veren, bir makineye, bir otomata, bir robota veya telefon 
hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalardan kendiliğinden 
yapıla gelen bir yayına, ne geçmişte rastlanmıştır, ne de şimdi 
rastlanmaktadır. Türü ne olursa olsun, tüm makineler, tüm yayınlar insan 
aklının eseridir. Böyle olunca, bir otomatın teknik işleyişini devre dışı 
bırakmak, yani otomasyonu sağlayan programını bozmak, dolayısıyla 
otomattan bedelsiz yararlanmak, o otomata hayatiyetini veren beşeri akla, 
iradeye hile karıştırmak, yani iradesiyle otomatı hizmetine sokan kişinin 
iradesini ifsat etmek olmaktadır. Kuşkusuz, aynı biçimde, bedeli ödemeden 
bir kimsenin yapmakta olduğu yayından yararlanılması, hileli davranmaktır, 
o kimsenin iradesini ifsat etmektir.  

                                                 
37  İCK. Art. 640 ter Frode informatica , Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 23 dicembre 1993, 

n. 547. 
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Ayrıca, bedeli ödenmeden, bir kimseye ait bir otomattan bir hizmet 
alındığında veya bir yayından yararlanıldığında,  o kimsenin malvarlığı 
değerlerinde bir azalma, yani zarar, buna karşılık diğer kimsenin malvarlığı 
değerlerinde bir artma, yani bir yarar meydana gelmektedir. Gerçekten, 
mağduru makine olan bir suç henüz icat edilmiş değildir. Madem 
malvarlığına karşı suçlar arasında yer verilmiştir, suç, iddia edilenin aksine, 
ancak dolandırıcılık suçları çatısı altında kategorize edilebilir. Öyleyse, 
karşılıksız yararlanma suçu, 157. addede öngörülen genel dolandırıcılık 
suçuna nispetle, kendine özgü bir tür özel dolandırıcılık suçu olmaktadır. 

4.2. Fail, hukuki konu, mağdur, maddi konu 

Otomatlar vasıtası ile sunulan hizmetleri, elektromanyetik dalgalarla 
yapılan şifreli veya şifresiz yayınları alan herkes suçun failidir. 

Suçla ihlal edilen ve ceza ile korunan hukuki değer veya menfaat, 
madem kanunun öngördüğü “hizmetten yararlanmak” veya “yayınlardan 
yararlanmak” o şeyleri satın almaktır,  otomatlar kullanılarak para karşılığı 
sunulan hizmetlerin, elektromanyetik dalgalarla para karşılığı olarak yapılan 
yayınların, bedelleri ödenerek satın alınmasının sağlanmasının güvenceye 
alınmasına ilişkin ferdi-kamusal yarardır. 

Suçun mağduru, bedeli karşılığında satın alınabilen bir hizmeti, 
mekanik veya elektronik ortamda piyasaya sunan, gerçek veya tüzel kişidir. 
Tüzel kişi, hem özel hukuk, hem kamu hukuku tüzel kişisidir.  

Kendisinden yararlanılan hizmetin, ekonomik değeri olmakla birlikte, 
eşya hukuku anlamında bir mal olmaması, suçun maddi konusunu tartışılır 
kılmaktadır. Maddi konu, madem failin fiilinin etkilerini üzerinde gösterdiği 
şeydir38, öngörülen bir programa bağlı olarak hizmet sağlayan mekanik veya 
elektronik sistemler olmaktadır. 

4.3. Fiil 

4.3.1. Bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanma 

Kanun, 163/1. maddesi hükmünde, ”otomatlar aracılığı ile sunulan ve 
bedeli ödendiği takdirde yararlanılan bir hizmetten ödeme yapmadan 
yararlanmayı” suç saymaktadır.   

Öyleyse, fiil, otomatlar aracılığı ile sunulan, ancak bedeli ödendiğinde 
yararlanılabilinen bir hizmetten, failin, kendi bulduğu bir teknikle, otomata 
                                                 
38  Hafızoğulları, Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler, Ankara 2008, s. 229 vd. 
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bir ödeme yapmadan yararlanması, yani bedelini ödemeden hizmeti 
almasıdır.  

Otomat, Fransızcadan gelmedir, dildi, canlı bir varlığın yapabileceği 
bazı işleri yapan mekanik veya elektrikli araç anlamındadır. Aracılığı ile 
hizmet sunulan araç bu nitelikte değilse, failin fiili bu suçu oluşturmaz.  

Kanun, hizmeti, malın karşıtı olarak kullanmış, ancak 
tanımlamamıştır. Dilde, hizmet,  birinin işini görme veya birine yarayan bir 
işi yapma anlamındadır. Hizmet, bu anlamda alındığında, kapsamını ve 
sınırlarını belirlemek zorlaşmaktadır. Malın karşıtı olarak, malvarlığını 
etkileyen, bedel ödenerek yararlanılan her beşeri faaliyet, eğitim, sağlık,  
ulaşım, vs., hizmettir.  “Otomatlar aracılığı ile sunulan…bir hizmetten” 
ifadesi de, hizmetin, ne olduğunu, kapsamının ve sınırlarının neden ibaret 
bulunduğunun belirlenmesinde bir muayyenlik arz etmemektedir. 
Gerekçede, örnek olarak verilen, “toplu taşım sistemlerinde yolcuların 
geçişlerini kontrol eden otomatlar” ifadesinden, hizmetin, örnek de olsa, 
sadece toplu taşım veya ulaşım hizmeti olduğu sonucu çıkmaktadır. 

Ancak, bu, hükmün dar yorumudur.  Bir bedel karşılığı olarak ağırlık 
ölçen, masaj yapan, oyun oynatan, bilgi veren, görüntü sağlayan vs., 
mekanik veya elektrikli araçların, teknik işleyişleri  devre dışı bırakılarak, 
verdikleri hizmetlerden  yararlanılması da, bu kapsamında düşünülmelidir.   

“Bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanma” unsuru, suçu, salt icra 
hareketi ile işlenen ani suç yapmaktadır. Bunun içindir ki, suç, otomat 
hizmet vermeye başlandığı, yani bir şekilde otomata müdahale edildiği anda 
tamamlanmış olur. Burada, müdahaleden sonra, hizmetten yararlanmanın 
süresi, yani yararlanmanın kesintisiz sürmesi bir önemi taşımaz. Bu, sadece 
cezanın miktarını etkiler.  

Hareket parçalara bölünemediğinden, suça teşebbüsün, mümkün 
olmadığını düşünüyoruz. Teknik verileri bakımından otomat olmayan bir 
cihazdan hileli usullerle hizmet alınması halında işlenemez suç söz konusu 
olur. Otomata müdahale edilmeden önceki evredeki davranışlar hazırlık 
hareketleridir. 

4.3.2. Şifreli veya şifresiz yayınlardan yararlanma 

Kanun, 163/2. maddesi hükmünde, telefon hatları ile frekanslarından 
veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan 
sahibi yahut zilyedinin rızası olmadan yararlanılmasını yasaklamıştır. İster 
şifreli, ister şifresiz olsun, başkalarının yaptığı yayın hizmetinden 
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yararlanma esasında hizmetten yararlanmadır. O nedenle, bu hüküm, bir 
öncekine nispetle genelde özeli ifade etmektedir. 

Fiil, failin, sahibinin veya telefon hatları ile frekanslarından veya 
elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan, sahibinin 
veya zilyedinin rızası olmadan yararlanmasıdır. Kuşkusuz, internet araç 
kılınarak yapılan yayınlar da, bu kapsamda düşünülmelidir. 

Sahibin veya zilyedin rızasının olmaması, yararlanılması yasaklanan 
yayın hizmetinin, parasal, yani ekonomik bir değerinin olduğunu ifade 
etmektedir.  

Şifreli yayınlarda, şifrenin bir yolla kırılarak yayından yararlanmak, 
rızanın yokluğu anlamındadır. Kablolu yayınlar şifreli yayınlar 
hükmündedir. 

Şifresiz yayınlarlarda, teknik olarak, yayın üzerinde, sahibinin veya 
zilyedinin hâkimiyeti yoktur. Kimse, üzerinde hâkimiyet kuramadığı bir 
hizmetten başkasının yararlanmasına engel olmak hakkına sahip değildir. Bu 
halde rızanın olduğu varsayılmalıdır. Bunun içindir ki, rızanın bulunup 
bulunmaması ancak yayın üzerinde hâkimiyet kurulabildiğinde söz 
konusudur. Böyle olunca, şifresiz yayınlarda, asıl olan, rızanın 
bulunduğudur. Madem rızanın olduğu kabul edilmektedir,  şifresiz 
yayınlardan yararlanmak fiili serbesttir, suç oluşturmaz. Ancak, rızasının 
olmadığı iddiasında olduğunda, yayın sahibi veya zilyedi,  yayın üzerinde 
hâkimiyeti olduğunu, bilim ve fenne uygun olarak ispatlamak zorundadır. 

Yukarıda suçun niteliği hakkında söylenenler, şifreli veya şifresiz 
yayın hizmetlerinden yararlanmada da geçerlidir. 

4.4. Hukuka aykırılık 

Fiil hukuka aykırı olmalıdır.  

Otomatlardan, programlanmış olan bedel ödenmeden, teknik 
işleyişleri devre dışı bırakılarak, hizmet alınması, bu sistemle hizmet sunan 
kişinin rızanın yokluğunun ifade etmektedir. Dolayısıyla, fiil, her zaman 
hukuka aykırıdır, hiçbir hukuka uygunluk nedeni ile bağdaşmaz. 

Şifresiz veya şifreli yayınlardan yararlanmada, yayın sahibinin veya 
zilyedinin rızası hukuka uygunluk nedenidir. Diğer hukuka uygunluk 
nedenlerinin suçla bağdaşmadığını düşünüyoruz. Rıza olduğunda fiil suç 
oluşturmaz. 
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Şifreli yayınlarda, şifrenin kırılarak yayınlardan yararlanılması, 
rızanın olmadığını ifade eder. 

Şifresiz yayınlara gelince, bunlarda, her zaman,  rızanın olduğu kabul 
edilir. Aksinin ileri sürülmesi halinde, ileri süren, rızanın yokluğunu 
kanıtlamalıdır. 

4.5. Kusurluluk 

Suç kastla işlenir. 

Kast, failin, hileli davranışlarda bulunarak bedelini ödemediği bir 
hizmetten yararlandığını bilmesi ve yararlanmak istemesidir. 

Rıza konusunda hataya düşülmüş olması kastı kaldırır. 

4.6. Ceza 

Kanun suçun cezasını seçenekli koymuştur. Öngörülen cezalardan 
birini seçmek hakimin taktirindedir.  

Suçlu iki aydan altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile 
cezalandırılır. 

Adli para cezasının miktarı belirtilmemiştir. Kanun aksine bir hüküm 
koymadığına göre, adli para cezası hakkında, 52. madde hükmü geçerlidir.  

Kanun, 167. maddesinde, her ne kadar, yağma ve nitelikli yağma 
hariç, bu bölümde yer alan suçlar hakkında şahsi cezasızlık sebebi veya 
cezadan indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep uygulanır dese de, söz 
konusu bu nedenlerin, karşılıksız yararlanma suçu ile bağdaşmadığını 
düşünüyoruz.  

Kanun, 168. maddesinde, karşılıksız yararlanma suçunda etkin 
pişmanlık gösteren failin, bu hükümden yararlanmasını öngörmüştür.  Daha 
önce yapılan açıklamalar burada da geçerlidir. 

Öte yandan, 168. madde hükmünde olduğu biçimde kanun açıkça 
belirtmediğinden, 169. madde hükmünün bu suçta yeri yoktur.  

 

 

5. Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi vermek 

5.1. Kanunun düzenlemesi 
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765 sayılı Kanundan farklı olarak, 2537 sayılı Kanun, 164. 
maddesinde, yöneticilerinin, yöneticisi oldukları şirket ve kooperatiflerin 
eylem ve işlemleri hakkında, kamuya veya ortaklarına gerçeğe aykırı bilgi 
vermelerini suç saymaktadır.   

Kanunda “gerçeğe aykırı önemli bilgiler vermek” ve gerekçede “şirket 
ve kooperatifler alanında kamunun veya sözü geçen kuruluşların genel 
kurullarının aldatılmalarını önleyecek bir yaptırım getirilmiştir” denerek, 
dolandırıcılık suçları arasında, dolandırıcılığa nispetle, eskiden olmayan, 
genelde özelin ifadesi yeni bir tür dolandırıcılık suçu oluşturulmaya 
çalışılmıştır.  Gerçeğe aykırı bilgi vermek, aldatmak, esasen hileli 
davranışlarla bir kimseyi aldatmaktan başka bir şey değildir. 

Düzenlemenin yerinde olduğunu düşünmüyoruz. 164. maddenin 
yasakladığı fiili, 765 sayılı Kanun serbest bırakmış değildir.  Bu kanun da, 
164. maddenin yasakladığı fiili, yerine göre görevi kötüye kullanmak, 
zimmet, evrakta sahtekârlık veya dolandırıcılık sayarak cezalandırıyordu.39  

Öyleyse, gerekçede “bu suç tanımıyla şirket veya kooperatiflerin 
idaresinde güven ve iyi niyeti koruma amaçlanmıştır” denmesine rağmen, 
Kanun, bu madde ile aslında yeni bir suç yaratmamış, zaten mevcut olan bir 
suça, bir konuda açıklık getirmek istemiştir. Kısacası, Kanun, malumu ilam 
etmek dışında bir şey yapmamıştır. 

 

                                                 
39  1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 62/3. maddesi “… özellikle kooperatifin para ve 

malları, bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledikleri 
suçlardan “Devlet Memurları” gibi ceza görürler” hükmüne yer vermiştir. Bundan maksat, 
kooperatif çalışanlarının, özellikle bilanço tanziminde, raporlarında, düzenledikleri 
evraklarında, tıpkı Devlet Memuru gibi, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, zimmet, 
nitelikli zimmet, evrakta sahtekârlık suçlarını işleyebilmeleridir ( Çevik, Kooperatifler 
Hukuku Uygulaması ve İlgili Mevzuat, Yetkin Yayınevi, Ankara 1990, s. 276, 1001). 
Devlet Memuru sayılmasın veya sayılmasın, buna benzer bir tartışmanın, şirket kurucu, 
ortak, idareci, müdür veya temsilcileri, yönetim ve denetim kurulu üyelerin yönünden de 
yapılabileceğini düşünüyoruz. Böyle olunca, kanun koyucu, söz konusu bu hükmü 
koymakla özgün yahut genelde özeli karşılayan yeni bir cezai himaye alanı yaratmamış, 
sadece içinde çözümsüz birçok sorunu barındıran gereksiz bir fazlalık oluşturmuştur.   
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Kanun özge suç yaratmıştır. Fail, bir şirket veya kooperatifin kurucu, 
ortak, idareci, müdür veya temsilcileri yahut yönetim veya denetim kurulu 
üyeleri veyahut tavsiye memuru sıfatını taşıyan kimselerdir. Ancak bu 
kişiler, suçun failidirler, bunlar dışındaki kimseler fail olamazlar.  

Suçun hukuki konusu, ticari kuruluşlar olan şirketlerin veya 
kooperatiflerin, eylem ve işlemlerinin şeffaf, denetlenebilir olmasının 
sağlanmasına, dolayısıyla bunların ve ortaklarının malvarlığının 
korunmasına ilişkin ferdi-kamusal yarardır.  

Suçun mağduru, öncelikle tüzel kişi olarak şirketlerin veya 
kooperatiflerin kendileri ve ortaklarıdır. Ancak, “kamuya yaptıkları 
beyanlarda … gerçeğe aykırı önemde bilgiler verecek veya verdirecek 
olursa” hükmü karşısında, suçun mağdurunun sadece tüzel kişi olarak şirket 
veya kooperatifler yahut ortakları değil, ayrıca kamu olduğu sonucu 
çıkmaktadır. Öyleyse, suç, yerine göre, mağduru muayyen, belli bir suç olma 
yanında, mağduru gayri muayyen, belirsiz bir suç da olmaktadır. Bu özellik, 
suçun yerinin, burası değil, topluma karşı suçlar olduğu düşüncesini akla 
getirmektedir. 

Malvarlığına karşı suçlar nitelikleri bakımından zarar suçlarıdırlar. 
Zarar suçları failin fiilinin etkisini üzerinde gösterdiği şey anlamında maddi 
konusu olan suçlardırlar. Bu yönleriyle bu suçlar salt hareket suçlarından 
ayrılmaktadırlar.40 Bu açıdan bakıldığında, dolandırıcılık suçu, mağdurun 
malvarlığında bir azalmaya neden olan bir suçtur, yani zarar suçudur. 164. 
maddede öngörülen suç, malvarlığına karşı suçlar arasında yer almaktadır. 
Suçun özelliği hileli davranışlarla işlenir olmasıdır. Öyleyse, suç, 
dolandırıcılık suçudur. Buna bağlı olarak, suçun, zarar suçu olması, maddi 
konusunun bulunması gerekmektedir. 

Ancak, Kanunda yer alan “… ilgililerin zarara uğramasına neden 
olabilecek nitelikte gerçeğe aykırı bilgiler … verecek veya verdirecek…” 
hükmü, gerekçede yer alan “suçun oluşması bakımından failde bir kâr 
sağlama amacının bulunması veya bir zararın meydana gelmesi ise şart 
değildir” açıklaması karşısında, suçun, zarar suçu olduğunu söylemek pek 
mümkün gözükmemektedir. Eğer bu doğruysa, bu suçun maddi konusu da 
yoktur. 
                                                 
40  Bkz.; Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte Generale, Milana 2000, s. 261 vd. 

Hafızoğulları, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 208, s. 213. 

5.2. Fail, hukuki konu, mağdur, maddi konu 
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Bu paradoks karşısında, Kanun koyucunun, bu suç bakımından 
kafasının karışık olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten, Kanun koyucu, bir 
yandan suça malvarlığına karşı suçlar arasında yer vermiş, dolayısıyla suçu, 
bir zarar suçu olarak görmüş, öte yandan “… ilgililerin zarara uğramasına 
neden olabilecek nitelikte gerçeğe aykırı … bilgiler verecek veya 
verdirecek” olanları, yani salt zarar tehlikesi doğurabilecek olan bilgi verme 
fiilini cezalandırdığı için, suça zarar tehlikesi suçu kimliği kazandırmıştır. 

Öte yandan “…genel kurula sunulan raporda veya önerilerde gereğe 
aykırı … bilgi verecek...” olmak ifadesi, madem bir belgeden söz 
edilmektedir, resmi veya özel belgede fikri sahtecilikte bulunmak fiilini de 
çağrıştırmaktadır. Bu durum, suçun sistemde yeri konusunda kuşku 
doğurmak yanında, ayrıca 212. madde hükmünün, suçta yerinin olup 
olmadığı konusunda tartışma yaratmaktadır. 

Kısacası, malvarlığına karşı suçlar arasında olmaması gereken “Şirket 
veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi” verme suçunun, başka hukuk 
düzenlerinde emsaline rastlamış değiliz. Biz, esasında uydurma olan 
hükmün, kanundan çıkarılmasının, gerekli olduğunu düşünüyoruz. 

5.3. Fiil 

Kanun, 164. maddede, bir şirket veya kooperatifin kurucu, ortak, 
müdür veya temsilcileri veya yönetim veya denetim kurulu üyeleri veya 
tavsiye memuru sıfatını taşıyanlar, kamuya yaptıkları beyanlarda veya genel 
kurula sundukları raporlarda veya önerilerde ilgililerin zarara uğramasına 
neden olabilecek gerçeğe aykırı önemli bilgiler verecek veya verdirecek” 
olmayı cezalandırmaktadır.  

Bu demektir ki, fiil, kamuya yaptığı beyanlarda veya genel kurula 
sunduğu raporlarda yahut önerilerde, faillin, ilgililerin zarara uğramasına 
neden olabilecek, gerçeğe aykırı bilgiler vermesi veya verdirmesidir. 
Kısacası, fiil, failin, gerçeğe aykırı bilgi vermesi veya verdirmesidir. 

Gerçeğe aykırı önemli bilgiler veren veya verdiren kimse, kamuya 
beyanda bulunmaya, şirket veya kooperatif genel kuruluna rapor veya öneri 
sunmaya yetkili ve görevli olmalıdır. Örneğin, denetleme kurulu üyelerinin, 
kamuya beyanda bulunma biçiminde bir görevleri yoktur. Denetçilerin 
görevi genel kurula denetleme raporunu sunmaktır. Bunların,  kamuya 
beyanda bulunarak, gerçeğe aykırı bilgiler vermeleri suç olmaz.  

İlgililerin zarara uğratılmasına neden olabilecek nitelikte gerçeğe 
aykırı önemli bilgiler verecek veya verdirecek olmak fiili, kamuya beyanda 
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bulunmak veya genel kurula rapor sunmak yahut önerilerde bulunmakla 
sınırlıdır. Bu demektir ki, gerçeğe aykırı bilgiler verecek veya verdirecek 
olmak, sadece kanunda sayılan bu hallerde suç olmaktadır. Sayılanlar 
mutlaktır,  artırılmaları kanunilik ilkesi ile çelişir. 

Gerekçede, kamuya yapılan beyanlardan maksadın basın ve yayın 
yoluyla veya postayla prospektüsler göndererek belirli olmayan kişilere hitap 
edilmesi ve bunlara önemli yanlış bilgiler verilmesi olduğu ifade edilmiştir. 
Telefonla mesaj göndermek, İnternet üzerinden yayın yapmak da bu 
kapsamda düşünülmelidir.  

Bu tür bilgilerin şirket veya kooperatif genel kurullarına sunulan 
raporlarda veya önerilerde yer alması aynı kapsamdadır. 

Gerçeğe aykırı bilgi olanı ifade etmeyen, olandan başka bir şeyi ifade 
eden, doğru olmayan, yalan olan bilgidir. Olanı kısmen ifade etmeyen bilgi 
de gerçeği ifade etmeyen bilgidir. Gerekçede, yanlış bilgi, gerçeği ifade 
etmeyen bilgi olarak değerlendirilmiş, ör., gerçeğe uymayan bilançolar 
yapılması, gereğe aykırı kârlardan bahsedilmesi  bu kapsamda 
düşünülmüştür. 

Gerçeğe aykırı bilgiler “önemli bilgiler” olmalıdır. Önemli bilgiler 
olmanın ölçüsü, bilginin  “ilgililerin zarara uğramasına neden olabilecek 
nitelikte” olmasıdır. Bilgiler ilgilileri bakımından zarar doğurabilecek 
nitelikte değilse, yani sıradansa, sırf gerçeğe aykırı bilgi vermiş veya 
verdirmiş olmak bir suç oluşturmaz. Örneğin, şirketi, karlı gösteren 
bilançosu incelendiğinde, zararda olduğu kolayca görülebiliyorsa, bilgiler 
gerçeğe aykırı olsa bile, suç oluşturmazlar. 

Madem fiil gerçeğe aykırı bilgiler verecek veya verdirecek olmaktır, 
suç, icra hareketiyle işlenen ani suçtur. Ancak, gerçeğe aykırı bilgi vermek, 
kamuya beyanda bulunmak veya genel kurula rapor sunmakla sınırlı 
olduğundan, serbest hareketli bir suç değildir, bağlı hareketli bir suçtur. 
Kanun, yukarıda da belirttik, gerçeğe aykırı bilgilerin, ilgililerine, fiilen zarar 
vermesini aramamış,  sadece “zarara uğramasına neden olabilecek nitelikte” 
olmasını aramıştır.  

Öyleyse, suç, madem malvarlığına karşı suçlardan sayılmaktadır,  
öteki suçlardan farklı olarak, zarar suçu değildir, zarar tehlikesi suçudur. 
Dolayısıyla, fiil somut bir zarar tehlikesi doğurmuş olmadıkça, suç da 
oluşmuş olmaz. 
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Suça teşebbüs mümkündür. Suç gerçeğe aykırı bilgiler verilmekle 
veya verdirilmekle tamamlanır. Ancak, gerçeğe aykırı bilgi vermek veya 
verdirmek, kanunda sayılan kişilerin “kamuya yaptıkları beyanlarla veya 
genel kurula sundukları raporlar veya önerilerle” ortaya çıkmak zorunda 
olduğundan, suçun tamamlandığı an,  kamuya açıklama yapıldığı veya genel 
kurula rapor veya öneriler sunulduğu andır. 

Kanun kim “gerçeğe aykırı bilgiler verecek veya verdirecek olansa” 
cezalandırılır demektedir. Gerçeğe aykırı bilgiler verdirecek olmak, gerçeğe 
aykırı bilgi vermeyi, kanunda sayılan bir kimsenin, kanunda sayılan diğer bir 
kimse eliyle yaptırması demektir. Bu hükümle, Kanunun, suça iştiraki işaret 
ettiğini düşünüyoruz. Burada, gerçeğe aykırı bilgi verdiren azmettiren, 
gerçeğe aykırı bilgi veren faildir. 

Şirketler ve kooperatiflerin ne olduğu Türk Ticaret Kanununda 
bellidir. Gerekçede sermayesi hisse senedine bölünmüş kamu iktisadi 
teşebbüsleri ve benzeri kurumların da bu kapsamda olduğu belirtilmektedir. 

5.4. Hukuka aykırılık 

Fiil hukuka aykırı olmalıdır. 

Hukuka uygunluk nedenlerinin bu suçla bağdaşmadığını düşünüyoruz.  

Kanunda kurucu, idareci, müdür, temsilci, yönetim veya denetim 
kurulu üyesi, tavsiye memuru kişilerden söz etmekle birlikte, bunlar, 25. 
madde hükmünün muhatabı değildirler. Aksi bile düşünülse, kanunun suç 
saydığı bir fiilin işlenmesi emrini kimse veremez, kimse de yerine getiremez. 

5.5. Kusurluluk 

Suç kastla işlenir. 

Kast, failin, kamuya yaptığı beyanlarda veya genel kurula sunduğu 
rapor veya önerilerde ilgililerin zarara uğramasına neden olabilecek nitelikte 
gerçeğe aykırı önemli bilgiler verdiğini yahut verdirdiğini bilmesi ve 
istemesidir. 

Fiili hata kastı kaldırır. Gerçekten, fail, ör., gerçeğe aykırı önemsiz 
bilgiler vermek isterken hataya düşüp önemli  bilgiler verdiğinde, hatası 
lehine değerlendirilecektir.   

Gerçeğe aykırı bilgi verdiğini sanırken aslında gerçeğe uygun bilgi 
veren kimsenin fiili sözde suç olur. 
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5.6. Ceza 

Fiili sabit olduğunda, fail,  altı aydan üç yıla kadar hapis veya bin 
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

İsmen saymadığı için, 168 ve 169. maddenin, bu suçta yeri yoktur. 

Açıkça “yağma ve nitelikli yağma hariç bu bölümde yer alan suçlar” 
demesine rağmen, 187. madde hükmünün bu suçla bağdaşmadığını 
düşünüyoruz. Tarihi kanun koyucu herhalde maksadını aştığının farkında 
olmamıştır. 

6. Sonuç 

Dolandırıcılık suçunun tanımı Kanunun iradesini sağlamamaktadır.  

Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp ifadesinin, suçun kapsamını ve 
sınırlarını belirlemede yeterli olmadığını düşünüyoruz. Söz konusu ifadeden, 
bizce, sıradan hile değil,  yoğun hile, açıkçası “mizansen” anlaşılmalıdır. 
Ticari ilişkilerinde hukuken doğruyu söylemekle yükümlü olan kimsenin, 
yükümlülüğünü ihlal etmesi, mizansen sayılmalıdır. 

Suçu ağırlaştıran nedenlerin bir esasa dayanmadığı gözlemlemektedir. 
“Nüfuz ticareti” suçunun ağırlatılmış dolandırıcılık suçu sayılması yanlış 
olmuştur. Dini inanç ve duygular istismar edilerek dolandırıcılık 
yapılmasının ağırlatıcı neden sayılmasının isabetli olmuştur. 1925 tarih ve 
677 sayılı Kanunun yasakladığı davranışlar, dolandırıcılık sayılmazlar, bu 
hükmün dışındadırlar. 

Daha az cezayı gerektiren hal, yersizdir. Temel hakkını kullanmak, 
yani yargıya başvurarak hakkını almak yerine, dolandırıcılık yapmanın kabul 
edilebilir bir yanı yoktur.  Kanundan çıkarılmalıdır. 

Karşılıksız yararlanma suçu, hizmetle sınırlı tutulmamalıdır. Tanımı, 
kapsamı ve sınırları bakımından gözden geçirilmelidir. 

Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi verme suçunun Kişilere 
karşı suçlar, malvarlığına karşı suçlar arasında yer verilmesinin doğru 
olmadığını düşünmüyoruz. Suçun mutlaka bulunduğu yerde kalması 
isteniyorsa, suç zarar suçu yapılmalı, çok mağdurlu suç olarak da düşünülse 
mağduru muayyen, belli kimseler olmalıdır. Suç malvarlığına karşı bir suçsa, 
mağduru kamu olmaz. 
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Sayıları iki yüzü aşan dünya ülkeleri demokratik olmayan, yeni 
demokratikleşmiş ve eski - göreceli olarak - köklü bir demokrasiye sahip 
olan hükümetleri olanlar olarak sınıflandığında, her grup içerisinde 
birbirinden son derece farklı ülkeler yer alacağında kuşku bulunmamak 
gerekir. Yine de bu tasnif, demokratik perspektiften bakıldıkta, her grubun 
farklı bir zorlukla karşı karşıya olduğunu tespit noktasında önemli ipuçları 
sunar. Demokratik olmayan ülkeler için zorluk demokrasiye geçiş yapıp 
yapmayacakları ya da nasıl geçecekleridir. Yeni demokratikleşmiş ülkeler 
için ise zorluk yeni demokratik yöntemlerin ve kurumların zaman, politik 
fikir ayrılıkları ve krizlere karşı koyabilmek için nasıl güçlendirileceği 
noktasında ortaya çıkarken, eski ve köklü demokrasiler demokrasilerini 
mükemmelleştirmek ve derinleştirmek sorunu ile karşı karşıyadır.   

George Orwell, “…demokrasi gibi bir sözcüğün, hem üzerinde 
anlaşılmış bir tanımı yoktur, hem de bir tanım yapılmaya kalkışıldığında 
buna her taraftan itiraz gelmektedir”, diyerek demokrasi kavramının 
tanımlanmasındaki güçlüğe işaret etmiş, demokrasinin saydam bir sözcük 
olduğunu belirten Sartori1 de, sözcüğün anlamının, dildeki ilk anlamına 
kolaylıkla bağlanabildiğini, bu nedenle demokrasiyi sözcük anlamına göre 

                                                      
*  Bu çalışma daha önce, 2002-2003 öğretim yılında, Prof. Dr. Yahya Kazım Zabunoğlu 

tarafından verilen “Genel Devlet Teorisi Doktora Dersi”nde sunulmuştur. 
**  Avukat, Ankara Barosu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku 

Anabilim Dalı İdare Hukuku doktora programı öğrencisi.  
1  Giovanni Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Çev. Tunçer Karamustafaoğlu, 

Mehmet Turhan, Yetkin Yayınevi, s. 4. 
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tanımlamanın kolay olduğunu ve fakat demokrasi teriminin temsil ettiği 
şeyler nedeniyle, dildeki ilk anlamın, asıl yanıt verilmesi gerekli olan, 
demokrasinin nasıl bir şey olduğu sorusuna yanıt veremediğini savunmuştur. 
Sartori’ye göre, “…demokrasiyi tanımlama sorunu iki yönlüdür, deyim 
yerindeyse, demokrasi için, hem olanı, hem de olması gerekeni içeren bir 
tanıma ihtiyaç vardır. Biri olmadan öbürü de olamayacağı gibi, birinin 
yerine öbürünü koymak da olası değildir”.2 Bu nedenle çalışmamızın temel 
kavramı olan “demokrasi” kavramını tanımlama çabasına girişerek, tanımlar 
arşivine bir tanım daha katmak yerine, çalışmamızda bu kavramın üzerinde 
mutabık kalınan unsurlarını saptamaya çalıştık.   

Robert Dahl demokrasinin “asgari usuli” şartları adını verdiği 
listesinde, devlet politikası ile ilgili kararların sık sık yapılan ve dürüstçe 
idare edilen seçimlerle işbaşına gelen anayasal organlar tarafından 
yürütülmesi ile tüm yetişkin yurttaşların bu organların seçiminde oy 
kullanma ve seçimle belirlenen organlara seçilebilme olanağına, siyasi 
sorunlarla ilgili olarak ifade hürriyetine, alternatif bilgi kaynaklarına ulaşma 
olanağına ve örgütlenme özgürlüğüne sahip olmaları durumunda 
demokrasiden söz edilebileceğini belirtmiştir.3 Bunlara devletin seçilmiş 
organlarına seçilmemişlerin müdahale etmemesi/ edememesi ve devletin 
kendi kendini yönetmesi, bir başka deyişle dış etkilere karşı bağımsız olması 
koşullarının da eklenmesi mümkündür.4  

Demokrasi, bir çoğunluk yönetimi olarak tanımlansa bile, demokratik 
bir rejimde azınlık haklarının çoğunluğa karşı korunmasından vazgeçilemez; 
çünkü, toplum iradesinin gerçek anlamda ortaya çıkabilmesi için, farklı 
görüşlerin özgür bir biçimde ifade edilmesi ve tartışılabilmesi gerekir. 
Sadece, kamuoyunun serbestçe oluşabildiği bir toplumda, çoğunluk iradesi 
özgür olarak belirebilir. Bu da, azınlıkların haklarının korunmasını gerekli 
kılar. Aksi halde, belli bir andaki çoğunluğun görüşü her zaman için topluma 
hakim kılınmış ve bugünkü azınlığın, bir gün çoğunluk haline gelmesi 
olanağı ortadan kaldırılmış olur. Azınlıkların temel haklarının tanınıp 
güvence altına alınmadığı bir rejimde, yöneticileri seçme özgürlüğü de 

                                                      
2  Sartori, a.g.e., s. 5. 
3  Robert Dahl, Dilemmas of Pluralist Democracy, New Heaven, Yale University Press, 

1982, s. 11. 
4  Philippe C. Schmitter, Terry Lynn Karl, Demokrasi Nedir? Ne Değildir?,  Çev. Levent 

Gönenç, Demokrasi’nin Küresel Yükselişi içinde, Derleyenler Larry Diamond, Marc F. 
Plattner, Yetkin Yayınları, Ankara, 1995, s. 73 vd.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KAYAÇAĞLAYAN 443 

büyük bir anlam taşımaz; çünkü, serbest biçimde oluşmayan kamuoyu, bu 
özgürlükten de gereği gibi yararlanamaz.5 Çoğulcu demokrasi anlayışı, 
demokrasiyi mutlak ve sınırsız bir çoğunluk yönetimi olarak kabul etmez. 
Aritmetik bir çoğunluğun daima kamu iyiliğine yöneleceği, ispatlanması 
mümkün olmayan bir iddia olduğundan, demokrasi, çoğunluğun yönetimi 
ilkesine dayanmakla birlikte, bunu azınlığın temel haklarıyla bağdaştıran bir 
rejimdir.6   

Batı tipi demokrasilerde ilk bakışta vurgu yapılan kavram 
çoğulculuktur. Kuramsal düzeyde çoğulculuk, hiçbir düşüncenin 
ayrıcalığının olmadığı, her düşüncenin özgür olduğu ve özgürce ifade 
edilebildiği ve iktidara gelebilme hakkının varolduğu yaklaşımdır. Buna göre 
her düşünce içerik, açıklanma ve örgütlenme bakımından özgürdür.  

Siyasal sistemin demokratikleştirilmesi çerçevesinde sürdürülen 
herhangi bir tartışmayı, ifade hürriyeti sorunundan bağımsız olarak 
düşünmek mümkün değildir. Özellikle sınırlı ve tarafsız bir devletin 
gerçekleştirilmesi yönlerinden düşünüldüğün-de, ifade hürriyetinin öncelikli 
bir sorun olarak belirişi kaçınılmaz bir durumdur. İfade hürriyetinin asıl 
fonksiyonu, sorgulayıcı ve eleştirel nitelikteki sözlerin korunması 
bakımından ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla sorgulayıcı bir yanı bulunmayan 
ve sadece meşru olduğuna inanılan fikirlerin açıklanması şeklindeki bir 
kullanımı, ifade hürriyetinin varlığı bakımından bir kanıt olarak 
değerlendirmek mümkün değildir. İfade hürriyeti bakımından öncelik 
taşıyan husus fikirler arasında ayrım yapılmaması ve bu hürriyetten herkesin 
yararlanmasının güvence altına alınmasıdır.7 Demokratik sistem, düşünce ve 
görüşlerin serbestçe açığa vurulması esası üzerine kurulmuştur. Modern, 
katılımcı demokrasilerde, yurttaşlar geleceklerini ilgilendiren konularda 
düşüncelerini açığa vurmak yoluyla karar alma sürecini etkilemekte ve 
katkıda bulunmaktadırlar. Kamuoyunun serbestçe oluşması ilkesine dayanan 
demokrasilerde, düşüncelerin ve onları açığa vurmaya olanak tanıyan 
araçların bulunması zorunludur. Bu esaslar bütün olarak ele alındığında, 
ifade hürriyeti, bireylerin serbestçe bilgiye ulaşabilmesi, edindiği fikir ve 

                                                      
5  Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 1989, s. 14. 
6  Ergun Özbudun, a.g.e., s. 13. 
7  Reyhan Sunay, İfade Hürriyetinin Muhtevası ve Sınırları, Liberal Düşünce Topluluğu, 

Ankara, 2001, s. 2. 
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kanaatlerinden dolayı kaygı duymaması ve bunları serbestçe dışa vurabilme 
imkanı olarak ortaya çıkmaktadır.8 

Demokrasi kavramının tarihsel gelişimi/evrimi teorik çerçevesi ve 
farklı coğrafyalardaki uygulamaları bu çalışmanın kapsamı ve açıklama 
iddiasının dışında kalmaktadır. Bu çalışmada, Avrupa Anayasası olarak da 
nitelendirilen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde ve Türk 
Anayasa Mahkemesi kararları ışığında “demokrasi” kavramının nasıl 
değerlendirildiği analitik bir yöntemle ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu 
çerçevede baştaki tasnife geri dönüldüğünde, 1946’dan bu yana 
demokratikleşme macerasını yaşayan Türkiye’nin, demokratik kurumları 
güçlendirme ve derinleştirme çabasının hangi aşamasında olduğu, Anayasa 
Mahkemesi kararları çerçevesinde tespit edilecektir.  

A - "Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri” ve AİHM 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında, “demokratik toplum 
düzeni ilkesi” bazı hakların sınırlanmasına sınır çizen bir ilke olarak 
kullanılmıştır. Sözleşme’nin 8, 9, 10 ve 11. maddelerinin ikinci fıkralarında 
öngörülen meşru nedenlere dayanılarak bu hak ve hürriyetlerin 
sınırlandırılması, sınırlamanın demokratik bir toplumda “gerekli” olması 
koşuluna bağlanmıştır.  

Komisyon ve Mahkeme kararlarında demokratik toplum düzeni 
öğeleri ortaya konmuştur. Bu ilkenin hangi öğelerden oluştuğu konusu ele 
alınmadan önce, Komisyon ve Mahkemenin demokratik toplum düzeni 
kavramını yorumlarken demokrasi anlayışında ortak bir standart bulma 
çabası içinde olduğunun belirtilmesi gerekir. Sözleşmeye taraf ülkelerin iç 
hukukları, Avrupa genelindeki sosyal, siyasal ve hukuki gelişmeler 
Sözleşme organlarınca göz önüne alınmakta ve bu yöntemle insan hakları ve 
demokrasi anlayışında bir Avrupa standardı oluşturulmaktadır.9  

Demokratik toplum düzeni konusunda ortak bir standart belirlenirken, 
esnek bir tutum izlenmekte ve Sözleşmeye taraf devletlerin içinde 
bulundukları somut koşullar dikkate alınmaktadır. Nitekim Delcourt 
kararında, Sözleşmeye aykırılığı ileri sürülen düzenlemenin ortak Avrupa 
standardını yansıtmadığı tespit edilmekle birlikte, Belçika’nın özel koşulları 
göz önünde bulundurularak, Sözleşme’nin ihlal edilmemiş olduğu sonucuna 
                                                      
8  Bülent Tanör, Siyasi Düşünce Hürriyeti ve 1961 Anayasası, Öncü Kitebevi, İstanbul, 

1969, s. 15. 
9  Batum, a.g.e., s. 221 vd. 
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ulaşılmıştır. Görüldüğü gibi, Mahkeme ve Komisyon ülkelerin kendi 
özelliklerini de göz önünde bulundurarak, genel ve ortak bir standart 
bulmaya çalışmaktadır.10 

1 - Demokratik Toplumda Gerekli Olma 

Mahkeme’ye göre,  “gerekli” sıfatı, “vazgeçilemez” kelimesi ile eş 
anlamlı değildir. Bu terim, örneğin 2. maddenin 2. fıkrası ile 6. maddenin 1. 
fıkrasında yer alan “mutlak surette gerekli”, “kesinlikle gerekli” ya da 15. 
maddenin 1. fıkrasındaki “durumun zorunlu olarak icap ettirdiği ölçüde” 
deyimlerinin taşıdığı kesinlik ve yoğunluğu içermemektedir. Bununla 
birlikte,  bu terim, “kabul edilebilir”, “normal”, “yararlı”, “makul”, 
“elverişli” kavramlarının esnekliğine de sahip değildir. Mahkeme 
içtihadında, “gerekli” sözcüğü, “zorlayıcı bir toplumsal ihtiya(cı)” ifade 
etmektedir.11 Mahkeme’ye göre, söz konusu zorlayıcı toplumsal ihtiyacın 
tayin ve takdiri ilke olarak öncelikle, ülke gerçekleriyle dolaysız ve devamlı 
temasta olan ulusal mercilere aittir, ancak yukarıda işaret edildiği gibi, bu 
tayin ve takdir hakkı üzerinde Mahkeme’nin denetim yetkisi sürmektedir. 
Bir başka deyişle, “müdahalenin gerekliliği” konusunda, devletler 
Mahkeme’nin denetimine tabi olan bir “takdir marjı”na sahiptirler. Bu 
marjın kapsamı, somut olayda müdahaleye konu olan hak ve özgürlüğe ve 
güdülen meşru amaca göre değişmektedir. Mahkeme’nin titizlikle göz 
önünde bulundurduğu unsur, hak ve özgürlüğü sınırlayıcı önlemin, güdülen 
amaçla oranlı olmasıdır. Bir hakkı sınırlamaya yönelen müdahale aracının 
amaçla oranlı sayılabilmesi içinse, kullanılan müdahale aracının, yöneldiği 
amacı gerçekleştirmeye elverişli, gerekli ve ölçülü olması gerekmektedir.12  

Gereklilik denetiminde zorlayıcı toplumsal ihtiyacın varlığı 
araştırılırken soyut bir değerlendirme yapılmayıp, çeşitli unsurlar göz 
önünde bulundurulmaktadır. Bu unsurlara örnek olarak, sınırlama amacı ile 
aracı arasındaki makul denge, sınırlamanın hangi şartlar altında yapıldığı ve 
sınırlama konusu yapılan hakkın niteliği gösterilebilir. Devletler gereklilik 
şartının belirlenmesinde, takdir marjına sahip olsalar da, bu yetki denetime 
tabidir. 10. madde ile koruma altına alınan hak ve hürriyetlerin kullanılması 
ile ilgili bir müdahale söz konusu olduğunda, bu denetim, anılan hak ve 

                                                      
10  Batum, a.g.e., s. 224. 
11  Mah. K., Handyside, İngiltere, 7.11.1976, A 24, s. 22, par. 48, Sunday Times/ İngiltere, 

26.4.1979, A 30, s. 35, par. 59, Barthold/ Almanya, 25.3.1985, A 90, s. 25, par. 55. 
12  Mah. K., Miailhe/ Fransa, 25.2.1993, A 256, par. 55.  
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hürriyetlerin demokratik toplum bakımından sahip olduğu özel önem 
nedeniyle, ayrıntılı bir biçimde yapılmakta ve müdahalenin gerekliliğinin 
inandırıcı bir biçimde ortaya konulması beklenmektedir.13 

2 - Demokratik Toplum Düzeninin Unsurları 

Bu noktada demokratik toplum düzeninin öğelerinin ortaya konulması 
gerekmektedir. Mahkeme, yukarıda da anılan Handyside kararında, 
demokratik toplumun en önemli öğelerinin çoğulculuk, hoşgörü ve açıklık 
olduğunu belirtmiştir. 

Çoğulculuk, kurumsal ve özellikle ideolojik planda bir çoğulculuktur. 
Kurumsal çoğulculuk, demokratik bir devlet yapısında yasama, yürütme ve 
yargı organlarının ayrılığını gerektirir. Özellikle yargı organının, kuruluş ve 
yetkileri bakımından diğer organlardan farklı bir temele oturması kurumsal 
çoğulculuğun en önemli yönüdür. Bunun dışında, merkezi yönetimden farklı, 
özerk yönetim ilkelerine bağlı yerel yönetimlerin bulunması da kurumsal 
çoğulculuğun diğer yönünü oluşturmaktadır.14 

İdeolojik çoğulculuk, geniş anlamıyla, hak ve hürriyetlerin varlığı ve 
ifade hürriyetinin sağlanması ile gerçekleşir. Bu kavram özel olarak, siyasal 
partilerin çokluğunu ifade eder. Mahkeme, Handyside kararında ifade 
hürriyetinin demokratik toplumun temel dayanaklarından birini 
oluşturduğunu belirtmiştir. Mahkeme, demokratik toplum düzenini, azınlık - 
çoğunluk karşılığında yorumladığı, Young, James ve Webster kararında15, 
demokrasinin, çoğunluğun görüşünün sürekli üstün olmasından ibaret 
olmadığını, bunun tersine, azınlıklara da hak tanınması ve üstün durumda 
olan tarafın bu üstünlüğünü kötüye kullanmasına engel olunması yönünden 
bir dengenin gözetilmesini gerekli kıldığını belirtmiştir. 

Mahkeme, demokratik toplum düzeninin örgütlenme özgürlüğü ile 
ilişkisi konusunda birbirine zıt kararlar almıştır. Mahkeme, Alman Komünist 
Partisi kararında, bu partinin muhtemel faaliyetlerini göz önünde 
bulundurup, başvurunun yapıldığı tarihteki faaliyetlerinin yalnızca anayasal 
yollarla iktidarı ele geçirmeye yönelik olsa ve bu durum kanıtlanmış olsa da, 
bunun anılan partinin geleneksel hedeflerinden vazgeçtiği anlamına 
gelmeyeceğini belirterek, bu partinin kapatılmasının demokratik toplumun 

                                                      
13  Mah. K., Glasenapp/ Almanya, 11.5.1984, A 104, s. 49, par. 110. 
14  Batum, a.g.e., s. 229 -230. 
15  Mah. K., Young, James ve Webster/ İngiltere,  Seri A no: 44, s. 23, paragraf 57.  
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gereklerine aykırı olmadığına karar vermiştir. Alman Komünist Partisi 
kararı, bu yanıyla değerlendirildiğinde, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün 
sınırlanmasında mevcut ve  yakın bir tehlikenin varlığı değil, ileride 
doğabilecek muhtemel tehlike durumunun esas alındığı görülecektir. Bu 
yaklaşımın, Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin geliştirmiş olduğu “açık ve 
mevcut tehlike” ile “zararlı eğilim” ölçütlerinden ikincisine daha yakın 
olduğu açıktır. 

Oysa Mahkeme, Türkiye Birleşik Komünist Partisi kararında daha 
farklı bir tutum sergilemiştir. Bu kararında Mahkeme, örgütlenme 
özgürlüğünü koruma altına alan 11. maddenin, özerk anlamına ve özel 
uygulama alanına karşın, 10. madde ışığında değerlendirilmesi gerektiğini 
belirtmiş ve düşüncenin korunması ve bunu açıklama özgürlüğünün 11. 
maddede öngörülen toplanma ve örgütlenme özgürlüğünün önemli 
unsurlarından biri olduğuna işaret edip16, siyasal partilerin demokrasinin 
layıkıyla işlemesinde ve çoğulculuğun korunmasındaki önemli rolüne vurgu 
yaparak, bu hükmün öncelikle uygulanacağı sonucuna ulaşmıştır. 
Mahkemeye göre, ifade hürriyeti yalnızca inandırıcı ve zorlayıcı sebeplerle 
kısıtlanabileceğinden, 10. maddede öngörülen istisnalar, siyasal partiler söz 
konusu olduğunda dar bir yorumu zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle taraf 
devletler, 10. maddenin 2. fıkrasında öngörülen zorunluluğun varlığının 
tespiti konusunda; hem yasalar, hem de bu yasaların uygulanması için alınan 
kararlar üzerinde sıkı bir Avrupa denetimi olan, sınırlı bir takdir marjına 
sahiptirler.  

Mahkeme, Alman Komünist Partisi kararında kullandığı “zararlı 
eğilim” ölçütünü terk ederek, TBKP’nin faaliyetlerine başlayamadan 
kapatıldığını ve kapatma kararının partinin tüzük ve programı temelinde 
alındığını belirtmiştir. Mahkeme, bir partinin kendisine verdiği adın, ilke 
olarak, diğer ilgili ve yeterli koşullar olmaksızın, tek başına, kapatılma gibi 
radikal bir tedbiri  haklı göstermeyeceğini, TBKP’nin “komünist" adını 
seçerek, Türk toplumu veya devleti için gerçek bir tehlike oluşturan bir 
politikayı benimsemiş olduğunu gösteren somut kanıtlar olmaksızın, sadece 
ismin partinin kapatılması için yeterli sebep olduğunun kabul 
edilemeyeceğini belirtmiştir.  

                                                      
16  Bkz. diğerleri yanında, 13 Ağustos 1981 tarihli Young, James ve Webster/ Birleşik Krallık 

Davası kararı, Seri A no: 44, s. 23, paragraf 57, 26 Eylül 1995 tarihli Vogt/ Almanya 
kararı, Seri A no:323, s. 30, prg. 64).  
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TBKP’nin kapatılmasının ikinci nedeni, bu partinin ayrımcılığı ve 
Türk ulusunun bölünmesini teşvik etmeyi hedeflemesidir. Mahkeme, 
TBKP’nin tüzüğünde, Kürt “halkı” ve “ulusu” ile Kürt “yurttaşlarına” 
gönderme yapılmasına karşın, Kürtler bir “azınlık” olarak nitelendirilmediği 
gibi, onlara farklı muamele yapılması ya da haklar tanınmasını ya da geri 
kalan Türk nüfusundan ayrılması hakkından söz edilmediğini belirtmiştir. 

Mahkeme’ye göre, demokrasinin temel özelliklerinden birisi bir 
ülkenin karşılaştığı sorunları, taciz edici olsalar da, şiddete başvurmaksızın, 
diyalogla çözmesidir. Demokrasi ifade özgürlüğü ile beslenir. Bu bağlamda, 
bir siyasal grubun bir devletin bir kısım halkının kaderini aleni olarak 
tartışmak istemesi ve tüm ilgilileri tatmin edecek çözümler bulmayı 
hedeflemesi nedeni ile endişe duyulmamalıdır. Ancak bir siyasi partinin, 
programında alenen açıklananlardan farklı hedef ve niyetlerinin varolma 
olasılığı dışlanamaz. Bundan emin olmak için, bu programın içeriği ile, 
sahibinin eylemleri ve tutumlarını karşılaştırmak gerekir. Bu olayda  
TBKP’nin programının herhangi bir somut eylemi tarafından yalanlanması 
olanağı yoktur, zira kurulur kurulmaz kapatılmış ve TBKP programını 
uygulama zamanı bile bulamamıştır. Böylece sadece ifade özgürlüğünün 
kullanılmasından kaynaklanan bir davranış cezalandırılmış olmaktadır.  

Mahkeme’ye göre, TBKP tüzük ve programı, TBKP’nin, 
Sözleşme’nin tanıdığı hak ve özgürlükleri tahrip etmeyi hedefleyen bir 
faaliyete girişmek veya bir eylem yapmak için Sözleşme’den yararlanacağı 
sonucuna varmaya hiçbir şekilde izin vermediğinden, 17.maddenin 
uygulanmasına da yer yoktur.17   

Tüm bunlar karşısında, Mahkeme, daha faaliyetlerine bile başlamadan 
önce verilen ve yöneticileri için  siyasal sorumluluk alma yasağı getiren; 
TBKP’nin derhal ve nihai olarak kapatılması gibi radikal bir tedbirin, 
hedeflenen amaca göre orantısız olduğu ve demokratik bir toplumda gerekli 
olmadığı sonucuna varmıştır.  

Demokratik toplumun diğer unsurlarından olan hoşgörü kavramı 
konusunda da Mahkemenin çeşitli alanları ilgilendiren kararları 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki, hürriyetlerin sınırlandırılmasında “genel 
ahlak” sebebinin kullanılıp kullanılamayacağı ve bu konudaki ölçü 
sorunudur. Mahkeme Handyside kararında, ahlaki değerlerin korunması 
amacıyla hürriyetlerin sınırlandırılabileceği ve bu gibi değerlerin 

                                                      
17  Mah. K., Lawless/ İrlanda, 1.7.1961, A  3, s. 45-46, par. 7.  
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korunmasında devletlerin takdir yetkisinin olduğunu belirtmiştir.  Aynı 
şekilde siyasal alan ve sistemi ilgilendiren ve siyasal sistemi eleştirici ve 
sorgulayıcı türdeki görüşler karşısında da Mahkeme, hoşgörü kavramı 
çerçevesinde, serbest fikri tartışma ile demokrasi arasındaki bağlantıyı ele 
alarak, resmi görüşe ve statükoya aykırı olan görüşlerin de ifade hürriyeti 
çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.  

Bu belirtilenlerin dışında hukukun üstünlüğü, ölçülülük ilkesi ve kamu 
yararı ile bireysel hakların korunması hususları da esas itibariyle demokratik 
toplum kavramı içerisinde değerlendirilmekte ve diğer unsurlarla birlikte, 
devlet yetkilerinin maddi içeriğinin belirlenmesinde hukuki bir çerçeve 
oluşturulmaktadır.18 

B - Türk Anayasa Mahkemesi ve Demokrasi 

Anayasa, bir siyasal topluluğun temel düzenini ifade eder. Daha 
“mutlak” bir tanımlamayla ise anayasa, bir devletin siyasal ve sosyal 
düzeninin somut bütünsel durumu demektir. Yukarıda da değinildiği gibi, 
anayasacılık hareketlerinin temelinde, iktidar sahiplerinin mutlak gücünü 
sınırlama çabalarının yattığı görülür. Bir bakıma, anayasacılık hareketlerinin 
tarihi, iktidarı çeşitli yöntemlerle sınırlama arayışlarının tarihidir denilebilir.  

1982 Anayasası, liberal batı demokrasisinin anayasalarını doğuran 
sosyal ve siyasal dinamiklerden farklı bir varlık nedenine dayanmaktadır. 
Batı liberal anayasacılığının özü, siyasal iktidarın sınırlanmasına dayanırken, 
1980 müdahalesiyle yeni bir anayasa yapılmasının esas dürtüsü özgürlüğün 
ve demokrasinin korunması ve pekiştirilmesi değil, otoritenin ve devletin 
güçlendirilmesi esası olmuştur.19 Bu anlayış, Kenan Evren’in Anayasayı 
tanıtma konuşmalarında da açıkça ifadesini bulmuştur. Evren, devletin bir 
ayağı olmayan ve koltuk değneğiyle yürüyen bir insan olmaktan öteye 
geçemediğini belirtmiş ve yeni anayasanın bu sakıncayı bertaraf edeceğini 
ileri sürmüştür.20 Evren, bütün anayasayı tanıtma konuşmalarında, yeni bir 
anayasanın hazırlanmasını gerekli kılan nedenler arasında birinci sırayı, 

                                                      
18  Sunay, a.g.e., s. 110, Uygun, a.g.e, s. 181-183. 
19  Bülent Tanör, İki Anayasa (1961-1982),  2. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 1991, s. 97. 
20  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren’in Yeni Anayasayı Devlet 

Adına Resmen Tanıtma Programı Gereğince Yaptıkları Konuşmalar (24 Ekim-5 Kasım 
1982), TBMM Basımevi, Ankara, 1982, s. 12, 46, 87, atfen Ergun Özbudun, Türk Anayasa 
Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 1989, s. 49.   
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otoriteye duyulan ihtiyaca vermiştir.21 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir 
kararında, 1982 Anayasasının, kendisinden önceki anayasalardan farklı 
olarak, devlet otoritesine yaptığı vurguyu şöyle ifade etmiştir: 

“ 1982 Anayasasının, 1961 ve hatta 1924 Anayasalarına karşı güçlü 
devlet ve otoriter idare kavramlarına daha fazla önem verdiği ve özellikle 
yürütmeyi yasama ve yargı karşısında daha da güçlendirdiği tartışmasızdır. 
Anayasanın birçok maddesi bu temel düşünceye uygun olarak değiştirilmiş 
ve yeniden düzenlenmiştir.22” 

1 - 1982 Anayasası’nın Biçimsel Kaynakları 

1982 Anayasasının biçimsel kaynakları, ilk bakışta, 1961 Anayasası 
(1971 ve 1973’de değiştirilmiş şekliyle), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
ve MGK tarafından çıkarılan yasalardır.23 Değiştirilmiş 1961 Anayasası ile 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi daha ziyade biçimsel olarak ve özleri 
değiştirilerek kullanılmıştır. Bu durum temel hak ve özgürlüklerin rejimi 
konusunda çok açık bir şekilde fark olunmaktadır. Burada her iki belgenin 
temel hak ve özgürlükler sistematiği ve listesi, başka yeni bazı uluslararası 
metinlerden de yararlanılarak geliştirilmiş, fakat işin özüne gelince, bu 
tamamen tersine çevrilmiştir.24 

2 - 1982 Anayasası’nın Temel Özellikleri 

Özbudun 1982 Anayasa’nın temel özelliklerini şöyle sıralamıştır; 
1982 Anayasası, 1961 Anayasası’na oranla daha kazuistik bir yöntemle 
hazırlanmıştır, 1961 Anayasası’ndan daha katı bir nitelik taşır, otorite-
hürriyet dengesinde otoritenin ağırlığını arttırmıştır, devlet yapısı içinde 
yürütme organını güçlendirmiştir, siyasal karar alma mekanizmalarındaki 
tıkanıklığı giderici hükümler getirmiştir ve daha az katılmacı bir demokrasi 
modelini benimsemiştir.  

Sancar, 1982 Anayasasının iktidar lehine kullandığı açık tercihin, 
buna bağlı olarak insan haklarına üstün yapısal konum tanımayışının ve 
nihayet insan haklarını evrensel boyutlarından soyutlama çabasının, bu 
anayasanın amacının, insan haklarının potansiyel gücünün samimi şekilde 

                                                      
21  Tanör, İki Anayasa …, s. 98. 
22  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, KT. 14.9.1983, E. 1980/4 - 1714, K. 1983/803, Yargıtay 

Kararları Dergisi, C. 9, Kasım 1983, S. 11, s. 1591. 
23  Tanör, İki Anayasa …, s. 108. 
24  Ayrıntılı bilgi için bkz. Tanör, İki Anayasa …, s. 109 vd. 
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tanımak olmadığını gösterdiğini savunmuş ve bu anayasanın gerçek 
amacının, insan haklarının potansiyel gücünü denetim altına alıp bastırmak, 
giderek etkisizleştirmek ve böylece iktidara ayak bağı olmasını önlemek 
olduğunu ileri sürmüştür.25 

1982 Anayasasının insan hakları ve demokrasiyi evrensel 
boyutlarından soyutlama çabası başlangıç bölümünde açık bir şekilde göze 
çarpmaktadır: “… hiçbir kişi ve kuruluş, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi 
demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına 
çıkamayacağı gibi, kişi ancak bu anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden 
yararlanarak (…) maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve 
yetkisine doğuştan sahiptir”. Böylece insan hakları ve demokrasi kavramları 
evrensel boyutlarından kopartılarak “millileştirilmiş” olmaktadır.26 

1982 Anayasası’nın 2. maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri 
sayılmaktadır. Bu madde uyarınca Türkiye Cumhuriyeti, inter alia, insan 
haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devletidir.  

a)  İnsan Haklarına Saygılı Devlet 

1982 Anayasası’nın 2. maddesinde, Cumhuriyet’in nitelikleri 
arasında, “toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan 
haklarına saygılı devlet” ilkesi sayılmıştır. Bu düzenlemede ilk göze çarpan 
konu, 1961 Anayasası’ndaki “insan haklarına dayalı” deyiminin yerine, 1982 
Anayasası’nda, “insan haklarına saygılı” deyiminin kullanılmış olmasıdır. 
Bu ifadenin, basit bir üslup farkı mı, yoksa bir yaklaşım farklılığı mı olduğu 
hususu doktrinde tartışılmıştır. Soysal27, Tanör28 bunun çok temel bir 
yaklaşım farklılığı olduğunu savunurken; Özbudun29 bunun bir anlatım farkı 
ötesinde temel bir anlam ve yaklaşım farkı olduğunu savunmanın güç 
olduğunu ileri sürmektedir.  Bu konuda sağlıklı bir sonuca ulaşmak için 2. 
maddenin yazılış tarzının uyandırdığı bir başka kuşkuya da değinmek 
gerekmektedir. Bu maddede yer alan “toplumun huzuru, milli dayanışma ve 
adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı tümcesi” değişik biçimlerde 
yorumlanmaya elverişlidir. Tanör30 ve Soysal31 bu yazılış tarzının, toplumun 
                                                      
25  Sancar, İnsan Hakları …, s. 10. 
26  Bülent Tanör, Türkiye’nin İnsan …, s. 255. 
27  Soysal, a.g.e., s. 188-190, 393-394. 
28  Tanör, a.g.e., 318-321. 
29  Özbudun, a.g.e., s.80. 
30  Tanör, a.g.e., s. 319-321. 
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huzuru, milli dayanışma ve adalet kavramlarının, “insan haklarına saygılı 
devlet”i nitelendiren, onun sınırlarını ve çerçevesini oluşturan kavramlar 
olarak okunup, yorumlanmaya elverişli olduğunu; bu durumda da, insan 
haklarına ancak toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet çerçevesi içinde 
ve bu kavramlar öncelikli saygı gösterilmesi gerektiği sonucunun 
çıkarılabileceğini savunmaktadırlar. Özbudun32 ise, maddenin yazılışındaki 
tereddüdü kabul etmekle birlikte, “içinde“ sözcüğünden sonra virgül 
geldiğini, böylece “toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet” 
kavramlarının, devletin insan haklarına saygılı olma borcunu sınırlamayan, 
onu çerçevelemeyen, ondan bağımsız bir blok oluşturduğunu kabul etmenin 
daha doğru olacağını savunmaktadır. Tanör ve Soysal görüşlerinin kabul 
edilmesi durumunda, insan haklarına saygı, toplumun huzuru, milli 
dayanışma ve adalet gibi son derece sübjektif, soyut ve  geniş kavramlarla 
çerçevelenmiş olarak değerlendirilecektir ki, bu yorum insan haklarına saygı 
ve devlete karşı korunan insan hakları anlayışına ters düşmektedir. Bu 
nedenle özgürlüklerin geniş yorumlanması ilkesinden hareketle, toplumun 
huzuru, milli dayanışma ve adalet kavramlarının insan haklarına saygı 
ilkesinde ayrı bir ilke olarak kabulü ve bu suretle insan haklarına saygı 
kavramının bu ilkelerden bağımsız bir boyut arz ettiği belirtilebilir.     

1982 Anayasası’nın insan hakları yaklaşımı öğretide haklı olarak, 
devlet-birey, devlet-toplum ve toplum-birey arasındaki hak ve özgürlük 
ilişkilerinde, devleti toplum ve bireye ve toplumu da yine bireye tercih ettiği 
şeklinde yorumlanmıştır. Başka ifade ile temel hak ve özgürlüklerin 
zeminini teşkil eden “otorite özgürlük” dengesinde, 1982 Anayasası’nın 
devlet otoritesinin güçlenmesine ağırlık verdiği ileri sürülmüştür.33  

Öğretide olduğu gibi, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi de, 1982 
Anayasası’nı devlet otoritesine öncelik veren bir anayasa olarak 
değerlendirmiş ve yorumlamıştır 

1982 Anayasası’nın getirdiği düzenleme Anayasayı devletçi ve 
otoriter bir biçimde değerlendirmeye elverişlidir. Ancak bu anayasanın 
özgürlükçü bir biçimde değerlendirilemeyeceği anlamına gelmez. 
Hukukçuların ve asıl misyonu temel hak ve özgürlükleri korumak olan 

                                                                                                                  
31  Soysal, a.g.e., s. 189-190, 393-394.  
32  Özbudun, a.g.e, s. 80. 
33  Tanör, a.g.e., s. 323, Soysal s. 190.  
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Anayasa Mahkemesi’nin, anayasayı  özgürlükçü olarak değerlendirmesi en 
başta gelen ödevidir.34 

b) Demokratik Devlet 

1982 Anayasası’nın benimsediği demokrasi anlayışı, “insan haklarına 
saygılı”, yani anayasa hukuku ve siyaset bilimi literatüründe “hürriyetçi 
demokrasi”, “Batı Demokrasisi” gibi çeşitli adlarla adlandırılan demokrasi 
türüdür.35 Demokratik rejimin özellikleri, ülkeden ülkeye değişiklikler 
göstermekle birlikte, bu rejimin vazgeçilmez, asgari şartı olarak kabul 
edilmesi gereken bazı unsurlar da vardır. Bunların en önemlileri, siyasal 
sistemdeki temel siyasal karar organlarının genel oya dayanan serbest 
seçimlerle oluşması, serbestçe örgütlenen siyasal partiler arasında eşit 
şartlarla yürütülen iktidar yarışması ve tüm vatandaşların temel hak ve 
hürriyetlerinin tanınarak hukuki güvence altına alınmış olmasıdır.  

Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçildiğinden bu yana, klasik 
liberal demokrasi ölçütü çerçevesinde iki demokrasi anlayışı etkili olmuş ve 
bunlara da yine iki Anayasa anlayışı cevap olmuştur.36 Bu anlayışlardan ilki, 
halkın siyasete oy verme dışındaki yollardan da aktif ve sürekli şekilde 
katılmasına ve daha geniş çerçevede bir çoğulculuğa taraftar olduğu gibi; 
seçimle oluşan devlet organlarının yetkilerinin, diğer anayasal kurum ve 
kuruluşlarla dengelenmesini gerekli görmektedir ki, 1961 Anayasası bu tür 
demokrasi anlayışının bir örneğidir. 

İkinci  demokrasi anlayışı ise, daha sınırlı bir katılma ve çoğulculuk 
yanlısıdır. Bu anlayışa göre halkın esas rolü, seçimlerde kendisini 
yönetenleri seçmek için oy vermekten ibarettir. Milli irade bu şekilde ortaya 
çıktıktan sonra, seçilmiş organlar devleti yönetmeli, halk ya da çeşitli gruplar 
bu aşamada siyasal kararları etkilemeye çalışmamalı veya en azından bu etki 
olabildiğince düşük düzeyde tutulmalıdır. Yine bu anlayışa göre, iktidarın 
kullanılması konusunda da, seçimle oluşan organların yetkileri yargı 
organları ve özerk kuruluşlar gibi genel oyla oluşmayan kurum ve 

                                                      
34  Necmi Yüzbaşıoğlu, Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku, Üni. Yay. No: 3762, 

Fak. Yay. No. 703, İstanbul, 1993, s. 146. 
35  Özbudun, a.g.e, s. 68. 
36  Tanör, İki Anayasa 1961-1982, İstanbul, 1986, s. 77.  
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kuruluşlarla sınırlanmamalı37 ya da en azından en alt düzeyde 
sınırlanmalıdır.  

1982 Anayasası bu anlayışa daha yakın bir örnektir. Her iki Anayasa 
hükümleri karşılaştırıldığında, 1982 Anayasası’nın 1961 Anayasası’na göre 
daha az katılmacı ve daha az çoğulcu bir modeli benimsediği kuşkusuzdur. 
Nitekim siyasi faaliyetin sadece siyasal partiler ve seçilmiş devlet organları 
tarafından yürütülmesi ve böylece ülke düzeyinde belli ölçüde 
depolitizasyon sağlanması isteği, 1982 Anayasası’na son şeklini veren Milli 
Güvenlik Konseyi’nin temel amaçlarından birisidir ve bu istek Anayasanın 
çeşitli hükümlerinde cevabını bulmuştur.38 

c) Hukuk Devleti 

Gianfranco Poggi, Çağdaş (Modern) Devletin Gelişimi adlı yapıtında; 
modern devletin kendiliğinden gelişmiş bir yapı olmaktan çok yapay bir yapı 
olduğunu belirttikten sonra, bu yapay yapının/modern devletin Almanların, 
bir devlet yaratma isteği (Wille zum Staat) olarak adlandırdıkları olguya 
dayandırılabileceğini belirtmiş, bir başka deyişle modern devletin “yapma” 
bir gerçeklik olduğunu savunmuştur.39 Devletin, bir kez kurulduktan sonra, 
bir amaca ya da işleve göre faaliyet göstereceğini belirten Poggi; devleti, salt 
bir amaç ya da işlevinden hareketle tanımlamanın doğru olmayacağını, 
tanımlama çabasına girişilirken yapılması gerekenin (modern) devletin 
yapısal özelliklerinden hareket etmek olduğunu belirtmiş ve modern devletin 
en önemli yapısal özelliklerinden birinin şiddete başvurmayı meşru olarak 
tekelinde tutması olduğunu savunmuştur.40    

Şiddet, en temel anlamıyla; öldürerek, sakatlayarak ya da canını 
yakarak insanlara zarar vermek olarak tanımlanabilir. Anlamı genişletilerek 
bu tür zarar verme tehdidi, fiziki zarar kadar psikolojik zararı da içerebilir. 
Bazı siyaset kuramcıları şiddet kavramını, yurttaşlara zarar veren baskıcı 
siyasal, toplumsal ve iktisadi sistemleri de kapsayacak şekilde 
genişletmişlerdir. Siyasal kuramda asıl ilgi konusu, devletin örgütlü şiddet 
kullanımıdır. Bu noktada önemli bir kuramsal sorun olarak, şiddetin erkle 

                                                      
37  Özbudun, a.g.e., s. 53. 
38  Örn. bkz. 1982 Anayasası’nın 68/6, 68/7, 69/ 2, 69/ 8, 33/ 4, 135/ 3-4 maddeleri. 
39  Gianfranco Poggi, Çağdaş Devletin Gelişimi, Çev. Şule Kut, Binnaz Toprak, Hürriyet 

Vakfı Yayınları, 1991, İstanbul, s. 98 vd. 
40  Poggi, a.g.e., s. 98. 
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ilişkilendirilmesi sorunu ortaya çıkmaktadır. Çoğu yazar, şiddetin erkin 
kullanımındaki unsurlardan birisi olduğu kanısındadır.41   

Devletin şiddet tekeline sahip oluşunun iki önemli ve birbirine zıt 
boyutu vardır. Bunlardan birincisi, şiddetin toplumsal ilişkilerden 
arındırılmasıdır. Böylelikle şiddetin kullanım imkanları sınırlandırılmaktadır. 
Bu adım tek elde toplanan şiddetin toplumsal barışı sağlama potansiyeline 
sahip oluşu noktasından hareketle uygarlaşma sürecinde önemli bir adım 
olarak nitelendirilebilir. İkincisi, devletin şiddet tekeline sahip oluşu ve aynı 
zamanda hak ve özgürlüklerin potansiyel ihlalcisi olması nedeniyle 
kurumsallaşan şiddetin, bireylerin hak ve hürriyetlerini etkisiz hale getirme 
olasılığının varlığıdır. Böylece, toplumsal ilişkilerden arındırılıp devletin 
tekeline sunulan şiddet, toplumsal barışı sağlama ülküsünü bir kenara 
bırakıp, bireylerin kâbusu haline gelebilmektedir. Nitekim, Bauman, 
moderniteyi ve modern devleti eleştirdiği yapıtında, “Holocaust, modern 
biçimde yapılmış her şey gibi, sözde modernlik öncesi tüm benzerlerinin, 
kendisi ile karşılaştırıldığında ne denli ilkel, savurgan ve yetersiz olduklarını 
göstererek geride bırakmış ve rezil etmiştir42” diyerek modern devletin 
şiddet tekelinin yarattığı tehditleri ortaya koymuş ve Holocaust’u modern 
devletin ilk kıyımı olarak nitelendirmiştir.       

Hukukun rolü de bu noktada ortaya çıkmaktadır. Şiddet kullanımının 
sakıncaları karşısında Hannah Arendt, şiddetten arınmanın yollarını aramış 
ve sonuç olarak şiddete karşı sığınılacak tek merciin hukuk olduğunu 
savunmuştur.43 Hukuk bir yandan şiddeti kurumsallaştırıp çerçevesini 
çizerken; diğer yandan da şiddetin kullanım imkanlarını sınırlandırmaktadır. 

Hukuk devleti kavramının esasını devlet kudretinin hukukla 
bağlanması ve sınırlanması fikri oluşturmaktadır.44 Hukuk devletinde yeni 
olan şey (devlet iktidarının sınırlanmasının) kendi başına bir amaç olarak 
değil, bireysel özgürlük yararına gerçekleşmesini mümkün kılacak ilke ve 

                                                      
41  Blackwell’in Siyasal Düşünce Ansiklopedisi, C. II, D. Miller, J. Coleman, W. Connolly, 

A. Ryan, Çev. Bülent Peker, Nevzat Kıraç, Ümit Yayıncılık, 1995, Ankara, s. 351 vd..  
42  Zygmunt Bauman, Modernite ve Holocaust, Çev. Suha Sertabiboğlu, Sarmal Yayınevi, 

İstanbul, 1997, s.122.  
43  Hannah Arendt, Şiddet Üzerine, Çev. Bülent Peker, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997, s. 

49 vd.. 
44  Mithat Sancar, Hukuk Devleti: Kavramsal Bir Çerçeve, Birikim içinde, Şubat 1996, s. 37. 
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kurumların somut bir görünüm içinde ortaya konmuş ve tek bir kavram 
altında formüle edilmiş olmasıdır.45    

On dokuzuncu yüzyılın başlarından itibaren Alman siyaset ve anayasa 
hukuku tartışmalarının merkezine doğru ilerleyen (hukuk devleti idesi) 
anayasacılık hareketleri ve liberalizmle yakın bağlantı içindedir.46  

Hukuk devleti çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır: Hukuka bağlı 
olarak yönetilen devlet47, yönetilenlere hukuk güvenliği sağlayan devlet48, 
faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan ve yönetilenlere hukuki 
güvenceler sağlayan devlet.49 Hukuk devleti ile ilgili bütün tanımlarda, bu 
kavramın esasını, devlet kudretinin hukukla bağlanması ve sınırlanması 
fikrinin oluşturduğu söylenir. Bu fikrin klasik formülasyonu, “bir veya 
birkaç kişinin keyfiliği değil, yasalar egemen olmalı” şeklindedir.50 

Hukuk devletinin gereklerinin ne olduğu konusunda da esasta 
birbirine benzemekle birlikte, birbirinden farklı unsurlar ortaya konmuştur. 
Günday hukuk devletinin gereklerini özetle; temel hak ve özgürlüklerin 
güvence altına alınması, bağımsız ve tarafsız yargısal denetim (özellikle 
anayasa yargısı ve idari yargıya vurgu yaparak), kanuni idare ve idarenin 
mali sorumluluğu olarak sıralamıştır.51 Soysal52 ve Gözübüyük53 de hukuk 
devletinin gereklerini Günday’a benzer bir şekilde sıralamışlardır. 

Alman hukukçu Heinrich Sidentopf, 1871 tarihli Alman Anayasasının 
hukuk devleti ilkesine dayanan çeşitli kurallara yer verdiğini, Weimar 
Anayasası’nda ise hukuk devletinin kendisini kuvvetler ayrılığı ve idarenin 
yasallığı ilkelerinde gösterdiğini ve yine bu anayasada bir temel haklar 

                                                      
45  Sancar, Hukuk Devleti: Kavramsal…, s. 38. 
46  Sancar, Hukuk Devleti: Kavramsal…, s. 37. 
47  Heinrich Siedentopf, The Principle of the Rule of Law, The Rule of Law in Public 

Administration: The German Approach içinde, Forschunginstitut für Öffentliche 
Vervatung, 2. Baskı, 1993, s. 3. 

48  Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi, &. Baskı, Ankara, 1993, s. 22, aynı 
tanım için bkz. Mümtaz Soysal, Anayasanın Anlamı, Gerçek Yayınevi, 6. Basım, İstanbul, 
1986, s. 243. 

49  Metin Günday, İdare Hukuku Dersleri, İmaj Yayıncılık, 1996, Ankara, s. 34. 
50  Sancar, a.g.e., s. 37. 
51  Günday, a.g.e., s. 34-47. 
52  Soysal, a.g.e., s. 243-6. 
53  Gözübüyük, a.g.e., s. 23-26 
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kataloğunun yer aldığını belirtmiştir.54 Siedentopf, Alman Anayasasını da 
göz önünde tutarak, hukuk devletinin unsurlarını şöyle sıralamıştır:55 
Kuvvetler ayrılığı ilkesi, idarenin hukuka bağlılığı ilkesi (kanunun önceliği 
ve kanun tarafından düzenlenme), temel haklar, mahkemeye başvuru hakkı, 
orantılılık ilkesi ve hukukun açıklığı ilkesi. 

Yukarıda ayrıntılı bir biçimde çeşitli hukukçuların hukuk devletinin 
gerekleri üzerindeki görüşlerini aktardık. Tüm bu görüşlerde ortak olarak, 
devlet kudretinin sınırlanmasına hizmet edecek biçimler arasında, devletin 
üstün bağlayıcı güce sahip bir hukuk metni çerçevesi ile sarılması, devlet 
kudretinin değişik organlar arasında paylaştırılması, bütün devletsel 
faaliyetlerin hukuk kurallarına bağlanması ve bu bağlılığın bağımsız yargı 
organlarınca yürütülecek bir yargısal denetime tabi olması sayılmaktadır.56 

Sayılan tüm bu ilkeler, ilk bakışta bireyi devlet otoritesi karşısında 
korumaya muktedir gibi gözükse de bu biçimsel güvenceler beklenen amaca 
hizmet etmeye elverişli olmayabilir. Devletin, üstün bağlayıcı güce sahip bir 
anayasa tarafından sınırlanması ancak bu metnin, sınırlandırmadan beklenen 
amacı gerçekleştirmeye elverişli olması durumunda anlam ifade edecektir. 
Andığımız bu sorun, biçimsel güvencelerin tümü için geçerlidir. 

Bu tespitten hareketle, hukuk devleti, yalnızca yürürlükte olan 
hukukun kuru bir üstünlüğüyle değil, aynı zamanda belli bir içerikle de 
nitelenmelidir. Biçimsel ve maddi yönleri içeren bütünsel hukuk devleti 
anlayışında, özgürlük ve insan onuru, devletsel düzenin temeli olarak 
görülür. Bu anlayışta, devlet kudretinin hukukla bağlanması, yalnızca 
biçimsel prosedürel güvencelerle sınırlı tutulmamakta, bu gücün, içeriksel 
olarak da bağlanması gerektiği kabul edilmektedir. Devlet gücünü, içerik 
açısından bağlayan-sınırlayan değerlerin merkezinde ise, özgürlük ve insan 
onuru ya da insan hakları yer alır.57  

Özetle, demokratik bir toplumda hukuk devleti ancak, hukuku, hukuka 
dayanarak zorlayanlara, eşdeyişle “sonuçlar amaçları meşru kılar” (ends 

                                                      
54  Siedentopf, a.g.e., s. 3. 
55  Siedentopf, a.g.e., s. 3-10. 
56  Sancar, a.g.e., s. 38. 
57  Sancar, a.g.e., s. 38. 
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justifies the means)  mantığına sahip olanlara, geçit verilmemesi durumunda 
anlam ifade edecektir.58   

Anayasa Mahkemesi’nin çağdaş hukuk anlayışına gönderme yaptığı 
bir kararında, hukuk devleti ve yargısal denetim arasındaki ilişkiyi söyle 
ifade etmiştir: 

“… Çağdaş hukuk anlayışına göre, hukuk devleti bütün iş ve işlemleri 
hukuk kurallarına bağlı olan devlet demektir. Bütün iş ve işlemlerin hukuk 
kurallarına bağlı olmasını gerçekten sağlayacak tek ilke ise, bu iş ve 
işlemlerin yargı yoluyla denetlenmesidir.59” 

Anayasa Mahkemesi daha yakın tarihli bir başka kararında ise hukuk 
devletini şöyle tanımlamıştır: 

“Hukuk Devleti, insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyan, 
toplum yaşamında adalete ve eşitliğe uygun bir hukuk düzeni kurarak; bu 
düzeni sürdürmekle kendisini yükümlü sayan, tüm davranışlarında, hukuk 
kurallarına ve anayasaya uyan, işlem ve eylemleri bağımsız yargı 
denetimine açık olan devlettir.60” 

1982 Anayasası’na göre Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilemeyen 
niteliklerinden bir diğeri de hukuk devleti olma niteliğidir. Uygulamada 
Anayasa Mahkemesi, anayasallık bloku içinde hukuk devleti ilkesine bu 
önceliği ve önemi vermiş; başta Anayasa değişikliği olmak üzere, birçok 
kanunu Anayasaya aykırı bulurken, hukuk devleti ilkesini ölçü norm olarak 
kullanmıştır. Anayasa Mahkemesi kararları incelendiğinde, Mahkeme’nin 
kullandığı ölçü normlar içinde “eşitlik ilkesi” ve “hukuk devleti ilkesi”ne 
özel bir önem verdiği görülecektir.61   

D. Değerlendirme 

1982 Anayasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte pozitif bir ilke 
haline gelen “demokratik toplum düzeni ölçütü”, Anayasa Mahkemesi’nin 

                                                      
58  Thompson, Allen, a.g.e., s. 190. 
59  AYM, E. 72/4, K. 72/14, KT. 24 Şubat 1972, RG. 13 Mayıs 1972, 14186, AYM, E. 76/1, 

K. 76/28, KT. 25 Mayıs 1976, RG. 16 Ağustos 1976, 15679, AYM. E. 85/31, K. 86/11, 
KT. 27 Mart 1986, RG. 9 Mayıs 1986, 19102.  

60  AYM, E. 96/2, K. 97/2, T. 18 Şubat 1997, AMKD S. 33, C. 2, s. 752.  
61  AYM, E. 72/4, K. 72/14, KT. 24 Şubat 1972, RG. 13 Mayıs 1972, 14186, AYM, E. 76/1, 

K. 76/28,    KT. 25 Mayıs 1976, RG. 16 Ağustos 1976, 15679, AYM. E. 85/31, K. 86/11, 
KT. 27 Mart 1986, RG. 9 Mayıs 1986, 19102.  
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pek çok kararında kullanılmıştır. Bununla birlikte, ilk birkaç yıl içinde, bu 
ilkenin açıklığa kavuşturulduğu söylenemez. Anayasa Mahkemesi, 1982 
Anayasası’nın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk kararlarında, demokratik 
toplum düzeni ilkesini oldukça dar bir biçimde eşitlik ilkesi çerçevesinde ele 
almış ve “milli irade”yi demokratik toplum düzeninin temeli olarak kabul 
etmiştir.62 Anayasa Mahkemesi’nin, demokratik toplum düzeni ilkesinin 
açıklığa kavuşturulması konusunda önemli saptamalarda bulunduğu 
kararında63, özgürlük – otorite dengesini yeni bir yaklaşımla ele alarak, 
Anayasa’nın 2, 5, 12, 13, 14 ve 15. maddelerinden özgürlük lehine bir genel 
ilke çıkartmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin demokratik toplum düzeni ilkesi 
içinde değerlendirdiği ögeleri iki grupta toplamak mümkündür. Bunlar; 
sınırlamaların demokratik kural ve yöntemlere uygun olması ve temel hak ve 
özgürlüklerin özüne dokunulmaması esaslarıdır.64  

Anayasanın sözüne ve ruhuna uygunluk ilkesi, sınırlama ilkeleri 
içinde en geniş kapsamlı olanıdır. Anayasa sözü ve özüyle diğer bütün 
sınırlama ilkelerini içerir. Anayasanın sözü denildiğinde, genel olarak, 
anayasa metninde açık olarak düzenlenen kurallar anlaşılır. Konuya temel 
hak ve hürriyetler açısından bakıldığında, sınırlamanın, anayasanın diğer 
maddelerinin yanı sıra hak ve hürriyetlere ilişkin maddelere ve özellikle bu 
maddelerde belirtilen “ek güvenceler”e aykırı olmaması gerekir.  

Anayasa, sözüyle olduğu kadar, özüyle de bazı kurallar koyar. Bu 
nedenle, temel hak ve özgürlüklere ilişkin sınırlamaların Anayasanın özüne 
de uygun olması gerekir. Anayasa Mahkemesi bir kararında, anayasanın 
yalnız sözü ile değil, özü ile de bir takım kurallar koyduğuna işaret 
etmiştir.65 AYM, anayasanın özünün belirlenmesinde, ilgili maddenin 
konuluş amacını ve diğer maddelerle olan ilişkisini göz önüne almıştır. Bir 
anayasa kuralının, diğer anayasa kurallarının göz önüne alınarak 
yorumlanması anayasa yorumunun en önemli ilkelerindendir.66 Anayasanın 
bütünlüğü ilkesi olarak adlandırılan bu yorum yöntemi uyarınca, bir anayasa 
normu, diğer normlarla çelişkiye düşmeyecek ve sonuçta anayasanın 
bütünlüğü içinde uyum sağlayacak şekilde yorumlanmalıdır. Belirtmek 

                                                      
62  AYM. K., E. 1984/ 1, K. 1984/ 2, AMKD S. 20, s. 161-254. 
63  AYM. K., E. 1985/ 8, K. 1986/ 27, AMKD S. 22, s. 323-418. 
64  Ayrıntılı değerlendirme için bkz. Uygun, a.g.e., s. 185 vd.. 
65  AYM. K., E. 1967/ 41, K. 1967/ 57, AMKD, S. 8, s. 18-133. 
66  Fazıl Sağlam, Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, AÜSBF Yay., Ankara, 1982, s. 65. 
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gerekir ki, anayasanın bütünlüğü ilkesine dayanarak anayasa normları 
arasında bir değerler hiyerarşisi kurulamaz.67  

Ölçülülük ilkesi, anayasa yargısının kurulması ve gelişmesinden 
sonra, anayasa hukukunda giderek yaygınlık kazanmış, özellikle Alman ve 
İsviçre hukuklarında bir genel hukuk ilkesi olarak kabul edilmiştir. Bu ilke 
yukarıda da işaret edildiği gibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 
da uygulanmaktadır. Alman Federal Anayasa Mahkemesi ölçülülük ilkesini, 
sınırlamanın aracı ile, sınırlamada başvurulan araç arasındaki ilişkiyi 
niteleyen bir kavram olarak görmektedir. Buna göre, ölçülülük ilkesi üç alt 
ilkeden oluşmaktadır: Elverişlilik, gereklilik ve oranlılık ilkeleri. Elverişlilik 
ilkesinde, amaç ile araç arasındaki ilişkinin niteliği önem taşır. Temel hak ve 
özgürlüğü sınırlamak için kullanılan araç, sınırlama amacını gerçekleştirmek 
bakımından elverişli olmalıdır. Alman Federal Anayasa Mahkemesi, bir 
yasal önlemin sınırlama amacını gerçekleştirmeye elverişli olup olmadığını 
denetlerken, yasal önlemin sınırlama amacına katkıda bulunup 
bulunmadığını araştırmaktadır.68 Gereklilik ilkesinde, elverişlilik ilkesinden 
farklı olarak, amaç ile araç arasındaki ilişkinin niceliği önemlidir. Bu ilke 
gereğince, sınırlamada başvurulan araç, sınırlama amacına ulaşmak 
bakımından gerekli olmalıdır. Sınırlama amacını gerçekleştirmek için, aynı 
derecede etkili birden çok araç söz konusu ise, bu araçlar arasında temel hak 
ve hürriyeti en az sınırlayıcı olanı seçilmelidir.69 Oranlılık ilkesinde de araç 
ile amaç arasındaki ilişkinin niceliğine bakılmaktadır. Bu ilkeye göre amaç 
ve araç karşı ölçüsüz bir oranda olmamalıdır.  

Anayasa Mahkemesi ölçülülük ilkesini ilk kez 23.6.1989 tarihli 
kararında açık bir biçimde tanımlamıştır70: “Yasal önlemin sınırlama 
amacına ulaşmaya elverişli olup olmadığını saptamaya yönelik elverişlilik, 
sınırlayıcı önlemin sınırlama amacına ulaşma bakımından zorunlu olup 
olmadığını arayan ‘zorunluluk – gereklilik’, ayrıca amaç ve aracın ölçüsüz 
bir yükümlülük getirip getirmediğini belirleyen ‘oranlılık’ ilkeleri(dir)”.  

 

 

                                                      
67  Uygun, a.g.e., s. 144. 
68  Sağlam, a.g.e., s. 114. 
69  Uygun, a.g.e., s. 162. 
70  AYM. K., E. 1988/ 50, K. 1989/ 27, RG, 4.10.1989, S. 20302, s. 11-28. 
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TÜRK VE ALMAN İDARİ YARGILAMA HUKUKLARINDA  

TEMYİZ YOLU 

 Bülent KENT∗ 

 

Özet 

Hüküm mahkemelerinin karar verirken yanlışlık yapmaları ihtimali 
bulunduğundan, verilen kararların daha üst dereceli bir mahkeme tarafından 
denetlenmesi için her hukuk sisteminde kanun yolları kabul edilmiştir. 
Davanın taraflarına tanınan bu hukuki yolla yanlış olduğu iddia edilen 
kararlar tekrar incelenir. Bu çalışmada idari yargıdaki kanun yollarından biri 
olan “temyiz başvurusu” Alman İdare Hukukunda düzenlenen temyiz 
başvurusu ile karşılaştırmalı bir biçimde incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler 

Kanun yolları, Türk ve Alman idari yargılarında temyiz başvurusu. 

Abstract 

Because it is possible for the courts of first instance to make mistakes 
in their courses of adjudication, in all law systems, higher courts have 
supervisory power which is called appeal and given to parties in a case as a 
legal remedy  on the decisions of courts of  first instance. Decisions which 
are claimed unlawful are being analyzed once more through this legal 
remedy. In this study, 'appeal', being one of the type of legal remedy, which 
belongs to administrative jurisdictions of Turkey and Germany has been 
analyzed on a comparative basis.   

Key Words 

Appeal, Appeal in Administrative Jurisdictions of Turkey and 
Germany.  

                                                 
 Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir. 
∗  Yrd. Doç. Dr., Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı. 
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I. Kanun Yolları Kavramı 

Kanun yolu ya da yasa yolu, bir yargı düzeninin en üst mahkemesine, 
derece mahkemesinde verilen kararların, usule ve hukuka uygun olup 
olmadığının denetlenmesi için başvurmak demektir.1 Bir başka ifade ile 
kanun yolu, davanın taraflarına, kendi aleyhlerine olduğunu düşündükleri ve 
henüz kesinleşmemiş bir ilk derece mahkemesi kararının üst derece 
mahkemesinde incelenmesi hakkını veren hukuksal bir yoldur.2 Tanımlardan 
da anlaşılacağı gibi kanun yolu, yanlış olarak verildiği iddia edilen yargı 
kararlarının, yeniden incelenmesi ve değiştirilmesini sağlar. Yargıç 
seçiminde ne kadar özen gösterilirse gösterilsin, insan olması nedeniyle 
yargıcın yanılmasını tamamıyla önlemek imkansızdır. Bundan dolayı, 
yargıcın verdiği karar hukuka aykırı olabilir. Böyle bir aykırılık olasılığı akla 
geldiğinde karar, taraflar için doyurucu olamadığı gibi, adalet organına karşı 
da güven sarsmakta ve hukuk devleti ilkesini zedelemektedir. Bu nedenle, 
kararın gözeden geçirilmesi, yanılmaların, başka bir ifadeyle hukuka 
aykırılıkların giderilmesi gerekir. Bunu da ancak kanun yolları ile üst 
yargılama makamları yapabilmektedir.3 

Kanun yolunun konusunu, bu yola başvuran tarafın incelenmesini 
istediği mahkeme kararı oluşturmaktadır.4 Bir başka ifadeyle,  kanun yolu, 
yargılama makamlarının kararlarına karşı başvurulan bir yol olduğu için, 
başvurulan mercii, davayı değil, mahkeme kararını inceler. Kanun yoluna 
başvurulabilecek kararlar, mahkemelerin nihai kararlarıdır. Nihai yargı 
kararı, “bir yargı yerinin elindeki dava dosyasını, kendisi açısından sonuca 
bağlamasıdır. Bu sonuç, davanın açılış şartlarının yanlışlığından olabileceği 
gibi, uyuşmazlığın esasına ilişkin de olabilir”.5 Nihai kararlar henüz kesin 
değildir, çünkü henüz bir üst yargı merciinin onamasından geçmemiştir. 
Böyle bir onama olmazsa, yargı kararı kesinleşmez.6 

                                                 
1  Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, 3. Bası, İstanbul 1966, C. III, s. 

1992. 
2  Ali Rıza Çınar, Ceza Yargılamasında İstinaf Yasa Yolu, İn: Prof.Dr. Ali Naim İnan’a 

Armağan, Ankara 2009, s. 1155; Ramazan Çağlayan, İdari Yargıda Kanun Yolları, Ankara 
2002, s. 19. 

3  Çınar, s. 1156.  
4  Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku, Ankara 2006, 

s. 527.  
5  Yıldızhan Yayla, İdare Hukuku, 1. Bası, İstanbul 2009, s. 467.   
6  Yayla, s. 467.  
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Nihai yargı kararları bağımsız olarak temyiz edilebilir. Ancak yargı 
organları tarafından verilen ve yargılamayı sona erdirmeyen yani, yargıcın 
davadan elini çekmesi sonucunu doğurmayan ara kararlarına karşı ise kanun 
yoluna başvurulamaz. Çünkü ara kararları sadece davanın incelenmesini 
kolaylaştıran kararlardır.  Yargı organlarının yok hüküm niteliğindeki 
kararlarına karşı, özellikle görünüşte dahi karar olarak ortaya çıkmamışsa, 
kural olarak kanun yoluna başvurulamaz. Çünkü bu karar yoktur. Etkisiz 
hükümlere karşı ise kanun yoluna başvurulabilir.7  

A. Kanun Yollarının Çeşitli Ayrımları  

İdari yargılama hukukunda uygulanan kanun yolları İdari Yargılama 
Usul Kanunun (İYUK) Üçüncü Bölümünde “Kararlara Karşı Başvuru 
Yolları” başlığı altında düzenlenmiştir. Öğretide yasa yolları, biri olağan 
diğeri olağanüstü olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Yargılama 
makamları tarafından verilen nihai kararların kesinleşmesine engel olan yasa 
yollarına olağan yasa yolları denilmektedir. Genel olarak temyiz (İYUK. m. 
46)  ve karar düzeltilmesi (İYUK m. 54) olağan yasa yollarındandır. 
Kesinleşmiş hükümlere karşı tanınmış olan yasa yoluna da, olağanüstü yasa 
yolu denilmektedir. Kesinleşmiş bir yargı kararının değiştirilmesini sağlayan 
yargılanmanın yenilenmesi (İYUK m. 53) de olağanüstü yasa yolu olarak 
kabul edilmektedir.8 

Alman hukukunda da kanun yolları olağan kanun yolları (ordentliche 
Rechtsmittel) ve olağanüstü kanun yolları (ausserordnetliche Rechtsmittel) 
olmak üzere ikili bir ayrıma tabii tutulmaktadır. İdari yargıda olağan yargı 
yolları “Alman İdare Mahkemeleri Kanunun” (AİMK) da 
(Verwaltungsgerichtsordnung) düzenlenmiştir. Bunlar istinaf (Berufung), 
temyiz (Revision) ve itiraz (Beschwerde) olmak üzere üç grupta 
toplanmıştır. Alman İdare Mahkemeleri Kanununda  olağanüstü kanun yolu 
düzenlenmemiştir. Olağanüstü kanun yolu Medeni Usul Kanunun 
(Zivilprozessordnung) 321a maddesinde düzenlenmiştir. Federal Yüksek 
İdare Mahkemesi (Bundesverwaltungsgericht) bu madde de belirtilen 
şartların varlığı halinde idari yargıda da bu kanun yolunun geçerli 
olabileceğini belirtmiştir.9 Olağanüstü kanun yoluna başvurulabilmesi için 
                                                 
7  Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 527. 
8  Onar, s. 1989; A. Şeref Gözübüyük/Turgut Tan, İdare Hukuku, cilt 2, Ankara 2006, s. 

1120. 
9  Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2002, s. 2657; yine aynı şekilde BGH (Bundes-

gerichtshof), NJW 2002, s. 1577. 
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Kanunun 321a maddesinde iki şart öngörülmüştür. Bu şartlardan ilki, şayet 
hüküm mahkemesinin kararına karşı kanun gereği hiçbir kanun yolu 
öngörülmemiş ise bu kanun yoluna başvurulmaktadır. Diğeri de, mahkeme 
tarafından ilgili tarafın hak arama özgürlüğü ihlal edilmiş ise yine bu kanun 
yoluna başvurulmaktadır. Başvurunun, “ihlalin öğrenilmesinden” itibaren iki 
hafta içinde yapılması gerekmektedir. İhlalin gerçekleştiği kararın 
tebliğinden itibaren bir yıl içinde başvuru yapılmaz ise bir daha bu yola 
başvuru yapılamamaktadır (Alman Medeni Usul Kanunu m. 321a).  

B. Alman İdari Yargılama Hukukunda Kanun Yolları 

Alman İdari yargılama hukukunun temel kaynağı 1960 tarihli Alman 
İdare Mahkemeleri Kanunudur.10 Kanun beş bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde, “idare mahkemeleri” (Gerichtsverfassung), ikinci bölümde, “idari 
yargılama usulleri” (Verfahren), üçüncü bölümde, “kanun yolları ve 
yargılamanın yenilenmesi” (Rechtsmittel und Wiederaufnahme des 
Verfahrens), dördüncü bölümde, “yargılama masrafları ve hükmün yerine 
getirilmesi” (Kosten und Vollstreckung) son bölüm olan beşinci bölümde de 
“son ve geçici düzenlemeleri” (Schluss- und Übergangsbestimmungen) yer 
almaktadır. Kanunun 173. maddesine göre bu kanunda yargılamaya ilişkin 
bulunmayan diğer hükümler için, Adli Teşkilat Kanunun 
(Gerichtsverfassungsgesetz) ve Medeni Usul Kanunun ilgili maddeleri 
uygulanmaktadır.  

İdare Mahkemeleri Kanunu üstte belirttiğimiz gibi olağan kanun 
yolları olarak istinaf, itiraz ve temyiz yollarını düzenlenmiştir. İstinaf, 
Kanunun 124 ile 131. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre, genel 
görevli idare mahkemelerinin ara kararları da dahil olmak üzere bütün 
kararlarına karşı istinaf mahkemelerine (Oberverwaltungsgericht) itiraz da 
bulunulmaktadır. Başvuru süresi kararın taraflara tebliğinden itibaren “bir 
aydır”.11 Başvuru, kararı veren idare mahkemesine yapılmaktadır. İdare 
mahkemesi, 124. madde de belirtilen şartların varlığını tespit ederse istinaf 
için izin vermektedir. İstinaf mahkemesi, idare mahkemesinin izin kararı ile 
bağlıdır.12  

                                                 
10  21. Januar 1960 ( BGBl. I S. 17).  
11  Konrad Redeker/Hans-Joachim von Oertzen, Verwaltungsgerichtsordnung, Kommenter, 

Stuttgar 2004, Prag. 124a, Rn. 21.  
12  BVerwG  Bayerische Verwaltungsblätter (BayVBl.), 1998, s. 252. 
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İstinaf yoluna başvurabilmek için öngörülen şartlar, beş ayrı başlık 
halinde düzenlenmiştir. Bunlar; idare mahkemesinin verdiği kararın 
doğruluğu konusunda ciddi şüphelerin olması, hukuki uyuşmazlığın 
çözümünün özellikle zor olması, önemli bir hukuki uyuşmazlık hakkında 
verilmiş bir karar olması, uyuşmazlıkla ilgili idare mahkemesinin verdiği 
kararın istinaf mahkemesi ve Federal Yüksek İdare Mahkemesi 
kararlarından farklı olması ve son olarak da  idare mahkemesinin kararının 
dayandığı yargılamaya ilişkin bir eksiklik ileri sürülmesi durumlarıdır 
(m.124). 

İtiraz, AİMK’nun 146 ve 152. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 
İdare mahkemelerinin itiraz edilebilen kararlarına karşı, kararın tebliğinden 
itibaren iki hafta içinde ya kararı veren mahkemeye ya da itiraz 
mahkemesine yapılmaktadır. İstinaf mahkemeleri, itiraz mahkemesi olarak 
da görev yapmaktadır. İtiraz mahkemeleri hem itiraz şartlarının oluşup 
oluşmadığına karar vermekte hem de idare mahkemesinin verdiği kararı 
hukuka uygunluk bakımından denetlemektedir.13 İtiraz yolunun, istinaf ve 
temyizden önemli bir farklılığı Kanunun 146. maddesinde düzenlenmiştir. 
İtiraz da, kural olarak hüküm mahkemesi kararının kesinleşmesinin 
engellenmesine rağmen, itiraz, mahkeme kararının yürütülmesini 
durdurmamaktadır. İstinaf ve temyizde ise hem kararın kesinleşmesi 
engellenmekte hem de kanun yoluna başvurulan mahkemenin kararının 
yürütülmesi de durmaktadır (Aufschiebende Wirkung).  

Temyiz başvurusu ise AİMK’nun 132 ve 145. maddeleri arasında 
düzenlenmiştir. İstinaf, itiraz ve temyiz arasındaki en önemli farklılık, istinaf 
ve itirazda hüküm mahkemesince incelenen olgular, kural olarak yeniden 
incelendiği gibi, hukuka uygunluk bakımından da denetlenir. Temyiz 
yolunda ise, nihai kararların sadece hukuka uygunluğu denetlenmektedir.14 
Bir başka ifade ile temyizin itiraz ve istinaftan farkı, işin maddi yönü ile 
ilgili değil, hukuki yönü ile ilgilenmesidir.  Hüküm mahkemeleri vakıayı 
yargıladığı halde, temyiz yolunda mahkemenin kararı yargılanır.15 Kararların 
hukuk kurallarına yani mevzuata ve usule uygunluğu araştırılır.  

 
                                                 
13  Redeker/ von Oertzen, Prag. 146, Rn. 24.. 
14  Ferdinand O. Kopp/ Wolf-Rüdiger Schenke, Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar, 

12. Auflage, 2000, Prag. 124, Rn. 1.   
15  Zehra Odyakmaz, Türk İdari Yargılama Usulünde Kararlara Karşı Başvuru Yolları, 

İstanbul 1993, s. 67.  
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II. Kanun Yolu Olarak Temyiz Başvurusu 

Temyiz, ilk derece idare mahkemelerinin nihai kararlarının hukuka 
uygunluk bakımından üst mahkemece denetlenmesidir.16 Temyiz yeri, yeni 
bir yargılama yeri değildir. Temyiz yolunda ilk derece mahkemesince 
incelenen olgular, kural olarak yeniden inceleme konusu yapılamaz. Ancak 
karardan sonra ortaya çıkan ve hükmü etkileyecek nitelikte olan olgular 
temyiz aşamasında da ileri sürülebilir.17 Bir başka ifade ile temyiz 
denetiminde derece mahkemesinin yetkisinde olan maddi vakıalar, delillerin 
tespiti ve uyuşmazlığın esası incelenmez, sadece derece mahkemesinin 
kararının, yargılama usullerine uygun oluşmadığı, uygulanan hukuk 
kurallarının doğru ve yerinde uygulanıp uygulanmadığı incelenir.18 

A. Temyiz Başvurusunun Amacı 

Temyiz yolunun çok çeşitli amaçları vardır. Bir taraftan idare 
edilenlere hukuki güvence sağladığı gibi, diğer taraftan idarenin ve yargı 
organlarının hukuka (Recht) ve kanunlara (Gesetz) uygun hareket etmeleri 
ve karar almaları sağlanmaktadır. Temyiz yolu ile aynı hukuki 
uyuşmazlıklara ilişkin farklı yargı kararları arasındaki aykırılıklar 
giderilmekte ve böylece hukuk kurallarının uygulanmasında birlik 
sağlanmaktadır. Ayrıca hukuk biliminin gelişmesi de temyiz yolunun önemli 
amaçları arasında sayılmaktadır.19 Temyiz yolunun yargı kararları arasındaki 
aykırılıkları gidermesi ve “hukuk biliminin” gelişmesi konusundaki 
fonksiyonu hukuki denetimin sınırlı olduğu uyuşmazlık konularında önemli 
bir yere sahiptir.  Bu fonksiyon özellikle aşağıda değineceğimiz Alman İdare 
Mahkemeleri Kanunun temyiz yolunun kabul şartlarının düzenlendiği 132. 
maddenin 2. fıkrasının 1 ve 2. bentleri için söz konusu olmaktadır.20  

Alman Federal Yüksek İdare Mahkemesi bir kararında temyiz 
yoluyla, idare edilenlerin bireysel hakkaniyetlerinin gerçekleştiğini ve 
böylece de hukuki güvenceye kavuştuklarını ifade etmiştir.21 Türk Anayasa 

                                                 
16  Friedhelm Hufen, Verwaltungsprozessrecht, 6. Auflage, München 2005, s. 634; Kazım 

Yenice/Yüksel Esin, Açıklamalı Notlu İdari Yargılama Usulü, Ankara 1983, s. 720.   
17  Gözübüyük/Tan, s. 1121. 
18  Baki Kuru/Ramazan Arslan/ Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, Ankara 2007, s. 653; 

Onar, s. 1992; Pekcanıtez/Atalay/ Özekes, s. 528. 
19  BVerwGE 19, 323, 327; 151, 59, 92; Çağlayan, s. 20; Çınar, s. 1155. 
20  Kopp/ Schenke, Prag. 132, Rn. 1.   
21  BVerfG NJW 1979, s. 151.  
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Mahkemesi de bir kararında benzer güvenceden bahsetmiştir. Karara göre22; 
“Genel olarak kanun yolu diye tanımlanan bu metotlara başvurulması 
olanağı ile, gerek toplum gerekse taraflar için güvence sağlanması görevi de 
yerine getirilmiş olmaktadır. Böylece bir temel uyuşmazlığın yargı 
yerlerince çözülmesi sonunda esastan verilecek kararların, gerek bireylerin 
gerekse toplumun adalet duygularını daha büyük ölçüde doyurması da 
gerçekleşecektir. O halde denilebilir ki, kanun yollarına başvurulması 
olanağı, kişi haklarına ve topluma güvence sağlanması bakımından 
Anayasa’ya tüm olarak uygun düşmektedir…” Bireysel hakkaniyetin 
gerçekleştirilmesi amacıyla, öncelikle korunmaya değer hukuki menfaatinin 
ihlal edildiğine inanan taraf ya da taraflar kendileri açısından temyiz yoluna 
başvurarak kararın bozulmasını isteyebilirler. Tüm istekleri mahkemece 
kabul edilen ve karara bağlanan taraf, bu karara karşı temyiz yoluna 
başvuramayacağı gibi taraf durumunda olmayan kişi de temyiz yoluna 
başvuramaz.23  

B. Temyiz Yoluna Başvurmanın Etkileri  

İdari Yargılama Usulü Kanunun 52. maddesi, temyiz veya itiraz 
yoluna başvurulmuş olunmasının, hakim, mahkeme ve Danıştay kararlarının 
yürütülmesini durdurmayacağını öngörmüştür. Bundan dolayı, bir karara 
karşı temyiz yoluna başvurulmuş olması, kararın yürütülmesini durdurmaz. 
Ancak güvence karşılığı temyiz incelemesi yapan yargı organı, mahkeme 
kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar verebilir. Davanın reddine 
ilişkin kararların temyizi halinde, dava konusu işlem hakkında yürütmenin 
durdurulması kararının verilebilmesi İYUK’un 27. maddesinde belirtilen 
şartların varlığına bağlıdır. Yani idari işlemin uygulanması halinde telafisi 
güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı 
olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek 
yürütmenin durdurulması gerçekleşmektedir. Bununla beraber, bazı 
mahkeme kararları idarenin sorumluluğunu gerektireceği için 
kesinleşmedikçe yürütülemez. Yıkım işleri buna örnek olarak 
gösterilmektedir.24  

Alman idari yargılama hukukunda düzenlenen temyiz yolu iki etkiye 
sahiptir. Bunlardan ilki başvuru yapıldıktan sonra hükmün kesinleşmesi 

                                                 
22  Anayasa Mahkemesi, E 31/12, T. 18.12.1971, RG. 9.7.1971-13830.  
23  Gözübüyük/Tan, s. 1146. 
24  Gözübüyük/Tan, s. 1154. 
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engellenmektedir. Buna “hükmün kesinleşmesini engelleme ilkesi” 
(Hemmungswirkung ya da  Suspensiveffekt) denilmektedir.25 Burada itiraz 
edilen mahkeme kararının sadece itiraz edilen bölümü değil bütün olarak 
hepsinin kesinleşmesi engellenmektedir.26 Temyiz yoluna başvurunun bir 
diğer etkisi de temyiz yoluna başvuru yapıldıktan sonra hukuki uyuşmazlığın 
çözümünün artık temyiz mahkemesinin yetkisinde olması durumudur 
(Anfallwirkung ya da Devolutiveffekt).27  

İlk derece mahkemesi kararını verdikten sonra, bir yasa değişikliği 
yapılırsa, temyiz mercii denetimini bu yeni yasaya göre yapacaktır. Çünkü 
temyiz aşamasındaki denetim, kararın verildiği anda doğru olup olmadığının 
değil, hukuka uygun olup olmadığının incelenmesidir.28 

C. Temyiz Yerleri 

Temyiz yolu, ilk derece mahkemesinin kararlarının, üst derece 
mahkemesince tekrar hukuki yönden denetlenmesini ifade ettiği için kural 
olarak ilk derece mahkemelerinin kararlarına karşı, temyiz yolu mümkündür. 
Buna göre, idare ve vergi mahkemelerinin temyize konu nihai kararlarına 
karşı temyiz yeri Danıştay’dır. Danıştay dava dairelerinin ilk derece 
mahkemesi olarak verdiği kararlarının temyizi de; idari davalar için İdari 
Dava Daireler Genel Kuruluna, vergi davaları için Vergi Dava Daireleri 
Genel Kuruluna yapılır. Böylece idari yargı alanında Danıştay genel görevli 
temyiz yeri olarak görev yapmaktadır.  

İlk derece mahkemelerinin tüm kararlarına karşı temyiz yolu açık 
değildir. Bu nedenle idari yargı da ikinci bir temyiz yeri öngörülmüştür. 
İdare ve vergi mahkemelerinin tek yargıçla verdiği kararlar ile İdari 
Yargılama Usulü Kanunun 45. maddesinde beş bent halinde sayılan ve kurul 
olarak verdikleri uyuşmazlıklarla ilgili nihai kararlara karşı bölge idare 
mahkemelerine “itiraz” başvurusunda bulunulmaktadır. Kanunun bu 
başvuruyu itiraz olarak adlandırmasına rağmen, öğreti de bu başvuru yolu da 
bir tür temyiz yolu olarak kabul edilmektedir.29 Bu başvuru yolunun itiraz 
olarak adlandırılmasının amacı; ilk derece mahkeme kararlarının üst 
mahkeme olan Danıştay’da denetlenmesini ifade eden temyiz yolundan ayırt 
                                                 
25  NJW 1992, s. 2296. 
26   Kopp/  Schenke, Prag. 124, Rn. 1.   
27  NJW 1992, s. 2296.  
28  H.Yavuz Alangoya, Medeni Usul Hukuku Esasları II, İstanbul 2001, s. 40. 
29  Gözübüyük/Tan, s. 1121;  
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etmektir.30 Nitekim Kanunun 45/3 maddesinde de itirazın, temyizin şekil ve 
usullerine tabi olduğu belirtilmiştir.  

Alman idari yargısında da iki temyiz makamı öngörülmüştür. 
Bunlardan birisi eyaletlerde bulunan yüksek idare mahkemeleri bir diğeri de 
Federal Yüksek İdare Mahkemesidir. Yüksek idare mahkemeleri, Alman 
İdare Mahkemeleri Kanuna göre hem ilk derece idare mahkemeleri olarak 
görev yapmakta (m. 48) hem de ilk derece idare mahkemelerinin kararlarına 
karşı itiraz başvurusunun yapıldığı istinaf mahkemeleri olarak görev 
yapmaktadır (m. 46). Federal Yüksek İdare Mahkemesi de, istinaf 
mahkemelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararlarına karşı 
temyiz makamı (m. 49) olduğu gibi, sınırlı konuda da ilk derece mahkemesi 
olarak görev yapmaktadır (m. 50).31  

İlk derece idare mahkemelerinin kararlarına karşı kural olarak, istinaf 
mahkemelerine başvurulmasına rağmen, bazı durumlar da istinaf mahkemesi 
dışında, Federal Yüksek İdare Mahkemesine bu kararların götürülesi imkanı 
da tanınmıştır. Alman İdare Mahkemeleri Kanunun 134. maddesinde 
düzenlenen ve “atlama yoluyla temyiz” (Sprungrevision) olarak adlandırılan 
bu kanun yoluyla ilk derece idare mahkemelerinin kararlarına karşı istinaf 
mahkemesi atlanılarak Federal Yüksek İdare Mahkemesine temyiz 
başvurusu yapılmaktadır. Taraflar, idare mahkemesinin kararının kendilerine 
tebliğinden itibaren “otuz gün” içinde kararı veren idare mahkemesine yazılı 
başvurarak atlama yoluyla temyiz başvurusunda bulunmak istediklerini 
bildirmektedirler. Mahkeme, hukuki uyuşmazlığın önemli olduğuna kanaat 
getirir ya da mahkemenin hukuki uyuşmazlığın çözümüne ilişkin verdiği 
karar, Federal Yüksek İdare Mahkemesinin ve diğer yüksek mahkemelerin 
aynı uyuşmazlığa ilişkin verdiği kararlarından farklılık gösteriyorsa, idare 
mahkemesi atlama yoluyla temyiz başvurusunu kabul etmektedir.32 İdare 
mahkemesi atlama yoluyla temyiz başvurusunu kabul ederse, Federal 
Yüksek İdare Mahkemesi bu karara uymak zorundadır (m. 134/2). Başvuru 
idare mahkemesi tarafından reddedilirse, mahkemenin bu kararı kesindir. Bu 
nedenle mahkemenin red kararına başvuru yolu kapalıdır (m.134/2). Ancak 
ret kararının taraflara tebliğinden itibaren, taraflar idare mahkemesinin 

                                                 
30  Çağlayan, s. 107.  
31  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Bülent, Kent,  Almanya’da İdari Yargı Teşkilatı, Selçuk 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt: 15, sayı:2, yıl: 2007, s. 184-214. 
32  Helge, Sodan/Jan, Ziekow, Nomos-Kommentar zur Verwaltungsgerichtsordnung, 2. 

Auflage, Baden Baden 2006, Prag. 134, Rn. 87.  
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uyuşmazlığa ilişkin kararına karşı istinaf mahkemesine istinaf başvuru 
yolunu kullanabilirler (m. 134/3).  

İdare mahkemesi, tarafların atlama yoluyla temyiz başvurusunu kabul 
ederse, taraflar istinaf başvurusundan feragat etmiş kabul edilmektedir.33 
Taraflar, başvurularını geri almak için idare mahkemesine başvurdukları 
takdirde, doğrudan istinaf haklarını elde edemezler. Şayet idare mahkemesi, 
tarafların atlama yoluyla temyiz başvurusunu ret ederse, bu durumda istinaf 
yolu tekrar mümkün olmaktadır.34  

İlk derece idare mahkemelerinin kararlarına karşı istinaf 
mahkemesinde değil de, Federal Yüksek İdare Mahkemesinde başvurunun 
yapıldığı bir diğer durumda, istinaf başvurusunun Federal Kanunlarla 
öngörülmemiş olmasıdır. Federal Sivil Askerlik Kanunu, Askerlik Kanunu, 
İltica Usul Kanunu gibi bir takım Federal Kanunlar bu konularda idare 
mahkemelerinin verdiği kararlara karşı istinaf başvuru imkanını 
tanımamıştır. İşte istinaf yolunun kapalı olduğu bu durumlarda idare 
mahkemelerinin kararlarına karşı doğrudan Federal Yüksek İdare 
Mahkemesine  temyiz başvuru imkanı tanınmıştır (m. 135).  

D. Temyiz Edilebilen Mahkeme Kararları 

1. Türk İdare Hukukuna Göre Temyiz Edilebilen Kararları  

Danıştay idari ve vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak 
verdiği nihai kararlar ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına 
karşı temyiz yoluna gidilebilir. Tekrar etmek gerekirse, hakimin davadan 
elini çekmesi sonucunu doğurarak yargılamayı sona erdiren kararlara nihai 
kararlar denilmektedir.35 Bu anlamda nihai karar yalnızca uyuşmazlığı çözen 
esasa ilişkin kararlar değil, işin özünü karara bağlamadan, davayı 
sonuçlandıran tüm usule ilişkin kararlar da nihai karar olarak kabul 
edilmektedir.36 Usule ilişkin kararlar ile sadece usule ilişkin sorunlar karara 
bağlanır ve bu kararlar ile yargılama sona erer, bu nedenle de taraflar 
arasındaki uyuşmazlık çözümlenerek, dava konusu talep hakkında bir karar 

                                                 
33  Friedrich,Schoch/Eberhard,Schmidt-Aßmann/Rainer, Pietzner (Hrsg.) Verwal-

tungsgerichtsordnung, Kommentar, München 2008, Prag, 134, Rn. 60. 
34  Sodan/Ziekow, Prag. 134, Rn. 149; Schoch/Schmidt-Aßmann/,Pietzner, Prag, 134, Rn. 62. 
35  Gözübüyük/Tan, s. 1123; Kuru/Aslan/Yılmaz,  s. 473.  
36  Gözübüyük/Tan, s. 1123; Çağlayan, s. 52.  
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verilmez.37 Hemen belirtelim ki, idare ve vergi mahkemelerince veya 
Danıştay tarafından ilk inceleme üzerine verilen kararlardan, husumete 
ilişkin kararlar ve dava dilekçesindeki eksiklikler ile avukat olmayan vekil 
tarafından açılan davalar nedeniyle verilen kararlara karşı temyiz yoluna 
gidilemez.38 Bununla beraber, bir davaya bakmakta olan mahkemenin 
davanın görev noktasından reddine ilişkin kararları nihai karar niteliğinde 
oldukları için, tek başına temyize konu edilebilir. Aynı mahkemenin 
görevsizlik itirazının reddine yani davaya bakmanın kendi görev alanı içinde 
olduğuna ilişkin kararları ara karar niteliğinde olduğu için, esas karardan ayrı 
olarak tek başlarına temyiz yoluna başvurulabilmesine hukuken olanak 
bulunmamaktadır.39 

İdari yargı organlarının ara kararları, daha öncede bahsedildiği gibi, 
yargılama esnasında verdikleri ve yargılamaya son vermeyip, onu 
yürütmeye, derinleştirmeye, araştırmaya veya tarafların hukukunun zayi 
olmaması için uygun gördükleri önlemlere ilişkin kararları olarak kabul 
edilmektedir.40 Ara kararları için, hakimin davadan elini çekinceye kadar 
yargılamanın yürütülmesi amacıyla verdiği kararlar hakkında kanun yolu 
adını taşıyan bir başvuru imkanı yoktur. Bu nedenle ara kararlar ancak esas 
hüküm veya kararla birlikte temyize konu olabilir.41 Ara kararlara; bilirkişi 
incelemesi, keşif yapılması, işlem dosyası, delil ve belgelerin istenmesi 
hakkında verilen kararlar  örnek olarak verilebilir.  

Teknik anlamda bir ara kararı olmamasına rağmen42, yürütmenin 
durdurulması talebi hakkında verilen kararlara karşıda temyiz yolu 
kapalıdır.43 İYUK m. 27/6 göre, bunlara karşı ancak itiraz mümkündür.44 

                                                 
37  Kuru/Aslan/Yılmaz, s. 474. 
38  Danıştay 5. Dairesi, E.93/1203, K. 93/1433, T. 1.4.1993; Celal  Karavelioğlu, İdari 

Yargılama Usulü Kanunu, 1996, s. 918.  
39  Karavelioğlu, s. 918. 
40  Kuru/Aslan/Yılmaz,  s. 472. 
41  Danıştay 5. Dairesi, E.1989/498, K.1989/506, T.23.3.1989;  Gözübüyük/Tan, s. 1123.  
42  “…Yürütmenin durdurulması kararları işlemin uygulanmasını erteleyen koruyucu tedbir 

niteliğinde ara kararlardır”. Yıldırım Uler, İptal Kararlarının Sonuçları, Ankara 1970, s. 4.  
43  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Metin Günday, Yürütmenin Durdurulması Kararı ve 

Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, in: 2000 Yılında İdari Yargı Sempozyumu, Danıştay 
Yayınları, Ankara 2000, s. 13.  

44  Yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair idare mahkemesi kararına yapılan itirazın 
süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin bölge idare mahkemesi kararının Danıştay’da temyizi 
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Yürütmenin durdurulması kararı, davanın ilerletilmesine yönelik değil, 
hukuka aykırılığı konusunda şüpheler olan bir idari işlemin, ilerde telafisi 
güç veya imkansız zarar veya durumların çıkmasını önlemek için, işlemin 
yürürlüğünün askıya alınmasını sağlayan, davaya etkisi olmayan “idari 
yargıya özgü” (sui generis) bir yargısal karardır.45 

2. Alman İdare Hukukuna Göre Temyiz Edilebilen Mahkeme 
Kararları 

Almanya’da kural olarak istinaf mahkemelerinin kararlarına karşı 
temyiz yoluna gidilebilir. İdare mahkemelerinin ise istinaf mahkemesine 
götürülemeyen kararları ile, atlama yoluyla temyiz başvurusuna ilişkin 
kararları temyiz edilebilmektedir.46  

İstinaf mahkemelerinin temyiz edilebilen kararları doktrinde ve 
Alman İdare Mahkemeleri Kanununda değişik şekillerde tanımlanmıştır. 
Bunlar; nihai kararalar (Endurteil), yanında, kısmi kararlar (Teilurteil) 
(AİMK, m.110) temel kararlar (Grundurteil) (AİMK. m.111), tamamlayıcı 
kararlar (Erganzungsurteil) (AİMK. m.120) ve ara kararlarıdır 
(Zwischenurteil) (AİMK.m.109). Ancak mahkemelerin ara kararlarından 
sadece davanın kabul edilebilme şartları ile ilgili kararları temyiz edilebilir. 
Diğer ara kararlar ise sadece nihai kararlarla birlikte temyiz edilebilir.47 
Davanın kabul edilebilme şartları, esasa girmek için  usule ilişkin şartlar 
olup, bu şartlar AİMK’nun değişik maddelerinde düzenlenmiştir.48 Örneğin 
uyuşmazlığın idari yargının görev alnına girip girmediği AİMK’nun 40. 
maddesinde, yetki konusu 52. maddede, zamanaşımı 74. maddede, dava 
açma ehliyeti 67. maddede düzenlenmiştir.    

Davanın kabul edilebirliğine ilişkin 109. maddesi gereğince 
mahkemenin verdiği ara karar, söz konusu uyuşmazlığın idari yargıda 
görülüp görülmemesi ile ilgili değil, genel olarak, uyuşmalığın dava konusu 
olup olamayacağı ile ilgili bir karardır.49 Bir başka ifade ile, mahkeme, dava 
konusu uyuşmalık hakkında esasa ilişkin (Sachurteilsvoraussetzungen) karar 

                                                                                                                   
mümkün değildir. Danıştay  8. Dairesi, E. 1991/3289, K. 1991/1908, T. 412.1991, DD. 84-
85, s. 614.   

45  Gözübüyük/Tan, s. 1061; Turan Yıldırım, İdari Yargı, İstanbul 2008, s. 382.  
46  Redeker/von Oertzen, Prag. 132, Rn. 2. 
47  BVerwGE 60, 123.  
48  Redeker/von Oertzen, Prag. 132, Rn. 3. 
49  BVerwG Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ), 1988, s. 913. 
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verilebilmesi için gerekli koşuların mevcut olup olmadığını araştırmaktadır. 
Bu koşulların mevcut olması durumunda, bir sonraki aşama olan 
uyuşmazlığın, idari yargının görev ve yetki alanına girip girmediği 
incelenmektedir.50 Mahkemenin böyle bir inceleme yapabilmesi için 
tarafların bu konuda başvurularına ihtiyaç duyulmamaktadır. Taraflar 
başvursa dahi, mahkeme bu başvuru ile bağlı değildir.51 Mahkemelerin bu 
şekilde inceleme yapıp ara karar vermelerinin nedeni, uyuşmazlık 
konusunun yargı organları önünde dava olarak dinlenmeye değer olup 
olmaması bakımında  şüpheleri daha baştan yok etmektir.52 Şayet 
uyuşmazlık konusu, dinlenmeye değer görülmez ise sonraki aşamalara 
geçmeden dava daha baştan reddedilmektedir.53 Böylece hem zaman kaybı 
hem de maddi kayıp engellenmiş olmaktadır. 

Yargı organlarının nihai kararları AİMK’nun 107. maddesinde 
düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre, yargı organı, önüne gelen hukuki 
uyuşmazlığı bir “kararla” (Urteil) sonlandırmakla yükümlüdür. Mahkemenin 
uyuşmazlığı sonlandıran bu kararına da “nihai karar” denilmektedir.54  
Almanya’da mahkemelerin nihai kararları “Beschluss” ve “Urteil” olmak 
üzere iki gruba ayrılmaktadır. Bunlardan ikisi de, yargılamaya son veren ve 
hakimin davadan elini çekmesi sonucunu doğuran kararlardır.55 Ancak 
“Beschluss” mahkemelerin daha az önemli hukuki uyuşmazlıklar ve daha az 
şekil şartlarına uyarak verdiği kararlardır.56 “Beschluss” kararlarına karşı 
“itiraz yoluna” başvurulurken, “Urteil” kararlarına karşı “istinaf ya da 
temyiz yolu” öngörülmüştür. AİMK’nun ilgili maddelerinde mahkemelerin 
ne tür uyuşmazlıkları ne tür kararlarla (Beschluss ya da Urteil) 
sonuçlandıracakları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.  

Alman İdare Mahkemelerinin nihai kararları (Urteil) doktrinde değişik 
türlere ayrılmaktadır.57 Bunlar;  

                                                 
50  Redeker/von Oertzen, Prag. 132, Rn. 3. 
51  Kopp/Schenke, Prag. 109, Rn. 5.   
52  BVerwG NVwZ, 1988, s. 913.  
53  Kopp/Schenke, Prag. 109, Rn. 1.   
54  Redeker/von Oertzen, Prag. 107, Rn. 1. 
55  Walter Buchegger/Astrid Deixler-Hübner/ Astrid Deixler-H]bner/ Richard Holzhammer, 

Praktisches Zivilprossezrecht I, 6., überarb., Wien 1998, s. 341. 
56  Buchegger/Deixler-Hübner/ Holzhammer s. 341. 
57  Kopp/Schenke, Prag. 107, Rn. 5; Redeker/von Oertzen, Prag. 107, Rn. 2. 
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a. Usule ilişkin kararlar (Prozessurteil): Davanın kabul 
edilmesine ilişkin gerekli usul şartlarının incelendiği kararlardır. Bir 
başka ifade ile esasa ilişkin karar verilebilmesi için gerekli usul 
şartlarının bulunup bulunmadığının tespit edildiği kararlardır.  

b. Nihai karar (Endurteil): Uyuşmazlığın çözümüne ilişkin, 
hüküm mahkemesinin verdiği son kararlardır.  

c. Esasa ilişkin karar (Sachurteil): Mahkemenin uyuşmazlıkla 
ilgili verdiği kararlardır.  

d. İnşai kararlar (Gestaltungsurteil): Bu kararlar ile mevcut olan 
bir hukuki ilişki kesin bir şekilde değişmektedir. İptal davalarında bir 
idari işlemin iptal edilmesine ilişkin mahkeme kararları inşai kararlara 
örnek verilmektedir.  

e. Eda, edim  kararları (Leistungsurteil): Mahkemelerin 
davalıya bir edimin ifa edilmesi yükümlülüğünü doğuran kararlarıdır. 

f. Tespit kararları (Feststellungsurteil): Mahkemelerin hukuki 
bir ilişkinin mevcut olup olmadığı konusunda verdiği kararlardır.  

g. Şartlı Kararlar (Vorbehaltsurteil): Henüz tamamlanmamış bir 
kararın sonucuna bağlı olarak verilen kararlara şartlı kararlar 
denilmektedir.  

Mahkemelerin bir diğer temyiz edilebilen kararları, uyuşmazlığın belli 
bir bölümü için verdikleri kısmi kararlarıdır (m.110). İdari yargıda 
mahkemelerin kısmi karar verdiklerine oldukça az rastlanmakla birlikte, asıl 
uyuşmazlıktan ayrılabilen bölümler için mahkemeler nihai karar niteliğinde 
kısmi karar verebilmektedir.58 Şayet, hukuki uyuşmazlığın bir bütün halinde 
çözüme kavuşturulması gerekiyorsa, yani hukuki uyuşmazlık ayrılabilir 
bölümlere sahip değilse bu durumda mahkemeler kısmi karar veremezler.59  

Mahkemelerin temyiz edilebilen bir diğer kararları da, görülmekte 
olan bir edim davasında (Leistungsklage) alacağın (Grund) ve miktarının 
(Betrag) tartışmalı olduğu durumlarda, mahkeme bir ara kararla alacak 
konusunda kesin bir karar vererek bu tartışmayı ortadan kaldırmaktadır 
(m.111). Örneğin, belli bir paranın  davacıya ödenmesini düzenleyen idari 

                                                 
58  Adolf Baumbach/ Wolfgang Lauterbach/ Jan Albers/ Peter Hartmann, 

Zivilprozessordnung, Kommentar 62., neubearbeitete Auflage 2004, Prag, 301, Rn. 1 
59  Baumbach/ Lauterbach/ Albers/ Hartmann, Prag, 301, Rn. 22.  
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işleme karşı açılmış edim davalarında (ya ödeme davası (Zahlungsklage) ya 
da tam yargı davası olarak görülür) (Verpflichtungsklage) mahkeme kesin 
ödenecek miktarı tespit ederek bu konudaki tartışmayı ortadan 
kaldırmaktadır.60 İdari yargıdaki diğer dava türlerinde yani tespit ve iptal 
davalarında mahkemeler bu tür bir ara karar verememektedirler.61 Bu tür 
kararın verilebilmesi için her şeyden önce miktarının belirtilmiş olduğu bir 
tam yargı davasının söz konusu olması gerekmektedir.62 Çünkü miktar 
belirtilmemiş ise mahkeme bu konuda bir ara karar verememektedir.63 
Hemen belirtmek gerekir ki, burada asıl çözümlenmesi gereken hukuki 
uyuşmazlığın konusunun, edim ve miktarı konusunda olmaması 
gerekmektedir. Şayet uyuşmazlık edim ve miktarı konusunda ise 
mahkemenin bunu bir ara kararla değil nihai kararla çözüme kavuşturması 
gerekmektedir.64 Bu nedenle “tespit kararları” ile AİMK’nun 111. 
maddesinde düzenlenen “temel kararlar” karıştırılmaktadır. Temel kararlarda 
belli bir hak üzerine karar verilirken, tespit kararlarında bir ilişkinin var olup 
olmadığı hakkında karar verilmektedir. Ayrıca temel kararlarda, şimdiki bir 
hakka ilişkin karar verilirken, tespit kararlarında gelecekte doğması 
muhtemel haklara ilişkin karar verilmektedir.65  

AİMK’nun 120. maddesinde düzenlenen ve mahkemelerin temyiz 
edilebilen bir diğer kararları da “tamamlayıcı kararlardır”. Tamamlayıcı 
kararlarda, yargılamaya dayanak teşkil eden uyuşmazlığa ilişkin bazı 
durumların gözden kaçtığı, atlandığı, ya da yargılama giderlerinde bir hata 
yapıldığı sonradan fark edilirse, taraflardan birisinin başvurusu ile bu 
eksiklik ya da hata giderilmektedir.66 Mahkemenin tamamlayıcı karar 
verebilmesi için nihai kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde 
taraflardan birisinin başvuru yapması gerekmektedir (m.120/2). Başvuru 
olmadan mahkemenin bu konuda karar alma imkanı bulunmamaktadır.67 

                                                 
60  Redeker/von Oertzen, Prag. 111, Rn. 1. 
61  BVerwGE 24, s. 253.  
62  Redeker/von Oertzen, Prag. 111, Rn. 1. 
63  Kopp/Schenke, Prag. 111, Rn. 3.   
64  Redeker/von Oertzen, Prag. 111, Rn. 2; Kopp/Schenke, Prag. 111, Rn. 5.   
65  Redeker/von Oertzen, Prag. 111, Rn. 3.  
66  Baumbach/ Lauterbach/ Albers/ Hartmann, Prag, 321, Rn. 4; Kopp/Schenke, Prag. 120, 

Rn. 1; Redeker/von Oertzen, Prag. 1120, Rn. 1. 
67  BVerwG Deutsches Verwaltungsblatt (DVBL), 1994, s. 210; Kopp/Schenke, Prag. 120, 

Rn. 8.  
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Tamamlayıcı karar, idare mahkemesi tarafından verilmiş ise, bu karara karşı 
istinaf mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulurken, istinaf mahkemesi 
tarafından verilmiş tamamlayıcı karara karşı ise Yüksek İdare Mahkemesine 
temyiz başvurunda bulunulmaktadır.68 İlk derece mahkemesi, taraflardan 
birisinin tamamlayıcı karar alınması için yaptığı başvuruyu reddederse, 
başvuran taraf  önceki kararda tamamlanmasını istediği konularla ilgili yeni 
bir dava açabileceği gibi, bu ret kararına karşı temyiz başvurusunda da 
bulunabilmektedir.69  

E. Temyiz Nedenleri  

1. Türk İdare Hukukuna Göre Temyiz Nedenleri 

İlk derece mahkemelerinin nihai kararları, bu mahkemelerin bir hukuk 
kuralını yanlış uygulamaları durumunda temyiz edilebilir. Burada “hukuk 
kuralı kavramı” yasaları, tüzükleri, yönetmelikleri, sözleşmeleri, ve gelenek 
hukukunu içine alacak şekilde geniş kapsamlı anlaşılmalıdır.70 Mahkeme 
içtihatları, doğrudan bir hukuk kuralı olmadığı için, içtihatlara aykırı karar 
verilmesi, tek başına temyiz nedeni olamaz. İlk derece mahkemesi tarafından 
temyiz mahkemesinin kökleşmiş içtihadına aykırı karar verilmiş olması 
durumunda, temyiz mahkemesinin bu kararı kolayca onaması da 
beklenemez. Fakat içtihadı birleştirme kararları, mahkemeleri bağlar, bu 
nedenden dolayı içtihadı birleştirme kararlarına aykırılık bir temyiz 
nedenidir.71 

İdari Yargılama Usulü Kanunu temyiz nedenlerini sınırlı sayıda 
düzenlemiş72 ve üç başlık altında toplamıştır. Bunlar; görev ve yetki dışında 
bir işe bakmış olma, hukuka aykırı karar vermiş olma ve usul hükümlerine 
uyulmamış olmasıdır. Belli bir sıra gözetilmeden gösterilen bu temyiz 
nedenleri haklı olarak doktrinde eleştirilmektedir. Görev ve yetki 
konusundan sonra, diğer usul kurallarına uyulup uyulmadığının araştırılması, 
daha sonra da davanın açılışındaki usulsüzlükten sonra kararın verilişindeki 
usulsüzlüğün incelenmesinin daha doğru alacağı ifade edilmektedir.73 
Gerçektende, karar usul kurallarına uyulmadan verilmişse, hukuka aykırı 
                                                 
68  Kopp/Schenke, Prag. 120, Rn. 10.  
69  Kopp/Schenke, Prag. 120, Rn. 11.  
70  Gözübüyük/Tan, s. 1129; Kuru, s. 684. 
71  Çağlayan, s. 72.  
72  Odyakmaz, s. 84.  
73  Yenice/Esin, s. 728.   
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olup olmadığı araştırılmadan bozulur ve mahkemeye gönderilir. Örneğin, 
davanın ehliyetsiz kişi tarafından açılmış olması durumunda, mahkemece 
bunlar dikkate alınmadan karar verilmişse, kararın hukuka aykırı olup 
olmadığı araştırılmadan usule aykırılıktan karar bozulmalıdır. Bu nedenle 
temyiz makamı, temyiz incelemesini, görev ve yetki dışında bir işe bakılmış 
olması, usul hükümlerine uyulmamış olması ve hukuka aykırı karar 
verilmesi sırasına göre yapmalıdır.74 

a. Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması 

Yargılama faaliyeti, herhangi bir yargılama organı tarafından değil, 
Anayasa ve kanunların görevli ve yetkili kıldığı yargı organları tarafından 
yerine getirilmektedir. Hukuk devletinin önemli şartlarından biri olan “doğal 
yargıç önünde yargılama ilkesinin” sonucu olarak, Anayasa, yargı yerlerinin 
görev ve yetkilerinin kanunlarla belirlenmesi kuralını öngörmüştür.75 Görevli 
yargı yeri, kural olarak kanunlarla, kanunlarda açıklık bulunmayan 
durumlarda yargısal içtihatlarla ve genellikle de Uyuşmazlık Mahkemesinin 
kararları ile belirlenir. Taraflar da anlaşma yolu ile yargı yerinin görev yetki 
alanını değiştiremezler. Görev ve yetki konusu kamu düzeni ile ilgili olduğu 
için görevsizlik ve yetkisizlik itirazı, taraflarca ileri sürülmese bile, 
mahkemece kendiliğinden dikkate alınır.76  

Görev, bir yargı yerinin dava konusu yönünden yetkili olmasını, yetki 
ise, yer yönünden yetkili olmasını ifade etmektedir.77 Hiçbir yargı yeri, kendi 
görev ve yetkisi içinde olmayan bir davaya bakamayacağı gibi, kendi görev 
ve yetkisi içinde olan bir davaya bakmaktan da kaçınamaz. Böylece bir 
mahkemenin görevli ve yetkili olmadığı bir uyuşmazlık konusunun 
çözümüne ilişkin karar vermesi ya da görevli ve yetkili olduğu halde 
görevsizlik kararı vermesi durumları birer temyiz nedenidir. Hukuki bir 
uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bir mahkeme kararı, görevsiz veya yetkisiz 
bir mahkeme tarafından alınmış ise temyiz yeri olarak Danıştay bu kararı 
bozar.  

Türk idari yargı sisteminde birden çok yargı düzeni ve bir yargı 
düzeni içinde birden çok yargı kuruluşu bulunduğu için görev ve yetki 

                                                 
74  Çağlayan, s. 73.  
75  İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul 2002, s. 670.  
76  Danıştay 11.D., 7.11.2003, E.2002/2064-K.2003/4822. Danıştay Dergisi, sayı: 3, 2004, s. 

324. 
77  Gözübüyük/Tan, s. 846; Yıldırım, s. 420.  
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dağılımı konusunda sıklıkla sorunlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin adli ya da 
askeri idari yargının görevi içine giren bir konuda, ilk derece yargı yeri, 
kendini görevli sayarak işin esasını karara bağlayabilmektedir. Ya da idari 
yargının görev alanına giren bir davada, başka bir yargı düzenini görevli 
görerek görevsizlik kararı verebilmektedir.78 İşte böyle durumlarda Danıştay, 
ilk derece yargı yerinin kararını görev yönünden bozmaktadır.  

Aynı yargı düzeni içinde örneğin idari yargı düzeni içinde de görev ve 
yetki konusunda sorunla karşılaşılmaktadır. Danıştay’ın görevi içinde olan 
bir konu hakkında, alt idari yargı yeri, yanlışlıkla kendisine açılan dava 
konusunda, görevsizlik kararı vereceği yerde, işin esasını karara bağlamış 
ise, Danıştay  alt idari yargı yerinin kararını görev yönünden bozar ve işin 
esasını kendisi karara bağlar. Yine benzer şekilde, alt idari yargı yeri, kendi 
görevi içinde olmayan, fakat Danıştay’ın dışında, başka bir idari yargı 
yerinin görevi içinde olan bir konu hakkında görevsizlik kararı vermeyerek, 
işin esasını karara bağlamış ise, bu taktirde de Danıştay, alt idari yargı 
yerinin kararını görev yönünden bozar.79 İdari yargıda bazı kararlar tek 
hakimle verilmektedir. Danıştay tek hakimle verilmesi gereken kararın, 
kurul halinde verilmesini bir bozma sebebi saymaktadır.80  

b. Hukuka Aykırı Karar Verilmiş Olması 

İdari Yargılama Usulü Kanunun 49. maddesinde yer alan bir diğer 
temyiz nedeni “hukuka aykırı karar verilmiş olması” durumudur. Burada yer 
alan hukuka aykırılık kavramının, “maddi hukuka aykırılık” anlamına 
geldiği konusunda öğretide görüş birliği bulunmaktadır.81 Gerçekten de ilgili 
madde de usule aykırılık ayrı bir temyiz nedeni olarak düzenlendiği için, 
usule aykırılık halleri dışında kalan durumların anlaşılması gerektiği doğru 
bir görüş olarak karşımıza çıkmaktadır. Maddi hukuk kavramı da burada 
başta kanun olmak üzere, tüzük, yönetmelik ve örf ve adet hukukunu ve 
ayrıca uluslararası hukuku kapsamaktadır.82  

Hukuka aykırı karar verilmesi değişik durumlarda söz konusu 
olmaktadır. Bunlar; uygulanacak hukuk kuralında yanlışlık yapılması, olayın 

                                                 
78  Danıştay, 8.D; 14.3.1991, E. 990/1216-K.991/541, Danıştay Dergisi, sayı: 82-83, s. 715.  
79  Çağlayan, s. 74 vd.; Gözübüyük/Tan, s. 1132; Yenice/ Esin, s. 627.   
80  Danıştay 7. D., 16.4.1986, E. 1984/3381, K. 1986/1246, Danıştay Dergisi, s.ayı: 64-65, s. 

293.  
81  Çağlayan, s. 81; Gözübüyük/Tan, s. 1133; Yenice/ Esin, s. 729.  
82  Alongoya, s. 40; Üstündağ, s. 832.  
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tespitinde yanlışlık yapılması ve olayın nitelendirilmesinde yanlışlık 
yapılması durumlarıdır.83  

Uyuşmazlığın mahkemeler tarafından hukuka uygun bir şekilde 
çözümlenebilmesi için, uygulanan hukuk kuralının gerçekten o olaya 
uygulanacak bir hukuk kuralı olması gerekmektedir. Bundan dolayı, bir 
davada hukuk kuralının hiç uygulanmaması, yanlış uygulanması, hukuk 
kuralının yanlış yorumlanarak uygulanması, maddi vakıaya yanlış hukuk 
normunun uygulanması, hukuka aykırı karar verilmesi sonucunu doğurur ve 
bunlar temyiz makamı tarafından bozulur.84  

İdari yargıda istinaf yolu bulunmadığı için Danıştay, ilk derece yargı 
yerince olayların gerçeğe uygun olarak saptanmadığı yolundaki iddiaları 
incelemekte ve bozma nedeni olarak kabul etmektedir. Gerçekte ise, kural 
olarak ilk derece yargı yeri tarafından tespit edilen olayların gerçeğe 
uymadığı yolundaki itiraz dikkate alınmaz ve inceleme konusu yapılmaz.85 
Çünkü keşif, bilirkişi ve diğer delillere ilk derece mahkemesi ilk elden sahip 
olduğu için, temyiz incelemesi aşamasında, ilk derece mahkemesinin tespit 
ettiği olayların gerçeğe aykırı olduğu kural olarak incelenmez.86 Ancak 
temyiz yeri, ilk derece mahkemesinin olayın gerçeğe uygun tespit edilip 
edilmediğini, bunu yaparken de delilleri doğru değerlendirip 
değerlendirmediğini incelemekte, bir sakatlık gördüğü taktirde de ilk derece 
mahkemesinin kararını bozmaktadır.  

Bir diğer hukuka aykırı karar verilmiş olma durumu olayın yanlış 
nitelendirilmesinde ortaya çıkmaktadır. Danıştay temyiz makamı olarak, 
olayın ilk derece mahkemesince nitelendirilmesini de denetlemekte ve bir 
yanlışlık tespit ettiğinde mahkeme kararını bozmaktadır. Bir başka ifadeyle 
Danıştay, ilk derece mahkemesinin delilleri doğru takdir edip etmediğini 
denetlemekte, takdirin objektif temellerinin kararda bulunup bulunmadığını 
da araştırmaktadır.87 

 

 

                                                 
83  Çağlayan, s. 81; Gözübüyük/Tan, s. 1133.  
84  Alongoya, s. 40; Çağlayan, s. 81. 
85  Gözübüyük/Tan, s. 1136. 
86  Çağlayan, s. 84.  
87  Çağlayan, s. 85.  
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c. Usul Hükümlerine Uyulmaması 

İlk derece mahkemeleri, kararlarını alırken, usul kurallarının 
uygulanmasında hata yaptıklarında, temyiz yolunda üçüncü bozma nedeni 
olan “usul hükümlerine uyulmama” durumu ortaya çıkmaktadır. Kamu 
düzeninden sayılan usul ile ilgili kurallardaki sakatlıkları, taraflar ileri 
sürmeseler de, mahkemeler re’sen durumu dikkate alır ve kararı bozar. İlk 
derece mahkemesinin bir usul kuralına uymadığı, taraflarca davanın her 
aşamasında ileri sürülebildiği gibi, temyiz aşamasında da ileri sürülebilir.88  

Usul kuralları, davayı karara bağlayacak mahkeme için takip edilmesi 
gereken yolları göstermektedir. Yani usul kuralları davanın açılması, 
dosyanın tekemmül ettirilmesi, yargılama ve kararın verilmesi yöntemi 
olarak da anlaşılmaktadır.89 Bu kurallar aynı zamanda davanın tarafları 
içinde birer güvence oluşturmaktadır. Usul kuralları, İdari Yargılama Usulü 
Kanununda ve bu Kanunun 31. maddesinin yollamasıyla Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununda gösterilmiştir.90 Usul kuralları ile ilgili hukuka 
aykırılıklara, yargı yerlerinde sav ve savunma alınmasına ilişkin kurallar, 
yargı yerlerinin toplanma ve karar yeter sayısı ve yargı kararlarının gerekçeli 
olması örnek gösterilebilinir. Bununla beraber ilk derece mahkemelerinde 
ileri sürülmeyen sav ve savunmalar temyiz yoluyla temyiz makamında da  
ileri sürülemez. Kamu düzenini ilgilendiren aykırılıklar ise ileri 
sürülebileceği gibi, Danıştay tarafından da re’sen dikkate alınır.91  

                                                 
88  Çağlayan, s. 87; Gözübüyük/Tan, s. 1139. 
89  Odyakmaz, s. 85.  
90  Medeni yargılama hukukunda, İdari yargılamadan farklı olarak “usul hükümlerine 

uyulmaması” durumunda temyiz sebepleri; “mutlak temyiz sebepleri” ve “nispi temyiz 
sebepleri” olmak üzere iki gruba ayrılmıştır . Usul hukuku kurallarının yanlış uygulanması 
halinde, bu yanlış uygulamanın verilen kararı mutlaka etkilediği farzolunur ki, bu hallere 
“mutlak temyiz sebebi” denir. Görev kamu düzenine ilişkin olduğundan, görevsiz 
mahkemenin karar vermesi durumu mutlak bir temyiz sebebidir. Bir usul hukuku kuralının 
yanlış uygulanmış olmasının temyiz sebebi teşkil edebilmesi için, hukukun bu yanlış 
uygulamasının, verilen kararı değiştirebilecek nitelikte olması gerekir. Yani o usul hukuku 
kuralı yanlış uygulanmasaydı karar başka türlü verilecek idi ise, bu hal temyiz sebebi 
olarak kabul edilebilir ki, bunlara “nispi temyiz sebepleri” denir. Gerekli olduğu halde 
bilirkişi incelemesi yaptırılmadan hüküm verilmiş olması ekseriya hükmün sonucuna etkili 
bir usul yanlışlığı ve bu nedenle bozma sebebi teşkil eder. Alangoya, s. 42 vd.; 
Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 659 vd.; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 534.  

91  İbrahim Topuz/Kadir Özkaya, Açıklamalı-İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara 
2002, s. 929.  
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İdari Yargılama Usulü Kanunun 16. maddesinde, ilk derece 
mahkemelerinde görülecek davalara ilişkin tebligat işlemleri düzenlenmiştir. 
Ancak kanun yollarına ilişkin tebligat işlemlerine yer verilmemiştir. 
Layihalar safhası denilen bu safhada, dava dilekçesi, davalıya tebliğ olunur, 
davalı buna otuz gün içinde cevap verebilir. Davalının cevap dilekçesi, 
davacıya tebliğ olunur, davacıda buna otuz gün içinde cevap verebilir. İlk 
derece mahkemesi, dava ve cevap dilekçelerini taraflara tebliğ etmeden ya 
da tebliğ edip cevap sürelerini beklemeden karar verirse, usul hükümlerine 
uygun davranmamış olur ve bu nedenle de ilk derece mahkemesinin bu 
kararı Danıştay tarafından bozulur. Nitekim Danıştay, davalının süresi içinde 
verdiği savunmasının karşı tarafa tebliği suretiyle dosyanın sözü edilen 
madde uyarınca tekemmül ettirildikten sonra, esas hakkında karar verilmesi 
gerekirken, davalının savunması davacıya tebliğ edilmeksizin karar 
verilmesini hukuka aykırı bularak ilk derece mahkemesinin kararını 
bozmuştur.92  

Bir diğer usul kurallarına aykırılık durumu da, yargı yerlerini 
oluşturan kurulların, yasanın saptadığı sayı ile toplanması ve çoğunlukla 
karar alması gerekirken bu kurala uyulmaması durumunda ortaya 
çıkmaktadır. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 4. maddesine 
göre, mahkeme kurulları, başkan ve iki üyeden oluşur. Aynı şekilde, 
Danıştay Kanunun 13. maddesine göre de, Danıştay’da görev yapan her 
daire bir başkan ve az dört üyeden oluşur, görüşme sayısı beştir, kararlar 
çoğunlukla verilir. Bu kurallara uyulmamış olması durumunda Danıştay, 
mahkeme kararının bozulmasına karar vermektedir.  

Anayasanın 141. maddesine göre, bütün mahkeme kararlarının 
gerekçeli olarak düzenlenmesi gerekmektedir. İdari Yargılama Usulü 
Kanununda 24. maddesinin e fıkrasında da kararın dayandığı hukuki 
sebepler ile gerekçesinin karar metninde belirtilmesi gerekmektedir. 
Kararların gerekçelerinin bulunması, hem kararın nedenini açıklaması hem 
de kararın uygulanması bakımından önemlidir. Bundan dolayı kararın 
gerekçesinin olmaması ya da yeter bir gerekçeye dayanmaması kararın 
bozulmasına sebep olacaktır. Danıştay, ilk derece mahkemelerinin 
kararlarının gerekçesiz olmasını, yahut yeter gerekçeye dayanmamasını 
biçim eksikliği sayarak bozmaktadır. Ancak öğretide Danıştay’ın kendi 
kararlarının gerekçeli olmasına yeterince önem vermemesi de 
                                                 
92  Danıştay 9. Dairesi, E.1984/573, K.1984/1642, T. 26.3.1984. 
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eleştirilmektedir. Eleştiride Danıştay’ın özellikle, temyiz istemlerini 
reddeden kararlarında, çoğu kez “genel formül” kullanma yoluna gittiği 
belirtilmektedir.93  

2. Alman İdare Hukukuna Göre Temyiz Nedenleri 

Alman İdare Mahkemeleri Kanunda temyiz sebepleri iki ayrı madde 
de düzenlenmiştir. Kanunun 137. maddesinde “kabul edilebilir temyiz 
sebepleri” (Zulassige Revisionsgründe) ve 138. maddede de “mutlak temyiz 
sebepleri” (Absolute Revisionsgründe) yer bulmaktadır.  

a. Kabul Edilebilir Temyiz Sebepleri 

 Kanunun 137. maddesinde düzenlenen “kabul edilebilir temyiz 
sebepleri” ile ilk derece mahkemesinin kararının hukuka uygunluğu 
incelenmektedir. Maddeye göre, temyiz edilen mahkeme kararının, “Federal 
hukuka” ya da ilgili “eyaletin idari usul kanununa” aykırı olduğu konusunda 
şüpheler olmalıdır. Mahkeme kararının, federal hukuka aykırı olduğu iddiası 
öncelikle incelenmektedir. Temyiz başvurusu, ilk derece mahkemesi 
kararının federal hukuka ya da ilgili eyaletin idari usul kanuna aykırı olduğu 
iddiasına dayanmıyorsa başvuru reddedilir.94 Burada temyiz edilmek istenen 
mahkeme kararının, hangi mahkeme tarafından alındığı bir öneme sahip 
değildir. Yani ister istinaf mahkemesinin bir kararı için olsun, ister atlama 
yoluyla temyiz başvuru olsun, isterse de, istinaf başvurusunun kapalı olduğu 
temyiz başvurularında olsun, hepsi için bu kural geçerlidir.95  

“Federal hukuk” kavramı ile ifade edilmek istenen federal devletin 
maddi kanunları ile (Materielles Recht) usul veya yargılama hukukuna 
ilişkin kanunları (Verfahrensrecht), Federal devletin diğer ülkeler ile yaptığı 
anlaşmalar, Avrupa Birliğinin kanunları ve tüzüklerdir 
(Rechtsverordnung).96 Ayrıca Federal düzeyde geçerli olmak şartıyla 

                                                 
93  Gözübüyük/Tan, s. 1145. 
94  Hufen, s. 638.  
95  Redeker/von Oertzen, Prag. 137, Rn. 1. 
96  Tüzüklerle ilgili düzenleme Federal Anayasanın 80. maddesinde yer almaktadır. Maddeye 

göre, tüzükleri federal hükümet, bakanlar ve eyalet hükümetleri çıkartabilmektedir. Ancak 
bu kurumların tüzük çıkartabilmeleri için bir yetki kanununa ihtiyaç duyulmaktadır. Yetki 
kanununa dayanmadan tüzük yapılamamaktadır. Yetki kanunu öngördüğü taktirde, 
Anayasanın yetkilendirdiği kurumlar bir başka kuruma tüzük çıkarma yetkisini 
devredebilir. Yani tüzüklerin yapılmasında alt yetki devri mümkündür. Tüzükler maddi 
anlamda, kanunlar ile aynı niteliğe sahip olmasına rağmen, şekli anlamda kanun olarak 
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hukukun genel ilkeleri de (örneğin hukuk devleti ilkesi97) federal hukuk 
kavramına dahil edilmektedir.98 Bu şekilde temyizi mümkün olan 
düzenlemelere “temyiz edilebilir hukuk kuralları” (Revisibles Recht) 
denilmektedir.99 Yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemler bu kavrama dahil 
değildir.100 Hizmet ilişkisinden kaynaklanmadığı sürece ya da kilise vergi 
hukuku ile ilgili olmadığı sürece dini cemaatler ile ilgili kanunlar101 ya da 
yabancı ülke kanunları102, temyiz edilebilir hukuk kurallarından değildir. 
Aynı şekilde bir ilk derece mahkemesinin kararı, “eyalet kanunlarına” aykırı 
olduğu düşüncesiyle Federal Yüksek İdare Mahkemesinde temyiz edilemez. 
Yani eyalet kanunları Yüksek Mahkeme’de temyiz edilebilen hukuk 
kuralları kavramına dahil değildir. Bununla beraber federal yasalarda ya da 
eyalet yasalarında aksi bir düzenleme bulunuyorsa, bu düzenleme gereğince 
bir mahkemenin verdiği kararın belirtilen eyalet kanununa aykırı olduğu 
gerekçesiyle Federal Yüksek İdare Mahkemesi’nde temyiz başvurusu 
yapılabilir.  

İlk derece mahkeme kararlarının yukarıda anılan hukuki 
düzenlemelere aykırı olması, ya mahkeme kararında bu hukuki 
düzenlemelerin uygulanmaması ya da yanlış uygulanması durumunda ortaya 
çıkmaktadır. Yani mahkeme kararının ilgili hukuk kuralı ile “objektiv 
değerlendirme” (objektiv nicht) sonucunda uyarlık göstermemesi 
gerekmektedir.103 Hukuka aykırı karar verilmesi durumlarına, hukuk 
kuralının yanlış yorumlanması (Interpretationsfehler) ya da maddi vakıaya 
                                                                                                                   

kabul edilmemektedirler. Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 15. Auflage, 
München 2006, Prag. 13, Rn. 1-2.  

97  Federal Anayasanın 20. maddesinde Devletin temel ilkeleri “Alman Federal Cumhuriyeti, 
demokratik ve sosyal bir Federal Devlettir” olarak düzenlenmiştir. Hukuk Devleti ilkesi 
temel ilke olarak Federal Anayasada doğrudan yer almamıştır. Ancak Eyalet 
Anayasalarının Federal Anayasaya uygunluğunun düzenlendiği  28. maddede 
“Eyaletlerdeki anayasal düzen, bu Anayasada belirlenen cumhuriyetçi, demokratik ve 
sosyal hukuk devleti ilkelerine uygun olmak zorundadır” kuralıyla dolaylı olarak ifade 
edilmiştir. Bununla beraber,  buradan hukuk devleti ilkesinin devletin temel ilkesi olarak 
önem arz etmediği sonucu çıkartılamaz.  

98  BVerwGE 27, 345; Kopp/Schenke, Prag. 137, Rn. 5-8. 
99  BVerwGE 42, 266; Redeker/von Oertzen, Prag. 137, Rn. 2;. Kopp/Schenke, Prag. 137, Rn. 

4. 
100  Kopp/Schenke, Prag. 137, Rn. 5. 
101  BVerwGE 42, 266.   
102  BverwGE 19, 252.  
103  BVerwGE 26, 316.  
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uygulamak amacıyla hukuk kuralının nitelenmesinde hata yapılması 
(Subsumtionsfehler) örnek verilebilinir.104 Federal Yüksek İdare Mahkemesi 
kararına göre, mahkeme kararlarında hukuka aykırılık, yasaların 
uygulanması ve yorumlanmasında hata yapılmasında ya da mahkemelerin 
yasal taktir haklarını (Grenzen des Ermessen) aşmaları durumlarında söz 
konusu olmaktadır.105  

Yüksek Mahkeme temyiz incelemesini yaparken, kanunlarda 
değişiklik olursa, Mahkeme yapılan hukuki değişiklikleri göz önünde 
bulundurarak karar vermelidir.106 Şayet temyiz mahkemesi, kararını hukuki 
değişiklikleri göz önünde bulundurarak vermezse, bu durum Yüksek 
Mahkemenin kararının geçerliliğini etkilememektedir. Ancak hukuki 
değişikliğe bağlı olarak istinaf mahkemesinde aynı uyuşmazlığa ilişkin 
tekrar dava açabilme imkanı doğmaktadır.107  

AİMH’nun 137. maddesinin 2. fıkrasına göre, Federal Yüksek İdare 
Mahkemesi, olayın yargılandığı mahkemenin, davaya konu olan maddi 
olayın tespitine ilişkin kararı ile bağlıdır. Bir başka ifade ile Yüksek 
Mahkeme, temyiz incelemesinde kararı temyiz başvurusuna konu olan 
mahkemenin tespit ettiği maddi vakıanın gerçeğe aykırı olduğunu 
inceleyemez. Burada maddi olaya ilişkin tespitleri, mahkemenin karar 
gerekçesinde kullanıp kullanmadığı da önemli değildir. Gerçeğe uymadığı 
ileri sürülen olaylar, bir yargı yeri -genellikle istinaf mahkemesi- tarafından 
saptandığı için doğru yapıldığı kabul edilmektedir.108  

b. Mutlak Temyiz Sebepleri 

Mutlak temyiz sebepleri AİMK’nun 138. maddesinde düzenlenmiştir. 
Düzenlemede belirtilen şartların varlığı halinde federal hukukun ihlal 
edildiği kabul edilmektedir. Bu şartlar; 

a. Mahkeme karar sayısının, yasanın belirlediği yeterli sayıda 
olmaması,  

                                                 
104  Kopp/Schenke, Prag. 137, Rn. 19; Redeker/von Oertzen, Prag. 137, Rn. 12. 
105  BverwG NJW 1961, 1942.  
106  BverwGE, 41, 227.   
107  Redeker/von Oertzen, Prag. 137, Rn. 14. 
108  Kopp/Schenke, Prag. 137, Rn. 3; Redeker/von Oertzen, Prag. 137, Rn. 15.  
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b. Hakimin, davaya bakmasının yasak olduğu durumlar ya da 
reddedildiği durumlar olmasına rağmen, mahkeme kararının 
oluşumuna katılması, 

c. Taraflardan birisinin mahkeme önünde dinlenmesinin 
engellenmesi, 

d. Taraflardan birisinin duruşmalarda yasaya uygun temsil 
edilmemesi, 

e. Duruşmanın kamuya açık olması gerekirken bu kurala 
uyulmadan kararın verilmiş olması, 

f. Mahkeme kararının, gerekçesi ile birlikte alınmamış 
olmasıdır.  

Mutlak temyiz sebepleri sınırlı şekilde sayılmıştır. Bunların federal 
kanunlardan, Avrupa birliği kanunlarından ya da eyalet kanunlarından 
kaynaklanıp kaynaklanmadığı önemli değildir.109 Önemli olan temyiz 
sebeplerinden birisinin bulunmasıdır. Bu sebeplerin varlığı halinde, aksi 
iddia edilemez (unwiderlegliche Vermutungen) iki durumun ortaya çıktığı 
kabul edilmektedir.110 Bunlardan birincisi, bu sebeplerden birisi var ise, ilgili 
kanunun ihlal edildiği kabul edilir ve bu nedenle mahkeme, sadece bu 
sebebin varlığını araştırır, başka denetim yapmaz. İkinci durumda ise yine bu 
sebeplerden birisi varsa, federal hukukun ihlal edildiği kabul edilir.111  

(1) Mahkeme Karar Sayısının Yasanın Belirlediği Sayıda 
Olmaması  

Mahkemelerde toplanma karar ve yeter sayısının yasaların belirlediği 
sayıda olması gerekmektedir. Aksi durumda “usul eksikliği” gerekçesiyle, 
ilk derece mahkemesinin kararı temyiz merci tarafından bozulmaktadır. 
Temyiz merci, toplanma ve karar yeter sayısının hukuka uygun olup 
olmadığını kararın verildiği son duruşma için aramaktadır. Önceki 
duruşmalarda sayının eksik olması bir bozma nedeni olarak kabul 

                                                 
109  Beim Vorligen dieser Gründe wird Bundesrecht als verletzt angesehen. Es ist daher 

unerheblich, wenn sich der Revisionsgrund aus der Verletzung von Landesrecht, etwa 
eines AG zur VwGO, ergibt. Redeker/von Oertzen, Prag. 138, Rn. 1. 

110  Redeker/von Oertzen, Prag. 138, Rn. 1. 
111  Beim Vorligen dieser Gründe wird grundsätzlich die Ursächlichkeit der 

Gesetzesverletzung vermutet; diese darf dann nicht mehr geprüft werden. BVerwGE 5, 79.  



 
 
 
 
 

 
 

490 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

 

edilmemektedir.112 Temyiz merci toplanma ve karar yeter sayısı konusunda 
bir eksiklik olup olmadığını kendisi re’sen inceleyememekte, taraflardan 
birisinin bu konuda bir itirazının olması gerekmektedir.113  

Temyiz merciinin, toplanma ve karar yeter sayısının hukuka aykırı 
bulunduğu kararlarına aşağıdakileri örnek verebiliriz.  

Görme ya da duyma özürlü yargıç, hukuki uyuşmazlık konusunu 
anlayamıyor ya da yorumlayamıyor ise onun katılımı ile alınan karar da 
yeterli sayıya ulaşılmamış kabul edilmektedir.114  

Kararın verileceği duruşmada, duruşmayı “değişik nedenlerle” 
(unfähig) takip edemeyecek durumda olan yargıcın karar toplantısında 
bulunması halinde karar yeter sayısına ulaşılmamış kabul edilmektedir. 
Ancak yargıcın duruşmayı takip etmesini engelleyen sebep kısa süreli ya da 
geçici ise bu usul eksikliği yaratmamaktadır.115 Bu bağlamda yargıcın 
duruşma sırasında uyuması usul eksikliğine sebep teşkil etmemektedir.116  

(2) Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu ya da 
Reddedildiği Durumlarda, Mahkeme Kararının Oluşumuna 
Katılması 

Federal Anayasanın 101. maddesinde düzenlenen “kanuni hakim 
güvencesi” ilkesi gereğince hiç kimse, yasaların öngördüğü tabii yargıçtan 
başka bir yargıç önüne çıkarılamaz. Bu ilkenin sonucu olarak, görevli olduğu 
duruşma da “tarafsızlığını” (Nueutralität) kaybettiği düşünülen hakim ya 
kendiliğinden duruşmadan çekilmekte ya da davaya bakması 
reddedilmektedir.117 Buna rağmen yargıç davaya bakmaya devam ederse 
alına karar usul eksikliği gerekçesiyle temyiz makamı tarafından 
bozulmaktadır.118 Taraflardan birisinin hakimin reddi başvurusu henüz 
neticelenmeden, tarafsızlığını kaybettiği düşünülen yargıç, kararın verileceği 

                                                 
112  DVBI. 1973, s. 372. 
113  BVerwGE 85, 54.  
114  BVerGE 65, 240.  
115  BVerG DÖV 1961, s. 275.  
116  Redeker/von Oertzen, Prag. 138, Rn. 2.  
117  BVerfG NJW 1993, s. 2229.  Yargıçın davaya bakmasının yasak olduğu ya da 

reddedilebileceği durumlar AİMK’nun 54. maddesinde ve bağlantılı olarak Medeni Usul 
Kanunun 41 ve 49. maddelerinde sayılmıştır.  

118  Kopp/Schenke, Prag. 138, Rn. 7;  Redeker/von Oertzen, Prag. 138, Rn. 4. 
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duruşmaya katılamamakla beraber, delillerin kabulü aşamalarına 
katılabilmektedir. Bu aşamalara katılması, mahkeme kararının bozulmasına 
sebep olmamaktadır.119  

(3) Taraflardan Birisinin Mahkeme Önünde Dinlenmesinin 
Engellenmesi 

Federal Yüksek İdare Mahkemesinin bir kararına göre,  mahkeme 
önünde “dinlenmek hakkı”, kişinin yargılama hukukuna ilişkin en eski 
haklarından birisidir, bu hakkın ortadan kaldırılması ya da değiştirilmesi 
mümkün değildir.120 Bu hak Federal Anayasanın 103. maddesinde de “yasal 
usule göre dinlenme hakkı” olarak düzenlenmiştir. Mahkeme başkanları  
herkesin usule göre dinlenme hakkını kullanabilmesi için gerekli tedbirleri 
almakla yükümlendirilmiştir.121 Mahkeme, taraflara kendilerini 
savunabilmeleri için belli süre vermeli ve bu süre dolduktan sonra da taraf 
uyuşmazlığa ilişkin olayı, delilleri, bilir kişi raporlarını mahkemeye sunmalı 
ve mahkemede karşı tarafı bunlardan haberdar etmelidir.122 Ancak mahkeme, 
kararında tarafların sunduğu her bilgi ve belgeyi kullanmak zorunda 
değildir.123 Federal Yüksek İdare Mahkemesi, taraflardan birisinin 
mahkemeye sunduğu bilgi ve belgeleri mahkeme diğer tarafa bildirmez ya 
da kararında anlaşılabilir (ersichtlich) şekilde göz önünde bulundurmazsa, 
bunu usule göre dinlenme hakkının ihlali olarak görmektedir.124 Yine 
Yüksek Mahkeme, duruşma tarihinin bildirilmemesi ve bu nedenle de 
taraflardan birisinin duruşmaya gelememesini usule uygun dinlenme 
hakkının ihlal edildiği olarak yorumlamaktadır.125 Yüksek Mahkeme, yetkili 
mahkemenin alması gereken bir kararı, mahkeme başkanı yalnız başına 

                                                 
119  Johann Bader/ Michael Funke-Kaiser/Stefan KuntzeVerwaltungsgerichtsordnung. 

Kommentar anhand der höchstrichterlichen Rechtsprechung, 4. Auflage, Heidelberg 2007, 
Rn. 24.  

120  BVerfG NJW 1980, s. 2698.  
121  BVerfGE 87, 363.  
122  BVerwGE 7, 230. 
123  BVerfGE 13, 149. 
124  BVerfG 27, 251.  
125  BVerfG 72, 30. 
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alırsa, ve eğer kurul halinde alınsaydı, kurul da aynı kararı alacak idiyse, 
bunu usule uygun dinlenme hakkının ihlali olarak değerlendirmemiştir.126  

(4) Taraflardan Birisinin Duruşmalarda Yasaya Uygun Temsil 
Edilmemesi 

Kişinin savunma hakkının korunmasına hizmet eden bu kural, 
kendisini idari yargı organları önünde savunamayacak durumda olan 
tarafların, üçüncü bir kişi tarafından mahkeme önünde temsil edilmesi 
imkanını sağlamaktadır. Taraflardan birisinin mahkeme önünde temsil 
edilmemesinin mutlak temyiz sebebi olabilmesi için, ya hatalı (fehlende) ya 
da eksik (mangelhafte) temsilin söz konusu olması gerekmektedir.127 Eksik 
ya da hatalı temsil edilme hem davalı, ve davacı için hem de davaya katılan 
üçüncü kişi için mutlak temyiz nedenidir.128  

Eksik ya da hatalı temsil edilen taraf, bu durama onay verirse ya da 
itiraz etmezse bu mutlak temyiz sebebi değildir, ancak bu eksikliğin kabulü 
belli bir duruşma için değil, bütün bir yargılama için geçerli olması 
gerekmektedir.129 Taraflardan birisine duruşma günü usule uygun tebliğ 
edilmeyip, duruşmada temsil edilmezse Yüksek Mahkeme bunu mutlak 
temyiz sebebi olarak kabul etmiştir.130 Yine Yüksek Mahkemenin kararına 
göre idare mahkemesi, mahkemede kendisini savunamayacak tarafa temsilci 
(avukat) tedarik etmekle yükümlüdür.131 

(5) Duruşmanın Kamuya Açık Olması Gerekirken Bu Kurala 
Uyulmadan Kararın Verilmiş Olması 

İdare mahkemelerinde duruşmalar herkese açıktır. “Duruşmaların 
herkese açıklığı”, yer  (örtlich) ve duruşma salonu (raumlich), mümkün 
kıldığı ölçüde yargılama ile ilgili olmayan herkesin mahkeme salonuna 
girmelerine izin verilmesi anlamına gelmektedir.132 Sadece müşterek davacı 

                                                 
126  Kopp/Schenke, Prag. 138, Rn. 17. Keine Verletzung des Rechts auf Gehör, wenn der 

Vorsitzende allein statt der an sich zuständigen Kammer entschieden hat, auch die 
Kammer aber in der Sache nicht anders hätte entschieden können.  

127  NJW 1986, 19, 74.  
128  Bader/ Funke-Kaiser/Kuntze, Rn. 24. 
129  Redeker/von Oertzen, Prag. 138, Rn. 7. 
130  BVerfGE 66, 311.  
131  BVerGE 23,  15.  
132  Kopp/Schenke, Prag. 55, Rn. 3. 
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ya da davalıların (Steritgenossen) duruşmalara katılması, duruşmaların 
herkese açık olması için yeterli değildir. Müşterek davacı ve davalılar 
dışında da “belirsiz kişilerin” duruşmalara katılması gerekmektedir.133  

Alman İdare Mahkemeleri Kanununda duruşmaların açık olması 
gerektiğine ilişkin ayrıca ve doğrudan  bir düzenleme yer almamaktadır. Bu 
konu duruşma salonunun düzeni ile ilgi 55. maddede bulunmaktadır. 
Maddeye göre, duruşmaların herkese açık olması, duruşma polisi 
(Sitzungspolizei), duruşma dili (Gerichtssprache), müzakere (Beratung) ve 
oylamaya (Abstimmung) ilişkin konularda bu Kanunun 169 ve 171a’ dan 
198. kadar olan maddeler uygulanmaktadır.  

Duruşma sırasında hakimin şahitlerden birisini dışarı çıkartması bu 
ilkenin ihlali anlamına gelmemektedir. Ancak mahkeme salonunun kapısı 
yanlışlıkla da olsa mahkeme başkanı tarafından kapatılırsa bu durum 
duruşmaların herkese açık ilkesinin ihlali anlamına gelmektedir. Bununla 
beraber, mahkeme bu şekilde yapılan duruşmayı kapısı açık olarak tekrar 
yaparsa böylece ihlal ortadan kaldırılmış olmaktadır.134  

Maddi ya da fiili nedenlerle, taraflar dışında kalan üçüncü kişilerin 
duruşmalara katılmalarının engellendiğini, mahkeme üyeleri biliyorsa ya da 
bilebilecekleri durum söz konusu ise yine duruşmaların kamuya açık olması 
ilkesi ihlal edilmiş kabul edilmektedir.135 Bu durumda mutlak temyiz 
sebebinden bahsedilmektedir. Duruşmaların herkese açık olması ilkesinin 
muhatabı hakimlerdir, adliyede çalışan diğer görevlilerin hatalarından 
kaynaklanan bir durum varsa ve hakimlerde bunu bilmiyor ya da bilecek 
durumda değillerse bu ilkenin ihlali anlamına gelmemektedir.136  

(6) Mahkeme Kararı, Gerekçesi İle Birlikte Alınmamış Olmalıdır 

İdare mahkemeleri, kararlarında gerekçeyi (Entscheidungsgründe) 
bildirmek zorundadır.137 Alman İdari Mahkemeler Kanunun 108. 

                                                 
133  Redeker/von Oertzen, Prag. 55, Rn. 1. 
134  Redeker/von Oertzen, Prag. 55, Rn. 1. 
135  BVerwG NVwZ 2000, s. 1298.  
136  BVerwG DVBl. 1999, s. 95.  
137  Alman Yüksek İdare Mahkemesi, kararlarında gerekçelere oldukça önem vermektedir. 

Öyle ki, doktrinde bazı yüksek mahkeme kararlarının “doktora tezi” niteliğinde olduğu 
kabul edilmektedir. Hukuki bakımdan “doyurucu gerekçeler” hukukun oluşturulmasına 
büyük katkı sağladığı gibi,  bilimsel değerlendirmeler yapılabilmesi için de fayda 
sağlamaktadır. Ayrıca yeni hukuki kavramların, ilkelerin oluşturulması, ya da var olanların 
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maddesinde, mahkemenin yargılama sürecinin tamamlanmasından sonra 
serbestçe karar vereceği ve kararı oluşturan gerekçenin de düzenlenmesi 
gerektiği ifade edilmiştir. Yine Kanunun 117. maddesinde kararın içeriğinde 
nelerin bulunması gerektiği sıralanırken, bunlardan birisinin de gerekçe 
olduğu görülmektedir. Bu düzenlemelere rağmen mahkeme kararında 
gerekçeyi açıklamazsa bu mutlak temyiz sebebi olarak 
değerlendirilmektedir.138 Mahkeme gerekçeyi kararla birlikte açıklayıp da, 
eğer gerekçe makul olarak sonradan yerine getirilebilir değilse (rational nicht 
nachvollziehbar) ya da konu itibarıyla içeriği boş veya değersiz ise (sachlich 
inhaltslos) veya yetersiz ise (unzurecichend), bu durumlarda da mahkemenin 
kararının gerekçesinin usule uygun düzenlenmediği kabul edilmektedir.139 
Bunlarda birer mutlak temyiz sebebidir. 

Alman İdare Mahkemeleri Kanunun 117. maddesinin 2/5 fıkrasına 
göre, kararın son duruşmadan sonra mahkeme tarafından, iki hafta içerisinde 
taraflara tebliğ edilmek üzere mahkeme yazı işlerine teslim edilmesi 
gerekmektedir. Ancak istisna olarak  mahkeme kararı, gerekçesiyle beraber 
iki hafta içerisinde tamamlanamaz ise, hakimlerin imzalaması şartıyla karar 
gerekçesiz şekliyle mahkeme yazı işlerine teslim edilir. Bu durumda 
gerekçenin “kısa sürede” (alsbald) tamamlanarak yazı işlerine teslim 
edilmesi gerekmektedir. Uygulamada bu kurala uyulması çok da mümkün 
olunamamıştır. Mahkeme kararlarının gerekçelerinin tamamlanması çok 
nadir olarak bir yıldan daha az bir sürede gerçekleşmektedir. Ancak Federal 
Yüksek İdare Mahkemesi bir kararında orta yol bulmuş ve gerekçenin 
hazırlanmasının beş ayı geçmemesi gerektiği belirtmiştir.140 Eğer beş aylık 
süre aşılırsa mahkeme kararının gerekçesiz alındığı kabul edilmekte ve bu 
durumda bir mutlak temyiz sebebi oluşturmaktadır.141 

 

 

                                                                                                                   
yeniden tanımlanması bakımından da gerekçeler büyük öneme sahiptir. Daha öncede 
belirtildiği gibi, Türk Danıştay’ı  ise bu durumun aksine, özellikle temyiz isteminin 
reddine ilişkin kararlarının gerekçeli olmasına önem vermemektedir. Genellikle “Kanunun 
49. maddesinde belirtilen temyiz sebeplerinin bulunmadığından temyiz isteminin reddine” 
şeklinde genel bir formül kullanmaktadır.  

138  BVerwGE 117, 228.  
139  BVerwGE 117, 228. 
140  BVerwG NJW 1993, s. 2063.  
141  BVerwG NVwZ 2001, s. 798.  
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F. Temyiz İncelemesi 

Temyiz başvuru yolu ile temyiz makamına gelen dosyalar, hem 
Türkiye’de hem de Almanya’da142 bir ön incelemeden geçirilir. Bu 
incelemede, başvurunun gerekli unsurları taşıyıp taşımadığı veya ehliyetli 
kişi tarafından ya da süresinde yapılıp yapılmadığı araştırılır.143 Temyiz 
başvuru süresi her iki ülkede de ilk derece mahkemesinin kararının 
tebliğinden itibaren başlamaktadır. Türk İdari Yargılama Usulü Kanunun 
46/2 maddesinde süre “otuz gün” olarak ifade edilirken, Alman İdare 
Mahkemeleri Kanunun 139/1. maddesinde “bir ay içerisinde” (innerhalb 
eines Monats) olarak ifade edilmiştir. Bu madde de “temyiz başvuru süresi” 
(Revisionsfrist) ile, “temyiz başvurusunun gerekçelendirilmesi süreleri” 
(Revisionsbegründungsfrist) farklı düzenlenmiştir. Temyiz başvurusu 
yapılırken temyiz gerekçesi gösterilmeye bilinmektedir. Ancak 
gerekçelendirme ilk derece mahkemesi kararının taraflara tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde temyiz makamına ulaştırılması gerekmektedir 
(m.139/3). Temyiz başvurusunun ön incelemesinde şayet bir hukuka 
aykırılık bulunursa, dosya doğrudan ilk derece mahkemesine gönderilmez, 
bu konuda “gerekli kararı” temyiz yeri verir. Örneğin temyiz başvurusu süre 
geçtikten sonra yapılmışsa144 veya ilgilinin temyiz başvurusunda bulunmada 
menfaati yoksa başvuru reddedilir.  

Alman İdare Mahkemeleri Kanunun 144. maddesinde, Yüksek 
Mahkemenin temyiz başvurularına karşı nasıl karar verebileceği 
düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında, ön inceleme sırasında temyiz 
başvurusunun usule aykırı (unzulässig) düzenlenmiş olduğu tespit edilirse, 
Yüksek Mahkeme  başvuruyu reddetmektedir. Bu red kararının gerekçeli 
olması gerekmektedir.145 Kanunun ikinci fıkrasına göre, şayet Yüksek 
Mahkeme esasa (unbegründet) ilişkin bir eksiklik tespit ederse bunu 
mahkemeye geri göndermektedir. Temyiz başvurusunda şekli ya da usule 
ilişkin bir eksiklik yoksa 3. fıkraya göre Yüksek Mahkeme iki tür karar 

                                                 
142  Alman İdare Mahkemeleri Kanunun 143. maddesine göre, Federal Yüksek İdare 

Mahkemesi, temyiz başvurusunun hukuka uygun düzenlenip düzenlenmediğini, bir başka 
ifade ile Kanunun belirlediği şekil ve sürede düzenlenip düzenlenmediğini, ya da temyiz 
başvurusunun gerekçesinin olup olmadığını incelemektedir. Yüksek Mahkeme bu şartlar 
da bir eksiklik tespit ederse  temyiz başvurusu reddetmektedir. 

143  Çağlayan, s. 84; Gözübüyük/Tan, s. 1154; Sodan/Neumann, Prag. 143, Rn. 2.  
144  BVerwGE 74, 289.  
145  Bader/Bader, Prag. 144, Rn. 2. 
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verebilir. Bunlardan birincisinde, Yüksek Mahkeme, hukuki uyuşmalık 
konusunda kendisi karar vermektedir. Yani Mahkeme temyiz sebeplerinden 
hiç birisinin olmadığını tespit ederse, ilk derece mahkemesinin kararını 
onar.146 Ya da ilk kararı ortadan kaldırarak kendisi yeni karar verir ya da bu 
kararı değiştirebilir. Ancak Yüksek Mahkemenin kendisinin karar 
verebilmesi için, dosyanın ilk derece mahkemesi tarafından karar verilecek 
duruma getirilmiş olması (spruchreif) gerekmektedir. Yani yeni inceleme, 
araştırma ya da delillere ihtiyaç duyulmaması gerekmektedir.147 Bu durum 
İdari Yargılama Usulü Kanunun 49/2. maddesindeki düzenlemeye “temyiz 
incelemesi sonunda karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise 
kararın düzeltilerek onanmasına karar verilir” hükmüne benzetilebilinir.  

İkincisinde ise Yüksek Mahkeme temyiz edilen kararı ortadan kaldırır 
yani bozar ve tekrar ilk derece mahkemesinde görüşülmek ve karar verilmek 
üzere dosyayı ilk derece mahkemesine geri gönderir. Bu ilk derece 
mahkemesi, Yüksek Mahkemenin geri gönderme kararıyla bağlıdır. Yani 
Türk İdari Yargılama Usulü Kanunun 49/4 maddesinde düzenlenen ve 
temyizen bozularak gönderilen davalarda, Alman ilk derece mahkemelerine 
“kendi kararında ısrar etme” yani “direnme imkanı” tanınmamıştır.  

Kendi kararlarında ısrar eden mahkemelerin ısrar kararları, yeni bir 
karar olduğundan konusuna göre ya Danıştay İdari Dava Daireleri Genel 
Kurulunda ya da Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunda temyiz 
edilebilirler.148 Danıştay’ın ilgili Dairesinin kararı uygun görülürse 
mahkemenin ısrar kararı gerekçeli olarak bozulur, aksi durumda 
mahkemenin kararı onanır.149 Israr kararından söz edebilmek için 
mahkemenin ilk kararında dayandığı gerekçe ile ısrar kararında gerekçenin 
aynı olması gerekmektedir.150 Israr kararı olarak nitelense dahi, farklı 
gerekçe veya farklı hüküm varsa, bu karar yeni bir karardır, başka bir ifade 
ile ısrar kararı değildir.151 

                                                 
146  Kopp/Schenke, Prag. 144, Rn. 1. 
147  Kopp/Schenke, Prag. 144, Rn. 7. 
148  Yayla, s. 472.  
149  Israrın usulü ve şekli uygulamada tartışmalara yol açabilmektedir. Israr kararı niteliği 

taşımayan kararlara karşı yapılan temyiz başvurularının kurullara değil ilgili dava 
dairelerine yapılması gerekmektedir. Yayla, s. 472.  

150  Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, E.1986/23, K.1987/1, T.30.1.1987, DD.68-
69., s. 254.  

151  Çağlayan, s. 99.  
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Sonuç 

Yasayolu, yargılama makamının verdiği kararda aykırılık bulunduğu 
ileri sürülerek, uyuşmazlığın çözülmek üzere başka bir yargılama makamı 
önüne getirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bundan dolayı yasayolu, 
yargılama makamlarınca verilen kararların, hukuka aykırı ya da maddi 
gerçeği yansıtmadığı ileri sürülerek, kural olarak başka bir yargılama 
makamı tarafından yeniden incelenmesi imkanı vermektedir.  

Yasa yolları, biri olağan diğeri olağanüstü olmak üzere iki grupta 
toplanmaktadır. Yargılama makamları tarafından verilen nihai kararların 
kesinleşmesine engel olan yasa yollarına olağan yasa yolları denilmektedir. 
Genel olarak temyiz ve karar düzeltilmesi olağan yasa yollarındandır. 
Kesinleşmiş hükümlere karşı tanınmış olan yasa yoluna da, olağanüstü yasa 
yolu denilmektedir. Kesinleşmiş bir yargı kararının değiştirilmesini sağlayan 
yargılanmanın yenilenmesi de olağanüstü yasa yolu olarak kabul 
edilmektedir. 

Alman hukukunda da kanun yolları olağan ve olağanüstü olmak üzere 
bir ayrıma tabii tutulmaktadır. İdari yargıda olağan yargı yolları Alman İdare 
Mahkemeleri Kanunun da düzenlenmiştir. Bunlar istinaf başvurusu, temyiz 
ve itiraz olmak üzere üç grupta toplanmıştır. Alman İdare Mahkemeleri 
Kanununda olağanüstü kanun yolu düzenlenmemiştir. Olağanüstü kanun 
yolu Medeni Usul Kanunun 321a maddesinde düzenlenmiştir 

İlk derece idare mahkemelerinin nihai kararlarının hukuka uygunluk 
bakımından üst mahkemece denetlenmesi olan temyizin çok çeşitli amaçları 
vardır. Yasa yollarından birisi olan temyiz başvurusuyla bir taraftan idare 
edilenlere hukuki güvence sağlandığı gibi, diğer taraftan idarenin ve yargı 
organlarının hukuka ve kanunlara uygun hareket etmeleri ve karar almaları 
sağlanmaktadır. 
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KAPİTALİZM, LİBERALİZM ve ÖTEKİ 

 

İlker KILIÇ* 

 

Giriş 

 “Öteki”ne yönelik liberal ilgi, vicdan problemi olarak 
temellendirilmiyorsa bir paradoksla karşı karşıyayız: Kapitalist gelişme 
yurttaşı yarattı ama bir de yurttaş olmayanları yarattı, ulusu yarattı ama 
azınlıkları da yarattı, vatanı yarattı ama sınırları da yarattı, Batı’yı yarattı 
ama Doğu’yu da yarattı, moderni yarattı ama doğrusunu söylemek gerekirse 
gelenekseli de o yarattı, zenginliği yarattı ama yoksulluğu da yarattı. “Öteki” 
söylemi gerçekte insana araç olarak bakmanın bir ifadesi olmasın sakın. 
Kapitalizm ötekine ihtiyaç duyar: Kapitalizm genişlemeden ve 
yoğunlaşmadan duramayacağı gibi, liberalizm de “öteki”leştirmeden 
duramaz: Durursa uzayın kendi üzerine katlanması gibi o da kendi üzerine 
katlanır.  

 “Öteki”nin felsefeye dahil edilmesi çoğunlukla Kant’a atfedilir: 
“Kendi şahsında olduğu gibi diğer herhangi birinin şahsındaki 
insanlığı da asla sadece bir araç olarak değil, aynı zamanda ve hep bir 
amaç görecek şekilde eyle.”1 Bununla,  kategorik buyruğun birinci 
formülünde ifadesini bulan evrenselleştirilebilirlik ilkesi arasında, 
doğrudan bir bağ bulunur. Öteki olmadan evrenselleştirilebilirlik 

                                                 
 Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir. 
* Dr., Öğretim Görevlisi, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 
1  Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, çev. ve haz. Mary Gregor, 

Cambridge, Cambridge Universty Pres, 1998, s. 38, Türkçesi için: Ahlak Metafiziğinin 
Temellendirilmesi, çev. İoanna Kuçuradi, Ankara, Türkiye Felsefe Kurumu, 1996, s. 46. 
Kuçuradi’nin çevirisinde Kant’ın insana araç olarak bakmayı tamamen dışladığı görülür:   
“Öyle davran ki, bu davranışında insanlığı hem kendinde hem de diğer insanların her 
birinde her zaman bir amaç olarak göresin; asla bir araç olarak kullanmayasın” ya da 
“insanlığı, kendinde ve başkalarında hiçbir zaman bir araç olarak değil, hep bir amaç 
olarak görecek gibi eyle.” 
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olmaz: “Genel bir yasa olmasını isteyebileceğin bir ilkeye (maxim) 
göre eyle.” Kant’ın bu konumunu gelişen burjuva toplumuna borçlu 
olduğunu söylemek için nedenlerimiz var: Feodal toplum temel 
öğesine yani insana çözüşmeseydi 2 “öteki” salt metafiziğin konusu 
olabilirdi.  

Kant ve Marx 

Çeşitli insan tanımları, tanımlamaların yapıldığı tarih kesitinde 
anlam kazanır. Marx, Aristoteles’in “insan politik bir hayvandır” 
tanımlamasına karşı çıkar ve “insan toplumsal bir hayvandır” der. Ona 
göre; “Aristoteles’in tanımı, tam anlamıyla, insanın kent yurttaşı 
olması, doğası gereğidir. Franklin’in, ‘insan alet yapan hayvandır’ 
şeklindeki tanımı, Yankeeler topluluğu için ne denli karakteristik ise, 
bu da klasik antik toplum için o denli karakteristiktir.”3 Marx’a göre; 
“birey”i yaratan toplumsal ilişkiler öncesinde, insanların, birbiriyle 
önceden belirlenmiş bir çerçevede, “feodal bey ve vassal olarak, 
toprak sahibi ve serf vb. olarak, ya da bir kast üyesi olarak vb. ya da 
bir zümrenin üyesi olarak vb. ilişkiye girdikleri”4 görülür. Bunun 
anlamı bağımsız insana karşıt olarak, herkesin bağımlılığıdır.5 Yani 
topluluğundan ayrı bir kimlikle “öteki” bu alanda bulunmaz; hem 
ontolojik hem de epistemolojik olarak.  

Marx, “Felsefenin Sefaleti” adlı eserinde bireycilik ilkesinin 18. 
yüzyıla ait olduğunu belirtiyordu.6 Bunun nedeni de ancak o döneme 
hakim üretim ilişkilerinin incelenmesiyle anlaşılabilir: “Tarihte ne 
kadar geriye gidersek, birey ve dolayısıyla üretim yapan birey de o 
kadar bağımlı olarak, daha büyük bir bütünün bir parçası olarak belirir 
... Çeşitli toplumsal bağlar bireyin karşısına salt kişisel amaçları 
uğruna kullanılacak araçlar olarak, dışsal bir zorunluluk olarak ancak 

                                                 
2  Bkz. Karl Marx, Yahudi Sorunu, çev. Muzaffer İlhan Erdost, Ankara, Sol Yayınları, 1997, 

s. 39. 
3  Karl Marx, Kapital, C. I,  çev. Alaattin Bilgi, 5. baskı, Ankara, Sol Yayınları, 1997, s. 317. 
4  ibid., s. 239. 
5  Bkz. ibid., s. 87. 
6  Bkz. Karl Marx, Felsefenin Sefaleti, çev. Ahmet Kardam, 4. bası, Ankara, Sol Yayınları, 

1992, s. 105.  
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onsekizinci yüzyılda, burjuva toplumda çıkarlar.”7 Bunun yanında 
serbest rekabet toplumunda birey, daha önce kendisini “belirli, sınırlı 
bir insan yığınının bir eklemi haline getiren doğal bağlardan vb. 
kopmuş olarak belirecektir.”8 Ona göre tecrit edilmiş birey görüşünü 
doğuran bu çağda insan artık, “sözcüğün tam anlamıyla, bir politik 
hayvandır, yalnızca toplumcul bir hayvan değil, ancak kendini toplum 
içinde tecrit edebilen bir hayvan.”9 “Öteki” de insanın hem tecrit 
edilmesi hem toplumsallaşması için zorunludur. İnsan ötekinde 
özgürlüğünün sınırlarını görerek tecrit, ötekini araçsallaştırarak 
toplumsal olur.  

Marx “Yahudi Sorunu” adlı erken dönem eserinde bireyin sivil 
toplumdaki yaşamını “diğer insanları, bir araç olarak gördüğü, 
kendisini bir araç durumuna düşürdüğü ve yabancı güçlerin oyuncağı 
olduğu yaşam”10 biçiminde tasvir edip insanın araç durumuna 
düşürülmesini eleştirdiğinde, Kant’ın kategorik buyruğuna vurgu 
yaptığını düşünmek için tutarlı bir teorik gerekçemiz yok. Erken 
dönemlerinde bile Marx için bu çeşit bir birey aslında düzmece bir 
fenomendir.11        

Marx’ın mübadele toplumu ya da mübadele değeri toplumu 
olarak da andığı burjuva toplumunda mübadelenin yani elden 
çıkarmanın karşılıklı olabilmesi için meta sahibi kişilerin –haklara ve 
borçlara sahip insanların- karşı karşıya gelmeleri ve bu metaların özel 
sahipleri yani bağımsız birey olarak birbirlerini ve özel sahiplik 
haklarını tanımaları gerekir.12 Mübadele etkinliğinin, maddi olarak 
bireylere ihtiyaç duyması, onları var etmesi gibi mübadele sürecinin 
kendisi de bireylerin bilincinde, imgelemlerinin göğünde,  bireyliği 
                                                 
7  Karl Marx, Grundrisse, Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön Çalışma, çev. Sevan 

Nişanyan, İstanbul, Birikim Yayınları, 1979, s. 141. Ayrıca bkz. Karl Marx, Ekonomi 
Politiğin Eleştirisine Katkı, çev. Sevim Belli, 5. baskı, Ankara, Sol Yayınları,  1993, s. 
220. 

8  Marx, Grundrisse,  s. 140. 
9  Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, s. 220. 
10  Marx, Yahudi Sorunu, s. 18. 
11  ibid., s. 19.  
12  Bkz. Marx, Kapital C. I,  s. 94 ve 97. 
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yeniden üretir. Kant’ın ahlak yasasının nihai çağrısındaki araç-amaç 
ikiliği Marx’ın mübadele çözümlemesinde birbirini tamamlayan 
olgular biçiminde yerini alır:        

[Mübadelede] Hiçbir birey, ötekinin malını zorla ele 
geçirmez. Her biri bunları kendi isteği ile bırakır ve devreder. 
Ama iş bu kadarla da kalmaz: A bireyi, ancak a metası 
aracılığıyla, B bireyinin gereksinimine o ölçüde hizmet eder, 
çünkü B bireyi b metası aracılığıyla A bireyinin gereksinimine 
hizmet eder ve vice versa. Her biri, kendi kendine hizmet etmek 
için ötekine hizmet eder; her biri kendi aracı ile karşılıklı olarak 
ötekine hizmet eder. Bu, şimdi iki bireyin bilincinde vardır: 1) 
her biri, ancak ötekine aracının hizmeti ölçüsünde kendi 
amacına erişir; 2) her biri, ancak, kendi amacı olarak (kendisi 
için varlık) öteki için araç haline gelir (öteki için varlık); her 
birinin hem araç ve hem amaç olduğu karşılılık ancak, her birey 
araç olduğu takdirde amacına erişir ve birey amaç olarak 
oluştuğu takdirde ancak araç olur, o halde her birey kendisi için 
varlık olunca başkası için varlık olarak oluşur ve kendisi için 
varlık olunca başkası onun için varlık olur – değişimin doğal 
koşulu olması koşulu ile bu karşılıklılık zorunlu bir olgudur, 
ama bu haliyle değişimin her iki öznesi için önemsizdir ve her 
özne için bu karşılıklılık, ancak ötekinin ilgisi kendi ilgisini, 
bununla ilişkili olmaksızın, karşılıyorsa, ilgi konusu olur.”13  

Ötekini ve evrenselleştirilebilirliği formüle eden buyrukların 
gerçeklik kazanması için nasıl ki istencin özgür olması gerekiyorsa, 
mübadele sürecinin gerçekleşmesi için de tarafların özgür bireyler 
olması gerekir. Mübadele sürecinin kendisi de bu özgürlük bilincini 
yeniden üretir.           

Birey ... mübadele fiilinden geriye, kendi bilincine, sürecin 
nihai ve egemen öznesi olarak yansıyacaktır. Böylece birey tam 
anlamıyla özgür olarak vazedilmiş olmaktadır; karşılıklı özgür 
iradeye bağlı bir alışveriş; tarafların hiçbirinde zorbalık 
unsurunun bulunmaması; bireyin kendi kendini araç olarak 

                                                 
13  Karl Marx, Grundrisse Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön Çalışma, çev. Arif Gelen, C. I, 

Ankara, Sol Yayınları, 1999, s. 165-166.  Marx’ın eserinde yer alan bu bölüm için Arif 
Gelen çevirisinden yararlanılmıştır, diğer atıflar Nişanyan çevirisinedir.     
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vazetmesi, ya da başkasına, ancak kendini başlı başına bir amaç 
olarak sürecin egemen ve üstün öğesi kılmak üzere bir araç 
olarak hizmet etmesi; nihayet kişisel ve kişinin benliği dışında 
hiçbir şeye yönelik olmayan çıkar kaygısı. Öteki bireyin de aynı 
şekilde kendi kişisel çıkarlarını realize etmekte olduğu tanınmış 
ve kabul edilmiştir; öyle ki ikisi de ortak çıkarın yalnızca 
karşılıklılıkta, çok sayıda taraf arasındaki karşılıklılıkta ve tüm 
tarafların karşılıklı bağımsızlığında, karşılıklı kişisel çıkarların 
mübadelesinde olduğunu bilirler.14  

Marx’ın dediği gibi, taraflar, kendi özgürlüğünü yeniden üretip 
diğer yandan da ötekinin özgürlüğünü kabul ediyorsa;  ötekinin 
çıkarının içeriği önemsizleşip, salt çıkarıyla birlikte öteki tanınıyorsa 
ve ortak çıkarın karşılıklılıkta olduğu bu ilişkide vazediliyorsa, insan 
karşısındakini salt bir araç değil aynı zamanda hep bir amaç olarak da 
görüyor demektir. Eğer öyleyse doğrudan değerlendirmeleri 
bulunmasa da Marx’ın Kant’ı, mübadele ilişkisinin düzeyini aşamamış 
bir filozof olarak değerlendirebileceği açıktır. Aynı zamanda hep bir 
amaç olarak görmüyorsa o durumda da Kant bir ütopisttir.      

Eşitlik Ve Özgürlüğün Evrenselliği  

Mübadele ilişkisi içerisine girecek taraflar eşit ve özgür 
değillerse, mübadele daha en başından söz konusu değildir. Bu 
durumda eşdeğerlerin değişimi değil ekonomi dışı zor, ilişkiyi kurar. 
Öyle ise kapitalist üretim ilişkilerinin görünürdeki bu ilk düzeyinde 
mübadele ilişkilerinin gelişmesi eşitliğin ve özgürlüğün gelişmesi 
anlamını taşıyacaktır. Kapitalizm bir dünya sistemi haline gelirken, 
eşitlik ve özgürlük de evrensellik elbisesi ile karşımıza çıkacaktır. 
Mübadele ilişkisine girebilmem benim özgür olmamı gerektirir. 
Bununla birlikte bu tür bir özgürlüğü karşımdaki insan için de isterim; 
o özgür değilse mübadele yine söz konusu olmayacaktır. Eşdeğeri 
eşdeğerle değişmek tarafların kişisel niteliklerini önemsizleştir, onlar 
basit meta sahipleri olarak birbirleriyle eşit konumdadır ve öyle de 
olmak zorundadır. Dolayısıyla eşitliği sadece kendim için değil 
başkası için de isteyebilirim. İstediğim kadar ve istediğim sürece de o 

                                                 
14  Marx, Grundrisse, s. 278. 
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kadar çok mübadele ilişkisine girebilirim. Ve Kant’ın kategorik 
buyruğu tarafların kulaklarında hiç durmadan çınlar: “Genel bir yasa 
olmasını isteyebileceğin bir ilkeye (maxim) göre eyle.” Eşitlik ve 
özgürlük evrenselleştirilebilir ve durmadan da evrenselleşir zaten, 
kapitalizm sürdüğü sürece. Mübadele etkinliği yerel, kişisel ve cemaat 
ilişkilerinin sınırlarına geldiğinde “öteki” diyecek, bu bağlılık 
sınırlarını çözdükçe eşitlik ve özgürlük evrenselleşecektir.  

Nasıl para gelişerek evrensel para oluyorsa, metalar 
sahibi de, kozmopolitleşir. Başlangıçta, insanlar arasındaki 
kozmopolit ilişkiler, meta sahipleri olmak sıfatıyla aralarında 
mevcut ilişkilerden başka bir şey değildir. Kendinde meta ve 
kendi için meta, bütün dinsel, politik, ulusal engellerin, dil 
engelinin üstündedir. Onun evrensel dili fiyat, cemaati ise 
paradır. Ama ulusal paraya karşılık evrensel paranın 
gelişmesiyle, insanlar arasındaki madde değişimini 
köstekleyen dinsel, ulusal ve başka alanlardaki geleneksel 
önyargılara karşılık, pratik aklın dini biçiminde, meta sahibi 
kozmopolitizmi gelişir.15 

Kant’ın kozmopolit toplumunun (Weltbürgergeselleschaft) 
gerçekçi temeli meta ekonomisinde yatar. Kant da “kalıcı barış”ın 
temelini ticaretin gelişmesinde görür aslında.16 Gelgelelim mübadele 
etkinliklerinin durmadan yürüdüğü dolaşım alanı, ardında bütün bir 
dünyayı gizleyen bir bulut tabakasıdır.17 Marx’a göre; 

...bu alan, aslında, insanın doğuştan varolan haklarının tam bir 
cenneti idi. Burada egemen olan yalnızca, Özgürlük, Eşitlik, 
Mülkiyet ve Bentham’dır. Özgürlüktür, çünkü, metanın, 
diyelim emek gücünün hem alıcısı hem satıcısı yalnızca kendi 
serbest iradelerinin etkisi altındadırlar. Serbest taraflar olarak 
sözleşme yaparlar ve vardıkları anlaşma, ortak iradelerinin 
yasal ifadesinden başka bir şey değildir. Eşitliktir, çünkü 
birbirleriyle basit meta sahipleri olarak ilişki içine girerler ve 

                                                 
15  Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, s. 174-175. 
16  Kojin Karatani, Transkritik, Kant ve Marx Üzerine, çev. Erkal Ünal, İstanbul, Metis, 2008, 

s. 271. 
17  Karl Marx, Kapital, çev. Alaattin Bilgi, C. III, 3. baskı, Ankara, Sol Yayınları, 1997, s. 

623. 
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eşdeğeri eşdeğerle değişirler. Mülkiyettir, çünkü taraflar, kendi 
malı olan şeyler üzerinde tasarrufta bulunur. Ve Bentham’dır, 
çünkü her iki taraf da yalnız kendisini düşünür. Bunları biraraya 
getiren ve ilişki içerisine sokan tek güç, bencillik, kazanç ve 
özel kişisel çıkardır. Herkes yalnız kendisini düşünür, kimse 
geri kalana kulak asmaz, ve böyle yaptıkları için de, şeylerin 
önceden düzenlenmiş uyumu gereği ya da kadiri mutlak ve 
takdiri ilahi ile hepsi de, herkesin mutluluğu ve yararı adına, 
kendi karşılıklı çıkarları adına elbirliğiyle çalışırlar.18 

İdeolojinin Ötekisi 

Marx’a göre bu alandan, burjuva toplumunun kilit ideolojik 
temaları ve söylemlerinin yanı sıra politik ve hukuksal üstyapıların 
temel ilişkileri de kaynaklanır. Bu alan gerçekten de insanların 
doğuştan gelen haklarının gerçek bir cennetidir. Bunun nedeni, 
burjuva toplumunun bireyci, politik ve hukuksal özgürlükleri ile 
bireyciliğin, burjuva sağduyusunu niteleyen ideolojilerin merkezî 
kaynağının, bu “patırtılı alan” olmasıdır.19  

Deneyimden çıkarılan bir kural Aristo’dan beri bilindiği gibi 
evrensel olamaz, olsa olsa genel olur.20 Eşitlik ve özgürlük ilkesi, 
mübadele ilişkisine giren tarafların deneyimi ile dolayımlanmışsa 
evrensel olabilirler mi? Bu soru ideolojinin tanımlarından birine 
dikkatimizi yöneltmemizi sağlar. Bu tanım onu bir egemen toplumsal 
gücün etkinlikleri içine hapsederek, grup çıkarlarının 
meşrulaştırılması ve desteklenmesi üzerindeki vurguyu korur. Bu da, 
bu tür egemen ideolojilerin yöneticilerin isteklerine uygun tarzda bir 
toplumsal birlik sağlanmasına yardımcı olduğu ve ideolojinin, eğer 
basitse,  fikirlerin yukarıdan zorla benimsetilmesi meselesinden çok 
tabî kılınmış sınıf ve grupların vs. suç ortaklığını sağlama meselesi 
olduğu varsayımlarını içerebilir.21 

                                                 
18  Marx, Kapital C. I, s. 178-179.  
19  Stuart Hall, Bob Lumley, Gregory Mc Lennan, Siyaset ve İdeoloji "Gramsci", çev. S. 

Emrealp, Ankara, Birey ve Toplum Yayınları, 1985, s. 47.  
20  Karatani, Transkritik, s. 65. 
21  Terry Eagleton, İdeoloji, çev. Muttalip Özcan, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1996, s. 56-57. 
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Eagleton’ın da belirttiği gibi bir ideolojinin meşruluk kazanması 
için kullandığı en önemli araçlardan birisi, kendi kendini 
evrenselleştirmesi ve ölümsüzleştirmesidir.22 Bu olgu belki de en önce 
Marx ve Engels tarafından vurgulanmıştır:   

… kendisinden önce egemen olan sınıfın yerini alan her yeni 
sınıf, kendi amaçlarına ulaşmak için de olsa, kendi çıkarını, 
toplumun bütün üyelerinin ortak çıkarı olarak göstermek 
zorundadır, ya da şeyleri fikir planında açıklamak istersek: bu 
sınıf, kendi düşüncelerine evrensellik biçimi vermek ve onları, 
tek mantıklı, evrensel olarak geçerli düşünceler olarak 
göstermek zorundadır. Bir sınıfa karşı çıkması yüzünden, sırf 
bu yüzden devrimci sınıf, kendisini, bir sınıf olarak değil de, 
hemen bütün toplumun temsilcisi olarak sunar, tek egemen 
sınıfın karşısında toplumun tüm kitlesi olarak görünür.23  

Eagleton, kendi hükmü altındakilerin bilincine girerek müdahale 
etme ve geri yansıtma yetisinin bir egemen ideolojiyi güçlü kılmasının 
yanında, aynı zamanda onu kendi içinde heterojen ve tutarsız kıldığını 
belirtir: “Başarılı bir egemen ideoloji, gerçek istek, gereksinim ve 
arzuları dikkate alan ideolojidir; fakat bu aynı zamanda ideolojinin 
Aşil topuğudur da; onu bir ‘öteki’ tanımaya ve bu ötekiliği potansiyel 
olarak yıkıcı bir güç olarak kendi biçimleri arasına katmaya zorlar. 
Yönetici konumdaki bir ideolojinin … hedef kitlesine otoriter bir 
kesinlikle hitap edebilmesi için aynı zamanda ‘diyalojik’ olması 
gerekir; çünkü otoriter bir söylem bile başka bir söyleme yöneltilir ve 
ancak ötekinin verdiği karşılıkta yaşar.”24 Burjuva sağduyusunu 
niteleyen ideolojilerin merkezî kaynağından nasıl ki eşitlik ve 
özgürlük türetilip ideoloji tarafından evrensel olarak niteleniyorsa 
bizatihi ideolojinin kendisi de “öteki”ni türetir. Öteki, ideolojik bir 
form olarak da karşımıza çıkar. Eşdeğerlerin değişimi ne kadar gerçek 
ise ideoloji de o kadar kendini doğallaştırabilir. Toplumsal gerçeklik, 
ideoloji tarafından kendisi ile aynı alanı kaplayan bir şey olarak 

                                                 
22  ibid., s. 90.  
23  Karl Marx, Friedrich Engels, Alman İdeolojisi, çev. Sevim Belli, 3. baskı, Sol Yayınları, 

1992. s. 71-72. 
24  Eagleton, İdeoloji, s. 76. 
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yeniden tanımlanır.25 Öteki de o kadar gerçek görünür: ideolojik öteki 
ile somut öteki aranır. Ve Althusser’in söylediği gibi ideolojiler hiçbir 
zaman “ben ideolojiyim” demez.     

Kapitalizm Ve Öteki 

Eagleton, “hiçbir tikel öteki, bana kimliğime ilişkin istediğim 
onayı veremez; çünkü benim bu tür bir onaylamaya duyduğum arzu 
her zaman, bu figürün ötesine uzanacaktır”26 der. Kapitalizm sürekli 
yeni arzular yaratmadan varolamaz, kimlik de her an değişebilir 
olduğundan sürekli onaylanmak ister.  Daha önce Marx’ın da belirttiği 
gibi modern bireyin özgürlüğü belirsizlikten doğar. Bauman’a kulak 
verirsek, “Modern zamanların özgür bireyi … ‘her kalıba giren’ bir 
insandır, yani aynı anda hem eksik toplumsallaşmış (dışardaki” 
dünyadan her şeyi kapsayan, tartışılmaz bir formül gelmeyeceği için) 
hem de fazla toplumsallaşmış (verilmiş, miras kalmış ya da 
ödüllendirilmiş anlamında ‘değişmez’ olmayan kimlik, dış baskıların 
ters akıntılarına dayanacak kadar sert değildir ve kimlik kesintiye 
uğramaksızın ve hiçbir kesinlik beklenmeksizin, sürekli olarak 
üzerinde tartışılmalı, değiştirilmeli ve oluşturulmalıdır) bir kişidir.”27 
Dolayısıyla kapitalist toplumda “öteki” kutsandığı gibi yeni yeni 
ötekiler yaratılır. Bu toplumun bireyi de sürekli “öteki”ni arar. Diğer 
yandan bir başka “öteki” bireyin içindedir: sürekli yeni kimliklere 
bürünürken bir öncekine ihanet eder. Çünkü kimlikleri birbirine 
ötekidir.   

Marx ve Engels’in belirttikleri gibi, “Burjuvazi, üretim 
aletlerinde ve dolayısıyla üretim ilişkilerinde, yani sosyal ilişkilerin 
tümünde durmadan devrim yapmazsa yaşayamaz.. Üretimin bu sürekli 
altüst oluşu, sosyal yapının kesintisiz olarak sarsılışı, sonu gelmeyen 
bir hareketlilik ve güvensizlik, burjuva çağını daha önceki çağlardan 
ayırdeder.”28 Artı-değerin elde edilmesi, mekânsal ve zamansal 
                                                 
25  ibid., s. 94. 
26  ibid., s. 207. 
27  Zygmunt Bauman, Özgürlük, çev. Vasıf Erenus, İstanbul, Sarmal Yayınevi,  1997, s. 60. 
28  Karl Marx, Friedrich Engels, Komünist Parti Manifestosu, çev. Süleyman Arslan, Ankara, 

Bilim ve Sosyalizm Yayınları, 1976, s. 31. 
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farklılığa ihtiyaç gösterir. Ticaret sermayesi artı-değeri mekânsal 
farklılıktan sağlarken, sanayi sermayesi artı-değere, zamansal açıdan 
sürekli olarak yeni değer sistemleri üreterek ulaşır. İkisi arasındaki bu 
ayrılığa karşın, sanayi sermayesi ticaret sermayesinin faaliyetinden 
artı-değer elde etmekten geri durmaz.29 Emek üretkenliğinin gelişmesi 
sanayi sermayesinin bir sistem dâhilinde farklı sistemler üretmesini 
mümkün kılar. Ama hemen ardından bu farklılık çözülür ve yeni bir 
düzeyde yeni bir değer sistemine ihtiyaç duyulur ve yeni sistem derhal 
üretilir. Sermaye bu farklılığı hiç durmadan, biteviye üretmek 
zorundadır.30 Kapitalizm bir dünya tarihi yaratmasaydı “öteki”nden, 
katı olan her şey buharlaşmasaydı evrensellikten bahsetmeyecektir. 

Piyasa yandaşı tezlerde piyasaya atfedilen değer, belirli amaç ya 
da iyiliği gerçekleştirmesinden değil, farklı iyilik anlayışları ve farklı 
aktör ve ekonomik kurumların kendilerine özgü amaçları arasında 
tarafsız olmasından dolayıdır.31 Dolayısıyla ötekinin “tanınma” 
problemine en iyi cevabın piyasa olduğu öne sürülür. Ancak 
O’Neill’in de vurguladığı gibi, “Politika ve piyasa  değiş tokuş 
alanlarında bireyler birbirleriyle tek statülü toplulukların mensupları 
olarak, yurttaş ya da sözleşme yapan aktörler olarak bağ kurarken, 
üretim alanında kapitalist ya da ücretli işçi olarak, ev içi alanda karı 
koca olarak karşılaşırlar. Politika ve piyasa değiş tokuşunda, statüdeki 
formel eşitlik, güçlerin eşitsizliğinin yanı sıra var olur. Konum 
açısından tanınma mücadelesi bitmemiştir. Sınırları kaymıştır.”32 
Güçlerin eşitsizliği “öteki” söyleminde hep vardır. Belki de o olmadan 
“öteki” varolamaz.  Zaten, insanın yaşamının iyiliği ve bunun uygun 
şekilde dağıtımı ekonomik yaşamın amaçları değildir.33 Piyasa 
ekonomisine bireylerin yaptıkları parça parça seçimler egemendir. 
Piyasanın bireylere sunduğu seçimler, özgürleştirici olarak kutlanır. 
Ne yazık ki bireysel özgürleşme, bu seçimlerin tüm bireyleri hep 
                                                 
29  Bkz. Karatani, Transkritik, s. 35 
30  Bkz. ibid., s. 305. 
31  John O’Neill, Piyasa, Etik, Bilgi ve Politika, çev. Şen Süer Kaya, Ayrıntı, İstanbul 2001, s. 

55.  
32  ibid., s. 172. 
33  ibid., s. 34.   
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birlikte özgürleştirdiği anlamına gelmez.34 Bunun yanında kapitalist 
üretim tarzı bir yandan üretim koşullarının, belirli toplumsal biçimini 
öngörürken, bir yandan da bunu sürekli olarak yeniden üretir. Yalnız 
maddi ürünleri değil, bu ürünlerin üretildiği üretim ilişkilerini, buna 
tekabül eden bölüşüm ilişkilerini de sürekli olarak yeniden üretir.35 
Öyleyse üretim ilişkilerinin üzerinde yapılanan hukuki ve politik 
biçimlerin yanı sıra “ötekinin” de yeniden üretilmesi söz konusu 
edilebilir.36 Marx’a göre, kapitalist ilişkilerin özgürlüksüzlüğü ve 
eşitsizliği, kesinlikle birer sapma değildir, tam tersine, meta 
değişiminin daha basit biçimlerince öngörülen özgürlük ve eşitlik 
şeklinin gerçekleşmiş halidir.37 

Sonuç 

Liberalizmin hemen her türünde, “öteki” hep uzlaşılacak, en 
azından uzlaşma potansiyeli olan biri olarak tahayyül edilir. Bu tutum 
liberal düşüncenin uzlaşmaz sınıf karşıtlıkları üzerinden argüman 
üretmemesiyle tutarlıdır. Liberalizmin avadanlığında meta-öteki 
yoktur, yani uzlaşmaz sınıf farklılıkları bu anlayış tarafından 
içerilmemiştir. Liberal “öteki” söylemi, somut eşitsizlikleri ve 
özgürlüksüzlükleri, formel eşitlik ve özgürlüğün altına süpürmeye  
yarar  asıl olarak.  

Benhabib’in söylediği gibi iki kutuplu karşıtlıkların mantığı aynı 
zamanda bir tabi kılma ve tahakküm mantığıdır.38 Eagleton’ın alaycı 
ifadesiyle:   

Yeknesak biçimde kendisiyle özdeş olana karşı bir muhalefet 
(“Dünyada her çeşitten insan gerekli”); mutlak hakikat 

                                                 
34  F. Hirsch, Social limits to Growth, Londra, Routledge and Kegan Paul, 1977,  s. 26. 
35  Bkz. Marx, Kapital C. III, s. 771. 
36  Maddi koşulların yeniden üretiminin bir ideolojinin yeniden üretimine de tekabül etmesi 

konusunda bkz.  Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, çev. Y. Alp ve 
M. Özışık, İstanbul, İletişim Yayınları 1991, s. 17 vd.  

37  Ellen Meiksins Wood, Sınıftan Kaçış: Yeni Hakiki Sosyalizm, çev. Şükrü Alpagut, 
İstanbul, Akış Yayıncılık, 1992, s. 170-171. 

38  Şeyla Benhabib, Modernizm, Evrensellik ve Birey, Çağdaş Ahlak Felsefesine Katkılar, çev. 
Mehmet Küçük, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1999, s. 36. 
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iddialarına karşı bir şüphe (“Herkesin kendi bakış açısı vardır”); 
indirgemeci klişelere karşı çıkış (“insanları oldukları gibi kabul 
ederim”); farklılığın kutsanması (“Hepimiz aynı düşünseydik 
dünya ne tuhaf bir yer olurdu”): Bunlar, popüler Batı aklının 
kalıp sözlerinden ve yerleşik tavırlarından bazılarıdır… 
farklılığı özdeşlikle, çoğulluğu birlikle, marjinali merkezi olanla 
karşı karşıya getirmek, ikili karşıtlık çukuruna yeniden düşmek 
demektir. Ötekiliği, heterojenliği ve marjinaliteyi, somut 
toplumsal içeriklerini dikkate almaksızın, kayıtsız şartsız siyasi 
kazanç olarak düşünmek saf formalizmdir.39     

 “Öteki” söylemine atıfla kullanılan “ötekileştirme” kavramının 
da aynı zafiyeti taşıdığına şüphe yok: Pekâlâ “ötekileştirme” bir 
kimliğin tanınması gibi olumlu bir içeriğe sahip olabileceği gibi 
“berikileştirme” de asimilasyon gibi olumsuz bir içeriği taşıyabilir.      

Gerek “öteki” gerekse ona bağlı evrenselleştirilebilirlik ilkeleri 
bütün insani güçlerin gelişmesini kendi içinde amaç olarak ele alan bir 
bakışı yansıtmaz: Kapitalist üretim ilişkilerinin ve bundan 
kaynaklanan bilinç biçimlerinin temel öncüllerini benimser. İnsan 
haklarının olduğu gibi “öteki”nin de dönüp dolaşıp nihayet demir 
atacağı yer, genellikle tekil bireyler olan norm nesneleridir.40 Demir 
atılan yer, her bireyin özgür gelişmesinin bütün herkesin özgür 
gelişmesinin koşulu olduğunu değil, özgürlüğün sınırının bir 
başkasının özgürlüğünün başladığı yer olduğunu ifade eder. İlki 
mutlak ötekiliğin kaldırılmasını yani sınıfların ilgasını, ikincisi her 
zaman bir “öteki”nin zorunluluğunu gerektirir.   

                                                 
39  Eagleton, İdeoloji, s. 183. 
40  Bkz. Johan Galtung, Bir Başka Açıdan İnsan Hakları, çev. M. Sözen, İstanbul, Ayrıntı 

Yayınları, 1999, s. 12. 
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YEREL YÖNETİMLERİN KARARLARI ÜZERİNDEKİ 
İDARİ VESAYET DENETİMİNİN KAPSAMINA İLİŞKİN ANAYASA 

MAHKEMESİ’NİN YAKLAŞIMI 

Özge OKAY TEKİNSOY * 

 

ÖZET 

Anayasa Mahkemesi, merkezi idarenin yerel yönetimlerin kararları 
üzerindeki idari vesayet denetiminin kapsamını hukukilik denetimi ile 
sınırlandıran yasal düzenlemeleri, Anayasa’nın 123. ve 127. maddesine 
aykırı bularak iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi’ne göre merkezi idarenin 
yerel yönetimler üzerindeki idari vesayet denetimini düzenleyen 
Anayasa’nın 127/5 maddesi uyarınca, idari vesayet denetimi hukukilik 
denetiminin yanında zorunlu olarak yerindelik denetimini de içermektedir. 
Ayrıca Anayasa Mahkemesi idarenin bütünlüğü ilkesinin, ancak yerindelik 
denetimini kapsayan nitelikte bir idari vesayet yetkisi ile gerçekleşebileceği 
görüşündedir.  

Anayasa’nın 127/5 maddesi, merkezi idareye idari vesayet yetkisi 
tanınmasının amaçlarını belirtmekte; bu amaçları gerçekleştirecek yasal 
düzenlemelerin içeriğini ve kapsamını yasakoyucunun takdir yetkisine 
bırakmaktadır. Dolayısıyla Anayasa, bu düzenleme ile yasakoyucuya idari 
vesayet yetkisini yerindelik denetimini kapsayacak şekilde düzenlemesini 
açık bir şekilde emretmemektedir. Diğer taraftan, Anayasa 123. maddesinde 
idarenin bir bütün olduğunu öngörmüş, fakat bu bütünlüğün ne anlama 
geldiğini ve nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini düzenlememiştir. İdarenin 
bütünlüğünü sağlamaya yönelik hukuki araçlardan biri olan idari vesayet 

                                                            
 Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir. 
*  Dr. Öğretim Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim 
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yetkisinin içeriği ve kapsamı ancak yasayla belirlenebildiğinden Anayasa’ya 
aykırı olmamak koşuluyla bu yetkinin farklı biçimlerde düzenlenmesi 
mümkündür. 

İdari vesayet yetkisi, yerel yönetimlerin Anayasa ile güvence altına 
alınmış olan özerkliğinin istisnasını teşkil etmektedir. Yerel yönetimlerin 
idari ve mali özerkliğinin hayata geçirilmesinde ve bu özerkliğin 
genişliğinde idari vesayet denetiminin kapsamı ve niteliği belirleyici 
olmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin bu konudaki yaklaşımı yerel 
yönetimlerin özerkliği ilkesini zayıflatmıştır. 

ABSTRACT 

La Cour Constitutionnelle a annulé les dispositions légales, qui avaient 
réduit la portée de la tutelle administrative au contrôle de légalité, pour le 
motif qu’elles étaient contraires aux articles 123 et 127 de la Constitution. 
Selon la Cour Constitutionnelle, d’après l’article 127/5 de la Constitution qui 
dispose le contrôle de tutelle exercé par l'État sur les  collectivités locales, la 
tutelle administrative implique nécessairement le contrôle d’opportunité, à 
côté du contrôle de légalité. En outre, la Cour Constitutionnelle énonce que 
le principe d’unité administrative ne pourrait être mis en valeur qu’au moyen 
d’une tutelle administrative qui contient également le contrôle d’opportunité.  

L’article 127/5 de la Constitution précise les objectifs de pouvoir de la 
tutelle administrative reconnu à l’administration centrale, mais il laisse au 
législateur le soin de déterminer la portée et le contenu des dispositions qui 
mettent en œuvre ces objectifs. Ainsi, l’article 127/5 de la Constitution 
n’oblige pas expressément le législateur à disposer le pouvoir de la tutelle 
administrative de la sorte qu’elle contienne le contrôle d’opportunité. En 
outre, l’article 123 de la Constitution prévoyant l’unité administrative, n’en 
définit pas le sens, ni ne précise les moyens qui la réalisent. Aussi bien que 
le contenu et la portée du pouvoir de la tutelle administrative, en tant qu’un 
des instruments juridiques utilisés pour effectuer de l’unité administrative, 
ne peuvent être précisés que par la loi, il peut être fixé de différentes 
manières. 

Le pouvoir de tutelle administrative constitue une exception au 
principe de l’autonomie des collectivités locales, qui est garanti par la 
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Constitution. L’approche adoptée par la Cour Constitutionnelle a affaibli ce 
principe, étant donné que la portée et la nature du contrôle de tutelle sont des 
facteurs décisifs de la mise en œuvre de ladite autonomie. 

GİRİŞ 

İdari vesayet, Anayasa uyarınca merkezden yönetim ve yerinden 
yönetim esasına dayanan idarenin bütünlüğünü sağlayan hukuki araçlardan 
biridir. Anayasa’nın 127. maddesinde öngörülen idari vesayetin işlevi, 
merkezi idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bütünlüğü 
sağlamaktır. Yerinden yönetim sisteminde devlet tüzel kişiliği dışında ortaya 
çıkan kamu tüzel kişilerinin sahip olduğu bağımsızlık ve özerkliğin sebep 
olabileceği sakıncaları engellemek için merkezi idarenin yerinden yönetim 
kuruluşları üzerinde belli ölçüde bir denetleme yetkisi olması gerektiği kabul 
edilmektedir. Ancak bu amaçla ortaya çıkan idari vesayet, günümüzde biri 
merkez olarak kabul edilmek üzere, bir kamu tüzel kişisinin bir başka kamu 
tüzel kişisi üzerindeki denetim yetkilerini de kapsayacak biçimde 
kullanılmaktadır. İdari vesayet yerinden yönetim esasında kural olan 
özerkliğin istisnası olduğundan, idarenin bütünlüğünü sağlamakta kullanılan 
hukuki araçlardan diğeri olan hiyerarşinin aksine istisnai bir yetkidir.1 

ONAR, idari vesayeti; “merkezin, ademi merkeziyet idarelerinin icrai 
kararlarını, idarî fiil ve hareketlerini murakabe etmek ve bu kararları 
bozabilmek salahiyeti” olarak tanımlamıştır.2 İdari vesayet denetimi, 
GÖZÜBÜYÜK tarafından “yerinden yönetim kuruluşlarının, kendilerinin 
dışındaki, başka bir idari kuruluş tarafından, yasaların öngördüğü sınırlar 
içinde denetlenmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.3 GÜNDAY’a göre idari 
vesayet devletin bütünlüğünü ve kamu hizmetlerinin tüm ülke düzeyinde 
uyumlu bir biçimde yürütülmesini sağlamak için, devlet tüzel kişiliğinin ve 
bu tüzel kişiliği temsil eden merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşları 

                                                            
1  GÜNDAY, Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, 9. Baskı, Ankara 2004, s. 74. 
2  ONAR, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, Cilt 2, İstanbul 1966, s.622. 
3  GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi, 29. Baskı, Ankara 2010, s. 
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üzerinde sahip olduğu denetim yetkisidir.4 Danıştay’a göre idari vesayet, 
kamu düzenini ve idarede bütünlüğü sağlamak için kamu yararı amacıyla 
kanunların verdiği yetkiye dayanarak, merkezi idarenin, yerel yönetimin 
organları ve bunların bazı işlemleri ile harcamaları üzerinde, kamu 
hizmetinin gereklerine uygun olarak kullanılan bir denetim şeklidir.5 

Anayasa’nın idari vesayeti yerel yönetimlere ilişkin olarak 
düzenlediği 127. maddesinin 5. fıkrasına göre, “Merkezi idare, mahalli 
idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun 
şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum 
yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması 
amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet 
yetkisine sahiptir.” 

Bu makalede, idari vesayet yetkisinin kanunda belirtilen esas ve 
usuller dairesinde mümkün olan istisnai bir yetki olduğunu öngören 
Anayasa’nın 127/5 maddesinin, yasakoyucuya getirilen bir düzenleme 
zorunluluğunu mu yoksa bu alanın idarenin düzenleyici işlem yapma 
yetkisinin dışında olduğunu vurgulamak anlamında sadece yasakoyucuya 
verilen bir yetkiyi mi öngördüğü ve bu yetkinin yerindelik denetimini 
zorunlu olarak içerip içermediği soruları Anayasa Mahkemesi kararları 
bağlamında tartışılacaktır. 

I. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Vesayet Denetimi 

Anayasa Mahkemesi’nin 04.02.2010 tarihinde verdiği iki karar, 
merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki vesayet denetiminin kapsamını 
değerlendirmektedir. Anayasa Mahkemesi bu kararlarda, Anayasa’nın 
merkezi idareye 127. maddenin 5. fıkrasındaki düzenleme ile tanıdığı idari 
vesayet yetkisinin, hem 127. madde, hem de idarenin bütünlüğü ilkesinin 
düzenlendiği 123. maddeye göre yerindelik denetimini kapsadığı 
gerekçesiyle idari vesayet yetkisini hukukilik denetimi ile sınırlayan yasal 
düzenlemeleri Anayasa’ya aykırı bulmuştur. 04.02.2010 tarihli kararlardan 

                                                            
4  GÜNDAY, İdare Hukuku, s.74. 
5  Danıştay 8. Dairesi, E. 1995/860, K. 1996/3398, T. 25.11.1996. Danıştay Bilgi Bankası. 

(www.danistay.gov.tr) 
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birinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesinin 5. 
fıkrasını, diğerinde de 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesinin 5. 
fıkrasını Anayasa’nın 123 ve 127. maddelerine aykırı bularak iptal etmiştir.6 
Bunlardan başka, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun idari vesayet 
yetkisini düzenleyen 15. maddesinin 2. ve 3. fıkraları da Anayasa 
Mahkemesi’nin 18.01.2007 günlü, E. 2005/32, K. 2007/3 sayılı kararı ile 
Anayasa’nın 123. ve 127. maddelerine aykırı görülerek iptal edilmiştir.7 

Anayasa Mahkemesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. 
maddesinin 5. fıkrasını iptal ettiği E. 2008/27, K. 2010/29 sayılı kararının 
gerekçesinde şunları ifade etmektedir: 

“(…) 

Yerel yönetimlere idari ve mali özerklik tanınmış olmasına karşın, 
1924 yılından itibaren Anayasalarımızda, merkezi yönetime, yerinden 
yönetim kuruluşlarını denetleme yetkisi verilmiş ve bu yetki Anayasa’da 
idari vesayet olarak somutlaştırılmıştır. 

Anayasa’nın 127. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükme göre 
idari vesayet; merkezî idarenin, mahallî idareler üzerinde, mahallî 
hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu 
görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî 
ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve 
usuller dairesinde sahip olduğu yetkidir. Bu fıkrada, merkezi yönetim yerel 
yönetimler üzerinde idari vesayet “ ... yetkisine sahiptir.” denilerek, merkezi 
idarenin yerel yönetimler üzerinde vesayet yetkisini kullanıp kullanmayacağı 
yasa koyucunun takdirine bırakılmamıştır. Ayrıca fıkradaki idari vesayet 
yetkisinin, hukuka uygunluk denetiminin yanında yerindelik denetimini de 
içerdiği açıktır.  

Vesayet makamınca vesayet yetkisi kullanılırken, işlemler üzerinde 
iptal, onama, erteleme, izin, tekrar görüşülmesini isteme, düzeltme gibi 
çeşitli denetim usulleri uygulanabilmektedir. 

                                                            
6  Bknz. 22.06.2010 tarihli ve 27619 sayılı Resmi Gazete. 
7  Bknz. 29.12.2007 tarihli ve 26741 sayılı Resmi Gazete. 
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(…) 

5393 sayılı Kanunun belediye meclisi kararlarının kesinleşme ve 
yürürlüğe girme yönteminin gösterildiği 23. maddesinin iptali istenilen 
beşinci fıkrasında, merkezi idareye, belediye meclisi kararları aleyhine idari 
yargı mercilerine başvurma yetkisi verildiği görülmektedir. 

Açıklanan duruma göre, maddenin beşinci fıkrasında yer alan, “Mülkî 
idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargıya 
başvurabilir.” biçimindeki kuralın, merkezi idarece Anayasa’nın 127. 
maddesinde çizilen çerçeve içinde kullanılması gereken, idarenin bütünlüğü 
ilkesinin gerektirdiği bir vesayet yetkisini içermediği sonucuna varılmıştır. 

Bu nedenle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 123. ve 127. maddelerine 
aykırıdır. İptali gerekir. 

(…)” 

Anayasa Mahkemesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 
14. maddesinin 5. fıkrasını iptal ettiği E. 2008/28 K. 2010/30 sayılı kararının 
gerekçesinde de yukarıdaki ifadeleri aynen tekrar etmiştir. 

Anayasa Mahkemesi, 18.01.2007 gün, E. 2005/32, K. 2007/3 sayılı 
kararının gerekçesinin “Genel Açıklamalar” bölümünde de, Anayasa'nın 
127. maddesinin 5. fıkrasında yer alan hükme göre merkezi idarenin yerel 
yönetimler üzerinde vesayet yetkisini kullanıp kullanmayacağının 
yasakoyucunun takdirine bırakılmamış olduğunu söylemekle birlikte idari 
vesayet yetkisinin, hukuka uygunluk denetiminin yanında yerindelik 
denetimini içerir şekilde düzenlenebileceğini kabul etmiş; fakat üç yıl sonra 
verdiği yukarıda anılan kararlarında ifade etmiş olduğu şekilde idari vesayet 
yetkisinin zorunlu olarak yerindelik denetimini içerdiğini belirtmemiştir. 
Yine de Anayasa Mahkemesi, idari vesayet yetkisinin zayıflatılmasının 
Anayasa’ya aykırı olduğuna karar vermiştir.  

“(…) 

Maddenin ikinci fıkrasında yer alan, " ... yeniden görüşülmesi istenip 
de il genel meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar 
kesinleşir." biçimindeki kuralla, merkezi idarece Anayasa'nın 127. 
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maddesinde çizilen çerçeve içinde kullanılması gereken vesayet yetkisinin 
zayıflatıldığı sonucuna varılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle, 15. maddenin ikinci fıkrasının "...ile yeniden 
görüşülmesi istenip de il genel meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 
ısrar edilen kararlar ..." ibaresi ile üçüncü fıkrasının "Vali, meclisin ısrarı 
ile  kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir." ibaresi, 
Anayasa'nın 123 ve 127. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir. 

(…)” 

Anayasa’nın İdarenin Bütünlüğü ve Kamu Tüzelkişiliği başlıklı 123. 
maddesinde, “İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla 
düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden 
yönetim esaslarına dayanır. Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun 
açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.” kuralı; Mahalli İdarelerin 
düzenlediği 127. maddenin 1. ve 2. fıkralarında, “Mahalli idareler; il, 
belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda 
gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. 
Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim 
ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.”; 5. fıkrasında ise: “Merkezi idare, 
mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine 
uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum 
yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması 
amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet 
yetkisine sahiptir.” hükümleri bulunmaktadır. 

5393 sayılı Belediye Kanununun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilen 23. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. 
maddesi, sırasıyla belediye başkanının ve büyükşehir belediye başkanının 
hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden 
görüşülmek üzere beş gün içinde  meclise iade edebileceğini, belediye 
başkanı ve büyükşehir belediye başkanınca yeniden görüşülmesi 
istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi ve 
büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen 
kararların kesinleşeceğini ve kesinleşen kararların en geç yedi gün içinde 
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mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderileceğini öngördükten sonra, 
mülki idare amirinin hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargıya 
başvurabileceğini hükme bağlamıştır.8  

                                                            
8  5393 sayılı Belediye Kanunu 
Madde 23- Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de 

belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde  meclise iade edebilir. 
Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye 

meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. 
Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya 

başvurabilir. 
Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare 

amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. 
Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir.  
Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur. 
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 
Madde 14- Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, 

yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine 
iade edebilir.  

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir 
belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. 

Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine  idarî yargıya 
başvurabilir.  

(Değişik dördüncü fıkra: 6/3/2008-5747/3 md.) Büyükşehir belediye meclisi ve ilçe belediye 
meclisi kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük 
mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe 
girmez. 

Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargı mercilerine 
başvurabilir. 

(Mülga altıncı fıkra: 6/3/2008-5747/3 md.) 
(Mülga yedinci fıkra: 6/3/2008-5747/3 md.) 
Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri tarafından alınan imara 

ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi 
tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek 
kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir. (Ek cümle: 6/3/2008-
5747/3 md.) Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar 
onaylanmış sayılır. 
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Bu düzenlemeler ile belediye ve büyükşehir belediye idarelerinin 
işlemleri üzerindeki idari vesayet denetiminin önemli ölçüde sınırlandığı 
açıktır. Bu düzenlemelere göre, birkaç önemsiz konu dışında belediye ve 
büyükşehir belediye meclisi kararlarının kesinleşmesi ve yürürlüğe 
girmesinde mülki idare amirinin iradesi bulunmamaktadır.  Oysa yürürlükten 
kaldırılan 1580 sayılı Belediye Kanununda, mülki idare amirinin birçok 
konudaki belediye meclisi kararları üzerinde a priori onama yetkisi olduğu 
gibi, bu kararlar dışındaki kararlar aleyhine ilgililer ve belediye başkanları 
tarafından yapılan itirazları incelemekteydi (1580 sayılı Kanun 71, 72, 73 ve 
74. maddeler).  

Anayasa Mahkemesi tarafından idari vesayet yetkisine ilişkin olarak 
Anayasa’nın 123. ve 127. maddesine aykırı bulunan yasal düzenlemelerin 
ortak özelliği, merkezi idareye idari vesayet yetkisi kapsamında mahalli 
idarelerin kararları üzerinde yerindelik denetimine yer vermemiş olmalarıdır. 
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesinin 5. fıkrası 
uyarınca mülki idare amirinin, kesinleşen ve hukuka aykırı gördüğü 
büyükşehir belediye meclisi kararı aleyhine idari vesayet yetkisi kapsamında 
idari yargı yerine başvurması, dolayısıyla idari vesayet yetkisini dava açmak 
yoluyla kullanması öngörülmüştür. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. 
maddesinin 5. fıkrasında da merkezi idarenin idari vesayet yetkisi, benzer bir 
biçimde mülki idare amirinin kesinleşen ve hukuka aykırı gördüğü belediye 
meclisi kararı aleyhine idari yargıda dava açma yetkisi olarak 
düzenlenmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun ve 5393 sayılı 
Belediye Kanununun anılan bu düzenlemelerine ilişkin Anayasa 
Mahkemesi’nin iptal kararları henüz yürürlüğe girmemiştir. Anayasa 
Mahkemesi’nin 2007 yılında iptal ettiği 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunu’nun idari vesayet yetkisini düzenleyen 15. maddesinin 2. ve 3. 
fıkralarında ise yeniden görüşülmesi istenip de il genel meclisi üye tam 
sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararların kesinleşeceği ve valinin, 
meclisin ısrarı ile  kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabileceği 
öngörülmüştü.9  

                                                            
9  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 
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Burada, valinin il özel idaresindeki konumuyla ilgili olarak dikkat 
çeken bir mesele bulunmaktadır. 5302 sayılı Kanuna göre vali, eski 1913 
sayılı İl Özel İdaresi Kanunundan farklı olarak il genel meclisinin başkanı 
olmamakla birlikte, eski Kanunda olduğu gibi il özel idaresinin başı ve 
yürütme organıdır. Valinin bu sıfatla il genel meclisi kararlarının yeniden 
görüşülmesini istemesi, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye 
Kanununda, belediye başkanı ve büyükşehir belediye başkanına, belediye 
idaresinin başı, tüzel kişiliğinin temsilcisi ve yürütme organı olması sıfatıyla 
verilen meclis kararlarının yeniden görüşülmesini istemesi ve yeniden 
görüşülmesi istenip de meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar 
edilen kararlara karşı idari yargıya başvurması konusunda verilen yetkiye 
benzemektedir. Fakat Anayasa Mahkemesi, Belediye Kanunu ve Büyükşehir 
Belediye Kanununda, yerel yönetimin temsilcisi ve yürütme organı olan 
belediye başkanı ve büyükşehir belediye başkanına verilen söz konusu yetki 
ile valiye verilen yetki arasında bir paralellik kurmamış ve valinin il özel 
idaresindeki konumuyla ilgili olarak bir değerlendirmede bulunmamıştır. 

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararlarında yaptığı idari vesayet 
yetkisinin niteliği ve kapsamına ilişkin yorumu tartışmak açısından idarenin 
bütünlüğü ilkesinin anlamına bakmak gerekmektedir. 

II. İdari Vesayetin Amacı: İdarenin Bütünlüğü 

Anayasa’nın 127. maddesinin 5. fıkrasına göre merkezi idareye idari 
vesayet yetkisi tanınmasının amaçları şunlardır: 

- Mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde 
yürütülmesi,  
                                                                                                                                            
Madde 15- İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beş gün içinde 

valiye gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde gerekçesini de 
belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir. Valiye 
gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez. 

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar  kesinleşir.  
(İptal üçüncü fıkra: Anayasa Mahkemesinin 18/1/2007 tarihli ve E.:2005/32, K.:2007/3 sayılı 

Kararı ile.) 
Kesinleşen il genel meclisi karar özetleri toplantıyı izleyen en geç yedi gün içinde çeşitli 

yollarla halka duyurulur. 
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- Kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması, 

- Mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması. 

Anayasa saydığı bu amaçlarla idari vesayeti, idarenin bütünlüğü 
ilkesinin, toplumun genel çıkarlarıyla bağdaşmayan ve kamu hizmetinin 
gereklerine uygun olmayan işlem ve eylemleri engelleyecek biçimde yaşama 
geçirilmesinin hukuki aracı olarak belirlemektedir.10  

Düzenlemenin lafzından, bu amaçların hangi araçlarla ve somut 
uygulamalarla yerine getirileceğinin takdir edilmesinin, yani yerel 
yönetimlerin aldığı kararların bu amaçların gerçekleşmesine ilişkin olarak 
yerinde olup olmadığına karar vermek yetkisinin merkezi idareye idari 
vesayet yetkisi kapsamında tanındığı anlamını çıkarmak mümkün değildir. 
Çünkü bu amaçların gerçekleşmesine yönelik olarak esas ve usulleri 
belirleme yetkisi yasakoyucunundur. Dolayısıyla, merkezi idarenin yerel 
yönetimler üzerinde vesayet yetkisine sahip olacağının Anayasa’da 
belirtilmiş olması, merkezi idarenin bu yetkiyi doğrudan Anayasa’dan aldığı 
ve kanunlarda öngörülmüş olmasa bile yerel yönetimlerin tüm işlemleri 
üzerinde kullanabileceği anlamına gelmemektedir. Diğer taraftan Anayasa, 
bu düzenleme ile yasakoyucuya idari vesayet denetimini yerindelik 
denetimini kapsayacak şekilde düzenlemesini açık bir şekilde 
emretmemektedir. Anayasa, yasakoyucuyu yalnızca amaçlarla sınırlamış; 
amaçları gerçekleştirecek yasal düzenlemelerin içeriğini ve kapsamını 
yasakoyucunun takdir yetkisine bırakmıştır.11 Yasakoyucunun kendisine bu 

                                                            
10  YILDIRIM, Turan, “Türkiye’nin İdari Teşkilatı”, içinde, YILDIRIM/YASİN/KARAN/ 

ÖZDEMİR/ÜSTÜN/OKAY TEKİNSOY, İdare Hukuku, XII Levha Yayınları, 2011 
İstanbul, s. 28. 

11  Bu makalenin konu kapsamının dışında olması bakımından tartışılmayacak olan bir hususu 
belirtmeden geçmek istemiyoruz. Anayasa Mahkemesi’nin burada sözü edilen iptal 
kararlarında anayasa yargısı açısından tartışılabilecek bir mesele göze çarpmaktadır. 
Anayasa Mahkemesi bu kararlarda kanımızca yasakoyucuya Anayasa’da, idari vesayet 
yetkisine ilişkin olarak verilmiş olan takdir yetkisine müdahale etmiş olmaktadır. Yerel 
yönetimlerin seçimle iş başına gelen karar organlarının kararlarının mülki idare amirine 
gönderilmeden yürürlüğe girmemesi, mülki idare amirinin hukuka aykırı gördüğü 
kararların tekrar görüşülmesini istemesi durumunda meclisin üye tam sayısının salt 
çoğunluğuyla ısrar kararı verebilmesi şeklinde oluşturulan idari vesayetin ve bu karara 
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konuda tanınan takdir yetkisi temelinde, idari vesayet yetkisinin kapsamını 
hukukilik denetimi ile sınırlandırması sonucu, yerel yönetimlerin anayasal 
amaçların gerçekleştirilmesine hizmet eden yasal düzenlemelere uygun karar 
alıp almadıklarının kontrol edilmesi söz konusu olacak; fakat yerel 
yönetimlerin aldığı kararların Anayasa’da öngörülen amaçların 
gerçekleşmesi bakımından yerinde olup olmadığı merkezi idare tarafından 
denetlenemeyecektir.  

Anayasa idarenin bir bütün olduğunu öngörmüş, fakat bu bütünlüğün 
ne anlama geldiğini ve nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini düzenlememiştir. 
Öğreti ve yargı kararlarında, idarenin bütünlüğünü sağlamaya yönelik iki 
temel yöntem, hiyerarşi ve idari vesayet olarak kabul edilmektedir. İdari 
vesayet yetkisinin içeriği ve kapsamı ancak yasayla belirlenebildiğinden 
Anayasa’ya aykırı olmamak koşuluyla bu ilişkinin farklı biçimlerde 
düzenlenmesi mümkündür. Yasal düzenlemeyle, merkezin ya da merkez 
kabul edilen kamu tüzelkişisinin idari vesayet yetkilerinin kapsamı bazı 
kamu tüzelkişileri üzerinde hiyerarşiye varabilecek genişlikte 
öngörülebileceği gibi çok daha zayıf bir denetimi içeren bir ilişki de 
kurulabilir. Dolayısıyla idari vesayet ilişkisi de kendi başına var olan ve 
yasal düzenlemeden bağımsız içeriğe sahip bir yetki kullanımı sonucunu 
doğurmaz.12 Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi’nin anılan kararlarına konu 
olan yasal düzenlemeler ile merkezi idarenin, il özel idareleri ile belediye 
idarelerinin işlem ve kararları üzerindeki vesayet denetiminin önemli ölçüde 
sınırlandırılmış olmasının, tek başına idarenin bütünlüğünü ihlal edecek bir 
nitelik taşıdığını kabul etmek aşırı bir yorum olacaktır. Başka bir deyişle, 
idari vesayetin yerindelik denetimini idarenin bütünlüğü ilkesi açısından 
gerektirdiğini söylemek bizce mümkün görünmemektedir. 

Bu bağlamda, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediye Kanununda yasakoyucu, mülki idare amirine gönderilmeyen 
                                                                                                                                            

karşı da mülki idare amirine menfaat koşulu aranmaksızın yargı yoluna başvurma 
yetkisinin tanınmasının yeterli olmadığını kabul etmiştir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi, 
bu kararlarda idari vesayeti düzenleyen dava konusu yasa maddelerini eksik düzenleme 
nedeniyle iptal etmiştir. 

12  TEKİNSOY, M. Ayhan, “Bağımsız İdari Otoriteler ve Regülasyon Anlayışı – Tartışmalar, 
Sorunlar”, Ankara Barosu Dergisi, S.2, Bahar 2007, s. 124. 
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belediye meclisi kararlarının yürürlüğe girmeyeceğini düzenleyerek mülki 
idare amirine getirdiği denetim olanağının ve mülki idare amirlerinin 
belediye meclisi kararlarına karşı idari yargıda dava açma yetkisinin idarenin 
bütünlüğü açısından yeterli olduğunu takdir etmiştir. Bununla birlikte 5393 
sayılı Belediye Kanununun  57. maddesinde mahalli ihtiyaçların gereği gibi 
karşılanması amacına yönelik olarak yasakoyucu valiye gerektiğinde 
belediye idaresinin yerine geçerek onun yükümlü olduğu hizmeti bizzat 
yerine getirme yetkisini tanımak suretiyle bir başka açıdan merkezi idareyi 
oldukça güçlü ve hatta yerindelik denetimini içeren bir vesayet yetkisi ile 
donatmaktadır. Aynı hüküm 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda da 
bulunmaktadır. 

Bağımsız idari otoriteler, idarenin bütünlüğü ilkesinin uygulanmasına 
ilişkin olarak konumuz açısından ilginçtir. Bilindiği gibi, üniversiteler ve 
TRT dışında hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının özerkliği Anayasa ile 
güvenceye alınmamış ve merkezi idare ile olan ilişkileri anayasal esaslara 
bağlanmamıştır.13 Bu durumda bunların özerkliğinin yasakoyucunun 
takdirine bırakıldığı söylenebilir. Bundan başka yerel yönetimlerin karar 
organlarının seçimle iş başına gelmesi de bunların hizmet yerinden yönetim 
kuruluşlarına göre daha özerk olmalarını gerektirmektedir. Anayasa’da 
hizmet yerinden yönetim kuruluşları üzerinde merkezi idarenin sahip olduğu 
vesayet yetkisi açıkça belirtilmemekle birlikte bu kuruluşlara oranla daha 
özerk olan yerel yönetimler için kabul edilen bu yetkinin hizmet yerinden 
yönetim kuruluşları için öncelikle var olduğunu kabul etmek 
gerekmektedir.14 

Bağımsız idari otoritelerin belli bir kamu hizmetini yürütmemeleri, 
organlarının görev süreleri dolmadan görevden alınmalarının genellikle 
mümkün olmaması, vesayet denetimine tabi olmamaları ve mali özerkliğe 
sahip olmaları nedeniyle idare teşkilatı içinde hizmet yerinden yönetim 
kuruluşlarıyla aynı kategori içine sokulamayacakları görüşü15 kabul edilse 

                                                            
13  YILDIRIM, “Türkiye’nin İdari Teşkilatı”, s.262. 
14  GÜNDAY, İdare Hukuku, s. 74. 
15  GÜNDAY, Metin, “Bağımsız İdari Otoriteler”, Panel (5 Kasım 2001 Ankara), 

Bağımsız İdari Otoriteler, Rekabet Kurumu Yayınları, s. 76. 
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dahi Anayasa’ya göre bu yeni tür yerinden yönetim kuruluşlarının idarenin 
bütünlüğü ilkesinin dışında olduğunu söylemek mümkün değildir. 
Türkiye’de bu kurumların kamu tüzel kişiliği bulunmasının sonucu olarak 
merkezden yönetimin bu kurumlar üzerinde hiyerarşik denetim uygulaması 
söz konusu olamaz. Öyleyse bu kurumların merkezi idare tarafından 
denetimi, idarenin bütünlüğünü sağlayan diğer hukuki araç olan idari 
vesayetle mümkün olabilir. Ancak bu kurumları düzenleyen yasalar, bunları 
bir bakanlığın ilişkili kurumu yapmakla yetinmekte ve şimdiye kadarki 
uygulamada görülen ve klasik sayılabilecek idari vesayet yetkilerini 
içermemektedir.16 ULUSOY, bu durumun değişen idari vesayet anlayışından 
kaynaklandığını; ilişkili olmanın, bakanlıkların “ilişkili” oldukları bağımsız 
idari otoritelerin hukuka aykırı olduğunu düşündükleri kararlarının iptali için 
yargı mercilerine başvurabilecekleri anlamına geldiğini belirtmektedir.17 
GÜNDAY da bağımsız idari otoritelere karşı merkezi idare makamlarının 
idari yargı yoluna başvurma imkanının varlığının; organlarının yürütme 
organı tarafından belirlenmesinin; mali denetime tabi olan bu kurumların 
ayrıca Devlet Denetleme Kurulu tarafından da denetlenebilmesinin “idarenin 
bütünlüğü ilkesini hayatiyete geçirmek için yeterli yetki ve denetim 
mekanizmaları” olduğunu belirtmektedir.18  

Danıştay bir kararında Merkez Bankası’nın bir kamu kurumu 
olduğunu tespit ettikten sonra 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanununun 4. maddesinde yer alan "Bankanın Hükümetle ilişkisi, 
Başbakan aracılığı ile sağlanır." hükmü gereğince, Bankanın ancak 
Başbakanlık ile "ilişkili" bir kuruluş olarak kabul edilebileceğini, 
yasakoyucu tarafından yapılan bu nitelemenin, idari vesayeti içinde 
barındırmaması nedeniyle Bankanın bağımsız ve özerk yapısına daha uygun 
düşeceğini; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının, doktrinde "bağımsız 
idari otorite" olarak nitelendirilen kuruluşlara benzer şekilde görev ve yetki 
alanı ile ilgili olarak merkezi idareden bağımsız kabul edilmesi ve bu açıdan 
"ilişkili kuruluş" şeklinde değerlendirilmesinin, Anayasada yerini bulan 

                                                            
16  TEKİNSOY, s. 124. 
17  ULUSOY, Ali, Bağımsız İdari Otoriteler, Turhan Kitabevi, Ankara, 2003, s. 38. 
18  GÜNDAY, “Bağımsız İdari Otoriteler”, Panel (5 Kasım 2001 Ankara), s. 77-78. 
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idarenin bütünlüğü ilkesini zedeleyici bir özellik arz etmediğini ifade 
etmiştir.19 Anayasa Mahkemesi de Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 
Kurulu’nun, Devlet Bakanlığı ile olan ilişkisi nedeniyle merkezi idareden 
tamamen bağımsız olmadığı, idarenin bütünlüğüne dâhil edildiği sonucuna 
ulaşarak bu ilişkinin varlığını idarenin bütünlüğü ilkesi açısından yeterli 
görmüştür.20 

Bu kararlardan, idarenin bütünlüğü ilkesinin uygulanması yönünden 
yasakoyucunun idari vesayet kapsamında, bir düzenleme zorunluluğu 
anlamında merkezi idareyi yetkilendirme zorunluluğunun bulunduğunu 
çıkarmak güç görünmektedir. Anayasa’nın 127/5 maddesi yerel yönetimlerle 
ilgili bir hüküm olduğu için, düzenlemenin lafzından böyle bir zorunluluğun 
yerel yönetimler için söz konusu olacağı iddia edilse bile idari vesayetin 
yerindelik denetimini gerektirdiği sonucuna varmak mümkün değildir. 

İdari vesayet denetiminin hukukilik denetimi ile sınırlı olmasını, 
idarenin bütünlüğü ilkesi ile ilişkisi içinde üniter devlet yapısı, kanuni idare 
ilkesi ve yerel yönetimlerin özerkliği ilkesi yönünden ele almanın Anayasa 
Mahkemesi kararlarını değerlendirmek bakımından yararlı olacağı 
kanısındayız. 

A. Üniter Devlet Yapısı 

İdarenin kuruluş ve görevleri yönünden söz konusu olan idarenin 
bütünlüğü ilkesi ile üniter devlet yapısı birbirini zorunlu olarak gerektiren iki 
kavram değildir. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen söz konusu 
hükümleri bu açıdan da değerlendirmek gerekir. Nitekim Anayasa 
Mahkemesi, yukarıda söz konusu edilen kararlarının gerekçelerinin “Genel 
Açıklamalar” bölümünde üniter devlet ilkesine de vurgu yapmaktadır. 
Merkezi idarenin, yerel yönetimlerin kararlarını yerindelik yönünden 
denetleyemeyecek olmasının, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğü olarak ifade edilen üniter devlet yapısını bozacağı yolundaki 
iddialar bilimsel temelden yoksun olacağı gibi gerçekliğe de uymayacaktır. 

                                                            
19  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, E. 2005/1846, K. 2006/746, T. 15.06.2006. 
20  Anayasa Mahkemesi, E. 2002/32, K. 2003/100, T. 20.11.2003 (Resmi Gazete: 11.08.2004 

– 25550). 
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İdarenin bütünlüğü ilkesi ile devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğü olarak ifade edilen ülkenin bütünlüğü farklı kavramlardır. 
İdarenin bütünlüğünün bozulması, ülke bütünlüğü yönünden olumsuz 
sonuçlar doğuracak nitelikte olsa bile, ülke bütünlüğü farklı düzeyde bir 
bölünmezliği gerektirmektedir.21 İdari vesayet yetkisi, devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü sağlamaktan çok idarenin bütünlüğünü 
sağlamak için kullanılan hukuki bir araçtır. Üniter devlet ilkesi, ancak siyasi 
ademi merkeziyet ilkesinin ve bunun sonucunda federal devlet modelinin 
benimsenmesi ile ihlal edilmiş olur. Yasma ve yargı organlarına ilişkin yetki 
ve görevler devredilmediği sürece salt yürütmeye ilişkin görev ve yetkilerin 
devredilmiş olması federal sisteme geçildiği anlamına gelmez.22  

B. Kanuni İdare İlkesi 

İdarenin kuruluş ve görevleri yönünden kanunla belirlenmesi 
zorunluluğu açısından da vesayet denetiminin yerindelik denetimini içermesi 
gerektiği iddia edilemez. Varlığını kanundan alan yerel yönetimlerin işlem 
ve eylemlerinin kanunda kendilerine verilen yetkilere dayanması ve bunların 
hukuka uygun olup olmadığının denetlenmesi ile kanuni idare ilkesi hayata 
geçmiş olacaktır.  Dolayısıyla, yerel yönetimlerin aynı idare hukuku 
kurallarına tabi olması ve yerel yönetimlerin kararlarına karşı açılacak olan 
iptal davalarında aynı hukuk kurallarının uygulanmasıyla verilecek olan 
kararlarla kanuni idare ve idarenin bütünlüğü ilkeleri korunmuş olacaktır.23 

Öğretide, vesayet denetiminin, idari bir denetim olması ve yargı 
denetiminin vesayet denetimi kapsamında değerlendirilemeyeceği 
gerekçesiyle, mülki idare amiri tarafından idari yargıya başvurma 
işlemlerinin iptal davası niteliğinde olamayacağı, bu nedenle idari itiraz 

                                                            
21  YAYLA, Yıldızhan, Anayasalarımızda Yönetim İlkeleri, Tevsi-i Mezuniyet ve Tefrik-i 

Vezaif, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, İstanbul 1982, s.15. 
22  GÜNDAY, Metin, “Kamu Yönetimi Reformunun İdari Yapılanmaya İlişkin Anayasal 

İlkeler Açısından Değerlendirilmesi”, http://www.dpud.org/kamu-personel-
yonetimi/1214-kamu-yoenetimi-reformunun-dari-yaplanmaya-likin-anayasal-lkeler-
acsndan-deerlendirilmesi, (Erişim Tarihi: 05.06.2011). 

23  GÜNDAY, “Kamu Yönetimi Reformunun İdari Yapılanmaya İlişkin Anayasal İlkeler 
Açısından Değerlendirilmesi”. 
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niteliğinde olduğu şeklinde ifade edilen görüşe katılmamaktayız.24 Bu görüşe 
göre Danıştay Birinci Dairesinin görevini düzenleyen Danıştay Kanununun 
41. maddesinin (ı) bendinde yer alan “Belediye Kanunu ile Danıştay'a verilip 
idari davaya konu olmayan işler” hükmü uyarınca mülki idare amirinin idari 
yargıya başvurusunun Danıştay’ın Birinci Dairesinde görülmesi gerekir. 
Oysa 5393 ve 5216 sayılı Kanunlarda öngörülen “idari yargıya başvuru” 
ifadesi çok açıktır; aksi takdirde Kanunların “idari yargıya başvuru” yerine 
Danıştay’a başvurudan söz etmesi gerekirdi. 

5393 ve 5216 sayılı Kanunlarda mülki idare amirinin belediye meclisi 
kararlarına karşı idari yargı merciine başvurabileceği düzenlenmemiş olsa 
dahi, mülki idare amiri belediye meclisinin hiyerarşik amiri olmadığından, 
mülki idare amirinin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 2. maddesi 
uyarınca belediye meclisi kararlarına karşı idari yargıda iptal davası açma 
olanağı olmalıdır. Mülki idare amirinin idari yargıya başvurusu, 2577 sayılı 
Kanunun 2/1 maddesinin (a) bendinde idarî işlemler hakkında yetki, şekil, 
sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından 
dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davası 
niteliğinde olacaktır.25 Ancak, 5393 ve 5216 sayılı Kanunların mülki idare 
amirinin idari yargıya başvurmasını öngörmesiyle, onun tarafından belediye 
meclisi kararlarına karşı açılacak olan iptal davalarında 2577 sayılı Kanuna 
göre davacıda bulunması zorunlu bir şart olan menfaat ihlali aranmayacaktır. 
5393 sayılı Kanunda belediye encümeni kararları üzerinde idari vesayet 
yetkisi tanınmamış olması, mülki idare amirinin encümen kararının hukuka 
aykırı olduğu iddiasıyla idari yargıda iptal davası açmasına engel teşkil 
etmemektedir.  

C. Yerel Yönetimlerin Özerkliği İlkesi 

ONAR, idari vesayeti; “merkezin, ademi merkeziyet idarelerinin icrai 
kararlarını, idarî fiil ve hareketlerini murakabe etmek ve bu kararları 
bozabilmek salahiyeti” olarak tanımlamıştır.26 20. yüzyılın özellikle son 
                                                            
24  TURGUT, Kasım, “Hukuka Aykırı Belediye Meclisi Kararları Üzerinde İdari Vesayet 

Yetkisinin Kullanılması”, Türk İdare Dergisi, S. 458, Mart 2008, s.105. 
25  İbid. 
26   ONAR, s.622. 
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çeyreğinde ortaya çıkan ekonomik ve sosyal gelişmelerden biri olan 
yerelleştirmenin kamu yönetimine yansıması, yerel yönetimlerin özerkliğinin 
güçlendirilmesi ve güvence altına alınması şeklinde olmuştur.27 Günümüzde 
ONAR’ın idari vesayet tanımındaki “merkezin, yerel yönetimlerin icrai 
kararlarını bozabilme yetkisi” unsuru zorunlu bir unsur olmaktan çıkmıştır. 
Anayasa Mahkemesi de, 1987 yılında vermiş olduğu bir kararda; idari 
vesayet yetkisinin merkezden yönetimin elinde sadece saf ve biçimsel 
denetim ve otorite aracı olarak düşünülemeyeceğini; bu yetkinin, aynı 
zamanda demokratikleşme sürecinde, yerel plandaki katılımcı yönetimi, 
sosyal hukuk devleti anlayışı doğrultusunda geliştirici, toplumsal 
dayanışmayı güçlendirici, Anayasa’nın öngördüğü temel hak ve özgürlüklere 
saygı bilincini yüceltici, çağdaş ve uygar bir eğitim yöntemi olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.28 

Yerel yönetimlerin Anayasa ile güvence altına alınmış olan 
özerkliğinin sebep olabileceği belirli sakıncaları bertaraf etmek amacıyla 
öngörülmüş olan idari vesayet, bu özerkliğin bir istisnasını teşkil 
ettiğinden29; idari vesayet kapsamında, bu özerkliği ortadan kaldıracak veya 
etkisiz kılacak düzenlemelerin Anayasa'ya aykırılık oluşturacağı açıktır. 
Ayrıca yerel yönetimlerin idari ve mali özerkliğinin hayata geçirilmesinde ve 
bu özerkliğin genişliğinde idari vesayet denetiminin kapsamı ve niteliği 
belirleyici olmaktadır.  

Demokrasinin kurumsallaşması ve sağlıklı bir zemine oturtulması, 
yönetsel katılım alanının genişletilmesi ve kamu hizmetinin daha etkin ve 
verimli bir şekilde sunulmasına olanak sağlanması için yerel yönetimlere 
daha fazla hukuki güç ve iktidar sağlanması gerektiği biçiminde 
özetlenebilecek olan anlayış 1980’li yıllardan itibaren dünya genelinde 
benimsenmiştir. Yerel yönetimleri halka en yakın kuruluşlar olarak 
geliştirmek ve daha özerk kılmak, sanayileşmiş batı ülkelerinin paylaştığı 

                                                            
27  MAHMUTOĞLU, Abdülkadir, “Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri Alanında 

Yaşanan Global Gelişmeler”, Türk İdare Dergisi, S. 452, Eylül 2006, s.41. 
28  Anayasa Mahkemesi Kararı, K.1988/23, E.1987/18, T. 22.06.1988. 
29  GÜNDAY, İdare Hukuku, s. 75. 
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demokratik ve çağdaş değerlerin başında yer almaktadır.30 Bu anlayış 
uluslararası alanda, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı başta olmak 
üzere Avrupa Tek Senedi ve Maastricht Andlaşması gibi hukuki metin ve 
belgelerde ifade edilmiştir.31  

Yerel yönetimlerin özerkliğinin güçlendirilmesi yönündeki eğilim 
Türkiye’de, 5272 sayılı Belediye Kanunu32, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda bir taraftan bu 
idarelerin görev alanları ve organik yapılarıyla diğer taraftan vesayet 
denetiminin sınırlanmasıyla ilgili olarak göze çarpmaktadır. Her iki Kanunla 
da sağlık, bayındırlık ve iskan, gençlik ve spor, turizm, çevre, sanayi ve 
ticaret, kültür, tarihi dokunun korunması gibi öteden beri merkezi idareye ait 
olan pek çok hizmet ve görev il özel idarelerine ve belediyelere 
devredilmiştir.  

Türkiye tarafından bazı maddelerine çekince konularak da olsa 
imzalanarak onaylanan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı33, yerel 
yönetimlerin özerk bir yapıya kavuşturulması açısından demokratik ülkelerin 
üzerinde uzlaştığı evrensel değerleri belirlemiştir. Bu Şart ile yerel 
yönetimlerin siyasal, idari ve mali özerkliklerinin korunması ve haklarının 
kabul edilmesi yönünde Avrupa ölçüsünde ortak temel hükümler 
getirilmektedir. Ancak bunların uygulanması genelde, Avrupa Konseyi üyesi 
ülkelerin kendi iç mevzuatına bırakılmıştır. Avrupa Yerel Yönetimler 
                                                            
30  KELEŞ, Ruşen, “Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Karşısında Avrupa ve Türkiye”, Çağdaş 

Yerel Yönetimler Dergisi, C.4, S.6, Kasım 1995, s.3. 
31  KAPLAN, Gürsel, “Yeni İl Özel İdaresi Kanununa göre İl Genel Meclisi ve Encümeni 

Kararları Üzerinde Vesayet Denetimi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
C.54, S.3, 2005, s. 122; KAPLAN, Gürsel, “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 
5393 sayılı Belediye Kanununa Göre Belediye Meclis Kararları Üzerindeki Denetim”, 
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, http://www.akader.info/sbard/sayilar/2005Eylul/6.pdf 
(Erişim  Tarihi: 05.06.2011) 

32  Ancak bu Kanun, Anayasa Mahkemesi’nin 18.01.2005 tarih ve E. 2004/118, K. 2005/8 
sayılı kararıyla şekil yönünden Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiş ve kararın altı ay 
sonra yürürlüğe girmesine karar verilmişti. Bunun üzerine 13.07.2005 tarihinde 5393 sayılı 
Belediye Kanunu yürürlüğe girmiştir.  

33  Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, 03.10.1992 tarih ve 21364 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 3723 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuştur. 
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Özerklik Şartı’nın 8. maddesi, yerel yönetimler üzerindeki idari denetimin 
niteliği, kapsamı ve uygulanma yöntemi ile ilgilidir. Madde şu şekildedir:  

“Yerel yönetimlere yönetsel denetim, ancak, anayasa ve yasalarda 
belirtilen durumlarda ve yöntemlerle uygulanabilir.  

Yönetsel denetim, yasalara ve anayasa ilkelerine uygunluğun 
sağlanmasından başka amaç güdemez. Bununla birlikte, üst düzeyde bulunan 
yönetim basamakları, yerel yönetimleri, kendilerine verdikleri görevlerle 
ilgili olarak yerindelik denetimine tabi tutabilirler.  

Yönetsel denetim, bu denetimle korunması amaçlanan yararın 
önemiyle orantılı olmalıdır.” Türkiye bu maddenin 3. fıkrasına çekince 
koymuştur.  

Özerklik Şartı’nın 8. maddesinin 2. fıkrası prensip olarak, idari 
vesayeti, hukuka uygunluk denetimiyle sınırlandırmıştır. Sadece merkezi 
idare kuruluşlarına ait olup da, yerel yönetim birimlerine yaptırılan hizmetler 
açısından yerindelik denetimi yapılabilecektir.34 

Ayrıca, Türkiye tarafından kabul edilen Şart’ın 4. maddesinin 3. 
fıkrası subsidiarité ilkesini içermektedir. Buna göre “kamu hizmetleri 
genellikle ve tercihen vatandaşa en yakın olan birimlerce yerine 
getirilecektir.” Böylece, her hizmetin merkezden planlanması, finansmanı ve 
yürütülmesi önlenecek; hizmette etkinlik, verimlilik, ekonomiklik ve sürat 
sağlanacaktır. Maastricht Andlaşması’nın 3/b maddesi de Avrupa Birliği’nin 
amaçlarını subsidiarité ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirmesini ifade 
etmektedir.35 Bu ilke, ülkemizde ilk defa Başbakanlık tarafından yayımlanan 
28 Ocak 1992 tarihli Genelgede yer almıştır.36 Belediye Kanununun 14. 
maddesinin 2. fıkrasında hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırasının, 

                                                            
34  Hüsamettin İNAÇ/Feyzullah ÜNAL, “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve 

Türkiye’de Belediyeler”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.17, Nisan 
2007, s.1-24 

35  KARAARSLAN, Mehmet, Özerklik ve Denetim Açısından Yerel Yönetimler Reformu, 
Turhan Kitabevi, Ankara 2008, s.93.  

36  YETER, Enis, “Yerel Yönetimler Üzerine Düşünceler”, Çağdaş Yerel Yönetimler 
Dergisi, C.1, S.4, Temmuz 1992, s. 18.  
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belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliğinin dikkate alınarak 
belirleneceği ve belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en 
uygun yöntemlerle sunulacağı öngörülerek subsidiarité ilkesine yer verilmiş 
olmaktadır.37 Yerel yönetimler üzerindeki vesayet denetiminin yerindelik 
denetimini kapsayacak şekilde geniş olması subsidiarité ilkesinin de 
uygulanmasını önemli ölçüde güçleştirecektir. 

Ulusal düzeyde ise Fransa’nın 1982’den itibaren özerkliği 
güçlendirmek yönünde yaptığı reformlarda idari vesayet kurumunun niteliği 
ve kapsamı, Türkiye’de bu alanda yapılan yasal değişikliklerde izlenen 
düzenlemeler olması bakımından önemlidir.  

III. Fransa Örneği 

Fransa’da 2 Mart 1982 tarihli Belediyeler, İller ve Bölgelerin Hak ve 
Özgürlüklerine İlişkin Kanunla başlayan yerel yönetimler reformu, 1982, 
1983 ve 1985 yıllarında yürürlüğe giren bir dizi yasayla devam etmiş38; 
ikinci büyük reform dalgası ise 2003 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile 
başlamıştır.39 

A. İdari Vesayetin Niteliği ve Kapsamı 

Fransa’da merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde uyguladığı 
denetim üç ilkeye dayanmaktadır: 

- Yerel yönetimlerin denetime tabi işlemlerinin yasada sınırlı sayımı. 

- Yerel yönetimlerin işlemlerinin a posteriori hukukilik denetimi. 

- Öncelikle merkezi idarenin, gerektiğinde ise idare hakiminin 
müdahalesi. 

                                                            
37  Hüsamettin İNAÇ/Feyzullah ÜNAL, s. 16 
38  Le 20ème rapport du Gouvernement au Parlement sur le contrôle a posteriori des actes des 

collectivités locales (2004-2005-2006). http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/ 
BRP/084000012/0000.pdf  (Erişim tarihi: 05.06.2011) 

39  KARAHANOĞULLARI, Onur, “Fransa’da 2003 Anayasa Değişikliği: 
Özeksizleştirilmiş Cumhuriyet”, 
http://kamyon.politics.ankara.edu.tr/bulten/belgeler/02.pdf (Erişim tarihi: 05.06.2011). 
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Yasa, yerel yönetimlerin sadece belirli kategorideki işlemlerinin 
yürürlük koşulu olarak yetkili merkezi idare makamına gönderilmesini 
öngörmekte, yasada sayılmayan işlemler ise yayımı ya da tebliğinden 
itibaren yürürlüğe girmektedir. Merkezi idare makamına gönderilmesi 
zorunlu olan işlemler şunlardır40: 

- Yerel yönetimin meclis kararları, 

- Yerel yönetimin karar organının yetki devri ile alınan kararlar, 

- Belediye başkanının kolluk yetkisi alanında yaptığı düzenleyici ve 
birel işlemler, 

- Yerel yönetimin yasadan kaynaklanan yetki alanına giren 
konulardan başka konularda yaptığı düzenleyici işlemler, 

- Yerel yönetimin ihale, borçlanma, imtiyaz ve iltizama ilişkin 
imzaladığı sözleşmeler, 

- Yerel yönetimin sürekli nitelikteki görevlerde işe alma, işten 
çıkarma, atama, derece yükseltmesi, görev yeri değişikliği, emekliye 
ayırma işlemleri ve ağır disiplin cezaları,  

- Şehircilik alanında yapı izni ve toprağı kullanmaya ilişkin diğer tüm 
izinler, 

- Kamu görevlilerine ilişkin yapılan sınav organizasyonları, bu 
sınavlarda başarılı adayların bir yeterlilik listesine kayıt edilmesi, 
yeni kadro yaratılması ve boş kadro ilanına ilişkin işlemler, 

- Karma ekonomili yerel işletmelerin kamu gücü kullanarak yaptıkları 
işlemler.  

13 Ağustos 2004 tarihli Yerel Özgürlükler ve Sorumluluklar Hakkında 
Kanun, merkezi idare makamına gönderilmesi zorunlu işlemler listesinden 
bazı işlemleri çıkarmıştır. Bunlar; belediye başkanları ile meclis 
başkanlarının trafik kolluğuna ilişkin aldıkları kararlar, şehircilik alanında 

                                                            
40 CHAPUS, René, Droit administratif général, Tome I, 15. Baskı, Montchrestien, Paris 

2001, 412. 
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uygunluk sertifikaları, hafiften ağıra sıralandığında ilk üç sırada yer alan 
disiplin cezaları, sınıf yükselmesine ilişkin kararlar ile geçici süreli işlerde 
sözleşmeli personelin işe alınma kararlarıdır.41  

Yerel yönetimlerin işlemlerinin denetimi, yürürlüğe girmelerinden 
sonra yani a posteriori gerçekleşmektedir. Merkezi idare makamına 
gönderilmekle yürürlüğe giren işlemler, bunların merkezi idare makamına 
bildirimi; diğer işlemler ise bunların, işlemden zarar gören kişinin, ya da 
yerel yönetimin zorunlu olmadığı halde merkezi idare makamına bildirimi 
veyahut merkezi idare makamının bu işlemlerden, başka herhangi bir yolla 
haberdar olması ile denetime tabi olmaktadır. Bu denetim, işlemin hukuka 
uygun olup olmadığına ilişkindir. Hukuka uygunluk denetimi konusunda 
yetkili makam, işleme karşı iptal davası açma yetkisi de olan merkezi 
idarenin temsilcisi durumundaki validir. Fransız Anayasası’nın öngördüğü 
denetim görevinin özel karakteri nedeniyle, valinin yerel yönetimin 
işleminin iptali için idari yargıya başvurmasına ilişkin olarak klasik iptal 
davasından farklı kurallar getirilmiştir.42 İptal davasında dava süresi olan iki 
aylık süre burada da korunmakla birlikte Yerel Yönetimler Genel Kodunda 
düzenlenmiş bulunan (Code Général des Collectivités Territorales) usule 
ilişkin özel kurallar şöyle sıralanabilir43: 

- Yürütmenin durdurulması talebinin kabul edilmesi için hukuka 
aykırılığa ilişkin ciddi şüphe ve ağır zarar şartlarının birlikte var 
olması zorunlu iken, valinin talep etmesi durumunda ağır zarar şartı 
aranmaksızın sadece hukuka aykırılığa ilişkin ciddi şüphe şartı 
aranmıştır. 

- Kişisel veya kamusal nitelikte bir özgürlüğün fiilen kullanılmasını 
tehlikeye düşürecek nitelikte işlemler için istisnai bir yargılama 

                                                            
41  Le 20ème rapport du Gouvernement au Parlement sur le contrôle a posteriori des actes des 

collectivités locales (2004-2005-2006), s. 7. 
42  Valinin, iptal davası niteliğinde olan idari yargıya başvurusu “iptal davası” teriminden 

farklı olarak (recours pour exces du pouvoir), “déféré préfectoral” şeklinde 
adlandırılmaktadır. CHAPUS, s.415. 

43  CHAPUS, s.421-422; “Le 20ème rapport du Gouvernement …”, s.7-8. 
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usulü kabul edilerek yürütmenin durdurulması talebinin 48 saat 
içinde karara bağlanması zorunluluğu getirilmiştir. 

- İdari yargıya başvurması durumunda valiye, bu durumu derhal ilgili 
yerel yönetime bildirme zorunluluğu getirilmiştir. 

- Şehircilik, kamu ihaleleri ve kamu hizmeti devri konularında, 
valinin işlemin kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde 
başvurması koşuluyla, yürütmenin durdurulması talebinin otomatik 
olarak kabul edilmesi öngörülmüştür. 

Özel yargılama usulü kurallarından başka, vali ya da ilçelerde valinin 
delegesi hukuka aykırı gördüğü yerel yönetim işlemine karşı idari başvuru 
yolunu da kullanabilmektedir. Conseil d’Etat 1986 yılında verdiği bir 
kararda, vali ya da onun delegesi tarafından yerel yönetime sunulan “gözlem 
mektubu”nun, idari başvuru sayılması gerektiğini ve bu nedenle dava 
süresini durdurduğunu kabul etmiştir.44  

Anayasa Konseyi’nin 25 Şubat 1982 yılında verdiği karara göre yerel 
yönetimler tarafından valiye gönderilen kararlar, hukukilik değerlendirmesi 
yapmaya yeterli olacak biçimde bilgi ve belge içermelidir.45 Bu kararın 
izinde, Conseil d’Etat da valinin dava açma süresi olan iki ay içinde yerel 
yönetimin bir işlemine ilişkin bilgi ve belge talebinde bulunabileceğini, 
bunun da dava açma süresini durduracağına karar vermiştir.46 Conseil d’Etat 
1996 yılında verdiği bir kararla da idari başvuru ve ek belge talebinin yerel 
yönetimin aynı kararına ilişkin kullanılabileceğine ve bu durumda dava açma 
süresinin iki kere duracağına hükmetmiştir.47 Bu kararlardan anlaşıldığı gibi, 
Conseil d’Etat içtihatları, idari vesayet denetiminde, valinin idari yargıya 
                                                            
44  Conseil d’Etat, 18 avril 1986, Nº 62470, Commissaire de la République du  département 

d'Ille-et-Vilaine, “Le 20ème rapport du Gouvernement …”, s.10. 
45  Conseil constitutionnel, Décision, Nº 82-37, DC du 25 février 1982, “Le 20ème rapport du 

Gouvernement …”, s. 10. 
46  Conseil d’Etat, 13 janvier 1988, N° 68166, Mutuelle générale des personnels des 

collectivités locales et de leurs établissements publics, “Le 20ème rapport du 
Gouvernement…”, s.10. 

47  Conseil d’Etat, 4 novembre 1996, N° 114956, Département de la Dordogne, “Le 20ème 
rapport du Gouvernement …”, s.10. 
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başvurmasından önce yerel yönetimle gireceği diyaloga önem vermiş ve bu 
doğrultuda dava açma süresini uzatan çözümler getirmiştir. 

Conseil d’Etat’nın merkezi idare makamını etkin bir hukukilik 
denetimine teşvik eden başka bir içtihadına göre de, yerel yönetimlerin 
işlemlerinin hukuka uygunluk denetiminde Devletin ihmali olması ve bu 
ihmalin ağır kusur teşkil etmesi, Devletin sorumluluğuna yol açar.48 Bununla 
birlikte valinin hukuka aykırı bulduğu bir yerel yönetim işlemine karşı idari 
yargıya başvurma konusunda takdir yetkisi olduğu yargı içtihatları 
tarafından kabul edilmektedir.49 Bu durumda vali, tespit ettiği hukuka aykırı 
işlemlere karşı idari yargıya başvurmak zorunda değildir; başka bir deyişle 
bu konudaki yetkisi bağlı yetki niteliğinde değildir.  

Uygulamada merkezi idare ve yerel yönetimler arasındaki ilişki 
karşılıklı birbirine danışma ve diyalog halinde sürmekte ve resmi olarak 
açıklanan rakamlara göre işlemlerin hukuka aykırılığı konusunda vali, idari 
yargıya son çare olarak başvurmakta ve bu yetkinin kullanılması istisnai 
kalmaktadır. Yargısal aşamadan önce vali, yerel yönetimin hukuka uygun 
karar almasında yardımcı olmak üzere hukuki tavsiye ve işbirliği rolü 
üstlenmektedir. İstatistiklere göre yerel yönetimlerin hukukilik denetimi 
valiliklerin iş yüklerinin %25 ila %50’sini oluşturmaktadır; kırsal bölgelerde 
bu oran %80’lere çıkmaktadır.50  

Hukuki metinlerin giderek çoğalması ve karmaşıklaşması karşısında, 
şehircilik ve kamu ihaleleri gibi büyük ölçüde teknik bilgi ve uzmanlık 
gerektiren belirli hassas alanlarda, hukuka uygunluk denetimi konusunda 
görevli personel, merkezi idarenin illerde oluşturulan hizmet birimlerinin 
sağladığı teknik uzmanlara başvurmaktadır. Yine bu amaçla, 2006 yılından 
itibaren valiliklerin bünyesinde yetki birimleri oluşturulmaktadır. Bundan 
başka valilere hukuki uzmanlık ve yardım sağlamak üzere Bölgelerarası 
                                                            
48  Conseil d’Etat, 21 juin 2000, N° 202058, Ministère de l’équipement, des transports, et du 

logement contre commune de Roquebrune-Cap-Martin; Conseil d’Etat, 6 octobre 2000, 
Ministre de l’intérieur contre commune de St. Florent, “Le 20ème rapport du 
Gouvernement …”, s.11. 

49  Bu konudaki Conseil d’Etat kararları için bknz. CHAPUS, s. 421. 
50   “Le 20ème rapport du Gouvernement …”, s.11. 
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Hukukilik Denetimi Destek Birimi adı altında yeni bir taşra örgütü tüm 
ülkede faaliyete geçmiştir.51 

B. İdari Vesayetin Anayasal Temeli 

28 Mart 2003 tarihli, 2003-276 sayılı Cumhuriyetin Yerel 
Organizasyonu Hakkında Kanunla 1958 Anayasası’nın toplam on maddesini 
içeren değişiklik yapılmıştır.52 Kapsamı ve üzerinde yapılan tartışmalar ayrı 
bir çalışma konusu olacak kadar geniş kapsamlı olduğu için, burada ancak 
kısaca özetleyebileceğimiz söz konusu değişiklik, devletin yönetim biçimini 
değiştirmemekle birlikte bir Devlet reformu niteliğindedir.53 Bu değişiklik 
üniter bir devlette yerel özerkliğin ne kadar güçlü ve geniş nitelikte 
olabileceğini göstermesi açısından konumuzu ilgilendirmektedir.  

Anayasa’nın Cumhuriyetin niteliklerini düzenleyen 1. maddesine 
“Cumhuriyetin örgütlenmesi ademi merkezidir.” cümlesi eklenmiştir.54  
Sadece kanunla düzenlenebilecek alanları belirleyen 37. maddeden sonra 
eklenen 37-1 maddesine göre “Yasa ve düzenleyici işlem, sınırlı bir konu ve 
süre için, deneme niteliğinde hükümler getirebilir”. Yasama ve yürütme 
organına verilen bu yetkiye paralel olarak Anayasa’nın 72. maddesine 
eklenen 4. fıkraya göre, organik yasada belirlenmiş koşullarla ve temel hak 
ve özgürlüklerin kullanılması dışında, yerel yönetimler ve birlikleri, yasa ve 
düzenleyici işlemin yetki vermesi üzerine, deneme amacıyla belirli bir konu 
ve sürede, yetkilerini düzenleyen yasaların ve düzenleyici işlemlerin dışına 
çıkabilecektir.55 72. maddeye eklenen 2. fıkra ile subsidiarité ilkesi, ismi 

                                                            
51   “Le 20ème rapport du Gouvernement …”, s. 33-35. 
52  1958 Anayasası’nın bu çalışmada belirtilen ilgili maddeleri www.legifrance.gouv.fr 

adresinden alınmıştır. (Erişim tarihi:05.06.2011)  
53  GOHIN, Olivier, “La nouvelle décentralisation ve la réforme de l’Etat en France”, 

Actualité Juridique du Droit Administratif, 2003, s.522.  
54  2003 değişikliğinden önce 1958 Anayasası’nın 1. maddesi şu şekildedir: “Fransa, 

bölünmez, laik, demokratik ve sosyal bir Cumhuriyettir. Köken, ırk veya din ayrımı 
gözetmeksizin tüm vatandaşların yasa önünde eşitliğini güvenceye alır. Tüm inançlara 
saygı gösterir.”  

55  Yerel yönetimlerin bu yetkiyi nasıl kullanacakları 1 Ağustos 2003 tarihinde çıkan 2003-
704 sayılı Yerel Yönetimlerin Deneme Yetkisine İlişkin Kanunla düzenlenmiştir. 
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zikredilmemekle birlikte Anayasa’ya girmiştir. Bu düzenleme, yerel 
yönetimlerin kendi ölçeklerinde, yetkilerinin tümünü en iyi şekilde hayata 
geçirecek kararları alabileceklerini öngörmektedir.56 

2003 Anayasa değişikliği ile belediye, il ve deniz aşırı yönetimlerden 
başka bölgeler ve özel statülü yerel yönetimler de 72. maddenin 1. fıkrasına 
eklenmiştir. 72. maddeye eklenen 5. fıkra da yerel yönetimlerin özerkliğini 
güçlendiren bir düzenlemedir. 72. maddenin 5. fıkrası uyarınca, hiçbir yerel 
yönetim bir diğerinin üzerinde idari vesayet yetkisi kullanamaz. Bununla 
birlikte, birden fazla yerel yönetimin yetkisine giren bir konuda yasa, yerel 
yönetimlerden ya da yerel yönetim gruplarından birine, ortak hareket etme 
biçimini organize etme yetkisini verebilir. 

Yerel demokrasiyi güçlendirici nitelikte düzenlemeler getiren 72-1 
maddesi Anayasa’ya 2003 değişikliği ile girmiştir. Maddenin ilk fıkrasında 
seçmenlerin, dilekçe hakkı kapsamında yerel mecliste, yerel yönetimin 
yetkisine giren bir konunun gündeme alınmasını talep edebilecekleri 
öngörülmüştür; bu hakkın kullanılma biçimini yasa belirleyecektir. 72-1 
maddesinin 2. fıkrasına göre yasada öngörülen şartlarda, yerel yönetimler, 
bir kararın alınması ya da işlemin yapılmasını, referandum yoluyla o yerin 

                                                                                                                                            
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/reforme-decentralisation/mise-en-oeuvre-
legislative.shtml (Erişim tarihi:05.06.2011) REGOURD’a göre bu yetki, aynı kategorideki 
yerel yönetimlerin aynı yetkilere, aynı örgütlenme ve işleyiş biçimine tabi olması 
anlamında birlik prensibinden kopuş anlamına gelmektedir ve deneme süresi içinde 
bütünlük ilkesi göz ardı edilmiş olacaktır. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/reforme-decentralisation/serge-
regourd.shtml 

56  BRISSON’a göre, iyi yönetimin bir kuralı niteliğinde olan subsidiarité ilkesini düzenleyen 
bu Anayasa maddesi, bir zorunluluktan çok bir amacı, bir yönelimi ifade etmektedir. 
BRISSON, Jean-François, “Les nouvelles clefs constitutionnelles de répartition matérielle 
des compétences entre l’Etat et les collectivités locales”, Actualité Juridique du Droit 
Administratif, 2003, s.531. RIHAL’a göre de bu madde, yasakoyucuyu, yerel yönetimlere 
daha fazla sorumluluk aktarmaya davet etmekte ve onlara tanınacak yeni yetkilerin tanımı 
konusunda rehberlik etmektedir. RIHAL, Hervé, “Le statut constitutionnel des collectivités 
territoriales issue de la loi constitutionnel du 28 mars 2003: entre innovation et 
complexité”, Revu Française d’Administration Publique, 2003/1, S.105-106, s.223. 
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seçmenlerinin kararına bırakabilirler. Maddenin 3. fıkrası ise özel statülü bir 
yerel yönetimin kurulmasında ya da varolan bir yerel yönetimin örgütlenme 
yapısının değiştirilmesinde, ilgili yerel yönetimlerin seçmenlerine 
danışılmasına yasa ile karar verilebileceğini öngörmektedir. 

Yine bu değişiklikle Anayasa’ya giren ve yerel yönetimlerin mali 
özerkliğini güvence altına almayı amaçlayan 72-2 maddesine göre yerel 
yönetimler, yasaların belirlediği koşullarda serbestçe kullanabilecekleri 
kaynaklardan yararlanabilecekler; her türlü mali yükümlülükten kısmi veya 
tam pay alabilecekler; belirlenmiş sınırlar içinde matrah ve oran saptama 
yetkisine sahip olacaklardır. 72-2 maddesinde ayrıca, devlet ile yerel 
yönetimler arasındaki tüm yetki aktarımlarına, aktarılan hizmetler için 
harcanmakta olanlara eşit kaynak aktarımının eşlik edeceği ve yerel 
yönetimler arasında eşitliği sağlamaya yönelik önlemlerin yasayla 
belirleneceği düzenlenmiştir.  

2003 Anayasa değişikliği, merkezi idarenin yerel yönetimler 
üzerindeki vesayet denetiminin niteliği ve kapsamına ilişkin bir değişiklik 
içermemekle birlikte merkezi idare makamının adlandırılmasında değişiklik 
yapmıştır. Anayasa’nın idari vesayet yetkisini düzenleyen 72. maddesinin 6. 
fıkrası şu şekildedir: “Cumhuriyetin yerel yönetimlerinde, hükümetin her bir 
üyesinin temsilcisi de olan Devlet temsilcisi, ulusal çıkarlar, idari denetim ve 
yasalara saygıdan sorumludur.” 2003 değişikliğinden önce 72. maddenin 3. 
fıkrasında, “hükümetin her bir üyesinin temsilcisi de olan Devlet temsilcisi” 
ifadesi yerine sadece “hükümet delegesi” terimi yer almaktaydı. 

SONUÇ 

Bu açıklamalar temelinde, yasakoyucunun idari vesayet yetkisinin 
kapsamını hukukilik denetimi ile sınırlamasının, Anayasa’nın 127. 
maddesinin 5. fıkrasına aykırılık oluşturmadığı sonucuna varılmaktadır. 
Anayasa Mahkemesi’nin, 18.01.2007 gün, E. 2005/32, K. 2007/3 sayılı 
kararının karşı oy gerekçelerinden birinde de belirtildiği üzere, merkezi 
idareye tanınacak idari vesayet yetkisinin kapsamı idarenin bütünlüğünün 
sağlanması ile sınırlı takdir yetkisi olup Anayasa idari vesayetin asgaride 
tutulmasını engellememektedir. Geniş kapsamlı vesayet yetkileri tanımak 
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Anayasal zorunluluk değildir, yoğunluğunun ölçüsü yasa koyucunun 
takdirindedir. 

Fransa örneğine baktığımızda, yerel yönetimlerin işlemlerinin merkezi 
idare tarafından denetiminin, yargı yerlerine bırakılmış hukukilik denetimi 
ile sınırlı olmasının tek başına yetersiz ve etkisiz bir denetime yol açtığını 
söylemek mümkün görünmemektedir. Nitekim Fransa’da, böyle bir 
denetimin etkinliği, mülki idare amirine bu alanda yardımcı olmak üzere 
kurulacak gelişkin nitelikte kontrol ve teftiş birimlerinin görev yapması ve 
özel yargılama usulleri getirilmesi ile sağlanabilmektedir. Anayasa 
Mahkemesi’nin konuyla ilgili bu çalışmada alıntıladığımız kararlarını yerel 
yönetimlerin özerkliği açısından bir gerileme ve geri dönüş olarak 
yorumlamak gerekecektir. 
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BAKANLARIN BİREYSEL SİYASAL SORUMLULUĞUNA 
ELEŞTİREL BİR BAKIŞ 

 

Erdal ONAR∗ 

Ersoy KONTACI∗∗ 

 

- I – 

Hükümetin yasama organı karşısındaki siyasal sorumluluğu, 
parlamenter sistemin en önde gelen özelliklerindendir.1 Bu sorumluluk, en 
basit ifadesiyle, Bakanlar Kurulunun görevine Parlamento tarafından son 
verilebileceğini ifade eder. Bu itibarla siyasal sorumluluğun ayırt edici 
özelliği, anılan sorumluluğun yaptırımının hukuksal veya cezaî değil; siyasal 
olmasıdır.2 

Siyasal sorumluluk, birlikte (kolektif/ortak) siyasal sorumluluk ve 
bireysel siyasal sorumluluk olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. 
Birlikte siyasal sorumluluk, Bakanlar Kurulunun, genel siyasetin 
yürütülmesinden ötürü Parlamento karşısında doğan sorumluluğunu ifade 

                                                            
 Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir. 
∗  Prof. Dr., Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi.  
∗∗  Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 
1  Parlamenter hükümet sisteminin en özlü tanımlarından birinin sahibi olan Epstein, anılan 

sistemi; “…yürütme iktidarının yasama iktidarından kaynaklandığı ve ona karşı sorumlu 
olduğu anayasal demokrasi tipi” olarak tanımlamaktadır. Bkz. EPSTEIN, Leon D., 
“Parliamentary Government”, International Encyclopedia of the Social Sciences, (Der. 
David L. Sills), Macmillian and Free Press, New York 1968, Cilt 11, s. 419. 

2  ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2008, s. 337; 
BİLGE, Necip, Bakanların Görev ve Sorumları, Anayasanın 47nci Maddesi Üzerine 
Mukayeseli bir İnceleme, Yeni Desen Matbaası, Ankara 1956, ss. 24-25. GÖZLER, 
siyasal sorumluluk ile hukuksal ve cezaî sorumlulukların, birbirlerinden konuları, 
kanunlara aykırılık koşulu, sorumluluğa karar veren organlar ve uygulanan müeyyideler 
yönünden ayrıldığını belirtmektedir. GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku, Ekin 
Kitabevi Yayınları, Bursa 2000, ss. 607-608. 



 
 
 
 
 
 
 
 
546 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

ederken; bireysel siyasal sorumluluk ise, tek bir Bakanlığın görev ve yetki 
alanına giren işlerden doğan ve yalnızca o Bakanlığın başındaki Bakanı 
ilgilendiren sorumluluğu anlatmak için kullanılır.  

Bizim sistemimizde, her iki sorumluluk türü de Anayasanın 112. 
maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Gerçekten, anılan maddede:  

“Başbakan, Bakanlar kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar 
arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin 
yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin 
yürütülmesinden birlikte sorumludur. 

Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi 
yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve 
işlemlerinden de sorumludur…” 

denilmekte ve parlamenter sistemin ayırt edici niteliklerinden olan siyasal 
sorumluluğun her iki türüne de anayasal mimari içinde yer verilmiş 
olunmaktadır. 

Bakanlar Kurulunun siyasal sorumluluğunun doğabilmesi için, 
Parlamentonun “güvensizlik oyu” mekanizmasını harekete geçirmesi 
gerekmektedir. Anılan mekanizma, Yasama Organının Bakanlar Kuruluna 
daha önce açıkladığı güvenin, ya Bakanlar Kurulunun tümü, ya da bir veya 
birkaç bakan için Yasama Organınca geri alınması; bir diğer deyişle 
Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülmesi biçiminde işlemektedir. 
Bu bağlamda, Yasama organının Bakanlar Kuruluna güvenoyu vermesi, 
Anayasada hem Cumhurbaşkanınca atanarak göreve başlayan Bakanlar 
Kurulunun göreve devam edebilmesi için bir zorunluluk olarak öngörülmüş 
(m. 110); hem de Başbakanca görev sırasında bir tür “güven tazeleme” 
yöntemi olarak işletilebileceği belirtilmiştir (m. 111). İlki bir Anayasal 
zorunluluk, ikincisi ise daha çok Hükümetin elinde bulunan bir araç 
görünümünde olan bu yöntemler dışında bir de, Bakanlar Kurulunca 
yürütülen genel siyasetten ötürü milletvekilleri tarafından harekete 
geçirilebilen bir siyasal denetim mekanizması bulunmaktadır (m. 99). 
“Gensoru” olarak adlandırılan bu kurumda, Bakanlar Kurulunun siyasal 
sorumluluğunun doğabilmesi, başka bir ifade ile düşürülebilmesi için, bir 
siyasal parti grubu veya en az 20 milletvekili tarafından verilen ve Yasama 
Organı Genel Kurulunca gündeme alınması kabul edilen bir gensoru 
önergesi sonrasında gidilen güven oylamasında, Meclis üye tam sayısının en 
az salt çoğunluğunun Bakanlar Kuruluna güvensizlik oyu vermesi 
gerekmektedir. 
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Her üçü de temel olarak Bakanlar Kurulunun ortak siyasal 
sorumluluğunun doğmasına yol açan bu yöntemlere ek olarak, Anayasanın 
99. maddesinde, gensoru kurumunun aynı zamanda tek bir Bakanın siyasal 
sorumluluğuna gidebilmek için de kullanılabileceği öngörülmüştür. 
Gerçekten, anılan maddenin 5. fırkasında, TBMM üye tamsayısının salt 
çoğunluğuyla “düşürülebilecek” kişiler sayılırken; “…Bakanlar Kurulu veya 
bir bakan…”dan bahsedilerek, 112. maddede öngörülen “bireysel siyasal 
sorumluluk” ilkesinin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan anayasal 
mekanizmaya işaret edilmiş olmaktadır. 

Kurumun Anayasadaki düzenleniş şekli bu olmakla birlikte, 
kanımızca Bakanların bireysel siyasal sorumluluğunun Parlamento 
tarafından harekete geçirilmesini mümkün kılan bu mekanizmanın eleştirel 
bir gözle yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira bu çalışmada ortaya 
konulan temel gözlem odur ki; “bireysel gensoru” mekanizması, hem 
günümüz demokrasilerinde “olmazsa olmaz” bir parlamenter kontrol aracı 
olarak değerlendirilmemekte; hem de 1961 ve 1982 Anayasaları 
dönemlerinde, kendisinden beklenen işlevi yerine getirmekten uzak 
kalmaktadır.  

 

- II – 

Bakanların bireysel siyasal sorumluluğu kurumunun ortaya çıkışı, 
parlamenter sistemin diğer pek çok unsuru gibi, ancak İngiliz siyasal 
tarihiyle ilişkilendirilerek açıklanabilir. Gerçekten de anılan sorumluluk, 
kendisine neredeyse kutsal bir varlık atfedilen3 “Taç”ın gerçekleştirmiş 
olduğu eylemlerden ötürü hiçbir şekilde sorumlu olmadığı bir siyasal 
yapıdan, Parlamentonun giderek güçlendiği ve yürütmenin eylemleri 
üzerinde söz sahibi olma hakkını kendisinde bulmaya başladığı bir başka 
siyasal yapıya geçişte üretilen bir ara formül olarak ortaya çıkmıştır.4 

                                                            
3  İngiliz siyasal geleneklerinde “Taç”ın bu yarı kutsal konumunun ortaya çıkışını tarihsel 

veriler ışığında inceleyen bir çalışma için bkz. ALLISON; J.W.F., The English Historical 
Constitution, Continuity Change and European Effects, Cambridge University Press, 
Cambridge 2007, ss. 47-53. 

4  Bu aşamalı geçiş, farklı tarihlerde yazılan kitaplardaki ifadelerden de anlaşılabilmektedir. 
Örneğin, Jean Louis De Lolme’un İngiliz Anayasası üzerine yazdığı 1784 tarihli kitapta, 
“Kral’ın hiçbir yanlış yapmayacağı” ifade edildikten sonra, bunun yalnızca “Taç”ın 
eylemlerinin yargı yetkisinin dışında kaldığı şeklinde anlaşılması gerektiği ifade 
edilmektedir (s. 63). Takip eden bölümlerdeyse bu çerçevenin biraz daha netleştirildiği ve 
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Günümüzdeyse bu formül, İngiliz parlamenter sistem anlayışının en temel 
özellikleri arasındaki yerini, en azından teoride, muhafaza etmeye devam 
etmektedir.5 

Ne var ki, söz konusu anlayışın doğum yeri olan İngiltere’de bile, 
Bakanların bireysel siyasal sorumluluğu yönünde gerçek bir anayasal 
“geleneğin” mevcut olup olmadığı konusundaki tartışmaların devam ettiği 
görülmektedir.6 Böyle bir geleneğin mevcut olduğunu savunanlara göre, 
sorumluluğu altında gerçekleşen bir başarısızlıktan ötürü Parlamentonun 

                                                                                                                                            
Kralın bizzat kendi eylemleri yargı yetkisinin kapsamı dışında kalsa da, “…yardımları 
olmadan hareket edemeyeceği Bakanlarının eylemlerinin, mahkemelerin yargı yetkisinin 
içine girdiği…”nin ifade edildiği görülmektedir (s. 76). 18. yüzyılın sonlarında 
hukuksal/cezaî sorumluluk açısından geliştirilen bu anlayış, sonraki yıllarda ise siyasal 
sorumluluğu da içerecek biçimde genişleyecektir. Bkz. DE LOLME, Jean Louis, The 
Constitution of England, or an Account of the English Government; in which It is 
Compared, both with the Republican Form of Government, and the other 
Monarchies in Europe, (Edited and with an Introduction by David Lieberman), Liberty 
Fund, Inc., Indianapolis 2007. Bu anlamda bakanların bireysel siyasal sorumluluğu 
kurumunun, tarihsel olarak “Impeachment” kurumunun biçim değiştirmiş bir uzantısı 
olduğunu söylemek mümkündür. SMITH, S.A., Constitutional and Administrative Law, 
Penguin Books, Middlessex 1978, s. 163. 

5  Bu konuda Lord Morrison şöyle demektedir: “Hükümet sistemimizin temellerinden biri de, 
‘Taç’ın her bir Bakanının (yetkisi altında bulunan) yürütmenin tüm eylemlerinden ötürü 
Parlamentoya ve Parlamento kanalıyla da halka karşı sorumlu olmasıdır.” (Lord) 
MORRISON, H., Government and Parliament, Oxford University Press, Oxford 1964, s. 
332. 

6  Bakanların bireysel siyasal sorumluluğunun etkin bir kontrol yöntemi olduğunu, yani 
Bakanların, sorumlulukları altındaki idarelerde meydana gelen sorunlardan ötürü 
karşılaştıkları eleştirilerin sonucu olarak kendi iradeleriyle görevlerinden ayrıldıkları 
durumlara verilen iki ana örnek bulunmaktadır. Bunların ilki, İkinci Dünya Savaşı 
sırasında kamulaştırılan bir arazinin, sahiplerine iadesini konu alan ve zamanın ilgili 
Bakanı Sir Thomas Dugdale’in istifasıyla sonuçlanan 1954 tarihli “Crichel Down” krizi ve 
ikincisi de, Arjantin’in, İngiltere’ye ait olan Falkland Adalarını işgali üzerine dönemin 
Dışişleri Bakanı Lord Carrington’un istifasıdır. Ne var ki, bu olayların yakından 
incelendiği kaynaklarda hem söz konusu istifaların ardında yatan başka sebeplerin de 
olabileceğine dikkat çekilmekte, hem de böyle bir “geleneğin” oluşmadığını kanıtlayan 
aksi yöndeki pek çok örnek olaya yer verilmektedir. Her iki yöndeki ayrıntılı açıklamalar 
için bkz. TURPIN, Colin ve TOMKINS, Adam, British Government and the 
Constitution, Text and Materials, Cambridge University Press, Cambrisge 2007, ss. 573-
584. Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı sonrasında özel yaşamları hakkında ortaya çıkan sorunlar 
nedeniyle istifa etmek durumunda kalan dört Bakan ile, farklı sebeplerle çeşitli tarihlerde 
istifa etme yolunu tercih eden diğer Bakanlar hakkında bkz. PHILLIPS, Hood, JACKSON, 
Paul ve LEOPOLD, Patricia Constitutional and Administrative Law, Sweet&Maxwell, 
London 2001, ss. 350, 352-353. 
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yoğun eleştirilerine muhatap olan bir Bakanın istifa etmesi gerekmektedir. 
Ne var ki, İngiliz siyasal sisteminin ayırt edici niteliklerinden olan iki partili 
Parlamento yapısı ve 20. yüzyılın en katı gerçekliklerinden biri olan parti 
disiplini olgusu, anılan kurumun, doğum yeri olan İngiltere’de bile ciddi 
ölçüde sorgulanmasına neden olmuş görünmektedir. Gerçekten de, 
Parlamentoda ciddi eleştirilere muhatap olan Bakanların istifa etmelerine yol 
açan asıl faktörün, böyle bir davranışı zorunlu kılan bir anayasal gelenekten 
ziyade, günlük siyasal hayatın gerekleri ve özellikle de söz konusu Bakanın 
kendi partisi nezdinde ve Başbakanın gözünde sahip olduğu desteğin kaybı 
olduğu inandırıcı bir biçimde ortaya konulmuştur.7 Bunun da ötesinde –ve 
bizi daha yakından ilgilendiren yönüyle– İngiliz sistemi içinde kendi 
isteğiyle istifa etmeyen bir Bakanı görevden alabilmek için öngörülmüş 
herhangi bir somut mekanizma veya bunun herhangi bir örneği 
bulunmamaktadır. Buradan hareketle, İngiltere’de bakanların bireysel 
sorumluluğu kurumunun, daha ziyade sistemin anayasal kuruluşunu 
demokrasi ilkeleri açısından formüle etmeye yarayan ve onu mantıken 
savunulabilir kılan bir “mit” işlevi gördüğünü ileri sürmek mümkün 
görünmektedir. Bu durum, “Westminister modeli demokrasiyi” benimseyen 
Avustralya, Kanada gibi ülkeler açısından da geçerlidir.8 Bu, hiç kuşkusuz 

                                                            
7  Finer, kendisini siyasal bir krizin ortasında bulan bir Bakanın istifasının üç temel faktöre 

bağlı olduğunu belirtmektedir: kendisine (kişiliğine), Başbakana ve partisinin tutumuna. 
Durum böyle olunca da, yazar, İngiliz siyasal sistemi anlamında bir anayasal gelenekten 
(yani her durumda uygulanacak anayasal “kurallardan”) söz etmenin mümkün olmadığını 
belirtmektedir. Bkz. FINER, Samuel E., “The Individual Responsibility of Ministers”, 
Public Administration, Vol. 34 (1956) ss. 393-394. Nitekim son yıllarda gündeme gelen 
pek çok siyasal tartışmanın odağında, Bakanların bireysel siyasal sorumluluğu kurumunun 
etkin bir biçimde işlemediği yönündeki şikâyetlerin yer aldığı görülmektedir. Güncel bazı 
örnekler için bkz. McSMITH, Andy, “What Happened to Ministerial Accountability?”, 
Telegraph, 9 Mayıs 2002; HENSHER, Philip, “The Retreat from Ministerial 
Responsibility”, The Independent, 26 Haziran 2003; JONSTON, Philip, “The End of 
Ministerial Responsibility”, Telegraph, 17 Eylül 2007. Aksi yöndeki bir örnek olay için 
bkz. “Education Secretary Resigns”, BBC Internet Sitesi 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/2359695.stm) Ziyaret tarihi: 15 Ocak 
2010. 

8  PALMER, Matthew S. R., “The Conventional Wisdom of Ministerial Responsibility in 
New Zealand”, Public Law in New Zealand: Cases and Materials, (Der. Mai Chen ve 
Geoffrey Palmer), Oxford University Press, Auckland 1993), ss. 237-241; BUTLER, 
David, Ministerial Responsibility in Australia and Britain, Parliamentay Affairs, Vol. 26, 
No. 4 (1973), ss. 403-414; “Responsibility in the Constitution”, Government of Canada 
Privy Council Office’in Resmî Internet Sitesi (http://pco-
bcp.gc.ca/index.asp?lang=eng&page= 
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ki, anılan kurumun değersiz olduğunu iddia etmek için yeter sebep değildir – 
hele İngiltere gibi bir sistemde. Ancak, bu anlayışın en güçlü savunucuları 
bile, söz konusu kuruma yüklenen önemin, onun etkin bir parlamenter 
denetim ihtiyacını karşılayan bir araç olmasından değil, ama sistemin 
demokratik özünü yeniden üreten bir üst-anlatı olmasından kaynaklandığını 
kabul etmektedirler.9 

Konuya diğer çağdaş parlamenter sistemler açısından bakıldığında da, 
Parlamentonun inisiyatifiyle harekete geçirilen bireysel siyasal sorumluluk 
mekanizmasının “olmazsa olmaz” bir koşul olarak kabul edilmediği 
yolundaki gözlemimiz doğrulanmaktadır. Örneğin, klâsik bir parlamenter 
sistem olan Federal Almanya’da, Anayasanın 64. maddesinde her bir 
Bakanın kendi Bakanlığı bünyesindeki işleri yürütmekle görevli ve 
bunlardan ötürü bireysel olarak sorumlu olduğu belirtilmekte birlikte; anılan 
sorumluluğu harekete geçirme konusunda Parlamentoya tanınmış herhangi 
bir yetki bulunmamaktadır. Buna karşılık, Bakanların bireysel 
sorumluluğuna bağlanan bazı adımları atma yetkisi, Anayasanın 64. ve 65. 
maddeleri uyarınca yalnızca Başbakana tanınmıştır.10 Buradan hareketle, 
Alman sisteminde Bakanların siyasal sorumluluğunun, Parlamentodan 
ziyade Başbakana karşı olduğu ifade edilmektedir.11 Bu hususa ek olarak, 
Parlamentonun siyasal sorumluluk mekanizmasını harekete geçirme 
konusundaki tek yetkisi, Anayasanın 67. maddesinde belirtilen ve hükümetin 
ortak siyasal sorumluluğunu gerektiren “kurucu güvensizlik oyu” 
mekanizmasıdır. Ne var ki, anılan mekanizmanın da yalnızca Başbakana ve 
bu nedenle de hükümetin tamamına karşı işletilebilecek bir yola tekabül 
ettiği açıktır. 

                                                                                                                                            
information&sub=publications&doc=constitution/ch01-eng.htm); Ziyaret tarihi: 15 Ocak 
2010. 

9  FLINDERS, Matthew, “The Enduring Centrality of Individual Ministerial Responsibility 
within the British Constitution”, The Journal of Legislative Studies, Vol. 6, No. 3 
(2000), ss. 73-74. 

10  Anayasanın 64. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Başbakan, Cumhurbaşkanı’ndan bir 
Bakanın görevden alınmasını isteme yetkisine sahip bulunmaktadır. Bkz. GERVEN, 
Walter, The European Union: A Polity of States and Peoples, Stanford University Press, 
Stanford 2005, s. 75. Anayasada Başbakana (“Şansöyle”) tanınan yetkilerin genişliği, 
Federal Alman Sisteminin bir “Şansöyle Demokrasisi” olarak adlandırılmasına neden 
olmaktadır. Bkz. CONRADT, David P., The German Polity, Longman, London and New 
York 1993, s. 145 vd.; ROBERTS, Geoffrey K., German Politics Today,  Manchester 
University Press, Manhester and New York 2000, ss. 112-130. 

11  CONRADT (1993), s. 145. 
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Benzer bir durum İtalya’da da geçerlidir. Gerçekten, Anayasanın 95. 
maddesinin 2. fıkrasında Bakanların hem ortak hem de bireysel siyasal 
sorumlulukları öngörülmüş olmakla beraber, 94. maddede yalnızca ortak 
siyasal sorumluluğa yönelik bir güvenoyu mekanizması düzenlenmiş 
bulunmaktadır.12 İtalyan Anayasasında doğrudan doğruya Bakanların 
sorumluluğuyla ilgili tek düzenleme, 96. maddede yer alan ve Başbakan 
veya Bakanların görevleriyle ilgili “suçlardan” ötürü yargılanabilmeleri için 
Senato veya Temsilciler Meclisinin kararının gerekli olduğunu belirten 
hükümdür. Ne var ki, bu hükmün de bir bireysel “siyasal” sorumluluk 
mekanizması olarak değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı açıktır. 
Dahası, İtalyan siyasal sistemindeki aşırı parçalanmışlık, zayıf ve istikrarsız 
koalisyonlar ve diğer yapısal faktörlerin etkisiyle, İtalya’da Başbakanın dahi 
Bakanların faaliyetleri üzerinde etkin bir siyasal kontrol mekanizması 
kuramadığı ve bireysel siyasal sorumluluk modelinin bu yönüyle de büyük 
ölçüde aksamakta olduğu değerlendirilmektedir.13 

Bakanların bireysel siyasal sorumluluğunun Parlamento tarafından 
harekete geçirilen mekanizmalara bağlanmadığı bu pekişmiş demokrasi 
örneklerine ek olarak, Soğuk Savaşın ardından çok partili siyasal hayata 
geçen ve parlamenter sistemi benimseyen bazı Orta ve Doğu Avrupa 
ülkelerinde de aynı yaklaşımın izlerini taşıyan örneklere rastlanmaktadır. 
Örneğin bir “başkanlı parlamenter sistem”14 olarak değerlendirilen 
Bulgaristan’da, Bakanlar Kurulunun kolektif siyasal sorumluluğuna ve 
Bakanların bireysel siyasal sorumluluğuna Anayasa’da yer verilmiş olmakla 
beraber (m. 108), Parlamento tarafından verilecek gensoru önergelerinin 
ancak Başbakana veya Bakanlar Kurulunun tamamına ilişkin olabileceği 
belirtilmektedir (m. 89, 111). Yine bir diğer Başkanlı Parlamenter Sistem 
örneği olarak kabul edilen İrlanda Cumhuriyeti Anayasasında ise bir adım 
                                                            
12  Aynı yönde bkz. CAPPELLETTI, Mauro, MERRYMAN, John Henry ve PERILLO, 

Joseph M. The Italian Legal System: An Introduction, Stanford University Press, 
Stanford 1967, ss. 69, 72-73. 

13   HINE, David, Governing Italy, the Politics of Bargained Pluralism, Clarendon 
Press/Oxford, Oxford 1993, ss. 216-217. Benzer bir değerlendirme için bkz. PATRIDGE, 
Hilary, Italian Politics Today, Manchester University Press, Manchester and New York 
1998, s. 32 

14  Hükümet sisteminin tarifinde kullanılan bu terim, klâsik hükümet sistemleri tasnifine ek 
olarak 1990’lı yılların başında Shugart tarafından önerilen ve o günden beri anayasa 
hukuku alanında geniş ilgi çeken beşli bir tasnife dayanmaktadır. Anılan tasnif ve ilgili 
açıklamalar için bkz. SHUGART Matthew, S., “Of Presidents and Parliaments”, East 
European Constitutional Law Review, Vol. 2, No. 1 (1993), s. 30. 
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daha ileri gidilmekte ve Bakanlar Kurulunun, Kurulun ortak iradesi sonucu 
gerçekleştirilen karar ve işlemlerden doğan siyasal sorumluluğuna ek olarak, 
tek tek Bakanlıklar bünyesindeki karar ve işlemlerden ötürü de ortak olarak 
sorumlu olduğu belirtilmektedir (m. 28/4). Bu yönde verilebilecek bir diğer 
örnek de, klâsik bir parlamenter sistem olan Çek Cumhuriyetidir. Anılan 
ülke Anayasasında, Hükümetin, Parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler 
Meclisine karşı siyasal olarak sorumlu olduğu belirtilmekte (m. 68); buna 
bağlı olarak da Hükümetin Temsilciler Meclisinden güvenoyu talep 
edebileceğine (m. 71) ve Temsilciler Meclisinin de Hükümete karşı gensoru 
yolunu işletebileceğine (m. 72) yer verilmektedir. Buna karşılık, Bakanların 
bireysel siyasal sorumluluğuna veya böyle bir sorumluluğun Parlamento 
tarafından harekete geçirilmesine yönelik herhangi bir anayasal mekanizma 
burada da bulunmamaktadır. 

Bu örneklerin karşısında ise, özellikle bir grup Orta ve Doğu Avrupa 
ülkesi ile az sayıdaki bazı yerleşik parlamenter sistemlerin yer aldığı 
görülmektedir. Bu bağlamda, Anayasalarında “bireysel gensoru” 
mekanizmasına yer veren yeni kuşak parlamenter sistemler arasında 
Slovenya (m. 88/1), Estonya (m. 97/1), Letonya (m. 59), Litvanya (m. 101) 
ve Hırvatistan (m. 115/1) sayılabilir. Bu “üçüncü dalga demokrasilere”15 ek 
olarak, Yunanistan (m. 84/2) ve İsveç Anayasalarında da (“The Institution of 
Government, VI. Bölüm m. 5) bireysel gensoru mekanizmasına yer verilmiş 
bulunmaktadır. 

 

- III - 

Bakanların bireysel siyasal sorumluluğu ilkesinin ve bu ilkenin etkin 
bir parlamenter denetim aracı olarak işlev görmesini sağlayan anayasal 
mekanizmaların Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri çerçevesindeki seyrine 
bakıldığında da, başlangıçta yukarıda değerlendirilen ilk grup örneklere daha 
yakın bir eğilimin var olduğunu; ancak zaman içinde ikinci grup örneklere 
doğru bir dönüşümün meydana çıktığını söylemek mümkündür. Gerçekten, 
Bakanların bireysel siyasal sorumluluğu ilkesi parlamentoculuk tarihimiz 
içinde genel kabul gören bir ilke olmakla beraber, 1961 Anayasasının 
                                                            
15  Anılan kavramsal çerçeve için bkz. HUNTINGTON, Samuel P., The Third Wave: 

Democratization in the Late Twentieth Century, Julian J. Rothbaum Distinguished 
Lecture Series, Vol. 4, University of Oklahoma Press, Norman and London 1993; kitabın 
Türkçe çevirisi için bkz. Üçüncü Dalga / 20. Yüzyıl Sonlarında Demokratlaşma (Çev. 
Ergun ÖZBUDUN), Kıta Yayınları, 2007. 
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yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bir Meclis hükümeti sistemi örneği olan 1921 
Anayasası bir yana bırakılırsa) anılan sorumluluğun Parlamentonun 
inisiyatifiyle harekete geçirilmesini sağlayacak herhangi bir anayasal 
mekanizmaya yer verilmediği görülmektedir. 

Bu bağlamda ilk olarak 1876 tarihli Kanun-ı Esasîye bakıldığında, 
anılan metinde Bakanların bireysel siyasal sorumluluğu kurumuna hiçbir 
şekilde yer verilmediği anlaşılmaktadır. Dahası, 1876 sisteminde, Bakanlar 
Kurulunun (Heyet-i Vükela) Parlamento (Meclis-i Mebusan) karşısında bir 
ortak siyasal sorumluluğu dahi söz konusu değildir. Bu ise, 1876 
Anayasasının ilk şekliyle kurulan sistemin, iktidarın farklı devlet organları 
arasında bölüştürülmesi ve bu organlar arasında kurulan çeşitli kontrol 
mekanizmalarıyla dengelenmesi gibi bir öngörünün eseri olmamasının bir 
sonucudur. Buna karşılık, 1878 yılında Padişah tarafından tatile sokulan 
Parlamentonun 1908 yılında yeniden toplanması sonrasında 1909 yılında 
Anayasada yapılan ve II. Meşrutiyet Döneminin felsefesini yansıtan büyük 
değişliklerle birlikte, hem Bakanlar Kurulunun Meclis-i Mebusan 
karşısındaki kolektif siyasal sorumluluğuna, hem de tek tek Bakanların 
siyasal sorumluluğuna açıkça yer verilmiş bulunmaktadır.16  

Bağımsızlık mücadelesi içinde yeni kurulmakta olan devletin ilk 
Anayasası olan 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanununda ise, Bakanların 
bireysel siyasal sorumluluğu ilişkin düzenlemelerde, parlamenter 
sistemlerden tümüyle ayrı bir yol takip edildiği görülmektedir. Bu bağlamda, 
derin bir meşruiyet krizinin yaşandığı bunalımlı bir geçiş döneminin 
hukuksal çerçevesini çizen 1921 Anayasası bir “meclis hükümeti” sistemi 
öngörmüş; yasama ve yürütme yetkilerini elinde toplayan Meclis (m. 2), 
yasama yetkisini bizzat, yürütme yetkisini ise, kendi üyeleri arasından 
seçerek göreve getirdiği vekiller (Bakanlar) aracılığıyla yürütmüştür.17 Ne 
                                                            
16  1876 Anayasasında 1909 değişikliklerinden sonra, ilgili 30. Maddede şu ifadenin yer aldığı 

görülmektedir: “Vükelâ Hükûmetin siyaseti umumiyesinden müştereken ve daireyi 
nezaretlerine ait muamelattan dolayı münferiden Meclisi Mebusana karşı mesuldürler.” 

17  2 Mayıs 1920 tarih ve 3 numaralı Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Sureti İntihabına 
Dair Kanun” da düzenlenmiş bulunuyordu. Kanun metni için bkz. KİLİ, Suna ve 
GÖZÜBÜYÜK A. Şeref, Sened-i İttifak’tan Günümüze Türk Anayasa Metinleri, 3. 
Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2006, s. 101. Daha sonra bu husus 
1921 Anayasasının 8. Maddesinde de ayrıca hüküm altına alınmıştır. 3 numaralı Kanunun 
ilk şekli uyarınca, İcra Vekilleri Heyetinin tüm üyelerini Büyük Millet Meclisi kendi 
üyeleri arasından salt çoğunluk ile seçebilirken, bu Kanunda 4 Kasım 1920 tarih ve 47 
sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra, Büyük Millet Meclisi, İcra Vekillerini Meclis 
Başkanının göstereceği adaylar arasından seçebilir duruma gelmişti. Ancak, daha sonra, 8 
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var ki, Meclis üyeleri arasından seçilerek göreve gelen Bakanlar, Meclisin 
her an talimat verebileceği görevlileri statüsünde olup, kendilerine ait 
bağımsız bir politika takip etmeleri söz konusu değildi. Benzer şekilde, 
Meclis iradesinin uygulayıcıları durumunda olan Bakanların, Meclisçe her 
an görevlerinden alınabilmeleri de olanak dâhilideydi (m.8).18 Dolayısıyla, 
1921 Anayasasında Bakanların bireysel siyasal sorumluluğu ilkesinin, 
meclis hükümeti sisteminin mantığına uygun olarak, en aşırı biçimiyle 
uygulandığını söylemek, yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. Ancak, 
1921 Anayasasında 29 Ekim 1923 tarihinde 364 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklikten sonra durum değişmiş ve parlamenter sisteme doğru bir yöneliş 
başlamıştır. Gerçekten, anılan Anayasa değişikliğinde, sadece Türkiye 
Devletinin hükûmet şeklinin “Cumhuriyet” olduğunu belirtilmekle 
yetinilmemiş; Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendi üyeleri arasından bir 
Cumhurbaşkanı seçeceği ve Cumhurbaşkanın Meclis üyeleri arasından bir 
Başbakan belirleyeceği de öngörülmüştür. Bakanlar Kurulunun diğer üyeleri 
olan bakanlara (vekillere) gelince, sözü edilen Anayasa değişikliği uyarınca 
onların da Başbakan tarafından seçilmesi ve daha sonra tümünün 
Cumhurbaşkanı tarafından Meclisin onayına sunulması yöntemi 
benimsenmişti.19 Bu değişikliklerle birlikte, Bakanlar Kurulu üyelerinin 

                                                                                                                                            
Temmuz 1922 tarih ve 244 sayılı İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair Kanunla, Büyük 
Millet Meclisi tekrar İcra Vekilleri Heyetinin tüm üyelerini kendi üyeleri arasından gizli 
oy ve salt çoğunluk ile seçebilmeye başlamıştı. 1921 Anayasasının getirmiş olduğu 
hükümet sistemi ile ilgili daha ayrıntılı açıklamalar için bkz. ÖZBUDUN, Ergun, “Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin Hukukî Niteliği”, Atatürk Araştırma Merkezi 
Dergisi, Cilt I, Sayı 2 (Mart 1985); ÖZBUDUN, Ergun, 1921 Anayasası, Atatürk 
Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 1992, ss. 51-74; ÇELİK, Burak, Ulusal Kurtuluş 
Savaşı Döneminde Anayasal Gelişmeler ve 1921 Anayasası Galatasaray Üniversitesi 
Yayınları No. 56, İstanbul 2007, ss. 82-84.  

18  1921 Anayasasının 8. Maddesinde şu hüküm yer almıştı: “Büyük Millet Meclisi, 
hükûmetinin inkısam eylediği devairi kanun-ı mahsus mucibince intihap kerdesi olan 
vekiller vasıtası ile idare eder. Meclis icrai hususat için vekillere veçhe tayin ve ledelhace 
bunları tebdil eyler.”   

19  1921 Anayasasında değişiklik öngören 29 Ekim 1923 tarih ve 364 sayılı Kanunun, 10. ve 
12. Maddelerinde şu hükümler yer almıştı: 

 “Madde 10 – Türkiye Reisicumhuru, Türkiye Büyük Millet Heyeti Umumiyesi tarafından 
ve kendi âzası meyanından bir intihap devresi için intihap olunur. Vazifei Riyaset yeni 
Reisicumhurun intihabına kadar devam eder. Tekrar intihap olunmak caizdir.” 

 “Madde 12 – Başvekil Reisicumhur tarafından ve Meclis âzası meyanından intihap olunur. 
Diğer Vekiller Başvekil tarafından gene Meclis âzası arasından intihap olunduktan sonra 
heyeti Umumiyesi Reisicumhur tarafından Meclisin tasvibine arzolunur. Meclis hali 
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doğrudan Meclis tarafından seçildiği bir sistemden, Başbakanca seçilen 
üyelerin Cumhurbaşkanı tarafından Meclisin yalnızca onayına sunulduğu bir 
sisteme geçilmiş oldu. Bu değişiklikler ise, Bakanlar Kurulu üyelerinin 
belirlenmesinde Meclisin sahip olduğu yetkilerin önemli ölçüde azaltması 
anlamına geliyordu. 

Cumhuriyetin ilânından kısa bir süre sonra, 20 Nisan 1924 tarihinde 
kabul edilen 1924 Anayasasında ise, olağanüstü dönemlerin tipik 
özelliklerini yansıtan 1921 Anayasasının aksine, oldukça ayrıntılı 
düzenlemeler içeren ve büyük ölçüde günümüz parlamenter sistemlerine 
benzeyen bir hükümet sistemi öngörülmüştür.20 Bu anlayışın bir yansıması 
                                                                                                                                            

içtimada değil ise keyfiyeti tasvip Meclisin içtimaına talik olunur.” Bkz. KİLİ, Suna ve 
GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref, a.g.e., s. 119.  

20  1924 Anayasası, içerdiği hükümler nedeniyle, bazı yönleriyle meclis hükûmeti sistemini, 
bazı yönleriyle ise parlamenter sistemi yansıtmaktaydı. Gerçekten, 4. Maddede, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, milletin yegâne ve hakiki mümessili olduğu ve millet adına 
egemenliği yalnız onun kullanacağı belirtildikten sonra; izleyen 5., 6. ve 7. Maddelerde şu 
hükümler yer almış bulunuyordu.  

 "Madde 5 - Yasama yetkisi ve yürütme erki Büyük Millet Meclisinde belirir ve onda 
toplanır. 

 Madde 6 - Meclis, yasama yetkisini kendi kullanır. 
 Madde 7 - Meclis, yürütme yetkisini kendi seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun tâyin edeceği 

Bakanlar Kurulu eliyle kullanır. 
 Meclis, Hükümeti her vakit denetleyebilir ve düşürebilir." 
 Bu düzenlemelerden, 5. Madde, her ne kadar, tipik bir meclis hükûmeti sistemine işaret 

ediyorduysa da; 7. Madde, büyük ölçüde parlamenter sistemi çağrıştırmaktaydı. 
Anayasada, Bakanlar Kurulunun oluşumunu ve siyasal sorumluluğunu öngören 44, 45 ve 
46. Maddeler, parlamenter sisteme ilişkin tanıyı daha da pekiştirmekteydi. Bu bağlamda, 
sözü geçen, 44.  ve 46. Maddelerde şu hükümler yer almış bulunuyordu: 

 "Madde 44 - Başbakan, Cumhurbaşkanınca Meclis üyeleri arasından tâyin olnur.  
 Öteki bakanlar Başbakanca meclis üyeleri arasından seçilip tamamı Cumhurbaşkanı 

tarafından onandıktan sonra Meclise sunulur. 
 Meclis toplanık  değilse, sunma işi Meclisin toplanmasına bırakılır. 
 Hükümet, tutacağı yolu ve siyasî görüşünü en geç bir hafta içinde Meclise bildirir ve 

ondan güven ister.  
 Madde 45 - Bakanlar , Başbakanın reisliği altında  Bakanlar Kurulu'nu meydana getirir. 
 Madde 46 - Bakanlar Kurulu, Hükûmetin genel politikasından birlikte sorumludur. 
 Bakanların her biri kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve 

işlemlerinden ve politikasının genel gidişinden tek başına sorumludur."  
 Bu düzenlemelere karşın, Anayasada, bir yandan, yasama organının gerektiğinde yürütme 

organınca feshedilebilmesine imkân veren hiç bir hükmün bulunmayışı; beri yandan, 
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olarak, 1924 Anayasasının 46. maddesinde Bakanlar Kurulunun hem ortak 
hem de bireysel siyasal sorumluluğu açıkça düzenlenmiştir.21 Anayasanın 7. 
maddesinde Meclisin hükümeti her vakit denetleyebileceği ve düşürebileceği 
yazılı olmakla birlikte, Bakanların bireysel siyasal sorumluluğunun da 
gensoru yoluyla harekete geçirilebileceğine ilişkin herhangi bir hüküm 
mevcut değildi. Dahası, 1924 Anayasasının uygulamada kaldığı dönem 
boyunca, birlikte veya bireysel siyasal sorumluluk mekanizmasının 
işletilerek Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi mümkün 
olmamıştır. Gerçekten de, 1946’ya kadar geçen dönem zarfında (birkaç kısa 
süreli deneme dışında) yerleşik bir çok partili siyasal hayatın var olmaması 
nedeniyle, Parlamento ile hükümet arasında fiilî bir özdeşlik ilişkisi devam 
etmiştir.22 Çok partili hayata geçildikten sonra da, büyük ölçüde o yıllarda 
uygulanan seçim sisteminin etkisiyle, iktidar partisinin Parlamentodaki aşkın 
temsilinin sonucu olarak böyle bir denetim mekanizmasının uygulanması 
fiilen imkânsız hale gelmiştir. 

                                                                                                                                            
Bakanlar Kurulunun çıkaracağı tüzüklerin kanunlara aykırılığı ileri sürüldüğünde bunun 
çözüm yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunun öngörülmesi, yeniden meclis 
hükûmeti sistemini akla getirmekteydi. Tüzüklerin kanunlara aykırılığı ileri sürüldüğünde, 
bunun çözüm yerinin Meclis olduğunu öngören 52. Madde hükmü şöyleydi: 

 "Madde 52 - Bakanlar Kurulu, kanunların uygulanışını göstermek yahut kanunun 
emrettiği işleri belirtmek üzere içinde yeni hükümler bulunmamak ve Danıştayın 
incelemesinden geçirilmek şartiyle tüzükler çıkarır. 

 Tüzükler Cumhurbaşkanının imzası ve ilâniyle yürürlüğe girer. 
 Tüzüklerin kanunlara aykırılığı ileri sürüldükte bunun çözüm yeri Türkiye Büşük Millet 

Meclisidir."  (Dili daha sade olduğu ve bu nedenle daha kolay anlaşılabildiği için, 1924 
Anayasasının yukarıdaki hükümleri, Anayasanın 10 Ocak 1945 tarihinde kabul edilen ve 
24 Aralık 1952 tarihinde tekrar eski metnin yürürlüğe konması kararlaştırılana kadar 
uygulanan metninden alınmıştır. Bkz. KİLİ, Suna ve GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref a.g.e., ss. 
128, 137-138, 140) 1924 Anayasasının, bazı yönleriyle meclis hükûmeti sistemini, bazı 
yönleriyle ise parlamenter sistemi yansıtması ile ilgili olarak, bkz. TANÖR, Bülent, 
Osmanlı - Türk Anayasal Gelişmeleri, 2. Baskı, Yapı Kredi yayınları, İstanbul 1998, ss. 
304-305; ABADAN, Yavuz ve SAVCI, Bahri, Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Bir 
Bakış, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1959, ss. 75-79.   

21  Hemen yukarıdaki dipnotta da değinildiği gibi, söz konusu 46. Maddeye göre:  
 “Bakanlar Kurulu, Hükümetin genel politikasından birlikte sorumludur.  
 Bakanların her biri kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve 

işlemlerinden ve politikasının genel gidişinden tek başına sorumludur.” 
22  YAVUZ, Bülent, Parlamenter Hükümet Sisteminde ve 1982 Anayasasında Başbakan, 

Asil Yayın Dağıtım Ankara 2008, s. 188. 
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1961 Anayasası, Bakanların bireysel siyasal sorumluluğu ve bunun 
Parlamentonun inisiyatifiyle harekete geçirilmesi konusunu açık bir biçimde 
öngörmüş bulunuyordu. Gerçekten,  1961 Anayasasının “Görev ve Siyasî 
Sorumluluk” kenar başlıklı 105. maddesinin ikinci fıkrasında; “Her Bakan 
kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden 
ayrıca sorumludur” denilmekte ve yine 89. maddesinde gensoru kurumunun 
işleyişi düzenlenirken “…Bakanlar Kurulu veya bir Bakanın 
düşürülebilmesi…” ifadesi kullanılmaktaydı. Bu düzenleme ise, anılan 
ilkesin ne şekilde hayata geçirileceği de belirlemiş oluyordu.  Ne var ki, 
1961 Anayasası’nın uygulamada kaldığı dönem boyunca, bu yöndeki çeşitli 
girişimlere rağmen bir Bakanın bireysel siyasal sorumluluğu nedeniyle 
düşürülebilmesi yalnız bir kez gerçekleşmiş; ancak bu girişim de, aşağıda 
daha ayrıntılı bir şekilde tartışılacağı üzere, anılan kurumun hedeflerine 
uygun bir işlev görmekten epey uzak kalmıştır. 

1982 Anayasasına gelince, bu Anayasada da, 1961 Anayasasındaki 
gibi “Görev ve Siyasî Sorumluluk” kenar başlıklı 112. maddenin birinci 
fıkrasında, Hükûmetin genel siyasetinin yürütülmesinden Bakanlar 
Kurulunun birlikte sorumlu olduğu belirtilmekte; ikinci fıkrasında da, her 
bakanın Başbakana karşı sorumlu olduğu, ayrıca kendi yetkisi içindeki 
işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumlu olduğu 
öngörülmektedir. 1982 Anayasasının  “Gensoru” kenar başlıklı 99. 
maddesinde ise, TBMM’de gensoru önergesinin verilişi ve görüşülmesinde 
izlenecek yöntem düzenlendikten sonra, sondan bir önceki fıkrada, Bakanlar 
Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesinin üye tamsayısının salt 
çoğunluğuyla olacağına ve oylamada yalnızca güvensizlik oylarının 
sayılacağına işaret edilmektedir. Böylece, açık bir biçimde görülmektedir ki, 
1982 Anayasasında da Bakanlar Kurulunun yasama organına karşı hem 
birlikte, hem de bir bakanın kendi yetkisi içindeki işlerden ötürü bireysel 
siyasal sorumluluğu öngörülmüş bulunmaktadır.     

Buraya kadar ortaya konulan bu genel bakıştan da anlaşılabileceği 
üzere, Türkiye, dünyadaki belli başlı parlamenter sistemler arasında, 
Bakanların bireysel siyasal sorumluluğu ilkesinin Parlamentonun 
inisiyatifiyle harekete geçirilen açık bir anayasal mekanizmaya bağlandığı 
örnekler arasında yer almaktadır.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
558 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

- IV – 

Parlamenter sistemlerde Bakanlar Kurulunun türdeş yapısı ve 
kararlara oybirliğiyle ulaşıldığı gerçeği dikkate alındığında, siyasal 
sorumluluk bakımından doğal ve asıl olanın birlikte (kolektif) sorumluluk 
olduğu açıktır.23 Zira Bakanlar Kurulu, çeşitli görüş ve yaklaşımların aynı 
anda uygulama şansı bulduğu bir forum veya bir tür iktidar paylaşım alanı 
olmayıp; kararların alınması sırasında kapalı kapılar ardında hangi tür 
tartışmalar yaşanırsa yaşansın, sonuçta bir blok olarak hareket eden ve ortak 
bir sorumluluğu eşit olarak paylaşan kişilerden oluşan bir organ 
niteliğindedir. Dahası, gündelik işleyişin gerekli kıldığı rutin işlemler veya 
son derece teknik bazı ayrıntılar bir tarafa bırakılırsa, parlamenter 
sistemlerde herhangi bir Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerden 
hangisinin hükümetin genel siyasetinin, hangisinin doğrudan doğruya bir 
Bakanın kişisel iradesinin ürünü olduğunun ayırt edilmesinin kolay 
olmayacağı da açıktır.24 Gerçekten, örneğin bir ülkeyle diplomatik ilişkilerin 
kurulması veya kesilmesinin veya o ülkeye savaş ilân edilmesinin yalnızca 
Dışişleri Bakanlığı tarafından alınan bir karar neticesinde gerçekleştiğinin 
kabul edilmesi mümkün olabilecek midir? Aynı şekilde, bir ülkenin sosyal 
güvenlik sisteminde gerçekleştirilen çok köklü değişikliklerin; malî, sosyal 
ve siyasal sonuçlarıyla yalnızca sosyal güvenlikten sorumlu bir Bakanlık 
tarafından kararlaştırıldığının ve uygulandığının varsayılması ne kadar doğru 
olabilir? İşte, günümüzün karmaşık yapılı ve çok katmanlı toplumsal ilişkiler 
ağı neticesinde yukarıda anılan türden örnekler çoğaldıkça, Bakanların 
bireysel siyasal sorumluluğu ilkesinin gerçek hayattaki karşılığının 
bulunması da o nispette güçleşmektedir. O kadar ki, bu sorunun farkında 
olan kimi yazarlar, bireysel siyasal sorumluluk kurumunun, bir Bakanlığın 
siyasal faaliyetlerine yön veren tercihlerin belirlenmesinden ziyade, 

                                                            
23  TANÖR, Bülent ve YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa 

Hukuku (Son Değişikliklere göre), 9. Bası, Beta, İstanbul 2009, ss. 353-354. Bu konuda 
ARMAĞAN şöyle demektedir: “…Aslında kabinenin müşterek bir politikası vardır, 
bakanların ayrı bir politikası olamaz. Bu sebeple bakanların, ancak bu genel politikayı 
tatbikteki muvaffakiyetsizliği onun siyasî sorumluluğuna sebep olabilir.” Bkz. 
ARMAĞAN, Servet, 1961 Anayasası ve Bakanlar Kurulu, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Yayını, İstanbul 1978, s. 131. 

24  Bu yönde ortaya atılmış bazı ölçütler için bkz. YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, Parlamenter 
Sistemlerde ve Türkiye’de Yürütme Kuvveti, Doktora Tezi, İstanbul 1986, ss. 141-142 
[Aktaran: TANÖR, Bülent ve YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, a.g.e., s. 359, dn. 62.]; GÜNEŞ, 
Turan, Parlamenter Rejimin Bugünkü Manası ve İşleyişi, İstanbul Üniversitesi 
Yayınları No. 661, İstanbul 1956, ss. 75-76. 
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Bakanlar Kurulunca belirlenmiş olan tercihlerin uygulamaya geçirilmesinde 
karşılaşılan başarısızlıklarla ilişkilendirilmesinin daha doğru olacağını dahi 
savunabilmişlerdir.25 

Bu değerlendirmelere ilave edilebilecek bir diğer husus da, çağdaş 
parlamenter sistemlerde Başbakanın giderek artan rolü ve ağırlığıdır. Bu 
anlamda Başbakan, günümüzde klâsik anayasa hukuku yazınında anlatıldığı 
şekliyle “eşitler arasında birinci” (primus inter pares) konumundan epey 
uzaklaşmış ve Bakanlar Kurulunun gerçek lideri ve takip edilecek 
politikaların belirleyicisi konumuna yükselmiş bulunmaktadır. Gerçekten de, 
iletişimin, ulaşımın ve her türden teknolojik olanakların artışına paralel 
olarak gittikçe hızlanan yaşam ritmi karşısında; ekonomiden küresel 
güvenlik algılamalarına, nüfus artışından kitlesel göç hareketlerine kadar pek 
çok alanda yaşanan gelişmeler, çok daha hızlı kararlar alma ve uygulama 
ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaca cevap verme arayışı içine giren 
parlamenter sistemler de, gittikçe daha yoğun bir biçimde Başbakan iradesi 
ekseninde yönetilen siyasal yapılar haline dönüşmektedirler.26 Üstelik bu 
değişim, yalnızca toplumbilim ve siyaset biliminin araçlarıyla 
gözlemlenebilen eğilimlerden ibaret olmayıp; kendisini doğrudan hukuk 
alanına yansıyan sonuçlarıyla da açığa vurmaktadır. Bu bağlamda 1982 
Anayasası da, hem Başbakanın artan bu toplumsal ve siyasal rolüne, hem de 
anılan bu rollere paralel olarak Kabine içinde sahip olduğu üstün konuma 
açıkça göndermede bulunan anayasaların başında gelmektedir.  

Gerçekten, Anayasanın 112. maddesinin 1. fıkrasında; “Başbakan, 
Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar 
ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir” hükmü yer almaktadır. 
Aynı hüküm, 1961 Anayasasının 105. Maddesinin 1. fıkrasında da mevcuttur 
ve ilk bakışta Başbakanın Bakanlar Kurulu içinde klâsik “eşitler arasında 
birinci” konumuna göndermede bulunulduğu izlenimi vermekteyse de; 
maddenin 3. fırkasında yer alan; “Başbakan, bakanların görevlerinin 
Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve 

                                                            
25  GÜNEŞ, Turan, a.g.e., s. 75. 
26  Kabineyi oluşturan bakanların hiyerarşisi ve parlamenter sistemdeki Başbakanın Bakanlar 

karşısındaki üstün konumu hakkında ayrıntılı açıklamalar ve karşılaştırmalı bir analiz için 
bkz. VON BEYME, Klaus, Parliamentary Democracy, Democratization, 
Destabilization, Reconsolidation, 1789-1999, Palgrave Macmillan, Hampshire ve New 
York 2000, ss. 155-162 ve ERDOĞAN, Mustafa, “Başbakanlık Hükümeti mi ?”, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt XLIV, No. 3-4 (Temmuz 1989), ss. 
229-247. 
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düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür” hükmü, Başbakan merkezli bir 
siyasal sistem yönünde güçlü bir sapmanın varlığını gözler önüne 
sermektedir.27  

1982 Anayasasının 112. maddesinin Başbakana bakanların 
görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini 
gözetmek ve düzeltici önlemleri almak yükümlülüğü getiren 3. fıkrasındaki 
hüküm, Danışma Meclisinin kabul ettiği metinde yer almamaktaydı.28 Bu 
düzenleme, Anayasaya Millî Güvenlik Konseyince eklenmişti. Bu konuda 
Millî Güvenlik Konseyince yapılan değişikliğin gerekçesinde şöyle 
deniliyordu: 

“Görev ve siyasî sorumluluk kenar başlıklı Danışma 
Meclisince kabul edilen 121’ inci madde 112’ nci madde olarak 
yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede bakanlar ile Başbakan 
arasındaki ilişki açık bir şekilde belirtilmiştir…” 29    

10 Ekim 1984 tarih 3056 sayılı “Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun”da, Başbakanın tüm bakanlıklar üzerindeki yetkisi daha da güçlü 
ifadelerle vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, sözü geçen Kanunun, 
“Başbakan” kenar başlıklı 4. maddesinde şu hükmün yer aldığı 
görülmektedir: 

                                                            
27  Aynı esaslar, 3056 sayılı “Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun”un 1. ve 3. maddelerinde de 
tekrarlanmaktadır (R.G. 19.10.1984, Sayı: 18550). 

28  Danışma Meclisinin kabul ettiği metnin Anayasanın 112. maddesine karşılık gelen 121. 
maddesinde şu hüküm yer almıştı:  

 “Başbakan, Bakanlar Kurulunun Başkanıdır; Bakanlar Kurulunun genel siyasetini 
belirler, yürütülmesini gözetir ve Bakanlıklar arasında işbirliğini ve koordinasyonu sağlar. 
Bakanlar Kurulu bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur. 

 Her Bakan, yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca 
sorumludur. 

 Bakanlar, dokunulmazlık ve yasaklamalar bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleriyle aynı durumdadır.” Bkz. Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı, Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 10, 23 Eylül 1982 
tarihli 156. Birleşim tutanağı sonuna ekli, s. 29.     

29  AKAD, Mehmet ve DİNÇKOL, Abdullah, 1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi 
Kararları, Der Yayınları, İstanbul 2007, s. 609 
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“Başbakan, Bakanlar Kurulunun Başkanı, bakanlıkların ve 
Başbakanlık Teşkilâtının en üst amiridir. 

Başbakan; 

a-Türkiye Cumhuriyetinin yüksek hak ve menfaatlerini 
korumak ve gözetmek, milletin huzur ve güvenini sağlayıcı önlemleri 
almak, genel ahlâk ve kamu düzenini muhafaza etmek, ekonomik, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamak, refahı yaygınlaştırmak, 
Hükümetin genel siyasetini yürütmek ve diğer maksatlarla 
bakanlıklar arasında ahengi ve işbirliğini temin eder. 

b-Bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun 
olarak yerine getirilmesini gözetir ve düzeltici önlemleri alır. 

c- Anayasa ve kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri 
yapar.”    

Görüldüğü gibi, bu düzenlemede, yalnızca Anayasadaki hüküm 
tekrarlanmamakta, onun yanında, Başbakanın “bakanlıkların ve 
Başbakanlık teşkilâtının” en üst amiri olduğu da, açık bir biçimde 
belirtilmektedir.  

Bunların dışında, 1982 Anayasasında Başbakana önceki 
Anayasalarımızda bulunmayan bir yetki daha tanınmıştı. Gerçekten, 1982 
Anayasasının 109. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Başbakanın 
gerektiğinde bir bakanın görevden alınmasını Cumhurbaşkanından talep 
edebilmesi mümkündü. Bir diğer deyişle, 1982 Anayasasına göre, 
Başbakanın talebi üzerine Cumhurbaşkanınca her hangi bir bakanın görevine 
son verilebilecekti.30 1982 Anayasasının 109. maddesinde yer alan hüküm 
şöyledir:  

                                                            
30  1982 Anayasasındaki bu hüküm ilk kez Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan hakkında 

işletilmiştir. Başbakan Turgut Özal, 26 Ekim 1984 tarihinde Maliye ve Gümrük Bakanı 
Vural Arıkan’ın görevden alınmasını Cumhurbaşkanı Kenan Evren’den talep etmiş ve 
Cumhurbaşkanı Evren, bu talep doğrultusunda Arıkan’ı görevden almıştı (Resmî Gazete, 
26 Ekim 1984, Sayı: 18557<Mükerrer>). Daha sonraki bir tarihte görevden alınan bir 
başka bakan, Akbulut Hükûmetinde Millî Savunma Bakanı olarak görev yapan Hüsnü 
Doğan’dı. Başbakan Yıldırım Akbulut’un, 22 Şubat 1991 tarihinde görevden alınmasını 
talep ettiği Millî Savunma Bakanı Hüsnü Doğan, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal 
tarafından görevden alınmıştı (Resmî Gazete, 22 Şubat 1991, Sayı: 20794 <Mükerrer>). 
Bir başka görevden alınma da, Başbakan Bülent Ecevit’in talebi üzerine Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel tarafından gerçekleştirilmişti. Ecevit’in başkanlığında DSP, ANAP ve 
MHP’nin katılımıyla kurulan 5. Ecevit Hükûmetinde MHP kanadından Devlet Bakanı 
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“Bakanlar Kurulu, başbakan ve bakanlardan kurulur. 

Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri arasından atanır.  

Bakanlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya 
milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından 
Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır; gerektiğinde 
Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevlerine son 
verilir.”  

Kuşku yok ki, Anayasada Başbakana bir bakanın Cumhurbaşkanınca 
görevden alınmasını talep edebilme yetkisinin tanınmış olması, onu Bakanlar 
Kurulu içinde farklı bir konuma taşımış oluyordu. Bakanlar Kurulu listesini 
Başbakanın hazırladığını, bir diğer deyişle, Hükûmetin kuruluşunda bir 
kişinin bakan olmasını önerenin Başbakan olduğunu dikkate aldığımızda, 
daha sonra aynı Başbakanın bir nedenle o bakanın Bakanlar Kurulunda 
bulunmasını sakıncalı görüp, Cumhurbaşkanınca görevden alınmasını talep 
ettiğinde, Cumhurbaşkanının bu talebi yerine getirmemesinin, 
beklenebilecek bir davranış olmayacağı açıktır. Bir an için, 
Cumhurbaşkanının bu talebi uygun bulmayıp, bakanı görevden almadığını 
düşünsek bile, bu durumda, büyük bir olasılıkla Başbakan göreve devam 
etmek istemeyecek ve istifa edecektir. Yasama organında çoğunluğu elinde 
bulunduran bir Başbakanın istifasından sonra Cumhurbaşkanının yeni bir 
hükûmet kurmada çok zorlanacağını da gözden uzak tutmamak gerekir. Bu 
nedenle, böyle bir riskle karşı karşıya kalmak istemeyecek olan 
Cumhurbaşkanının, Başbakanın talebini yerine getirmeyi ve ilgili bakanı 
görevden almayı tercih edeceği söylenebilir. 

Bakanların gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine 
Cumhurbaşkanınca görevden alınabilmelerine imkân veren 109. maddedeki 
düzenleme, kelimesi kelimesine aynı ifadelerle Danışma Meclisinin kabul 
ettiği metinde de öngörülmüş bulunuyordu.31 Diğer bir deyişle, Millî 
Güvenlik Konseyi, Danışma Meclisinin kabul ettiği metinde, herhangi bir 

                                                                                                                                            
olarak yer alan Sadi Somuncuoğlu, Başbakan Ecevit’in talebi doğrultusunda 8 Mayıs 2000 
tarihinde Cumhurbaşkanı Demirel tarafından görevden alınmıştı (Resmî Gazete, 9 Mayıs 
2000, Sayı: 24044).     

31  Bkz. Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı, 
Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 10, 23 Eylül 1982 tarihli 156. Birleşim tutanağı 
sonuna ekli, s. 29.     
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değişikliğe gitmemiş, o metni aynen benimsemişti. Bu hükmün gerekçesinde 
şöyle denildiğini görüyoruz:   

“Bakanlar Kurulu Başbakan ve bakanlardan oluşmaktadır. 
Başbakan, milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından 
atanabilir, yani Başbakan olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyesi olma koşulu aranmamaktadır. Bakanlar için de durum aynıdır. 
Cumhurbaşkanı, gereğinde Başbakanın ve bakanların görevine 
usulüne uygun olarak son verir. Hiç şüphesiz ki Cumhurbaşkanı 
parlamenter rejim gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi güvenine 
haiz bir Başbakanı azledemez o zaman çoğunlukla ihtilâfa düşmüş 
olur tarafsızlık niteliğini yitirir. Hüküm ender olsa da, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde 105 ve 128’inci maddeler uyarınca 
güvensizlik oyu alan ve 132/1 maddesinin uygulanmasını istemeyen 
ve istifa da etmeyen bir Başbakan düşünülerek konmuştur. Bu anda 
krizin tek çözüm yolu Cumhurbaşkanının Başbakanın görevine son 
vermesidir.” 32 

1982 Anayasasının 109. maddesinde dikkat çeken bir husus, bu 
maddede yer alan hüküm ile gerekçesinin birbiriyle bağdaşmıyor olmasıdır. 
Gerçekten, gerekçeye göre Başbakanın TBMM üyeleri arasından 
belirlenmesi gerekmiyordu. Cumhurbaşkanı, milletvekili seçilme yeterliğine 
sahip olması koşuluyla, Meclis dışından bir kişiyi de hükûmeti kurmakla 
görevlendirebilecekti. Gerekçede 109. maddenin yürürlükteki metniyle 
bağdaşmayan bir başka husus, Cumhurbaşkanının, sadece bakanları değil, 
Başbakanı da görevden alabilme yetkisine sahip kılınmasıydı. Bu 
bağdaşmayan durum, Danışma Meclisi Anayasa Komisyonunca hazırlanan 
ve Danışma Meclisine sunulan Anayasa Tasarısının, 109. maddeye karşılık 
gelen 126. maddesinin, Danışma Meclisindeki görüşmeler sırasında 
değiştirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Gerçekten, Danışma Meclisi 
Anayasa Komisyonunun hazırladığı Anayasa Tasarısının, Anayasanın 109. 
maddesine karşılık gelen 126. maddesinde şu düzenleme öngörülmekteydi: 

 

 

                                                            
32  Danışma Meclisi S. Sayısı: 166’ya 1 inci Ek, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 

Anayasa Komisyonu Raporu, Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 7, 4 Ağustos 1982 
tarihli 120. Birleşim tutanağı sonuna ekli, s. 49. Madde gerekçesi için ayrıca bkz. AKAD, 
Mehmet ve DİNÇKOL, Abdullah, a.g.e., s. 106. 
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  “Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlardan oluşur. 

Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından 
atanır; usulüne uygun olarak Cumhurbaşkanınca görevine son 
verilebilir. 

Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya 
milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca 
seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır; gerektiğinde Başbakanın 
önerisi üzerine, Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir.”33  

Daha sonra, Danışma Meclisindeki görüşmeler sırasında, Komisyonca 
hazırlanan metinde bazı değişiklikler gerçekleştirilmiş ve Cumhurbaşkanının 
Başbakanı yalnızca TBMM üyeleri arasından belirleyebileceği şeklinde bir 
düzenleme kabul görmüştü. Ayrıca, Komisyonca hazırlanan metinde yer 
alan Cumhurbaşkanına Başbakanı görevden alma yetkisi de Genel Kurulca 
benimsenmemiş ve kaldırılmıştı.34 Komisyonun hazırladığı tasarının 126. 
maddesine karşılık gelen Danışma Meclisinin kabul ettiği metnin 118. 
maddesi, Millî Güvenlik Konseyince de 109. madde olarak benimsenmiş ve 
böylece bugün yürürlükteki 109. madde metni oluşmuştur. Ancak, Danışma 
Meclisi Genel Kurulu tarafından Komisyonca hazırlanan metinde yapılan bu 
değişikliklere karşın, gerekçede onlara paralel bir düzenlemeye gidilmediği 
için, yürürlükteki 109. madde metniyle gerekçesi arasında söz konusu 
çelişkili durum ortaya çıkmış bulunmaktadır.    

1982 Anayasasının 112. maddesi, 109. madde ile birlikte 
değerlendirildiğinde, şu söylenebilir: Başbakana bakanların görevlerinin 
Anayasa ve kanunlara uygun bir biçimde yerine getirilmesini gözetmek ve 
düzeltici önlemleri almak yetkisini tanıyan 112. madde hükmü, Başbakanın 
bakanlar üzerindeki yetkin konumunu belirlerken; bakanların görevlerine, 
“gerektiğinde” Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca son 
verilebileceğini belirten 109. madde hükmü bu resmi tamamlamakta ve 
Başbakanın Bakanlar Kurulu içindeki liderliğinin, salt siyasal gerçeklikten 

                                                            
33  Danışma Meclisi S. Sayısı: 166, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı”, Danışma 

Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 7, 4 Ağustos 1982 tarihli 120. Birleşim tutanağı sonuna 
ekli, s. 32.  

34  Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 9, ss. 415-435; Cilt 10, s. 417.  
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kaynaklanan bir olgu değil; ama bizzat anayasa koyucu tarafından da 
benimsenen bir tercih olduğunu ortaya koymaktadır.35  

Kanımızca, yukarıda anılan Anayasanın 112. maddesinin 3. fıkrası ile 
109. maddesinde bu iki hüküm, günümüzde Bakanların bireysel siyasal 
sorumluluğu ilkesini savunmayı iyiden iyiye güçleştirmiş bulunmaktadır. 
Zira bir Bakanın bireysel siyasal sorumluluğunun harekete geçirilmesi 
yönünde dile getirilen eleştirilerin Başbakan tarafından da benimsenmesi 
durumunda, Başbakanın, ilgili bakana yönelik somut talimatlarla eleştiri 
konusu olan hususun düzeltilmesi için girişimde bulunacağı veya o bakanın 
görevine kolaylıkla son verilebileceği açıktır. Böyle bir yolun izlenmemesi 
halinde ise, artık anılan sorumluluğun Başbakan tarafından üstlenildiği ve bu 
noktadan itibaren yalnızca herhangi bir Bakanın bireysel sorumluluğundan 
değil, ama hükümetin ortak bir siyasal tercihinden doğan sorumluluktan söz 
etmenin daha yerinde olacağı tabiîdir. 

İşte bütün bu anlatılanlardan hareketle bu çalışmada ortaya konulan 
temel anlayış; bakanların bireysel siyasal sorumluluğu ilkesinin ve özellikle 
de anılan sorumluluğun yasama organı tarafından harekete geçirilmesini 
sağlayan “bireysel gensoru” mekanizmasının, çağdaş parlamenter sistemler 
bağlamında sahip olduğu konumun büyük ölçüde aşındığı ve ciddi bir anlam 
kaybına uğradığıdır. Bize göre, anılan kurumun anayasal yapı içinde 
bugünkü haliyle muhafazasının, kendisinden umulan faydanın dışında, farklı 
sonuçların doğmasına ve bir bakanın kendi görev alanı içindeki işlem ve 
eylemlerinden ötürü siyasal sorumluluğunu gerçekleştirmek yerine, başka 
siyasal getiriler sağlamak amacıyla kullanılacağına dikkat çekilmesi 
gerekmektedir. Fikrimizce, anılan mekanizmanın Türkiye’deki seyri de, 
yukarıda işaret etmeye çalıştığımız sakıncanın ne kadar gerçek olduğunu 
ortaya koymaktadır. Gerçekten, çok partili siyasal hayatımızda “bireysel 
gensoru” mekanizmasının yasama organınca başarı ile kullanıldığı ve ilgili 
bakanın düşmesine yol açan iki örnek olayda karşılaşılan görünüm; bireysel 
siyasal sorumluluğun sınırlarını makul biçimde yorumlayan, yapıcı, dengeli 
ve tutarlı bir parlamenter denetim aracının işletilmesinden çok, günlük 
siyasetin dar çıkarlarına sıkışan ve parlamentarizmin rasyonelleştirilmesi 
eğilimleriyle örtüşmeyen siyasal manevralar şeklinde somutlaşmaktadır. Bu 
iki olaydan biri, 1961 Anayasası döneminde Dışişleri Bakanı Hayrettin 

                                                            
35  GÜNDAY, Metin, İdare Hukuku, Yenilenmiş 5. baskı, İmaj Yayınevi, Ankara 2002, ss. 

341-342, 353-354. 1982 Anayasasında, bakanların Başbakana karşı bireysel sorumluluğu 
hakkında, bkz. GÖZLER,  Kemal, a.g.e., ss. 609-610. 
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Erkmen’in; diğeri de, 1982 Anayasası döneminde Devlet Bakanı Güneş 
Taner’in düşürülmesidir.  

 

- V - 

Cumhuriyet döneminde bugüne kadar, gerek Bakanlar Kuruluna, 
gerek bir bakana karşı birçok gensoru önergesi verilmişse de; bunlardan ikisi 
hükûmet, ikisi de bir bakan için olmak üzere yalnızca dördü sonuç vermiş ve 
yasama organınca iki kez hükûmet, iki kez de bakan düşürülmüştür.36  

  V. a) 

Düşürülen ilk bakan, Demirel tarafından kurulmuş olan 43. 
Hükûmette (6. Demirel Hükûmeti), Dışişleri Bakanı olarak görev yapan 
Hayrettin Erkmen’dir. Bu olay, bireysel gensorunun, esasında Bakanlar 
Kurulunun birlikte sorumluluğunu gerektiren bir konuda bile, o yola 
gidilmeyip tek bir bakanın siyasal sorumluluğuna yönelik olarak 
işletilebileceğini; bir diğer deyişle, ne kadar değişik amaçla 
kullanılabileceğini göstermesi bakımından çok ilginç bir örnek 
oluşturmaktadır. Bu ilginç olayın ortaya çıkışı şöyle bir seyir izlemişti:  

                                                            
36  Cumhuriyet tarihinde düşürülen ilk Hükûmet, 1977 seçimleri sonunda CHP Genel Başkanı 

Bülent Ecevit’in kurduğu azınlık Hükûmetinin Millet Meclisinden güvenoyu 
alamamasından sonra, Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel’in başkanlığında 
kurulan koalisyon hükûmetiydi. 1977 yılı sonunda bazı milletvekillerinin Adalet 
Partisinden istifa etmesi ve CHP tarafından verilen gensoru önergesi sonrasında, 31 Aralık 
1977 tarihinde gidilen güven oylamasında CHP ile birlikte güvensizlik oyu vermeleri 
üzerine Demirel Hükûmeti düşürülmüştü (M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 5, Toplantı: 1, 
Cilt: 2, Birleşim: 85, (31.12.1977), ss. 96-97. Düşürülen ikinci Hükûmet, aşağıda 
görüleceği gibi, Mesut Yılmaz Hükûmetiydi. Yılmaz Hükûmeti, 28 Kasım 1998 tarihinde 
TBMM’ce düşürülmüştü (T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Cilt: 
66, Birleşim: 24, (28.11.1998), ss. 280, 300-302). Cumhuriyet tarihinde düşürülen ilk 
bakan, yine aşağıda görüleceği üzere, Demirel Hükûmetinde Dışişleri Bakanı olarak görev 
yapan Hayrettin Erkmen’di. Erkmen, 5 Eylül 1980 tarihinde düşürülmüştü (M.M. 
Tutanak Dergisi, Dönem: 5, Toplantı: 3, Cilt: 16, Birleşim: 130, (05.09.1980), ss. 848, 
849-852). Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar düşürülen ikinci Bakan ise, Mesut Yılmaz 
Hükûmetinde Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev alan Güneş Taner’di. Taner, 
Başbakan Mesut Yılmaz’ın düşürülmesinden hemen önce, aynı gün, 28 Kasım 1998 
tarihinde TBMM’ce düşürülmüştü (T.B.M.M. Tutanak Dergisi , Dönem: 20, Yasama 
Yılı: 4, Cilt: 66, Birleşim: 24, (28.11.1998), ss. 279, 297-299). Bu konuda bkz. ONAR, 
Erdal, “Güncel Demokrasilerde Parlamentonun Rolü: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Örneği”, Erdoğan Teziç’e Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları Armağan Serisi, 
No. 5, (Tarihsiz), s. 109.     
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  14 Ekim 1979 tarihinde yapılan Cumhuriyet Senatosu kısmî 
yenileme seçimlerinde ve boşalan 5 milletvekilliği için aynı tarihte yapılan 
Millet Meclisi ara seçiminde iktidardaki CHP ciddî bir yenilgiye 
uğradığından37, Başbakan Bülent Ecevit 16 Ekim 1979 tarihinde istifa 
etmiş38 ve Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, 24 Ekim 1979 tarihinde, yeni 
Hükûmeti kurma görevini Adalet Partisi Genel Başkanı ve Isparta 
Milletvekili Süleyman Demirel’e vermişti.39 Demirel, 12 Kasım 1979 
tarihinde kurduğu Adalet Partisi azınlık Hükûmetini Cumhurbaşkanlığına 
sunmuş ve yeni Bakanlar Kurulu (Türkiye Cumhuriyetinin 43., Demirel’in 6. 
Hükûmeti), aynı gün Cumhurbaşkanınca onanmıştı40 Hükûmet programı 19 
Kasım 1979 tarihinde Millet Meclisinde okunuyor ve 25 Kasım 1979’da 
yapılan güven oylamasında, Millî Selâmet Partisi ve Milliyetçi Hareket 
Partisinin tam kadro hazır bulunup güvenoyu vererek dışardan desteklediği 
yeni Hükûmet, 208 ret ve 1 çekimsere karşı 229 kabul oyuyla Millet 
Meclisinin güvenini sağlıyordu.41  

Ancak, güven oylamasının üstünden henüz 1 yıl bile geçmeden, 
Millî Selâmet Partisi ile Demirel Hükûmeti arasında sorunlar yaşanmaya 
başlamıştı ve sonunda Millî Selâmet Partisi Meclis Grubu, hükûmetin tümü 

                                                            
37  Cumhuriyet Senatosunun 50 iskemlesi için gidilen kısmî yenileme seçiminde, AP 33, CHP 

12, MSP 4 ve MHP 1 senatörlük kazanmıştı. Aydın, Edirne, Konya, Manisa ve Muğla 
illerinde boşalan birer milletvekilliği için yapılan ara seçimde ise, beş milletvekilliğini de 
AP kazanmıştı. Bkz. Milliyet, 16 Ekim 1979.  

38  Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’e sunduğu 16 Ekim 1979 tarihli 
istifanamesinde şöyle demekteydi: 

 “Sayın Fahri S. Korutürk 
 Cumhurbaşkanı 
 Ankara 
 14 Ekim seçimlerinin sonuçları ve bu sonuçların Millet Meclisine yansıması, bir Hükümet 

değişikliğini gerekli kılmaktadır. 
 Bu nedenle Bakanlar Kurulunun istifasını yüksek tasviplerinize saygıyla sunarım.”  
 Cumhurbaşkanı Korutürk te, Başbakanlığa yazdığı cevabî yazıda, istifanın kabul 

edildiğini, o güne kadar yürütülmüş olan memleket hizmetleri için teşekkür ederek 
bildiriyor ve yeni Hükûmet kuruluncaya kadar göreve devam edilmesini istiyordu. Resmî 
Gazete, 18 Ekim 1979, Sayı: 16788.  

39  Resmî Gazete, 25 Ekim 1979, Sayı: 16795. 
40  Resmî Gazete, 13 Kasım 1979, Sayı: 16808. 
41  M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 5, Toplantı: 3, Cilt: 13, Birleşim: 8, (25.11.1979), ss. 

225, 227-230; Milliyet, 26 Kasım 1979. 
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için olmasa da, Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen için 29 Temmuz 1979 
tarihinde bir gensoru önergesi vermişti. Millî Selâmet Partisi Genel Başkanı 
Necmettin Erbakan ile MSP Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili 
Süleyman Arif Emre ve Adana Milletvekili Hasan Aksay’ın imzasıyla Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan gensoru önergesinde aynen şöyle 
denilmekteydi:  

“AP azınlık Hükümetinin Dışişleri Bakanı Sayın Hayrettin 
Erkmen, 8 aydan beri tutum ve davranışlarıyla dış politikamızda 
millî menfaatlerimizi ihlal etmekte, telafisi imkânsız neticelere 
sürüklemektedir. Şöyle ki: 

1. Sayın Bakan göreve başlar başlamaz, bizi neticede 
Avrupa’ya vilayet yapacak, Türkiye’yi İslâm dünyasından ayırıp, 
Batı ile siyasi birleştirmeye müncer olacak, Ortak Pazara sokmaya 
teşebbüs etmiştir.  

2. Ege’deki haklarımızı korumak şöyle dursun, 714 sayılı 
Notam’ı sebepsiz yere kaldırmış, Ege’deki adaların Yunanlılarca 
tahkim edilmesine ilaveten, Yunanlıların Ege’yi kendi gölleri olarak 
kabullenmelerine zemin hazırlamıştır. 

  Bu yüzden Ege hava kontrolü Yunanlıların eline geçmiştir.  

  3. Batı Trakya’da zulme uğrayan kardeşlerimize asla sahip 
çıkmamıştır. 

 4. Bu Bakan, (İran’a reeksport yaptırmam) diyerek, İslama 
döndüğü için Batılıların koyduğu ambargoda İran’ın değil 
Batılıların yanında yer almıştır. 

  5. Afganistan; 

 Bu Bakan, Afganistan’a vaki komünist tecavüzleri karşısında 
Amerika müsaade etmediği için konuşamamış, Afganlı mücahitlere 
gönül yardımı bile yapamamıştır.  

  6. İslam Konferansı; 

 Bu Bakan, son İslam Konferansını, koşup Brüksel’e yetişmek 
bahanesiyle yarıda bırakmış, konferansta alınan çok önemli tarihi 
kararları milletimize müjdeleyeceğine, «Konferasta ihtilâf çıktı» diye 
ancak İsrail’i memnun edecek mahiyette beyanlar vermiştir. «Bu 
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konferansta alınan kararlar ülkemizi bağlamaz» diyerek menfi bir 
tutum takınmış, Müslüman ülkelerle münasebetleri zedelemiştir. 

  7. İsrail’in emperyalist hedefleri ve tecavüzleri karşısındaki 
tutumu;  

 Bilindiği gibi, bugünkü İsrail, dünya siyonizm planlarının 
bir adımı olarak kurulmuştur. İsrail Meclisinin önünde heykeli 
bulunan Theodor Henzl’in, yüz sene evvel hazırladığı plan, önce 
merkezi Kudüs olmak üzere bir İsrail devletinin kurulmasını, bilara 
de adım adım ilerleyerek Fırat, Dicle ve Nil havzalarının, yani 
Anadolumuzun İsrail’e vilayet yapılmasını esas almaktadır.  

İsrail son aylarda, tecavüzleri daha da artırmış, işgal ettiği 
Müslüman topraklarından çekilmesi lazım gelirken, tam tersine, bir 
yandan bu bölgelerde sürekli olarak yeni yerleşme merkezleri tesis 
etmekte, diğer yandan bu bölgelerdeki Müslüman halka terörist 
tecavüzler düzenlemektedir.  

Bütün bu olaylar cereyan ederken, bu Bakan sadece 
susmuştur ve bilakis İsrail’le münasebetleri geliştirmeye özenmiştir. 

8. Bu vahim olaylar üzerine, bütün Müslüman ülkelerin 
Dışişleri Bakanları İsrail’in tecavüzlerini telin ve önlemek 
maksadıyla, Ortadoğu ve dünya sulhü bakımından büyük öneme haiz 
Amman Konferansını tertip ettiler. Bu Bakan, 11 – 13 Temmuz 
tarihleri arasında yapılan bu toplantıya gitmedi. Bunun yerine 
Sofya’ya gitmeyi tercih etti.  

9. Son olarak, İsrail Parlamentosundan 1400 yıllık İslam 
şehri Kudüs’ü kendisine devlet merkezi yaptığına dair bir karar aldı. 
Bu olay, asrımızın en mühim olayıdır. İslam âleminin haklarına, 
Orta-doğu ve Dünya sulhüne karşı pervasızca ve küstahça bir 
tecavüzdür.  

İsrail’in Kudüs’ü başkent ilân etmesi, aynı projenin bir 
diğer bölümü olan Anadolumuzu kendilerine vilayet yapma adımının 
bir başlangıcıdır. Böyle tarihi bir olay karşısında, yapılacak ilk iş, 
İsrail’le münasebetleri olan Türkiye’den başka bir ülke mevcut 
değildir. 1973’ten beri her İslam Konferansında Türkiye’nin 
İsrail’le münasebetlerini kesmesi ısrarla talep edilmektedir.  
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Son Kudüs olayı, vahim bir olaydır ve artık münasebetlerin 
kesilmesi lazımdır. Bu Bakan, Müslüman ülkelerle her türlü 
münasebetlerimizin geliştirilmesine mani olmaktan başka bir işe 
yaramadığı halde, ısrarla İsrail’le münasebetlerimizi devam 
ettirmekte, İslam âlemini itmekte, karşılıklı olarak sağlanacak milli 
menfaatleri ihlal etmektedir.  

Yukarıda arz edilen sebeplerden dolayı, Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Dışişleri Bakanı hakkında gensoru açılmasını arz 
ve talep ederiz.” 42                     

Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkında MSP Meclis Grubunca 
verilen gensoru önergesi incelendiğinde, önergede bir eksiklik olarak ileri 
sürülen hususların hemen hepsinin, bir bakanın görev alanındaki işlerin çok 
ötesinde, Hükûmetin birlikte sorumluluğunu gerektiren konular olduğu 
görülecektir. Gerçekten, bir ülkenin, bugün Avrupa Birliği olarak 
adlandırılan, o yıllardaki adıyla Ortak Pazar veya Avrupa Ekonomik 
Topluluğu gibi çok kapsamlı ve sıkı bir birlikteliği gerektiren uluslararası bir 
kuruluşa üye olması, o ülke için fevkalade önemli bir karardır ve herhalde 
böyle önemli bir karara ulaşmanın sorumluluğunun, Hükûmete değil de, 
yalnızca Dışişleri Bakanına bırakılması düşünülemez. Aynı şekilde, Kudüs’ü 
başkent ilân etmiş olan İsrail’le diplomatik ilişkilerin kesilmesi de, eğer 
gerekiyorsa, Dışişleri Bakanının değil, Hükûmetin alabileceği bir karardır. 
Bu nedenle, böyle bir karar almamanın, bu konuda çekingen davranmanın 
sorumluluğunun da, yine, Dışişleri Bakanına değil, Hükûmete yüklenmesi 
gerekecektir. Nitekim, Millet Meclisinde, önergenin gündeme alınıp 
alınmayacağına karar verilen görüşmede, MSP Grubu adına konuşan ve 
önergenin gündeme alınmasını isteyen Malatya Milletvekili Recai Kutan da, 
konuşmasının çoğu yerinde, Adalet Partisi iktidarının, Hükûmetin 
sorumluluğundan söz etmekteydi. Konuşmasında, Kutan’ın şöyle dediğini 
görüyoruz: 

“…Muhterem arkadaşlarım, pek çok meselede olduğu gibi, 
dış politikada da Adalet Partisinin uzun vadeli, ciddi ve tutarlı bir 
görüşü mevcut değildir. Şahsiyetli bir dış politika, milli bir dış 
politika yerine, Batının paralelinde günlük politikalar tercih 
olunmaktadır… 

                                                            
42  M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 5, Toplantı: 3, Cilt: 16, Birleşim: 126, (28.08.1980), s. 

772.  
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Yukarıda Adalet Partisinin uzun vadeli sürekli ve kararlı bir 
dış politika görüşünün bulunmadığını ifade etmiştim. Bu iddiamızın 
doğruluğuna yürekten inanmakla beraber, dış politikalarının hiç 
değişmeyen şuurla ve kararlılıkla tatbik edilen bir çizgisi vardır ki, 
haklarını yemiş olmamak için bunu da ifade etmek 
mecburiyetindeyiz. Bu çizginin göze batan yanları şunlardır: Her 
zaman Batı yanlısı ve Batıya bağlı olmak.               

Her zaman İsrail’e, Yunan’lıya müsamahakâr ve dost 
bunlarla aynı safta olmak. 

Müslüman ülkeleri küçük görmek ve her zaman 
münasebetleri belli bir mesafede ve soğuk tutmak. 

… 

Birinci arz edeceğim mesele, Ortak Pazar’la ilgilidir. Her 
vesileyle «Biz daha 9 aylık bir Hükümetiz, biz bu dönemde ancak 
devraldığımız enkazı tamirle uğraşıyoruz» diye(n) Adalet Partisi 
Hükümeti ve onun Dışişleri Bakanı her ne hikmetse, daha 
iktidarlarının 3 ncü ayında Ortak Pazar meselesine dört elle 
sarılmışlardır… 

… 

Muhterem milletvekilleri; Ortak Pazar, Türkiye’yi İslâm 
âleminden kopartıp, Batı Hıristiyan potası içerisinde eritmek isteyen 
bir Siyonist planıdır. Ancak bu planlar yürümemiştir, bundan sonra 
da yürümeyecektir. Üç tane «Batı Kulüp» üyesinin ve beynelmilel 
kozmopolitin keyfi için bu aziz millet Hıristiyan Avrupa’ya hizmetçi, 
uşak ve işçi olacak değildir. Bu kürsüden ilan ediyoruz, kimsenin 
gücü buna yetmeyecektir. Bu aziz millet ve bu milletin temsilcisi olan 
Parlamento, Allah’ın izniyle şu gök kubbeyi Ortak Pazarcıların 
tepesine indirecektir. 

… 

İkinci mesele olarak, Ege’deki haklarımız hakkında bilgi arz 
edeceğim. Yunanlılar adım adım «Megalo İdea» denilen bir ham 
hayalin gerçekleştirilebilmesi için gayret içerisindedirler. İlk adım 
olarak da Ege’yi bir iç deniz haline getirmeyi planlamışlardır. 
Yunanlılar, Lozan Anlaşmasına aykırı olarak 12 Ada’da tahkimat 
yaptılar. Bu Hükümet ve bu Bakanın «Bu tahkimat sökülmelidir» 
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diye bir sözünü duyanınız ve ciddi bir teşebbüslerini göreniniz var 
mı? 

…İsrail’in son küstahlığı, Kudüs’ü başkent yapmış 
olmasıdır. Nitekim İsrail Meclisi son aldığı bir kararla Kudüs’ü 
başkent ilân etmiştir… İşte İsrail, Müslümanlar için bu kadar önemli 
olan Kudüs’ü ve Mescidi Aksâ’yı başkent ilan eti. İlan etti de, acaba 
bizim Dışişleri Bakanımız ve Bakanlığı ne yaptı? Kınadılar… Bütün 
bu olan biten hadiseler muvacehesinde, İsrail’le siyasi ilişkilerimiz 
derhal kesilmeli ve İsrail Elçiliği kapatılmalı idi. Ama görüyorsunuz 
ki, bu Adalet Partisi iktidarının ve bu Bakanın zihniyeti yüzünden 
Müslüman ülkeleri kırıp karşımıza alma pahasına, milli 
menfaatlerimizi zedeleme pahasına İsrail’le ilişkiler kesilemiyor…” 
43    

Benzer şekilde, CHP Grubu adına konuşan ve Dışişleri Bakanı 
Erkmen hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınmasını isteyen 
İstanbul Milletvekili Hikmet Çetin de, konuşmasında, sık sık Hükûmetin 
başarısızlığına yollama yapıyordu. Bu bağlamda, Hikmet Çetin, şöyle 
diyordu: 

“…Bu Hükümet biçiminin, programının, ekonomik ve sosyal 
politikasının başından beri karşısında olduk. Bunların, ülkenin temel 
sorunlarına çözüm getiremeyeceğini, 10 aya yaklaşan uygulama da 
açıkça göstermiş bulunmaktadır.  

Uygulamaya konulan ekonomik modelin ülkeyi daha da dışa 
bağımlı hale getireceğini ve beraberinde ülke yararına olmayan 
sakıncalı ve yanlış dış politikayı da getireceğini, ilk günden beri ileri 
sürdük… 

Çağımızda iç ve dış sorunlar bir bütündür. Dış siyasal 
sorunlarla dış ekonomik sorunlar ve ilişkiler iç içedir. Hele 
Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu ekonomik bunalımda bu 
konular daha da iç içe girmiştir. Bugünkü Hükümet tek ümidini 
ekonomik alanda dışarıya ve oradan gelecek olan kaynaklara 
bağlamıştır. Bunun elbette ki dış politikada da bir yansıması olacağı 
kaçınılmazdı. Bunların değişik örnekleri ve uygulamaları 10 aylık 
süre içinde açıkça görülmüştür… 

                                                            
43  M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 5, Toplantı: 3, Cilt: 16, Birleşim: 126, (28.08.1980), ss. 

773-777.  
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Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye’de dışarıdan güdümlü 
bir ekonomik politika uygulanmaktadır. Bu alanda daha da ileri 
gidilerek, ekonomik ve sosyal açıdan geriye dönülmesi güç adımlar 
atılmıştır. Örneğin Uluslararası Para Fonu ile 3 yıllık bir anlaşma 
yapılması, ülkede yürütülecek ekonomik ve sosyal politikayı 
belirlerken, dış ekonomik ve siyasal ilişkileri de giderek daha çok 
dışa bağımlı hale getirmektedir… 

Daha önce de belirttiğim gibi; Hükümet, ekonomik 
sorunların çözümünü âdeta tümüyle dışarıdan bekleme 
eğilimindedir… 

Değerli milletvekilleri; Hükümet, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu konusunda geçmişteki politikaları ve önerileri yanlış 
değerlendirmiş, AET ile olan ilişkilerde ödün verici bir tutum içine 
girmiştir. Bu arada ciddi hiçbir hazırlık yapmadan, bir yandan 
Avrupa Ekonomik Topluluğundan tam üye talebinde bulunacağı ileri 
sürülürken, öte yandan işçilerin serbest dolaşım takvimini ileri bir 
tarihe atmayı kabul etmiştir…” 44                 

Konuşmasının devamında Çetin, MSP’nin gensoru önergesinde 
Hükûmetin dış politikası hakkında 9 önemli saptamada bulunulduğuna 
işaret ederek, şöyle diyordu: 

“Bu Hükümetin kurulmasında katkıda bulunan, 
başlangıçtan bu yana oylarıyla bu Hükümete destek olan Milli 
Selâmet Partisinin, Hükümetin dış politikası hakkında 9 noktada 
toplanan önemli görüşleri ve iddiaları var. Bunların askıda 
bırakılabilecek konular olduğunu sanmıyoruz… 

Bugünkü Hükümet, Milliyetçi Hareket Partisi ve Milli 
Selâmet Partisinin desteği ve oylarıyla kurulmuş bulunan bir azınlık 
hükümetidir. Şimdi, destek veren partilerden biri, en azından dış 
politikada Hükümete ters düşen bir görüş içine girmiş ve Gensoru 
vermiş bulunmaktadır. 

Bu konular gündeme alınıp konuşulmaz ise; şu ya da bu 
şekilde bir sonuca ulaştırılmaz ise, Hükümet bundan böyle hangi 

                                                            
44  M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 5, Toplantı: 3, Cilt: 16, Birleşim: 126, (28.08.1980), ss. 

778-779.  
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oyla, hangi destekle dış politika konularını yürütme olanağı 
bulacaktır… ” 45  

 Çetin, konuşmasının sonunda, CHP olarak gensorunun gündeme 
alınmasının lehinde oy kullanacaklarını açıklıyor; ancak, bunun, gensoruda 
belirtilen görüşlerin ve gerekçelerin tümüne katıldıkları anlamına 
gelmeyeceğini de ayrıca belirtmek ihtiyacını duyuyordu. Çetin’in bu sözleri 
tutanaklara şöyle yansımıştı: 

“…Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Sayın Dışişleri Bakanı 
hakkındaki Gensorunun gündeme alınarak konunun tüm 
ayrıntılarıyla konuşulmasına olanak sağlanması yönünde oy 
kullanacağız. 

Bu, bu Gensoruda belirtilen görüşlerin ve gerekçelerin 
tümüne aynen katıldığımız anlamına gelmez. Gensoru gündeme 
alındığı takdirde Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu Hükümetin dış 
politikası hakkındaki görüşlerimizi ayrıca Yüce Meclise sunma 
olanağını da bulmuş olacağız…” 46           

Tüm konuşmalar bitince, söz alan Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, 
hiçbir Dışişleri Bakanının kişisel bir politikasının olamayacağının altını 
çiziyor ve yaptığının, Meclisin güvenine mazhar olmuş bulunan Hükûmetin 
belirlediği politikayı uygulamaktan ibaret olduğunu söylüyordu. Erkmen, 
şayet Hükûmetin saptadığı politika dışında bir uygulaması olmuşsa, bunun 
önce Hükûmet içinde, sonra da Grupta ele alınması gerektiğinde ayrıca işaret 
etmekteydi. Erkmen’in bu konuda söyledikleri, aynen şöyleydi: 

“…Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, önerge, 
yakışıksız bir ithamla başlıyor; «Dışişleri Bakanı, güttüğü 
politikayla, milli menfaatlerimizden uçaklaşmış, telafisi imkânsız 
yahut çok güç neticelere sürüklemiştir memleketimizi» diyor.  

İnsaftan insanın nasibi olmazsa, bu kadar iri laflar ve ispatı 
hakikaten imkânsız ve vebali çok ağır lafları söyleyebilir, tabii, 
insaftan nasibini keserse. «Onlar ne imiş, ne mevceler getirmişim?» 
madde madde anlatıyor… 

                                                            
45  M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 5, Toplantı: 3, Cilt: 16, Birleşim: 126, (28.08.1980), ss. 

779-780. 
46  M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 5, Toplantı: 3, Cilt: 16, Birleşim: 126, (28.08.1980), s. 

780. 
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Bu, cidden insafsız bir siyasi muarıza değil, hatta bir hasma 
dahi reva görülmemesi lazım gelen ithamı sahiplerine etmiyorum; 
yakışıksızlığı tespitle, tutarsızlığını belirtmekle yetineceğim.  

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, benim, özel, şahsi 
bir dış politikam olamaz; hiçbir Dışişleri Bakanının şahsi ve özel bir 
dış politikası olamaz. Dışişleri Bakanlarının görevi, mensup olduğu 
hükümetin tespit ettiği, Meclislerin tasvibine mazhar olmuş 
politikaları uygulamaktır. Eğer ondan inhiraf ederse, o zaman o 
politikayı yürütememenin sorumluluğunu, mevkiini terk etmekle 
öder. O da hükümetin içinde önce, grubun içinde sonra 
hesaplanacak bir husustur.  

Nerelere getirmişim? Ben, Hükümetin politikasını ve 
Meclisin tasvibine mazhar olmuş, programıyla belli politikasını 
yürütüyorum ve o politika, Milli Selâmet Partili muhterem 
milletvekillerinin de müspet oylarıyla tekevvün etmiş bir politikadır 
ve onların oyları layık olmasaydı, ne o politikanın tatbik edilmesi, ne 
de benim Dışişleri Bakanı olmam mümkün olurdu.  

İşte size bir ahde vefasızlık: Dün tasvip ettiği politikayı, 
bugün, li sebebil minel esbab (sebebi bilinmez, hikmetinden sual 
olmaz) Dışişleri Bakanının sırtına sarıp, meselenin altından çıkmaya 
çalışıyor. O kadar kolay değil. Daha dün, sekiz dokuz ay evvel olmuş 
bitmiş işler bunlar ve zabıtlarda duruyor; mürekkepleri kurumamış 
henüz bunların. 

Bu politika nedir, dış politika? Bizim Hükümetimizin 
yönettiği, yürüttüğü dış politika nedir? Cumhuriyetin geleneksel 
politikasıdır; Atatürk’ün çizdiği politikadır… 

Evet; bu, benim yürütmeye çalıştığım –muvaffakım veya 
değilim, o ayrı konu; ama yürütmeye çalıştığım– politika, Büyük 
Meclisin tasvibinden geçmiş geleneksel Cumhuriyet politikasıdır, 
Cumhuriyet dış politikasıdır; Atatürk çizgileri içinde çerçevelenmiş 
dış politikadır. Bunun tatbikatından herhangi bir yanlışlığım da 
olsa, gene neticenin Hükümete gelmesi lazımdır. Grup içinde 
halledilmemişse, Dışişleri Bakanının hataları Meclis içinde 
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halledilebilir; ama Hükümete yönelik olarak gelmesi lazımdır. 
Çünkü, bu politika Hükümetin politikasıdır… ” 47   

Dışişleri Bakanı Erkmen’in, izlenen dış politikanın, sorumluluğu 
gerektiren bir tarafı varsa, bunun muhatabının kendisi değil, o politikayı 
saptayan ve programına koyup, Millet Meclisinden de güvenoyu alan 
Hükûmet olduğuna ilişkin bu sözlerine rağmen, yapılan oylamada, Bakan 
Erkmen’e karşı Milli Selâmet Partisi Meclis Grubu adına Genel Başkan 
Necmettin Erbakan ve iki arkadaşınca verilen gensoru önergesinin gündeme 
alınması Millet Meclisince kabul edilmişti.48   

Millet Meclisi Genel Kurulunca, gündeme alınması kabul edilen bu 
gensoru önergesi üzerindeki görüşmelerin Danışma Kurulunun kararı 
doğrultusunda 2 Eylül 1980 tarihinde yapılması kararlaştırıldığı halde49; 
anılan günkü birleşimde çoğunluk sağlanamadığı için, görüşmelere 3 Eylül 
1980 tarihli 128. Birleşimde başlanabilmişti.50 Bu görüşmede 
gerçekleştirilen konuşmaların, gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmamasının görüşüldüğü 28 Ağustos 1980 tarihli 126. Birleşimdeki 
konuşmalardan farklı olmadığı görülmektedir. Gerçekten, MSP Grubu adına 
söz alan Malatya Milletvekili Recai Kutan, Dışişleri Bakanı Erkmen’i Ortak 
Pazara girmenin gayreti içinde bulunmakla suçlamaya devam ediyor; 
Kudüs’ü başkent ilân eden İsrail’e gösterilen tepkinin, bu emrivakinin 
şiddetle reddedildiğinin beyan edilmesiyle sınırlı kaldığını, bunun çok cılız 
bir tepki olduğunu belirtiyor ve İsrail ile ülke ile diplomatik ilişkilerin 
kesilmesi gerektiğini savunuyordu. Kutan’ın değinilen konulardaki sözleri 
şöyleydi: 

“…Perşembe günkü konuşmamızda Ortak Pazar konusunda 
şunları ifade etmiştik: Ortak Pazar sadece bir iktisadi ve ticari 
faaliyet değildir. İktisadi ve ticari faaliyetler gibi masum sıfatlarla 
içimize sokulmak istenen bir «Truva Atı» dır. Hal böyleyken, Sayın 
Dışişleri Bakanı, daha iktidarlarının başından itibaren Ortak Pazar 

                                                            
47  M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 5, Toplantı: 3, Cilt: 16, Birleşim: 126, (28.08.1980), s. 

785. 
48  M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 5, Toplantı: 3, Cilt: 16, Birleşim: 126, (28.08.1980), s. 

789. 
49  M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 5, Toplantı: 3, Cilt: 16, Birleşim: 126, (28.08.1980), s. 

789. 
50  M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 5, Toplantı: 3, Cilt: 16, Birleşim: 128, (03.09.1980), s. 
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meselesine dört elle sarılmıştır. Milletimizin ve meclislerimizin 
temayüllerini hiçe sayarak, bir an önce Ortak Pazar’a tam üye 
olabilmenin gayreti ve telaşı içerisindedir.    

… 

Ey benim muhterem arkadaşım, reddettiniz de sonuç ne oldu 
Sayın bayım? Yahudiler bıyık altından güldüler ve hâlâ da gülmekte 
devam ediyorlar. «Siz şiddetle reddetmeye, kınamaya devam edin, 
biz işimize bakarız; Kudüs, Başkentimiz olmuştur bile» diyorlar. 

Böylesine cılız, böylesine cansız ve ruhsuz bir reaksiyon olur 
mu? Var mısınız İsrail’le ilişkileri kesmeye? Ne gezer…” 51     

CHP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Hikmet Çetin de, 
gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasının görüşüldüğü 126. 
Birleşimdeki gibi, bu 3 Eylül 1980 tarihli 128. Birleşimde de, sözlerine 
Dışişleri Bakanı Erkmen’in değil, Hükûmetin başarısızlığına dikkat çekerek 
başlıyor ve aynen şöyle diyordu: 

  “Sayın Başkan, Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

 İç ve dış konular, dış ekonomik ilişkilerle dış siyasal ilişkiler, 
özellikle Türkiye’nin jeopolitik durumunda ve Türkiye’nin yapısında 
bir ülkede birbirinden soyutlanamaz, ayrılamaz. Getirdiği ekonomik 
modelle, uyguladığı ekonomik politikayla bu Hükümetin, ulusal 
çıkarları ve yararları gerçekçi ve çağdaş bir bakışla gözeten bir dış 
politikayı istese de izleyemeyeceği açıktı. Hükümet, ekonomik 
güçlükleri, ulusal gücümüze ağırlık verip harekete geçirerek değil, 
dış kaynaklara ümit bağlayarak çözmeye çalışıyor; daha doğrusu, 
çözebileceğini sanıyor.   

 Tüm çözümü böylesine dış kaynaklara bağlamak temel 
sorunlara çözüm getirmeyeceği gibi, ülkenin dış siyasal ilişkilerini 
de giderek bağımlı hale getirmektedir. Alınan kredilerin de, 
yatırımları, üretimi ve bu yolla ulusal gücümüzü artırmaya değil, 
tüketime dönük alanlarda kullanılması, ekonomik ve siyasal 
bağımlılığı artırarak, sürekli kılmaktadır. 

                                                            
51  M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 5, Toplantı: 3, Cilt: 16, Birleşim: 128, (03.09.1980), ss. 

808-811. 
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 … 

Biz Cumhuriyet Hak Partisi olarak, daha başlangıcından, bu 
hükümet modeli ile ülkenin iç ve dış hiçbir temel sorununa çözüm 
getiremeyeceğini söylemiştik. Sorumluların aksi yöndeki beyanlarına 
karşın, gerçekler bugün tüm açıklığı ile ve tüm acılığı ile 
ortadadır…” 52  

 Çetin, konuşmasının devamında zaman zaman Dışişleri Bakanı 
Erkmen’in, hatalı olduğuna inandıkları tutumlarına değiniyorsa da, ağırlıklı 
olarak eleştirilerini Hükûmete yöneltmekteydi. Bu bağlamda, sözlerini şöyle 
sürdürüyordu:  

“Dış siyasal ilişkilerle dış ekonomik ilişkilerin ayrılmazlığı 
bu Hükümet döneminde büyük ölçüde ihmal edilmiş, daha önce 
başlatılan girişimler de yürütülememiştir. Gerek dost ve kardeş 
İslam ülkeleriyle, gerek komşularımızla ve sosyalist ülkelerle olan 
ekonomik ilişkiler, Hükümetin izlediği tek yönlü ve güdümlü politika 
sonucu büyük ölçüde aksamıştır. Bu politika, ülkeye önemli yararlar 
ve olanaklar sağlayacağına inandığımız hizmet dış sunumunu da 
olumsuz yönde etkilemektedir…” 53  

Çetin, konuşmasının sonunda, tıpkı önceki Birleşimde de 
vurguladığı gibi, Milli Selâmet Partisinin önergesinde ileri sürdüğü 
hususların bir kısmına katılmadıkları, sorunlarda anlaşsalar bile çözümünde 
anlaşamadıkları konular olabileceğine dikkat çekmekte; kendileri için, 
Hükûmetin dış politikasının ve bu politikanın sakatlığının, yanlışlığının 
önemli olduğunu belirtmek ihtiyacını duymaktaydı. Gerçekten, CHP Grubu 
adına konuşan Çetin, sözlerini şöyle tamamlıyordu: 

“Değerli milletvekilleri, kısaca bu Hükümetin kuruluşu, 
politikası, anlayışı ve uygulamasıyla ülkenin hiçbir temel sorununa 
getirmeyeceği bir kere daha ve tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır. Bu 
nedenlerle, başından beri, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu 
Hükümete güvensizliğimizi belirttik.  

                                                            
52  M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 5, Toplantı: 3, Cilt: 16, Birleşim: 128, (03.09.1980), s. 

812. 
53  M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 5, Toplantı: 3, Cilt: 16, Birleşim: 128, (03.09.1980), s. 

813. 
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Şimdi ise, Hükümetin kurulmasına olanak sağlayan ve 
Hükümeti oylarıyla bugüne kadar destekleyen Milli Selâmet Partisi, 
Hükümetin dış politikası ve Dışişleri Bakanı hakkında güvensizliğini 
belirterek Gensoru vermiş bulunmaktadır. Milli Selâmet Partisinin 
Gensorusunda katıldığımız, katılmadığımız konular olabilir; 
ağırlıklar farklı olabilir; sorunlarda anlaşsak bile, bazılarının 
çözümünde ayrılıklar olabilir. Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi için 
önemli olan, bugünkü Hükümetin dış politikasıdır, dış politikasının 
sakatlığıdır, yanlışlığıdır. Bunların başlıcalarını bu süre içinde 
örnekleriyle ortaya koymaya çalıştım…” 54         

Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen de, MSP Meclis Grubu adına 
verilen gensoru önergesinde ileri sürülen hususlara yeniden değinerek 
başladığı konuşmasında, bu konuların bütçe görüşmeleri sırasında da 
tartışıldığını ve MSP Grubunun Bütçeye o zaman olumlu oy verdiğini 
belirtiyor, Partinin tezat içindeki bu tutuma dikkat çekiyordu. Erkmen, 
önergede ileri sürülenlerin hepsinin, Hükûmetin politikasını yansıttığının 
da tekrar altını çizmekteydi. Bu bağlamda, Erkmen, şöyle diyordu: 

“…Önergenin gündeme alınıp alınmaması konusunun 
tartışıldığı birleşimde, bu önergenin bir ahde vefasızlık örneği veya 
ürünü olduğunu ifade etmiştim, o noktayı tekrar etmek ve tespit 
etmek istiyorum. 

Şöyle ki Sayın Başkan, bu önergede 9 madde var, dış 
politikamızın yanlış yönde olduğunu iddia eden 9 madde var. Bu 9 
maddenin 6 tanesi Bütçe görüşmeleri sırasında teker teker 
tartışılmış ve Bütçe oylaması sırasında bu 6 madde üzerinde izhar 
edilen tereddütlere, öne sürülen fikirlere ve dile getirilen eleştirilere 
rağmen, hatta çoğuna önerge sahiplerinin katılmadığı bu eleştirilere 
rağmen, önerge sahiplerinin idare ettikleri Parti Grubu bu Mecliste, 
bu bütçeye olumlu oy kullanmıştır. Buradaki tezatı görmüyor 
musunuz? 

Hem altı maddeyi ayrı ayrı tartıştıktan sonra kabul 
edeceksiniz, Bütçe ile, sonra bayatlamış olarak sofraya 
getireceksiniz; bunda mantık bulabiliyor musunuz?   

                                                            
54  M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 5, Toplantı: 3, Cilt: 16, Birleşim: 128, (03.09.1980), s. 

817. 
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… 

Gene bu önergede anlaşılması imkânsız bir hal var. Önerge 
başlarken diyor ki, «Bu Dışişleri Bakanı, tutum ve davranışlarıyla 
milli menfaatlerimize aykırı çizgilere sürüklemiştir dış politikamızı.»  

Sonra okuyoruz önergeyi madde madde, sonra dinliyoruz 
hatipleri satır satır; hiçbirisinde benim bu politika ile 
irtibatlandırıldığım tavır ve tutumumun bağlantılı gösterdiği bir 
nokta yok.  

O zaman siz, dış politikanın kendisine ve hükümetin dış 
politikasının karşısındasınız; ama programına destek olmuşsunuz, 
bütçesine oy kullanmışsınız ve belki de karşısına çıkmayı bugün için 
olsun belki pek lüzumu görmüyorsunuz. 

O vakit teker teker bakan koparmak suretiyle bir hükümeti 
zaafa uğratmak ve memleketin hükümetini içeride ve dışarıda 
mütereddit, ne yapacağını bilmez bir heyet gibi göstermeye 
çalışmak…Bu, politika değil, affedersiniz. 

… 

Bu iddiaların tümü buz üstünde yazıdır. Hiçbirisinin 
gerçekle alâkası yoktur. Aydınlanmak ihtiyacıyla verilmişse bu 
önerge, gerçekler bütün çıplaklığı ile huzurunuzda arz edilmiştir. 
Bunlar zaten malumunuz olan hususlar idi., aylardan beri 
tartıştığımız konulardır. Yok eğer başka bir maksatla verilmişse, ki 
maksat öyle olduğu anlaşılıyor; maksatlıyı maksadından 
döndürmeye imkân yoktur. Batıla sapan butlan ile hüküm giyer. 
Eğer batıla sapmışlarsa butlan ile hüküm giyeceklerdir… 

Bütün bu konular, hepsi hükümet politikasının teker teker 
mevzularıdır ve benimle irtibatını önerge sahipleri tespit edebilmiş 
değillerdir. Hükümete güvenoyu veren, Bütçesine güvenoyu veren, 
iki ay evvel güvenoyu veren bir partinin böyle bir saplantı içinde 
bulunması cidden düşündürücüdür, üzücüdür…” 55    

Görüşmeler tamamlandığında, Birleşimi yöneten Başkanvekili 
Memduh Ekşi, Dışişleri Bakanı hakkında, Konya Milletvekili Necmettin 

                                                            
55  M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 5, Toplantı: 3, Cilt: 16, Birleşim: 128, (03.09.1980), ss. 

827-834.  
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Erbakan, İstanbul Milletvekili S. Arif Emre, Adana Milletvekili Hasan 
Aksay, Ankara Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Malatya Milletvekili Recai 
Kutan tarafından bir güvensizlik önergesi verildiğini duyuruyor ve Anayasa 
gereğince, güven oylamasının 5 Eylül 1980 tarihinde yapılacağını 
bildiriyordu.56 Bu doğrultuda, söz konusu güvensizlik önergesi, Millet 
Meclisinin 5 Eylül 1980 tarihli 130. Birleşiminde, açık oya sunulmuş ve 2 
ret oyuna karşı, 231 oyla kabul edilmişti.57 Böylece, Demirel’in 
başkanlığındaki azınlık Hükûmetinde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan 
Hayrettin Erkmen, Cumhuriyet tarihimizde düşürülen ilk bakan oluyordu.58  

  V. b) 

Ülkemizde, bugüne kadar düşürülen ikinci bakan, Mesut Yılmaz’ın 
başkanlığında kurulmuş olan 55. Hükûmette Devlet Bakanı olarak görev 

                                                            
56  M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 5, Toplantı: 3, Cilt: 16, Birleşim: 128, (03.09.1980), s. 

836. Aynı Birleşimde, 3 başka bakan için gensoru önergesi verilmesi de dikkat çekiciydi. 
Gerçekten, Millet Meclisinde, Dışişleri Bakanı Erkmen için verilen gensoru önergesinin 
görüşüldüğü 3 Eylül 1980 tarihli 128. Birleşimde, Maliye Bakanı İsmet Sezgin, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Münif 
İslamoğlu haklarında verilen 3 ayrı gensoru önergesi de okunuyordu. Bu bağlamda, Konya 
Milletvekili Mustafa Üstündağ ve 136 arkadaşı, uygulanan çağdışı modelle ekonomik 
bunalımı yoğunlaştırdığı, banka faizlerini serbest bırakarak, esnaf, küçük ve orta sanayiciyi 
zor durumda bıraktığı, Merkez Bankasının yetkilerin kısarak devreden çıkardığı ve 
enflasyonla gerekli mücadeleyi yapmayarak ekonomimizi çöküntüye sürüklediği iddiasıyla 
Maliye Bakanı İsmet Sezgin hakkında; Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 114 arkadaşı, 
sorumluluğunu taşıdığı kamu kuruluşlarının yüklenme işlerini yürüten özel firmalarla ticari 
ilişkide bulunarak Anayasanın 78 nci maddesine aykırı hareket ettiği iddiasıyla Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu hakkında ve Sinop Milletvekili Alâettin Şahin ve 
83 arkadaşının, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde partizan tutum ve davranışlarıyla 
Anayasa ve yasalara aykırı hareket ettiği iddiasıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Münif 
İslamoğlu hakkında gensoru açılmasını istemişlerdi. Bkz. M.M. Meclisi Tutanak Dergisi, 
Dönem: 5, Toplantı: 3, Cilt: 16, Birleşim: 128, (03.09.1980), ss. 797-798, 799-802, 803-
805, 805-807. Hükûmet yerine, birer birer bakanların düşürülmesi gibi, parlamenter 
sistemin gerekleri ile bağdaştırılması güç olan bu uygulamanın sürdürülmesi, 12 Eylül 
1980 tarihinde Silâhlı Kuvvetlerin yönetime el koyması üzerine, mümkün olamamıştı.     

57  M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 5, Toplantı: 3, Cilt: 16, Birleşim: 130, (05.09.1980), ss. 
848, 849-852.  

58  Güvensizlik önergesini kabul edenler, bir diğer deyişle Erkmen’in düşmesi yönünde oy 
verenler, CHP ve MSP milletvekilleri ile bazı bağımsız milletvekilleriydi. CHP İstanbul 
Milletvekili Orhan Birgit’in Ortak Grupta verdiği ve güvensizlik önergesinin, MSP’nin 
gensoru önergesinde ileri sürdüğü gerekçelerden farklı nedenlere dayanılarak 
benimsenmesi önerisi kabul edilmiş ve CHP, güvensizlik önergesini bu koşulla destekleme 
kararı almıştı. Bkz. Milliyet, 6 Eylül 1980. 
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almış bulunan Güneş Taner’dir. Bu Hükûmetin kuruluşu ve sonrasında 
yaşananlar şöyle bir seyir izlemişti: 54. Hükûmetin Başkanı Necmettin 
Erbakan, Hükûmeti birlikte kurduğu Doğru Yol Partisi (DYP) ile Hükûmetin 
kuruluşu sırasında hazırladıkları koalisyon protokolü uyarınca görevi DYP 
Genel Başkanı Tansu Çiller’e devretmek üzere 18 Haziran 1997 tarihinde 
istifa etmişti.59 Ancak, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 20 Haziran 1997 
tarihinde, yeni Hükûmeti kurma görevini DYP Genel Başkanı Çiller’e değil, 
Anavatan Partisi (ANAP) Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz’a 
veriyordu.60 Bu görevi alan Yılmaz, 30 Haziran 1997 tarihinde, Demokratik 
Sol Parti (DSP) ve DYP’den ayrılan bazı milletvekilleri tarafından kurulan 
Demokratik Türkiye Partisi (DTP)’nin de katıldığı bir azınlık Hükûmeti 
oluşturmuş ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz’ın 
Başkanlığında ANAP, DSP ve DTP’nin katılımıyla kurulan bu koalisyon 
Hükûmetini onaylamıştı.61 Göreve başlayan Mesut Yılmaz Hükûmetince 

                                                            
59  Başbakan Necmettin Erbakan, Cumhurbaşkanlığına sunduğu 18 Haziran 1997 tarihli 

istifanamesinde şöyle demekteydi: 
 “Cumhurbaşkanlığı Yüce Katına 
 Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi’nin 28 Haziran 1996 günü aralarında imzaladıkları 

«Ortak Hükümet Protokolü ve Ekleri» belgesindeki taahhütlere uygun olarak ve 28 
Haziran 1996 tarihinde Bakanlar Kurulu Listesini onaylamanızla kurulan 54. Cumhuriyet 
Hükümeti bugüne kadar yaklaşık bir yıldan beri bütün gücüyle Devletimizin yücelmesi, 
Ülkemizin kalkınması ve halkımızın refahı için uyum içinde, başarıyla çalışmıştır. 

 Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi arasındaki Koalisyon Protokolü’ne uygun olarak, bu 
bir yıllık süreden sonra Başbakanlığın Doğru Yol Partisi’ne geçebilmesi için yapmış 
olduğumuz taahhüde ve iki parti arasındaki mutabakata uymak üzere Başbakanlık 
görevinden istifa ediyorum. 

 Bu süre içerisinde, gerek Başbakan olarak şahsıma, gerekse 54. Cumhuriyet Hükümeti’ne 
ve onun üyelerine çalışmalarımızda gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteklerinizden dolayı 
teşekkürlerimi arz eder, saygılar sunarım.” Bkz. Resmî Gazete, 19 Haziran 1997, Sayı: 
23024. 

60  Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, Başbakanlığı hitaben yazdığı ve yeni Hükûmeti 
kurma görevini Mesut Yılmaz’a verdiğini bildirir 20 Haziran 1997 tarihli yazı şöyleydi: 

 “Başbakanlığa 
 Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109 uncu 

maddesi uyarınca, Rize Milletvekili ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut 
Yılmaz’ı görevlendirdim. 

 Seçilecek Bakanların atanmaları yapıldıktan sonra, Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca 
gönderileceğine bilgilerini rica ederim.”  Bkz. Resmî Gazete, 21 Haziran 1997, Sayı: 
23026. 

61  Resmî Gazete, 30 Haziran 1997, Sayı: 23035 (2. Mükerrer). 



 
 
 
 
 
 
 
 

ONAR-KONTACI 583 

hazırlanan program, 7 Temmuz 1997 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde okunuyor62 ve Hükûmet, 12 Temmuz 1997 tarihinde yapılan 
oylamada, CHP’nin de desteğiyle, 256 ret ve 2 çekimsere karşı, 281 oyla 
güvenoyu alıyordu.63   

Ancak, daha bir yıl tamamlanmadan, 3 Haziran 1998 tarihinde, 
Hükûmeti dışardan desteklemiş olan CHP ile ANAP arasında, erken bir 
genel seçime gidilmesi ve Meclisin tatile girmesinden önce seçim tarihinin 
belirlenmesi, Başbakan Mesut Yılmaz’ın Aralık 1998 sonunda 
Başbakanlıktan istifa etmesi ve Cumhurbaşkanının girişimiyle bir seçim 
hükûmetinin kurulması, erken genel seçim ile yere yönetim seçimlerinin bir 
arada ve 18 Nisan veya Yüksek Seçim Kurulunun bilgisi doğrultusunda 25 
Nisan 1999’da yapılması, Meclisin çalışma takviminin ANAP ve CHP grup 
yöneticileriyle birlikte belirlenmesi konularında bir mutabakata varılıyor ve 
bu hususlar 15 Haziran 1998 tarihinde, bir protokolle Başbakan Yılmaz ve 
CHP Genel Başkanı Baykal tarafından imza altına alınıyordu.64 Ne var ki, bu 
konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Demirel, iki partinin bir görüş birliğine 
ulaşabileceklerini ve mutabakata vardıkları hususları bir protokolle 
belirleyebileceklerini, fakat böyle bir protokolün kendisini hiçbir biçimde 
bağlamayacağını açıklıyordu.65 İlerleyen günlerde, CHP’nin erken seçim 
talebine, seçimin yapılacağı tarih için farklı görüş ileri sürseler de, diğer 
partiler de katılıyor66 ve TBMM’nin 30 Temmuz 1998 tarihli 131. 

                                                            
62  T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Toplantı: 2, Cilt: 30, Birleşim. 116, 

(07.07.1997), ss. 227-248. 
63  T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Toplantı: 2, Cilt: 31, Birleşim: 120, 

(12.07.1997), ss. 11, 27-32; Milliyet, 13 Temmuz 1997. 
64  Milliyet, 4 Haziran 1998, 16 Haziran 1998.  
65  Milliyet, 14 Haziran 1998. ANAP ile CHP arasında imzalanan protokol ile ilgili olarak, 

koalisyon ortaklarından Demokratik Türkiye Partisi (DTP)’nin lideri Hüsamettin Cindoruk 
da, ANAP ile CHP arasındaki mutabakatın partisini bağlamayacağını belirterek, “Siyaset 
kolay bir iştir. Siyaseti siyasetçiler zorlaştırır. Bu mutabakat zaptı işi zorlaştırma zaptıdır” 
diyor ve şöyle devam ediyordu:  

 “Ortaklarımızın birinin bir başka partiyle yaptığı mutabakat bizi ilgilendirmez. Yeni bir 
belgeye imza koymayız. Ama böyle bir mutabakata da karşı çıkmayız. Seçim protokolü 
hükümet programına aykırı olursa kararlarımızı yeniden gözden geçiririz. Olağan ve 
doğal şartlar giderek olgunlaşırsa DTP’nin dışarıdan desteklediği bir hükümet formülü de 
yaşanabilir.” Milliyet, 16 Haziran 1998.  

66  TBMM seçimlerinin yenilenmesine yönelik önergeler, Trabzon Milletvekili Yusuf 
Bahadır; Fazilet Partisi Genel Başkanı Malatya Milletvekili Recai Kutan ve 3 arkadaşı; 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Demokratik Sol 
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Parti Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Başkanvekili Ankara Miletvekili Önder Sav ile Demokratik Türkiye Partisi Grup Başkanı 
Van Milletvekili Mahmut Yılbaş tarafından verilmişti. Bkz. Millet Meclisi S. Sayısı: 744, 
T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Toplantı: 3, Cilt: 61, Birleşim: 131’in sonuna 
ekli (30.07.1998).  

Erken seçim görüşmelerinin yapıldığı TBMM’nin 30 Temmuz 1998 tarihli 131. Birleşiminde, 
CHP Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Önder Sav, erken seçim ile ilgili olarak şu 
açıklamada bulunuyordu: 

 “…Erken seçim kararının alırken, bu noktaya, buralara nerelerden geldiğimizi kısaca bir 
özetlemekte yarar var. 1995 Aralık seçimlerinden bu yana, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
bünyesinden, başta çekimser destekli bir hükümet, sonra Refahyol Hükümeti, ondan sonra 
Anasol – D Hükümeti olmak üzere üç hükümet çıkardı; iki yıl yedi aya üç hükümet sığdı. 
Hükümetler gelir gider; kalıcı olan, kalıcı olması gereken, demokratik parlamenter 
rejimdir, demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. Demokrasiyi, bütün kurum ve 
kurallarıyla yaşatmak, yaşamda tutmak önemlidir. 1991 yılından bu yana koalisyon 
hükümetleriyle yaşamaya alışmış olan ülkemizde, hükümetler çözüm üretemeyince, 
sorunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin dışında tartışılmaya, sorunlara Meclis çatısı 
dışında çözümler aranmaya başlanmıştır.  

 Siyasal yaşamımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi en önemli organdır; hükümetler o vücut 
verir, ekonomik, toplumsal, siyasal olaylara orada çareler aranır.  

 55 inci Hükümetin göreve başladığı 1997 Temmuz ayından bugüne, ülkemizde, erken 
seçim çok ve sık konuşulur olmuştur. Önceleri, Sayın Başbakan, 1997 Eylül ayında, 
sonraları, 1998 bahar aylarında erken seçim yapılabileceğini dile getirdi ve daha sonra, 
önce, mahallî seçimlerin, arkasından milletvekili genel seçimlerinin yapılması bir boy 
tartışıldı.  

 Erken seçimin ilk önce dile getirilmesi ve zaman içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisinin 
erken seçim istemesi nedense, erken seçimi bizden önce dile getiren siyasetçiler, siyasal 
partiler olmasına karşın, Cumhuriyet Halk Partisi erken seçimi dile getirdiği zaman, 
Hükümetin önünü tıkamakla suçlandı…” T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, 
Toplantı: 3, Cilt: 61, Birleşim: 131, (30.07.1998), s. 149.  

Dönemin Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu da, gelinen noktayı, TBMM’nin aynı 
Birleşiminde şu sözlerle dile getiriyordu: 

 “…Muhterem milletvekilleri, bu seçime gitmek, bu seçim kararını almak ne Anavatan 
Partisinin düşüncesidir ne de 55 inci Hükümetin düşüncesidir. Biz, 55 inci Hükümet 
olarak, erken seçime gitmek hususunda bir görüşün sahibi değiliz. Biz, 2000 yılına kadar, 
bu Hükümetle icraata devam etmek istediğimizi devamlı ifade ettik; ancak, Parlamentonun 
yapısı itibariyle, bizim buna gücümüz yetmediği açıktır. Parlamentoda muhalefeti teşkil 
eden partilerden Cumhuriyet Halk Partisi, azınlık hükümeti olan bizim Hükümetimizi 
desteklemektedir. Doğru Yol Partisi ve Fazilet Partisi, Hükümetin kurulduğu günden beri 
Hükümeti desteklemediğini açıkça ifade etmiştir; yani, bir azınlık hükümetiyiz. Bu azınlık 
hükümetinin devam etmemesi için, muhalefetin Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki kanadı, 
hergün için seçim istemektedir. O halde, bu Hükümeti destekleyen Cumhuriyet Halk 
Partisi de muhalefet partileri tarafında olunca, seçim, ister istemez bizim için bir 
zorunluluktur. O halde, biz, seçime zorunlu olarak gidiyoruz. Bu seçim tarihinin 1999 yılı 
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Birleşiminde, erken seçime gidilmesi ve seçimin 18 Nisan 1999 tarihinde 
yapılması, 12’ye karşı 488 oyla kararlaştırılıyordu.67  

Ancak, erken seçim kararının alınmasıyla sorunlar çözülmüş 
olmuyordu. Gerçekten, siyasetteki huzursuzluk devam etmekteydi ve bu 
konu ile ilgili olarak Hükûmet ortaklarından Demokratik Sol Parti (DSP) 
Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, yaptığı açıklamada, 
siyasetteki huzursuzluğun kaynağının seçimin belirsizliğinden çok, 
Yılmaz’ın Aralık ayı sonunda istifası ile gündeme gelecek olan düşük 
profilli hükûmet modeli olduğunu söylüyordu. Baykal’ın, seçime kadar 
hükûmetin görevi sürdürmesine imkân tanıması gerektiğini ileri süren 
Ecevit, böyle bir durumda CHP’nin de Hükûmete girmesinin 
düşünülebileceğini bildirmekteydi. Başbakan Yardımcısı Ecevit, 5 Eylül 
1998 tarihinde yaptığı bir konuşmada şöyle diyordu: 

“Özellikle dünya ekonomisinin günü gününe çok etkili 
kararlar almayı gerektirdiği bir ortamda düşük profilli denen 
arkasında güçlü bir siyasi irade bulunmayan bir hükümetin aylarca 
iş başında kalması gerçekten ciddi sıkıntılara yol açabilir. Evvelâ 18 
Nisan’da seçim olacaksa Nisan sonuna kadar dört ay iktidarda 
kalacak o hükümet. Ondan sonra yeni hükümet arayışları sürecine 
girilecek. O yüzden belki aylarca görevde kalacak. Türkiye’nin 6 – 7 

                                                                                                                                            
Nisan ayı oluşu, bu azınlık hükümetine, çalışması için Cumhuriyet Halk Partisinin biçtiği 
bir süredir. Bu itibarla, biz, erken seçime, Parlamentoda, Parlamentoyu yenilemeye 
giderken, şartların icabı gittiğimizi ifade ediyoruz; ama, bundan gocunmuyoruz; çünkü, 
biz, Anavatan Partisi olarak bundan önce üç defa daha erken seçime kendi rızasıyla gitmiş 
bir partiyiz, bugün de, bu seçime, elbette ki, bütün siyasî partiler kendi rızalarıyla 
gidecekler…” T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Toplantı: 3, Cilt: 61, Birleşim: 
131, (30.07.1998), ss. 153-154.  

67 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Toplantı: 3, Cilt: 61, Birleşim: 131, (30.07.1998), 
s. 160.  

Ancak, 30 Temmuz 1998 tarihinde alınan erken seçim kararında, seçimin yapılacağı tarihin 
18 Nisan 1999 olarak belirlenmesi; bu seçimin nasıl bir erken seçim olduğu sorusunu da 
akla getirmekteydi. Gerçekten, eğer, şu veya bu nedenlerle, parlamentonun yenilenmesi 
gerekiyor idiyse –ki, erken seçim kararı alındığına göre böyleydi– seçimin 8,5 ay gibi çok 
uzun bir zaman sonra değil, mümkün olan en kısa sürede yapılmasının kararlaştırılması, 
erken seçim kavramının anlamına daha uygun olurdu. Nitekim, erken seçim önergelerini 
inceleyen TBMM Anayasa Komisyonunda, üyelerden İstanbul Milletvekili Süleyman Arif 
Emre, bu gerekçeyle çoğunluk kararına karşı çıkıyor; aynı şekilde Genel Kuruldaki 
görüşmeler sırasında da bazı üyeler de bu konuya işaret ediyorlardı. Bkz. T.B.M.M. 
Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Toplantı: 3, Cilt: 61, Birleşim: 131, (30.07.1998), ss. 140-
141, 145-148, 155-157.  
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ayı ziyan olacak. Ayrıca dünyadaki krizin gerektirdiği tedbirleri 
almak ve uygulamak çok güçleşmiş olacak. Seçim tarihi konusunda 
Sayın Baykal’ın düşüncesini değiştirip değiştirmeyeceğini bilmem. 
Ona karışmam da, ama bu düşük profilli hükümet modelinin 
Türkiye’nin gündeminden çıkması gerekir.” 68   

 İlerleyen günlerde, Ecevit’in endişelerine Başbakan Yılmaz’ın da 
katıldığı gözlenmekteydi. Gerçekten, Başbakan Mesut Yılmaz, 20 Ekim 
1998 tarihindeki açıklamasında, Baykal’dan koalisyona girmesini 
isteyeceğini söylüyor ve şöyle devam ediyordu: 

“Düşük profilli hükümet çok tehlikeli. Baykal protokolün bu 
maddesinden vazgeçmeli…” 69 

Buna karşılık, Baykal, protokole sadık kalacaklarını bildiriyor ve 
Yılmaz’ın verdiği sözü tutarak Aralık ayı sonunda istifa etmesi gerektiğinin 
altını çiziyordu. Baykal, şöyle devam etmekteydi: 

“Sayın Başbakan verdiği sözü tutar Aralık sonunda istifa 
ederse, merak etmesin. Deneyimli bir Cumhurbaşkanımız ve onun 
geniş yetkileri var. Türkiye’yi seçimlere götürecek hükümet kurulur 
ve hiçbir sıkıntı da çıkmaz…” 70  

Aynı günlerde, Cumhurbaşkanı Demirel’in de bir açıklama yaparak, 
Yılmaz – Baykal protokolü ve bu protokol uyarınca istifa edecek olan 
Yılmaz’ın yerine liderlerin bir Başbakan adayı belirlemelerinin kendisini 
bağlamayacağına ilişkin daha önce de bildirdiği düşüncesini tekrarladığı 
görülmekteydi.71  

Bu tartışmalar sürerken, Türkbank ihalesinin kilit ismi Korkmaz Yiğit, 
sözü edilen ihale ile ilgili olarak sanık durumuna düşünce, daha önce 
hazırladığı ve çok ciddi iddialar içeren bir kaseti, sahibi bulunduğu Kanal 6 
ve Kanal E’de yayınlatıyordu. Korkmaz Yiğit’in “Umarım bu kaset 
yayınlanmak zorunda kalmaz. Yayınlanırsa felaketleri görür gibiyim”  
dediği kaset, kamuoyunda geniş ilgi uyandırmıştı.72 Yiğit, sözü edilen 
kasette yaptığı açıklamada, inşaat işleri yoğun olduğu için bir banka almayı 
                                                            
68  Milliyet, 6 Eylül 1998.  
69  Milliyet, 21 Ekim 1998.  
70  Milliyet, 26 Ekim 1998.  
71  Milliyet, 26 Ekim 1998.  
72  Milliyet, 11 Kasım 1998.  
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düşündüğünü ve bu nedenle Türkbank ihalesine de girmek istediğini dile 
getirmekte; Devlet Bakanı Güneş Taner ile Başbakan Mesut Yılmaz’ın da bu 
gelişmelerden haberleri olduğunu ileri sürmekteydi. Bir komploya kurban 
gittiğini iddia eden Yiğit, zaman zaman Fransa’da tutuklu bulunan Alaaddin 
Çakıcı ile görüştüğünü de saklamıyordu. Korkmaz Yiğit’in bu çok ses 
getiren açıklamaları üzerine, çeşitli çevrelerce Başbakan Yılmaz’ın istifa 
etmesi gerektiği savunulunca; bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan 
Yılmaz, Korkmaz Yiğit’in kasetinin şantaj amaçlı bir komplo olduğunu 
söylüyor ve “çetelerle savaş gibi kamuoyunu çok yakından ilgilendiren 
kutsal bir davada bir komploya uğramış olmak, istifa nedeni olamaz. Bir 
başbakan ancak topluma yalan söylediği zaman istifa etmek zorundadır. Ben 
hayatımda yalan söylemedim, komplo yapmadım. İnanıyorum ki bu konuda 
siyasî rakiplerimiz yanlış bir tutum içindedirler. Henüz olayı tahkik imkânı 
dahi aramadan çok acul çıkışlar yapmışlardır, mahcup olacaklardır” 
diyordu.73    

Ancak, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, bu yaşananlar karşısında, 
Yiğit’in söyledikleri muhtemelen bir komplodur, bu nedenle Hükûmet 
göreve devam etsin denemeyeceğini belirtiyordu.74 Bu doğrultuda, CHP 
Grubu adına Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Oya Araslı, Ankara 
Milletvekili Önder Sav ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap, Başbakan 
Mesut Yılmaz hakkında bir gensoru önergesi hazırlıyorlar ve 12 Kasım’da 
TBMM Başkanlığına sunacaklarını duyuruyorlardı.75 Bu arada, 11 Kasım 
1998 tarihinde Doğru Yol Partisi Meclis Grubu adına Grup Başkanvekilleri 
Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Denizli Milletvekili Mehmet 
Gözlükaya ve İçel Milletvekili Turhan Güven, TBMM Bakanlığına 
sundukları bir önerge ile, Devlet Bakanı Güneş Taner ve Başbakan Mesut 
Yılmaz haklarında gensoru açılmasını talep etmişlerdi. Aynı şekilde, Fazilet 
Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Erzurum Milletvekili Lütfü 
Esengin, Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve Sivas Milletvekili Abdüllatif 
Şener de, hazırladıkları başka bir önerge ile, DYP’nin yaptığı gibi, hem 
Devlet Bakanı Güneş Taner, hem de Başbakan Mesut Yılmaz haklarında 
gensoru açılmasını önermişlerdi.76  

                                                            
73  Milliyet, 12 Kasım 1998. 
74  Milliyet, 12 Kasım 1998. 
75  Milliyet, 12 Kasım 1998. 
76  Milliyet, 12 Kasım 1998. 
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TBMM’nin 17 Kasım 1998 tarihli 19. Birleşiminde, Danışma 
Kurulunun önerisi doğrultusunda, konuları aynı olan bu üç önergenin 
birleştirilerek görüşülmesi kararlaştırılmış77 ve TBMM’nin 19 Kasım 1998 
tarihli 21. Birleşiminde ise, önergelerin gündeme alınıp alınmayacağına 
karar vermek için öngörüşmesi yapılmıştı. Birleşimi yöneten Başkanvekili 
Yasin Hatipoğlu, öngörüşmeye başlarken, önergelerin konularını da şöyle 
özetliyordu:   

“Özel gündemin öngörüşmeler bölümünde yer alan, Doğru 
Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili 
Sayın Bedük, Denizli Milletvekili Sayın Gözlükaya ve İçel 
Milletvekili Sayın Güven’in, çete ve mafya liderleriyle doğrudan 
ilişki içinde oldukları ve özelleştirmelerde, özellikle Türkbankın satış 
ihalesinde, devletin menfaatini gözetmeyerek görevlerini kötüye 
kullandıkları iddialarıyla Devlet Bakanı Sayın Taner ve Başbakan 
Sayın Yılmaz haklarındaki (11/19) esas numaralı; Fazilet Partisi 
Grubu adına Grup Başkanvekilleri Erzurum Milletvekili Sayın 
Esengün, Kayseri Milletvekili Sayın Kapusuz ve Sivas Milletvekili 
Sayın Şener’in çete ve mafya liderleriyle doğrudan ilişki içinde 
oldukları ve görevlerini kötüye kullandıkları, kamu ihaleleri ve 
özellikle Türkbankın satış ihalesine fesat karıştırdıkları iddialarıyla 
Devlet Bakanı Sayın Taner ve Başbakan Sayın Yılmaz haklarındaki 
(11/20) esas numaralı; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup 
Başkanı ve Antalya Milletvekili Sayın Baykal ile Grup 
Başkanvekilleri İçel Milletvekili Sayın Araslı, Ankara Milletvekili 
Sayın Sav ve Hatay Milletvekili Sayın Matkap’ın mafya ve çete 
liderleriyle yakın ilişki içinde olduğu ve Türkbankın satış ihalesinde 
bir iş adamına fiyat teklifi ve para ve kredi temini konularında 
yardımcı olmak suretiyle ihaleyi yönlendirdiği iddiasıyla Başbakan 
Sayın Yılmaz hakkındaki (11/21) esas numaralı gensoru 
önergelerinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki 
görüşmelere başlıyoruz…” 78 

Gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmaması hakkında yapılan 
öngörüşmede, önerge sahibi sıfatıyla konuşan ve Fazilet Partisi Grup 

                                                            
77  T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Cilt: 65, Birleşim: 19, (17 

Kasım 1998), s. 385. 
78  T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Cilt: 66, Birleşim: 21, 

(19.11.1998), s. 10. 
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Başkanvekili Lütfü Esengün, bu gensoru önergesini sadece Hükûmeti 
düşürmek için, onu siyaseten mağlup etmek için değil; bu Hükûmetin nasıl 
boğazına kadar yolsuzluklara battığını kanıtlamak ve bundan sonra gelecek 
olan Hükûmetlerin ders almasını sağlamak için verdiklerini bildiriyor ve 
şöyle devam ediyordu: 

“Sayın Başbakana düşen görev, önümüzdeki hafta 
Çarşamba günü gensoru münasebetiyle vereceğimiz güvensizlik 
oylamasını beklemek olmamalıdır. Sayın Başbakan, bugün, Meclisin 
iradesi 276 ve daha fazla bir oyla gensoruların kabulü yönünde 
tecelli ederse, hemen istifa etmelidir; siyasî ahlakın gereği de 
budur.” 79  

Önerge sahibi sıfatıyla konuşan bir diğer milletvekili Doğru Yol 
Partisi Grup Başkanvekili Ali Rıza Gönül’dü. Gönül, sözlerine üç siyasal 
parti grubu tarafından verilmiş üç ayrı gensoru önergesinin ortak amacının 
Hükûmetin düşürülmesi olduğunu belirterek başlıyor ve şöyle devam 
ediyordu: 

“…bu üç önergenin muhteviyatı tetkik edildiğinde, müşterek 
olan inanç, amaç ve ifade, bu Hükümetin başında bulunan Sayın 
Başbakanın ve Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Taner’in 
görevlerini kötüye kullandıklarıdır. 

… 

Değerli arkadaşlarım, bugün, bizce tarihî bir gündür. 
İnanıyorum ki, demokratik siyasî hayatımızın özel bir günü olarak 
belleklerde kalacak, hatırlanacak ve Türk siyasî tarihinde anlamlı 
bir gün olarak yazılacaktır. Yazılacaktır; çünkü, 75 yıllık cumhuriyet 
dönemimizde ve elli yılı aşkın çok partili demokratik parlamento 
döneminde, ilk defa, üç siyasî parti, aynı anda, ayrı ayrı, bir 
cumhuriyet hükümeti aleyhine gensoru önergeleri vermişlerdir…” 80   

CHP Grubu adına konuşan Genel Başkan Deniz Baykal, gensoru 
önergesinin konusunun bir bankanın satışından ibaret olmadığına, bir 

                                                            
79  T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Cilt: 66, Birleşim: 21, 

(19.11.1998), s. 15. 
80  T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Cilt: 66, Birleşim: 21, 

(19.11.1998), ss. 15-16. 
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hükûmet etme anlayışına yönelik olduğuna dikkat çekerek başladığı 
konuşmasında, şöyle diyordu: 

“Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün burada 
görüşmekte olduğumuz gensoru, bence, sadece bir bankanın 
satışıyla ilgili olarak ortaya çıkmış olaylar konusunda değildir. 
Bugün, burada ele aldığımız konunun bunu aşan bir niteliği 
olduğunu düşünüyorum. Bugün, bu gensoruda, aslında bir banka 
satışı olayını değil, bir hükümet etme tercihini değerlendiriyoruz. 
Türk Ticaret Bankası etrafında ortaya çıkan olaylar, aslında, buna 
yol açan temel anlayışın, temel zihniyetin bu konuda somutlaşmış 
olmasından başka bir anlam taşımıyor. 

Bu anlayış, bu zihniyet, hükümet etme anlayışı, daha önce 
çok değişik vesilelerle ortaya çıkmıştı; çeşitli durumlarda bunu 
görmüştük, incelemiştik; şimdi, çok açık, net bir biçimde, bu konu, 
Türk Ticaret Bankasının satışı dolayısıyla, bütün kanıtlarıyla, 
delilleriyle, ayrıntılarıyla ortaya çıkmıştır. Konu –tekrar belirtmek 
istiyorum– bir banka konusu değildir, bir hükümet etme zihniyeti, bir 
hükümet anlayışı, bir hükümet uygulaması, üslubu etrafında 
yaşanıyor… 

… 

…Bu Hükümettin hesap sorulmasın diyebilen henüz tam 
çıkmadı. Hükümetin kendi içinden o sesler geliyor; ama, Hükümetin 
dışında, inanıyorum, bu Parlamentoda, her siyasî partiden 
milletvekili arkadaşlarım, kendi vicdanında, bu meselenin takip 
edilmesi gerektiğini görüyor, halk görüyor, toplum görüyor; bunu 
görmezlikten gelmek mümkün değil. Partizanlıkla, parti 
dayanışmasıyla, bu kadar önemli gerçekleri örtbas etmeyi kabul 
etmemiz mümkün olabilir mi? Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir 
geleneği var, şanlı bir tarihi var, onurlu bir geçmişi var; bunun 
içinde görev almış herkes, kendi hükümeti dahi olsa, bu yanlışlıklara 
bulaşmış bütün siyasî kadrolar hakkında hesap sorulması 
gerektiğine inanacaktır, onun gereğini yapacaktır; bu güvenle 
konuşuyoruz. Peki, bunu yapalım; ama, Hükümet kalsın…İşte, bunu 
anlamak mümkün değil! Yani, şimdi, o olayla ilgili soruşturmalar 
yapılacak, bu soruşturmalar yapılırken, Başbakan görevine devam 
edecek. Sayın Güneş Taner görevine devam edecek ve bunu 
soruşturması yapılacak! Meclis, gensoru önergesini kabul etse, o 
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anda Hükümetin istifa etmesi gerekmiyor mu… O iş ayrı. Türkiye’de 
siyasî denetim mekanizması ayrı; gensoruyla siyasî denetim 
mekanizması yapıyoruz. Soruşturma konusu da elbette gündeme 
gelecektir; bu Mecliste gelmezse, gelecek Mecliste gelecektir; 
Türkiye bu konuyu unutamaz, unutmamalıdır…” 81  

TBMM tutanaklarından yapılan yukarıdaki alıntılardan 
anlaşılabileceği gibi, Baykal, gensoru önergesinde sadece Türk Ticaret 
Bankasının satışında yaşanan olaylara odaklanmadıklarını; Yılmaz’ın 
hükûmet etme anlayışını, hükûmet etme üslubunu ele aldıklarını 
belirtmekteydi. Ayrıca, bu olayların, ama bu dönemde, ama sonraki 
dönemde, bir meclis soruşturmasına da konu olacağının altını çiziyor; ancak 
Meclis soruşturması yürürken Başbakanın da, ilgili Bakanın da görevlerini 
sürdürmeye devam edeceklerini, oysa bir an önce Hükûmeti düşürmeyi 
amaçladıklarını, bu nedenle bu gensoru önergesi verdiklerini bildiriyordu.  

Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasının tartışıldığı 
görüşmelerde, Fazilet Partisi Meclis Grubu adına konuşan Sivas Milletvekili 
Abdüllatif Şener’in şu sözleri de dikkat çekiciydi: 

“…keşke bu konuşmaları hiç yapmasaydık, bu gensoru 
önergeleri üzerinde konuşmalarımız olmasaydı, Sayın Başbakan 
görevi bıraksaydı, istifa etseydi ve çetelerle mücadelenin önünü 
açsaydı; ancak, biraz sonra bu kürsüye gelip, zorlayarak, bazı 
polemikler yaparak, olayları geçiştirme zorluğuna düşeceğini 
sanıyorum, düşmesini temenni etmezdik; ama, Sayın Başbakanın 
yapacağı hiçbir polemik, bilmeli ki, başkaları üzerinde düşünceler 
oluştursa da, kendisini ve kendi ilişkilerini asla aklayamaz. Birtakım 
polemikler, ipin ucunu, benzer ilişkileri başka yerlerde gösterme 
çabaları, kendisinin içerisine düştüğü ilişkilerin temizlenmesini 
sağlayamaz. Böyle bir durumda Sayın Başbakana istifa etmek 
düşerdi. Bakınız, vaktiyle, Willy Brand, yanında çalışan sekreterinin 
Doğu Almanya’yla irtibatı ortaya çıkınca, başbakanlıktan istifa 
etmişti, yerine, aynı partiden Helmut Schmidt başbakan olmuştu. 

                                                            
81  T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Cilt: 66, Birleşim: 21, 

(19.11.1998), ss. 17-18, 23. 
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Bizde benzer tavırların görülmeyişi, cidden, herkesi üzmektedir. Biz, 
demokrasimiz adına güzel bir örnek oluşsun istiyoruz… ” 82  

Konuşmasından anlaşılmaktaydı ki, Şener, bu olayların ortaya çıkması 
üzerine, Başbakan Yılmaz’ın istifa etmesinin uygun düşeceğinin altını 
çiziyor, bunun gerçekleşmemiş olmasından ötürü üzüntü duyduğunu 
ekliyordu.  

ANAP Grubu adına Mehmet Keçeciler’in, konuşmasından sonra, 
Başbakan Yılmaz söz alıyor ve bir azınlık Hükûmeti olduklarına ve bu 
Hükûmetin, CHP’nin desteği ile güvenoyu alabildiğine dikkat çektikten 
sonra, şimdi ortaya çıkan durumu şöyle dile getiriyordu: 

“…Hemen ifade edeyim ki, bu gensoru önergesi, çok talihsiz 
bir önerge olmuştur.  

Değerli milletvekilleri, biz, 55 inci Hükümet olarak, yaklaşık 
onaltıbuçuk aydan beri işbaşındayız. Biz, bir çoğunluk Hükümeti 
değiliz; biz, bir azınlık Hükümetiyiz. Bizim koltuğa yapışacak 
halimiz yok. Bizim göreve devam etmemiz, ancak, dışarıdan destekle 
mümkün olabilirdi; nitekim, böyle olmuştur. 

Bu gensoru önergesinde beni üzen taraf şudur: Maalesef bu 
gensoruda, bazı siyasîlerin aşırı hırslarıyla, bazı kanunsuzluk 
çetelerinin kirli hesapları birbiriyle birleşmiştir. 

Doğru Yol Partisi Grubuna ve Fazilet Partisi Grubuna 
söyleyecek hiçbir sözüm yoktur; kendi açılarından tutarlı 
davranmışlardır. Baştan beri, başında bulunduğum Hükümet 
güvenoyu vermemişlerdir, bize güvenmemişlerdir. Güvenmedikleri 
bir Hükümeti devirebilmek için, elbette ki ellerinden geleni 
yapacaklardır; ama, Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Baykal’ın 
başında bulunduğu parti, Hükümetime güvenoyu vermiştir, destek 
vermiştir. Aradan onaltıbuçuk ay geçmiştir; bu desteğin ne mene bir 
destek olduğunu daha anlayabilmiş değilim. Sayın Baykal’ın, bu 
konuda, kamuoyu önünde dile getirdiği gerekçeleri de kimsenin 
anladığını sanmıyorum; bunun, dünya siyaset literatüründe örneği 
olduğuna da inanmıyorum. 

                                                            
82  T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Cilt: 66, Birleşim: 21, 

(19.11.1998), s. 46. 
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Değerli milletvekilleri, bakın, bu önerge niye talihsiz bir 
önergedir. Bizi dışarıdan destekleyen Cumhuriyet Halk Partisi, 
benimle oturup defalarca görüşen, protokoller yapan, protokollere 
uymayı taahhüt eden Cumhuriyet Halk Partisi, hiçbir gerekçeye 
ihtiyaç duymadan bu Hükümeti istediği zaman düşürebilirdi. 

Gerekçe mi arıyordu; ben sizin ekonomi politikanızla 
mutabık değilim deyip düşürebilirdi, özelleştirme uygulamanızla 
mutabık değilim deyip düşürebilirdi; dışpolitikanızla mutabık 
değilim deyip düşürebilirdi. Onaltıbuçuk ayda bizi düşürmek için 
çok sayıda gerekçesi vardı; ama şimdi, bu gensorunun arkasına 
sığındığı gerekçeyi hepinizin huzuruna getiriyorum…” 83     

Başbakan Mesut Yılmaz’ın konuşması bitince, üç gensoru önergesinin 
de gündeme alınıp alınmamasının oylamasına geçilmiş ve yapılan açık 
oylama sonunda, 213 ret oyuna karşı, 310 oyla, önergelerin gündeme 
alınması kabul edilmişti.84  

Gensoru önergeleri üzerinde TBMM’nin 23 Kasım 1998 tarihli 22. 
Birleşiminde yapılan görüşmelerde, olaylar yeniden ele alınıyor ve bazı 
mafya mensuplarının Hükûmetle ilişki içinde bulundukları yönündeki 
iddialar yineleniyordu.85 Doğru Yol Partisi adına konuşan Tokat Milletvekili 
Ali Şevki Erek, gensoru önergesi vererek, Anayasanın öngördüğü bir yetkiyi 
kullandıklarını belirtiyor ve bundan ötürü bazı çevrelerce eleştiriliyor 
olmalarını anlayamadıklarını dile getiriyordu. Erek’in bu konuya ilişkin 
sözleri şöyleydi: 

“Gensoru vermek, kesinlikle, herhangi bir şekilde tenkidi 
mucip bir olay değildir. Zaman zaman, bakıyoruz, neredeyse, bu 
gensoru verildi diye, muhalefet partileri suçlu ilan edilecek. 
Gensoru, bugünkü Anayasamıza göre, Anayasamızın Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bahşettiği bir denetim hakkıdır. Bu denetimin 

                                                            
83  T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Cilt: 66, Birleşim: 21, 

(19.11.1998), s. 55. 
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Doğru Yol Partisi Meclis Grubu adına söz alan Tokat Milletvekili Ali Şevki Erek’in; CHP 
Meclis Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Deniz Başkal’ın konuşmaları, T.B.M.M. 
Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Cilt: 66, Birleşim: 22, (23.11.1998), ss. 94-
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kullanılması kadar doğal bir şey de olamaz. Muhalefet partilerinin 
yaptığı, Anayasanın tanıdığı bir denetim hakkının kullanılmasından 
ibarettir. Sadece o da değildir; eğer demokrasi varsa, demokrasinin, 
Yüce Meclis huzurunda bir kere daha, demokrasi olduğunun kendisi 
tarafından gösterilmesinden başka bir şey değildir…” 86  

ANAP Grubu adına Ankara Milletvekili Agâh Oktay Güner ve DSP 
Grubu adına Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy’un, gensoru önergelerine 
karşı çıkan konuşmalarından sonra, Hükûmet adına Devlet Bakanı Güneş 
Taner söz almış ve Hükûmetin, Türk Ticaret Bankası ihalesinde ortaya çıkan 
olaylar üzerine gereken her türlü yasal girişimde bulunduğunu açıklamıştı.87 
Taner’in konuşması ile birlikte, gensoru önergeleri üzerindeki görüşmeler 
tamamlanıyordu.  Bu arada, DYP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Denizli 
Milletvekili Mehmet Gözlükaya, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük 
ve İçel Milletvekili Turhan Güven; Fazilet Partisi Grubu adına Grup 
Başkanvekilleri Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün, Kayseri Milletvekili 
Salih Kapusuz ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener, gensoru önergelerinde 
ileri sürdükleri nedenlerden ötürü Devlet Bakanı Güneş Taner ile Başbakan 
Mesut Yılmaz haklarında güvenoylaması yapılmasını isteyen bir önerge 
veriyorlar; CHP Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Önder Sav, İçel 
Milletvekili Oya Araslı ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap ise, gensoru 
önergesinde ileri sürdükleri nedenlerden ötürü sadece Başbakan Mesut 
Yılmaz hakkında güvenoylaması yapılmasını isteyen bir önerge 
veriyorlardı.88 Birleşimi yöneten Başkanvekili Uluç Gürkan da, bu önergeler 

                                                            
86  T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Cilt: 66, Birleşim: 22, 
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Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve İçel Milletvekili Turhan Güven’in imzasıyla verilen 
önergede şöyle denilmekteydi: 

 “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 55 inci Hükümetin Başbakanı Mesut Yılmaz ile Devlet Bakanı Güneş Taner’e, çete ve 

mafya liderlerişle doğrudan ilişki içinde oldukları ve özelleştirmelerde özellikle 
Türkbank’ın satış ihalesinde devletin menfaatini gözetmeyerek görevlerini kötüye 
kullanmaları ve gensoru önergemizde ileri sürdüğümüz gerekçelerle güvensizlik 
duyuyoruz.  

 Başbakan Mesut Yılmaz ile Devlet Bakanı Güneş Taner naklarında güvenoylaması 
yapılmasını arz ve teklif ederiz.” 
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doğrultusunda, güvenoylamasının Anayasanın 99 uncu maddesinin dördüncü 
fıkrası uyarınca bir tamgün geçtikten sonra, yani, 25 Kasım 1998 Çarşamba 
günü yapılacağını açıklıyordu.89 

TBMM'nin 25 Kasım1998 tarihli 24. Birleşiminde, Başkan Hikmet 
Çetin, Gündemde Devlet Bakanı Güneş Taner için 2, Başbakan Mesut 
Yılmaz içinse 3 adet güvenoylaması talebi bulunduğunu bildirerek 
güvenoylamasına başlıyordu. Gerçekten, Doğru Yol Partisi Meclis Grubu ile 
Fazilet Partisi Meclis Grubu, hem Devlet Bakanı Taner, hem de Başbakan 
Mesut Yılmaz için; Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu ise sadece 
Başbakan Mesut Yılmaz için güvensizlik önergesi vermiş bulunuyorlardı. 
TBMM Başkanı Çetin, bu durumda, önce Devlet Bakanı Taner hakkındaki 
güvensizlik önergesinin oylanması gerektiğine, çünkü önce Başbakan 
Yılmaz hakkındaki önerge oylanır ve Başbakan düşürülmüş olursa, bütün 
Bakanlar Kurulunun tümünün düşeceği ve yenisi kurulana kadar göreve 
devam edeceği için, Güneş Taner’in de görevini sürdüreceğine; buna karşılık 
şayet önce Taner hakkındaki güvensizlik önergesi oylanır ve kabul edilirse, 

                                                                                                                                            
 Aynı yönde, Fazilet Partisi Grup Başkanvekilleri Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün, 

Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve Sıvas Milletvekili Abdüllatif Şener tarafından 
imzalanan önerge de şöyleydi: 

 “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 Devlet Bakanı Güneş Taner ile Başbakan Mesut Yılmaz’ın çetelerle ve mafyayla iç içe 

oldukları ve bu suretle görevlerini kötüye kullandıkları iddiaları ile gensoruda ileri 
sürdüğümüz diğer gerekçelerden dolayı güvensizlik duyuyoruz.  

 Devlet Bakanı Güneş Taner ile Başbakan Mesut Yılmaz haklarında güvenoylaması 
yapılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.” 

 Diğer iki önergeden biraz farkla olarak, sadece Başbakan Mesut Yılmaz’ır siyasal 
sorumluluğuna yönelik olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanvekilleri 
Ankara Milletvekili  Önder Sav, İçel Milletvekili Oya Araslı ve Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap’in imzalarını taşıyan güvensizlik önergesinde ise şöyle deniliyordu: 

 “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 55 inci Hükümetin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz’a mafya ve çete liderleriyle yakın ilişki 

içinde olduğu ve Türkbankın satış ihalesinde bir iş adamına fiyat teklifi ve para ve kredi 
temini konularında yardımcı olmak suretiyle ihaleyi yönlendirdiği iddiasıyla vermiş 
olduğumuz gensoru önergemizde de ileri sürdüğümüz gerekçelerle güvensizlik duyuyoruz. 

 Yukarıdaki nedenlerle, Başbakan Mesut Yılmaz hakkında güvenoylaması yapılmasını arz 
ve teklif ederiz.” Bkz. T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Yasama Yılı: 1, Cilt: 66, 
ss. 157-158.  

89  T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Cilt: 66, Birleşim: 22, 
(23.11.1998), s. 158. 
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Taner'in görevinin sona ereceğine dikkat çekiyordu. Başkan Hikmet Çetin'in 
bu konuyu dile getirdiği konuşması şöyleydi: 

"...Sayın milletvekilleri, güvensizlik önergelerinin bir tanesi, 
Cumhuriyet Halk Partisinin önergesi yalnızca Başbakan A. Mesut 
Yılmaz hakkında; ancak, Fazilet Partisi ile Doğru Yol Partisi 
Gruplarının güvensizlik önergeleri Başbakan A. Mesut Yılmaz ile 
Devlet Bakanı Güneş Taner haklarındadır. Başbakan A. Mesut 
Yılmaz hakkındaki güvensizlik önergesinin oylanması sonucunda, 
güvensizlik oyları üye tamsayısının salt çoğunluğunu; yani, 276'yı 
bulduğu takdirde, Bakanlar Kurulu düşürülmüş olacaktır; ancak, 
bilindiği gibi, böyle durumda, yeni Bakanlar Kurulunun oluşumuna 
kadar bu Bakanlar Kurulu görevine devam edecektir. Devlet Bakanı 
Güneş Taner hakkındaki güvensizlik önergesi kabul edildiği takdirde 
ise, Bakanlıktan düşürülmüş olacak ve göreve devam edemeyecektir. 
Bu nedenlerle, herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için, 
güvensizlik önergelerindeki istemler de dikkate alınarak, Devlet 
Bakanı Güneş Taner ile Başbakan A. Mesut Yılmaz haklarındaki 
güvensizlik önergelerinin oylamaları ayrı ayrı yapılacaktır. " 90  

Üyelerden İçel Milletvekili ve Doğru Yol Partisi Meclis Grubunca 
verilen güvensizlik önergesinde imzası bulunan Turhan Güven’in bu hususta 
bir usul görüşmesi açılmasını istemesi karşısında, Meclis Başkanı Çetin, şu 
ek açıklamada bulunmuştu: 

"...Sayın Başbakan hakkındaki güvensizlik oylamasını önce 
yaptığımız zaman, ikinci hakkındaki istemin anlamı kalmıyor. O 
bakımdan, eğer, gerekçeli güvensizlik önergeleri yalnız Başbakan 
için verilmiş olsaydı, dediğiniz doğrudur; ama, eğer, ilk olarak 
Başbakan hakkındaki güvensizlik önergesini oylarsak ve o kabul 
edilirse, o zaman, zaten, ikincisinin oylamasına gerek kalmayacak; 
ama, kişi olarak Devlet Bakanı Güneş Taner için de istenmiştir. 
Onun için, bizim yaptığımız değerlendirmeye göre -iki gündür bu 
konu üzerinde çalışılıyor- ve verilen biçimiyle, ikisinin ayrı ayrı 
oylanmasının gerekli olduğu sonucuna vardık..." 91   

                                                            
90  T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Cilt: 66, Birleşim: 24, 

(28.11.1998), s. 277. 
91  T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Cilt: 66, Birleşim: 24, 

(28.11.1998), ss. 277-278.   
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Bu açıklamalardan sonra oylamaya geçiliyor ve Güneş Taner 
hakkında verilen güvensizlik önergesi, 312 üye tarafından kabul ediliyordu.92 
Anayasada, bir bakanın düşürülebilmesi için, üye tamsayısının, en az, salt 
çoğunluğu olan 276 oy arandığı ve gereken bu karar yeter sayısı fazlasıyla 
sağlandığı için, Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner düşürülmüş 
oluyordu.  

Taner'in düşürülmesinin hemen ardından, Başbakan Mesut Yılmaz 
için verilmiş olan güvensizlik önergesinin oylanmasına geçiliyor ve alının 
karar uyarınca, ad okunmak suretiyle yapılan oylamada, Yılmaz için verilen 
güvensizlik önergesi 314 oyla kabul ediliyordu.93 Böylece, Başbakan Mesut 
Yılmaz ve haliyle Bakanlar Kurulunun tümü düşürülmüş olmaktaydı.  

Görüldüğü üzere, bütün Cumhuriyet tarihimiz içinde sonuç alınmış, 
bir diğer deyişle yasama organı tarafından, güvenilmediği için 
düşürülebilmiş ikinci Bakan olan Güneş Taner’in düşürülmesinde de, soru 
işareti altına konulması gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu bağlamda, 
gensoru ve onun gündeme alınmasının kabul edilip görüşülmesi sonunda 
verilen güvensizlik önergesinin TBMM üye tam sayısının en az salt 
çoğunluğuyla kabul edilmesi üzerine bir bakanın düşürülmesi, o bakanın 
işgal ettiği bakanlık görevinden ayrılmak zorunda kalması, o görevi 
bırakması anlamına gelmektedir. Başbakanın düşürülmesi nedeniyle tüm 
Bakanlar Kurulu da düşmüş olacağı için, yasama organının bir nedenle 
güvenini yitirdiği bir bakan da düşmüş olacağına göre; bu yola gitmek 
yerine, önce o bakanın düşürülmesi ve hemen ardından Başbakanın ve 
haliyle bütün Bakanlar Kurulunun düşürülmesi gibi bir uygulamanın ne 
derece doğru olacağı sorulmaya değer bir sorudur. Kanımızca, siyasal 
sorumluluk olarak da adlandırılan bu sorumluluk türünün, adli sorumluluk 
denilen bir diğer sorumluluk türüyle karıştırılmaması gerekir. Gerçekten, bir 
bakanın veya birkaç bakanın, ya da Bakanlar Kurulunu oluşturan bakanların 
tümünün, adli sorumluluklarını gerektiren bir olay karşısında, bakanların her 
birinin adlarının zikredilerek meclis soruşturmasına tabi tutulup, izlenmesi 
gereken süreç doğrultusunda, ilgili bakanın veya bakanların ayrı ayrı Yüce 
Divana gönderilip yargılanmaları, ceza hukukunun en temel ilkelerinden bir 
olan ve 1982 Anayasasının 38. Maddesinde de ifadesini bulan, suç ve 

                                                            
92  T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Cilt: 66, Birleşim: 24, 

(28.11.1998), s. 279, 297-299. 
93  T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Cilt: 66, Birleşim: 24, 

(28.11.1998), ss. 280, 300-302. 
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cezaların şahsiliğinin bir gereğidir. Böyle bir durumda, bakanların her birinin 
adları belirtilerek haklarında meclis soruşturması açılmasının istenmesi ve 
Anayasa uyarınca izlenmesi gereken süreç doğrultusunda, her bir bakanın ve 
gerekiyorsa başbakanın, ayrı ayrı Yüce Divana gönderilmesi, başbakan ve 
olaya karışmış bakanların her birinin yargılanabilmesi için gereken bir 
zorunluluktur. Sadece başbakanın Yüce Divana gönderilmesi yoluyla, 
bakanlar kurulunun tüm üyelerinin, yani bakanların tümünün 
yargılanabilmeleri ve onların adli sorumluluklarının belirlenmesi yoluna 
gidilebilmesi mümkün değildir.94 Buna karşılık, siyasal sorumluluğun 
harekete geçirilmesi yolu ile ulaşılması beklenen sonuç, bir veya daha fazla 
sayıda bakanın veya Bakanlar Kurulunun tümünün görevine yasama 
organınca son verilmesinden ibarettir. Bu nedenle, Başbakanın siyasal 
sorumluluğu yoluna gidilip onun düşürülmesi durumunda tüm bakanlar da 
düşeceğinden, Başbakanın da düşürülmesinin gerektiği düşünülen bir olay 
karşısında, aynı olaydan ötürü önce bir veya birkaç bakanın haklarında 
verilen güvensizlik önergelerinin kabulü yoluyla düşürülmeleri ve hemen 
ardından Başbakanın ve bu yolla Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin 
düşürülmesi yoluna gidilmesi, bize siyasal sorumluluk kurumunun mahiyeti 

                                                            
94  Nitekim, Bakanlar Kurulunun 30 Ekim 1989 tarihinde kabul ettiği 89/14657 sayılı 

Kararname ile, yabancı para birimlerine dayalı birim fiyatları üzerinden ihalesi yapılmış ve 
yapılacak olan otoyol, köprü, tünel yapımı  ile kontrollük, mühendislik, etüt, proje ve 
müşavirlik işlerinde fiyat farkı hesabında uygulanacak esasları yeniden düzenleyerek, 
otoyol ve ilgili işlerde fiyat farkı ödenmesine neden oldukları ve Devleti çok büyük ölçüde 
zarara sokmuş bulundukları iddiası ile, sözü geçen Kararnamede imzası bulunan dönemin 
Başbakanı ve Bakanlar Kurulunun diğer üyeleri hakkında Anayasanın 100. Maddesi 
uyarınca Meclis Soruşturması açılmasını talep eden İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 
arkadaşınca verilen 21 Ocak 1992 tarihli önergede, eski Başbakan ve Kararnamede imzası 
bulunan tüm bakanların isimleri teker teker belirtilmiş bulunuyordu. T.B.M.M. Tutanak 
Dergisi, Dönem: 19, Yasama Yılı: 1, Cilt: 4, Birleşim: 37, (18.02.1992), ss. 74-77. Aynı 
şekilde, bu önergenin kabulü üzerine kurulan Meclis Soruşturması Komisyonu da, 
hazırlamış olduğu 9 Kasım 1992 tarihli raporda, sözü edilen Bakanlar Kurulu 
Kararnamesinde imzaları bulunan ve Yüce Divana sevklerini önerdiği eski Başbakan ve 
bakanların isimlerini ayrı ayrı belirtmekteydi. Bkz. TBMM S. Sayısı: 202, T.B.M.M. 
Tutanak Dergisi, Dönem: 19, Yasama Yılı: 2, Cilt: 27, Birleşim: 57’nin sonuna ekli, 
(20.01.1993), ss. 1-21. Soruşturma Komisyonunun raporunun, TBMM’nin 20 Ocak 1993 
tarihli 57. Birleşiminde görüşülmesinden sonra, TBMM Genel Kurulu, Meclis 
Soruşturması Komisyounun önerisi doğrultusunda, Bayındırlık ve İskân eski Bakanları 
Safa Giray ile Cengiz Altınkaya’nın Yüce Divana sevklerine karar verirken; 89/14657 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararında imzası bulunan Başbakan ve diğer bakanların, 
Soruşturma Komisyonunun görüşünün aksine, Yüce Divana sevkedilmelerine gerek 
olmadığını kararlaştırmıştı. T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 19, Yasama Yılı: 2, Cilt: 
27, Birleşim: 57, (20.01.1993), ss. 503-504.  
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ile bağdaşır görünmemektedir. Nitekim, incelediğimiz olayda da, CHP 
Meclis Grubu, hemen yukarıda gördüğümüz gibi, sadece Başbakan Yılmaz 
için gensoru açılmasını istemiş ve daha sonra yine sadece Başbakan Yılmaz 
hakkında güvensizlik önergesi vermekle yetinmişti. Amaç, Başbakanın ve 
onunla birlikte tüm Bakanlar Kurulunun düşürülmesini gerektiren bir olayda, 
Başbakanla birlikte bir bakanın da sorumluluğuna işaret etmek isteniyorsa; 
önce o bakanın ve ardından Başbakanla birlikte tüm Bakanlar Kurulunun 
düşürülmesi yerine, Başbakanın siyasal sorumluluğunun tartışılması 
sırasında, özellikle üzerinde durulmasının gerektiği düşünülen bakandan da 
söz edilmesi bizce yeterlidir. Buna karşılık, siyasal sorumluluğa yol açan 
olay, aynı zamanda bir adli soruşturmaya da konu olacaksa; o zaman, hem 
ilgili bakan, hem de Başbakan için meclis soruşturması açılmasının 
istenmesi ve eğer kabul edilirse, ilgili bakanın ve Başbakanın ayrı ayrı Yüce 
Divana sevk edilmeleri, yukarıda değindiğimiz suç ve cezaların şahsiliği 
ilkesinin bir gereğidir. Bir an için, yaşanan bir olaydan ötürü, Başbakanın ve 
onunla birlikte tüm Bakanlar Kurulunun düşürülmesinin plânlandığı bir 
durumda; aynı olaydan ötürü, o olayla ilgisi olduğu düşünülen bir bakanın, 
Bakanlar Kurulundan önce düşürülmesinin, pratik bir yararının 
bulunduğunun savunulabileceğini de düşünülebiliriz. Gerçekten, hem bir 
bakanın, hem de Başbakanın içinde yer aldığının iddia edildiği bir olaydan 
ötürü, sadece Başbakanın düşürülmesi ile yetinilseydi, Başbakanla birlikte 
tüm Bakanlar Kurulu da düştüğünde, düşürülen Bakanlar Kurulu, yenisi 
kuruluna kadar göreve devam edeceğine göre, sözü edilen bakanın görevi de, 
bu işgüder nitelikli Hükûmette devam ediyor olacaktı. Buna karşılık, eğer 
aynı olaydan ötürü, Başbakanın (ve onunla birlikte tüm Bakanlar Kurulunun) 
düşürülmesinden önce, o olaya dahil olduğu düşünülen bakanın düşürülmesi 
yoluna gidilseydi, düşürülen o bakan, daha sonra düşürülen ve yenisi kurulan 
kadar işgüder nitelikte de olsa görevi sürdürecek olan Bakanlar Kurulunda 
yer almış olmayacaktı. Bir diğer deyişle, önce bakanın düşürülmesi 
durumunda, düşürülen bakanın, işgüder nitelikte de olsa göreve devamı söz 
konusu olamayacak ve terim uygun düşerse, o bakan bir an önce kabine 
dışına çıkarılmış olacaktı. Nitekim bu hususa, hemen yukarıda değindiğimiz 
gibi, Devlet Bakanı Güneş Taner ile Başbakan Mesut Yılmaz hakkında 
verilen güvensizlik önergelerinin oylanmasına geçerken, Birleşimi yöneten 
Meclis Başkanı Hikmet Çetin de şöyle işaret ediyordu: 

“…Başbakan A. Mesut Yılmaz hakkındaki güvensizlik 
önergesinin oylanması sonucunda, güvensizlik oyları üye 
tamsayısının salt çoğunluğunu; yani, 276'yı bulduğu takdirde, 
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Bakanlar Kurulu düşürülmüş olacaktır; ancak, bilindiği gibi, böyle 
durumda, yeni Bakanlar Kurulunun oluşumuna kadar bu Bakanlar 
Kurulu görevine devam edecektir. Devlet Bakanı Güneş Taner 
hakkındaki güvensizlik önergesi kabul edildiği takdirde ise, 
Bakanlıktan düşürülmüş olacak ve göreve devam edemeyecektir…” 
95 

Bize göre, yasama organı, aynı olaydan ötürü, hem bir bakanı, hem de 
Başbakanı ve onunla birlikte tüm hükûmeti düşürdüğünde, ülke hükûmetsiz 
bırakılamayacağı için, yenisi kurulana kadar, daha önce düşürülen bakan 
hariç olmak üzere, düşürülen Başbakan ve bakanlar kurulunun diğer üyeleri 
işgüder hükûmet olarak göreve devam edeceklerine göre; sadece bir bakanın, 
bu işgüder hükûmet dışında kalmasının sağlayacağı büyük bir yarar 
olmayacaktır. Çünkü, o bakanın düşürülmesine neden olaydan ötürü daha 
sonra düşürülen Başbakan, görevini yeni hükûmet kuruluna kadar 
sürdürecektir. Bu durumda, eğer bir bakanın göreve devam etmesinin 
sakıncalı olacağı düşünülüyorsa, aynı olaydan ötürü sorumlu bulunan 
başbakanın göreve devam etmesinin sakıncasının daha fazla olacağında 
kuşku yoktur. Madem, başbakanın, işgüder nitelikte de olsa, yeni hükûmet 
kurulana kadar göreve devamının engellenmesi mümkün olamamaktadır; 
onun görevini sürdürdüğü sırada, diğer bakanın göreve devamının 
engellenmesinde hayati bir yarar bulunduğunun savunulabilmesi, kanımızca 
mümkün değildir. Bu nedenle, aynı olaydan ötürü, hem bir bakanın, hem de 
başbakanın sorumluluğunun bulunduğu düşünüldüğünde, sadece başbakanın 
düşürülmesi bizce yeterlidir. Çünkü, başbakanın düşmesiyle birlikte, o 
bakanın da içinde yer aldığı bakanlar kurulunun tümü düşmüş olmaktadır. 
Olsa olsa, başbakan hakkında verilen gensoru önergesinin görüşülmesi 
sırasında, sorumluluğunun bulunduğu düşünülen bakanın durumuna da özel 
bir yer ayrılabilir ve o bakanın sorumluluğuna bu yolla dikkat çekilebilir. 
Kaldı ki, şayet, hem bir bakanın, hem de başbakanın siyasal sorumluğuna 
yol açan olay, aynı zamanda onların adlî sorumluluğunu da gerektirecek bir 
nitelik taşıyorsa; bu durumda, zaten başbakan için de, ilgili bakan için de 
ayrı ayrı meclis soruşturması açılacağını ve gerekiyorsa, ikisinin de Yüce 
Divana sevk edileceklerini gözden uzak tutmamak gerekir. .   

 

                                                            
95  T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Cilt: 66, Birleşim: 24, 

(28.11.1998), s. 277. 
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- VI - 

Bütün bu açıklamalardan sonra, görülmektedir ki, özellikle 1982 
Anayasasının 112. maddesinin 3. fıkrasında yer alan, “Başbakan, bakanların 
görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini 
gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür” hükmü ile; 
Başbakana, dilediği zaman bir bakanın görevden alınmasını 
Cumhurbaşkanından talep edebilmesi yetkisini öngören Anayasanın 109. ve 
bu talep üzerine Cumhurbaşkanın o bakanı görevden alma yetkisini öngören 
104. maddesi karşısında, TBMM’ce, sadece bir bakanın siyasal 
sorumluluğunun harekete geçirilebilmesine imkân veren Anayasanın 112. 
maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenlemenin korunması, büyük ölçüde 
anlamsızdır. Gerçekten, şayet yasama organınca, yetersizliği nedeniyle bir 
bakanın siyasal sorumluluğu harekete geçiriliyor ve o bakanın düşürülmesi 
gündeme geliyorsa, bu bakanın uygulamalarını denetlemeyen ve söz konusu 
aksaklılara karşı düzeltici önlemleri almayan veya aldığı halde, bu önlemleri 
uygulamakta başarısız olan bakanın görevine son verilmesini 
Cumhurbaşkanından talep etmeyen Başbakanın durumunu açıklayabilmek 
ve bütün bu yaşananlar karşısında onun bir hatasının bulunmadığını 
söyleyebilmek çok güçtür. Bir diğer deyişle, sözü edilen düzenlemeler 
uyarınca, bir bakanın siyasal sorumluluğunu gerektiren bir olay, aynı 
zamanda Başbakanın siyasal sorumluluğuna da yol açacaktır. Bu durumda, 
yasama organının, nedenlerini de belirterek, Başbakanın siyasal 
sorumluluğunu harekete geçirmesi, bize göre daha doğru ve parlamenter 
sistemin mantığına daha uygun bir davranış olacaktır. 

Kaldı ki, yukarıda Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen’in düşürülmesi 
olayında da görüldüğü gibi, bir bakanın siyasal sorumluluğu için ileri sürülen 
nedenler, esasında bakanlar kurulunun birlikte sorumluluğunu gerektiren bir 
nitelik taşıdığı halde, bazı siyasal beklentiler yüzünden, yasama organında, 
hükûmetin değil, bir bakanın siyasal sorumluluğuna gidilmesine de yol 
açabilir. Bir diğer deyişle, bir bakanın siyasal sorumluluğu için ileri sürülen 
nedenin veya nedenlerin, o bakanın yalnızca kendi görev alanı içinde 
kaldığını, bunların hükûmetin ortak politikasının uygulanması ile ilgisinin 
bulunmadığını söyleyebilmek çoğu kez mümkün değildir.  

Bu nedenle, bakanların bireysel siyasal sorumluluğuna ilişkin 
düzenlemenin Anayasadan çıkarılması ve bireysel sorumluluğun sadece adlî 
sorumluluk için korunması, kanımızca doğru bir tercih olacaktır.  
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İDARENİN DENETLENMESİNDE ZORUNLU TAHKİM YOLU 

 

K. Burak ÖZTÜRK* 

 

Giriş 

17.03.2011 tarih ve 6214 sayılı Kanun1’un 1 inci maddesi ile 
Anayasa’nın 59 uncu maddesine bir fıkra eklenerek, “(s)por 
federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin 
kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabil”eceği ve kesin 
olan tahkim kurulu kararlarına “karşı hiçbir yargı merciine 
başvurulama”yacağı öngörülmüştür. 29.03.2011 tarih ve 6215 sayılı Kanun2 
ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un kimi hükümlerinde yapılan değişiklik ve düzenlemeler 
de, anılan Anayasa değişikliğine paralel olarak, spor federasyonlarının yapısı 
ile tahkim kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin yeni hükümler 
getirmektedir.  

Esasen Türk hukukunda, spor faaliyetlerinin yönetimine ve 
disiplinine ilişkin uyuşmazlıkların zorunlu tahkim yoluyla çözülmesi ve 
tahkim kurulu kararlarına karşı hiçbir yargı merciine başvurulamamasını 
tümüyle yeni bir düzenleme olarak görmek mümkün değildir. İlk kez, bugün 
yürürlükte olmayan 27.05.1988 tarihli ve 3461 sayılı Türkiye Futbol 
Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un3 13 ve 14 üncü 
maddeleri ile, federasyon ve kulüpler, kulüplerle oyuncular veya iki kulüp 
arasında çıkacak uyuşmazlıklarla ceza kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı 
üzerine inceleyerek kesin karara bağlamakla görevli bir Tahkim Kurulu 

                                                 
*  Yrd. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı. 
1  R.G. 29.03.2011 – 27889.  
2  R.G. 12.04.2011 – 27903. 
3  R.G. 07.06.1988 – 19835. 
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oluşturulmuştur.4 Futbol dışında kalan diğer spor dalları bakımından, 
04.03.2004 tarihli ve 5105 sayılı Kanun5 ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen Ek 9 
uncu maddede, “…federasyon ile kulüpler; federasyon ile hakemler; 
federasyon ile teknik direktör ve antrenörler; kulüpler ile teknik direktör ve 
antrenörler; kulüpler ile oyuncular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak 
ihtilaflar hakkında yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya 
ceza kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara 
bağla”makla görevli Tahkim Kurulu’na yer verilmiş; bu maddeye 
dayanılarak hazırlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu 
Yönetmeliği’nin6 12 nci maddesinde ise, Tahkim Kurulu kararlarının 
kesinliği, bu kararlara karşı idarî mercilere veya yargı yoluna 
başvurulamayacağı belirtilmek suretiyle tasrih edilmiştir. Nihayet, 
05.05.2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun’un7 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında da, 
daha önce bu alanı düzenleyen 3461 ve 3813 sayılı Kanunlardan farklı 
olarak, Tahkim Kurulu kararlarının kesin ve nihai olduğu belirtilmekle 
birlikte, bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamayacağı da açıkça 
hükme bağlanmıştır.  

Bu bağlamda spor federasyonlarının sporun yönetimine ve 
disiplinine ilişkin kararlarına yönelik itirazların zorunlu tahkim yoluyla kesin 
olarak çözüme kavuşturulmasına ilişkin seçimin temel dayanağı, dünyadaki 
gelişme ve eğilimlerdir.8 Farklı spor dallarına ilişkin uyuşmazlıkların, 
yabancı hukuk sistemlerinde ve uluslararası düzeyde, ulusal yargı 
organlarının (devlet mahkemelerinin) müdahalesinden uzak, spor kuruluşları 
bünyesinde oluşturulan bağımsız hakem heyetlerince çözümlenmesinin 
yeğlendiği görülmektedir.9 Örneğin, çok sayıda ulusal veya bölgesel futbol 

                                                 
4  3461 sayılı Kanun’u yürürlükten kaldıran 17.06.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol 

Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 13 ve 14 üncü maddelerinde de 
aynı düzenleme yer almaktadır. Bkz. R.G. 03.07.1992 – 21273. 

5  R.G. 13.03.2004 – 25401.  
6  R.G. 28.05.2004 – 25475. 
7  R.G. 16.05.2009 – 27230. 
8  Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR, “Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun Yapısı ve 

Tahkim Kurulu Kararlarının Niteliği”, AÜHFD, C. 50, S. 1, 2001, s. 146. 
9  Anglo-Amerikan hukukunda egemen olan bu yöndeki yaklaşım için bkz. Simon 

GARDINER / Mark JAMES / John O’LEARY et al., Sports Law, 2nd ed., Cavendish 
Publishing Ltd., London 2001, s. 251 v.d.  
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federasyonunu çatısı altında toplayan FIFA, spor hukukuna ilişkin her türlü 
uyuşmazlığın çözümünde tahkim yolunu öngörmekte, bu uyuşmazlıkların 
çözümü için ulusal mahkemelere başvurulmasını yasaklamakta ve kendisine 
bağlı olan federasyonları, gerektiğinde cezai yaptırım uygulamak suretiyle 
üyelerinin bu yasağa uymasını sağlamakla yükümlü kılmaktadır.10   

Bu eğilimin bir sonucu olarak, spor uyuşmazlıklarının çözümü 
yönünden Türk hukukunda da öngörülen zorunlu tahkim yoluna ilişkin 
yukarıda anılan ilk düzenlemelerde Tahkim Kurulu kararlarının “kesin” 
niteliği vurgulanmakta; sonradan getirilen hükümlerde ise, bunun yanında, 
Tahkim Kurulu kararlarına karşı hiçbir yargı merciine başvurulamayacağı 
açıkça belirtilmektedir. Ne var ki Anayasa Mahkemesi, 2009 ve 2011 
yıllarında verdiği iki kararı ile11, Tahkim Kurulu kararlarının kesin olduğunu 
ve bunlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamayacağını öngören yasal 
düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetmiştir. Bu durum 
karşısında, uluslararası alanda geçerli olduğu savunulan yaklaşım ve 
kurallara, konunun anayasa koyucu tarafından ele alınması ve anayasal 
düzeyde hükme bağlanması suretiyle uyum sağlanması12 yoluna 
gidilmiştir.13  

                                                 
10  FIFA Statutes, May 2008, art. 64 (s. 43), http://www.fifa.com/mm/ 

document/affederation/administration/ 01/09/75/14/ fifa_statutes_072008_en.pdf (Erişim 
Tarihi: 30.04.2011). 

11  AYM, E. 2006/118 K. 2009/107 – 02.07.2009, R.G. 19.03.2010 – 27526; AYM, E. 
2010/61 K. 2011/7 – 06.01.2011, R.G. 26.02.2011 – 27858. Bu kararlardan ilki, 3289 
sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a ilişkin olup, 
futbol federasyonu dışındaki spor federasyonlarını ilgilendirmektedir. İkinci karar ise, 
5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a 
ilişkindir. Ülkemizde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile diğer spor federasyonları, 
3461 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 1988 yılından bu yana farklı yasal düzenlemelere 
konu olmakta ise de, bu çalışmada tüm spor federasyonları mümkün olduğunca ortak bir 
çerçevede ele alınacak; gerektiğinde, yasal düzenlemelerden kaynaklanan farklılıklara 
dikkat çekilecektir.  

12  Uluslararası spor federasyonlarının ve üst kuruluşlarının benimsedikleri ilke ve kurallara 
uyumun, 6214 sayılı Kanun’un Genel Gerekçesi ile bu Kanun’a ilişkin TBMM Anayasa 
Komisyonu Raporu’nda da vurgulandığı görülmektedir. Kanun’un Genel Gerekçesi’nde, 
önerilen Anayasa değişikliği, “uluslar arası spor camiasının onurlu bir üyesi olan 
Türkiye’nin, uluslar arası spor hukuku kurallarını, iç hukukuna yansıtması” olarak 
değerlendirilmekte ve bunun da Türkiye’nin “kendi taahhütlerinin gereği” olduğu 
belirtilmektedir. Anayasa Komisyonu Raporu’nda ise, Komisyon Başkanı Burhan 
KUZU’nun, “…Türkiye Futbol Federasyonunun bağlı olduğu UEFA ve FIFA'nın koyduğu 
kurallara uyulması için Teklifin yasalaşmasının önemli olduğuna, aksi halde devam eden 
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Anayasa Mahkemesi’nin anılan kararları ile bir yönüyle bu 
kararların sonuçlarını ortadan kaldırmaya dönük olarak yapılan Anayasa 
değişikliği birlikte değerlendirildiğinde, zorunlu tahkim yolunun, spor 
federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetim ve disiplinine ilişkin kararları 
yönünden idarenin yargısal denetimini devre dışı bıraktığı ve bir anlamda bu 
denetimin yerini aldığı görülmektedir.14 Kuşkusuz, bu sonuca varabilmek 
için, öncelikle, spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve 
disiplinine ilişkin kararlarının niteliğinin ortaya konması (1); ayrıca, bu 
kararlara yapılan itirazları inceleyecek olan Tahkim Kurulu’nun işlevinin 
değerlendirilmesi (2) zorunludur. Türk hukukunda bir süredir zaten tartışılan 
bu sorunların15 bu kez de Anayasa Mahkemesi’nin anılan kararları 
çerçevesinde ele alınması, yapılan Anayasa değişikliği karşısında, konunun 
ayrıca zorunlu tahkim yolunun hak arama özgürlüğü ile ilişkisi yönünden de 
irdelenmesini gerekli kılmaktadır (3).16   

                                                                                                                   
lig ve Avrupa maçları açısından sıkıntı yaşanacağına dikkat” çektiği ifade edilmektedir. 
6214 sayılı Kanun’un Gerekçesi ve Teklif Metni için bkz. 
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0879.pdf (Erişim Tarihi: 25.04.2011); Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 59 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifi Hakkında TBMM Anayasa Komisyonu’nun 09.03.2011 tarih ve E. 2/879 K. 24 
numaralı Raporu (S. Sayısı: 697) için bkz. 
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss697.pdf (Erişim Tarihi: 25.04.2011)   

13  Anayasa Komisyonu Raporu’na göre, Devlet Bakanı Faruk ÖZAK, teklif edilen Anayasa 
değişikliğinin, Anayasa Mahkemesi’nin anılan kararları ile ilişkisini açıkça ortaya 
koymaktadır.   

14  Bu çalışmada, başlıktan da anlaşılacağı gibi, yapılan Anayasa değişikliğinin spor hukuku 
açısından doğuracağı sonuçlar üzerinde durulmayacak; konu, yalnızca idare hukukuna 
ilişkin sorunlar yönünden ele alınacaktır.  

15  Türk hukukunda daha çok, konunun TFF’ye ilişkin boyutu üzerinde durulduğu 
görülmektedir. Bkz. Kahraman BERK, “Türkiye Futbol Federasyonunun Türk İdare 
Teşkilatı İçindeki Yeri”, İÜHFM, C. LXIV, S. 2, 2006, s. 3-24; Taner AYANOĞLU, 
“Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun İşlevi ve Kararlarının Niteliği”, TBB 
Dergisi, S. 74, 2008, s. 43-76; Aytaç ÖZELÇİ, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Türk 
Hukukundaki Yeri, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010.   

16  Spor hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde uluslararası tahkim yoluna 
başvurulması da mümkün olup, bu amaçla kurulmuş bağımsız bir kuruluş olan Spor 
Tahkim Mahkemesi (Tribunal Arbitral du Sport – Court of Arbitration for Sport) ve bu 
kuruluş bünyesinde oluşturulan hakem heyetlerince, sporla doğrudan ya da dolaylı ilgili 
her türlü uyuşmazlık çözüme kavuşturulabilmektedir. Bununla birlikte, Sporla İlgili 
Uyuşmazlıkların Çözümünde Görev Alan Organlara İlişkin Statü’nün, Spor Tahkim 
Mahkemesi ile ilgili hakem heyetlerinin görevlerini belirleyen S12 maddesinde, spor 
federasyonlarının sporla ilgili kararlarına karşı uluslararası tahkim yoluna başvurulması, 
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1.  Spor Federasyonlarının Spor Faaliyetlerinin Yönetim ve 
Disiplinine İlişkin Kararlarının Niteliği  

Futbol federasyonunun spor faaliyetlerinin yönetim ve disiplinine 
ilişkin kararlarının, 3461 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 
idari yargı yerlerinin denetimine tâbi olduğu görülmektedir.17 İdari yargı 
yerleri, bir futbol karşılaşmasının oynanacağı sahanın değiştirilmesine18 veya 
ertelenmesine19, futbol karşılaşmasında yer alan rakip takım oyuncularına 
yönelik itirazların reddine20, bir futbol kulübünün hükmen yenik 
sayılmasına21, futbol kulüplerine yaptırım uygulanmasına22 işlemlere karşı 
açılan davaları kendi görev alanları içerisinde görerek esas yönünden hükme 
bağlamıştır. Aynı şekilde, düzenleyici işlem niteliği taşıdığı kabul edilen 
“Türkiye Profesyonel Futbol Ligleri Statüsü”ne karşı açılan iptal davaları23 
ile futbol federasyonunun işlemleri dolayısıyla uğranılan zararların tazmini 

                                                                                                                   
bunun ilgili federasyonun statü ya da düzenlemelerinde ya da özel bir anlaşmada 
öngörülmüş olması koşuluna bağlanmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu 
Talimatı’nın 14 üncü maddesinin son fıkrasında ise, “Sporcuların, Teknik Direktörlerin ve 
Antrenörlerin sözlesmelerden kaynaklanan ve yabancılık unsuru içeren ihtilaflar hakkında 
Tahkim Kurulu tarafından verilecek kararlara karsı, FIFA ve UEFA talimat ve 
düzenlemeleri doğrultusunda Spor Tahkim Mahkemesi’ne basvurulabil”eceği hükme 
bağlandığından, Anayasa değişikliğinde öngörülen, “spor federasyonlarının sporun 
yönetimine ve disiplinine ilişkin kararları”na yönelik itirazlar, uluslararası tahkim yolu ile 
çözülebilecek uyuşmazlıkların kapsamı dışında kalmaktadır.   

17  Bu dönemde spor federasyonlarının işlemlerinin niteliğine ilişkin ulaşılabilen yargı 
kararlarının neredeyse tümünün, futbol federasyonuna ilişkin olduğu görülmektedir. 
Konuya ilişkin tartışmalar da genellikle futbol federasyonu üzerinden yürütülmekle 
birlikte, aşağıda da görüleceği gibi, bugün gelinen noktada, diğer spor federasyonlarının 
işlemlerinin niteliğine ilişkin bir irdelemenin öncülleri futbol federasyonununkinden çok 
farklı değildir.  

18  Danıştay 10. Dairesi, E. 1982/1878 K. 1982/690 – 05.04.1982, DBB. 
19  Danıştay 10. Dairesi, E. 1986/492 K. 1986/1320 – 28.05.1986, DBB. 
20  Danıştay 10. Dairesi, E. 1982/3506 K. 1983/732 – 31.03.1983, DD, Y. 14, S. 52-53, 1984, 

s. 451-453. 
21  Danıştay 10. Dairesi, E. 1982/701 K. 1983/899 – 19.04.1983, DBB. 
22  Danıştay 10. Dairesi, E. 1982/2333 K. 1982/2767 – 28.12.1983, DBB. 
23  Danıştay 10. Dairesi, E. 1982/516 K. 1982/1337 – 18.05.1982, DD, Y. 13, S. 48-49, 1983, 

s. 338-340; Danıştay 10. Dairesi, E. 1983/1068 K. 1984/818 – 17.04.1984, DD, Y. 15, S. 
56-57, 1985, s. 372-378. 
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için açılan davalar24 da, bu dönemde, idari yargı yerlerince çözüme 
bağlanmaktadır. 

Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tüzel kişilik kazandıran ve 
federasyon ve kulüpler, kulüplerle oyuncular veya iki kulüp arasında çıkacak 
uyuşmazlıklarla ceza kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek 
kesin karara bağlamakla görevli bir Tahkim Kurulu oluşturan 3461 sayılı 
Kanun’un yürürlüğe girmesi, bu durumu değiştirmiştir. 3461 sayılı 
Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra, bir spor kulübünün, oyuncusunun 
sözleşmesinin uzatılması isteminin reddedilmesi yolundaki TFF Başkanlığı 
işlemine karşı Tahkim Kurulu’na yaptığı itirazın da reddedilmesi üzerine 
idari yargıda açtığı dava vesilesiyle konu Uyuşmazlık Mahkemesi’ne intikal 
etmiş; Uyuşmazlık Mahkemesi, ilgili mevzuat hükümlerini ve özellikle 
Türkiye Futbol Federasyonu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana Statü’nün 
“Tahkim Kurulu çalışmalarım FİFA kurallarına ve Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümlerine göre yapar” hükmünü içeren 
10 uncu maddesini dikkate alarak, Tahkim Kurulu’nun verdiği kararlara 
karşı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun tahkime ilişkin hükümleri 
çerçevesinde adli yargı mercilerine başvurulması gerektiğine hükmetmiştir.25 
Danıştay da, Uyuşmazlık Mahkemesi’nden yaklaşık bir yıl sonra verdiği 
kararında, “Türkiye Futbol Federasyonunun genel idarenin dışında yer alan 
bir özel hukuk tüzel kişiliğine dönüştüğü, Futbol Federasyonu ile kulüpler 
arasında çıkan uyuşmazlıkların tahkim kurulunca incelenerek kesin karara 
bağlanması gerektiği ve çalışmalarını Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununa göre yürütülmesi öngörülen Tahkim Kurulunca verilen 
kararlarında HMK'nda düzenlenen tahkim usulü uyarınca adli yargı yerinde 
incelenmesi gerektiği” gerekçesiyle, TFF’nin işlemine karşı açılan davanın 
görev yönünden reddine karar vermiştir.26  

Uyuşmazlık Mahkemesi ve Danıştay’ın aynı yöndeki bu kararları 
karşılaştırıldığında, Danıştay’ın kararında yer alan, ancak Uyuşmazlık 
                                                 
24  Danıştay 10. Dairesi, E. 1982/2553 K. 1984/198 – 08.02.1984, DD, Y. 15, S. 56-57, 1985, 

s. 410-413. 
25  Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 1990/12 K. 1990/12 – 21.05.1990, R.G. 18.06.1990 – 20552. 

Uyuşmazlık Mahkemesi’nin bu kararında, Ana Statü’nün anılan 10 uncu maddesinden 
hareketle, spor faaliyetlerine ilişkin uyuşmazlıkların adli mahkemelere değil, tahkim 
kurullarına havale edilmesi gerektiğini öngören FİFA Statüsü’ne de atıf yapması dikkat 
çekicidir.  

26  Danıştay 10. Dairesi, E. 1989/2924 K. 1991/547 – 20.02.1991, DD, Y. 22, S. 82-83, 1992, 
s. 1005-1007. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ÖZTÜRK 609 

Mahkemesi’nin üzerinde durmadığı bir nokta dikkat çekmektedir: 
Danıştay’a göre TFF, genel idare dışında yer alan bir özel hukuk tüzel 
kişiliğine dönüşmüştür. Yüksek Mahkeme’nin bu saptaması, TFF’nin 
işlemlerinin Tahkim Kurulu’nca incelenerek kesin karara bağlanması 
yolundaki yasal düzenlemenin, Anayasa’nın idarenin her türlü işlem ve 
eylemine karşı yargı yolunun açık olduğunu öngören 125 inci maddesine 
aykırı olmadığını göstermektedir: TFF, bir özel hukuk tüzel kişisi olduğuna 
göre, yaptığı işlemlere yönelik itirazların Tahkim Kurulu’nca çözüme 
bağlanması ve Tahkim Kurulu kararlarına karşı da, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu’nda hakem kararları için öngörülen yollara 
başvurulmasının, idarenin hukuka uygunluğunun denetimi ile ilgisi 
bulunmamaktadır. 

Bu noktada, Danıştay’ın 3461 sayılı Kanun’un 1 inci maddesi 
uyarınca “özel hukuk hükümlerine tâbi ve tüzel kişiliğe sahip” TFF’yi idare 
teşkilâtı dışında gören yaklaşımının yerinde olup olmadığı tartışılmalıdır. 
3461 sayılı Kanun’un artık yürürlükte olmaması tartışmanın güncelliğine 
halel getirmemektedir; zira bugün yürürlükte olan 5894 sayılı Kanun’da da, 
TFF’nin özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliğe sahip ve özerk olduğu 
düzenlenmektedir.27 Hatta bu tartışmayı, diğer spor federasyonlarına da 
teşmil etmek mümkündür; zira, 3289 sayılı Kanun’un, Anayasa’nın 59 uncu 
maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 6214 sayılı Kanun’dan hemen sonra 
çıkarılan 6215 sayılı Kanun ile değişik Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası, 
TFF dışında kalan spor federasyonlarının, özel hukuk hükümlerine tâbi, 
bağımsız ve tüzel kişiliğe sahip olduklarını öngörmektedir. Salt bu 
hükümlerden hareketle, spor federasyonlarının özel hukuk tüzel kişisi 
oldukları ve yaptıkları işlemlerin de, özel hukuk işlemi niteliği taşıdığı 
sonucuna varmak mümkün olabilir mi? Anayasa’nın 59 uncu maddesinde 
yapılan değişiklikten sonra, bu soruya verilecek yanıtın görevli yargı 
kolunun belirlenmesi açısından pratik bir sonucu olmayacaksa da, idarenin 
yargısal denetimine ve hak arama özgürlüğüne getirilen sınırlamanın 
boyutunu ortaya koyması bakımından önemi yadsınamaz.  

3289 sayılı Kanun’un ilk biçiminde, gerek futbol federasyonu gerek 
diğer spor federasyonları, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 
bünyesinde örgütlenmişlerdir. Spor faaliyetlerinin yönetimi ve disiplinine 

                                                 
27  3461 sayılı Kanun’u yürürlükten kaldıran 17.06.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol 

Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 1 inci maddesinde de, TFF’nin 
özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliğe sahip ve özerk olduğu öngörülmektedir.  
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ilişkin kimi yetkilerin doğrudan doğruya anılan Genel Müdürlük tarafından 
kullanılmasının öngörüldüğü bu düzenleme çerçevesinde, federasyonlar ve 
Genel Müdürlük tarafından tesis edilen işlemlerin idari işlem sayılarak idari 
yargı denetimine tâbi olduğunun kabulü, büyük ölçüde anılan birimlerin 
idare içerisinde yer almasından kaynaklanmaktadır. Ne var ki, 3461 sayılı 
Kanun’un yürürlüğe girmesinden başlayarak bugün gelinen noktada spor 
faaliyetlerinin yönetimi ve disiplini konusunda aslî yetkiye sahip olan 
federasyonların tüzel kişilikle de donatılması, bu tüzel kişiliğin ve yaptığı 
işlemlerin niteliğini tartışmalı hâle getirmiştir.  

TFF dışındaki spor federasyonlarının özel hukuk hükümlerine tâbi 
olduğunun 6215 sayılı Kanun ile açıkça öngörülmesinden önceki aşamada, 
3289 sayılı Kanun’un Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 
“(f)ederasyonlara, talepte bulunmaları durumunda Merkez Danışma 
Kurulunun uygun görüşü, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın teklifi ve 
Başbakanın onayı ile idarî ve malî özerklik verilebil”eceği ve 
“(f)ederasyonun kuruluşuna ilişkin kararın, Resmî Gazetede yayımlanması 
ile tüzel kişilik kazanıl”acağı öngörülmekteydi. Görüldüğü gibi, bu hükümle 
spor federasyonlarının idarî ve malî özerklik ile tüzel kişiliğe sahip 
olmalarına olanak tanınmakta ise de, bu tüzel kişiliğin niteliği hakkında açık 
bir belirleme yapılmamaktadır. İşte Anayasa Mahkemesi, bu hükmün 
yürürlükte olduğu dönemde, Ek 9 uncu maddenin bir başka fıkrasının 
iptaline ilişkin başvuruyu değerlendirirken, bu tüzel kişiliğin niteliğini de 
tartışmakta ve federasyonları hizmet yerinden yönetim kuruluşu olarak 
mütalaa etmektedir. Yüksek Mahkeme bu sonuca ulaşırken, federasyonların 
merkezi idarenin onayıyla tüzel kişilik kazanmaları, merkezi idarenin 
denetiminde olmaları, malî yönden Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün 
federasyonlara yardımda bulunabilmesi ve kaynak tahsis edebilmesi, 
federasyonların kararlarına karşı merkezi idare içinde oluşturulan Tahkim 
Kurulu’na başvurulabilmesi gibi hususları dikkate almaktadır.28   

TFF’nin 1988 yılından bu yana; diğer spor federasyonlarının ise, 
2011 yılının Nisan ayından beri ilgili yasal düzenlemelerde özel hukuk 
hükümlerine tâbi olduklarının öngörülmesi, bu kuruluşları özel hukuk tüzel 
kişisi hâline getirmiş midir? Yoksa, Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda anılan 
kararından hareketle, bunların kimi faaliyetleri yönünden özel hukuk 
hükümlerine tâbi olmakla birlikte, aslında hizmet yerinden yönetim kuruluşu 

                                                 
28  AYM, E. 2006/118 K. 2009/107 – 02.07.2009, R.G. 19.03.2010 – 27526. 
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olarak örgütlendikleri, dolayısıyla kamu tüzel kişisi niteliğinde oldukları 
savunulabilir mi?  

Esasen, ilgili yasal düzenlemelerde, spor federasyonlarının özel hukuk 
hükümlerine tâbi olduğunun öngörülmesinden hareketle, bunların artık özel 
hukuk tüzel kişisi sayılması gerektiğini savunmaya olanak yoktur. İdarenin 
üstlendiği görevlerin çoğalması ve kamu hizmeti sayılan faaliyetlerin 
çeşitlenmesi nedeniyle, idare teşkilâtı içerisinde yer alan kimi birimlerin, 
belirli faaliyetleri yönünden özel hukuk hükümlerine tâbi tutulması, idare 
hukukuna yabancı bir gelişme değildir.29 İdare teşkilâtı içerisinde yer aldığı 
tartışmasız olan kimi kurum ve kuruluşlara ilişkin yasal düzenlemelerde, 
yukarıda sözü edilen “özel hukuk hükümlerine tâbi olma” anlamına gelen 
hükümlere rastlamak mümkündür.30 Nitekim Danıştay’ın, yukarıda anılan ve 
3461 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte TFF’nin bir özel hukuk 
tüzel kişisine dönüştüğü saptamasını içeren kararından kısa bir süre sonra 
verdiği bir başka kararında, yine TFF’ye ilişkin olarak, “3461 sayılı Yasanın 
1. maddesinde, Türkiye Futbol Federasyonunun özel hukuk hükümlerine tabi 
olduğunun hükme bağlanmış olmasının salt bu nedenle federasyonca veya 
federasyon bünyesinde yer alan kurullarca tesis edilen işlemlerin idari işlem 
olması niteliğini ortadan kaldırmayacağı” ifade edilmektedir.31 Anayasa 
Mahkemesi de, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu 
ve Görevleri Hakkında Kanun’a ilişkin kararında32, anılan Kanun’un 
ajansların “tüzel kişiliği haiz ve bu Kanunla düzenlenmemiş bütün 
işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tâbi” olduğunu öngören 3 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrası hükmünü yorumlarken, ajansın özel hukuk 

                                                 
29  Özellikle iktisadi kamu kurumlarının dışa yönelik işlem ve faaliyetlerinin tümü, özel 

hukuk hükümlerine tâbidir. Bkz. Metin GÜNDAY, İdare Hukuku, 9. B., İmaj Yayınevi, 
Ankara 2004, s. 476. 

30  Mevzuatta yer alan bu doğrultudaki hükümler incelendiğinde, bu tür kurumları iki 
kategoride mütalaa etmek mümkündür. İlgili yasal düzenlemelerde, kimi kurumların, “bu 
Kanunda belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tâbi” olduğu öngörülmekte; kimi 
kurumlar ise, doğrudan doğruya “özel hukuk hükümlerine tâbi kamu kuruluşu” olarak 
nitelenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Piyango İdaresi, Türkiye Adalet 
Akademisi, Türk Patent Enstitüsü, kalkınma ajansları, sulama birlikleri, Türkiye Bilimler 
Akademisi, TÜBİTAK birinci kategoriye; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 
Türkiye İş Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk 
Standartları Enstitüsü, KOSGEB ise ikinci kategoriye örnektir.   

31  Danıştay 10. Dairesi, E. 1991/1149 K. 1991/2286 – 17.06.1991, DD, Y. 22, S. 84-85, 
1992, s. 695-697. 

32  AYM, E. 2006/61 K. 2007/91 – 30.11.2007, R.G. 23.02.2008 – 26796. 
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hükümlerine tâbi olduğu öngörüldüğü halde, tüzel kişiliğin niteliğinin açıkça 
belirlenmediğini; buna rağmen, “kurulması ve kaldırılması, kamu gücü ve 
yetkilerin kullanılması, usul ve ayrıcalıklar getirilmesi, gelirleri, merkezi 
idare ile olan bağlantıları göz önünde bulundurulduğunda” ajansların kamu 
tüzel kişisi niteliğinde olduğuna kuşku bulunmadığını belirtmektedir.    

Bu anlamda, spor federasyonlarının sahip oldukları tüzel kişiliğin 
niteliğinin saptanmasında, özel hukuk hükümlerine tâbi oldukları yolundaki 
hükme tek başına belirleyici bir etki tanımaya olanak yoktur.33 Bu durumda, 
bir tüzel kişinin niteliğinin belirlenmesi bakımından, o tüzel kişinin kurulma 
biçimi, faaliyet konusu, idare ile ilişkileri, kamu gücü ayrıcalıklarından 
yararlanıp yararlanmadığı, personelinin ve mallarının statüsü gibi 
ölçütlerden yararlanılması önerilmektedir.34 Bu ölçütlerden bir bölümünün 
yalnızca sonuca varmayı kolaylaştıran ancak tek başına etkili olmayan 
niteliği dikkate alındığında35, kanunla ya da kanunun açıkça verdiği yetkiye 
dayanılarak kurulmuş olma ve kamu gücü ayrıcalıklarından yararlanma 
ölçütlerinin ön plana çıktığı söylenebilir.36 Bir başka ifadeyle, kanunla ya da 
kanunun verdiği yetkiyle kendisine tüzel kişilik tanınan bir kuruluşa kamu 
gücü ayrıcalıklarından yararlanma olanağı tanınmışsa, bu durum, kural 
olarak, o kuruluşun kamu tüzel kişisi niteliğinde olduğu sonucuna varmak 
için yeterlidir.37  

                                                 
33  Aynı yönde bkz. GÜNDAY, s. 69: “… (S)alt bir tüzelkişinin üçüncü kişilerle olan 

ilişkilerinin özel hukuka tabi tutulmuş olması, o tüzelkişinin özel hukuk tüzelkişisi olarak 
nitelendirilmesini her zaman gerektirmez”.  

34  Türk idare hukuku öğretisinde önerilen ölçütler için bkz. GÜNDAY, s. 67 v.d.; A. Şeref 
GÖZÜBÜYÜK / Turgut TAN, İdare Hukuku (Cilt 1 – Genel Esaslar), 6. B., Turhan 
Kitabevi, Ankara 2008, s. 181 (no 199) v.d.; Kemal GÖZLER, İdare Hukuku, 2. B., Ekin 
Basın Yayın Dağıtım, Bursa 2009, C. I, s. 169 v.d. Fransız idare hukukunda da, bir 
kuruluşun kamu tüzel kişisi niteliğinde olup olmadığı belirlenirken, benzer ölçütlerden 
yararlanılmaktadır. Bu ölçütler için bkz. René CHAPUS, Droit administratif général, 15e 
éd., Montchrestien, Paris 2001, C. I, s. 187 (no 226) v.d.  

35  GÜNDAY, s. 69’da, tüzel kişilerin mallarının, gelirlerinin, personelinin statüsüne ilişkin 
ölçütleri, diğer ölçütler ile kesin sonuca ulaşılmayan hallerde başvurulacak yardımcı 
ölçütler olarak görmektedir.  

36  GÖZLER, C. I, s. 175’te, bir tüzel kişinin kamu tüzel kişisi sayılabilmesinin iki şartını, 
“devlet tarafından kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş 
olma” ve “kamu gücü ayrıcalıklarıyla donatılmış olma” olarak belirtmektedir. 

37  GÜNDAY, s. 69’da, bir tüzel kişinin, üçüncü kişiler üzerinde üstün ve ayrıcalıklı 
yetkilerle donatılmış olmasına, kamu tüzel kişisi sayılmasında, diğer ölçütlere göre daha 
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Spor federasyonları bu açıdan değerlendirildiğinde, kanunun tüzel 
kişilik tanıdığı bu kuruluşların Anayasa değişikliğine de konu olan “spor 
faaliyetlerinin yönetim ve disiplinine ilişkin kararları”nın, ilgilileri üzerinde 
onların rızası aranmaksızın hukuki sonuç doğuran tek yanlı işlemler 
niteliğinde olduğu görülmektedir. Bu türden bir yetkinin ise, kamu gücünün 
en çarpıcı kullanım biçimleri arasında yer aldığına; tarafların eşitliği ile irade 
özerkliğini esas alan özel hukuk ilişkileri çerçevesinde açıklanmasına olanak 
bulunmadığına kuşku yoktur. Salt bu saptama bile, spor federasyonlarının 
kamu tüzel kişisi38, spor faaliyetlerinin yönetim ve denetimine ilişkin 
kararlarının ise idari işlem niteliğinde olduğunu göstermektedir.39  

Kaldı ki, kamu tüzel kişiliği ile kamu gücü ayrıcalıkları arasındaki bu 
ilişkinin bir ölçüde zayıfladığı günümüzde, bir özel hukuk tüzel kişisinin tek 
yanlı ve etkili işlemler yapma yetkisiyle donatıldığı durumlarda, işlemin salt 
bir özel hukuk tüzel kişisi tarafından yapılmasının, o işlemi özel hukuk 
işlemi hâline getirmeyeceği; aksine, ilgili tüzel kişinin kamu gücü 
ayrıcalıklarından yararlanması keyfiyetinin onu kamu tüzel kişilerine 
yaklaştırdığı ve bu suretle yapılan işlemlerin idari işlem niteliğinde olduğu 
kabul edilmektedir. Bu açıdan, spor federasyonlarının, Türk idare hukukuna 
kaynaklık eden ve hâlâ Türk hukuku ile önemli paralellikler içeren Fransız 
hukukundaki düzenleniş biçimi üzerinde kısaca durulmasında yarar 
bulunmaktadır.  

Fransız hukukunda, konuyu düzenleyen Spor Kodu’nun40 L131-2 
maddesi uyarınca spor federasyonları dernek biçiminde kurulmaktadırlar. Bu 
bakımdan özel hukuk tüzel kişiliğine sahip oldukları açık olan bu 
federasyonlar, spordan sorumlu bakanın yapacağı bir tür yetkilendirme 
işlemi ile (agrèment)41, bir kamu hizmetinin yürütülmesi niteliğinde görülen 

                                                                                                                   
kesin bir nitelik tanımaktadır. Fransız hukukunda, “kamu gücü ayrıcalıklarından 
yararlanma” ölçütünün belirleyiciliği için bkz. CHAPUS, C. I, s. 188 (no 228).   

38  TFF ile sınırlı olarak aynı yönde bkz. GÖZLER, C. I, s. 176; GÖZÜBÜYÜK / TAN, s. 
409 (no 491); ÖZELÇİ, s. 97. Buna karşın TFF’nin, kendine özgü (sui generis) özellikler 
gösteren bir yapı olarak nitelendiği de görülmektedir. Bkz. İsmet GİRİTLİ / Pertev 
BİLGEN / Tayfun AKGÜNER / Kahraman BERK, İdare Hukuku, 4. B., Der Yayınları, 
İstanbul 2011, s. 517.  

39  Aynı yönde bkz. AYANOĞLU, s. 53.  
40  Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, 

JORF, no 121, 25.05.2006, s. 7791.  
41  Fransız idare hukukunda “agrèment”, belirli koşulları taşıyan kişileri, bir kamu hizmetini 

yürütmekle görevlendiren ve bunun karşılığında görevlendirilen kişiye, mali avantajlardan, 
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spor faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin olarak, sporculara lisans 
verilmesinden yaptırım uygulanmasına kadar çeşitli konularda yetki 
kullanabilmekte ve işlemler yapabilmektedirler. İşte Fransız hukukunda, 
yetkilendirilmiş spor federasyonlarının, özel hukuk tüzel kişiliğine sahip 
oldukları halde, ilgililer üzerinde hukuki sonuç doğuran tek yanlı 
işlemlerinin idari işlem niteliğinde olduğu kabul edilmektedir.42 

Türk hukukunda da, özellikle son yıllarda verilen yargı kararlarında, 
Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı43 ve Türkiye Diyanet Vakfı44 gibi özel 
hukuk tüzel kişilerinin de idari faaliyet yerine getirerek bu bağlamda idari 
işlemler tesis edebileceklerinin kabul edildiği görülmektedir. Danıştay’ın bu 
kararlarında, anılan vakıflar özel hukuk tüzel kişisi olmalarına rağmen, 
bunların lojman tahsis ve tahliyesine ilişkin işlemlerinin, ilgili kamu 
“hizmetiyle birlikte yürüyen ve ona bitişik idari nitelik taşı”yan işlemler ve 
bu vakıfların “kamu tüzel kişiliğine yaklaşan yeni bir(er) müessese” olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır.45 Bu açıdan bakıldığında, spor federasyonlarının 
özel hukuk tüzel kişisi olduğunun kabulü dahi, bütün işlemlerinin özel hukuk 
işlemi olarak nitelenmesini zorunlu kılmamakta; işlevsel bir çözümlemeden 
hareketle, bir kamu hizmeti alanında “tek yanlı irade beyanı ile hukuki sonuç 

                                                                                                                   
sübvansiyonlardan ya da kamu gücü ayrıcalıklarından yararlanma olanağı tanıyan tek yanlı 
bir idari işlemi ifade eder. “Agrèment” ile “autorisation” (ruhsat) arasındaki fark, yine 
kamu hizmeti sayılan bir faaliyetin yürütülmesine izin verilmesini içeren ikincisinde, bu 
izinle birlikte mali avantajlardan, sübvansiyonlardan ya da kamu gücü ayrıcalıklarından 
yararlanma olanağının tanınmamasıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Gilles J. GUGLIELMI / 
Geneviève KOUBI / Gilles DUMONT, Droit du service public, 2e éd., Montchrestien, 
Paris 2007, s. 355 (no 785) v.d.   

42  Spor federasyonlarının tek yanlı işlemlerinin idari işlem niteliğinde olduğuna ilişkin ilk 
yargı kararı için bkz. CE Sect., 22.11.1974, Fédération des industries françaises d’articles 
de sport, AJDA, 1975.19 (chron. FRANC et BOYON); RDP, 1975.1109 (note M. 
WALINE). Aynı yönde örnek olarak bkz. CE Sect., 15.05.1991, Association “Girondins 
de Bordeaux football club”, AJDA, 1991.724 (concl. M. POCHARD); TC, 04.11.1996, 
Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, JCP, Éd. G, 1997, Jurisprudence, no 
22802 (concl. ARRIGHI de CASANOVA).    

43  Danıştay 5. Dairesi, E. 2000/476 K. 2000/1516 – 17.05.2000, DBB. 
44  Danıştay 5. Dairesi, E. 2000/624 K. 2003/1085 – 01.04.2003, DKD, Y. 1, S. 2, 2003, s. 

208-210.  
45  Esasen Danıştay’ın belirtilen kararlarında, bir yandan söz konusu vakıfların tesis ettikleri 

işlemlerin niteliğinden hareket eden işlevsel bir yaklaşım sergilediği; diğer yandan da, bu 
vakıfları, yönetim kurulu üyelerinin üst düzey kamu görevlisi olması gibi organik 
ölçütlerden de yararlanarak, gerek yapı gerek işlev yönünden kamusal alana taşan 
kuruluşlar olarak gördüğü belirtilmelidir.   
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doğurma” gibi kamu gücü ayrıcalıklarına dayalı olarak tesis edilen 
işlemlerinin idari işlem niteliğinde olduğunun savunulması mümkün 
olmaktadır.46     

Bu değerlendirmeler ışığında, Anayasa’nın 59 uncu maddesinde 
zorunlu tahkim yoluyla çözüleceği öngörülen uyuşmazlıkların idari işlem 
niteliği taşıyan kararlara yönelik itirazların çözümlenmesini içerdiği ve bu 
kararlar bakımından, zorunlu tahkim yolunun idarenin yargısal denetiminin 
yerini aldığı görülmektedir.   

2. Tahkim Kurulu’nun İşlevi ve Zorunlu Tahkimin Niteliği  

Anayasa’nın 59 uncu maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, spor 
federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetim ve disiplinine ilişkin idari 
işlem niteliğindeki kararlarına karşı yapılan itirazlar Tahkim Kurulu’nca 
kesin olarak karara bağlanmakta ve Tahkim Kurulu kararlarına karşı hiçbir 
yargı merciine başvurulamamaktadır. Tahkim Kurulu’nun bu itirazları karara 
bağlarken yerine getirdiği işlev nedir? Bu başvuru yolunun “tahkim” olarak 
adlandırılmasından hareketle, burada yargısal işlevin yerine getirildiği 
savunulabileceği gibi; Tahkim Kurulu’nun yapısından ve zorunlu tahkim 
yolunun özelliğinden yola çıkarak, Tahkim Kurulu’na yapılan itirazların 
idari başvuru niteliğinde, Kurul tarafından yürütülen faaliyetin ise idari işlev 
kapsamında olduğu sonucuna varmak da mümkündür.  

Yukarıda da belirtildiği gibi, Anayasa değişikliğinden önce de, bu 
değişiklikle anayasal düzeyde öngörülen hükümler, gerek TFF’ye gerek 
diğer spor federasyonlarına ilişkin yasal düzenlemelerde mevcuttu. İşte bu 
yasal düzenlemelerin Anayasa’ya aykırılığı iddiaları bağlamında Anayasa 
Mahkemesi, Tahkim Kurulu’nun işlevine ilişkin önemli saptamalarda 
bulunmuştur.  

Anayasa Mahkemesi’nin konuya ilişkin olarak verdiği iki kararında, 
TFF ve diğer spor federasyonları açısından Tahkim Kurulu’nun işlevine 
ilişkin saptamalarının birbirinden farklı olduğu öncelikle belirtilmelidir. 
Yüksek Mahkeme, TFF dışında kalan spor federasyonlarını düzenleyen 3289 
sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun’un Ek 9 uncu maddesine47 ilişkin kararında48, tahkim yolunun bir 

                                                 
46  BERK, s. 23’te, TFF’yi, “kamu hukukundan etkilenen tüzel kişilik” olarak nitelemektedir.  
47  Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararları değerlendirilirken, kuşkusuz, 3289 sayılı 

Kanun’un Ek 9 uncu maddesinin, 6215 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki 
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uyuşmazlığın “sözkonusu uyuşmazlığa taraf olmayan bağımsız kişi ve kişiler 
tarafından” çözümlenmesini içerdiğini vurgulamakta; Anayasa’ya aykırılığı 
tartışılan düzenlemede öngörülen Tahkim Kurulu’nun ise, idare içinde yer 
aldığını ve “hukuki uyuşmazlıkların tarafların isteği üzerine, bağımsız kişi 
veya kişiler tarafından çözümlenerek karara bağlandığı ulusal ve uluslar 
arası tahkim kurulları ile ilgisinin olmadığı”nı tespit etmektedir.49  

Anayasa Mahkemesi, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un TFF Tahkim Kurulu’nu 
düzenleyen 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına ilişkin kararında50 ise, 
Anayasa’nın 36 ncı maddesi uyarınca hak arama özgürlüğü ve adil 
yargılanma hakkının, kişilere yargı mercileri önünde dava hakkı tanınması 
suretiyle gerçekleşeceğini belirttikten sonra, Anayasa’nın 141 inci 
maddesiyle yargıya verilen davaların az giderle ve mümkün olan süratle 
sonuçlandırılması görevinin yerine getirilmesinin ağır iş yükü altında 
zorlaşması nedeniyle, yasa koyucunun uyuşmazlıkların çözümü için 
alternatif yöntemler öngörebileceği sonucuna varmakta ve 5894 sayılı 
Kanun’un 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen Tahkim 
Kurulu’na başvurma yükümlülüğünü bu kapsamda görmektedir. 3289 sayılı 
Kanun’a ilişkin kararındaki “tahkim” tanımını bu kararında da yineleyen 
Yüksek Mahkeme, bu kez “TFF Tahkim Kurulu’nun hukuki uyuşmazlıkların, 
bağımsız kişiler tarafından çözümlenerek karara bağlandığı, yargı işlevi 
yerine getiren bir kurul olarak düzenlendiği”ni belirtmektedir.51 

                                                                                                                   
düzenlemeleri esas alınacaktır; zira Anayasa Mahkemesi’nin her iki kararı da, 6215 sayılı 
Kanun yürürlüğe girmeden önce verilmiştir.  

48  AYM, E. 2006/118 K. 2009/107 – 02.07.2009, R.G. 19.03.2010 – 27526. 
49  Kararda yer alan ifadelerden, Tahkim Kurulu’na yapılan başvuruyu, bir tür zorunlu idari 

başvuru olarak gördüğü anlaşılan Yüksek Mahkeme, idari bir merci olan Kurul tarafından 
verilen (idari) kararların kesin olduğunun öngörülmesi suretiyle, bu kararlara karşı yargı 
yolunu kapatan düzenlemeyi, Anayasa’nın hak arama özgürlüğünü düzenleyen 36 ncı ve 
idari işlem ve eylemlere karşı yargı yolunun açık olduğunu öngören 125 inci maddelerine 
aykırı görmekte ve iptal etmektedir. 

50  AYM, E. 2010/61 K. 2011/7 – 06.01.2011, R.G. 26.02.2011 – 27858. 
51  5894 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında, 3289 sayılı Kanun’un Ek 9 

uncu maddesinden farklı olarak, TFF Tahkim Kurulu kararlarının kesin olduğu 
belirtilmekle birlikte, bu kararlara karşı yargı yoluna başvurulamayacağı da açıkça 
öngörüldüğünden olsa gerek, Anayasa Mahkemesi’nin bu kararında “kesinlik” ve “yargı 
yoluna başvurulamaması” ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Mahkeme’ye göre, 6 ncı 
maddenin dördüncü fıkrasında geçen “kesin” ibaresi, “Tahkim Kurulunun incelediği 
konularda vermiş olduğu kararların biçimsel yönden kesin, uygulanabilir ve bağlayıcı 
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Anayasa Mahkemesi’nin 3289 sayılı Kanun’a ilişkin kararıyla, TFF 
dışındaki dğer spor federasyonları yönünden öngörülen Tahkim Kurulu’nun 
yürüttüğü faaliyeti, uyuşmazlıkların çözümünde devlet yargısını ikame eden 
ve bu nedenle yargı işlevinin yerine getirilmesi niteliğinde olduğu kabul 
edilen52 “tahkim” kapsamında değerlendirmediği görülmektedir. Yüksek 
Mahkeme’nin vardığı bu sonucun temel dayanağı, Tahkim Kurulu’nun 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde örgütlenmiş bir idari merci 
olmasıdır. Bu bakımdan, organik anlamda idare içerisinde yer alan bir 
birimin, yargısal işlev yerine getirmesinin mümkün olmadığı öncülünden 
hareket eder görünen Anayasa Mahkemesi, Tahkim Kurulu kararlarının 
“idari işlem” niteliğinde olduğu sonucuna varmaktadır.53 Oysa, 5894 sayılı 
Kanun’a ilişkin Anayasa Mahkemesi kararına göre, TFF Tahkim Kurulu, bir 
uyuşmazlık çözme yöntemi olarak tahkimi uygulayan ve dolayısıyla yargı 
işlevi yerine getiren bir kuruldur. Her iki tahkim kuruluna ilişkin bu 
değerlendirme farklılığı, 5894 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin dördüncü 

                                                                                                                   
nitelikte olduğunu ifade etmekte” olduğundan, hak arama özgürlüğünü sınırlayan ve yargı 
yoluna başvurulmasını engelleyen bir anlam içermemektedir ve bu nedenle Anayasa’ya 
aykırı değildir. Tahkim Kurulu kararlarına karşı yargı yoluna başvurulamayacağına ilişkin 
ibare ise, “Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan hak arama özgürlüğü 
alanına yapılmış açık bir müdahale niteliğinde olup, hak arama özgürlüğü ile 
bağdaşmaz”. 

52  Tahkim yolunun devlet yargısını ikame eden bir yargılama faaliyeti niteliğinde olduğu 
hakkında bkz. Yavuz ALANGOYA, Medeni Usul Hukukumuzda Tahkimin Niteliği ve 
Denetlenmesi, İstanbul 1973, s. 64 v.d.; Bruno OPPETIT, Théorie de l’arbitrage, Paris 
1998, s. 28. Aksi yönde bkz. AYANOĞLU, s. 67-68. 

53  Bununla birlikte, Yüksek Mahkeme’nin Tahkim Kurulu kararlarının kesin olmasına 
bağladığı sonuçlar şaşırtıcıdır. 3289 sayılı Kanun’un Ek 9 uncu maddesinde, Tahkim 
Kurulu kararlarının kesin olduğu öngörülmüş; ancak bu kararlara karşı yargı yoluna 
başvurulamayacağına ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Buna rağmen Anayasa 
Mahkemesi, öngörülen kesinliğin, “yargı yoluna başvurulamaması” anlamına geldiği 
sonucuna varmaktadır. Oysa, yasal düzenlemelerde bir idari işlemin kesin olduğunun 
öngörülmesi durumunda, bu işleme karşı yargı yoluna başvurulamayacağı sonucuna 
varılmasının Anayasa’nın 125 inci maddesine aykırı olacağı açıktır; bu nedenle 
Anayasa’ya uygun yorum yöntemi benimsenerek, öngörülen kesinliğin “idari kesinlik” 
olarak anlaşılması gerekir (TFF Tahkim Kurulu kararlarının kesinliğinin, “idari kesinlik” 
olarak görülmesi gerektiği yönünde bkz. AYANOĞLU, s. 66). Nitekim Anayasa 
Mahkemesi de, başka bir kararında, Yargıtay Başkanlar Kurulu kararlarının kesin 
olduğunu öngören yasal düzenleme ile kastedilenin “idari kesinlik” olduğunu açıkça ifade 
etmektedir (Bkz. AYM, E. 2008/74 K. 2010/15 – 21.01.2010, R.G. 28.04.2010 – 27565). 
Öyle görünüyor ki 3289 sayılı Kanun’a ilişkin kararında Yüksek Mahkeme, yasa 
koyucunun Tahkim Kurulu kararlarına karşı yargı yolunu kapatmak yönündeki iradesinin, 
Anayasa’ya uygun amaçsal yorum ile aşılmasının mümkün olmadığı kanısına varmıştır.   
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fıkrasında, TFF Tahkim Kurulu’nun bağımsızlığı ve tarafsızlığının açıkça 
öngörülmüş olmasından kaynaklanıyor olabilir; Yüksek Mahkeme’nin 
kararına konu olan biçimiyle 3289 sayılı Kanun’un Ek 9 uncu maddesinde 
ise, bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, 3289 sayılı 
Kanun’da öngörülen Tahkim Kurulu’nun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
bünyesinde örgütlenmiş olması dolayısıyla idare içinde yer almasını, 
kararlarının niteliği açısından belirleyici bir unsur olarak gören Anayasa 
Mahkemesi, TFF Tahkim Kurulu yönünden bu noktada sessiz kalmakta; bir 
başka anlatımla, kararında, ne TFF’nın ne de bu Federasyon’un en üst hukuk 
kurulu olan Tahkim Kurulu’nun idare içerisinde yer alıp almadığı hususunu 
değerlendirmektedir.54 

Anayasa Mahkemesi’nce farklı gerekçelerle iptal edilen bu 
düzenlemelerin, Anayasa’nın 59 uncu maddesinde yapılan değişiklikle 
anayasal düzeyde öngörülmüş olması, sorunun Anayasa’ya aykırılığa ilişkin 
boyutunu tartışma dışı bırakmaktadır.55 Bununla birlikte, salt Anayasa’da 
Tahkim Kurulu kararlarına karşı hiçbir yargı merciine başvurulamayacağının 

                                                 
54  Anayasa Mahkemesi’nin her iki yasal düzenlemeye ilişkin bu değerlendirme farklılığına 

karşın, 5894 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının TFF Tahkim Kurulu 
kararlarına karşı yargı yoluna başvurulamayacağını öngören hükmünü iptal etmesi 
keyfiyeti, 3289 sayılı Kanun’a ilişkin iptal kararındaki gerekçelerle açıklanamaz. Nitekim 
Yüksek Mahkeme de, TFF Tahkim Kurulu’nun kararları yönünden konunun Anayasa’nın 
125 inci maddesi ile ilgisinin görülemediğini belirtmektedir. Bu sonuç, Mahkeme’nin 
kararı yönünden tutarlıdır: Tahkim Kurulu yargısal işlev yerine getirdiğine göre, 
kararlarına karşı yargı yoluna başvurulamamasının, Anayasa’nın idari işlem ve eylemlere 
karşı yargı yolunu açık tutan 125 inci maddesi ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu anlamda 
Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 36 ncı maddesine dayanarak ilgili yasal düzenlemeyi 
iptal ederken, yargı işlevi yönünden bir değerlendirme yapmakta; bir bakıma, tek dereceli 
bir tahkim yargılamasını, hak arama özgürlüğünü sağlamak açısından yetersiz bulmaktadır.  

55  GİRİTLİ / BİLGEN / AKGÜNER / BERK, s. 517’de, Anayasa’nın 59 uncu maddesindeki 
değişikliğin, Anayasa Mahkemesi’nin aksi yöndeki kararlarının sonuçlarını ortadan 
kaldırmaya dönük olduğu ve bu yolun izlenmesinin Anayasa’nın genel olarak yargı 
kararlarının ve özel olarak Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını öngören 
138/son ve 153/son hükümlerine aykırı bulunduğu belirtilmektedir. Oysa normlar 
hiyerarşisine dayalı bir pozitif hukuk düzeninde, bir yasa hükmünün Anayasa’ya aykırı 
olduğunu belirten bir Anayasa Mahkemesi kararının sonucu, en üst düzeyde yasa 
koyucuyu bağlar; yazarların serdettiği görüşün aksine, Anayasa Mahkemesi’nce iptal 
edilen bir yasa hükmünün anayasa koyucu tarafından anayasal düzeyde kurallaştırılması, o 
hükmün Anayasa’ya aykırı olmasından çıkarılabilecek meşru sonuçlar arasında yer alır. 
Yapılan anayasa değişikliğinin, idari işlemlere karşı yargı yolunun açık olduğunu öngören 
anayasal ilke karşısındaki istisnai niteliği ve bunun anayasa tekniği açısından 
değerlendirilmesi ise, “anayasaya aykırılık” tartışmasının dışındadır.     
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hükme bağlanmasından hareketle, bu Kurul tarafından yerine getirilen işleve 
ilişkin bir sonuca varılması da mümkün değildir. Bir başka ifadeyle, Tahkim 
Kurulu tarafından yerine getirilen işlevin niteliği, hâlâ tartışmaya açık bir 
konudur. Anayasa değişikliğinden sonra 3289 sayılı Kanun’da 6215 sayılı 
Kanun’la yapılan değişiklikler, diğer spor federasyonları yönünden Tahkim 
Kurulu’na ilişkin düzenlemeyi büyük ölçüde TFF Tahkim Kurulu’na ilişkin 
düzenlemeye benzer kıldığı için56, artık tüm spor federasyonları açısından 
ortak bir sonuca varmak da mümkün görünmektedir.  

Yukarıda da belirtildiği gibi, yargılama işlevinin yerine getirilmesi 
niteliğinde57 olduğu kabul edilen tahkim, bir hukuki uyuşmazlığın, 
taraflarının iradesiyle, devlet mahkemeleri dışında özel kişilerce 
çözümlenmesini içeren bir uyuşmazlık çözme yöntemi olarak 
tanımlanmaktadır.58 Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, tahkimin iki ayırt 
edici özelliği bulunmaktadır: Tahkim yoluna başvurulmasında tarafların 
iradesinin rolü ile uyuşmazlığın özel kişiler tarafından çözümlenmesi.59 
Buna göre, tahkim yolunda, tarafların iradesi kurucu bir rol oynamaktadır; 
bir başka ifadeyle, tahkim yoluyla uyuşmazlığı çözen kişi ya da kurulun bu 
konudaki yetkisinin kurucu temeli, uyuşmazlığın tarafları arasındaki bir 
sözleşmedir.60 “Tahkim yargılaması”nın ikinci belirleyici özelliği ise, özel 
nitelikte olup, egemenliğin sahibi olan devlet ile herhangi bir organik 
ilişkisinin bulunmaması; önceden kurulmuş bir düzen içerisinde yer almayıp, 

                                                 
56  Hatta 3289 sayılı Kanun’un 6215 sayılı Kanun’la değişik Ek 9 uncu maddesinde, TFF 

Tahkim Kurulu’ndan farklı olarak, diğer spor federasyonları yönünden Tahkim 
Kurulu’nun bu federasyonlarla ya da Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile arasında 
organik bir bağ bulunduğunu işaret eden herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Ayrıca 
bkz. a. dn. 67. 

57  Süha TANRIVER, “Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm 
Yolları ve Özellikle Arabuluculuk”, in Makalelerim-II (2006-2010), Adalet Yayınevi, 
Ankara 2011, s. 25’te, tahkimin istisnai bir yargısal yol olduğu belirtilmektedir.  

58  Baki KURU, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. B., İstanbul 2001, C. VI, s. 5875: “Bir hak 
üzerinde ihtilâfa (uyuşmazlığa) düşmüş olan iki tarafın, anlaşarak, bu uyuşmazlığın 
çözümünü özel kişilere bırakmalarına ve uyuşmazlığın özel kişiler tarafından incelenip 
karara bağlanmasına tahkim denir”. Ayrıca bkz. H. Yavuz ALANGOYA, Medenî Usul 
Hukuku Esasları II, İstanbul 2001, s. 127. 

59  OPPETIT, s. 30 v.d.’nda, tahkim ile devlet yargısını meşruiyet temelleri yönünden 
karşılaştırırken, uyuşmazlığı çözen merciin konumu ile yargısal işlevin menşeini, iki 
kurumu birbirinden ayıran temel noktalar olarak görmektedir.  

60  ALANGOYA, Medeni Usul Hukuku, s. 131. 
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ilgili kurallar çerçevesinde tam bir özerkliğe sahip olmasıdır.61 Bir 
uyuşmazlık çözme yöntemi, bu özellikleri haiz olduğu takdirde, gerçek 
anlamda tahkim kapsamında mütalaa edilebilir ve bu bağlamda, yargısal 
işlevin yerine getirilmesi niteliğinde görülebilir.    

Spor federasyonlarının tahkim kurulları tarafından yerine getirilen 
“zorunlu tahkim” faaliyeti bu açıdan değerlendirildiğinde, yukarıda belirtilen 
anlamıyla “tahkim” ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı görülmektedir. Zorunlu 
tahkim, bir uyuşmazlığın çözümünün tarafların iradesi dışında, bir yasal 
düzenleme ile devlet mahkemeleri dışında belirlenen kişilere ya da kurullara 
bırakılmasını ifade eder.62 “Zorunlu tahkim” adlandırmasından ve bu 
tanımdan anlaşılacağı üzere, tahkimin birinci ayırt edici özelliği olan 
“iradîlik”, zorunlu tahkimde mevcut değildir.63 Hatta bu nedenle, zorunlu 
tahkimde, tahkim yoluna başvurulmasının altında yatan nedenlerin de geçerli 
olmadığı; bir başka ifadeyle, zorunlu tahkim yönünden, tahkime ilişkin temel 
esprinin de anlamını yitirdiği söylenebilir.64 Zira tahkim yolu ile, bir 
uyuşmazlığın taraflarına söz konusu uyuşmazlığın yargıçlarını seçme ve bu 
uyuşmazlığın çözümünde uygulanacak kuralları belirleme yetkisi 
tanınmaktadır. Bu anlamda, tahkim yolunun uyuşmazlığın çözümünde 
esneklik sağlayan ve irade özerkliğini ön plana çıkaran bir yönü vardır.65 
Oysa zorunlu tahkimde, bu esneklikten söz etmeye olanak bulunmadığı gibi, 

                                                 
61  OPPETIT, s. 30.  
62  Ramazan ARSLAN / Süha TANRIVER, Yargı Örgütü Hukuku, 2. B., Yetkin Yayınları, 

Ankara 2001, s. 213. Zorunlu tahkim hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Charles 
JARROSSON, La notion d’arbitrage, L.G.D.J., Paris 1987, s. 13 v.d. 

63  Türk hukuku yönünden zorunlu tahkimin, tahkimin bir türü olup olmadığı sorununun 
genellikle tartışılmadığını; zorunlu tahkimin, tanıma uymayan istisnai bir tür tahkim olarak 
değerlendirilmesi (KURU, C. VI, s. 5876) ya da inceleme dışı bırakılması (ALANGOYA, 
Tahkimin Niteliği ve Denetlenmesi, s. 3) suretiyle konunun geçiştirildiğini söylemek 
yanlış olmayacaktır.   

64  OPPETIT, s. 9’da, örgütlenmiş toplumların etki alanından büyük ölçüde sıyrılma olanağı 
tanıması, mekana bağlılığının zayıf oluşunun sağladığı belirsizlik/özgürlük, 
uyuşmazlıkların ve çıkar çatışmalarının çözümündeki etkisi, hukuk karşısındaki 
bağımsızlığı sayesinde, kişilerde kendi iradelerinin hizmetinde bir enstrüman ve ortak 
kurala tâbi olmamanın bir aracı olduğu izlenimi uyandıran tahkimin, bu nedenlerle 
“büyüleyici” olduğu belirtilmektedir. Sayılan bu faktörler arasında birinin dahi, zorunlu 
tahkim yönünden de geçerli olduğunu söylemek ise mümkün değildir.    

65  Tahkim yolunun usul hukukundaki irade serbestisinin bir görünümü olduğu hakkında bkz. 
Saim ÜSTÜNDAĞ, Medeni Yargılama Hukuku, 7. B., İstanbul 2000, s. 933 v.d. 
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irade özerkliğinin herhangi bir biçimde devreye girdiğini savunmak da 
mümkün değildir.  

Spor federasyonlarının tahkim kurulları tarafından yürütülen faaliyete, 
tahkim yolunun ikinci özelliği olan “uyuşmazlığın özel kişilerce 
çözümlenmesi” yönünden bakıldığında da, bu faaliyeti tahkim olarak 
nitelemenin kolay olmadığı anlaşılmaktadır. Gerek 5894 sayılı Kanun’da 
“TTF’nin en üst hukuk kurulu” olduğu öngörülen TFF Tahkim Kurulu, 
gerek 3289 sayılı Kanun’da öngörülen ve bir kamu hizmeti alanı olan spor 
faaliyetlerinin66 düzenlenmesi sürecinde kamusal yetkilerle donatılan 
Tahkim Kurulu, önceden kurulu bir idari düzenin parçasını 
oluşturmaktadırlar.67 Her ne kadar, ilgili yasal düzenlemelerde, tahkim 
kurullarının görevlerini yerine getirirken tarafsız ve bağımsız 
davranmalarına ilişkin hükümler yer alsa da, salt bu hükümlerden hareketle 
anılan kurulların idare içerisinde yer almadığı ve yürüttükleri faaliyetin özel 
bir yargılama faaliyeti niteliğinde olduğu sonucuna varmak mümkün 
değildir.68  

Görüldüğü gibi, genel olarak “zorunlu tahkim”i, özel olarak spor 
federasyonlarının tahkim kurulları tarafından yürütülen faaliyeti, tahkim 
kapsamında mütalaa etmeye olanak bulunmamaktadır.69 Esasen “zorunlu 
tahkim” ibaresi, bu ibarede yer alan “tahkim” sözcüğüne yukarıda belirtilen 
özellikleri içeren bir anlam atfedildiği takdirde, uzlaşmaz bir çelişkiyi işaret 
etmektedir. Öğretide, yukarıda genel olarak tahkime ilişkin olduğu 
savunulan özelliklerin, tahkimin bir türü olduğu belirtilen “ihtiyari tahkim”i 

                                                 
66  1982 Anayasası’nın 59 uncu maddesi de, spor faaliyetlerinin düzenlenmesinin kamu 

hizmeti olarak öngörüldüğünü göstermektedir. Bkz. BERK, s. 15-16. 
67  Her ne kadar, yukarıda da belirtildiği gibi, 3289 sayılı Kanun’un Ek 9 uncu maddesinde 

Tahkim Kurulu ile federasyonlar ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında açıkça 
herhangi bir organik bağ kurulmamışsa da, bağımsız mahkeme niteliği taşımayan bu 
Kurul’un, anılan diğer kurumlarla ilişkisi, idare içerisinde yer aldığını göstermektedir.  

68  AYANOĞLU, s. 67-68’de, tahkim yargılamasının temelinde tarafların iradesinin 
bulunduğunu ve bu nedenle hakemler veya tahkim kurullarının, Anayasa’nın 9 uncu 
maddesi anlamında egemenlik kavramının bir unsuru olan yargı yetkisini 
kullanmadıklarını belirtmekte; 9 uncu madde anlamında yargı yetkisinin ancak bağımsız 
mahkemeler tarafından kullanılabileceğini, TFF Tahkim Kurulu’nun ise, idare içerisinde 
yer alması dolayısıyla yargı işlevini yerine getirdiğinden söz edilemeyeceğini ifade 
etmektedir (s. 69).    

69  Genel olarak zorunlu tahkimin, tahkim kapsamında değerlendirilemeyeceği hakkında bkz. 
JARROSSON, s. 19 v.d. 
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nitelediğinin; zorunlu tahkimin ise, farklı bir tahkim türü olduğunun 
savunulması70 da sorunu çözmemektedir. Zira bu ayırım yapıldığı takdirde, 
genel olarak tahkimin nasıl tanımlanması gerektiği sorusunu yanıtlamak 
olanaksızlaşmakta; ya da tahkimin, “yasa koyucu tarafından tahkim olarak 
adlandırılan her türlü uyuşmazlık çözme yöntemi” olarak tanımlanması 
gerekmektedir.71 Bu son tanımın ise, tahkim kavramını anlamlı bir içerikten 
yoksun bırakan, içi boş bir tanım olduğu ortadadır.72      

3. Zorunlu Tahkim ve Adil Yargılanma Hakkı 

1982 Anayasası’nın hak arama özgürlüğünü düzenleyen 36 ncı 
maddesi, “(h)erkes(in) (…) yargı mercileri önünde (…) adil yargılanma 
hakkına sahip” olduğunu öngörmektedir. Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 6 ncı maddesi uyarınca da, “(h)er 
şahıs gerek medeni hak ve vecibeleriyle ilgili nizalar gerek cezai sahada 
kendisine karşı serdedilen bir isnadın esası hakkında karar verecek olan, 
kanuni, müstakil ve tarafsız bir mahkeme tarafından dâvasının mâkul bir 
süre içinde hakkaniyete uygun ve aleni surette dinlenmesini istemek hakkını 
haizdir”.73 

                                                 
70  ARSLAN / TANRIVER, s. 213’te, zorunlu tahkim, “tahkime başvuruda taraf iradesinin 

etkili olup olmamasına göre” yapılan tasnif çerçevesinde tahkimin bir türü olarak 
görülmekte; genel olarak tahkim de, buna uygun olarak, “(t)arafların aralarındaki hukuki 
ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünü, yasal bir zorunluluk nedeniyle ya da 
anlaşmak suretiyle hakem olarak nitelendirilen kişi ya da kişilere bırakmaları” biçiminde 
tanımlanmaktadır.  

71  JARROSSON, s. 19’da, Fransız hukukunda “tahkim” adıyla öngörülen bir zorunlu başvuru 
yolundan söz ederken, “(b)ir kez daha, başarısının kurbanı olan tahkim sözcüğünün, yasa 
koyucu tarafından hafife alınarak kullanılması(nın) üzücü” olduğunu ifade etmektedir.  

72  Yargıtay’ın kimi kararlarında, zorunlu tahkim yolundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, 
kural bulunmayan durumlarda, ihtiyari tahkime ilişkin genel hükümlerin uygulanacağına 
karar verdiği görülmektedir. Bkz. ÜSTÜNDAĞ, s. 953, dn. 75. Fransız hukukunda da, 
yasa koyucunun bir uyuşmazlığın çözümü için öngördüğü zorunlu başvuru yolunu 
“tahkim” olarak adlandırmasının, bu uyuşmazlığın çözümünde tahkim için öngörülen 
kuralların uygulanmasını sağlamak amacına dönük olduğu savunulmaktadır. Bkz. 
JARROSSON, s. 20. Ne var ki, her iki durumda da, uygulamaya yönelik bir çözüm arayışı 
esas olup, salt bu noktadan hareketle, zorunlu tahkimin, niteliği itibariyle yargılama 
işlevinin bir görünümü sayılan “tahkim” kurumu kapsamında değerlendirilmesine olanak 
bulunmadığı kanısındayım.   

73  10.03.1954 tarihli ve 6366 sayılı “İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi 
ve Buna Ek Protokolün Tasdiki Hakkında Kanun”a ekli Sözleşme metni, R.G. 19.03.1954 
– 8662. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ÖZTÜRK 623 

Adil yargılanma hakkı, hak arama özgürlüğünün kullanılması 
bağlamında kişilere kimi güvenceler tanınması suretiyle bu özgürlüğün 
somutlaşmasını ve etkili biçimde hayata geçmesini sağlayan bir temel hak 
olarak öngörülmektedir. Adil yargılanma hakkının bileşenleri arasında, 
tarafsız ve bağımsız bir mahkemeye başvuru hakkı, makul süre içinde 
yargılanma hakkı, hakkaniyete uygun yargılanma hakkı, yargılamanın 
açıklığı ilkesi gibi güvenceler yer almaktadır. AİHS, bunun yanında, cezai 
alanda ileri sürülen bir isnat karşısındaki sanığa, hakkaniyete uygun 
yargılanma ilkesini somutlaştıracak kimi ek güvenceler de tanımaktadır (m. 
6/III).74  

Zorunlu tahkim yolu ile AİHS’nin 6 ncı maddesinde öngörülen adil 
yargılanma hakkı arasında herhangi bir ilişki kurulabilmesi için, öncelikle 
spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetim ve disiplinine ilişkin 
kararlarının, anılan 6 ncı madde kapsamında olup olmadığı belirlenmelidir. 
Şayet madde metninde yer alan “medeni hak ve yükümlülük” kavramının 
özel hukuk uyuşmazlıklarına, “cezai alanda ileri sürülen isnat” kavramının 
ise adli ceza hukuku alanına özgü olduğu düşünülürse, spor 
federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetim ve disiplinine ilişkin “idari” 
kararlarına yönelik itirazlarının Sözleşme’nin 6 ncı maddesi anlamında adil 
yargılama hakkının kapsamı dışında kaldığı sonucuna varmak gerekecektir.  

Oysa Sözleşme’ye taraf devletlerin farklı hukuk düzenlerini 
kavrayabilecek ortak bir değerler sistemi yaratma gayreti ve mecburiyetinde 
olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dinamik bir yorumla75 bu kavramlar 
yönünden geniş bir anlamlandırmaya gitmiştir. Mahkeme’ye göre, medeni 
hak ve yükümlülüklere ilişkin olma ölçütü, uyuşmazlığın esasına 
uygulanacak kuralın ya da uyuşmazlığın taraflarının niteliğinden bağımsız 
olarak, kişilerin şahıs ya da malvarlığı hakları üzerinde etkileri olabilecek 
her türlü işlem, eylem ve davranıştan doğan uyuşmazlıkları kapsar.76 

                                                 
74  AİHS sistemi içerisinde adil yargılanma hakkına ilişkin geniş bilgi için bkz. Sibel 

İNCEOĞLU, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma 
Hakkı, 3. B., Beta, İstanbul 2008, passim. Ayrıca bkz. Louis FAVOREU / Patrick GAÏA / 
Richard GHEVONTIAN et al., Droit des libertés fondamentales, 4e éd., Dalloz, Paris 
2007, s. 451-469 (no 572-587). 

75  FAVOREU et al., s. 451 (no 573) v.d. 
76  FAVOREU et al., s. 452 (no 573). Örneğin, AİHM’ye göre, bir mesleki faaliyetin icrasına 

izin verilmesine (König c. RFA, 28.06.1978, série A no 28, § 86 v.d.) ya da imar ruhsatı 
talebinin reddedilmesine (Allan Jacobsson c. Suède, 25.10.1989, série A no 163, § 66 v.d.) 
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Mahkeme bu esnek yorumla, idarenin kamu gücü ayrıcalıklarına dayalı 
olarak kişiler hakkında tesis ettiği idari işlemlerden doğan uyuşmazlıkların 
büyük bölümünün de medeni hak ve yükümlülüklere ilişkin olduğunu kabul 
etmektedir.77 Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ilişkin 
kararlarını da bu kapsamda mütalaa etmek gerekir; zira bu kararlar, spor 
kulüpleri, sporcular, hakemler, teknik direktörler v.b. kişilerin şahıs veya 
malvarlığı hakları üzerinde etkili olan idari işlemler niteliğindedir.  

AİHM, “cezai alanda ileri sürülen isnat” kavramını yorumlarken de, 
adli ceza hukuku kalıplarının dışına çıkmakta; idari ceza hukuku alanında 
ileri sürülen suç isnatlarını da, bu kavram kapsamında değerlendirmektedir.78 
Bu açıdan bakıldığında, spor federasyonlarının idari yaptırım niteliği taşıyan, 
disipline ilişkin kararlarından doğan uyuşmazlıklar yönünden de, 
Sözleşme’nin 6 ncı maddesi uygulama alanı bulabilecektir. 

Bu noktada, spor federasyonlarının anılan faaliyetlerinden doğan 
uyuşmazlıkların Tahkim Kurulu tarafından kesin olarak karara bağlanması 
ve Tahkim Kurulu kararlarına karşı hiçbir yargı merciine 
başvurulamamasının, Tahkim Kurulu’nun yargı işlevini yerine getiren bir 
mahkeme niteliğinde olmaması karşısında, hak arama özgürlüğünü ve adil 
yargılanma hakkını ihlal edip etmediği tartışılmalıdır. İç hukuk bakımından, 
bu tartışmadan hareketle anlamlı bir sonuca varmak mümkün görünmüyor: 
Anayasa’nın 59 uncu maddesinde yapılan değişiklikten sonra, Tahkim 

                                                                                                                   
ilişkin idari işlemlerden doğan uyuşmazlıklar medeni hak ve yükümlülüklere ilişkin 
sayılmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. İNCEOĞLU, s. 12 v.d.  

77  Bu çerçevede, yalnızca seçme ve seçilme hakkı gibi siyasi haklara ilişkin uyuşmazlıklar, 
idare ile kamu görevlileri arasındaki uyuşmazlıkların bir bölümü ve idarenin geniş bir 
takdir yetkisine sahip olduğu önemli kolluk yetkilerinin kullanımından kaynaklanan 
uyuşmazlıklar dışında her türlü uyuşmazlığın 6 ncı maddenin uygulama alanına dâhil 
olduğu söylenebilir. Bkz. FAVOREU et al., s. 453-454 (no 573).  

78  AİHM, hukuk düzeninin ihlali ve bu ihlale yaptırım uygulanmasının söz konusu olduğu 
durumlarda, öncelikle iç hukukta ihlalin ve yaptırımın nasıl nitelendiğini dikkate almakta 
ve iç hukukta cezai alana ilişkin olduğu kabul edilen uyuşmazlıklar yönünden 6 ncı 
maddeyi uygulamaktadır. Ancak, bu nitelemenin yetersiz kaldığı durumlarda, geliştirdiği 
iki ölçüte göre değerlendirme yapan AİHM, bir yandan ihlalin niteliğini, diğer yandan 
yaptırımın niteliği ve ağırlık derecesini göz önünde bulundurmaktadır (AİHM’nin bu 
ölçütleri geliştirdiği kararı için bkz. Engel et autres c. Pays-Bas, 08.06.1976, série A no 22, 
§ 80 v.d.). Bu çerçevede, disiplin cezalarından malî cezalara kadar, idari yaptırımlar 
alanına ilişkin pek çok uyuşmazlıkta Sözleşme’nin 6 ncı maddesi, cezai alanda ileri 
sürülen isnatlara ilişkin ek güvenceler de dâhil olmak üzere, uygulama alanı bulmaktadır. 
Geniş bilgi için bkz. İNCEOĞLU, s. 83 v.d.   
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Kurulu kararlarına karşı yargı yolunu kapatan kuralın, idarenin işlem ve 
eylemlerine karşı yargı yolunun açık olduğunu öngören 125 inci madde ve 
hak arama özgürlüğünü düzenleyen 36 ncı madde ile eş değer ve düzeyde bir 
anayasa kuralı hâline geldiği dikkate alındığında, 1982 Anayasası açısından 
şaşırtıcı olmayan ve Anayasa koyucunun Anayasa yorumcusuna aykırılığı 
istisnaya dönüştürerek “tevil etmek” dışında seçenek bırakmayan tutumu 
karşısında olduğumuz söylenebilir. 

AİHS sisteminde ise, yukarıdaki açıklamalar ışığında, Sözleşme’nin 6 
ncı maddesi anlamında medeni hak ve yükümlülüklere ya da cezai alanda 
ileri sürülen isnatlara ilişkin uyuşmazlıkların, mahkeme niteliğinde olmayan 
bir kurul tarafından çözümlenmesi ve bu kurulun kararlarına karşı hiçbir 
yargı merciine başvurulamamasının, adil yargılanma hakkının vazgeçilmez 
bir bileşeni olan tarafsız ve bağımsız bir mahkemeye başvuru hakkını79 ihlal 
ettiği savunulabilir.80  

Bununla birlikte AİHM, Sözleşme’nin 6 ncı maddesinde öngörülen 
“mahkeme” kavramı yönünden de, yukarıda sözü edilen, Sözleşme’ye taraf 
devletlerin farklı hukuk düzenlerini kavrayabilecek ortak bir değerler sistemi 
yaratma amacı doğrultusunda, özerk bir tanım yapmakta ve bir merciin 
mahkeme niteliğinde olup olmadığını, taraf devletin iç hukukundaki 
nitelemeden bağımsız olarak, kendi geliştirdiği ölçütlere göre 
değerlendirmektedir.81 Buna göre, görev alanına giren konularda çıkan 
uyuşmazlıkları, hukuk normlarını esas alarak ve önceden düzenlenmiş bir 
usul çerçevesinde çözümleyen, kanunla kurulmuş bir merci, AİHS’nin 6 ncı 
maddesi anlamında mahkeme sayılmak gerekir.82 Anayasa’nın 59 uncu 
maddesinde öngörülen zorunlu tahkim yolu bu açıdan değerlendirildiğinde, 
gerek TFF Tahkim Kurulu’nun gerek 3289 sayılı Kanun’da öngörülen 

                                                 
79  AİHM’nin, Sözleşme metninde açıkça öngörülmediği halde “mahkemeye başvuru 

hakkı”nı adil yargılanma hakkının doğal bir parçası olarak gördüğü kararı için bkz. Golder 
c. Royaume-Uni, 21.02.1975, série A no 18,  § 28 v.d.  

80  AİHS’nin 6 ncı maddesi kapsamındaki bir uyuşmazlık hakkındaki nihai kararın idare 
tarafından verilmesi ve bu karara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamamasının, 6 
ncı maddenin ihlali niteliğinde olduğuna ilişkin örnek AİHM kararları için bkz. 
İNCEOĞLU, s. 143. 

81  AİHM’ye göre, Sözleşme’nin 6 ncı maddesi anlamında “mahkeme”nin, bir ülkenin yargı 
örgütü sistemine dâhil olan, klasik tipte bir yargı yeri niteliğinde olması zorunlu değildir. 
Bkz. Campbell et Fell c. Royaume-Uni, 28.06.1984, série A no 80, § 76. 

82  Sramek c. Autriche, 22.10.1984, série A no 84, § 36.   
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Tahkim Kurulu’nun, aslında yargısal işlev yerine getirmediği halde, 
AİHM’nin belirlediği ölçütler açısından mahkeme sayılması olasıdır.   

Ancak bu durumda, salt Tahkim Kurulu kararlarına karşı yargı 
yolunun kapatılmış olmasının adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini 
savunmak mümkün olmasa da83, zorunlu tahkim yolu ile adil yargılanma 
hakkı arasında ilişki bulunmadığı sonucuna varılamaz. Zira Tahkim 
Kurulu’nun AİHS anlamında “mahkeme” sayılması, bu kurul tarafından 
çözümlenen uyuşmazlıklarda da AİHS’nin 6 ncı maddesinde öngörülen 
güvencelere riayet edilmesi zorunluluğunu beraberinde getirmektedir.84 
Nitekim AİHM, zorunlu tahkim yoluna ilişkin kararlarında, bu yolun 
yargısal bir başvuru yolu olup olmadığını tartışmamakla birlikte, 
Sözleşme’nin 6 ncı maddesinde yer alan güvencelerin zorunlu tahkim 

                                                 
83  Anayasa Mahkemesi, 5894 sayılı Kanun’a ilişkin kararında (AYM, E. 2010/61 K. 2011/7 

– 06.01.2011, R.G. 26.02.2011 – 27858), yargısal işlev yerine getirdiğini belirttiği TFF 
Tahkim Kurulu kararlarına karşı hiçbir yargı merciine başvurulamamasını hak arama 
özgürlüğünü ihlal eder nitelikte görmüş ve dolayısıyla, bir anlamda, tek dereceli tahkim 
yargılamasını hak arama özgürlüğü açısından yetersiz bulmuşsa da (bkz. y. dn. 54); 
AİHM’ye göre, Sözleşme’nin 6 ncı maddesinde öngörülen güvencelerin ilk derece 
mahkemeleri yanında (varsa) üst derece mahkemeleri yönünden de uygulama alanı 
bulması, AİHS’nin iki dereceli bir yargılamayı ve üst derece mahkemelerinin kurulmasını 
zorunlu kıldığı anlamına gelmez. Bkz. De Cubber c. Belgique, 26.10.1984, série A no 86, § 
32. Buna karşılık, AİHS’ye ek 7 numaralı Protokol’ün 2 nci maddesi, cezai alanda iki 
dereceli yargılamayı bir zorunluluk olarak düzenlemektedir. Türkiye, 14.03.1985 tarihinde 
bu Protokol’ü imzaladığı halde, 15.06.2011 tarihi itibariyle henüz onaylamamıştır 
(Sözleşme’ye ek 7 numaralı Protokol’e ilişkin imza ve onay bilgilerine 
http://conventions.coe.int/ internet adresinden ulaşılmıştır. Erişim Tarihi: 15.06.2011). 

84  AİHM, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin bir bölümünde meslek kuruluşlarının disiplin 
kurullarına, meslek mensuplarının disiplin ihlalleri hakkında karar verme yetkisinin 
tanındığını dikkate alarak, bu durumun tek başına Sözleşme’nin ihlali anlamına 
gelmediğini; ancak bu halde de, ya ilgili disiplin kurulunun 6 ncı maddede öngörülen 
güvencelere uygun olarak düzenlenmesi ya da bu koşula uyulmasa bile, disiplin kurulunun 
kararının, tam yetkili bir yargı organı tarafından, 6 ncı maddedeki güvencelere riayet 
edilerek denetlenmesi olanağının mevcut olması gerektiğini hükme bağlamaktadır. Bkz. 
Albert et Le Compte c. Belgique, 10.02.1983, série A no 58, § 29. Bir başka anlatımla, idari 
bir organın AİHS’nin 6 ncı maddesi anlamında mahkeme sayılarak bu maddedeki 
güvenceleri karşılaması, ancak kararlarına karşı tam yetkili bir yargı organına 
başvurulamaması durumunda bir zorunluluk hâline gelmekte; aksi takdirde, bu 
güvencelerin başvurulan yargı organı tarafından karşılanması yeterli görülmektedir. Ayrıca 
bkz. Bryan c. Royaume-Uni, 22.11.1995, série A no 335-A, § 40. Spor federasyonlarının 
tahkim kurulları yönünden, bu kurulların kararlarına karşı yargı yoluna başvurmak 
mümkün olmadığından, 6 ncı maddede öngörülen güvencelerin Tahkim Kurulu tarafından 
karşılanması gerektiği ortadadır.   
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mercileri önünde de uygulanması gerektiğini karara bağlamaktadır.85 Esasen 
Mahkeme bu sonuca ihtiyari tahkime ilişkin değerlendirmelerden hareketle 
varmaktadır. Buna göre, uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümünde 
Sözleşme’nin 6 ncı maddesinde düzenlenen güvenceler uygulanmayabilir.86 
Bu sonucu doğal karşılamak gerekir; zira Mahkeme’nin ilgili kararlarında da 
belirtildiği gibi, tahkim yoluna başvurulması tarafların iradesine bağlı 
olduğundan, bu yolun seçilmesiyle bu güvencelerden vazgeçilmiş 
olmaktadır. Oysa zorunlu tahkimde tarafların seçim hakkına bağlı 
olmaksızın, uyuşmazlığın ilgili düzenlemelerde belirlenen yöntemle 
çözümlenmesi öngörüldüğünden, 6 ncı maddedeki güvencelerin de 
uygulanması gerekecektir.87 88  

Tüm bu açıklamaların da gösterdiği gibi, spor federasyonlarının spor 
faaliyetlerinin yönetimi ve disiplinine ilişkin kararlarından doğan 
uyuşmazlıkların Tahkim Kurulu tarafından çözümlenmesinde, AİHS’nin 6 
ncı maddesi kapsamında adil yargılanma hakkını sağlamaya yönelik olarak 
tanınan güvencelere riayet edilmesi zorunludur.89  

Sonuç 

Devlet iktidarının sınırlanması eğiliminin somut bir yansıması olan ve 
bir yönüyle idare hukukunun doğuşunu açıklayan idarenin denetlenmesi 

                                                 
85  Bu içtihat, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’nun bir raporuna dayanmakta olup (Bramelid 

et Malmström c. Suède, nos 8588/79 et 8589/79, rapport Comm., 12.12.1983, § 30), yakın 
tarihli bir AİHM kararıyla da teyit edilmiştir. Bkz. Suda c. République tchèque, no 
1643/06, 28.10.2010, § 48 v.d. 

86  AİHM, birden çok kararında, bir uyuşmazlığın tarafları arasında yapılan tahkim 
anlaşmasının, hukuken Sözleşme’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki güvencelerden 
kısmen vazgeçilmesi anlamına geldiğini ve Sözleşme’nin hiçbir hükmünün bu türden bir 
vazgeçmeyi yasaklamadığını belirtmekte; tahkim anlaşmasının taraflardan birine cebren 
imzalatılması hâli dışında, bu durumun Sözleşme’nin ihlali sonucunu doğurmayacağına 
karar vermektedir. Bu yöndeki ilk Komisyon kararı için bkz. X c. RFA, no 1197/61, 
décision Comm., 05.03.1962, Recueil 8, s. 68-74. AİHM’nin aynı yöndeki kararı için bkz. 
Deweer c. Belgique, 27.02.1980, série A no 35, § 49.  

87  Suda c. République tchèque, § 49. 
88  AİHM’nin bu yaklaşımıyla, zorunlu tahkim yolunun, gerçek anlamda tahkim niteliğinde 

görülemeyeceğine ilişkin analizi pratik sonuçları itibariyle doğruladığı görülmektedir. 
89  TFF Tahkim Kurulu Talimatı ile 3289 sayılı Kanun’a 6215 sayılı Kanun’la eklenen ve 

(futbol dışında kalan spor dalları yönünden) Tahkim Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarını 
düzenleyen ek madde 9/A’nın bu güvenceler açısından değerlendirilmesi, başlı başına bir 
makale konusu olabileceğinden, bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır.  
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ihtiyacı, hukuk devleti anlayışının gelişim çizgisi doğrultusunda, yargısal 
denetim noktasında yoğunlaşmıştır. Yargısal denetim, idarenin “hukuk”a 
atfedilen nesnellik yanılsamasının meşrulaştırıcı gücü ile donatılması işlevini 
de görmesine rağmen, idari fonksiyonun gerektiği gibi yerine getirilmesi için 
kullanılan kamu gücü karşısında bireyin hak ve menfaatlerini korumanın en 
etkili yoludur.  

Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetim ve disiplinine 
ilişkin kararlarının, idarenin sahip olduğu kamu gücünden kaynaklandığına 
kuşku yoktur. Hukuki ayrım ve kategorilerin soyutlaştırıcı etkisinden bir 
ölçüde sıyrılmak, hukuk kavramlarıyla belirsizleşen maddi gerçekliğin daha 
net görülmesini sağlar: Sportif faaliyetin özneleri ile spor federasyonları 
arasındaki ilişki, bu öznelerin iradelerinin büyük ölçüde etkisizleştiği ve 
ilişkide belirleyici gücün federasyonlara ait olduğu, eşitsiz bir ilişkidir. 
Hukukun toplumsal bir işlevin yerine getirilmesini sağlamaya dönük olarak 
bahşettiği bu gücün meşru kullanımı, ancak denetlenmesi koşuluyla mümkün 
olabilir.  

Spor federasyonları yönünden bu denetimin zorunlu tahkim yolu ile 
Tahkim Kurulu tarafından gerçekleştirilmesi, Anayasa’nın 59 uncu 
maddesinde yapılan değişiklikle bir anayasa kuralı hâline gelmiştir. Aynı 
değişiklikle Tahkim Kurulu kararlarına karşı hiçbir yargı merciine 
başvurulamayacağının öngörülmesi, denetimin bu aşamada tamamlandığını 
da göstermektedir. Tahkim Kurulu tarafından yerine getirilen bu denetim 
faaliyetine yargısal nitelik tanımak mümkün olmadığı için, spor 
federasyonlarınca alınan kararların muhatapları yönünden, hukuk devleti 
ilkesine aykırı olarak yargısal denetim olanağının ortadan kalktığı 
söylenebilir. Bununla birlikte, devlet işlevlerine ilişkin kuramsal tasnifi bir 
yana bırakarak, denetimin yargısal nitelik taşımasının tek başına bir anlamı 
bulunmadığını; asıl önemli olanın, yargısal denetimin sağlayacağı varsayılan 
güvencelere riayet edilmesi olduğunu savunmak da mümkündür.  

Bu ikinci argümanın işaret ettiği yol, adil yargılanma hakkına 
uzanmaktadır. Adil yargılanma hakkının, bireylere taraf oldukları 
uyuşmazlıklarda adil ve hakkaniyete uygun bir çözümü sağlamaya dönük 
olarak tanınan güvenceleri içerdiği düşünüldüğünde, bu hakkın biçimsel 
anlamda yargılama fonksiyonu ile ilişkisinin çok da önemli olmadığı 
görülebilir. AİHM’nin adil yargılanma hakkına ilişkin kararlarında 
benimsediği özerk ve esnek yorum yöntemi, bu hakkın içerdiği güvencelere 
Tahkim Kurulu tarafından da uyulmasını zorunlu kılmaktadır. İlgili yasal 
düzenlemelerin yapılmasında ve uygulamanın biçimlenmesinde bu 
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zorunluluğun dikkate alınması, spor federasyonlarının kararlarına ilişkin 
denetimin, yeterince etkili ve güvenceli olduğu kuşkulu “hukuk-ötesi” bir 
alana savrulmasını önleyecektir.  
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MICHEL FOUCAULT’NUN DÜŞÜNCESİNDE 

İKTİDAR 
 

Abdurrahman SAYGILI* 

 

 

GİRİŞ 

İktidar, yüzyıllardır çeşitli açılardan tahlil edilmiş ve hala da 
edilmektedir. Michel Foucault’ya kadar iktidarı inceleyenler, iktidarı, genel 
bir iktidar teorisi üzerinden anlamaya çalışmışlardır. Oysa M. Foucault 
iktidarın nereden geldiği ve/veya onun ne olduğu sorunuyla ilgilenmez. 
Seleflerinin aksine, M. Foucault, genel bir iktidar teorisini ilgi alanının 
dışına iter; iktidarın nasıl oluştuğunu ve hayatlarımıza nasıl etki ettiğini 
tespit etmek onun ana izleğini oluşturur. M. Foucault iktidarın hayata nüfuz 
ettiği kılcal damarları uğraş edinir. Ona göre, iktidar, makro olarak değil, 
mikro ilişkiler ağı üzerinden anlaşılabilir.  

İktidarın mikro ilişkiler üzerinden tanınmaya çalışılması, yöntemsel 
değişikliği de zorunlu kılmaktadır. Bu yüzden, M. Foucault geleneksel 
yöntemleri terk ederek, yeni bir yöntem ya da onun diliyle söylersek 
yöntemler ağı belirler. Beş tembih şeklinde ifade ettiği bu yöntemler,  onun 
iktidarı cisimleştirmek için kullandığı birbirine bağlı bakış açılarıdır aslında.  

M. Foucault’nun iktidar düşüncesini anlamak için iktidarın karmaşık 
bir stratejiler ağı olduğunu kabul etmek ve iktidar ilişkilerini, seleflerinin 
yaptığı gibi, hükümranlık üzerinden tarif etmemek gerekir. Zira M. Foucault 
öncesi iktidar incelemeleri, iktidarı, yukarıdan aşağıya doğru tahlil etmeyi 
denemişlerdi. Ancak Foucault, iktidarı, aşağıdan yukarıya doğru tahlil 
etmenin doğru olduğunu düşünmektedir. Madem ki iktidar bir 
mekanizmadır, o vakit bu mekanizma ancak sonsuz küçük mekanizmalardan 
yola çıkarak doğru şekilde tanımlanabilir. Bu sonsuz küçük mekanizmaların, 
                                                            
 Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir.  
*  Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı. 
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genel bir iktidar tarihinin dışında, kendi küçük tarihleri, taktik ve teknikleri 
ve hatta yörüngeleri bulunmaktadır. Bunu bilmeden devasa iktidar yapısını 
anlamak, tahlil etmek mümkün değildir.  

Ayrıca M. Foucault’ya göre, koca bir iktidar tarihi ve mikro iktidarlar 
ağı sadece burjuva sınıfının egemenliği üzerinden açıklanamaz. Deliliğin, 
cinselliğin ve cezalandırmanın tarihi, salt burjuvanın ihtiyaç duyduğu 
sonuçlar bakımından irdelenemez. Batının siyasal- hukuksal hükümdarlık 
kuramını esas alarak iktidarı tahlil etmeye çalışmak, 17. ve 18. yüzyıllarda 
ortaya çıkan yeni bir iktidar mekaniğini gözden kaçırmak sonucunu 
doğuracaktır. İşte bu sebeple, M. Foucault, yazılarında, hükümranlık 
kuramından yakamızı sıyırmamız gerektiğini salık verir bitevi.  

Yeni iktidarın ortaya çıkışı eski iktidarı yok etmemiş, aksine daha 
şeytansı bir şekilde onunla birlikte işlemiş, yani hayatı şekillendirmiştir. Bu 
iktidarın şeytansılığını, hükümranlık hukuku ile disiplinci mekanik arasında 
salınım yapan bir sarkaç şeklinde işlemesinde bulmak mümkündür.  

M. Foucault, iktidarı tahlil ederken onu salt yeni iktidarın tarihinden 
başlatmayı uygun görmez. İktidarın tarihini çok gerilere götürerek inceler; 
doğu toplumlarındaki bir iktidarla, pastoral iktidarla iktidarın ilk perdesini 
açar. Ona göre, pastoral iktidar, her ne kadar doğu toplumlarına özgü olsa 
da, hıristiyanlık sayesinde Batı toplumuna sirayet etmiş ve ona mündemiç 
olmuştur. Önceleri laik bir niteliğe sahip olmayan pastoral iktidar, 18. 
yüzyılda laik bir kimliğe bürünerek, siyasi iktidarın içine iyice siner. Pastoral 
iktidar artık rasyonel bir iktidardır ve siyasi rasyonalitenin dayanağı haline 
gelmiştir. İktidarın rasyonelleşmesi, ikinci perdesinin açıldığını haber verir 
bizlere. Devlet iktidarı artık rasyoneldir ve bu rasyonellik iki teoriyle 
formülasyonunu bulur: Devletin aklı ve polis teorisi. Üçüncü perdeyi 
hakikatin ne olduğuyla başlatır Foucault. İlk önce, iktidarın bir hakikat 
oyunu sergilediğini hatırlatarak işe başlar. Sonra hakikatin iç ve dış şeklinde 
adlandırdığı iki tarihinden bahsederek devam eder: Bilim tarihi içinde ya da 
ondan yola çıkarak oluşan hakikatin tarihi ve toplumda hakikatin oluştuğu, 
belli oyun kurallarının tanımladığı bir tarih. Son perde, yeni iktidara-
disiplinci iktidara- ayrılmıştır. Burjuva toplumunun en büyük buluşlarından 
olan bu iktidar, sanayi kapitalizminin ve bununla bağlantılı toplum türünün 
oluşturulmasının en büyük araçlarından birisini oluşturur. Bu iktidar, gerek 
hapishanelerle gerek okullar gerek hastahanelerle, kısacası kurumlarla, 
topluma ve bireylere nüfuz eder; hükümranlığın çıplak sureti yerine 
karmaşık, incelikli, kolayca tasvir edilemeyen suretini yerleştirir.  
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I- Michel Foucault’un İktidarı Tahlil Yöntemleri 

 

“Disiplin ne bir kurumla ne de bir aygıtla 
özdeşleşebilir: o bir iktidar tipi, iktidarı icra etmenin 
bir tarzı olup, koskoca bir aletler, teknikler, usuller, 
uygulama düzeyleri, hedefler bütününü 
içermektedir, o bir teknolojidir.”1  

Bir teknoloji olarak disiplin 17. ve 18. yüzyıllarda ortaya çıkan yeni 
bir iktidar modelidir. Yeni olması eski iktidara taban tabana zıt olmasını 
beraberinde getirir. Eski iktidar, diğer bir adıyla hükümranlık kuramı, 
bedenleri kendisine hedef almazken, yani daha çok toprak ve toprak ürünleri 
üzerinde bir iktidar kurmayı amaçlarken; bu yeni iktidar, “toprak ve bunun 
verdiği üründen çok, bedenler ve bedenlerin ne yaptığıyla ilgilen[mekteydi.] 
Bedenlerden, mal ve zenginlikten çok, zaman ve emek elde etmeyi sağlayan 
bir iktidar mekanizmasıydı[.] Aralıklı olarak, süreğen vergi ve borç 
sistemiyle değil, sürekli olarak gözetleme yoluyla uygulanan bir iktidar 
türü[ydü].”2 

Bedenler üzerinde işleyen bu iktidarın-disiplinci iktidarın- 
soykütüğünü çizebilmek için Michael Foucault olmazsa olmazlardandır. Zira 
Foucault genel bir iktidar teorisi kurmak, iktidarın nereden geldiğini ya da ne 
olduğunu söylemek gibi bir gaye taşımaz. Bilakis, Foucault’ya göre, bu 
sorular yüzyıllardan beri sorulmaktadır ve verilen cevaplar çok net veya 
tatminkâr olmamaktadır. Foucault iktidarın nereden geldiğini ve nereye 
gittiğini araştıran bir yöntem yerine, iktidar ilişkilerinin nasıl meydana 
geldiğini ve bu iktidar ilişkilerinin nasıl tarif edilebileceğini çözmeye çalışan 
bir yöntemi kullanır.3 Foucault’nun bu yöntemi veya daha doğru bir ifadeyle 
yöntemler ağı beş tembih içerir. Öncelikle bu yöntem ağını belirterek işe 
başlayabiliriz. Ancak bundan sonra, disiplinci iktidarın öncesini ve disiplinci 
iktidar ile neyin kastedildiğini açıklamak uygun olur.  

                                                            
1  Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu-Gözetim Altında Tutmak ve Cezalandırmak, 

çev. Mehmet Ali Kılıçbay, 2. Baskı, İmge Kitabevi Yay., Ankara 2000, s. 316.  
2  Michel Foucault, Toplumu Savunmak Gerekir, çev. Şehsuvar Aktar, Yapı Kredi Yay., 

İstanbul 2002, s. 49. 
3  Michel Foucault, “Cinsellik ve İktidar”, Entelektüelin Siyasi İşlevi, Michel Foucault, 

Seçme Yazılar 1, çev. I. Ergüden/O. Akınhay/F. Keskin, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000, s. 
233. 



 
 
 
 
 
 
 
 

636 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

M. Foucault iktidarı anlama yöntemlerini beş tembih halinde sıralar:  

Birinci yöntemde/tembihte, Foucault, iktidarın, kılcallaştığı sınırların 
son çizgilerinde kavranmasını salık verir. Başka bir ifadeyle, iktidarı, en 
bölgesel, en yerel biçimleri ve kurumları içerisinde, özellikle bu iktidarın, 
kendisini düzenleyen ve sınırlayan hukuk kurallarından taşarak, bunun 
sonucunda bu kuralların ötesine uzandığı kurumların içine yerleştirdiği 
teknikler içerisinde, yani somutlaştığı ve kendine gerektiğinde şiddet içeren 
araçlar sağladığı yerde, ele almak.  

İktidarı dış yüzü açısından incelemek ise, Foucault’nun ikinci 
yöntemidir. 

İktidarı dolaşımda olan ya da daha doğrusu yalnızca zincir biçiminde 
işleyen bir şey gibi çözümlemek ise,  iktidarı anlamanın üçüncü yöntemidir.  

Dördüncü yöntem, iktidarın yukarıdan aşağıya doğru çözümlemesini 
yapmak yerine, aşağıdan yukarıya doğru bir çözümlemesini yapma 
gerekliliğine işaret eder. Aşağıdan yukarıya doğru çözümleme, sonsuz küçük 
mekanizmalardan yola çıkılarak devasa mekaniğin görülmesi demektir. 

Son yöntem, Hobbes’tan beri revaçta olan Leviathan modelinin 
geçersizliği üzerine başkaca bir model sunar. İktidar, Leviathan modelinin 
dışında, yani hukuksal hükümranlığın ve devletin kuruluşunun belirlendiği 
alanın dışından incelenmelidir. Bu yöntem, iktidarın, güç teknikleri ve 
taktiklerinden yola çıkılarak incelenmesi gerekliliğine vurgu yapar.  

Görüleceği gibi, Foucault bu yöntemlerle/tembihlerle, iktidarı 
inceleyen, onu tahlil eden klasik yöntemler dışında açıklama uğraşına 
girişmiştir. İktidarı çözmeye çalışan diğer yazarlardan farklı olarak Foucault; 
iktidarı salt yasaklayan, engelleyen, dışlayan bir mekanizma olarak değil de, 
buna ek olarak hedefi bireylerin etkinlikleri, güçleri ve yeteneklerinin üretim 
aygıtında kullanılmasını sağlayacak her şeyi çoğaltmaya zorlayan; birçok 
teknik, prosedür kullanan bir mekanizma olarak açıklamayı denemiştir.4 İşte 
tüm bu tekniklerin yardımıyla iktidar, insanları öznelere dönüştürme 
stratejisini uygulamaktadır. Böylece iktidar, öznelleşmiş bireyler ile yalnız 
kalarak, arasında bir bağ kurmayı ve bu bağ sayesinde idamesini sağlamayı 

                                                            
4  Foucault, “Cinsellik ve İktidar”, s. 234-235; Orhan Tekelioğlu, Michel Foucault ve 

Sosyolojisi- Toplumsal Öznenin Yok oluşu ve ‘Ben’in Kuruluşu, çev. İbrahim Sirkeci, 
Bağlam Yay., Ankara 1999, s.130. 



 
 
 
 
 
 
 
 

SAYGILI 637 

tahayyül ve tasavvur etmektedir. İktidar tarih boyunca insanları özneye 
dönüştürmek için üç farklı nesneleştirme kipi uygulamaya çalışmıştır:  

Birincisi, araştırma kipleridir ki, bunlar, konuşan öznenin 
nesnelleştirilmesidir. İkincisi ise, öznenin bölücü pratikler ile 
nesneleştirilmesidir. Son olarak da, örneğin cinsellik alanında bir insanın 
kendisini özneye dönüştürme biçimidir.5 

Kısaca Foucault'ya göre iktidar toplumu bir mikro-iktidar ağı içine 
sokan ve yine topluma kılcal damarlar şeklinde yayılan karmaşık bir 
stratejidir.6 O halde toplum içindeki bireyin yaşamı bilginin hem öznesi hem 
nesnesi haline getirilmiştir.7 “Bu stratejilerle işleyen iktidar ya da iktidar 
ilişkileri nasıl meydana gelmiştir?”sorusu, Foucault’da, pastoral iktidarı 
açıklamak için temel teşkil eder.  

II- Birinci Perde: Pastoral İktidarın Sahneye Çıkışı 

Pastoral iktidar etimolojik olarak, çobanın sürüsü üzerinde uyguladığı 
iktidardır.8 Foucault’nun betimlemesine göre, bu iktidar kendi adına değil 
tebaasının iyiliği için kullanılırdı; bencil amaçlara sahip değildi, tek amacı 
tebaasını daha iyi duruma getirmekti. Ancak bu iktidar tebaayla kolektif 
olarak değil, tek tek birey olarak ilgileniyordu. Birey vicdan muhasebesi 
yapabilen bir faildi.9 Sürü metaforunu kullanan bu iktidara ne antik Yunanda 
ne de antik Roma siyasi literatüründe rastlanmaktaydı. O halde pastoral 
iktidar hangi toplumlarda görülmüştü? Bu sorunun cevabı, Doğu 
toplumlarıdır. Bu toplum modelinde, Tanrı ya da Firavun, insanları 
gözetleyen ve koruyan bir çoban şekline bürünmüştür.10 

                                                            
5  Michel Foucault, “Özne ve İktidar”, Özne ve İktidar, Michel Foucault, çev. I.Ergüden/O. 

Akınhay, Seçme Yazılar 2, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000, s. 58. 
6  Tekelioğlu, Michel Foucault ve Sosyolojisi, s.130. 
7  Tekelioğlu, Michel Foucault ve Sosyolojisi, s.17. 
8  Michel Foucault, “Analitik siyaset felsefesi”, Entelektüelin Siyasi İşlevi, Michel 

Foucault, Seçme Yazılar 1, çev. I. Ergüden/O. Akınhay/F. Keskin, Ayrıntı Yay., İstanbul 
2000, s.211. 

9  Zygmunt Bauman, Yasa Koyucuları ve Yorumcuları- Modernite, Postmodernite ve 
Entelektüeller Üzerine, çev. Kemal Atakay, Metis Yay., İstanbul 1996, s.63. 

10  Foucault, “Cinsellik ve İktidar”, s. 225-226; Michel Foucault, “‘Omnes et Singulatim’: 
Siyasi Aklın Bir Eleştirisine Doğru”, Özne ve İktidar, Michel Foucault, çev. I.Ergüden/O. 
Akınhay, Seçme Yazılar 2, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000, s.28. 
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Foucault, Doğu toplumlarında bu iktidarı oluşturan nedir ve nasıl 
tanımlanır sorusuna şöyle cevap verir: Pastoral iktidar, bu toplumlarda, 
toprağa dayalı olmayan, birey üzerinde hüküm süren; topluma göz kulak 
olan ve onu besleyen, iyilik yapmayı amaçlayan, yardımsever bir iktidardır. 
En büyük işlevi de savaşlar yaparak zafer kazanmak yerine, sürünün var 
olmasını sağlamaktır.11 

Doğu toplumlarına özgü olan bu iktidar ile Batı nasıl olmuş da 
karşılaşmıştır? Foucault'nun buna cevabı nettir. Ona göre Hıristiyanlık 
düşüncesi bu iktidarı, ondan habersiz olan Roma İmparatorluğunun içine 
siyasi ve toplumsal bir örgütlenmeye ulaştığı andan itibaren yavaş yavaş 
işlemiştir. Foucault, Batı toplumuna Hıristiyanlık ile işleyen bu iktidarın üç 
temel özelliğini; çobanın iktidarını bir sürü üzerinde kullanması; çobanın 
sürüyü birlikte tutması, yol göstermesi ve ona liderlik etmesi;12ve aynı 
zamanda çobanın sürünün selametini sağlama hakkına sahip olması şeklinde 
açıklamaktadır.13 Foucault, çobanın sürünün iyiliğini gözetleme 
mükellefiyetinden bahsederek nöbet bekleme temasına değinir. Bu tema bize 
çobanın kendisini sürüsüne adamış olduğunu ispatlar. Böylece çoban, 
koruduğu bir sürü için hareket etmiş olur ve sürüsüyle hem bireysel hem de 
kolektif olarak ilgilenir.14 

Bütün bu belirlemelerden sonra Foucault asıl sorusunu sorar:"Batı 
insanı için, pastoral türü bir toplumda yaşamak ne anlama gelir?"15 

Foucault bu soruya üç ayrı cevap verir: Birinci olarak der, pastoral 
iktidar bir yol göstericinin varlığı, her birey için selametini sağlama 
zorunluluğu anlamına gelir. Papazın iktidarını da tam bu selamet imgesi 
oluşturur. Papaz bireyin selameti için gerekli olanı yapacak bir otorite ile 
donatılmıştır. Foucault bu imgeye "zorunlu selamet" demiştir. İkinci cevap 
zorunlu selameti açıklamaktadır. Zorunlu selamet niteliği gereği tek başına 
aranamaz, ancak bir başka otorite ile yapılabilir. Bu otorite de, daha önce 
söylendiği gibi papazdır. Papaz insanları onların selameti için gerekli 
olanları yapmaya zorlayabilir ve onları her zaman gözetleyip, denetleyebilir. 
Foucault'nun son cevabı yine papazın üzerinde odaklaşmıştır. Foucault 

                                                            
11  Foucault, “Cinsellik ve İktidar”, s. 226-227. 
12  Foucault, “‘Omnes et Singulatim’: Siyasi Aklın Bir Eleştirisine Doğru”, s.29. 
13  Foucault, “‘Omnes et Singulatim’: Siyasi Aklın Bir Eleştirisine Doğru”, s.30. 
14  Foucault, “‘Omnes et Singulatim’: Siyasi Aklın Bir Eleştirisine Doğru”, s.31. 
15  Foucault, “Cinsellik ve İktidar”, s.228. 
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papazın diğer insanlardan mutlak bir itaat isteyebilmesini çok önemli ve yeni 
bir fenomen olarak görür. Çünkü itaatkâr kılmak, tüm erdemlerin 
önkoşuludur; hıristiyan alçak gönüllülüğü de bu itaatkârlığın 
içselleştirilmesidir. O halde itaatkârlığı içselleştiren alçak gönüllü hıristiyan 
ona verilen emirlere riayet edecek, bunu sorgulamadan kabul edecektir.16 

Foucault pastoral iktidar betimlemesi ile nereye ulaşmak istemektedir? 
Acaba Foucault bize neyi göstermeye çalışıyor?  

Soruların cevabını Foucault'nun kendisi vermiştir: 

"[…][P]astorallik kendisiyle birlikte hakikat ve hakikat üretimini 
içeren bir dizi tekniği ve prosedürü beraberinde getirdi."17 

Öyleyse bu hırıstiyan tekniklerinin amacı nedir? Amaç gayet basittir: 
“Bireylerin bu dünyada ‘kendi nefislerini köreltmeleri’ için çalışmalarını 
sağlamak. “Dolayısıyla hırıstiyan pastoralliği daha önce akıl edilmemiş bir 
oyun icat etmiştir. Unsurları; yaşam, ölüm, hakikat, itaat, bireyler ve öz-
kimlikler olan tuhaf bir oyun...”18 

Foucault’nun modern devlet hakkındaki şu tespiti çok çarpıcıdır: “İşte 
bu yüzdendir ki modern devletler, site-yurttaş oyunu ile çoban sürü oyununu 
birleştirdikleri için şeytansıdırlar.”19 Foucault devlet analizinde daha da ileri 
gider: Devleti, bireyleri görmezden gelen sadece toplum içindeki bir 
sınıf/grubun çıkarlarını gözeten siyasi bir iktidar olarak görmek oldukça 
doğru olsa da eksik bir bilgiyi içerimler. Demek ki Foucault devleti hem 
bireyselleştirici tekniklere sahip hem de bütünselleştirme süreçleri içinde 
işleyen bir siyasi yapı olarak görür. Modern batı devletinin böyle bir siyasi 
yapıya sahip olmasının kökenini de Foucault eski bir iktidar tekniğinin yeni 
bir siyasi biçim altında benimsenmesine, yani pastoral iktidara bağlar.20 Bu 
pastoral iktidar 18. yüzyıldan itibaren şekil değiştirmiştir; kısaca pastoral 
iktidar laikleşmiştir: 

“[…] On sekizinci yüzyıldan itibaren kapitalist ve sanayi 
toplumları kadar onlara eşlik eden ve onları destekleyen modern devlet 
biçimleri de dinsel pastoralliğin uygulamaya koyduğu bireyleştirici 

                                                            
16  Foucault, “Cinsellik ve İktidar”, s.228vd. 
17  Foucault, “Cinsellik ve İktidar”, 229. 
18  Foucault, “‘Omnes et Singulatim’: Siyasi Aklın Bir Eleştirisine Doğru”, s. 40. 
19  Foucault, “‘Omnes et Singulatim’: Siyasi Aklın Bir Eleştirisine Doğru”, s. 41. 
20  Foucault, “Özne ve İktidar”, s. 64-65. 
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yöntemlere, mekanlara, özellikle prosedürlere ihtiyaç duydular. Belki 
dinsel kurumların görevine son verilmiş olsa da […] devlet aygıtının laik 
çerçevesine pastoral teknikler yerleştirildi, hatta çoğaltıldı ve yayıldı.”21 

İşte böylece pastoral iktidar siyasi rasyonalitenin dayanağını 
oluşturmuştur. O halde devlet iktidarının uygulanmasında başvurulan 
rasyonalite tipi hakkında açıklamalarda bulunulmalıdır. 

III- İkinci Perde: Siyasi Rasyonel İktidar'ın Yansımaları 

Foucault devlet iktidarını analiz ederken bu iktidarın aşırı 
rasyonalizmden mi yoksa irrasyonalizmden mi kaynaklandığı sorusunu bir 
kenara bırakır ve devletin doğurduğu spesifik siyasi rasyonalite tipini 
belirlemenin daha uygun olacağını söyler. 

Devlet iktidarının rasyonalitesi özellikle iki doktrinle formüle edilir: 
Devlet Aklı ve Polis Teorisi. Daha şık bir formül ise şudur: Yönetimsellik 

Foucault ‘Siyasi Aklın Eleştirisine Doğru’ başlığını taşıyan konuşma 
kayıtlarının ikinci bölümünde devlet aklının birkaç tanımını vererek 
rasyonalite sistemini açıklamaya çalışır. Foucault; Botero, Palozzo, 
Chemnitz'in tanımlarında ortak bulunan noktaları şöyle belirler: Devlet aklı 
bir ‘sanat’, yani belli kurallara uyan bir teknik sayılmaktadır. Bu kurallar, 
adetler ya da geleneklerle değil; bilgiyle-rasyonel bilgiyle-ilgilidir. Bu 
spesifik yönetim sanatı, varlık nedenini nereden almaktadır? Düşünme, 
yönetilen şeyin doğasını gözlemlemeyi sağlıyorsa sanatı rasyoneldir. Devlet 
aklı başka bir geleneğe de aykırı düşmektedir. Machiavelli’nin tüm analizi, 
prens ile devlet arasındaki bağı neyin sürdürdüğünü ya da pekiştirdiğini 
tanımlamaya yönelikken devlet aklının gündeme getirdiği sorun bizzat 
devletin varlığı ve doğası sorunudur. Son olarak şu söylenebilir; Yönetim 
için devletin ne kadar güçlü olduğunun bilinmesi gerekir; yönetimin 
kalıcılığı ancak böyle sağlanabilir.22 

Bu açıklamalar devletin kendi için var olan bir şey olduğunu 
ispatlamış olur. Yönetim devletin gücü ile bilinebilirse ve devlet gücü de bu 
bilgiyle sürdürülebilirse yönetim ile bilgi arasında bir paralellik var 
demektir. Aslında devlet aklı teorisi ile yapılmaya çalışılan 'hukukun askıya 

                                                            
21  Foucault, “Analitik siyaset felsefesi”, s. 213. 
22  Foucault, “‘Omnes et Singulatim’: Siyasi Aklın Bir Eleştirisine Doğru”, s.44-47 ve Michel 

Foucault, “Bireylerin siyasi teknolojisi”, Özne ve İktidar, Michel Foucault, çev. 
I.Ergüden/O. Akınhay, Seçme Yazılar 2, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000, s. 109-110. 
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alınması'dır. Hukuk askıya alındığında yönetim istediği açıklığa kavuşmuş 
olacaktır. 

Foucault “bireyi devlet için önemli unsur haline getirme amacıyla 
devlet aklı çerçevesinde hangi teknikler, hangi yönetme teknolojilerini 
uygulamaya koyduğunu, kullandığını ve geliştirdiği?” sorusuna yanıt arar. 
Şu halde devlet iktidarının rasyonalitesinin ikinci sacayağı olan Polis’in 
açıklanması gerekmektedir. 

1611 yılında Turquet Polis hakkında bir kitap yazar. Bu metinde 
ortaya konulanlardan hareketle Foucault şu saptamaları yapar: Polis bu 
metinde yargı sistemi, ordu ve maliye ile birlikte devleti yönlendiren bir 
idare olarak görülmüştür. Ama bu tespit tam değildir; polis bu olanlar 
dışında her şeyi de kapsar. Foucault polisin asıl ilgilendiği şeyi Turquet'in 
ağzından açıklar: “Polisin gerçek nesnesi insandır.” “İnsanlar üzerinde 
siyasi iktidar kullanan rasyonel bir müdahale alanı olan polisin rolü”,der 
Foucault, “insanlara biraz daha güzel bir yaşam sunmak ve böylece devleti 
de biraz daha fazla güçlendirmektir.”23 Foucault polisle ilgili temel 
kitaplardan bahsettikten sonra anlatılarının ‘yönetimsellik’ dediği bir 
olgunun tarihsel analizi olduğunu söyler. İktidarın bir töz olarak 
görülmesine, esrarengiz bir yapı olarak kabul edilmesine karşı çıkarak, 
iktidarın yalnızca bireylerarası bir tür ilişkiler ağı olduğu saptamasında 
bulunur. Foucault iktidarı belirleyen bir sürü etkenin olduğunu kabul eder 
etmesine ama rasyonelleşmeye de özel bir önem atfeder: 

“Siyasi rasyonalite batı toplumlarının bütün tarihi boyunca gelişmiş 
ve kendini zorla kabul ettirmiştir. Siyasi rasyonalite ilk dayanağını 
pastoral iktidar fikrinde bulmuş, daha sonra devlet aklına 
yaslanmıştır. Siyasi rasyonalitenin kaçınılmaz etkileri hem 
bireyselleştirme hem de bütünselleştirmedir.” 24 

IV- Üçüncü Perde: “Hakikat Oyunu” 

Foucault hakikatin iki tarihi olduğundan bahsederek örmek istediği 
hipotezi açıklar. Hakikatin birinci tarihi, onun bir iç tarihidir, kendi 
düzenleme ilkelerinden yola çıkan ve kendi kusurlarını düzelten bir tarih: 
Bilim tarihi içinde ya da ondan yola çıkarak oluşan hakikatin tarihi. 
Hakikatin diğer-ikinci-tarihi ise, hakikatin dış tarihidir; toplumda hakikatin 

                                                            
23  Foucault, “‘Omnes et Singulatim’: Siyasi Aklın Bir Eleştirisine Doğru”, s. 48-50. 
24  Foucault, “‘Omnes et Singulatim’: Siyasi Aklın Bir Eleştirisine Doğru”, s.55-56. 
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oluştuğu, belli oyun kurallarının tanımladığı bir tarih. Bu belli oyun kuralları 
da belli öznellik biçimlerini, belli nesne alanlarını, belli bilgi teorilerini 
doğurur.25 Foucault hakikat oyununu oynarken tarihi tersten okur. Bize dikte 
edilen hukuksal hakikatlerin   ‘gerçek’ tarihini yazar. Bu gerçek tarihte de 
Oidipus hikâyesi önemli bir yer tutar. 

Geleneksel Oidipus söylemi insan arzusunu ve bilinçdışını anlatan en 
eski fabldır. Aslında Foucault’ya göre bu Oidipus üçgeni doğanın bir 
hakikati değildir; o, arzumuzu denetim altında tutmak ve aile yapımızın içine 
sokmak için kullanılan bir sınırlama ve zorlama aracıdır. O halde Oidipus bir 
iktidar aygıtıdır; bu iktidar aygıtı da bizi aslında olmayan hakikatlere 
inandırmaya çalışır.26 Gerçekten hakikatin ta kendisi ne iktidarın dışında ne 
de iktidardan yoksundur. Hakikat, bu dünyaya ait olduğundan çok sayıda 
zorlama sayesinde ortaya çıkar, düzenli iktidar ilişkileri yaratır.27 Oidipus bir 
hakikat keşfetme hikâyesidir ve fakat Yunan hukuk prosedürü hakkında bilgi 
de verir. Bu usulde hakikate sınama oyunu sonucu ulaşılır. Foucault 
piyesteki çatışmalarda söz konusu edilen şeyin iktidar olduğunda ısrarcıdır. 
Bu piyes bizlere bir iktidar tematiği gösterir: İktidar ve bilgi, bilgi ve 
iktidar...Foucault'nun şu cümlesi nefistir: “Siyasi iktidar bilme yokluğu 
değildir,bilme ile birlikte örülmüştür.” 28 

V- Dördüncü Perde: Disiplinci İktidar ve İktidarın Bir Mikro-Fiziği 
Olarak Hapishane29 

Kurumlar bireyleri yeniden ve daima şekillendirdikleri için ‘muktedir 
kılıcı’ nitelemesini hak ederler. Kurumlar bizim yaşadığımız zamandan önce 
kurulmuş olabilirler, fakat bir insan eylemi ile yaratılıp, tekrar tekrar 
yaratıldıkları için varlıklarını idame ettirirler. Kurumlar Wagner'e göre 
“alışkanlık haline gelmiş pratikler”dir.30 İşte Foucault bu kurumların tarihini 

                                                            
25  Michel Foucault, “Hakikat ve hukuksal biçimleri”, Büyük Kapatılma, Michel Foucault, 

çev. I. Ergüden/F. Keskin, Seçme Yazılar 3, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000, s. 166-167. 
26  Foucault, “Hakikat ve hukuksal biçimleri”, s. 179-180. 
27  Michel Foucault, “Hakikat ve İktidar”, Özne ve İktidar, Michel Foucault, çev. I. 

Ergüden/O. Akınhay, Seçme Yazılar 2, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000, s. 82. 
28  Foucault, “Hakikat ve hukuksal biçimleri”, s.179-198. 
29  Bu başlıktaki düşünceler, “Mikro-İktidarın Bir Fiziği: Hapishane” başlıklı makalemden 

aynen alıntılandırılmıştır. Bkz. Abdurrahman Saygılı, “Mikro- İktidarın Bir Fiziği: 
Hapishane”, AÜHFD, Cilt: 53, Sayı: 2, Yıl: 2004, s. 177-196. 

30  Peter Wagner, Modernliğin Sosyolojisi- Özgürlük ve Cezalandırma, çev. Mehmet 
Küçük, Sarmal Yay., İstanbul 1996, s.45-46. 
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yazmıştır. Bunu yaparken geleneksel hukuki söylemde görülmeyen bir 
iktidar biçiminin ortaya çıktığını ifşa eder; Focault’nun dilinde bu iktidar, 
bio-iktidar olarak hayat bulur.  Bu iktidar biçimi negatif söyleme sahip 
iktidarın aksine pozitiftir. Bio-iktidar, yaşama iki biçimde müdahale eder: 
İnsan bedenine makine gibi yaklaşan disiplinci iktidar ve nüfusun bio-
politiği.31 

18. yüzyılın sonunda Avrupa’da yeni bir iktidar ortaya çıkar. Foucault 
bu iktidara disiplinci iktidar adını verir. İktidarın yeni şekli, kapitalist üretim 
tarzının istediği disiplin ve uysallığı insanlara benimsetmeye ve uygulamaya 
yarayacaktır32. İnsanlardan daha çok şey almak için terbiye etme amacını 
taşıyan disiplinci iktidar33 şiddet ve bedensel zorlama yolunu kullanarak 
değil, insanlara belli öznellik biçimleri dayatarak işlemektedir34. Çünkü 
kapitalist üretim biçimi gereği, bedenin sahip olduğu gücün, emek gücüne 
dönüştürülmesi ve üretim gücü olarak kullanılması ve fakat itaatkâr ve uysal 
kılınması gerekir. Bu sebeple,  iktidar, tahakküm ve hegemonya ilişkileri 
getiren ayrımcılık ve toplumsal hiyerarşi etmenleri olarak etkili olmuştur. Bu 
iktidarın gelişmesiyle hukuk araçsal hale gelir- ve iktidar, toplumu 
normalizasyon sürecine tabi tutar. İşte bu noktada hapishanenin 
işlevi/işlevleri ortaya çıkar. Hapishanenin başlıca üç işlevi vardır:35  

Birinci işlev, kapitalist üretim biçimi gereği, bedenlerin sahip olduğu 
güçlerin emek gücüne dönüştürülmesi ve üretim sürecine katılması.  

Aynı zamanda ve ikinci bir işlev olarak, bireylerin itaatkâr ve uysal 
kılınması. Bu amaçla iktidar bölücü pratikler oluşturur. Yani özneleri 
nesneleştirir: deli-akıllı, hasta-sağlıklı, suçlu-iyi gibi formlara sokar.  

İkinci işleve bağlı son bir işlevle, aynı iktidar, kendi ürettiği 
hakikatlere insanları inandırır ve insanların bu hakikatler çerçevesinde 
hareket etmelerini sağlar. Böylece kapitalizmin ihtiyaç duyduğu disiplin 
insanlarca içselleştirilecektir. Hakikat haline getirilen bu bölücü pratiklere 
ortam sağlayan yerler de hapishane gibi kurumlar olacaktır.  

                                                            
31  Ferda Keskin, “Özne ve İktidar”, Özne ve İktidar, Michel Foucault, çev. I. Ergüden/O. 

Akınhay, Seçme Yazılar 2, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000, s.16. 
32  Ferda Keskin, “Büyük Kapatılma”, Büyük Kapatılma, Michel Foucault, çev. I. 

Ergüden/F. Keskin, Seçme Yazılar 3, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000, s. 14.  
33  Foucault, Hapishanenin Doğuşu, s. 255.  
34  Keskin, “Büyük Kapatılma”, s. 14; Keskin, “Özne ve İktidar”, s. 17.  
35  Keskin, “Büyük Kapatılma”, s. 15; Foucault, Hapishanenin Doğuşu, s. 294.  
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Kısaca hapishanenin işlevi ıslah değil, suça eğilimliliği arttırmaktır36.  

19. yüzyılda aynı modele göre işlemiş ve aynı kurallara uygun bir dizi 
kurum ortaya çıkar. Bu kurumların teorik alt yapısını hazırlayan ilk tanımın 
mucidi J. Bentham’dır ve Bentham buna panoptikon adını verir37. Howard ve 
Bentham’ın tasarladığı bu imgeyi Foucault disiplinci iktidarın aynası olarak 
görmüştür. Panoptikon’un fikir babası J. Bentham olmasa da herhalde isim 
babası odur. J. Bentham tasarıma göre panoptikon:  

““[H]alka biçimli bir binadır, ortasında bir avlu ve avlunun ortasında 
bir kule vardır. Halka hem içeriye hem dışarıya bakan hücrelere 
bölünmüştür. Bu küçük hücrelerin her birinde, kurumun hedefine 
uygun olarak, yazı yazmayı öğrenen bir çocuk, çalışan bir işçi, ıslah 
edilen bir mâhkum, deliliği yaşayan bir deli vardır. Merkezi kulede bir 
gözetmen vardır. Her hücre hem içeriye hem dışarıya baktığından 
gözetmenin bakışı tüm hücreyi kat edebilir; hiçbir karanlık nokta 
yoktur ve sonuç olarak, bireyin yaptığı her şey bir gözetmenin 
bakışına açıktır; bu gözetmen kendisinin her şeyi görebileceği, buna 
karşılık kimsenin kendisini göremeyeceği şekilde panjurlar, yarı açık 
bölme pencereleri arasından gözlemde bulunur. Bentham’a göre, bu 
küçük ve harikulade mimari kurnazlığı bir dizi kurum kullanabilir.38  

Panoptikon’un bu şekilde tanımlanması, onun sadece mimari bir biçim 
olarak algılanmasına neden olmamalıdır. Panoptikon, şüphesiz bir mimari 
biçimdir ve fakat özelde bir yönetim biçimidir; insanların zihinleri üzerinde 
zihinle iktidar uygulama şeklidir.39 Bu sebeple, panoptikon’un büyük etkisi 
iktidarın otomatik olarak işlemesine olanak veren bilinçli ve daimi bir 
güvenebilirlik halinde gizlidir. Aslında bu mimaride Bentham’ın bir ilkesi 
saklıdır: “İktidarın görünür ama varlığının kanıtlanmazlığı ilkesi”. İlke şöyle 
de açıklanabilir: Evet, iktidar görünürdür, çünkü mahkûm/tutuklunun önünde 
sürekli olarak gözlendiği merkezi kule dimdik durmaktadır. Fakat bu, 
iktidarın varlığını kanıtlamaz; tutuklu/hükümlü o anda kendinin gözlenip 

                                                            
36  Keskin, “Büyük Kapatılma”, s. 17.  
37  Michael Foucault, “Hapishane ve Hapishane İsyanları”, Büyük Kapatılma,  Michel 

Foucault, çev. Işık Ergüden, Seçme Yazılar 3, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000, s. 126.  
38  Keskin, “Büyük Kapatılma”,  s. 18; Foucault,  Hapishanenin Doğuşu, s. 295-296. 
39  Michel Foucault, “Cezaevlerine Kapatılma Hakkında”, Büyük Kapatılma, Michel 

Foucault, çev. I. Ergüden/F. Keskin, Seçme Yazılar 3, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000, s. 135; 
Foucault, Hapishanenin Doğuşu , s. 304.  
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gözlenmediğini asla bilmeyecektir, hep şüphe duyacaktır.40 Böylece 
gözlenenler gözleyenin ne zaman kendilerini gözlediklerini bilmedikleri için, 
davranışlarını sınırlamak durumunda kalacaklar ve sanki her an 
gözetleniyormuş kanısına kapıldıklarından, disiplin mahkûmlar tarafından 
içselleştirilecektir.41 Aslında daha dikkatli bir şekilde bakıldığında, 
gözetleyenlerin ve gözetlenenlerin aynı mekânı paylaştıkları kolaylıkla fark 
edilebilir. Mekânları aynıdır; farklı olan ise birbirlerine tamamen zıt 
durumlara göre şekillendirilmiş olmalarıdır. Şu halde panoptikon yapay bir 
mekân olarak da görülebilir; amacı da “mekânın şeffaflığını toplumsal ilişki 
olarak, son tahlilde bir güç ilişkisi olarak, bilinçli bir biçimde güdümlemek 
ve iradi olarak yeniden düzenlemektir.”42 Bu amaca sahip bir tasarım- ki bu 
tasarım farklı şekillerde olsa da hapishanelerle paralellik gösterir- daha önce 
görülmemiş üç yeniliği de beraberinde getirir: İlk olarak, iktidar sayesinde 
yeni bir niteliğin denetimi için uygun koşul yaratılmış olur; davranışlar 
saiklerden bağımsız hale getirilerek, irade göz ardı edilir.43 Son olarak da, 
tek yönlü gözetim ile izlenenler arasında bireysel farklılıklar silinir ve 
niteliksel çeşitlilik yerine niceliksel olarak ölçülebilen bir tek biçimlilik 
yaratılır. Bu üç yeniliğe ek olarak, denetçi, bir uzman şekline dönüştürülür. 
Uzman diye nitelendirilen denetçi, gruptan sıyrılarak zihnini ve bedenini 
tümüyle yoğunlaştırılabileceği bir meslek erbabı haline gelir.44 

Gerçekten de bu denetçi güçler, ceza tehdidini sürekli somut ve 
hissedilir kılacak disiplini sağlamak ile görevlendirilmiştir.45 İşte bu yüzden, 
panoptikon imgesi, gücün ve kontrolün modernleşmesini anlamamızı 
sağlayan en iyi metafordur.46 Modern öncesi dönemde sıradan insanlar 
üzerinde uygulanan güç, heybetinden, haşmetinden ve servetinden 
korkularak ve hayran kalınarak etkili olurken;47 modern dönemde aynı güç 

                                                            
40  Foucault, Hapishanenin Doğuşu, s. 297; Zygmunt Bauman, Küreselleşme- Toplumsal 

Sonuçları, çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yay., İstanbul 1998, s. 42.  
41  Keskin, “Büyük Kapatılma”, s. 18.  
42  Bauman, Küreselleşme, s. 43.  
43  Bauman, Yasa Koyucular ve Yorumcuları, s. 60.  
44  Bauman, Yasa Koyucular ve Yorumcuları, s. 61.  
45  Bauman, Küreselleşme, s. 58.  
46  Bauman, Küreselleşme, s. 59.  
47  Bauman, Küreselleşme, s. 61.  
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seyredilmek yerine insanları seyrederek gölgede ya da kuytuda kalmayı 
tercih eder48.  

J. Bentham’ın panoptikon tasarımı hiçbir zaman tam anlamıyla inşa 
edilmemiş olsa da kapitalizmin ihtiyaç duyduğu disiplini, uyguladığı 
teknikler ve prosedürlerle geliştiren hapishane vb. kurumlar, aynı amacı 
başka yöntemlerle panoptizm sayesinde Batı toplumuna sirayet 
ettirmişlerdir49.  Bu açıdan, panoptikon bir nevi iktidar laboratuarı olarak da 
görülebilir. Panoptik mekânlar, insanlar üzerinde deney yapabilmenin ve 
onlardaki dönüşümleri güvenilir şekilde çözebilmenin ayrıcalıklı yerleridir.50 
Bu yüzden, hapishaneler ile panoptikon metaforu arasında doğal bir bağ 
mevcuttur. Panoptikon düşsel bir yapı olarak görülse de, içinde barındırdığı 
amaçlar, mevcut hapishane sistemlerinin amaçlarından hiç de farklı değildir. 
Panoptikon tarzı mimari yapıdaki hapishaneler gerçekte çok azdır. Ancak 
bununla uygulanmak istenen iktidar söylemi mevcut hapishanelerde aynıdır. 
Foucault’ya göre:  

“[…][O], İdeal biçime getirilmiş olan bir iktidar; mekanizmanın 
diyagramıdır, her tür engelden, dirençten veya sürtüşmeden arınmış olan 
işleyişi saf bir mimari ve optik sistem olarak sunabilir: o fiili durumda, 
her tür özel kullanımdan kopartılabilen ve kopartılması gereken siyasal 
bir teknoloji biçimidir”51  

Panoptikon’un hareketsizliği temel almasına karşın hapishaneler 
bundan çok daha fazlasına olanak verir. Bauman’nın nefis ifadesi bu farkı 
ayan beyan ortaya koyar:  

 “[....] [H]apishane yalnızca hareketsiz kalma değil, adeta kürtajdır.  
Bu özelliği “tehlikeyi kökünden kazmanın” gözde araç olarak halkın 
gözündeki çekiciliğini daha da arttırır. Hapsetmek uzun süre için belki de 
daimi olarak dışlama demektir”52.  

 

 

                                                            
48  Bauman, Küreselleşme, s. 63.  
49  Keskin, “Büyük Kapatılma”, s. 19.  
50  Foucault, Hapishanenin Doğuşu, s. 301.  
51  Foucault, Hapishanenin Doğuşu, s. 302-303.  
52  Bauman, Küreselleşme, s. 137.  
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SONUÇ 

Foucault’nun düşüncesinde iktidar, geleneksel tezlerden farklı bir 
bakış açısıyla incelenmesi gereken monoblok bir yapıdır. Selefleri iktidarı 
sadece hükümranlık kuramı üzerinden anlamaya çalışırken O, iktidarın 
dönüştüğünden hareket ederek dönüşümlerinin tarihini yazmıştır. Foucault 
iktidarı bir monoblok olarak görmekle birlikte, bu bakış açısının iktidarı 
anlamakta yetersiz kaldığını, bu yüzden de mikro düzeydeki iktidarların da 
incelenmesi gerektiğini bir sav olarak ileri sürmüş ve çalışmalarını bu 
çerçevede şekillendirmiştir. Başka bir deyişle, Foucault, iktidarı, kılcallaştığı 
sınırlarda, son çizgilerinde kavrama uğraşı vermiştir. Hapishaneler, okullar, 
klinikler vb. bu düşünceyi ispatlamak için inceleme altına alınmış 
kurumlardır. Zira bu kurumlar onun iktidarın mikro-fiziği dediği 
mekânlardır.  

Foucault iktidarı anlamanın ancak yeni yöntemler ağıyla mümkün 
olacağını düşünmüş ve bu yöntemleri esas alarak iktidarı incelemiştir. 
Aslında Foucault’nun düşüncesinde iktidar, stratejisi (sonu) olmayan dört 
perdelik bir oyundur. Foucault bu kuralı çok net ifade etmiştir: “Oyun ancak 
sonunda ne olacağını bilmediğimiz zaman oynamaya değer olur.”53 Ve bu 
oyun, antik çağa ait bir oyun değildir; sahnede görev alan oyunculardan 
birinin modern iktidar olduğu, modern çağa ait bir oyundur. Aslında “tam 
olarak bilinememe”, sadece Foucault’nun oyununa özgü değildir; bu, aynı 
zamanda bütün oyunların ortak özelliğidir. Oyunun kuralı önceden ne kadar 
belirlenirse belirlensin kuralların ihlal edilme olasılığı da o kadar sıradandır. 
Ancak sıradan olmayan, kural-üstü durumların ortaya çıkmasıdır. İşte belki 
de Foucault’nun oyunundaki bu kural-üstü durumların fazla oluşu onu diğer 
yazarlardan farklı kılmaktadır. Ya da şöyle söylenebilir: Foucault kuralları 
ihlal etmektense kural-üstü durumları yaratmayı tercih etmiştir. O, psikolog 
olarak çalıştığı hastanenin cüzzam evinden geldiğini görebilmiş, gerçek 
bilimin tarihini saldırıya uğramışlık hissi duymadan kabul ederek entelektüel 
kişiliğinden taviz vermemiştir.  

Foucault düşüncesinde iktidar, oyunun perdelerinde de açıkça 
görüleceği üzere, tarihten soyutlanarak incelenemez. Ama iktidar, onun 
tarihini yapanların söyledikleri yalanlar üzerinden anlaşılamaz; dolayısıyla, 
Foucault iktidarın soykütüğünü tahlil ederken tarihçilerin yüzyıllardır 

                                                            
53 Michel Foucault, Kendini Bilmek, çev. Gül Çağalı Güven, 2. Baskı, Om Yay., 

İstanbul1999, s.2. 
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söyledikleri yalanları da bir bir yüzlerine vurur. Foucault yalanların tarihine 
şu cümlelerle karşı çıkar: 

“ […] [B]u sürekliliğin tarihi değil, deşifre etmenin, gizli olanın ortaya 
çıkarılmasının, hilenin açığa çıkarılmasının, aşırılan ya da hasır altı 
edilen bir bilmenin yeniden sahiplenilmesinin bir tarihi olacaktır. 
Mühürlenmiş bir geleceğin deşifre edilmesi olacaktır.”54 

Biz hukukçular,  mühürlenmiş bir geleceği deşifre etmek istiyorsak 
biraz olsun Foucault’ya kulak vermeliyiz. Onun iktidar hakkındaki 
düşünceleri, belki de muhafazakâr düşüncelerimizi bir nebze olsun 
değiştirebilir. Sizce buna değmez mi? 

                                                            
54  Foucault, Toplumu Savunmak Gerekir, s. 84.  



 
 
 

ATATÜRK HUKUK DEVRİMİ VE GELİŞİMİ 

 

Doğan SOYASLAN* 

 

a) Atatürk hukuk devrimi oluşu  

Neden Atatürk hukuk devrimi denir? Çünkü Atatürk, bir ekibin, bir 
gücün hem beyni ve hem de kalbi olmuştur. Ayağının birini diğerine destek 
yapmadan adımını atmamıştır. Bu güç başta O’nun çabaları O’nun 
öngörüleri ile oluşmuştur. Bu güç 17. yüzyıldan beri Viyana kapılarından 
Anadolu topraklarına doğru çekilmek zorunda bırakılan, muhtemelen sadece 
eski Hitit devleti topraklarında yaşamaya mahkum edilecek, her nedense 
burjuvazisi oluşmamış bir tarım toplumunun gücüdür. Bu gücü yokluk 
içinde savaşarak var eden, organize eden, yönlendiren, etrafında toplayan, 
ona liderlik yapan, onun geleceğini belirleyen O’dur. Elbette bu özellikler 
insanda aynı zamanda bir çok kalitenin olmasını gerektirir. Gerçekten O bir 
asker, bir stratejist, bir düşünür, bir politikacı ve bir devlet adamıdır.  

Atatürk Tazminattan beri, yavaş yavaş kısmen değişen ve laikleşen 
siyasi ve hukuki düzeni kökten değiştirmiştir. Bu değişikliğin nedeni tüm 
kurumların birbirine bağlı bir bütün oluşturmasıdır.  

Cumhuriyetin bir fazilet olduğuna inanan odur. İmparatorluklar 
çağının kapandığına, ulus devletler çağının başladığına, Türk siyasal 
rejiminin Cumhuriyet olması gerektiğini daha I. Dünya Savaşı yıllarından 
önce yakın çevresine açıklayan O’dur.  

Bir siyasal ve hukuki düzenin akla bilime dayanması gerektiğine 
inanan odur. Bir ailenin ve toplumun yarısını oluşturan kadın cinsinin evde 
ve toplumda kapanmaya mahkum edilmesinin o toplumun geri kalmasının 
nedeni olduğuna ve kadının da eğitilmesi ve sosyal hayata atılması 
gerektiğine inanan O’dur. Çünkü ona göre kadın ve erkek birbirini 
tamamlayan bir bütünün parçalarıdır. Bunlardan birinin eğitimsiz, cahil, 

                                                 
* Prof. Dr. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 



 
 
 
 
 
 
 
 

650 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

 

yaşam dışında kalması erkeğin de, toplumun da ileri gitmesini 
engelleyecektir.  

Sözün kısası bir toplumun siyasi ve hukuki düzenini tümden 
değiştirmek için niteliği ne olursa olsun ve nereden kaynaklanırsa 
kaynaklansın bir güç gerekir. Bu gücü Atatürk’ün önderliğinde varolma 
mücadelesi yapan bir halk oluşturmuştur. Önder, gelişmiş devletlerle olan 
mesafeyi kapatmak için halkın geleceğini kökünde akıl olan, ihtiyaçların 
gereği değişebilen, çağın gelişmiş devletlerinin hukukunu almakta 
görmüştür. Atatürk hukuk devrimi denmesinin sebebi budur.  

b) Hukukun temeli ve fonksiyonu  

Hukuk insanlar arasındaki ilişkiyi, hakları, borçları düzenleyen 
kurallar bütünüdür.  

Devletler arasındaki ilişkiyi de düzenleyen, keza devlet ile kişi 
arasındaki ilişkiyi de düzenler.  

Pozitif hukukun, özelliği ihlali halinde bir yaptırımın olmasıdır.  

Yani pozitif hukukun arkasında uygulanmak üzere bir yaptırımı 
vardır. Bir zorlayıcı güç vardır.  

Kuralı oluşturan nedir? Temelinde neler vardır? Tamamen maddi 
olgular vardır. Bu olguların içinde olan insan vardır.  

Maddi olgular yaşanan çevre, ekonomik, kültürel, teknolojik durum, 
kişi medya ilişkisi vardır.  

Söz konusu olgular içerisinde, insan yaşayan ve bu olguları değiştiren 
bir varlıktır. Insan vicdanı bu olgular içinde şekillenir ve hukuka yansır. 
Hukuku doğurur.  

Değişim denilen şey aslında dış dünyayı değiştiren insan ile içinde 
bulunduğu çevre arasında olan ilişkiden ibarettir.  

Insan içinde bulunduğu şartları zorlar ve değiştirir. Bu değişim hukuka 
yeni bir kural olarak yansır. O halde pozitif hukuk da aslında insanın kendi 
kendisinin eseridir. Bu, dünyanın her tarafında böyledir.  

Çünkü hukuk aynı zamanda insan vicdanını, insanın adalet duygusunu 
tatmin etmek zorundadır.  

Hukuk insanın ve toplumun insan gruplarının eseri ama bunun 
kaynakları farklı şekilde izah edilmiştir.  
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c) Hukukun kaynağı  

Bir kısım toplumlar hukukun kaynağını akılla, insan ve toplum 
ihtiyacı ile izah etmişlerdir. İhtiyaç halinde değişeceğini kabul etmişlerdir. 
Çünkü onlara göre herşeyin kaynağı insandır. İnsan aklıdır. Herşey insan 
içindir.  

Hukuk da insan için olup insan vicdanını tatmin etmek zorundadır. 
İnsan vicdanını tatmin etmeyen hukuk değiştirilir. Yürütülemez.  

Bir kısım toplumlar da hukukun kaynağını ilahi irade ile izah 
etmişlerdir. Aslında özünde o hukuk da tamamen o günkü toplumun 
ihtiyaçlarına ve vicdanına göre konulmuş kurallardır. Bunlar da o günkü 
insanı tatmin eden ve o günkü insanın aklından çıkan kurallardır. İnsan 
vicdanı, tamamen yaşam şartlarının insanın içine yansımasının  bir şekilde 
dışa vurulmasıdır.   

d) Değişim gereği  

Ancak kaynak dini nitelikte olunca bunları değiştirmek de zordur. 
Oysa şartlar değiştikçe insan vicdanı da değişmekte fakat kural 
değişmemektedir. Bu kabul edilebilecek bir şey değildir.  

Hâlbuki değişen dünya yeni şartlar ve yeni kuralların doğmasını, 
konulmasını gerektiriyor. Kurallar ilahi irade ile açıklanınca 
değiştiremiyorsunuz. Ama şartlar insanı değişime zorluyor.  

Soyut kural aslında maddi olguların üzerinde bir örtü gibidir. Ilahi 
irade kaynaklı soyut kural değiştirilemeyince alttaki maddi olguyu da 
değiştiremiyorsunuz. Ama değiştirmek zorundasınız. Çünki hayat şartları 
buna toplumu zorluyor. 

Bu zorlama sonucu radikal olmayan, dolaylı yollardan, kıyısından 
köşesinden, ilahi hukuka uygun gibi göstererek, dini bir kaynak bularak 
değişim kapısını açıyorsunuz. Bu da radikal bir değişim olmuyor. Böylelikle, 
değişmeye direnmekle inançlara, ilahi kurallara saygı da azalıyor ve dine 
kötülük yapılıyor. Çünkü ilahi kurallar değişimin gelişim ve zamana 
uymanın önüne engel gibi çıkarılıyor. İlahi kurallar donduruluyor.  

Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat reformları hep padişahın tazir 
hakkıyla izah edilmiştir. O kapıdan değişim içeri sokulmuştur. Değişim 
insan ve toplumu sarsar, silkeler, insanın gözünü ve zihninin antenlerini açar. 
Buna karşılık değişmezlik atalet,  rahatlık, duraganlık, sükûnet ve dışa 
kapalılık içe dönüklük getirir.  
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Tabiî ki değişmemenin bir faydası da iktidarı sürdürme imkânı 
vermesidir. Değişmeme iktidarı elinde tutanların işine gelmektedir. Ama bu 
durum kısa vadelidir. Uzun vadede değişen dünya ve çevrede değişmemek 
başka güçlerin devletinizi yıkmasına neden olmaktadır. Çünkü değişen 
dünyayı göremezsiniz. Yeni güçleri göremezsiniz. O güçlere ayak 
uyduramazsınız. O güçler bir gün sizi yutarlar. Osmanlı İmparatorluğunun 
başına gelen de budur.  

e) Soyut kurallarla alt yapının değiştirilmesi  

Maddi olgular oluşmadan soyut kuralı değiştirmek maddi olguları 
değiştirir mi? Maddi olguları zorlar mı? Zaman içinde yavaş yavaş olmak 
kaydıyla evet.  

Maddi olgu olmadan soyut kuralın faydası olmayan maddi olguyu 
zaman içinde oluşturmasıdır. Meselâ İmparatorlukta çok evlilik vardı. 1926 
tarihli kanun çok evliliği zina saydı ve cezalandırdı.  

Ama Türkiye’de 1970 li yıllara kadar çok evlilik fiilen vardır. 
Türkiye’nin bazı yörelerinde halen mevcuttur. Iki evle çok kişi 
cezalandırılmamıştır. Ancak şikayet üzerine takibat, kocasını şikayet etme 
gücü olan kadının elinde bir alternatifti. Bu alternatif erkek karşısında bir 
tehditti. Kadın bu silahı evlenen erkeğe karşı kullanabilirdi. Bu ihtimal çok 
evliliğin hukuki olmasından daha çok kadın yararınadır. Çünkü çok eşliliği 
hiç olmazsa teşvik etmemektedir. Devlet teşvik etmiş olsa idi değişim hızı 
daha yavaş olurdu. Kadının kurumları zorlayarak kendi hakkını kendisinin 
koruması gerekirdi ki bu da çok uzun yıllar alırdı. Kadının soyut kural ile 
önünün açılması, hakkını kullanma bilincini de geliştirdiği bir gerçektir.   

Keza Cumhuriyetin ilk yıllarında “kız çocukları hatta erkek çocukları 
zorla okutulmuştur. Bunlar o günkü toplumun yapısına ters şeylerdi. Ama bir 
toplumun hızlı değişimi için gerekli politikalardı. Bugün toplumda zorla 
okutulan ve öğretmen yapılan hanımların Cumhuriyete minnet ve 
şükranlarını kendilerinden dinlemek mümkündür.   

Nasıl olsa bu toplumu eğitmek zorundasınız. O zaman zorla da olsa 
bir an evvel bu işe başlamak, insanları alıştırmak -bir süre sonra o alışkanlığa 
da sahip çıkılacaktır.- doğru olmaz mı? Maddi olguların yaratılması demek 
ki şekli kurallardan da geçmektedir.  

Şekli olguların maddi olguları yaratacağına ilişkin en çarpıcı örnek 
Türk Demokrasisidir. Türk demokrasisi iyi kötü tepeden gelme değil midir? 



 
 
 
 
 
 
 
 

SOYASLAN 653 

 

Türkiye de normalde olmayan şeyler şekli kurallarla oluşturulmadı mı? 
Demokrasiden vazgeçmek ve eski rejime dönmek mümkün müdür? 

Unutmayalım ki öze giden yol şekilden geçmektedir. 

Ani değişim, devletin zorla değiştirmesi, zorla okula gönderme, zorla 
şapka giydirme rehavet içinde bir toplum, yaşadığı çevre ile uyum içinde 
olan insan için zor olabilir başlangıçta. Çünkü örf ve adetten ani bir şekilde 
uzaklaşmak kolay değildir. Ayrıca çevre ile uyumlu olmak insana rahatlık 
verir.   

Ancak hiç şüphe yoktur ki kişi, soyut kuralların empoze ettiği yeni 
maddi şartlara da alışacaktır. Bir süre sonra onu da terk etmeyecektir.  

Kişinin değişime ve yeni şartlara direnmesinin iki nedeni olabilir. 
Birincisi biyo psikolojik yapısının çevreye alışması ve bu çevre ile uyumlu 
olması gereği, bunu insanın huzurlu yaşaması ihtiyacı gerektirir.  

İkincisi değişim sonucu içgüdüsel olarak başına bir kötülük, kendisini 
mutsuz eden bir şeyin geleceği korkusudur. Yani içgüdüsel korkudur.  

f) Hukuk kuralının bir gücün iradesinin ifadesi olması 

Pozitif hukuk bir normlar bütünüdür. Normu TBMM koyar. Bu 
normun kamu vicdanını tatmin etmesi gerekir. Normun konması bir gücü 
gerektirir. Parlamenterler tarafından benimsenmesi gerekir. Bu benimseme 
bir fikir etrafında oluşan bir güçtür.  

Eğer bir toplumun hukuk sistemi tamamen değiştirilmek isteniyorsa 
mutlaka bir güç olunması gerekir. Güç, bazı değerlerin gerçekleşmesi için 
canını, malını feda etmeye hazır olan insanların biraraya gelmeleri ve bir 
lider etrafında toplanmalarıdır.   

Atatürk ve çevresi bir ülkenin kurtuluşu, bağımsızlığı, varolması, 
modernleşmesi, çağdaşlaşması, ideallerine bağlı bir güçtü. 

Bu güç I. Dünya ve Bağımsızlık Savaşları verilerek, bu savaşlar 
kazanılarak oluşmuştur.  

İmparatorluğu ve Türk toplumunu Ortaçağdan kurtarmak ve modern 
bir toplum yaratmak gerekmekteydi.   

Çünkü ona göre medeniyetten uzak kalmak insanı yakardı. Gelişmiş 
ülkeler düzeyine mutlaka ve acilen çıkmak gerekliydi. Bunun yollarından 
birisi ve belki de en önemlisi hukuki yapının değişmesiydi.  
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Hukuk toplumsal ilerlemenin en önemli aracıydı.  

Atatürk döneminde Tanzimatla başlayan süreç tamamlandı. Çünkü 
Batı kaynaklı kanunlar Tanzimatla alınmaya başlandı. Hatta geçmişle bağ 
toptan ve tüm olarak kesildi. Yepyeni bir hukuk düzeni kuruldu.  

Yeni hukuk düzeninin temel özelliği devleti hukuk ile bağlamasıdır. 
Elbette tüm devletler hukuk ile bağlıdır. Osmanlı İmparatorluğu da hukuk ile 
bağlı idi. Ancak modern anlamda hukuk ile bağlı devlet değildi. Çünkü 
hukuk devleti, devletin hukuka bağlılığını denetleyecek kurumların yanında 
yöneticilerde hukuka bağlı bir zihniyetin de olmasını gerektirir. 
İmparatorluğa belki kanun devleti demek daha doğru bir yaklaşımdır.   

Modern anlamda hukuk ile bağlı devlet, devletin tasarruflarının 
bağımsız yargı organları tarafından denetlendiği bir devlettir.  

Atatürk’e göre tam bağımsızlık, hukukta bağımsızlığı da gerektirir. 
Bir ülkenin adaletine başka ülkeler karışıyor, bu ülkede başka ülkenin 
kanunları da uygulanıyorsa o ülke adli yönden bağımsız bir ülke değildir. Bu 
nedenle adli kapitülasyonlar kabul edilemezdi.  

Osmanlı İmparatorluğu adli yönden bağımsız bir imparatorluk değildi. 
1895 yılında II. Abdülhamit’e suikast yapan Amerika ve Belçika 
vatandaşları ellerini kollarını sallaya sallaya çıkıp gitmişlerdir. Bu suikastta 
26 kişi hayatını kaybetmişti. Bir çok kişi yaralanmıştı. Padişahı sayarsınız 
veya saymazsınız Ama bu ülkenin en yüksek düzeyde yöneticisidir.    

Düşünün bir ülke ki yabancı elçilerin baskısı ile 26 vatandaşını 
katleden canileri yargılamak hakkına sahip değildir.  

g) Hukukun kaynağının akıl, amacının bireyi oluşturmak olması  

Atatürk’e göre hukuku insan aklına dayandırmak, toplumun önünü 
açmak, safsatadan kurtarmak, en kısa zamanda çağdaş gelişmiş devletler 
düzeyine çıkarmak gerekliydi.   

Fransa da Fransız İhtilalinden sonra sağ ve sol mücadelesinde olduğu 
gibi kaybedecek zamanımız ve dökecek kanımız yoktu. Acelemiz vardı. Bir 
daha geriye de dönemezdik.  

Çağdaş, akla dayanan, hukukun özelliği neydi? İnsanın önünü açan 
hukuktu. Günün ihtiyaçlarına cevap veren hukuktu. İnsanın yeteneklerine 
inanan ona hak ve sorumluluk veren ona güvenen hukuktu.  
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Bireyci hukuk, akla dayanan laik hukuktu. Dogmatik değildi. Türk 
toplumu olmayan bireyi oluşturmalıydı. Söz konusu hukuk şartlara göre 
değişen hukuktu. Atatürk’e göre zamanın değişmesi ile hükümler de 
değişecektir. Bu temel kuraldı.  

Hukuk bireyi oluşturacaktı? Birey kimdi?   

Bu birey hak sahibi bir kişidir. Sorumludur. Kendine güvenir. Açık 
ruhludur, ölümü düşünmez, değişime açıktır, dışa açıktır. Hoşgörü sahibidir. 
Ayakta dimdik ve sonsuza yönelik bir ruha sahiptir. Şüphecidir. Gözlem ve 
deneye göre değerlendirme yapar. Analitik düşünür. Olaylar arasında 
bağlantı kurar ve bunun sonucu bir neticeye varır.  

Bu birey girişimcidir. Akılcıdır. Ruhu bağımsızdır. Hukuk bireyin 
haklarını ve özgürlüklerini korumalıdır. Çünkü toplumsal ilerlemenin 
kaynağı özgür insan ve özgür ortamdır.   

Atatürk döneminde benimsenen hukuk her şeyin kaynağını insan 
sayan, herşeyin kaynağının insan olduğuna inanan hukuktur. Yeni hukuk 
düzeni bu insan tipini oluşturdu mu? Bu oluşumda önemli bir mesafe 
katedildiği kesindir. 

h) Hukuk devriminin bir kültür devrimi olması    

Aslında hukuk devrimi, bir kültür devrimidir. Bir zihniyet devrimidir. 
Yok sayılan insanın varsayılması devrimidir. Herşeyin kaynağının insan, akıl 
ve insan ihtiyacı sayılması devrimidir.  

Bunların hepsi bir günde gerçekleşen olgular değildir. Tanzimat 
devrinde olduğu gibi zaman içinde kademeli olarak gerçekleşen bir süreçtir. 
Ancak Tanzimatta olduğu kadar uzun bir süreç değildir. Nispeten kısadır.   

Türk Kültür devrimi toplam onbeş yıllık bir zaman içinde yapılmış ve 
tamamlanmıştır. 

ı) Hakimiyetin millete geçmesi –1921-1924 Anayasalarının kabulü   

Aslında süreç 20 Ocak 1921 Tarihli Anayasa ile başlamıştır.  

Bu Anayasaya göre Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.  

Yasama ve yürütme yetkisi TBMM’ye aittir. Savaşın sonunda 
teokratik düzenin başı olan Saltanat 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırılmıştır. 29 
Ekim 1923 tarihinde Anayasanın birinci maddesine Türkiye Devleti bir 
Cumhuriyettir hükmü eklenmiştir. 3 Mart 1924 de Hilafet kaldırılmıştır.  
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Saltanat ve Hilafet 20. yüzyılda doğululuğu temsil eden iki kurumdu. 
Çağdaşlaşmanın önünde en büyük engeldi. Doğululuk temelde insan aklının 
yeteneklerini ve bireyin gücünü en azından batılılar düzeyinde kabul 
etmemiş bir zihniyettir. Kökleri ortaçağa kadar uzanmaktadır. Ortaçağda bu 
kurumlar gerekliydi. Ancak 19. ve 20. yüzyılın sanayi toplumuna ayak 
uyduramadı. Değişimi kolaylaştırmadı aksine zorlaştırdı. Çünkü sistemin 
kaynağı teokratik olup ilahi iradeye dayanmaktaydı. Ancak şartlar ve 
sanayileşen çağdaş dünya değişimi zorluyordu. Çağdaşlaşmak kaçınılmazdı. 
Değişime direnmek ve bu yönde toplumu baskı altına almak Osmanlı 
İmparatorluğu’nda patlama ve Atatürk İhtilalinin nedenlerinden birisi 
olmuştur. Değişim ihtiyacı bir vadide önü kesilerek toplanmış büyük bir su 
birikintisine benzer. Biriken su bir gün önündeki engeli yıkarak her tarafı 
basar ve ani olacağı için kurulu kamu düzenini de sarsar.   

Savaştan sonra yeni bir Anayasa yapılmıştır. 20 Nisan 1924 
Anayasası.  

Bu Anayasada yargının bağımsızlığı vurgulanmıştır.  Ancak henüz 
bağımsızlık teminatı yoktur.  

i) Türk Medeni ve Ceza Kanunlarının kabulü- Kadın erkek 
eşitliği  

17 Şubat 1926 da Türk Medeni, 01 Mart 1926 tarihinde Türk Ceza  
Kanunları kabul edilmiştir.   

Medeni kanun kadınla erkek arasında her açıdan eşitlik getirdi. Hak 
sahipliğinde, boşanmada, nikahta, miras hakkında, bir meslek sahibi olmada 
olduğu gibi. 

İş hayatına girmemiş, kendi yetenekleri ile hayatını kazanamayan 
hayatı öğrenemez. Toplum içine girmeyen, ticari hayata atılmamış kimse 
yeteneklerini geliştiremez. Sorumluluk yüklenemez. Yüklenen sorumluluğun 
gereğini yapamaz. Hayatı öğrenemez. Kendi kendini geliştiremez. İnsanın 
beyni uğraştığı, araştırdığı, gördüğü için gelişir. Uğraşmayan, araştırmayan 
çalışmayan beyin gelişmez. Atıl kalır.  

Hak sahibi olmayan, iş hayatına atılmamış, eğitilmemiş, sorumluluk 
verilmemiş insanların beyni de atıl kalır. Kadınlara eşitlik tanınması, onun 
da iş hayatına atılması beyinleri ataletten kurtarmıştır. Kadına güç, saygınlık 
kazandırmıştır. Kadının kimliğini bulmasına, kendine güvenmesine, kocanın 
haddini bilmesine neden olmuştur. Kendi kendilerini geliştirmenin iyiyi 
doğruyu bulmanın mükemmele ulaşmanın yolu açılmıştır.  
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Ancak bir bakıma hanımların iş hayatına girmemesi kendileri 
açısından iyi olmakta, sorumluluk almamakta, böylece rahat yaşamanın 
tadını çıkarmaktadırlar. Ancak, eğer rahatlık ise bunun bedeli başkasının 
eline bakmak ve ezilmektir.  

Kadının iş hayatına girmesiyle toplum iki beyini beraber, aynı 
zamanda kazanmıştır. Yani her iki cinsin beyinleri birden açılmıştır. İki 
beynin de açık olması ülkenin zenginlik ve aydınlığının temeli olacaktır.   

Aslında insanın beynini geliştirme ve mükemmele ulaşmasının 
temelinde, insanın kendi kendisine inanması güvenmesi ve bir değer olarak 
varlığını kabul etmesinde yatar.   

İnsan kendi kendinin dışında, bir başka kendi tarafından kontrol 
edilmeli yönlendirilmelidir. İnsan ancak bu yöntemle kendi kendini 
geliştirebilir.  

Türk Öğün, Çalış, Güven ifadesiyle söylenmek istenen Türkün bir 
değer olarak kendi kendine inanması ve güvenmesinin istenmesi, telkin 
edilmesidir.   

1858 yılında, 1810 tarihli Napolyon Ceza Kanunu İktibas edilmişti. 
Ama kişi hukuku açısından şeri hükümler geçerli kalmıştı. 1926 yılında yeni 
bir ceza kanunu kabul edildi.   

1926 yılında 1889 tarihli İtalyan Ceza Kanunu eski kanuna göre daha 
çok insan haklarını koruyan kanun olduğu için kabul edilmiş ve şeri hukukla 
da ilişki kesilmiştir.   

j) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü  

3 Mart 1924 de Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu kabul 
edildi. Medreseler kaldırıldı.  

Eğitimde birlik yoktu. Osmanlıda bir yanda dini ağırlıklı medreseler 
vardı. Diğer yanda Tanzimatla beraber modern okullar. Bir başka okul grubu 
da azınlık ve yabancıların açtığı okullardı. Bu okullar azınlıkları bağımsızlığı 
ayrılmayı teşvik ediyorlardı.  

Bunların hepsi birleştirildi. Farklı zihniyette insan yetiştirilmesi 
önlendi. Eğitim dogmatik olmaktan çıkarıldı. Analitik eğitim, olaylara 
bilimsel gözle gözlem ve deneyci açıdan bakan, olayları neden sonuç ilişkisi 
içinde inceleyen bir eğitim sistemi kabul edildi.  



 
 
 
 
 
 
 
 

658 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

 

30 Kasım 1925 Tekke Zaviye ve Türbeler kapatıldı. Bunlar dogmatik 
muhafazakar değişime engel, kaderci bir zihniyeti temsil ediyorlardı. 
Aralarında devlet işlerine karışanlar vardı.  

Atatürk’e göre Türkiye dervişler, şeyhler, müritler memleketi 
olamazdı.  

k) Kılık kıyafete ilişkin değişiklikler   

25 Kasım 1925 de şapka inkılabı gerçekleştirildi. İmparatorlukta 
müslim, gayrimüslim herkes inancına göre kıyafet giyerdi. Bu durum ulusal 
birliğe zarar veriyordu. Öze giden yol şekilden geçmekteydi. Hiç şüphesiz 
şekil özün benimsenmesine yardım edecektir.   

Ayrıca insanın giydiği elbise, kılık kıyafeti ile düşünce şekli arasında 
bir bağlantı vardır. Düşünce şeklini ve hayata bakışı değiştirmek için kılık 
kıyafet devrimi yapılmıştır. 1934 de çıkarılan bir kanunla din adamlarının 
sadece ibadet yerlerinde dini elbiselerini giyebilecekleri sokakta 
giyemeyecekleri kabul edildi.  

l) Zaman ölçülerinin değiştirilmesi  

26 Aralık 1925 de çıkarılan kanunla Takvim, Saat ve Ölçülerde 
değişiklik yapıldı.  

Güneşin batışına göre ayarlanan alaturka saat yerine milletlerarası saat 
sistemi kabul edildi. Saatin güneşe göre ayarlanması ibadet saatlerine göre 
ayarlanması idi. Oysa saat insan ve toplumun iş, eğitim, ticari faaliyet gibi 
ihtiyaçlarına göre ayarlanmalı idi.  

İmparatorlukta üç takvim vardı. Miladi takvim, Rumi takvim 
(bugünlük takvime göre 13 gün ileride bir takvimdir) Hicri takvim.  

Aslında tüm bunlar ulusal birliği bozan şeylerdi.  

m) Cumhuriyetin tamamen laikleştirilmesi  

1928 yılında Devletin dini İslamdır hükmü Anayasadan çıkarıldı. 
Devlet soyut bir kurumdur. Devletin dini olabilir mi? Olamaz. Din bir 
düşüncedir. İnsanın varlığının nedeni, doğumu, ölümü, ölüm sonrası, 
yaşamı, yaşamının amacına yönelik sorulara yanıt arayan bir düşüncedir. 
Dolayısıyla devletin dini olamazdı.  
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Ancak devlet o zamana kadar dini kurallara göre yönetilmişti. 
Devletin dini İslamdır hükmünün anayasadan çıkarılmasının amacı devlet 
idaresini dini kurallara göre yönetilmekten çıkarmaktır.  

n) Latin alfabesinin kabulü 

1 Kasım 1928 yılında Yeni Türk Harfleri kabul edildi. Arap alfabesi 
Türk dil yapısına uygun olmayan bir alfabe idi. Konuşma ve yazma dilinin 
farklı olması Türkçenin gelişmesine engel olmuştu. Yazma dili Osmanlıca 
idi. Harfler Arap karakterli idi.   

Eğitimi yaygınlaştırmak için yeni bir Alfabenin kabulü gerekiyordu. O 
da Latin alfabesi olabilirdi. Eğer harf devrimi olmasa idi Türkiye de şimdi 
her yerde iki yazı görecektik. Pekin’de, Ürdün’de, Fas’ta olduğu gibi. Biri 
İngilizce veya Fransızca diğeri Arapça veya Çince.   

Hiç şüphesiz Latin alfabesi Türkiye’de değişimi hızlandırmıştır. 
Eğitimi kolaylaştırmış ve yaygınlaştırmıştır.  

Türk halkı Arap harflerinden önce Göktürk ve Uygur alfabelerini 
kullanmıştır.  

1935 yılında hafta tatili Cuma günü olmaktan çıktı. Pazar gününe 
alındı. Amaçlardan birisi de Avrupa ile ticareti geliştirmekti.  

o) Soyadı kanunun kabulü  

21 Haziran 1934 tarihinde Soyadı kanunu kabul edildi. O tarihe kadar 
insanlar ya baba adları, ya fiziki özellikleri (topal) ya da doğdukları yere 
göre anılıyorlardı. Bu durum resmi işlerde güçlük çıkarıyordu. Toplumun 
muhafazakâr olması, baba dede isimlerinin konmasının yaygınlığı bir ailede 
aynı ismi taşıyan birçok insanın varlığına sebep olmaktadır ve Türkiye’de 
halen bu sorun vardır.  

Ayrıca toplumda ağa, hacı, hoca, hafız, paşa, bey, hanım gibi ünvanlar 
kullanılıyordu.  

Bunlar teokratik değerleri ifade eden, toplumun teokratik değerlerle 
yaşamını sağlayan modern topluma yakışmayan metafizik, dogmatik 
ünvanlardı.  

ö) Kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesi  

Kadının önünün açılması konusunda medeni kanunla yetinilmedi. 30 
Nisan 1930 tarihinde Belediye seçimlerine seçmen, 26 Ekim 1933 tarihinde 
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Muhtar olma, 5 aralık 1934 de milletvekili seçme ve seçilebilme hakkı 
tanındı. 

p) Türk dil ve Tarih kurumlarının kurulması   

Modern bir toplum yaratmak, ulusal bir devlet oluşturmak için 12 
Aralık 1931 yılında Türk Tarih Kurumu kurulmuştur. Amaçlardan birisi 
Türk tarihinin köklerini bulmaktır.  

12 Temmuz 1932 yılında Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Amaç Türk 
Dilini geliştirmektir. İmparatorlukta iki dil vardı. Resmi yazışma, edebiyat, 
bilim dili Osmanlıca idi. İçinde Arapça ve Farsça kökenli bir çok kelime 
vardı. Bürokrasi dili idi.  

Halkın dili Türkçe idi. Bu dili yabancı dillerin egemenliğinden 
kurtarmak gerekiyordu. Osmanlıca Türkçe’nin gelişmesine engel olmuştur.  

Osmanlıca-Türkçe ikilemi halkın bütünlüğüne zarar veriyordu. 
Osmanlıcayı halk bilmiyordu. Edebiyat ve bilim dili Osmanlıca olduğu için 
halkın bilgi düzeyi gelişmiyor ve bilgi yayılmıyordu.  

Türkçeyi geliştirmek ve bilimi yaymak için Türk Dil Kurumu 
kurulmuştur.  

r) Kültür devriminin etkileri  

Batı kaynaklı soyut kurallar neyi değiştirebilirdi? Siz kanunları 
yaptınız ama alt yapıya ne kadar etki ettiniz? Elbette bu kurallar alt yapısız 
geldi. Amaç alt yapı oluşturmaktı.  

Batıda alt yapı kuralları oluşturmaktadır. Bunun sebebi batı 
kültüründe hukukun kaynağının Roma dan beri insan aklı olmasıdır. Kilise 
Ortaçağ da buna zarar vermiş, en azından gelişmesini engellemiş, ama 
Rönesans ve Reform ile insan aklını bağlayan zincirler kırılmıştır. Onlarda 
akıl egemen bir toplum oluşmuştur.  

Türkiye ve İslam Toplumlarında hukukun kaynağı ilahi irade 
olmuştur. Bu yüzden değişim zor olmuştur. Çünkü ilahi kuralları insan 
değiştiremez.  

Ama zaman değişimi hep zorlamıştır.  

Gelişmiş Batı ile açılan mesafeyi kapatmanın en kestirme yolu 
doğrudan batılı kuralları empoze etmekti. Bundan taviz verilemezdi. Yapılan 
da bu olmuştur.  



 
 
 
 
 
 
 
 

SOYASLAN 661 

 

İnsanlık tarihi, insan ile çevre ilişkisi açısından üç aşama geçirmiştir. 
İnsanın çevresini ve olayları üç farklı şekilde açıklanmıştır. Bu durum bir 
açıdan insanın bilgi ve kapasitesinin gelişmesinin ve doğaya egemenliğinin 
de bir göstergesidir.   

1. Olayları doğrudan Tanrı iradesi ile açıklama  

2. Olayları metafizik düşüncelerle açıklama  

3. Olayları sebep sonuç ilişkisi içinde analitik bir düşünce 
ile açıklamadır.  

İmparatorlukta analitik düşünce gelişmemişti. Metafizik, kaderci 
düşünce egemendi. Bu günde hala bazı kesimlerde egemendir. Analitik 
düşünce için hayal gücü, yalnızlık, şüpheci sorgulayıcı bir kafa yapısı kendi 
kendisiyle hesaplaşan bir insan tipi gerekir.   

Atatürk hukuk devrimi böyle bir kafa yapısını, metafizik yapıyı 
değiştirmeyi hedeflemiştir.  

Ama alt yapı yoktur. Alt yapı oluşturulmak istenmektedir. Şöyle bir 
soru soralım. Bu kurallar olmasa idi ne olurdu. Toplum kendiliğinden değişir 
miydi? Elbette değişirdi. Ama yavaş değişirdi. İki ileri bir geri giderdi. 
Devrimlerin tavizsiz, kesin, geri dönülmez oluşunun nedenlerinden birisi de 
gelgitleri önlemektir.  

Toplum belki asırlardır yerleşmiş, kendisini bağlayan ilahi kuralları 
bir tarafa atamayabilirdi. Değişim bu çerçevede ve yavaş gerçekleşebilirdi. 
Zaman zaman geri dönülebilirdi. Nitekim komşumuz İran’da bu durum 
görülmektedir.   

Kısa zamanda değişimin gerçekleşmesi için kuralların empoze 
edilmesi topluma zor gelebilir. Acıtıcı olabilir. Çünkü insanların yıllarca 
uyum içinde yaşadıkları adetlerini bir günde terketmesi kolay değildir.  

Zorlayarak kabul ettirmek başlangıçta insanların huzur ve güvenliğini 
bozabilir.   

Ama insanlar bir süre sonra zorla kabul ettikleri şeylere de alışacaklar 
ve onları terketmek istemeyeceklerdir. Herhalde şimdi kimse fes, sarık, 
giymek istemez. Zorla kabul edilen şapka bile bir tarafa atıldı. Kıyafette 
birlik, ulusal birliği perçinleyen unsurlardan birisidir. Eski kurumlara 
bağlılığı savunmak, onu kolaylaştırmak, onu teşvik etmek değişimi ve 



 
 
 
 
 
 
 
 

662 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

 

zihniyet değişimini engellemektir. Değişimin alt yapıdan gelmesini 
beklemektir.   

Şunu da söyleyelim ki değişim iktidarların işine yaramaz. Onları 
sarsar. Patlamalı değişim iktidarı elinde bulunduranları yerlerinden eder. O 
halde zaman içinde ılımlı değişim hem toplum ve hem de iktidarı elinde 
bulunduranlar için faydalıdır. İmparatorlukta değişimin geç olmasının, zor 
olmasının nedenlerinden biri merkezi iktidarın çok güçlü olmasıdır.  

İslam dini teorik olarak fakirden ve halktan yana bir dindir. Ama 
uygulaması, tazir hakkı ve ulu emre itaat gereği, merkezi iktidarın güçlü 
olmasına neden olmaktadır.   

İktidarın İslamdan uzak kalmasının hesabını ölümden sonra vermesi 
kuralların Allah tarafından doğrudan konması değişimi zorlaştıran 
hususlardır.  

Aslında Atatürk Hukuk devrimi belli bir işi, kazancı olan, ekonomik 
bağımsızlığını elde etmiş, sorumlu, yaptığının hesabını verebilen, girişimci 
şükürcü ve kaderci olmayan, değişime açık kendi kendini yenileyebilen, 
ölümsüz olan insan tipine hitap etmektedir. Bu insan tipi bizde oluşmadığı 
için oluşturulmaya çalışıldı.  

Söz konusu insan tipi ekonomisi gelişmiş, sanayileşmiş toplumlarda 
oluşmuştur.  

s) Alt yapının üst yapıyı oluşturması beklenemezdi 

Acaba hukuk devrimi olmadan ülke sanayileşmiş olsa idi hukuk 
devrimine ihtiyaç olur muydu? Yani Sanayileşmiş ülke insanı üst yapıyı 
zorlamaz mı idi? Zorlayabilirdi. Başarabilir miydi? Ne kadar başarırdı? Bu 
bilinemez. Ama şurası muhakkak ki toplumsal kargaşa olurdu.  

O halde toplumun alt yapısının önünde giden hukuk -başlangıçta 
topluma zor gelse de- söz konusu kargaşayı önleyici niteliktedir. Atatürk 
Devrimi ileride doğabilecek bu kargaşayı engellemiştir. Ancak kendisinin de 
hiç kargaşaya sebebiyet vermediği de ileri sürülemez. Devrimlerde 
toplumsal kargaşaya sebebiyet işin doğasında vardır.   

Değişim için bizim gibi toplumlarda kamu düzeninin bozulması 
kaçınılmazdır. Eğer değişim kaçınılmaz ise gelişmiş ülkelerin zorlamasına 
gerek olmadan değişimi kendimizin gerçekleştirmesi daha doğru olmaz mı?  
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Ya değişimi kendi iç dinamiklerinizle gerçekleştirirsiniz ya da 
başkalarının zorlamasıyla. Sömürgeleştirilmiş ülkelerde hukuk iktibasları 
empoze edilmiştir.  

Tanzimat biraz zorlama, baskı ile olmuştur. Oysa Atatürk Savaşı 
kazandıktan sonra kendisi yapmıştır. Kimse zorlamamıştır.  

Atatürk hukuk devrimi 1920-1935 yılları arasında yapıldı. Amaç 
bireyci toplumu, olmayan bireyi oluşturmaktı.  

Bireyci toplum özgürlükçü toplumdur. Özgürlükçü toplum, insanların 
düşüncelerini yayabildikleri bu düşünceleri gerçekleştirmek için 
örgütlenebildikleri, bu uğurda mücadele edebildikleri toplumdur.  

Bireyci toplum demokrat ve hoşgörülü toplumdur. Çoğulcu 
toplumdur. Toplumu hür insanın ileri götürdüğü toplumdur. Toplumu ileri 
götürmeye, refaha ulaştırmaya hazır olan insanların örgütlendikleri 
toplumdur. Böyle bir toplum demokrasinin olduğu toplumdur.  

t) Çok partili siyasi hayat ve hukuk devrimi  

Çok partili siyasi hayat bu topluma II. Meşrutiyetle 1908 ihtilalinden 
sonra girmiştir. Darbeler, siyasi kargaşa, Balkan, I. Cihan, İstiklal 
Savaşlarında kesintiye uğramıştır.  

Bu topluma bir zamanlar partileşmek de zor gelmiştir. İttihat ve 
Terakki Partisi ile Hürriyet İtilaf Partisi kavgalarında (yıl 1912) olduğu gibi. 

Atatürk döneminde 1924 yılında Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası 
ve 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Ancak bu partiler 
hukuk devrimi için tehlike oluşturduklarından bir şekilde kapatılmışlardır.  

Türkiye Çok Partili siyasi hayata 1946 yılında tekrar geçmiştir. 1950 
de tekrar seçim olmuş ve iktidar değişmiştir. Halkın muhafazakar değerleri 
üzerine siyaset yapan partiler hep çoğunluğu almıştır.  

Egemen bürokrasi, ordu ve Üniversiteler, entellektüeller, her zaman 
Atatürk Hukuk devriminden yana olmuşlardır. Halkın dini değerleri üzerine 
politika yapan siyasetçilerle bilim camiası ve batıya açık güçler hep kavgalı 
olmuşlardır.  

Derken 1960 ihtilali gerçekleşmiştir.  

1961 yılında yeni bir anayasa yürürlüğe girmiştir. 1924 Anayasasına 
göre yasama ve yürütme bir idi. Bağımsız kuvvet olarak birbirinden tam 
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olarak ayrılmamıştı. Yasama ve yürütme birbirinden bağımsızlaştı. 1924 
Anayasasına göre yargı bağımsız idi. Ama bağımsızlığı sağlayan 
teminatlardan yoksun idi.  

1961 Anayasası yargıya bağımsızlık getiren teminatları da kazandırdı.  

Ama Türkiye’de yasama ve yürütme birbirinden hiç bağımsız olmadı. 
Çünkü sosyolojik yapı bunu gerektiriyordu.  

Yargı ile yasama-yürütme arasında uyumsuzluk 1961-1980 yılları 
arasında da devam etti. Bunun nedeni yargı mensuplarının modern laik bir 
hukuka göre batılı kurumlarla oluşmuş siyasi ve hukuki düzene sahip 
çıkmaları, politikacıların halkın doğulu değerleri doğrultusunda politika 
yapmalarıdır.   

1965 yıllarından itibaren aşırı unsurlar devleti ve rejimi tehdit eder 
hale geldi. Türkiye kanlı bir ortama girdi. 1980 Hükümet darbesi oldu.  

Cumhurbaşkanını güçlendiren yargı bağımsızlığını azaltan bir anayasa 
yapıldı. Çünkü 1970-1980 li yıllarda yargının aşırı uçlara karşı tavrı eleştiri 
toplamıştı. İddia’ya göre polis devlet düşmanlarını yakalıyor hâkimler 
serbest bırakıyordu. Muhtemelen bu nedenle bağımsızlıktan taviz verildi.  

2000 li yıllarda da Batıya açık Türkiye ile doğulu Türkiyenin, halkın 
değerlerine göre politika yapan Türkiyenin kavgası sözkonusudur. Sanayi 
devrimini tamamlayarak üstünlüğünü kanıtlamış Batı ile temas sonucu 
kültürel ikilem yaşayan Türkiye’de söz konusu kavga Tanzimat yıllarında 
ortaya çıkmıştır. Yaklaşık iki asırdır zaman zaman kendini göstermektedir. 
Daha uzun yıllar kendini göstereceğe benzemektedir.  

Netice olarak şunu söylemek mümkündür. Zorla da olsa zaman içinde 
bir toplumu değiştirmek, yeni hukuk düzenine göre şekillendirmek, 
geliştirmek mümkündür. Türk toplumu bunun en iyi örneklerinden birisidir.  

 

  



 
 
 

UYGULAMANIN IŞIĞINDA GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİNE 
DAYALI TAPU İPTAL-TESCİL DAVALARI 

 

Mehmet Handan SURLU* 

 

GİRİŞ 

Taşınmaz satış vaadine dayalı tapu iptali istemleri uygulamada çok 
rastlanılan bir dava türüdür. 

Bu yazıda bu davalar uygulama ağırlıklı olarak ele alınacaktır. Ancak 
öncelikle çok kısa olarak taşınmaz satış vaadi sözleşmesine ve özelliklerine 
değinmekte yarar görüyoruz. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

§ l- GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİNİN YASAL DAYANAĞI, 
TANIMI, NİTELİKLERİ 

I- Tanımı 

Satış vaadi sözleşmesi BK'muzun, taşınmaz satımına ilişkin 213. 
maddesinde düzenlenmiştir. Ancak, Yasada açık bir tanımı yer almamıştır. 

Satış vaadini, kısaca bir tarafa veya iki tarafa bir gayrimenkul satış 
aktinin yapılmasını istemek hakkı sağlayan ön akit olarak tanımlayabiliriz. 

                                                           
* Yargıtay Onursal Hukuk Genel Kurulu Başkanı. Öğretim Görevlisi, Ufuk ve 

Bilkent Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri. 
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Yargıtay ise, satış vaadi sözleşmesini, "bir tarafa veya iki tarafa o 
taşınmazın satış akdinin yapılmasını istemek hakkı sağlayan bir ön akittir, 
diye tarif etmiştir. 

II-Niteliği 

Satış vaadi sözleşmesi, bir ön sözleşmedir. Tarafları için kişisel hak 
doğuran borçlandırıcı bir akittir. Tapu kütüğüne şerh verilmekle 
güçlendirilmiş bir şahsi hakka dönüştürülmesi olurludur. Bir veya iki taraflı 
olarak düzenlenebilir. 

III-Yaptırım Etkisi 

Tarafına esas sözleşme yapma hakkını verir. Vaad borçlusu asıl 
sözleşmeyi yapmazsa vaad alacaklısı yargıya başvurma hakkına sahip olur. 

§ 2-KURULMASI KOŞULLARI 

I-Tarafları 

Bir tarafta vaad eden (vaad borçlusu), diğer tarafta (vaad alacaklısı) 
vardır. 

Vaad eden, gerçek kişi olabileceği gibi, tüzel kişi de olabilir. Vaad 
edenin tasarruf (sözleşme yapma) ehliyetine ve yetkisine sahip olması 
gerekir. Vaad edilenin de aynı özellikleri taşıması icap eder. Vekil 
aracılığıyla da sözleşme yapılabilir. 

II-Taşınmaza İlişkin Koşullar 

Gayrimenkul satış vaadinin konusu taşınmazlardır ve taşınmazın 
tapuda kayıtlı olması zorunludur. 

Kat mülkiyetine ve kat irtifakına konu taşınmazların satışının vaadi 
mümkündür. 

Vakıf taşınmazının satışı vaad edilemez 

Vaad konusu taşınmazın belirli veya belirlenebilir olması ve yasal 
engelinin bulunmaması şarttır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİNE DAYALI  

TAPU İPTALİ DAVALARI 

§ 1-BU DAVALARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 

Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, vaad alacaklısına vaad 
borçlusunun, vaade konu taşınmazın mülkiyetini geçirme borcunu yükler ve 
olağan olan da bunun tapuda satım sözleşmesini yapılması ile 
sonuçlanmasıdır. Ancak, bir satış vaadi sözleşmesinin böylesine 
sonuçlandırması çok enderdir. 

İşte bu nedenledir ki, çoğu zaman vaad alacaklısı, vaad borçlusundan 
edimini rıza ile yerine getirmemesi durumunda, tapunun üzerine geçiril-
mesini dava yoluyla sağlama yolunu seçmek zorunda kalmaktadır. 
Uygulamada gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil 
veya ferağa icbar davaları denilen bu davalar birçok özellikleri taşımaktadır. 

Bu bölümde belirtilen davalar, vaad konusu taşınmazın mülkiyet 
durumuna göre ayrı ayrı ele alınarak incelenecektir. Ancak burada bu 
davalar yönünden öğretide dile getirilip eleştirilen, fakat uygulamanın 
öngördüğü şu hususu belirtmekte özellikle yarar vardır: 

"Satış vaadi sözleşmelerinde öncelikle gayrimenkulün satışının 
taahhüt edildiğinin tespit ve böylece satanın iradesi yerine kaim olmak üzere 
bir karar almak sonra da tasarruf muamelesine yarayacak tapu iptali ve tescil 
davasına bu karar ile birlikte giderek sonuçlandırmak gerekir. Yani dava iki 
aşamalı bir görüntü arzeder. Fakat bu iki aşamayı tek aşamaya indirmek ve 
de hem gayrimenkulün satışının vaadinin tespiti, hem de tasarruf muamelesi 
yerine geçmek üzere tapu iptali ve tescil davası şeklinde davaları bire 
indirgeyerek bir davada (bu) iki hususu inceleyip, karara bağlama yolu 
Yargıtay'ca benimsenmiş ve" "bu yol tatbikatla kabul edilmiştir".1 

Görüldüğü üzere, uygulamanın kabul edip yerleştirdiği bu tür 
davalarda, mahkemece öncelikle geçerli ve ifası gerekli bir taşınmaz satış 
vaadi sözleşmesinin varlığı araştırılacak; bu sonuca ulaşılıp ifasına engel bir 
durumun söz konusu olmadığında da davanın kabulü ile vaad borçlusu 
üzerindeki tapunun iptali ile onun vaad alacaklısının üzerine geçirilmesine 
                                                           
1  Yarg. 14.HD. 16.2.1998 T. 1998/797 – 972  S. K. 
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karar verilecektir. Bu husus taşınmaz satış vaadine dayalı tapu iptali ve tescil 
davalarının ana ilkesidir.  

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali davalarında göz 
önünde tutulması gereken bir diğer temel ilke de şudur: 

Vaad alacaklısı ifayı ancak vaad konusu taşınmaz için isteyebilme 
hakkına sahiptir. Sözleşmeye konu olmayan bir taşınmaz için -değer farkı 
ödenmek koşuluyla da olsa- satış vaadine dayanarak iptal istemli dava 
açamaz. Açsa bile böyle bir dava dinlenemez. Vaad alacaklısının ifası 
imkânsızlaşan yer için ancak tazminat hakkı olabilir. 

Satış vaadi sözleşmesinin ifası bakımından ferağ için belli bir vade 
konulmamış olduğunda, TMK'nun 716 (ÖMK. 642) maddesi uyarınca her 
zaman dava yoluyla sözleşmenin ifası istenebilir. 

Burada son olarak şu hususu vurgulamakta yarar vardır: 

Vaad alacaklısı istemini bedele dönüştürürse artık tapunun iptalini 
isteme hakkını yitirmiş olur. Aynî ifa isteyemez. 

Bu da genelde, bedelin geri alınması için dava açma veya icra 
takibinde bulunma şeklinde tezahür etmektedir. 

§ 2- MÜLKİYET HAKKI SAHİBİNİN SATIŞ VAADİNDE 
BULUNMASINA DAYALI TAPU İPTALİ DAVALARI 

A-Tek Kişinin Malik Olduğu Taşınmazın Satışının Vaadine 
Dayalı Tapu İptali Davaları 

I. Genel Açıklama 

Bu, taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin en yalın şeklidir. Burada bir 
kişi tek başına malik olduğu bir taşınmazını, bir başka kişiye satmayı vaad 
eder. 

Taşınmazını satmayı vaad edene vaad borçlusu, taşınmazı satın 
almayı kabul edene de vaad alacaklısı diyoruz. 
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Böyle bir sözleşme ile ya vaad konusu taşınmazın tamamı ya da belli 
bir kesiminin satışın vaadi söz konusu olabilir. 

Vaad alacaklısı, vaad borçlusunun rıza ile taşınmaz mülkiyetini 
kendisine aktarmadığında, açacağı tescil davası ile bunu sağlamak 
isteyebilir. Bu paragrafta, bu tür tapu iptali ve tescil davaları, taşınmazın 
tamamının veya bir kesiminin satışının vaad edilmesine göre ayrı ayrı ele 
alınacaktır. 

Vaad alacaklısı ifayı ancak vaade konu taşınmaz bakımından 
isteyebilir. Satış vaadine konu olmayan yer- ivaz ilavesi suretiyle dahi- satış 
vaadi sözleşmesine dayanılarak dava konusu edilemez. 

Nitekim yüksek mahkeme bir kararında, sözleşme ile vaad edilmeyen 
bir daire yerine, üzerine fiyat farkı ilave edilmek suretiyle bir başka dairenin 
tescilinin istenilmesinde bunu kabul eden yerel mahkeme kararını; tarafların 
serbest iradeleri ile belirledikleri satış vaadi sözleşmesine aykırı bularak, 
vaad alacaklısının, ancak tazminata hakkı olduğunun unutulup, yerine satışa 
konu olmayan taşınmazın ivaz ilavesi suretiyle tesciline karar verilmesini 
sanki bir zoralım gibi niteleyerek bozmuştur.2 

Bu bölümde, başlıkta da belirtildiği üzere tek malikin taşınmazını satış 
vaadine konu ediş şekline göre, tapu iptali davaları ele alınarak ayrıntılı 
biçimde incelenecektir. 

II. Malikin Taşınmazın Tamamının Satışının Vaadi 

Kendisine bir taşınmazın tamamının satışı vaad edilen vaad 
alacaklısı, vaad borçlusunun edimini rıza ile yerine getirmemesi halinde, ona 
karşı açacağı bir tapu iptali ve tescil davası ile taşınmazın adına geçirilmesini 
isteyebilir. 

a) İfa Olanağı 

Mahkemece yapılacak inceleme sonunda ifayı engelleyen bir 
durumun söz konusu olmadığının anlaşılması halinde davanın kabulüne 
karar verilmelidir. 
                                                           
2  Yarg. 14.HD. 2.5.1995 T. 1995/627-3873 S.K. 
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Sözleşmede taraf iradeleri açıkça yazılmış, bedelin tamamen 
ödendiği yer almış, hatta yerin zilyedliğinin teslim edildiği de belirtilmiş ise, 
artık vaad alacaklısının davası olumlu sonuçlandırılmalıdır. 

Yargıtay bir kadastro parselinin tamamının satışının vaadinden 
sonra, bu parselin imar uygulamasına tabi tutularak başka kişilere ait 
taşınmazlarla ve vaad borçlusunun vaade konu etmediği diğer taşınmazları 
ile hamur edilerek tek imar parseli oluşturulduğunda, vaad alacaklısının 
davasının vaad edilen taşınmaza isabet eden pay üzerinden kabulünü 
öngörerek ifa olanağı tanınmıştır.3 

Yüksek mahkeme başka kararda ise, yine tamamının satışı vaad 
edilen kadastro parselinin imar uygulaması sonucu parselin muhtelif imar 
parsellerine revizyon görmesi durumunda, davanın yeni parsellerde yer alan 
paylara göre kabulünün doğru olacağı yönünde ifa olanağı sağlamıştır.4 

b)İfa Engelleri 

Mahkemece yapılan inceleme ve araştırma sonunda, ifa engelinin 
söz konusu olduğu saptandığında, davanın kabulü engelin niteliğine göre 
mümkün olmayabilir, 

İfa borcunun genel engelleri: 

•İfa zamanının gelmemiş olması; •Vaad borçlusunun cayma hakkına 
sahip olması; •Cezai koşul ödenmesi yoluyla sözleşmeden dönme hakkı; 
•Elbirliği ortaklığına ilişkin payın satışının vaadi;•Vaad alacaklısının edimini 
yerine getirmemesi;•İfanın imkansızlaşması hali, 

Hususlarıdır. 

Bunların kanıtlanması halinde dava dinlenemeyecektir. 

•Vaad alacaklısının edimini yerine getirmemiş olması durumunda 
daha önce de belirtildiği üzere, uygulamada mahkemece bedelin veya kalan 
(bakiye) bedelin Borçlar Kanununun 81. maddesine göre depo ettirilmesine 
olanak tanınması ve bunun yerine getirilmesinden sonra davanın kabulüne 
                                                           
3  Yarg. 14.HD. 22.9.1995 T. 1995/4757-6334 S.K. 
4  Yarg. 14.HD. 23.11.1995 T. 1995/7316 -8701 S.K. 
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karar verilmesi öngörülmüştür. Böylece vaad alacaklısının edimini yerine 
getirmesi sağlanarak, durum ifa engeli olmadan çıkarılmış olmaktadır. 

•İmar uygulamasına tabi bir taşınmazda, tapu kaydında "davalıdır" 
şerhinin 
bulunması halinde, bunun niteliği ve davayı etkileyip etkilemediği, bir ifa 
engeli oluşturup oluşturmadığı incelenmeden sonuca gidilmemelidir. 

•Taşınmazların satışta birlikte zilyedliklerinin devir ve teslim edildiği 
durumlarda da bir belirsizlikten söz edilemeyecektir. 

III.Malikin Taşınmazının Belli Bir Kesiminin veya Payının 
Satışını Vaadi 

a)Malikin Taşınmazının Belli Bir Kesiminin Satışın Vaadi 

Bir tapu malikinin taşınmazının tamamını değil de, belli bir kesiminin 
satışını vaad etmesi de mümkündür ve uygulamada böyle vaadlere de sıkça 
rastlanılmaktadır. 

Vaad alacaklısının böyle bir vaade dayanarak, vaad konusu kesimin, 
vaade dayanarak tapusunun iptali ile adına yazılması için dava açması 
mümkündür. 

aa)İfa Olanağı 

Daha önce de belirtildiği üzere; bir taşınmazın belirli bir bölümünün 
satışının vaad edilmesi halinde sözleşmenin geçerli ve yerine getirebilir 
olması, vaade konu kısmın hiç bir duraksamaya ver vermeyecek şekilde 
tanımlanmış olmasına bağlıdır. 

Sözleşmede tapu kaydına ilişkin tüm bilgilerin yer alması ve varsa 
çapı veya tescil krokisinin eklenmesi gereklidir. 

Bütün bunların yanı sıra vaad edilen kısma ilişkin olarak 
çizdirilebilecek kroki ifa olanağı sağlamada son derece yararlı olur. 

Sözleşmede tanımlama, sınırlar veya yönler ifade edilerekte yapılmış 
olabilir. Vaade konu kısmın belirlenmesi yapılacak bir keşifle ortaya 
konabilir. 
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Böyle bir satış vaadine konu taşınmazın sözleşme ile birlikte 
zilyedliğinin teslim edildiğine de rastlanılmaktadır. Bu durumda belirli olma 
koşulu çok daha kolayca tespit edilecektir. 

Mahkemece yapılacak yargılama sonunda vaadin diğer koşullarının 
mevcut olduğunun saptanması ve her hangi bir ifa engelinin de 
bulunmamasının anlaşılması halinde dava olumlu sonuçlandırılacaktır. Bir 
başka anlatımla yer belirlenmiş ve ifasında da bir sakınca görülmediği 
saptanmış ise bu kesimin vaad alacaklısı adına tesciline karar verilmelidir. 

İfraz konusu, belediye kurulu yerlerde belediyelerden, belediye 
kuruluşu olmayan yerlerde ise Valilikler İmar Müdürlüklerinden 
sorulmalıdır. 

Uygulamadan bazı örneklere eğildiğimizde; 

•Sözleşmedeki tapu kaydının yanlış yazılması önemli ise de, teslim 
söz konusu olduğunda bu husus araştırılarak sonuca gidilmelidir. 

•Satın alınandan fazla yer adına tapulanan vaad alacaklısının, 
sözleşmeye dayanarak açtığı dava reddolunmalıdır. 

bb)İfa Engelleri 

•Bir taşınmazın belli bir kesiminin satışının vaadine dayalı tapu iptali 
ve tescil davasında ilk akla gelebilecek ifa engeli, yerin belirli veya 
belirlenebilir olmamasıdır. Eğer belirli veya belirlenebilir değilse davanın 
belirli bir kısmın tapusunun iptali şeklinde kabulü mümkün olmayacaktır. 

•Belli bir kesimin satışının vaadinde bir diğer ifa engelini de, bu 
kesimin ifrazının mümkün olup olmadığı hususu teşkil eder. 

Vaad konusu yer keşfen belirlendiğinde mahkemece merciinden bu 
kesimin ifrazının olanaklı olup olmadığı mutlaka sorulmalıdır. İfrazın 
mümkün görülmediğinin bildirilmesi durumunda artık davanın arz üzerinde 
bu kesimin tapusunun iptali ile vaad alacaklısı adına yazılmasına olanak 
yoktur. 
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•Bu iki halde de Borçlar Kanununun 18. maddesi göz önüne alınıp 
sözleşmeye ifa olanağı sağlanmak amacıyla, tahvil (çevirme) kuralı uyarınca 
vaad alacaklısına satılan yere tekabül eden payın tesciline karar verilmek 
gerekir. 

•Belli bir kesimin satışın vaadi ile ilgili bir diğer ifa engeli de 3194 
sayılı İmar Kanununun 18/son maddesidir. 

Anılan Kanunun "Arazi ve arsa düzenlemesi" kenar başlıklı 18. 
maddesinin son fıkrası: 

"Veraset yolu ile intikal eden, bu kanım hükümlerine göre 
şuyulandırılan Kat Mülkiyeti Kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, 
turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri 
icra yolu ile satılanlar hariç, imar planı olmayan yerlerde her türlü 
yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon 
planlan, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz." 

Hükmünü getirmiştir. 

Bu kapsama giren bir yerde bulunan bir taşınmazın bir kesiminin 
satışının vaadi halinde madde hükmü uyarınca vaadin yerine getirilmesine 
olanak bulunmadığından dava kabul edilemeyecektir. 

Böyle bir yer için düzenlenen satış vaadi sözleşmesi geçerliliğini 
yitirmiş olduğundan, buna davalı tapu iptali ve tescil davası -tarafların satış 
vaadi sözleşmesinden doğan parasal borç ve alacaklarına halel gelmemek 
koşulu ile- reddedilecektir. Bu husus kamu düzeni ile ilgili olduğundan 
davalının davayı kabulü de hüküm ifade etmez. 

Sözleşme 3194 sayılı Kanundan önce yapılmış olsa bile imarsız 
yapılaşmaya yol açacağından sözleşmenin ifa kabiliyeti ortadan kalkmış 
olacaktır ve açılan dava redde mahkûmdur. 

İmar planı içindeki bir yer için ise 3194 S.K. 18/son 
uygulanamayacak, ifa engelinden söz edilemeyecektir. 

b)Malikin Taşınmazından Belli Bir Payın Satışını Vaadi 

Malik taşınmazın tamamını paya bölerek bundan belli bir payı satmayı 
vaad edebilir. 
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Bu sözleşme ifa olanağına engel olmadığında geçerlidir. 

3194 sayılı Kanunun 18/son durumu incelenerek sonuca gidilmelidir. 

IV. Malikin, Üzerinde Kat Mülkiyeti veya İrtifakı Kurulmuş 
Taşınmazda Bağımsız Bölümü Satışını Vaadi 

Kat mülkiyetine veya kat irtifakına konu bir taşınmazda malik 
bağımsız bölümünü satmayı vaad edebilir ve de bu sözleşme geçerlidir. 

a)Kat Mülkiyeti Kurulmuş Taşınmazda 

634 sayılı Kanuna göre Kat Mülkiyeti bilindiği üzere ancak bitmiş 
yapılara kurulabilir ve bir binada kat mülkiyeti kurulmakla, her bağımsız 
bölüm ayrı bir taşınmaz niteliğini kazandığından (634 S.K. m. 13/4) ve 
maliki de, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahip 
olduğundan (634 S.K. m. 15), bağımsız bölümünün satışını geçerli bir 
sözleşme ile vaad edebilir. 

Bu vaad yerine getirilmediğinde, vaad alacaklısı, açacağı bir tapu 
iptali davası ile bu bağımsız bölümün kat mülkiyeti tapusunun kendi adına 
yapılmasını isteyebilir. 

Mahkemece de dava sonunda, diğer koşulların da varlığı halinde, 
vaade konu bağımsız bölümün kat mülkiyet tapusunun iptaline karar 
verilecektir. 

b)Kat İrtifakı Kurulmuş Taşınmazda 

Kurulan bir kat irtifakının tapuya tescili, ana taşınmazın genel kütük 
sayfasında umumi hükümlere göre yapılır (643 S.K. m. 11/2). Tescilde 
irtifakın bağlı olduğu arsa payı ile bu payın sahibi de gösterilecektir. Yani bu 
tescil sırasında, inşa halinde veya ilerde inşa edilecek olan bağımsız 
bölümlerin her birine ayrılan ve ona bağlanmış bulunan arsa payları kütüğün 
(beyanlar) hanesinde gösterilir. 

İşte böylesi bir kat irtifakı kurulmuş taşınmazda, bağımsız bölümün 
satışı vaad edilebilir ve vaad yerine getirilmediğinde vaad alacaklısı açacağı 
bir dava ile ifayı talep edebilir. 
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Kat irtifakında, binanın tamamlanmamış olması veya bu yolda bir 
girişimde bulunulmaması tescil istemine ilişkin davanın reddini gerektirmez. 

V. Malikin Üzerinde Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı 
Kurulmamış Bir Taşınmazda Bağımsız Bölüm Satışını Vaadi 

Daha önce de değinildiği üzere 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kat mülkiyetine konu olabilecek bir ana 
taşınmazda henüz kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmadan önce, bağımsız 
bölüme ilişkin ve arsa payı ile bağlantılı veya bağlantısız olarak noterlerce 
yapılmış kat mülkiyeti ya da kat irtifakına yönelik satış vaadi 
sözleşmelerinin geçerli olup olamayacağı husus uygulamada duraksama 
yaratmıştı. Sonunda, bu duraksama bir içtihadı birleştirmeye konu olmuş ve 
24.04.1978 tarih, 1978/3-4 sayılı Yargıtay İçtihadı birleştirme Büyük Genel 
Kurulu kararıyla; 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, 
ana taşınmazda henüz kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmadan önce, 
bağımsız bölüme ilişkin ve arsa payı ile bağlantılı veya bağlantısız olarak 
noterlerce düzenlenen kat mülkiyeti ya da kat irtifakı satış vaadi 
sözleşmelerinin geçerli olduğu öngörülmüş ve uygulamadaki duraksamalara 
son verilmiştir. 

Bu bölümde açıkladığımız tapu iptali davaları, kat mülkiyeti veya kat 
irtifakı kurulmamış bir yapıda malikin bağımsız bölüm satışının vaadine 
ilişkin olanlardır. 

Sözleşmede arsa payı belli ise bu pay üzerinden dava kabul 
edilmelidir. 

Sözleşmede, bağımsız bölüme düşen arsa payı oranının 
belirlenmemiş, gösterilmemiş olması onun geçerliliğine engel olmaz. 
Çünkü, 634 sayılı Kanunun 3/e m. uyarınca arsa payı, kat mülkiyetine konu 
ana yapının değerinin bağımsız bölümün değerine göre oranı ile belli 
edilebileceğinden ifasını önlemez. Uygulama bu yoldadır. Satış vaadine 
konu bağımsız bölüme düşecek arsa payı bilirkişiye tespit ettirilmek 
suretiyle bu payın vaad alacaklısı davacı adına tesciline karar verilmek 
gerekir. 
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Ana binadaki bir bağımsız bölümün satışının vaadinde, bu bağımsız 
bölümün yüzölçümüne göre zemin itibariyle oranlama yapılmamalı, pay 634 
sayılı Kanunun 3. maddesinde gösterilen biçimde ve değer orantısı ile 
hesaplanarak bulunmalı, bu üzerinden dava kabul edilmelidir. 

Taşınmazın tapuda tamamı kârgir bina ve arsası olarak kayıtlı 
olduğunda ve davacının paydaş kılınması da amaçlanmadığında zeminden 
dükkanın ifrazı mümkün olmayacağından sözleşmenin ifa kabiliyeti yoktur. 

VI.  Malikin, Arsa Tapusunun Tamamının Yükleniciye Devrettiği 
Durumda Kendine Düşen Bağımsız Bölümün Satışını Vaadi 

Bu çok ender bir durum olmakla birlikte uygulamada 
rastlanılmaktadır. 

Arsa sahibinden satış vaadi ile bağımsız bölüm alan vaad alacaklısı 
tescil davasını, ancak yüklenicinin binasını yapıp, arsa sahibine düşen 
yerlerin tapusunu ona tekrar devrettiğinde açabilecektir. 

B- Birlikte Mülkiyete Konu Bir Taşınmazın Satışının Vaadine 
Dayalı Tapu İptali Davaları 

I. Genel Açıklama 

Birlikte mülkiyet olarak nitelediğimiz Paylı Mülkiyete veya Elbirliği 
Mülkiyetine konu bir taşınmazın maliki veya maliklerince satışının vaad 
edilmesinin mümkün olduğu daha evvelce açıklanmıştı. 

Bu tür sözleşmeler diğer koşulları da taşımaları halinde geçerlidir ve 
vaad alacaklısı, açacağı dava ile mülkiyetin üzerine geçirilmesini isteyebilir. 

Bu paragrafta bu mülkiyet türlerine ve ayrıca 634 sayılı Kanuna tabi 
veya tabi olabilecek taşınmazların maliklerince satışının vaadine dayalı tapu 
iptali ve tescil davaları incelenecektir. Bu inceleme de yine vaadin biçim ve 
içeriğine göre alt başlıklar altında ayrı ayrı yapılacaktır. 
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II. Paylı (Müşterek) Mülkiyete Konu Taşınmazda Paydaşın 
Satma Vaadine  Dayalı Tapu İptali Davası 

Paylı mülkiyete konu bir taşınmazda paylı mülkiyet hakkı sahibinin 
payının tamamını veya bir kısmını satmayı vaad edebilir. Bu husus daha 
önce yukarıda açıklanmıştı. 

a) Paylı Mülkiyete Konu Taşınmazın Payının Tamamının 
Satışının Vaadi Halinde 

Paylı mülkiyete konu bir taşınmazda malikin payının tamamının 
satışını vaad etmesi halinde, tescil davası bu pay üzerinden kabul edilecektir. 

•Paylı mülkiyette, paydaşların hukuksal payları belli olup, arz 
üzerinde belirlilik söz konusu olamayacağından, payın tamamının veya bir 
kısmının satışının vaadi mümkündür ve ancak bu durumda payın iptal ve 
tesciline karar verilebilir. 

•İmara tabi olmayan yerlerde pay satışı 3194 sayılı Kanunun 18/son 
maddesine göre mümkün değildir. Ancak öncesi paylı mülkiyete tabi bir 
taşınmazda pay satımını engelleyen bir kural yoktur. 

Bunun yanı sıra yapılaşma amacına yönelik olmayan, bir tarım 
alanının, zeytinliğin paylı satışının vaadi geçerlidir. 

b) Paylı Mülkiyete Konu Taşınmaz Payının Bir Kısmının 
Satışının Vaadi  

Paylı mülkiyete konu bir taşınmazda malik payının bir kısmının 
satışını vaad edebilir. Bu vaad geçerlidir. 

Bu vaadin alacaklısı açacağı dava ile bu payın adına tescilini talep 
edebilir. Davanın kabulü ifa olanağının bulunmasına bağlıdır. 

Uygulamada paya karşılık belli bir miktarın satışının vaad edildiğine 
rastlanılmaktadır. Yüksek mahkeme, bu tür yerlerde belirli bir kesim için 
satış yapılamayacağı gerekçesiyle davayı reddeden yerel mahkeme kararını, 
sözleşmelerin amacına göre ve hukuki sonuç meydana getirecek şekilde 
yorumlanmasını öngören Borçlar Kanununun 18. maddesinden hareketle, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
678 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

 

olayda tahvil kuralı uygulanarak, satışa konu kesimin paya dönüştürülerek 
davanın pay olarak kabulüne karar verilmesi gerekçesiyle bozarak yol 
göstermiştir.5 

Bu kararda da vurgulandığı üzere, paydan pay satışlarında 
gerektiğinde tahvil kuralı tatbiki suretiyle sonuca gidilmelidir, 

Nitekim bir başka kararda, bir tarladaki hisselerine tekabül eden 
miktardan bir bölümünün satışının vaadinde, vaad borçlularının 
taşınmazdaki paylarının bilirkişiye hesaplattırılarak satışı vaad edilen miktarı 
karşılayan payın tesciline karar verilmesi vurgulanmıştır. 

Ancak, Özel Daire son bir kararında, paydaşlar arasında bölüşme 
olmadığı, diğer paydaşın satış vaadi sözleşmesinde yer almadığı ve hukuka 
uygun rızasının alınmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesini 
öngörmüş, tahvil kuralına yer vermemiştir. 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18/son maddesinin, imar planı olmayan 
yerlerde çarpık yapılaşmayı önleme amacıyla –istisnalar dışında- satış vaadi 
sözleşmesi yapılmasını engellediği yukarıda açıklanmıştı. 

Bu hüküm bu tür satış vaadleri içinde geçerlidir. Ancak imar planı 
içersinde kalan yerlerde bu hükmün uygulama olanağı yoktur. 

Nitekim bir kararda; imar planı içersinde kalan bir taşınmazdaki 
paydan bir kısmının satışının vaadi halinde 3194 sayılı Kanunun 18/son 
maddesinin uygulanmayacağı belirtildikten sonra pay olarak davanın kabulü 
gerektiği belirtilmiştir. 

III. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyetine Konu Taşınmazda 
Mirasçının Miras Payının Satışının Vaadine Dayalı Tapu 
İptali Davaları 

Bu bölümde elbirliği ortaklığına konu bir miras payına dayalı tapu 
iptal davaları, vaad alacaklısının özelliğine göre ayrı ayrı ele alınarak 
incelenecektir. 

                                                           
5  Yarg. 14.HD. 9.10.1990 T. 1990/216-8009 S.K. 
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a)Elbirliğine Konu Payın Üçüncü Kişiye Satışının Vaadi  

Daha önce de belirttiğimiz üzere bir elbirliği ortağının miras payını 
üçüncü bir kişiye satışının vaadi bir taahhüt muamelesi olması bakımından 
uygulamada geçerli kabul edilmektedir. Ancak, ifasının istenilebilmesi için 
elbirliği ortaklığının sona ermiş olması şarttır. 

Bu nedenle vaad alacaklısının elbirliği ortaklığı sona ermeden açacağı 
tapu iptali ve tescil davasının dinlenme olanağı yoktur, dava redde 
mahkumdur. 

Elbirliği ortaklığı sona ermeden açılmış bir davanın, "henüz ifa 
olanağı bulunmadığı" gerekçesiyle reddine karar verilmelidir. 

Bu karar, elbirliği sona erdirildiğinde açılan yeni dava için bir kesin 
hüküm oluşturmaz. 

Elbirliği ortaklığına ilişin vaad nedeniyle, vaad alacaklısının TMK'nın 
644. maddesi uyarınca, kendisi elbirliğine dahil olmadığından, elbirliğinin 
paylı mülkiyete dönüştürülmesini ve buna dayalı olarak tapu iptali ve tescil 
istemesi mümkün değildir. Ancak, usulsüz açılan davanın kararını mirasçılar 
temyiz etmemişler ise, karar kesinleşmiş bulunduğundan paylı mülkiyete 
dönüşmekle vaad ifa imkanı kazanmış olur. 

Tapu iptali ve tescil davasının devamı sırasında, bir mirasçının 
elbirliği ortaklığını mahkeme kararı ile sona erdirmesi halinde dava 
dinlenebilirlik kazanır. 

Bunun gibi, elbirliğine konu taşınmazın kadastro görüp, paylı 
mülkiyete 
dönmesi durumunda da tescil davası dinlenilmelidir. 

Mirasçıların tamamının satış vaadinde bulunmaları halinde de 
sözleşmenin ifa olanağı vardır. Tescil davası buna göre sonuçlandırılmalıdır. 

Vaad eden dışındaki mirasçıların paylarını haricen satıp, açılan tescil 
davasına gelerek davayı kabul etmeleri halinde de sözleşme ifa imkanı 
kazanmış olur. 
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Vaad edilen taşınmaz ifraz ve intikal sonucu vaad borçlusu adına 
yazıldığında sözleşme yine ifa olanağını kazanmış olur. 

Veraset belgesine dayanılarak elbirliği ortaklığının paylı mülkiyete 
dönüştüğü kabul edilerek davanın kabulü mümkün değildir. 

Mahkemenin vaad alacaklısına yetki vererek elbirliği mülkiyetini 
paylı mülkiyete çevirttirmesine de olanak yoktur. 

b) Elbirliğine Konu Payın Diğer Elbirliği Paydaşına Satışının 
Vaadi (Miras Payının Satışının Vaadi) 

Bir elbirliği ortağının miras payını diğer mirasçıya devrine ilişkin satış 
vaadi sözleşmesi yapması mümkündür. Bu sözleşme geçerlidir ve bir 
mirasçının miras payının diğerine geçmesiyle elbirliği ortaklığı (miras 
şirketi) bozulmayacağından, miras şirketine üçüncü (yabancı) bir kişi girmiş 
de olmayacağından böyle bir sözleşmenin ifasına yasal engel de 
bulunmamaktadır. Uygulama buna imkan tanımıştır. 

Bir elbirliği ortağı, vaad alacaklısı olarak diğer mirasçısına karşı satış 
vaadine dayalı olarak tapu iptali davası açarak miras payının üzerine 
geçirilmesini talep edebilir. 

Mahkemece de, vaad borçlusu mirasçının payının, vaad alacaklısı 
mirasçının payına ilave edilmek suretiyle tescile karar verilmeli ve bununla 
yetinilmelidir. Tüm mirasçıların paylarını belirlemek ve böylece taraflar 
arasındaki elbirliği mülkiyetini çözer biçimde karar verilmesi yanlıştır. 

c) Elbirliği Mülkiyetine Konu Payın Önce Üçüncü Kişiye 
Satışının Vaadinden Sonra Üçüncü Kişinin Bu Payı Elbirliği 
Paydaşına Satmayı Vaad Etmesi  

Bu durumda pay tekrar elbirliğine döndüğünden ifa olanağı vardır ve 
elbirliği mülkiyetine konu payın diğer elbirliği paydaşa satışının vaadi için 
söylediklerimiz aynen geçerlidir. 
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§ 3- YÜKLENİCİNİN YAPTIĞI İNŞAATTAN KENDİSİNE 
DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATIŞ VAADİNE 
DAYALI TAPU İPTALİ DAVALARI (YÜKLENİCİDEN 
BAĞIMSIZ BÖLÜM ALMA) 

A-Bu Davalara Ait Genel Bilgiler 

Şehirlere göçün artışı kent arazilerinin yetersiz kalmasına neden olmuş 
ve yatay mülkiyete konu tek konutun ihtiyacı karşılamaması göz önüne 
alınarak dikey mülkiyete çok katlı binaların yapılması gündeme gelmiştir. 

Bunun doğal bir sonucu olarakta kat mülkiyetine konu olacak şekilde 
çok katlı binalar inşa edilmeye başlanılmıştır. 

Bu tür çok katlı binaları arsa maliklerinin yapıp bağımsız bölümler 
halinde sattıklarına rastlanılmakla birlikte, genelde bu işi yükleniciler 
yapmaktadırlar. 

Arsa maliklerinin böylesine çok katlı bina yapıp bağımsız bölümleri 
satış vaadine konu etmeleri ve bundan doğan çekişmelere ilişkin tapu iptali 
davaları daha önce incelenmişti.6 

Yüklenicilerin de çok katlı bina inşasını iki biçimde gerçekleştirdikleri 
görülmektedir. 

Bunlardan ilki, yapacakları binanın arsasını satın alarak bina inşa 
etmeleri halidir, bu durumda bağımsız bölüm satışını vaad etmelerinde, az 
önce söylediğimiz gibi, daha önce incelenen "malikin, kat mülkiyet veya 
irtifakına konu bağımsız bölümü satışın vaadi" söz konusudur ve bu tür tapu 
iptali davaları oradaki açıklamaları çerçevesinde çözümlenmelidir. 

Yüklenicilerin seçtikleri ve çok sık rastlanılan ikinci yol ise, bir arsa 
maliki ile anlaşarak, çok katlı bina inşa etmeleri, yapım karşılığı olarakta 
binadaki bir kısım bağımsız bölümlerin arsa malikince kendisine 
bırakılmasıdır. 

Bu uygulamanın da çeşitli şekilde yapıldığı görülmektedir. 

                                                           
6  Bak. § 2- III, IV, V 
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Bunlardan ilki, kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle birlikte arsa maliki 
taşınmazının mülkiyetinden, yükleniciye bırakılan bağımsız bölümlere 
tekabül edecek miktarda payı tapudan yükleniciye temlik etmesidir. Böyle 
hallerde yüklenici de, kendisine bırakılan bağımsız bölümlere tekabül eden 
arsa payının, bağımsız bölümle ilişkilendirmek suretiyle üçüncü kişilere 
satışını vaad etmektedir. Bazen de arsa sahibi ile yüklenicinin kat irtifakı 
kurmak suretiyle kendilerine bırakılan yerleri belirlemektedirler. Böyle 
durumlarda da yüklenici kendisine ait kat irtifakı payının satışını vaad 
edebilmektedir. 

Uygulamadaki bir ikinci şekil ise, arsa sahibinin arsa payını 
yükleniciye devretmeksizin yüklenici ile anlaşmış olmasıdır. Böyle hallerde 
de yüklenici kendisine bırakılan bağımsız bölümün satışını üçüncü kişilere 
vaad etmektedir. Burada da, arsa maliki adına olmak üzere, kat irtifakı 
kurulmuş veya kurulmamış olabilir. 

Bir diğer uygulamada, yüklenicinin arsa sahibinden aldığı vekalete 
dayanarak, kendisine kalan bağımsız bölümlerin satışını vaad etmesidir. 

Bundan sonraki bölümlerde bunların her biri ayrı ayrı ele alınarak 
incelenecektir. 

Vaad alacaklısının tapu iptali davası açmak yerine tespit davası 
açmasına olanak yoktur. 

Son olarak bir hususu belirtmekte yarar vardır. Yüklenicinin kendisine 
kalan bağımsız bölümleri satış vaadi sözleşmesi yapmaksızın harici satış 
diye nitelenen şekilde adi yazılı sözleşme ile üçüncü kişiye satması halidir 
ki; bu çekişmeler bu kitabın konusu satış vaadi ve satış vaadine dayalı 
tapu iptalleri olduğundan burada incelenmeyecektir. 

B-Konunun Hukuksal Çözümünün Dayanağı 

Bu tür davaların ana ilkesi alacağın temliki kuralıdır. 

Satış vaadinden doğan hakların üçüncü kişilere devri mümkündür ve 
buna Borçlar Kanununun 162. maddesi imkan vermektedir. Madde bu devrin 
yazılı şekilde olmasını öngörmektedir. Yargıtay da bu kural uyarınca, satış 
vaadinden doğan hakkın üçüncü kişiye temlikini geçerli saymakta, 
uyuşmazlıkların çözümünde bu kuralı uygulamaktadır. 
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Bu devir için borçlunun olurunun (rızasının) aranmasına gerek yoktur. 
Devralan, yanı bu hakkı temellük eden üçüncü kişi de temellük ettiği bu 
şahsi hakkını akidi yükleniciye ve arsa sahibine karşı ileri sürerek tescil 
isteyebilir. Tescil isteminin kabulü için ana koşul-ileride de açıklanacağı 
üzere - yüklenicinin arsa sahibine karşı edimi tam olarak yerine getirmiş 
olmasıdır. 

Bundan sonraki bölümlerin çözümlenmesinde, yerine göre bu 
hukuksal ilke dikkate alınmalıdır. 

C-Yüklenicinin Bağımsız Bölüm Satış Vaadi 

I.Yüklenicinin Bağımsız Bölüm Satış Vaadinin Türleri 

Yüklenici, yapımını üstlendiği binadan, kendisine bırakılan bağımsız 
bölümleri satmayı vaad edebilir. Yüklenici bu vaadi duruma göre çeşitli 
biçimlerde yapabilir. Aşağıda açıklanacak bu durumların hukuksal temeli şu 
ilkedir: Karşılıklı edimleri içeren ve iki tarafa borç yükleyen kat karşılığı 
inşaat sözleşmesi ile, arsa sahibinin edimi, sözleşmeye uygun olarak arsasını 
yükleniciye teslim etmek, yüklenicinin edimi de binayı yapmaktır. Yüklenici 
bu edimini tam olarak yerine getirdiğinde, arsa sahibi de ona bırakılan 
bağımsız bölümlerin tapusunu yükleniciye devretmekle yükümlüdür. 

Böyle bir sözleşme ile, yüklenici kendisine bırakılan bağımsız 
bölümler üzerinde kişisel hak sahibi olur ve bu hakkını edimini tam olarak 
yerine getirdiğinde kazanır ve arsa sahibine karşı ileri sürme olanağına sahip 
olur. Yüklenici bu kişisel hakkını alacağın temliki hükümleri uyarınca 
üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir. Temellük eden üçüncü kişi de -
yüklenicinin edimini yerine getirmesi koşuluyla- arsa sahibinden temellük 
ettiği hakkına dayanarak tapunun devrini talep hakkına sahip olur. 

a)Türleri 

aa) Arsa Payı Üzerinden Satış Vaadinde Bulunması 

Bunun ilk şekli yüklenicinin bağımsız bölümü "arsa payı üzerinden" 
satışını vaad etmesidir. 
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Arsa sahibi, aralarındaki anlaşmaya göre, yükleniciye, yapacağı 
inşaata karşılık ona bırakacağı bağımsız bölümlere tekabül eden arsa payını 
tapudan temlik edebilir. Yüklenici de üçüncü bir kişiye, bağımsız bölümü 
satarken, bu arsa payından satılana düşen payı, bağımsız bölümle 
irtibatlandırarak satmayı vaad edebilir. 

Bu vaad, diğer koşulları da içerdiğinde, geçerlidir ve vaad alacaklısı 
bu edimini yerine getirmeyen yükleniciye karşı tapu iptali ve tescil davası 
açabilir. Davanın dinlenme olanağı vardır. 24.04.1978 tarih ve 1978/3-4 
sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararı buna imkan 
tanımıştır. 

Böyle bir davada, çekişme konusu bağımsız bölüme tekabül eden pay 
sözleşmede belli ise bu pay üzerinden dava kabul edilir. 

Sözleşmede, bağımsız bölüme düşen arsa payı oranının belirlenmemiş, 
gösterilmemiş olması durumunda, bu hal içtihadı birleştirme kararına göre 
engel teşkil etmeyeceğinden, 634 sayılı Kanunun 3/2 maddesi uyarınca arsa 
payı kat mülkiyetine konu ana yapının değerinin bağımsız bölümün değerine 
göre oranı belli edilebileceğinden, bu belirlemeye göre dava bitirilmelidir. 

bb)Kat İrtifak Hakkı Üzerinden Satış Vaadinde Bulunması 

Yüklenicinin bağımsız bölüm satış vaadinin ikinci şekli kat irtifakı 
kurulmuş olması halidir. Şöyle ki; 

Taşınmaz üzerinde kat irtifakı kurulmuş ve yükleniciye de kendisine 
kalan yerlerin irtifak hakkı devredilmişse, yüklenicinin bir bağımsız bölümü, 
irtifak payı ile bağlantılı olmak üzere, üçüncü kişiye satmayı vaadi mümkün 
ve geçerlidir. 

Vaad alacaklısı, edimini yerine getirmeyen yükleniciye karşı dava 
açabilir. 

Kat irtifakında arsa payının satışı vaad edildiğinden, vaad edilen arsa 
payının iptali ile vaad alacaklısı adına tescile karar verilmelidir. 
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cc)Kişisel Hakkına Dayanarak Satış Vaadinde Bulunması 

Yüklenicinin bağımsız bölüm satış vaadinin uygulamada en çok 
rastlanılan üçüncü şekli şudur: 

Arsa sahibi, tapusundan hiç bir devir ve temlik yapmaksızın, yani 
tapusunu tamamen uhdesinde bırakarak, bir yüklenici ile kat karşılığı inşaat 
sözleşmesi yapar ve yükleniciye de inşaat yapmasının karşılığı olarak bir 
kısım bağımsız bölümü bırakır. Yüklenicide bu durumda bu bağımsız 
bölümler üzerinde sadece kişisel hak sahibi olur. 

Yüklenici de bu sözleşme ile kendisine bırakılan ve kişisel hak sahibi 
olduğu bağımsız bölümlerin üçüncü kişilere satışını vaad edebilir. 

Uygulamada en çok rastlanılan vaad türü ve tapu iptali davaları bu 
nevi sözleşmelere dayalı olanlardır. 

Bu davaların hukuksal çözümünün temelini, yukarıda açıklanan 
Borçlar Kanununun 162. maddesine dayandırılan alacağın temliki kuralı 
oluşturur. 

Arsa sahibinin geçerli bir sözleşme ile inşa edilecek binanın belirli 
bağımsız bölümlerinin yükleniciye ait olacağını kabul etmesi ve yüklenicinin 
de bu bağımsız bölümlerden bir veya bir kaçını üçüncü kişiye satış vaadinde 
bulunması halinde üçüncü kişi, gerek yükleniciye, gerekse arsa sahibine 
husumet yöneltmek suretiyle kendisine satışı vaad olunan dairenin tescilini 
dava yoluyla isteyebilir. Çünkü bu tür davalar, bir tapu iptali ve tescil davası 
olduğundan, tapunun maliki olarak arsa sahibine, istemin hukuki neden ve 
temelinin ortaya konulması bakımından da yükleniciye yöneltilmek 
zorundadır. Bir başka deyişle, davada öncelikle yüklenicinin kişisel hak 
kazanıp kazanmadığı irdeleneceğinden, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin 
bilinmesi ve incelenmesi gereklidir. O halde, arsa sahibi ile birlikte 
yükleniciye karşı dava açılmalıdır. 

Özetlersek, tapu iptali davaları tapu malikine karşı açılır. Ancak 
temellük edilen kişi olarak, yükleniciye de husumet yöneltilmesi gerekir. 

Böyle bir davanın dinlenilebilmesi için öncelikle taraflar arasında 
geçerli bir satış vaadi sözleşmesi yapılmış olmalıdır. Bu sözleşme bir 
anlamda alacağın temliki işlemidir. 
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b)Davanın Kabulünün Ana Koşulu 

Bu üç duruma göre yapılmış bir satış vaadine dayalı tapu iptali 
davalarının olumlu sonuçlandırılabilmesi için yukarıda belirtildiği üzere 
yüklenicinin arsa sahibine karşı edimini tam olarak yerine getirmesidir. 
Yüklenicinin arsa sahibine karşı edimini tam olarak yerine getirmesi halinde 
dava kabul edilebilirlik olanağını kazanır. Edimin tam yerine getirilmesini 
sözleşme koşullarına göre binanın fiili ve hukuki bitmişliği olarak 
anlamalıdır. Mahkemece bu husus araştırılmalı ve bina sözleşmeye ve imara 
uygun olarak yapılmış ve arsa sahibine teslim edilmişse tescile karar 
verilmelidir. Bu araştırma sonunda eksik bırakılan iş var ise ve bu eksiklik 
pek az ve arsa sahibi tarafından katlanılabilecek bir boyutta olduğu takdirde, 
bu eksikliğin yüklenici ya da ondan bağımsız bölüm alan halefince 
tamamlanmasına imkan verilmelidir. 

Burada şu hususun belirtilmesinde yarar vardır: 

Arsa sahibinin başlangıçta edimine karşılık yükleniciye arsa payı 
devrettiği bir durumda; 

Yüklenicinin bu arsa payı üzerinden üçüncü kişiye satış vaadinde 
bulunması halinde, yüklenici arsa sahibine karşı edimini yerine 
getirmediğinde arsa sahibi, yükleniciden ve onun temlik ettiği üçüncü 
kişiden üzerlerine geçen tapunun iptalini talep hakkına sahiptir. Yüksek 
Mahkeme bunu kabul etmektedir. Uygulama bu yoldadır. Çünkü arsa 
sahibinin arsanın tapusunu yükleniciye devretmesi aralarındaki kat karşılığı 
inşaat sözleşmesine göre kendine düşen edimi öncelikle yerine getirmedir. 
Buna karşın yüklenicinin de kendine düşen, binayı yapma edimini eksiksiz 
yerine getirmesidir. Eğer edimini yerine getirmezse, binayı yapmazsa, tapusu 
devredilen arsa payına hak kazanamamıştır. Dolayısıyla ondan bağımsız 
bölüm alıp, tapu üzerine geçirilen üçüncü kişide hak kazanamamıştır. Arsa 
sahibi tapunun iptalini istemekte bu nedenle haklıdır.7 

Yüksek Mahkemece, sözleşmede arsa sahibi ile yüklenici arasında 
hangi bağımsız bölümün kime düşeceği belirlenmeyip bir yüzde oranı 
bölüşümü yapılmış ise, yükleniciden bağımsız bölüm olan vaad alacaklısının 
tapu iptali davasında, öncelikle arsa sahibi dinlenilmek suretiyle bağımsız 

                                                           
7  Y. HGK. 2.5.2007 T. 2003/15-244-229 S.K. 
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bölümün kime kaldığının tespiti yapıldıktan sonra sonuca gidilmesi 
öngörülmüştür. Ana koşul bu olmakla birlikte Yüksek Mahkeme somut 
olaylara göre zaman zaman şöylesine çözümler de üretmiştir: 

Yüklenici arsa sahibine karşı ediminin büyük bir bölümünü yerine 
getirmişse, yükleniciden bağımsız bölüm satın alanlar, bu eksiklikleri onun 
adına tamamlayarak, tescil isteyebilirler. Bu eksik tamamlama sadece 
aldıkları kendi bağımsız bölümleri için değil, binadaki tüm eksiklikler için 
olmalıdır, kısmı ifa kabul olunmaz. 

Eğer binadaki eksiklikler yüzde itibariyle çok fazla ise arsa sahibi 
kabul etmediği takdirde, yükleniciden bağımsız bölüm alan veya alanlar 
yüklenicinin yerine geçerek binayı tamamlayamazlar. Eser sözleşmesi bu 
biçimde yorumlanmalıdır. 

Yükleniciden bağımsız bölüm alanlar toplu olarakta hareket 
edebilirler, tek olarakta ifayı üstlenebilirler. 

Sözleşmede iskan ruhsatını yüklenici tarafından alınması 
kararlaştırılmış ise, bunun yüklenici veya halefi olarak bağımsız bölüm satın 
alan yerine getirmelidir. Ruhsat bedeline hükmedilmek suretiyle tescile karar 
verilemez. 

İnşaatta kalan noksanlık pek az ise ve paraya dönüştürülebilecek ve 
bunun ödenmesi ile telafi edilebilecek boyutta ise, yüklenicinin halefi olarak 
vaad alacaklısının ödemesi halinde de tescile karar verilebilir. 

Yüksek Mahkeme bir kararında, yüklenicinin edimini eksik yerine 
getirmesi nedeniyle, arsa sahibinin ondan alacağını dava ile tespit ettirmiş 
olduğunda, yükleniciden satış vaadi ile ona kalan bağımsız bölümü satın alan 
kişinin, yüklenicinin halefi (ardılı) olarak arsa sahibine bu miktarı ödemeyi 
kabul ettiği takdirde, tescil isteyebileceğini, bu parayı ödemeyi üstlendiğinde 
kendisine depo etmesi için önel verilmesini ve bu koşulla tescile karar 
verilmesini öngörmüştür.8 

Bir yüklenicinin kat karşılığı inşaat sözleşmesini, tüm hak ve 
sorumlulukları ile bir başka yükleniciye devretmesi halinde, ilk yükleniciden 

                                                           
8  Y. 14.HD. 27.5.1991 T. 1990/9093 – 1991/5228 S.K. 
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satış vaadi ile bağımsız bölüm alan vaad alacaklısı, bu hakkını ikinci 
yükleniciye karşı da ileri sürebilir. Ancak, isteminin kabulü yine edimin arsa 
sahibine karşı tam yerine getirilmesine bağlıdır. 

Davanın kabul edilemeyeceğini öngören uygulama örneklerine 
bakılacak olunduğunda: 

Eser sözleşmesinde, inşaatın kademeli bitirilmesine bağlı olarak bazı 
dairelerin satılabileceği kararlaştırılmış olsa bile, bu husus yapının 
tamamının bitirilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmayacağından, henüz 
edimini yerine getirmediğinden arsa sahibinden ferağ isteme hakkını elde 
edememiş yükleniciden daire satın alan üçüncü kişinin pay tescilini istemesi 
Yüksek Mahkemece olanaklı görülmemiştir.9 

Bir başka kararda yüklenici ile arsa sahibi arasında geçen dava 
sonunda, inşaattaki noksanlıklar nedeniyle arsa sahibine bu eksikliklerin 
tamamlanması için teminat olarak bırakılan bağımsız bölümle ilgili olarak 
artık yüklenicinin temlik hakkından söz edilemeyeceğinden tescil davası da 
dinlenemez, denilmiştir.10 

II. Yüklenicinin Aynı Bağımsız Bölümü Birden Fazla Kişiye 
Satmayı Vaad Etmesi Veya Haricen Satması 

a)Birden Fazla Kişiye Yapılan Satış Vaadi 

Yüklenicinin bağımsız bölümü birden fazla kişiye satış vaadinde 
bulunduğuna da rastlanılmaktadır. 

Bu hususta, genel kural, kişisel hakların yarışması ilkesini çözümleyen 
ilk sözleşmeye itibar edilmesi esasıdır. Bunun doğal sonucu ilk satış vaadi 
geçerli olacaktır. 

Bu arada sorunu, sözleşmeleri şerh edilmiş olup olmadığına göre ele 
almak gerektiği gözden kaçırılmamalıdır.  

 

                                                           
9  Y. 14.HD. 2.12.1994 T. 1994/8563 – 1124 S.K. 
10  Y. 14.HD.  19.12.1991 T. 1991/6180 – 1193 S.K. 
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b) Satış Vaadine Konu Yerin Üçüncü Kişiye Tapudan Satılması 

Bağımsız bölümü yüklenici satış vaadinden sonra tapudan üçüncü 
kişiye satabilir. 

Satış vaadi şerh edilmemişse ilke olarak üçüncü kişiye tapudan satış 
geçerlidir. Ancak, vaad alacaklısı bu satışın gerçek satış olmadığını iddia ve 
savunabilir. 

Şerh varsa üçüncü kişiye karşı hakkını ileri sürme olanağına sahiptir. 

c) Satış Vaadine Konu Yerin Haricen Bir Başka Kişiye Satılması 

Satış vaadine konu bağımsız bölüm yüklenici tarafından adi yazılı 
bir sözleşme ile üçüncü bir kişiye satılabilir. 

Burada da çözüm için kadimlik ilkesi uygulanacaktır. 

Eğer yüklenici yapmakta olduğu inşaattan kendisine düşen bağımsız 
bölümü önce adi yazılı bir sözleşme ile bir kişiye satar ve daha sonra burayı 
satış vaadi ile bir başka kişiye de temlik ederse, burada kadimlik ilkesi yani 
zamanda önce olana değer verme kuralı uyarınca, ilk satışa değer vermek 
gerekecektir. 

Satış vaadi önceki tarihli olup, haricen adı yazılı sözleşme ile satış 
sonra olduğunda da, satış vaadi değer kazanacaktır. 

III. Yüklenicinin Mal Sahibinden Aldığı Vekaletle Onun Adına 
Bağımsız Bölümün Satışının Vaadi 

Arsa sahibinin bazı hallerde yükleniciye vekalet verdiğine ve 
yüklenicinin de bu vekalete dayanarak, üçüncü kişilere kendisine düşen 
bağımsız bölümlerin satışını vaad ettiğine rastlanılmaktadır. 

Koşullarını taşıması halinde böylesine bir satış vaadi geçerlidir. 

Vekaletnamenin noterce ve düzenleme biçiminde yapılmış olması, 
vade konu bağımsız bölüme ilişkin tüm bilgileri içermesi gereklidir. 
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Bu sözleşmeden doğacak çekişmelerde, tapu maliki olarak husumetin 
arsa sahibine yöneltilmesi gerekir. Ancak uygulamada, arsa sahibinin yanı 
sıra yüklenicinin de, hukuki ilişkinin ortaya konulması amacıyla davalı 
gösterildiği olmaktadır ve bu açıdan yerindedir. 

Böyle bir satış vaadinin ifa olanağı, yüklenicinin arsa sahibine karşı 
edimini tam olarak yerine getirmiş olması kuralına bağlıdır. 

Nitekim Yüksek Mahkeme bir kararında bu hususu şöyle 
vurgulamıştır: 

"Satış yetkisi veren vekâletname, ancak müteahhidin inşaatı 
tamamlamış olması halinde değer kazanabilir ve sonuç sağlayabilir. Bina 
yapılmadığına göre vekaletnameye dayanılarak yapılan daire satışı geçerlilik 
taşımaz. Kaldı ki, olmayan inşaatın bağımsız bölümlerinden bahisle iptal 
tescil kararı verilmesi de olanaksızdır. Bu durumda anılan 24.04.1978 gün ve 
3/4 sayılı İnançları Birleştirme Kararının da olayda uygulama yeri yoktur. 
Değinilen sebeplerle davanın reddine karar verilmelidir.11 

Bir başka kararda da bu husus şöyle ifade edilmiştir: Her ne kadar 
davacı taşınmazın kendisine arsa sahiplerine vekaletin satıldığını ileri 
sürmüş ise de, sözleşmede yüklenici, müteahhitliğini yaptığı binada kendine 
düşen payını sattığını belirtmiştir. Dayanak vekaletnamede satış yetkisi 
verilen daireler de eser sözleşmesi uyarınca yüklenici payına düşen 
yerlerdir.12 

IV. Yüklenicinin Kat Mülkiyetine Konu Bağımsız Bölüm Satışının 
Vaadi 

Yüklenici başlangıçta arsayı almış veya arsa sahibine karşı edimlerini 
yerine getirdiğinden kat mülkiyetine de geçilmiş olabilir. Bundan sonra bir 
bağımsız bölüm satışını vaad ederse artık tek malik olduğundan, vaad 
alacaklısı açacağı dava ile tapunun kendisine geçirilmesini istemesi § 2-
A’daki açıklamalara göre olacaktır. 

 

                                                           
11  Y. 14.HD. 24.9.1991 T. 1991/894-7701 S.K. 
12  Y. 14.HD. 12.6.2000 T. 2000/3890- 4149 S.K. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SURLU 691 

 

§ 4- TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU  İPTALİ 
DAVALARINDA İLERİ SÜRÜLEN SAVUNMALAR 

A-Muvaza Savunması 

Bir satış vaadi sözleşmesine dayanılarak açılan tapu iptali davasının 
sonunda; vaad konusu taşınmazın vaad borçlusunun mülkiyetinden çıkartılıp 
vaad alacaklısının adına tapuya yazılmasına karar verilebilmesi için -diğer 
koşulların da oluşması yanında- bu sözleşmenin gerçek bir vaadi içermesi, 
muvazaalı bir sözleşme olmaması gerekir. 

Bir başka deyişle bir sözleşmenin, gayrimenkul satış vaadine ilişkin 
hüküm ve sonuçları meydana getirmesi, gerçek niteliği bakımından 
gayrimenkul satış vaadi olarak kurulmasına bağlıdır. Teminat sözleşmesinin 
kurulması amaçlanıp da görünüm olarak gayrimenkul satış vaadi biçiminde 
düzenlenmesi halinde gerçek bir gayrimenkul satış vaadinden söz edilemez. 
Hukuk sistemimizde şahsi teminat; kefalet, aynî teminat; taşınmazlar için 
ipotektir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri teminat olarak kullanılamaz. 
Borçlar Kanununun 18. maddesi uyarınca muvazaa sebebiyle geçerli 
olmayan böyle bir sözleşmeye dayalı olarak tescil kararı verilemez. 

Satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali davalarında en çok 
rastlanılan savunma şekli sözleşmenin muvazaalı olarak yapıldığı yolundadır 
ve muvazaanın nedeni olarakta çeşitli olguların ileri sürüldüğü 
görülmektedir. 

Satış vaadi sözleşmelerine dayalı tapu iptali davalarında, en çok bu 
sözleşmenin gerçekte bir taşınmazın satışının vaadi için yapılmadığı, alınan 
ödünç paranın güvencesini sağlamak amacıyla yapıldığının savunulduğu 
görülmektedir. Bir başka anlatımla, satış vaadinin ödünç (karz) aklinin 
teminatı olarak yapıldığı yolundaki mevsuf muvazaa iddiasıdır. 

Noterde yapılmış bir satış vaadi sözleşmesine karşı yapılan böyle bir 
savunmanın, tarafların imzalarını taşıyan belgenin veya yazılı delil 
başlangıcının bulunması halinde bu savunma değerlendirilerek sonuca 
gidilmelidir. 

Savunmasını, ödünç aktinin teminatı olduğu iddiasına dayandıran kişi 
satış vaadi sözleşmesinin tarafı olduğundan bunu tanıkla kanıtlayamaz. 
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Her türlü delile dayanılmış olması halinde, karşı tarafa satış vaadi 
sözleşmesinin alınan borç paranın teminatı olmadığına ve muvazaaya dayalı 
bulunmadığına dair yemin teklif etme hakkı vardır. 

Karşı dava ile senet iptali de istenildiğinde, mevsuf muvazaanın 
varlığının kabulü halinde Borçlar Kanununun 18. maddesine göre 
görünürden satış vaadi sözleşmesi geçersiz ise de, bu sözleşme arkasına 
gizlenen para borcu açısından sözleşme geçerlidir. Bu nedenle bu gizli 
sözleşmeden doğan borç-alacak ilişkisinin kanıtlanması bakımından, satış 
vaadi sözleşmesinin borç paranın teminatı olduğunun saptanmasına 
karar vermekle yetinilmeli, sözleşmeden doğan alacak ilişkisini ortadan 
kaldıracağından sözleşmenin tümüyle iptaline karar verilmelidir. 

Bu savunmanın kanıtlanması halinde tapu iptali davasının reddine 
karar verilecektir. 

Bu savunmanın değerlendirilmesi ve kanıtlanması hususlarını 
uygulamadan örnekleyecek olursak: 

•Adiyen düzenlenmişte olsa, inkar edilmeyen bir yazılı belge ile satış 
vaadi sözleşmesinin alınan bir borç paranın güvencesi olarak yapıldığı onaya 
konulabilir. 

Satış vaadi sözleşmesinden hemen sonra izleyen bir numara ile 
yapılan bir ikinci sözleşme ile, alınan paranın ödenmesi halinde satış 
vaadinden vazgeçileceğinin kararlaştırılmış olması da savunmayı doğrulayan 
belgedir. 

•Satış vaadi ile bağlantılı bonoların düzenlenmiş olması halinde satış 
vaadi ile bonoların ayrı ayrı hukuki işlemlere ait bulunduğunu, satış vaadinin 
bonoların ödenmesini temin için verilmediğini, bunu savunan vaad alacak 
davacının kanıtlaması gerekir. 

•Satış vaadi sözleşmesinde satış bedelinin az gösterilmesi başlı başına 
muvazaaya delalet etmez. 

•Satış vaadi sözleşmesinde bakiye satış bedelinin senetle ödeneceğinin 
yazılı olması karşısında, bono tek başına yazılı delil başlangıcı sayılamaz. 

Satış vaadi sözleşmesinin, miras bırakanın mal kaçırmak amacıyla 
danışıklı olarak yapıldığı savunmasına da rastlanılmaktadır. 
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Miras bırakanın sağlığında kendisine bakan torununa minnet borcu 
gereği satış vaadinde bulunulması halinde satış vaadi geçersiz sayılmıştır. 

•Bir kimsenin satış vaadi sözleşmesi ile aldığı ve satış bedelini ödediği 
taşınmaz için kira bedeli ödemesi hayatın olağan akışına aykırı görülmüş ve 
vaad sözleşmesinin muvazaaya dayalı olduğu kabul edilmiştir. 

Bir vaad borçlusunun, vekili olan kişinin vaad alacaklısı ile anlaşarak 
kendisine vekaleten satış vaadi sözleşmesini yaptığını savunduğunda, 
muvazaanın tarafı olmadığından olayın niteliğine göre savunmasını her türlü 
kanıtla ispatlayabilir. 

B- Satış Vaadinin Bir Alacağın Tahsilini Önlemek İçin 
Muvazaalı Yapıldığı İddiası (İİK. 277 Uygulaması) 

Uygulamada satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali davalarına, bu 
sözleşmenin bir alacağın tahsilini önlemek amacıyla yapıldığı iddiasıyla 
müdahale isteminde bulunulduğuna rastlanılmaktadır. 

Yüksek mahkeme, bir alacığın ödenmesini önlemek amacıyla 
muvazaalı bir işlem yapılmışsa, bunun taraflar arasındaki satış vaadi 
sözleşmesiyle bir ilgisi bulunmadığı ancak İİK'nın 277 ve izleyen 
maddelerine göre açılacak iptal davasına konu olabileceği, gerekçesiyle 
müdahale isteminin reddi gerektiği görüşündedir. 

Ancak, istemin dava olarak ileri sürülüp harcının da verildiğinde, tapu 
iptal davası ile bu iptal davasının birlikte görülmesine bir kararında imkân 
vermiştir. 

En uygunu ayrı bir iptal davası açılmasıdır. Çünkü İİK 277 ve izleyen 
maddelerine göre açılacak dava, muvazaalı bir işlemle temlik edilen tapu 
için alacaklıya iptal hakkı vermez. Muvazaanın kanıtlanması halinde 
alacaklıya, yapılan temliki tasarrufun onun yönünden butlanına karar 
verilmesi sonucunu doğurur. Alacaklı davacı alacağını temin için taşınmazı 
sattırma yetkisini kazanmış olur ve sonuçta alacaklı davacı satış bedelinden 
alacağını tahsil eder, satış bedelinden artan bir miktar olduğu takdirde de 
vaad alacaklısına verilir. Bu nedenle tapu kayıtlarının iptaline gerek 
bulunmamaktadır. 
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C-Gabin Savunması 

Satış vaadi sözleşmesinin gabin nedeniyle fesih de istenebilir. Tapu 
iptali davası için ön sorun sayılmalıdır. 

D-Hile Savunması  

Satış vaadi sözleşmesinin tarafı, ayrıca bir iptal davası açmadan, tapu 
iptali davasında senede karşı hile savunmasında bulunabilir ve bu 
savunmanın dinlenilmesi gerekir. 

Hilenin anlaşıldığı günden itibaren davanın açıldığı tarihe kadar bir 
yıldan fazla süre geçmişse, tarafın sözleşmeye Borçlar Kanununun 31. 
maddesi uyarınca icazet vermiş sayılır. 

Hile savunması için belli somut bir olay ileri sürülmeli ve bunun 
kanıtlanması gerekir. 

Hile nedeniyle iradesinin fesada uğradığını iddia eden kişi bu iddiasını 
ispat için HUMK'un 293/5. maddesine göre tanık dinlenilebilir. 

E-Takas Savunması 

Taşınmazların takası tapu memuru önünde yapılacak bir resmi 
sözleşme ile gerçekleştirilebilir, noterlerce yapılamaz. 

Yargıtay bir somut olayda, tarafın verdiği yazılı cevaptaki açıklamayı 
yorumlayarak, satış vaadi sözleşmesinin gerçek bir taşınmaz vaadine ilişkin 
olmadığını, takas hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla düzenlendiğini 
belirleyip, tapu iptali davasında davacıya tescil hakkı vermeyeceği sonucuna 
varmış ve davayı kabul eden yerel mahkeme kararını takasın varlığı 
nedeniyle bozmuştur. 

Bir başka kararda da, tarafların kardeş olmalarına rağmen aralarındaki 
satış vaadi sözleşmesinin resmi biçimde düzenlenmiş olması karşısında, 
aksinin de aynı nitelikte bir belge ile kanıtlanması gerektiği ve tapulu 
taşınmazın takasının noterde de yapılamayacağı gerekçeleriyle takas 
savunmasına değer vermeyerek, kabule ilişkin yerel mahkeme kararını 
bozmuştur. 
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F-İkrah Savunması 

Satış vaadi sözleşmesinin ikrah ile yapıldığı savunulabilir. Böyle bir 
savunma ile karşılaşıldığında usulünce incelenip değerlendirilmelidir. 

§ 5- GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU 
İPTALİ DAVALARINDA İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 
UYGULANMASINI GEREKTİREN NEDENLER 

A-Vaad Alacaklısı İle Borçlunun İflası 

I.Genel Açıklama 

İİK'nın 194. maddesi "Acele haller müstesna olmak üzere müflisin 
davacı ve davalı olduğu hukuk davaları durur ve ancak alacaklıların ikinci 
toplanmasından on gün sonra devam olunabilir" hükmünü amirdir. 

Aynı Kanunun 198. maddesi ise, "Mevzuu para olmayan alacak ona 
muadil bir kıymette para alacağına çevrilir. Şu kadar ki, iflas idaresi 
taahhüdün aynen ifasını deruhte edebilir. Bu takdirde alacaklı talep ederse 
iflas idaresi teminat gösterir. Borçlar Kanununun 290. maddesi hükümleri 
mahfuzdur.  kuralını getirmiştir. 

Bu nedenlerle bir davada taraflardan birinin iflasının öğrenilmesi 
halinde, mahkeme bu hususu araştırmalı ve yukarıdaki kuralı uygulamalıdır. 

II.Vaad Alacaklısı ile Borçlunun İflası 

Bu hükümler gereği satış vaadine dayalı tapu iptali davasının devamı 
sırasında davacı veya davalı olarak vaad alacaklısı ile vaad borçlusunun 
iflası halinde dava duracak ve ikinci alacaklıların ikinci toplantısından on 
gün sonra davaya devam olunabilecektir. Bu süre dolduktan sonra davada 
artık davacı veya davalı oluşuna göre müflisi, iflas idaresi temsil edecek ve 
dava iflas idaresi temsilcisi tarafından takip edilecektir. 

Yüksek Mahkeme bir kararında; iflas ile davacı vekilinin vekaleti sona 
erer. Davanın görülmesinde davacı müflisin alacaklılarının menfaati söz 
konusu olduğundan iflas idaresinin davadan ve duruşma gönünden haberdar 
edilmesi gerekir, sonucuna varmıştır.13 

                                                           
13  Y. 14.HD. 29.9.1997 T. 1997/6374 – 6301 S.K.  
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Davalının tapu iptali davasında, sözleşmenin ödünç alınan paranın 
güvencesi olduğunu savunmasından sonra dava devam ederken iflas etmesi 
durumunda, iflas masasının da aynı iddiayı ileri sürmesi mümkündür. 

Bir başka kararda, satış vaadine dayalı cebri tescil davasında, vaad 
borçlusu davalının iflası halinde, iflas idaresi yapılan bu satış vaadi 
sözleşmesinin gerçek olmayıp borcun teminatı olarak muvazaalı 
düzenlendiğini iddia ve kanıtlama -olanağına sahip olduğu öngörülmüştür.14 

Yüksek mahkeme, tapu maliki vaad borçlusunun iflası halinde, tapu 
malikinin temsili doğrudan iflas idaresine geçer ve davanın ona yöneltilmesi 
gerekir. Vaad borçlusu şirketin iflası öncesinde tasfiyesine karar verilmiş 
olması nedeniyle tayin edilen tasfiye memuru yetkili sayılamaz. Bu husumet 
durumu kamu düzeni ile ilgili olduğundan davanın her aşamasında dikkate 
alınmak zorundadır, şeklinde bir sonuca vararak yerel mahkeme kararını 
bozmuştur.15 

Bir kararda da, iflas idaresi İİK'nın 198. maddesine göre aynen ifayı 
deruhte edeceğini bildirmediği sürece tescile karar verilemeyeceğinden, bu 
husus iflas idaresinden sorulmadan tescil kararı verilmesi doğru 
görülmemiştir, denilmiştir. 

Satış vaadi sözleşmesi satıcının iflasından önce tapu siciline şerh 
verilmiş ise alıcı iflas idaresini satış vaadi sözleşmesini aynen ifaya, yani 
taşınmazın mülkiyetini kendisine nakletmeye zorlayabilir. İflas idaresi satım 
akti düzenlenmesi için tapu memuru önünde beyanda bulunmaktan kaçınırsa 
alıcı iflas idaresi aleyhine dava açarak taşınmazın mülkiyetini, kendisine ait 
olduğuna karar verilmesini ve tapuya tescilini isteyebilir. 

Satış vaadi sözleşmesi iflastan önce tapuya şerh verilmemişse iflas 
idaresinin satış vaadi sözleşmesinin aynen ifası istenemez. İİK'nın 198. 
maddesi uyarınca konusu para olmayan alacak ona muadil bir kıymette para 
alacağına çevrilir. Ancak, iflas idaresi taahhüdün aynen ifasını üstlenirse 
vaad konusu taşınmazın tescili yoluna gidilebilir. 

 
                                                           
14  Y. 14.HD. 13.12.1994 T. 1994/2884 – 11569 S.K. 
15  Y. 14.HD. 17.6.1993 T. 1993/4071 – 5483 S.K. 
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B-Alacaklısının Borçlu Adına Satış Vaadine Dayalı Tapu İptal 
Davası Açma Olanağı (İİK. m. 94/4) 

İİK'nın 94. maddesinin 4. fıkrası, "Borçlunun reddetmediği miras veya 
başka bir sebeple iktisap eyleyip henüz tapuya veya gemi siciline tescil 
ettirmediği mülkiyet veya diğer ayni hakların borçlu namına tescili alacaklı 
tarafından istenebilir. Bu talep üzerine icra dairesi alacaklının bu 
muameleyi takip edebileceğini tapu veya gemi sicili dairesine ve icabında 
mahkemeye bildirir " hükmünü amirdir. 

Yüksek mahkeme, bir alacaklının, borçlusunun bir taşınmazı, satış 
vaadi sözleşmesi ile satın aldığını, satış vaadi ile alınan taşınmazın borçlu 
adına kaydı halinde bu taşınmazın satışı ile alacağından istifade edeceğini 
ileri sürerek İİK'nun 94. maddesi uyarınca bu taşınmazın onun adına tescili 
için vaad borçlusu aleyhine açtığı tapu iptali davasını husumet yönünden 
reddeden yerel mahkeme kararını, anılan maddenin alacaklıya bu olanağı 
verdiği gerekçesiyle bozmuştur ve yetki belgesine dayanılarak dava 
açıldığından karar başlığına vaad alacaklısının adının yazılması gerektiğine 
de işaret etmiştir. Hatta dava sırasındaki temlikin de geçerli olduğunu da 
vurgulamıştır.16 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİNE DAYALI  

TAPU İPTALİ DAVALARINA İLİŞKİN USUL KURALLARI 

§1-GÖREV 

A-Genel Görev Saptaması 

Satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali davalarında uzun süre 
görevin, sözleşmede tarafların serbest iradeleri ile belirledikleri bedele göre 
tayin edilmesi ilkesi kabul edilmişti. Ancak, daha sonra görüş değişikliği 
olmuş ve görevli mahkemenin tayininde istemin taşınmazın aynına ilişkin 
olduğu düşüncesi ile davanın açıldığı gündeki değerin esas alınması 
gerektiği kabul edilmiştir. 

                                                           
16  Y. 14.HD. 7.4.1997 T. 1997/2250-2758 S.K. 
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Hakim çekişmeye konu taşınmazın dava tarihindeki değerini keşfen 
saptayacaktır. 

Keşfen beliren değere göre de davaya Sulh Hukuk veya Asliye Hukuk 
Mahkemelerinde bakılacak ve sonuçlandırılacaktır. 

Hacizlerden de arındırılmış biçimde tapu iptali ve tescil istenildiğinde, 
çekişmeli taşınmazın değerine haciz bedelleri de eklenmek suretiyle görevli 
mahkeme belirlenmelidir. 

B-Tüketici Mahkemesinin Görevli Olması 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununun, 4822 sayılı Kanunla 
değişik 3/c maddesi ile "Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallar"da tüketicinin 
korunması hakkındaki yasa kapsamına alınmıştır. Aynı Kanunun 23. 
maddesi ise, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uygulamasından 
kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların Tüketici Mahkemesinde görülmesini 
öngörmüştür. 

Bu nedenle "konut ve tatil amaçlı taşınmaz malların satışının" vaadine 
dayalı tapu iptali davalarının, o yerde Tüketici Mahkemesi varsa o 
mahkemede dava açılmalıdır. O yerde bağımsız bir Tüketici Mahkemesi 
bulunmuyorsa, davaya Tüketici Mahkemesi sıfatıyla bakılması ve 
sonuçlandırılması gerekir. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: 

4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Kanunun tanımlar başlıklı 3. 
maddesinin (e) bendine "tüketici", bir mal veya hizmeti ticari ve mesleki 
olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzelkişi, 
(f) bendinde de "satıcı" kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari ve 
mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişi 
olarak tanımlanmıştır. Kanunun 23/c maddesinde de sözü edilen konut 
amaçlı taşınmaz malların satımından kaynaklanan uyuşmazlıklara tüketici 
mahkemelerinde bakılacağı öngörüldüğünden, görev sorununu incelerken bu 
kriterlere bakılmak gereklidir. 

Özetlenecek olursa davanın taraflarının 4077 sayılı Kanunun 
3.maddesinin (e) ve (f) bendlerinde tanımlanan (satıcı) ve (tüketici) olması 
icap eder. 
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Vaad borçlusunun 3/f de tanımlanan olmaması halinde davaya genel 
mahkemede bakılır. 

§ 2-YETKİ 

A-Yasal Dayanak 

HUMK'nun 13. maddesi "Gayrimenkule müteallik davalar, 
gayrimenkulün bulunduğu mahal mahkemesinde ikame olunur. -
Gayrimenkule müteallik dava, sebebi ne olursa olsun gayrimenkulün aynına 
veya gayrimenkul üzerinde bir hakka veya muvakkat olsa bile anın 
zilyedliğine veyahut hakkı hapsine mütedair olanlardır, irtifak haklarına 
dair iddialarda, üzerine irtifak hakkı taalluk eden malın bulunduğu mahal 
mahkemesi selahiyettardır- Dava birden ziyade gayrimenkııle ait ise 
gayrimenkullerden birinin bulunduğu mahal mahkemesinde ikame olunur" 
hükmünü amirdir. 

B-Tapu İptali Davalarında Yetkili Mahkeme 

Bu madde uyarınca, taşınmaz satış vaadine dayalı tapu iptal davası, 
sonucu yönünden bir ayni hak değişikliğini öngördüğünden ve taşınmaz 
üzerinde bir ayni hakka ilişkin dava bulunduğundan, taşınmazın bulunduğu 
yer mahkemesinde açılmalıdır. 

HUMK'un 13. maddesi mutlak yetki kuralı olup, yetki anlaşması ile 
dahi değiştirilemez. 

Birden çok taşınmaza ilişkin davada yetkili mahkeme bunlardan 
birinin bulunduğu yer mahkemesidir. 

§ 3-TARAF TEŞKİLİ 

A-Davacı Olma 

Satış vaadine dayalı tapu iptali davalarında davacı sözleşmenin vaad 
alacaklısıdır. Taşınmazı satış vaadi ile alan kişi, vaad borçlusunun rıza ile 
vaade konu taşınmazın devrini yapmaması halinde, açacağı bir dava ile 
taşınmazın, tapudan adına yazılmasına karar verilmesini davacı olarak ister. 
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Davacının ölümü halinde külli halefi olarak mirasçıları da davacı 
olarak böyle bir davayı açabilirler. Elbirliği ortağı olarak bu davayı birlikte 
açmak zorundadırlar. Bununda veraset belgesi ile kanıtlanması zorunludur. 
Elbirliği malikinin birinin açtığı davaya diğer mirasçıların muvafakat 
vermeleri veya miras şirketine temsilci atanması da olurludur. 

Vaad konusu temlik edilmişse, davayı, bu hakkına dayanarak temellük 
eden açacaktır. Ancak temellükü belge ile kanıtlaması şarttır. Yoksa davası 
dinlenmez.  

B-Davalı Olma 

İlke olarak tapu iptali davaları tapuda malik görünen kişiye karşı 
açılır. 

Mülkiyet hakkı sahibinin vaadde bulunması halinde davacı, sadece 
vaad borçlusu olan bu kişiyi davalı gösterecektir. 

Paylı mülkiyete konu bir taşınmazın satışının vaadi halinde, dava 
sadece tapudaki payını satmayı vaad eden kişi aleyhine açılacaktır. Diğer 
paydaşların davalı olarak gösterilmesine gerek yoktur. 

Vaad konusu taşınmazın elbirliği mülkiyetine tabi olması halinde 
davanın tüm elbirliği mülkiyeti paydaşlara karşı açılması zorunludur. 
Başlangıçta hepsi davalı gösterilmemişse yargılama aşamasında bu husus 
tamamlandıktan sonra davaya devam edilmelidir. 

Bir satış vaadi sözleşmesi ile yükleniciden bağımsız bölüm satın alan 
kişinin dava açması durumunda: 

Eğer yüklenici bağımsız bölümün satışını arsa payı üzerinden vaad 
etmişse dava paydaş tapu maliki olarak ona yöneltilecektir. 

Yüklenici bağımsız bölümü kat irtifakı payı ile bağlantılı olmak 
üzerinden satmayı vaad ettiğinde, davanın yine yükleniciye karşı açılması 
gerekir. 

Yüklenicinin, tapusu arsa sahibi üzerinde bulunan taşınmaza yaptığı 
binadaki kişisel hak sahibi olduğu bağımsız bölümü satmayı vaad ettiğinde, 
dava daha önce açıkladığımız nedenlerle yüklenici ile birlikte arsa sahibine 
karşı açılmalıdır. 
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Yüklenicinin arsa sahibinden aldığı vekaletle onun adına bağımsız 
bölümün satışını vaad ettiğinde, davanın tapu maliki olarak mal sahibine 
yöneltilmesi gerekir. Ancak, uygulamada hukuki ilişkinin ortaya konulması 
bakımından, yüklenici vekile de husumet yöneltilmektedir ki, bu çekişmenin 
çözümü açısından yerindedir. 

Davacı üzerinde haciz veya ipotek şerhi gibi bir yükümlülükte 
bulunan taşınmazın adına tescili için dava açmak istediğinde; sadece vaad 
borçlusu tapu malikini davalı gösterebilir. Bu durumda tescile üzerindeki 
yükümlülüklerle karar verilecektir. Ancak, davacı bu yükümlülüklerden 
arınmış olarak tescil isterse bu kişileri de davalı göstermek zorundadır. 

§ 4- KANITLAR VE KANITLAMA USULÜ 

Usulünce yapılmış bir taşınmaz satış vaadi sözleşmesi HUMK'nun 
295. maddesine göre kesin bir delildir. 

Buna karşılık ileri sürülen iddiaların da aynı güçte bir belge ile 
kanıtlanması gereklidir. 

Taşınmaz satış vaadine dayalı tapu iptali davalarında genel ilke olarak 
HUMK'nun düzenlediği kanıtlama kuralları uygulanmak durumundadır. 

Sahtecilik, hile, hata ve üçüncü kişinin muvazaa iddialarının her 
türlü kanıtla ispatlanabilir. 

Yemin kanıtı da usulü dairesinde başvurulacak bir ispat vasıtasıdır. 

Muvazaanın kanıtlanmasında da genel usul kuralları geçerli olmakla 
birlikte özellik taşıyan hususlar da söz konusu olabilir. 

§ 5- DİĞER USUL KONULARI 

A-Müddeabihin Temliki 

Satış vaadi sözleşmesini dayalı tapu iptali davasında müddeabihin 
temliki, satış vaadi sözleşmelerinin kişisel hak sağlayan bir taahhüt 
muamelesi olması bakımından mümkündür. Ancak bu temlikin belgelenmesi 
şarttır. 
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Müddeabih dava sırasında el değiştirdiğinde HUMK'un 186. maddesi 
uyarınca davacıya seçimlik hakkı hatırlatılmalı ve davaya davacının tercihine 
göre devam edilmelidir. Şöyle ki; 

Davacının tapu iptali istemini, taşınmazı devralan kişiye karşı 
sürdürmeyi istemesi halinde, davanın bunlara yönelttirilmesi ve bundan 
sonra davaya devamla bir sonuca gidilmesi gerekir. 

Davacının davasının, ilk dava ettiği davalıya karşı tazminat olarak 
devamını istemesi halinde ise, davaya bu istem çerçevesinde devam 
olunmalıdır.  

B-Ön (Bekletici) Sorun 

Tapu iptali ve tescil davası devam ederken ön sorun oluşturabilecek 
konularla karşılaşılabilir. Bunların sonuçlanması beklenilmelidir. 

Örneğin; 

•Davaya dayanak sözleşmenin iptali için bir dava açılmışsa, bu 
davanın sonunda iptale karar verilmesi, tescil davasını hukuki dayanaktan 
yoksun bırakacağından, tapu iptali davası için ön sorun teşkil eder, 
beklenilmelidir. 

•Dava konu taşınmazlar kadastro mahkemesinde çekişme konusu ise, 
sonucu beklenilmelidir. 

•Açılmış bir tenkis davası davalıların saklı paylarım etkileyeceğinden 
bu dava neticesi ön sorun kabul edilmelidir. 

C-Kademeli Dava Açılması 

Tapu iptali ve tescil isteyen davacı vaad alacaklısı, kademeli bir istem 
olarak, bu davasının yanı sıra tazminat talebinde de bulunabilir. Önce tescil 
istemi üzerinde durulmalıdır. 

İlk isteminin olumsuz sonuçlanması durumunda ikinci istemi 
hakkında karar verilmelidir. 
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D-Müdahale 

Satış vaadi sözleşmesine dayalı bir tapu iptali tescil davasına, hakkına 
dayanarak bir üçüncü kişinin asli müdahil olması mümkündür. 

Örneğin, vaad konusu taşınmaz daha önce kendisine vaad edilen kişi, 
sonraki vaad alacaklısının açtığı tapu iptali davasına asli müdahil olarak 
girip, kendi adına tescile karar verilmesini talep edebilir. 

Koşullarının varlığı halinde fer'i müdahale de söz konusu olabilir. 

E-Kesin Hüküm 

Teknik anlamda kesin hükmün varlığı, satış vaadine dayanan tapu 
iptali davaları için de söz konusudur. Ancak, elbirliği ortaklığına konu bir 
taşınmazın satışının vaadine dayalı bir dava, elbirliği ortaklığı 
çözülmediğinden henüz ifa olanağı doğmaması nedeniyle reddedildiğinde, 
ortaklığın sona ermesinden sonra açılan dava için kesin hüküm oluşturmaz. 

F-Yargılama Giderleri - Harç - Vekalet Ücreti 

Satış vaadine dayalı olarak açılan tapu iptal ve tescil davalarında 
yargılama giderleri, harç ve vekalet ücreti genel kurallar uyarınca 
çözümlenmelidir. 

Karar ve ilam harcı taşınmazın dava tarihindeki değeri üzerinden tayin 
olunmalıdır. 

G-İnceleme Usulü 

Davada öncelikle iptali istenen tapu kaydı getirtilmeli, davalıya ait 
olup olmadığı, devir ve temlikine bir engel bulunup bulunmadığı 
denetlenmelidir. 

Görev, yetki ve taraf teşkili konuları öncelikle ele alınıp, 
irdelenmelidir, ilişkili iki davanın varlığı halinde birleştirilmesi 
düşünülmelidir. 
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H-Tebligat 

Savunma hakkının kısıtlanmaması ilkesi uyarınca tebligatın Tebligat 
Kanunu ile Tüzüğüne göre usulünce yapılması her davada olduğu gibi, 
burada da zorunludur. 

I-Satış Vaadi Sözleşmesinin Sahteliği İddiası 

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin sahte olduğu iddia edilebilir. Bu 
durumda, düzenleme şeklinde yapılan niteliği gereği bu sahtelik iddiasının 
HUMK'un bu konuda öngördüğü kurallar çerçevesinde incelenip 
sonuçlandırılması gerekir. 

J-Tazminat İstemi 

Satış vaadi sözleşmesinin ayni ifa olanağı gerçekleşmediği durumlarda 
vaad alacaklısının tazminat isteme hakkı doğar. 

Bu istemde ayni ifanın imkânsızlığının, vaad borçlusunun kusurlu 
veya kusursuz davranışından doğmasına göre Borçlar Kanunu hükümlerine 
göre çözümlenmelidir. 

 



 

 

 
 
 

BOĞAZİÇİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN İMAR DÜZENİ 

 

M. Ayhan TEKİNSOY * 

 

GİRİŞ 

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu İstanbul Boğaziçi alanının korunması 
amacıyla özel bir imar düzeni öngörmüştür. Boğaziçi Kanununun 1. 
maddesine göre amacı “İstanbul Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi 
değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve 
geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı 
sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemektir.” 
Bu çerçevede Boğaziçi alanı kıyı ve sahil şeridi, öngörünüm bölgesi, geri 
görünüm bölgesi ve etkilenme bölgelerinden oluşan bir alan olarak tespit 
edilerek sınırları belirlenmiş; bu bölgeler dikkate alınarak imar düzenine 
ilişkin temel esaslar düzenlenmiş ve Boğaziçi alanında planlama, imar 
uygulamaları ve denetim yapmak üzere özel idari birimler oluşturulmuştur.  

Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan 1983 tarihli Boğaziçi 
Kanununda1 öngörülen bu yapı, kısa sayılabilecek bir süre sonra 1985 tarihli 
3194 sayılı İmar Kanunu2 ile önemli değişikliklere uğramıştır. Bununla 
birlikte Boğaziçi Kanunu yürürlükteki hükümleriyle koruma amaçlı özel bir 
kanun olarak varlığını sürdürmektedir. Nitekim 3194 sayılı İmar Kanununun 
4. maddesinde Boğaziçi Kanununun özel kanun niteliği vurgulanarak 
Boğaziçi Alanında 2960 sayılı Kanunun öncelikle uygulanacağı kabul 
edilmiştir.3 Bu çalışmada Boğaziçi Kanununun ilk halinde öngörülen 

                                                 
*  Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı. 
1  22.11.1983 tarih ve 18229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
2  09.05.1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
3  İmar Kanununun “İstisnalar” başlıklı 4. maddesine göre “2634 sayılı Turizmi Teşvik 

Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, bu Kanunun ilgili 
maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı İstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı 
Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ile diğer özel kanunlar ile 
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örgütsel yapı ve imar düzenine değinildikten sonra 3194 sayılı Kanunla 
yapılan değişiklikler çerçevesinde Boğaziçi Alanının imar düzenine ilişkin 
güncel durum değerlendirilecektir. 

1.  BOĞAZİÇİ KANUNU ÖNCESİ BOĞAZİÇİ ALANINA 
İLİŞKİN YAPILAN İMAR DÜZENLEMELERİ 

Boğaziçi Alanı, 2960 sayılı Kanun öncesi de koruma altına alınan, 
özel imar koşulları ve yasakları öngörülen bir bölge olmuştur. Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun (GEEAYK) 14.12.1974 tarih ve 
8172 sayılı kararı ile “Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı” ilan edilmiş4 ve 
bu kararın eki olan haritada sit alanının sınırları belirlenmiştir. 20.03.1975 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür Bakanlığı Tebliği5 ile “Kültür 
Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 
14/12/1974 gün ve 8172 sayılı kararındaki gerekçeler ile özellikleri, tarihi 
estetik, ekolojik, etnografik ve efsanevî önemi bakımından İstanbul 
Boğazı’nın yerleşme bölgeleri, koruları, kırlık sahalarıyla bir bütün olduğu 
ve bu bölgenin 1710 sayılı Eski Eserler Kanunundaki SİT tanımı içine 
girmesi dolayısiyle, bugünkü doluluk ve boşluklarının dondurulduğu ilân 
olun”muştur.6 Bu Tebliğe göre,   

                                                                                                                   
belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu Kanunun özel kanunlara aykırı olmayan 
hükümleri uygulanır.” 

4  http://www.korumakurullari.gov.tr/belge/1-88308/sit-listesi.html 
5  Resmi Gazete 20.03.1975 – 15183. 
6  1710 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “Homojen oluşları ve özellikleri tarihî, estetik, 

artistik, bilimsel, ekolojik, etnografik, ebedi veya efsanevî önemleri bakımından 
korunmaları ve değerlendirilmeleri gereken, tabiatın veya tabiatla insanların müşterek eseri 
olan topografik bölgelere SİT, 

 Önemli tarihî olayların geçtiği, bu sebeple korunması gerekli görülen yerlere TARİHİ SİT, 
 Antik bir yerleşmenin veya eski bir medeniyetin kalıntılarının bulunduğu yer veya su 

altında bilinen veya meydana çıkarılan yerlere ARKEOLOJİK SİT (Tarihî şehir kalıntısı) 
veya ÖREN YERİ, 

 Korunması gerekli tabiat güzellik ve gariplikleri ile tabiî ve jeolojik olayların meydana 
getirdiği güzel görünüşlere, asırlık ağaç ve koruluklara TABİİ SİT (Tabiî anıt) denir, 
bunların tümü ile değerlendirilerek korunması esastır.” 

 Resmi Gazete’de yayımlanan metinde SİT tanımında “ebedi” sözcüğü kullanılmış olmakla 
birlikte Millet Meclisinde yapılan görüşmelerde bu sözcüğün hataen “ebedi” olarak 
yazıldığı ve “edebi” şeklinde düzeltilmesi gerektiği belirtilmiştir (Millet Meclisi Tutanak 
Dergisi Dönem 3, Cilt 27, Toplantı 3, 143. Birleşim s. 205,  
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MM__/d03/c027/mm__03027143.pdf). 
Cumhuriyet Senatosu’nda görüşülen ve kabul edilen metinde de “edebi” sözcüğü yer 
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 “1. İstanbul Nazım Plan Bürosu ile birlikte yapılan çalışmalar sonucu 
bir harita üzerinde İstanbul Boğazının SlT sahası olan bölgeleri 
işaretlenmiştir. Bu saha içinde kalan imar planlarının yükseklik ve bina 
ölçüleri ile ilgili hükümlerinin uygulanması, gerekli yasal değişiklikler 
yapılıncaya kadar durdurulmuştur. 

2. Anıtlar Yüksek Kurulunun 10/10/1970 günlü kararı gereğince 
yapılan Boğaziçi Sahil Şeridi İmar Planı, geçerli olduğu bölgede aynen 
uygulanacaktır. Bu planın dışında kalan kısımlar da bu karar gereği o plan 
hükümlerine tabi olacaktır. 

3. Anıtlar Yüksek Kurulunun 14/12/1973 günlü Genel Kararı ve eki 
olan haritada sınırları belirtilen doğal sit alanlarında bulunan parseller aynı 
karara tabi olacaktır. 

4. Boğaziçi Sit Sahası içinde kalan parseller hakkında eskiden Anıtlar 
Yüksek Kurulunca alınan münferit kararlar bugün de geçerli olacaktır, ancak 
Boğazın genel durumu ile ilgili olarak alınan son kararla eski kararlar 
arasında her hangi bir teknik çelişki ortaya çıkarsa, durumun düzeltilmesi 
için Anıtlar Yüksek Kuruluna ilgililerce başvurulabilecektir. 

5. Anıtlar Yüksek Kurulunca daha önce alınan bölgesel Sit kararları 
gereği «Anadolukavağı, Beykoz, Kandilli, Sarıyer vb. yerlerde» korunması 
gerekli yapıları belirtilen hükümler bugün de geçerli olacaktır. Bu bölgelerde 
bulunan ve korunması gerekli olan resmî dinî, askerî ve sivil mimarlık 
örnekleri dışında kalan diğer parsellere özel karar ile getirilen inşaat yasağı, 
bu kararla ortaya konan yapılanma ölçülerinin yasal olarak Boğaziçi Sit 
Bölgesinin bütününe getirilmesinden sonra ancak kalkabilecektir. 

6. Otel, motel, gazino gibi turizm ve dinlenme kullanışına tahsis 
edilecek yerlerin ön projeleri, Boğaziçinin karakteri ve plastik özelliği 
gözönünde tutularak hazırlanacaktır. Bu planlar ancak İstanbul Nazım Plan 
Bürosunun görüşü alındıktan sonra Bakanlıkça onaylanacak ve bu bölgelerle 
ilgili mevzi imar planlarının yeterli fotoğraflarla birlikte bilgi için Anıtlar 
Yüksek Kuruluna gönderilmesi gerekecektir. 

7. Boğaziçinde bulunan orman sınırlarının geriye çekilmesi halinde 
yeni orman sınırı ile Boğaziçi Sit Sahası arasında doğacak boşluklar, 
Boğaziçi Sit Sınırı içine alınacaktır. 

                                                                                                                   
almaktadır (S. Sayısı 238 http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/CS/ 
t12/c010/cs__12010056ss0238.pdf). 
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8. Anıtlar Yüksek Kurulunun bu kararı gereğince yapılması gereken 
1/5000 ölçekli planın tamamlanmasından sonra bu sahadaki bölgelerin 
koruma planları, ayrı ayrı Anıtlar Yüksek Kurulunun onayına sunulmadan 
tamamlanamayacaktır. 

9. Anıtlar Yüksek Kurulu, Boğaziçinin genel olarak, bir konut, turizm 
ve rekreasyon alanı olduğuna karar vermiştir. Bu nedenle Boğaziçindeki 
bölgesel ihtiyaçlardan başka İstanbul şehrinin bütününe hizmet edecek yeni 
sosyal tesisler, yüksek öğretim ve üniversite tesisleriyle resmî daireler bu 
bölgede artık yapılamayacaktır. 

10. Boğaziçi bölgesinde yapılacak mahallî kamu tesisleri de sivil 
binaların bağlı olduğu yükseklik, derinlik ve cephe ölçülerine uygun olarak 
yapılabilecektir. Bu binalar için böylece tip proje uygulanamayacaktır. 

Ancak zorunlu hallerde Boğaziçi yerleşme plastiğine uygun olarak 
hazırlanacak ön projeler için İstanbul Nazım Plan Bürosu görüşüne göre 
işlem yapılacak ve uygulama projeleri bilgi için Anıtlar Yüksek Kuruluna 
gönderilecektir. 

11. Boğaziçinde bulunan ve evvelce haklarında Anıtlar Yüksek 
Kurulunca koruma kararı alınan eski her türlü mimarlık örneklerine Kurulca 
özel karar verilmediği müddetçe, herhangi bir yapı müdahalesinde 
bulunulamayacaktır. 

12. Boğaziçindeki iskân sahalarında yapılacak yeni binaların hiçbir 
cephesi üç katı aşamayacaktır. Bodrum dahil bitmiş binanın görünen en 
alçak kotu ile saçak kotu arasındaki mesafe en çok 9,5 metre olacaktır. 

13. Boğaziçi bölgesinde çekme kat yapılamayacaktır. 

14. Bütün binalar çatı örtüsü ile bitirilecektir. % 33 meyli geçmemek 
şartıyla iki satıhlı, dört satıhlı ya da daha fazla satıhlı çatılar yapılabilecektir. 

15. Bina cephesi ve derinliği, İmar Yönetmeliğinde belirtilen ön, yan 
ve arka bahçeler mesafesi çıkarıldıktan sonra, en çok 15 metre olabilecektir. 
Bu kararda getirilmiş olan yapı sınırlamaları, kamu yararı bulunan çok zarurî 
hallerde, ancak Anıtlar Yüksek Kurulunca değiştirilebilir. 

16. Ayrık nizama uygun olarak yapılmış ya da koruma planı şartlarına 
uygun olarak yapılacak parsellemelerde taban alanı katsayısı en çok % 15 ve 
kat alanı katsayısı % 30 olabilecektir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TEKİNSOY 709 

 

17. Yeni yapılacak binalarda 75 cm.yi geçmemek üzere, açık ya da 
kapalı çıkma yapılabilecektir. Ancak çıkma miktarı cephe uzunluğunun en 
çok 2/3 ü kadar olabilecektir. 

18. Boğaziçi Sit Bölgesi içinde bulunan iskân sahalarının koruma 
planları yapılıp Anıtlar Yüksek Kurulunca onaylanıncaya kadar hiçbir 
arsanın tevhit ve ifraz işlemi yapılamayacaktır. Ancak, çok zorunlu hallerde 
İstanbul Nazım Plan Bürosunun mütalâası alınarak, Anıtlar Yüksek 
Kurulundan değiştirme kararı istenebilecektir. 

19. Boğaziçinde ticarî kullanışa ayrılmış ve ayrılacak olan 
parsellerdeki binalarda zemin katlar arsanın tamamında kullanılamayacaktır. 
Bu binalarda da 15. madde hükmü aynen uygulanacaktır.” 

Boğaziçi alanının korumaya yönelik çalışmalar çerçevesinde 83/5760 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı7 ile de önemli kurallar getirilmiştir. Bu Karar 
ile “İstanbul Boğazının tarihi ve doğal güzelliğini bozacak ve boğaz 
çevresinde nüfus yoğunluğunu artıracak her türlü yapılanmayı önlemek 
maksadıyla” birtakım esaslar belirlenmiştir. Buna göre, 

 “Boğaziçinin tarihi ve doğal güzelliğini bozacak ve Boğaz çevresinde 
nüfus yoğunluğunu artıracak her türlü yapılanmayı önlemek amacıyla 
yeniden düzenlenmekte olan Boğaziçi Nazım ve 1/1000 ölçekli imar 
planının hazırlanması ve tatbikinde plan onanıncaya kadar aşağıdaki esaslar 
uygulanacaktır. 

1. Boğaziçi Sit alanı bütününde: 

a) Yasal olarak verilmiş ruhsatiye ve eklerine uygun olarak inşaatlara 
devam edilecektir. (Ruhsatiye alıp ta başlamamış ve 13/12/1982 onanlı 
nazım plan arazi kullanım kararlarına aykırı olanlar hariç) 

b) Yeni imar durumu ve inşaat ruhsatı verilmeyecektir. 

2. Boğaziçi sit alanı bütününde, taşocağı, kum ocağı, kireç ocağı, tuğla 
ocağı ve benzeri Boğazın doğal güzelliğini bozan ve tahrip eden tesisler 
kapatılacak ve yenilerinin açılmasına izin verilmeyecektir. 

3. Boğaziçi sit alanı bütününde inşaatı devam eden Devlet 
Yatırımlarına imar durumu ve ruhsat dahil her türlü yasal işlemler 
tamamlandıktan sonra İzin verilecektir. 

                                                 
7  Resmi Gazete 29.01.1983 – 17943. 
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Bundan sonra yapılacaklar için (İmar Mevzuatı çerçevesinde imar ve 
İskan Bakanlığı görüşü İle) Bakanlar Kurulu müsaadesi alınacaktır. 

4. Boğazın her iki yakasında, özel mülkiyetteki kon(r)ular dahil, yeşil 
örtüyü tahrip eden, silueti bozan yapılanmaya ve kaçak İnşaata karşı devamlı 
kontrol ve önleme faaliyetini sürdürecek, teknik ve idari örgütlenme en geç 
bir yıl içinde gerçekleştirilecektir. 

5. Çamlıca Tepesinin doğal karakter, güzellik ve görünümünü bozan 
ruhsatlı veya kaçak yapılanmayı düzeltici gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

6. Üsküdar - Beykoz - Sarıyer - Beşiktaş ilçelerinin Boğaziçi sit 
alanına giren yerlerindeki ruhsat işlemleri İstanbul Belediyesince merkezi 
şekilde ve tek elden yürütülecektir. 

7. Boğaziçi sit alanında birinci grup eski (eserlerin onarım ve 
restorasyonu uygulamasına devam edilecektir. 

8. Boğaziçindeki sanayi, kömür ve akaryakıt tesisleri ile depolar 
uygun yerlere nakledilecektir. Bu amaçla program hedefleri ve zaman 
çizelgesini içeren bir plan hazırlanacaktır. 

9. Boğaziçi Sit Alanı bütününde, başka maksatla kullanımı 
öngörülmemiş olan Milli Emlake ait ve halen boş bulunan alanların Tarım ve 
Orman Bakanlığınca yeşillendirilmesi ve muhafazası için önlemler 
alınacaktır. 

İstanbul Belediyesinin elindeki koru ve mesire yerlerinin de orman 
statüsüne kabulü için gerekli yasa değişiklikleri önerilecektir. 

10. Belirlenecek önceliklere göre hava fotoğraflarından da 
yararlanılarak 1/1000 ölçekli halihazır harita pafta üretimine derhal 
başlanacak, bu paftalara göre kadastral yapı da gözönüne alınarak 1/1000 
ölçekli İmar Tatbikat Planlan yapımına geçilecek ve en erken zamanda 
sonuçlandırılacaktır. 

11. Planlamalarda kullanılmak üzere doğru verilerin belirlenmesi İçin 
Devlet İstatistik Enstitüsü ile işbirliği yapılarak rakamsal tetkiklere 
girişilecektir. 

12. Boğaziçi Sit Alanının tümünü kapsayan Boğaziçi Nazım Planı ve 
Boğaziçi öngörünüm bölgesi 1/1000 ölçekli İmar Tatbikatı Planı, Kararname 
yayınından itibaren 3 aylık bir çalışma döneminde bitirilecek şekilde 
İstanbul Belediyesince özel bir çalışma grubu oluşturulacak, iş programı 
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yaptırılacak, faaliyetleri haftada bir rapor edilecek ve hazırlanan planlar 3 
aylık süre sonunda onaya sunulacaktır. 

13. Bu plan uygulamasının yapılabilmesi İçin gerekli mali kaynak 
aranacak, 1983 mali yılı bütçesine katılması sağlanacaktır.” 

Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen esaslar çerçevesinde 
hazırlanması öngörülen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı planlar 
GEEAYK’ın 24.06.1983 gün ve 15175 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve 
Bakanlıkça 22.07.1983 tarihinde onaylanmıştır 

İmar affı getiren 16/03/1983 tarihli 2805 sayılı Kanun8, “İstisnalar” 
başlıklı 3. maddesinde diğer bazı yerlerin yanısıra İstanbul boğazında bu 
Kanun hükümlerinin uygulanmayacağını ve buralardaki yapılanma 
esaslarının özel kanunlarla düzenleneceğini öngördüğü gibi geçici 1. 
maddesiyle de “Bakanlar Kurulunun; 29 Ocak 1983 tarih ve 17943 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan 83/5760 sayılı İstanbul Boğazının iki yakası ile 
ilgili imar kararı hükümleri, İstanbul Boğazı için özel kanun yürürlüğe 
girinceye kadar uygulanır” hükmünü getirmiştir. 

2805 sayılı Kanunda öngörüldüğü9 üzere Boğaziçi alanına ilişkin 
düzenlemeler içeren Boğaziçi Kanunu 22.11.1983 tarihli Resmi gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2960 sayılı Kanun, önceki sit kararı ve 
plan eklerinde yer alan haritaları esas alarak öncelikle Boğaziçi alanını ve bu 
alandaki bölgeleri coğrafi olarak belirlemiştir. Kanunun “Tanımlar” başlıklı 
2. maddesine göre, 

                                                 
8  “İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan Yapılara Uygulanacak İşlemler ve 

6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun” Resmi 
Gazete 21.03.1983 – 17994. 

9  Boğaziçi Kanun Tasarısı Genel Gerekçesine göre “İstanbul şehri bünyesinde Boğaziçinin 
haiz olduğu her bakımdan kendine has durumu ile yukarıda değinilen 2805 sayılı 
Kanunun, özel bir kanun çıkarılmasını öngörmüş bulunması karşısında, Boğaziçi 
Kanununun öncelik ve ivedilikle çıkarılması gerekli olmuştur. 

 Bu maksatla yapılan çalışmalar sonucunda, 1 inci Ordu Komutanlığınca hazırlanan ve 
Genelkurmay Başkanlığınca da tasvip olunan metin esas alınarak Millî Savunma Bakanlığı 
koordinatörlüğünde 1 inci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı, İstanbul Valiliği, Belediye 
Başkanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı temsilcilerinin katılmasıyla yapılan bir seri toplantı 
sonunda, ilişikteki kanun hazırlanmıştır.” ( Tasarı gerekçesi Milli Güvenlik Konseyi S. 
Sayısı: 728, Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi Cilt 11, 186. Birleşim ekinde yer 
almaktadır. 
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MGK_/d01/c011/mgk_01011186.pdf). 
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Boğaziçi Alanı; Boğaziçi kıyı ve sahil şeridinden, öngörünüm 
bölgesinden, geri görünüm bölgesinden ve etkilenme bölgelerinden oluşan 
ve sınırları ve koordinatları bu Kanuna ekli krokide işaretli ve 22/7/1983 
onay tarihli nazım planda gösterilen alandır.  
Boğaziçi sahil şeridi; Boğaziçi kıyı kenar çizgisi ile 22/7/1983 tarihli 1/5000 
ölçekli nazım planında gösterilen hat arasında kalan bölgedir.  

Öngörünüm bölgesi; Boğaziçi sahil şeridine bitişik olan ve 22/7/1983 
tarihli 1/1000 ölçekli imar uygulama planında gösterilen bölgedir. 

Geri görünüm bölgesi; öngörünüm bölgesine bitişik olan ve 22/7/1983 
tarihli 1/5000 ölçekli nazım planında gösterilen coğrafi bölgedir. 

Etkilenme bölgesi; öngörünüm ve geri görünüm bölgeleri dışında 
22/7/1983 tarihli ve 1/5000 ölçekli nazım planında gösterilen ve Boğaziçi 
sahil şeridi, öngörünüm ve geri görünüm bölgelerinden etkilenen bölgedir. 

Böylece Boğaziçi alanı mevcut haritalar üzerinde işaretlenerek coğrafi 
olarak kuşkuya yer verilmeksizin belirlenmektedir. Nitekim Boğaziçi 
Kanununa ekli krokide “öngörünüm bölgesi”, “geri görünüm bölgesi”, 
“kırsal alana bağımlı etkilenme bölgesi”, “şehir merkezine bağımlı etkilenme 
bölgesi” işaretlenmiştir. 

2. BOĞAZİÇİ KANUNU İLE OLUŞTURULAN ÖRGÜTSEL 
YAPI 

Boğaziçi Kanununun 6. maddesi ile “Boğaziçi Alanında yerleşme ve 
yapılaşmanın planlanması, koordinasyonu, imar uygulamalarının yapılması 
ve denetlenmesi için Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu10, 
Boğaziçi İmar İdare Heyeti11 ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü12 kurulmuştur”. 

                                                 
10  Kanunun 7. maddesine göre “Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu; Başbakan veya 

görevlendireceği Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısının başkanlığında, İmar ve İskan, 
Milli Savunma, Maliye, İçişleri, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Tarım 
ve Orman, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
bakanlarından oluşur. Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri kurul 
toplantılarına çağrılabilir. Kurulun sekreterya hizmeti İmar ve İskan Bakanlığınca 
yürütülür.” 

11  Kanunun 8. maddesine göre “Boğaziçi İmar İdare Heyeti, İstanbul Valisinin başkanlığında, 
İstanbul Belediye Başkanı, İstanbul İl Hukuk İşleri Müdürü, İl İmar Müdürü, İl Sağlık 
Müdürü, Defterdar, Boğaziçi İmar Müdürü, İstanbul Belediyesi İmar Müdürü. Vali ve 
Belediye Başkanının tayin edecekleri birer uzman, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Bölge Kurulu Başkanı, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek ilgili bilim dalı öğretim 
üyesi olmak üzere oniki üyeden oluşur. Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların 
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Böylece Boğaziçi Kanununda öngörülen imar düzeninin uygulanmasında 
özel bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapı çerçevesinde Boğaziçi imar 
planlarının yapılmasını kararlaştırmak, imar planlarını ve diğer ilgili planları 
görüşmek ve kabul etmek, Boğaziçi imar uygulama programlarını 
onaylamak, Boğaziçi imar uygulama programları gereği kamu yatırımlarını 
planlamak ve Bakanlar Kurulunun onayına sunmak gibi görevler Boğaziçi 
İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’na verilirken, Boğaziçi İmar İdare 
Heyeti imar program ve planlarını görüşerek değerlendirme ve görüş 
bildirme görevi verilen bir danışma birimi olarak öngörülmüş ayrıca Heyete 
yıkım işlerini görüşme ve karar verme yetkisi tanınmıştır. İstanbul 
Belediyesine bağlı bir kamu tüzelkişisi13 olarak kurulan Boğaziçi İmar 
Müdürlüğü, temel olarak imar plan ve programlarını hazırlamak, imar 

                                                                                                                   
temsilcileri toplantılara çağrılabilir. Boğaziçi İmar İdare Heyetinin sekreterya hizmeti 
Boğaziçi İmar Müdürlüğünce yapılır.” 

12  Kanunun 9. maddesine göre “İstanbul Belediyesine bağlı kamu tüzelkişiliğine sahip 
Boğaziçi İmar Müdürlüğü; Boğaziçi İmar Müdürü, en çok üç müdür yardımcısı ile gerekli 
planlama, plan uygulama, yapı kontrol, idare ve destek birimlerinden oluşur. (…) Boğaziçi 
İmar Müdürü, (…) İstanbul Belediye Başkanının inhası, İstanbul Valisinin teklifi üzerine 
İmar ve İskan Bakanlığınca atanır.” 

13  Tutanakların incelenmesinden Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne kamu tüzelkişiliği 
tanınmasının temel olarak Boğaziçi Kanununda bu Müdürlüğe özel gelirler sağlanmış 
olmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır: “BAŞKAN — 9 uncu maddenin başında, 
«İstanbul Belediyesine bağlı kamu tüzelkişiliğe sahip» deniyor. Neden böyle dediniz? 
«İstanbul Belediyesine bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü kurulmuştur» diyelim. Daha öz 
olur. 

 TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, kamu tüzelkişiliği de şundan ileri geliyor : Malumunuz bütçesi olacak, 
para harcama meseleleri olacak; İstanbul Belediyesi buranın paralarına el koyar. 

 BAŞKAN — İşte bundan yararlanarak, «Ben kamu tüzelkişiliğine sahibim, beni 
belediyenin diğer müdürlüklerine atayamazsınız» derler. 

 TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, o tabir onu getirmiyor. Malumunuz, kamu tüzelkişiliği; mal sahibi 
olacak, kendi davalarını kendisi takip edebilecek, hukukî sorunlarına kendisi avukatlarıyla 
ve diğer davalara girmek suretiyle yaklaşacak ve mal edinebilecek. Yoksa bir müstakiliyet 
söz konusu değildir. Arz ederim. 

 İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUNLU — Öyle anlaşılıyorsa doğrudur 
efendim. 

 BAŞKAN — Çünkü, «657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir» denmiş. 
Belediyenin bir şubesi oluyor; bütçe kullandığı için «kamu tüzelkişiliğine sahip» diye 
söylenmiş.” Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi Cilt 11, 186. Birleşim, s. 568. 

 (http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MGK_/d01/c011/mgk_01011186.pdf)  
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uygulamalarını, ruhsat ve izin işlemlerini yürütmek, yapıları ve inşaatları 
kontrol etmek, imar mevzuatına aykırı yapılar hakkında alınan yıkım 
kararlarını uygulamak ile görevlendirilmiştir. 

Kanunun 10. maddesinde imar planlarının yapılmasında bu birimlerin 
yetkileri düzenlenmiştir. Buna göre Boğaziçi alanına ait Boğaziçi İmar 
Yüksek Koordinasyon Kurulu kararıyla Boğaziçi İmar Müdürlüğünce 
hazırlanan imar planları Boğaziçi İmar Müdürlüğünce otuz gün süre ile 
asılarak ilan edilecek, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları 
bu süre içinde plana itiraz edebilecek, Boğaziçi İmar Müdürlüğü bu planları 
itirazları ile birlikte inceleyerek görüşünü de ekleyip itirazları İstanbul 
Belediye Başkanlığına, Belediye Başkanlığı da gerekli incelemeleri yaparak 
İmar İdare Heyetine gönderecek, Heyet planları aynen veya düzelterek onay 
için İmar ve İskân Bakanlığına gönderecek ve imar planı Boğaziçi İmar 
Yüksek Koordinasyon Kurulunun onayı İle yürürlüğe girecektir. 

Boğaziçi Kanununun öngördüğü bu yapı uzun ömürlü olmamış ve 
3194 sayılı İmar Kanununun 46. maddesiyle, Boğaziçi Kanununun 6. 
maddesine göre kurulan organlar kaldırılarak bu kuruluşların görev ve 
sorumlulukları İstanbul Büyük Şehir ve ilgili ilçe Belediye Başkanlıklarına 
verilmiştir. Buna göre “2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 2 nci maddesinde 
belirlenen ve 22/7/1983 onay tarihli plana göre Boğaziçi alanında gösterilen 
‘Boğaziçi Sahil Şeridi’ ve ‘Öngörünüm’ bölgelerindeki uygulamalar İstanbul 
Büyük Şehir Belediye Başkanlığınca, ‘gerigörünüm’ ve ‘etkilenme’ 
bölgelerindeki uygulamalar da ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılır.” 

Ancak 46. maddede Boğaziçi Kanununun 6. maddesine göre kurulan 
organların kaldırıldığı belirtilmekle birlikte, 3194 sayılı Kanun 48. 
maddesiyle Boğaziçi Kanununun 10. maddesini tamamen değiştirerek yeni 
yapılaşma koşulları getirmiş ve imar planlarının yapılış usulünü değiştirerek 
Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’nu yeniden ihdas etmiştir.14 
İmar planlarının yapılması açısından Boğaziçi Kanununun 10. maddesinin 
değiştirilmiş haline göre “Gerekli görüldüğü takdirde ‘Boğaziçi Alanı’ için 
yapılan planların revize edilmesi ‘gerigörünüm’ ve ‘etkilenme’ bölgelerinde 

                                                 
14  Boğaziçi Kanununun, 3194 sayılı Kanunun 48. maddesiyle değişik 10. maddesine göre 

“İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu: Başbakan veya görevlendireceği Başbakan 
Yardımcısı veya bir devlet bakanı başkanlığında Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, 
Kültür ve Turizm, Ulaştırma, Tarım Orman ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlarından oluşur. Kurulun sekreterya görevini Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
yürütür.” 
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3030 sayılı Kanuna göre, ‘sahil şeridi’ ve ‘öngörünüm’ bölgelerinde İstanbul 
Büyük Şehir Belediyesince hazırlanarak Belediye Meclisinin kararı ve 
Belediye Başkanının onayından sonra ‘Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon 
Kurulu’ onayı ile yürürlüğe girer.  

İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları, Büyük Şehir 
Belediye Başkanlığında bir ay süre ile ilan edilen ‘Sahil Şeridi’ ve 
‘Öngörünüm’ bölgeleri ile ilgili planlara itiraz edebilir. Ancak, itirazlar 
yürürlüğü durdurmaz. Belediye Başkanlığı planı itirazları ile inceler ve 
görüşünü de ekleyerek Belediye Meclisine sunar. Belediye Meclisi durumu 
bir ay içinde inceleyerek karara varır. Netice, Büyük Şehir Belediye 
Başkanının ve Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun onayı ile 
kesinleşir. 

Plan değişiklikleri de aynı usule göre yapılır.” 

Ayrıca yapılan bu değişiklikle “Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bütçesi, 
personeli ve gelirleri de İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığına 
aktarıl(mıştır)”.  

Boğaziçi Kanunu ile oluşturulan birimlerin kaldırılmasına ilişkin 
değişikleri inceleyen Anayasa Mahkemesi, 

 “Dava konusu maddede amacın, Boğaziçi sahil şeridi, öngörünüm, 
geri görünüm ve etkilenme bölgelerindeki uygulamalarla görevlendirilen 
bazı kuruluşların kaldırılması ve bunların görev ve sorumluluklarının ilgili 
belediye başkanlıklarına devredilmesi olduğuna ve bir yerinden yönetim 
idaresi olan belediyelerin de, Boğaziçi alanında yapılacak uygulamada, 
Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesinin gereği olarak, gerek 
kıyılarla sahil şeritlerinin kamu yararına kullanımını sağlamaya ilişkin 
Anayasa’nın 43. maddesi ve gerek tarih, kültür ve tabiat varlıklarının 
korunması ile ilgili Anayasa’nın 63. maddesi ve bu maddeye göre çıkarılan 
2863 sayılı Yasayı gözönünde bulunduracakları kuşkusuzdur. 

Bu nedenlerle söz konusu madde düzenlemesinde Anayasa’ya aykırı 
bir yön görülmemiştir.” 

gerekçesiyle bu değişiklikleri Anayasaya uygun bulmuştur.15 Anayasa 
Mahkemesi’nin bu kararında yalnızca Kanun’un amacı açısından 
değerlendirme yapıldığı ve idari teşkilata ilişkin anayasal kurallara herhangi 
                                                 
15  Anayasa Mahkemesi, E. 1985/11, K. 1986/29, K.t. 11.12.1986, Resmi Gazete 18.04.1987 

– 19435. 
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bir atıf ya da imar planlarının yapılmasında ve uygulanmasında yetki 
konusuna ilişkin herhangi bir değerlendirme olmadığı not edilmelidir.  

3. BOĞAZİÇİ ALANI İÇİN ÖNGÖRÜLEN ESASLAR 

Boğaziçi Kanununun İkinci Bölümünde Boğaziçi Alanına özel imar 
esasları belirlenmiştir. Kanunun 3. maddesinin ilk haline göre, 

“Boğaziçi Alanının korunması ve geliştirilmesinde ve imar 
mevzuatının uygulanmasında aşağıdaki hususlar esas alınır. 

a) Boğaziçi Alanında yeralan kültürel ve tarihi değerler ve doğal 
güzellikler muhafaza edilir ve doğal yapı korunur. 

b) Boğaziçi Alanı bu Kanunun amaçlarına uygun olarak ve doğal ve 
tarihi çevreye uyumu gözetilerek güzelleştirilir ve geliştirilir.  

c) Boğaziçi Alanında tarihi ve milli kültürümüze dayanan yaşamın 
yeniden canlandırılması, mesire yerlerinin geliştirilmesi ve gezinti 
alışkanlıklarının sürdürülmesi teşvik edilir.  

d) Boğaziçi Alanındaki kültür ve tabiat varlıklarının onarımına öncelik 
verilir. 

e) Boğaziçi Alanındaki yapılar bu Kanun hükümlerine ve imar 
planları esaslarına göre yapılır, aykırı olanlar derhal yıkılır veya yıktırılır.  

f) Boğaziçi Alanında mevcut planda nüfus ve yapı yoğunluğunu 
artırıcı nitelikte plan değişiklikleri yapılamaz. 

g) Boğaziçi kıyı ve sahil şeridinde ve öngörünüm bölgesinde konut 
yapılamaz, tevhit ve ifraz işlemleri yapılmasına izin verilemez. 

h) Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde turizm ve 
rekreasyon amacı ile ayrılan alanlara toplumun yararlanmasına ayrılan yapı 
yapılır ve bu husus tapu sicillerine işlenir. Toplumun yararlanmasına ayrılan 
bu yapılar amaç dışı kullanılamaz.  

i) Boğaziçi Alanında kıyılar ancak kamu yararına kullanılır. 

j) Boğaziçi sahil şeridinde ancak toplumun yararlanacağı dinlenme, 
gezinti ve turizm tesisleri imar planlarına uygun olmak şartı ile yapılabilir. 

k) Boğaziçi Alanında kıyıda ve sahil şeridinde boş alanlar veya 
boşaltılacak sahalar "j" fıkrasındaki esaslara göre değerlendirilir.  
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l) Boğaziçi Alanında kömür ve akaryakıt depoları, tersaneler ve sanayi 
tesisleri kurulamaz. 

m) Boğaziçi su yolunda hurda gemi ve benzeri araçlar bırakılamaz.  

n) Boğaziçi Alanında imar planlarında parseller için belirlenen 
kullanım kararları tapu sicillerine işlenir.  

o) Boğaziçi Alanında kamu hizmet ve tesislerine ayrılan alanlarda 
geçici inşaat müsaadesi verilmez. Ancak; Boğaziçi öngörünüm, geri 
görünüm ve etkilenme bölgelerinde kamu hizmet ve tesislerine ayrılan 
alanlarda 40 m2’yi geçemeyen bekçi kulübesi, büfe, çay ocağı gibi yapılara 
imar uygulama programı uygulanana kadar Boğaziçi İmar İdare Heyetince 
müsaade edilir.” 

Kanunun 4. ve 5. maddeleri orman alanlarını ve yeşil alanları 
düzenlemektedir. Buna göre, Boğaziçi Alanı sınırları içinde Devlet ormanı 
statüsüne alınacak yerler, Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunca 
kararlaştırılarak kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar bedelsiz olarak 
Hazineye devredilecek, özel mülkiyete ait olanlar ise Tarım ve Orman 
Bakanlığınca kamulaştırılacak, Devlet ormanı statüsüne alınan bu yerler, 
Boğaziçi Alanının doğal yapısına uygun olarak düzenlenerek 
ağaçlandırılacak, parklar ve mesire yerleri yapılacaktır. Boğaziçi Alanında 
orman sayılmayan kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel mülkiyete ait 
koru, koruya katılacak alan, çayır, mesire yeri, bostan ve benzeri alanlar 
yeşil alan sayılacak ve bitki varlıkları geliştirilerek muhafaza edilecektir. 

Böylece bir kez daha 1975 yılında çıkarılan Kültür Bakanlığı 
Tebliğinde belirtildiği gibi Boğaziçi Alanının “doluluk ve boşluklarının 
dondurulduğu” ve mevcut durumuyla koruma altına alınarak bu alanda 
uygulanacak esasların -bu kez kanun ile- belirlendiği söylenebilir. Bu 
çerçevede, Boğaziçi Alanında mevcut planda nüfus ve yapı yoğunluğunu 
artırıcı nitelikte plan değişiklikleri yapılamayacak, kıyı ve sahil şeridinde ve 
öngörünüm bölgesinde konut yapılamayacak, sahil şeridi ve öngörünüm 
bölgesinde turizm ve rekreasyon amacı ile ayrılan alanlara toplumun 
yararlanmasına ayrılan yapı yapılacak, kıyılar ancak kamu yararına 
kullanılacak ve sahil şeridinde ancak toplumun yararlanacağı dinlenme, 
gezinti ve turizm tesisleri yapılabilecektir. Gösterilen hassasiyet bu alanda 
nüfus ve yapı yoğunluğunun artmasının engellenmesi, belirlenen bölgelerden 
kıyı, sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde konut yapımının engellenerek bu 
alanlarda ancak toplumun yararlanacağı dinlenme, gezinti ve turizm 
tesislerinin yapılması noktalarında yoğunlaşmaktadır. Hatta Kanunun geçici 
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4. maddesinde “Boğaziçi kıyı, sahil şeridi ve öngörünüm bölgelerinde 
22/7/1983 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli imar 
uygulama planları ile konut kullanımına ayrılmış, ancak yapı yapılmamış 
olan yerlerde yeşil alan statüsü uygulan(acağı)” hüküm altına alınmıştır. Bu 
genel yaklaşıma tek istisna askeri tesisler konusunda tanınmıştır: 19. 
maddeye göre “Boğaziçi Alanında Milli Savunma Bakanlığına tahsisli veya 
savunma amacıyla kullanılması Genelkurmay Başkanlığınca öngörülen 
alanlarda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.” 

Boğaziçi Alanındaki kullanım fonksiyonları açısından bakıldığında, 
özellikle konut kullanımının yasaklandığı görülmektedir. Ancak turizm 
tesisleri sözkonusu olduğunda Kanun metninde ancak toplumun 
yararlanacağı tesislerden söz edildiğinden, bu alanda yalnızca umumi tesisler 
mi yapılabilir yoksa umuma açık tesislerin de yapılması mümkün müdür 
tartışılabilir. Kanun metninden belli bölgelerde konut kullanımına ilişkin 
yasaklar getirildiği ve turizm tesislerinin bu bölgelerde yapılmasının 
engellenmediği, turizm tesislerinin de hem umumi hem de umuma açık 
yerleri içerebileceği sonucuna varmak mümkündür. Milli Güvenlik Konseyi 
görüşme tutanaklarına bakıldığında da, konut kullanımının yasaklanması 
dışında böyle bir sorunun gündemde olmadığı ve örneğin otellerin turizm 
fonksiyonu içinde değerlendirildiği görülmektedir.16    

                                                 
16  Konu, alanda nüfus ve yapı yoğunluğunun artırılmasını engelleyen düzenleme dolayısıyla 

tartışılmış görünmektedir: 
 “BAŞKAN — (f) fıkrasındaki, «Boğaziçi alanında nüfus ve yapı yoğunluğunu artırıcı 

nitelikte yapı yapılamaz» hükmünden kastımız nedir? Yani yüksek katlı binalar mı 
yapılamayacak? 

 TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu plan yapımının ilkesidir, hem yükseklik, hem de yoğunluk 
bakımından. 

 BAŞKAN — Plan var zaten. Yoksa plan yapılmadı mı? 
 TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Tekrar bir daha plan 

yapılırken (bu planlar ileride de yapılabilir, bunlar Boğaziçi alanlarının yapımında dikkate 
alınacak hususlar), nüfus ve yapı yoğunluğunu artırıcı şekilde yapılmayacak; bu planlar 
tadil edilirken de nüfus ve yapı yoğunluğunu artıracak şekilde tadil edilmeyecek. O 
anlamda ileriye dönük olarak hüküm getirildi efendim. 

 BAŞKAN — Bir kere de Bakanlık temsilcisini dinleyelim. 
 EROL ÜNAL (İhtisas Komisyonu Üyesi – İmar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın 

Cumhurbaşkanım, bu konuyu şöyle arz etmek istiyorum: Bu plan yapıldı ve şimdi 
belirlendiği gibi uygulamaya konacak. Yalnız, belki ileride plan değişikliğiyle bütün 
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Boğaziçi Kanununda öngörülen imar esaslarına ilişkin en radikal 
sayılabilecek iki hüküm olan 3. maddenin (f) ve (g) fıkraları, 3194 sayılı 
İmar Kanunu ile değiştirilmiştir. İmar Kanununun 47. maddesiyle; Boğaziçi 
Kanununun (f) fıkrasında yer alan “Boğaziçi Alanında mevcut planda nüfus 
ve yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte plan değişiklikleri yapılamaz” hükmü, 
“Boğaziçi alanında mevcut planda nüfus ve yapı yoğunluğu gözönüne 
alınmak kaydı ile plan değişikliği yapılabilir” biçiminde, (g) fıkrasında yer 
alan “Boğaziçi kıyı ve sahil şeridinde ve öngörünüm bölgesinde konut 
yapılamaz, tevhit ve ifraz işlemleri yapılmasına izin verilemez” hükmü 
“Boğaziçi öngörünüm bölgesinde parsel büyüklüğü 5.000 m2’den az 
olmamak, İfraz işlemleri yapılmamak ve T.A.K.S. (Taban Alam Kat Sayısı)' 
azamî % 6 ve 2 katı (H= 6.50 m. irtifaı) geçmemek şartı ile «konut» İnşaatı 
yapılabilir. Blok adedi serbesttir. 

Orman, koru, ağaçlandırma ve yeşil alanlar da yukarıdaki esasa 
tabidir. Yalnız bu alanların tabiî vasıflarının korunmalarına özen gösterilir. 
Ancak, kat alanı ve irtifa ne olursa olsun İmar Kanununun ilgili maddelerine 
göre yapı sahipleri ruhsat ve iskân alma mecburiyetinde olup, bu işlemler 
yalnızca İstanbul Büyük Şehir Belediyesince avan ve tatbikat projelerine 
göre yapılır” biçiminde değiştirilmiştir. 

Bu doğrultuda İmar Kanunu 48. maddesiyle, Boğaziçi Kanununun 10. 
maddesini de tamamıyla değiştirmiş ve bu maddede, imar planı 
değişikliklerinin nasıl yapılacağına ilişkin hükümlerin yanında 1. fıkrasında 
konut yapımı ile ilgili kurallar öngörmüştür. Buna göre, 

                                                                                                                   
İstanbul’a hatta Türkiye’ye hitap edecek büyük üniversiteler, hastaneler gibi, nüfus 
yoğunluğunu etrafına toplayacak tesisler yapılmasın diye almıştık. Arzım budur. 

 BAŞKAN — Öyleyse otel de yaptırmazlar. 
 EROL ÜNAL (İhtisas Komisyonu Üyesi – İmar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Otel 

müsaadesi var, Sayın Cumhurbaşkanım. 
 BAŞKAN — Hayır; birisi çıkar, «Burada böyle bir madde var» der. 
 EROL ÜNAL (İhtisas Komisyonu Üyesi – İmar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın 

Cumhurbaşkanım, o turizmle ilgili olduğu için teşvik ediliyor. 
 BAŞKAN — «Bin yataklı otel yaptırıyorsunuz siz buraya, nüfus yoğunluğunu artıracak, 

bir sürü insan gelecek; binaenaleyh yapamazsınız» derler. Böyle her tarafa çekilebilir bir 
madde bu. 

 İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
turizm ve otellerle ilgili başka bir madde var.” Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi 
Cilt 11, 186. Birleşim, s. 559. (http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/ 
TUTANAK/MGK_/d01/c011/mgk_01011186.pdf) 
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 “«Gerigörünüm» bölgesinde Taban Alan Kat Sayısı (T.A.K.S.) azamî 
% 15 ve 4 katı (H= 12.50 m. irtifaı), «Etkilenme» bölgesinde ise gene Taban 
Alan Kat Sayısı (T.A.K.S.) % 15 ve 5 katı (H= 15.50 m. irtifaı) geçmemek 
şartı ile konut yapılabilir. Daha önce belediyeye bilabedel terk edilmiş veya 
edilecek olan alanlar bu hesaba dahil edilir. Hesabat brüt alan üzerinden 
yapılır. 1/1/1982 den sonra alınmış «Yüksek Anıtlar Kurulunun» kararları ile 
22/7/1983 onay tarihli planda kazanılmış haklar saklıdır.” 

Bu değişiklikler Anayasa Mahkemesi’nin önüne gitmiş ve 
Mahkemece yorumlanarak Anayasa’ya uygunlukları değerlendirilmiştir. 
Boğaziçi Kanununun (f) fıkrasında yapılan değişikliği inceleyen Anayasa 
Mahkemesi, 

“2960 sayılı Yasanın 3. maddesinin (f) fıkrası; ‘Boğaziçi alanında 
mevcut planda nüfus ve yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte plan değişikliği 
yapılamaz’ biçiminde iken, 3194 sayılı Yasanın dava konusu edilen 47. 
maddesindeki düzenleme ile ‘Boğaziçi alanında mevcut planda nüfus ve yapı 
yoğunluğu gözönüne alınmak kaydı ile plan değişikliği yapılabilir’ şeklinde 
değiştirilmiştir. Sözü edilen fıkranın ilk halinin daha kesin bir anlam içerdiği 
kuşkusuzdur. Yapılan değişiklikle bu hükme esneklik kazandırılarak, nüfus 
ve yapı yoğunluğu gözönüne alınmak koşuluyla bunu artırıcı nitelikte de 
olabilecek plan değişikliğine olanak sağlanmaktadır. Daha önceki 
bölümlerde belirtildiği gibi, dava dilekçesinde; Boğaziçi Yasası’na ilişkin 
hükümler için ayrı ayrı gerekçe gösterilmemekte, sadece yapılan değişikliğin 
kamu yararından çok kişi yararını gerçekleştirilmeye yönelik olduğu ifade 
edilerek bunun Boğaziçi’nin doğal yapısını bozacağı ileri sürülmektedir. 
Anayasa’nın 11. maddesi uyarınca; Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve 
yargı organlarını bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Bu durumda; Boğaziçi 
alanında yapılacak bir uygulamada, Anayasa’nın 43, 56. ve 63. maddelerinde 
yer alan hükümler gözönünde bulundurulacaktır. Esasen Anayasa yargısı 
bakımından Anayasa’ya açık bir aykırılık söz konusu olmadığı sürece bu tür 
düzenlemelere müdahale olanağı bulunmamaktadır. Kaldı ki, yapılacak plan 
değişikliklerinin idari yargı mercilerinin denetimine tabi olacağı ve bu 
denetim sırasında da ‘kamu yararına’ uygunluğunun araştırılacağı 
kuşkusuzdur. 

Bu nedenlerle, dava konusu 47. maddenin, 2960 sayılı Boğaziçi 
Kanunu'nun 3. maddesinin (f) fıkrasını değiştiren hükmünün Anayasa’ya 
aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.” 
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gerekçesiyle iptal istemini reddetmiştir.17 

Boğaziçi Kanununun görüşülmesi sırasında “Boğaziçi alanında 
mevcut planda nüfus ve yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte plan değişikliği 
yapılamaz” hükmü yapılan tartışmalar sonrasında kabul edilmiştir. Bu 
biçimiyle kabul edilen hüküm İhtisas Komisyonu’nun kabul ettiği ve Milli 
Güvenlik Konseyi’ne sunduğu metinde “Boğaziçi alanında nüfus ve yapı 
yoğunluğunu artırıcı nitelikte yapı yapılamaz” biçimindedir.18 Milli 
Güvenlik Konseyi görüşme tutanaklarının incelenmesinden kanun 
koyucunun amacının bir anlamda Boğaziçi alanında nüfus ve yapı 
yoğunluğunu mevcut haliyle “dondurmak” olduğu anlaşılmaktadır.19 Ancak 

                                                 
17  Anayasa Mahkemesi, E. 1985/11, K. 1986/29, K.t. 11.12.1986, Resmi Gazete 18.04.1987 

– 19435. 
18  Bu hükmün karşılığı, Hükümetin teklif ettiği metinde “(…) Boğaziçi Alanında nüfus 

yoğunluğunu artırıcı nitelikte yapılanmalara (…) müsaade edilmez” biçiminde yer 
almaktadır. S. Sayısı 728. 
(http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MGK_/d01/c011/mgk_01011186.pdf) 

19  “(İmar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, esasen «Burada plan 
değişikliği yapılamaz» 

 şeklinde yorumlayabiliriz, müsaadeniz olursa? 
 BAŞKAN — O da olmaz. Bir plan değişikliği yapılamaz olur mu? Yarın, öbür gün bir 

zaruret olsa, ne olacak? Yalnız bugünkü bir yönetim mi bunu düşünmüş? Onbeş sene sonra 
gelirler, «olmadı burası, şu planı değiştirelim de şu yolları şuradan geçirelim, böyle 
yapalım» diyebilirler. «Bu yol kâfi gelmedi, buradan bir yol açalım. Şuraya bir yeşil saha 
yapalım, burayı kaldıralım» diye düşünürlerse (ki bu Kur’anı Kerim değil ki, Allah’ın emri 
değil ki değiştirilemez olsun) değiştirirler. 

 İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUNLU — O hususlar tartışılmış ve plan 
değişikliğinin gerekliliği vurgulanmış efendim. Burada kastedilen, birtakım özel 
durumlarda, oraya nüfusu çekecek, yapıları artıracak, yapı yoğunluğunu artıracak bir 
değişikliğe imkân olmayacak. Mesela, biz şu andaki planda yüzde onbeşe müsaade 
etmişiz; kaldırıp ileride yüzde altmış yerleşim diyebilirler. Böyle yapı yoğunluğunun 
artırılması olmasın diyen bu hüküm getirilmektedir. 

 BAŞKAN — Nüfus artışını önlemek için o yerleri cazip hale getirmemek lazım. Yani, 
«Boğaziçi'nin güzelliğini bırakın, toprak halde bırakın, güzel şeyler yapmayın, Kimse de 
buraya gelmesin» demektir. Cazip hale getirmezseniz, nüfus artışı da olmaz; aksi halde 
nüfus artışı olur. İstanbul ilimizin nüfusu zaten kendiliğinden artıyor 

 ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Boğaziçi yerleşim alanını bugünkünden daha 
genişletmemek anafikri var. Bugün ne kadar yerleşilmişse ki, yapılamaz deniyor bina, o 
kadar kalacak. Onun geri kalanındaki yerler artık bir rekreasyon, bir eğlenme, eğlence 
sahası halinde kullanılacak. Yeniden nüfus artımı olmayacak. 

 İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUNLU — Plan değişiklikleriyle buna doğru 
tekrar yeni bir kayma olmasın düşüncesi var. 
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 BAŞKAN — Ona ait hüküm «yapılamaz» diye geçmedi mi? 
 TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Komisyonu Başkanı) — (g) fıkrasında var 

efendim. 
 BAŞKAN — Maddenin (g) fıkrasında, «Boğaziçi kıyı ve sahil şeridinde ve öngörünüm 

bölgesinde konut yapılamaz, tevhit ve ifraz işlemleri yapılmasına izlin verilemez» hükmü 
getirilmiş zaten. 

 TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, (f) ve (g) fıkraları birbirini tamamlayıcı ve bütünleyici mahiyettedir. 

 BAŞKAN — Bu (f) fıkrası ileride birçok ihtilaflar doğurur. Herkes kendine göre başka 
türlü yapar ve uygular. İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUNLU — Sayın 
Cumhurbaşkanım, (f) fıkrasını çıkarıp da (g) fıkrası kalırsa, arkadaşımızın belirttiği gibi 
konut yapılamaz; ama üniversiteyi, hastaneyi ve tüm tesisleri getirip oraya yaparlar. 

 BAŞKAN — Ama altındaki fıkralarda onunla ilgili hükümler de var. (j) fıkrasında; 
«Boğaziçi sahil şeridinde ancak toplumun yararlanacağı dinlenme, gezinti ve turizm 
tesisleri imar planlarına uygun olmak şartı ile yapılabilir» deniyor. 

 TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Komisyonu Başkanı) — O, sahil şeridi ile 
ilgili efendim. 

 BAŞKAN —Yine (i) fıkrasında; «Boğaziçi alanında kıyıda ve sahil şeridinde boş alanlar 
veya boşaltılacak sahalar (j) fıkrasındaki esaslara göre değerlendirilir» hükmü yer 
almaktadır. Yine, oraya turistik tesisler yapılacağı işaretlenmiş. 

 TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Bu fıkra da, kıyıda 
ve sahil şeridindekilerle ilgilidir efendim. 

 BAŞKAN — Yine (i) fıkrasında: «Boğaziçi alanında kıyılar ancak kamu yararına 
kullanılır» hükmü yer almış, 

 TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın 
Cumhurbaşkanım. Tabiî (f) fıkrası tüm Boğaz'ı ilgilendiren bir fıkradır. Malumunuz (g) 
fıkrası ise, kıyı ve sahil şeridinde ve öngörünüm bölgesinde konut yapılamamasına ilişkin 
hükümleri taşımaktadır. Halbuki geri görünüm bölgesi ve etkilenme bölgesinde konut 
yapılacak; ancak bu, nüfus ve yapı yoğunluğunu artıcı şekilde olmayacak. Yüksek 
malumları, «Boğaziçi taşlaştı» deniliyor efendim. 

 BAŞKAN — Geçen gün konuşurken onu sordum: Görünümün arkasındaki sahayı niye 
durduruyoruz? Yapılırsa yapılsın. 

 İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUNLU — Yapılacak efendim. 
 BAŞKAN — Hayır, yapılmıyor; beş kilometreye, kadar öngörünüm merkezi dahil olmak 

üzere arkasındaki yerler de buna dahil. 
 TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 

Cumhurbaşkanım, konut yapılacak efendim. 
 ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Konut yapılacak. Geçen gün aynı soruyu 

sormuştuk. Geri görünüm bölgesinde konut yapılabilecek. 
 TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Yüksek malumları 

(g) fıkrası Boğaziçi kıyı ve sahil şeridindekilerle ilgilidir. 
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 BAŞKAN — Tamam anladım da, (f) fıkrasına göre de yapamaz, (f) fıkrasına göre 

«Boğaziçi alanında» demekle, hepsi dahil oluyor. O fıkrayı bir kere daha okuyorum: 
«'Boğaziçi alanında nüfus ve yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte yapı yapılamaz.» 

 ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O türde yapılamaz efendim. 
 BAŞKAN — Ben de diyorum ki, yaparsa ne olur? 
 İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, bugünkü 

plandakilere hak veriliyor ve alınmıyor. Yarın başka bir yöntemle - Sayın Komutanımızın 
belirttiği gibi katsayı artırılır, yoğunluk artırılır, tekrar oraya yapılaşma imkânı 
yaratılabilir.  

 BAŞKAN — Boğaz'dan geçerken görünmüyorsa, artırılırsa artırılsın. Dereye gelen bir 
yerde altı, yedi katlı bina yapılırsa ne mahzuru olabilir? 

 İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUNLU — O zaman, bunun bugünden 
verilmesinde fayda var; biz «ileride değişiklik olmasın» arzusundayız. 

 ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Zaten dereye gelen yerler için- planda beş kata 
kadar müsaade veriliyor. Yukarı gelen yerlere de ırki veya üç kata kadar müsaade vermiş. 
Yani, şimdi onlardan daha büyük bir tesisi, daha kompleks halinde olanları düşünüyorlar. 

 İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, artık son 
şeklini alsın bu kararla ve oralarda büyük değişiklikler olmasın. 

 BAŞKAN — Bana yumuşak gelmedi. 
 ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Boğaziçi Üniversitesinin genişlemesiyle ilgili konu 

var, onunla ilgili düşünülmüş. 
 BAŞKAN — O husus, öngörünüm bölgesinde, ki ben onu kabul ediyorum, öngörünüm 

bölgesinde hiçbir şey yapmayalım; ama onun arkasındaki yerlere ne karışıyoruz? 
 TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 

Cumhurbaşkanım, oraya planda üç kattan beş kata kadar müsaade edildi. Dere içinde 
görünmeyen yerlerde beş kata kadar, yukarılara çıktıkça iki veya üç kata kadar müsaade 
edildi. 

 BAŞKAN — Güzel; ama halen yapılmamış alanlar var. Parselasyonu yapılmış, ama henüz 
inşaat yapılmamış. 

 öngörünümün arkasında böyle yerler oldu. «Nüfus artırıcı değişiklik yapılamaz» 
denildiğine göre, ileride yetkililer, «Buraya ben bir şey yaptırmam» derse ne olacak? 

 İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUNLU — Bizim kastettiğimiz, «hiç 
yapılamaz» gibi anlaşılıyor. O zaman arkadaşlarımızın dedikleri gibi «mevcut planda 
yoğunluk artırıcı değişiklikler yapılamaz»dır amacımız. Söylenmek istenen «hiç yapılamaz 
» değil. 

 BAŞKAN — «Boğaziçi alanında, ki onun gerisi de dahil, nüfus artırıcı» demek, yeni bir 
ev yapmayacaksın demektir. 

 TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Şöyle diyebiliriz; 
«Mevcut plan değiştirilerek nüfus ve yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte plan değişikliği 
yapılamaz». 
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Anayasa Mahkemesi’nin bu kararıyla mevcut plandaki nüfus ve yapı 
yoğunluğunun kamu yararı çerçevesinde artırılabileceği kabul edilmekle bir 

                                                                                                                   
 SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri) — Öyle saha vardır ki 

planda değişiklik yapılması gerekir. 
 İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, Boğaziçi 

özel ilgi gösterdiğimiz bir konu olduğu için, elde bitirilmiş bir planımız var, o plandan 
sonra yeni bir dönem gelir, «üç katlıların yıkılmasına ve on katlı yapılmasına» diye tasdiki 
yaptırır, onu yaptırmayı istemiyoruz. 

 SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri) — Planda değişiklik 
yapılması gerekebilir. Değişiklik vukuunda ne olacak? 

 BAŞKAN — Bir kanuna «plan değişemez» diye hüküm konmaz. Böyle şey olmaz. Bir 
plan, ihtiyaca göre değiştirilebilir de. Bugün yapılan plan en ideal plan mıdır; değildir. 
İleride bir başka şehircilik mimarı gelir ve «burası yanlış yapılmış, böyle şey olmaz, burayı 
değiştirelim der ve yeni bir plan yapabilir. Onun için plan değiştirilmeyecek diyemeyiz. 

 ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Anladığım kadarıyla, eğer geri bölgeye (etkilenme 
bölgesi de dahil olmak üzere) müsaade edilirse büyük müesseseler gelir buraya yapı yapar; 
onların etkilenmesiyle Boğaz’ın diğer altyapı tesislerini de etkileyebilir, kanalizasyon, 
elektrik, su vesaire gibi şeyleri. Çünkü, herkes oraya gitmeyi istiyor. Bunu önlemek için, 
bazı müsaadeler vermişler; fakat fazla büyük şeyler yapmasınlar diye kayıt konmuş. Kasıt 
budur. Benim anladığım bu. Bırakırsanız, herkes gelir ve mutlaka o bırakılan alanı 
doldurabilir diye düşünülmektedir. Birinci ve ön kısma gelemeyecek, onun arkasındaki 
bölüme de gelemeyecek, etkilenme atanına gelebilir ve orayı doldurabilirler. Gaye bu 
zannediyorum. 

 BAŞKAN — O zaman, «Boğaziçi alanında mevcut planda nüfus ve yapı yoğunluğunu 
artırıcı nitelikte plan değişiklikleri yapılamaz» diyelim. 

 İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUNLU — Daha iyi olur efendim. Orada 
verdiğimiz yoğunluğu göz önüne alarak, beş parsele toplam ne tutuyorsa, birleştirir ve 
parselde kullanabilir.  

 BAŞKAN — Yani plan değişikliği yapılır ama, iki katlıyı dört katlıya çıkarıcı yönde, 
nüfus ve yapı yoğunluğunu artırıcı bir plan değişikliği yapılamaz. Yoksa yapı yapılamaz 
değil. 

 ÎMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUNLU — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 
 BAŞKAN — Maddenin (f) fıkrasını yeniden okutuyorum: «f) Boğaziçi alanında mevcut 

planda nüfus ve yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte plan değişiklikleri yapılamaz.» 
 BAŞKAN — Sizin de kastınız bu idi değil mi? 
 İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUNLU — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 
 BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 3 üncü maddeyi, (f) 

fıkrasındaki bu değişiklikle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.” Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi Cilt 11, 186. Birleşim, s. 559-
562. (http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MGK_/d01/c011/mgk_01011186. 
pdf) 
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anlamda Boğaziçi alanının korunmasının anayasal değerde olmadığı da 
saptanmaktadır.   

Boğaziçi alanında kıyı, sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde konut 
yapılmasının yasaklanmasına ilişkin (g) fıkrasının değiştirilmesine ilişkin 
hükmü inceleyen Anayasa Mahkemesince bu kez, 

“2960 sayılı Kanunun 3. maddesinin değişiklikten önceki (g) fıkrası; 
‘Boğaziçi kıyı ve sahil şeridinde ve öngörünüm bölgesinde konut yapılamaz, 
tevhit ve ifraz işlemleri yapılmasına izin verilemez’ biçiminde iken, 3194 
sayılı Yasanın 47. maddesi ile değiştirilen yeni düzenlemede ise; kıyı ve 
sahil şeritlerinden söz edilmeksizin, öngörünüm bölgelerinde belli koşullarla 
konut inşaatına izin verilmekte ve ayrıca tevhit işlemleri yapılmasına da 
olanak sağlanmaktadır. Bu fıkranın dikkati çeken başka bir özelliği de küçük 
parsel sahiplerini tevhide zorlayacak biçimde parsel büyüklüğü 5000 m2’den 
az olan inşaatlara izin verilmemesidir. Ayrıca bu büyüklükteki parsel içinde 
taban alanı kat sayısının azami % 6 ve kat adedinin iki, yüksekliğin ise 650 
metreyi geçemeyeceği kabul edilmektedir. Anılan fıkranın ikinci 
paragrafında ise, orman, koru, ağaçlandırma ve yeşil alanların da aynı 
esaslara tabi olduğu ancak, bu doğal özelliklerinin korunmalarına özen 
gösterileceği ifade edilmektedir. Son paragrafta ise (g) fıkrası kapsamına 
giren yerlerde kat alanı ve yüksekliğe bakılmaksızın ruhsat ve kullanma izni 
alma zorunluğu getirilmektedir. 

Anayasa’nın 2. maddesinde; ‘Türkiye Cumhuriyetinin, toplumun 
huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti’ olduğu belirtilmektedir. 
Yasaların kamu yararına dayanması gereği kuşkusuz hukuk devletinin önde 
gelen unsurlarından birisini oluşturmaktadır. Anayasa Mahkemesinin 
22.6.1972 günlü, E: 1972/14, K: 1972/34 sayılı kararında, ‘Hukuk Devleti 
ilkesinin öğeleri arasında yasaların kamu yararına dayanması ilkesinin de var 
olduğu’ açıklanmıştır. Bu karara göre, ‘Anayasa’nın 2. maddesinde 
tanımlandığı üzere Devletimiz bir hukuk devletidir. Hukuk devleti ilkesinin 
öğeleri arasında yasaların kamu yararına dayanması ilkesi vardır. Bu ilkenin 
anlamı kamu yararı düşüncesi olmaksızın başka bir deyimle yalnızca belli 
kişilerin yararına olarak herhangi bir yasa kuralının konulamayacağıdır. 
Buna göre çıkarılması için kamu yararı bulunmayan bir yasa kuralı 
Anayasa’nın 2. maddesine aykırı olur ve dava açıldığında iptali gerekir.’ 
Anayasa Mahkemesinin bu kararında yer alan görüşler doğrultusunda 
sağlıklı bir sonuca varılabilmesi için 2960 sayılı Yasa ile onu değiştiren 3194 
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sayılı Yasa'nın konuya ilişkin hükümlerinin hangi amaca yönelik 
bulunduklarının saptanması bakımından her iki Yasa'nın ilgili hükümlerinin 
birlikte incelenmesi gerekir. 

2960 sayılı Boğaziçi Yasası’nın değişiklikten önce 3. maddesinin (g) 
fıkrasında; ‘Boğaziçi kıyı ve sahil şeridinde ve öngörünüm bölgelerinde 
konut yapılamaz, tevhit ve ifraz işlemleri yapılmasına izin verilemez.’ 
denilmek suretiyle yasa koyucu burada, öngörünüm bölgesini sahil şeridi ile 
aynı hukuki rejime tabi tutarak konut yapımını yasaklamıştır. Aynı 
maddenin (h) fıkrasındaki; ‘Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde 
turizm ve rekreasyon amacı ile ayrılan alanlara toplumun yararlanmasına 
ayrılan yapılar yapılır ve bu husus tapu siciline işlenir. Toplumun 
yararlanmasına ayrılan bu yapılar amaç dışı kullanılamaz’ hükmü ile 
öngörünüm bölgesinde de sahil şeridindeki rejimin uygulanacağı 
vurgulanmıştır. Böylece yasa koyucu bu şekildeki düzenleme ile büyük bir 
kesimin, Boğaziçi kıyı ve sahil şeridinden yararlanmasını sağlamak amacıyla 
öngörünüm bölgesini sahil şeridinin hukuki rejimine tabi tutarak burada özel 
yapılanmayı sınırlamış, ancak; turizm ve rekreasyon amacı ile ayrılan 
alanlarda toplumun yararlanmasına ayrılan yapı yapılmasına izin vermiştir. 
Bu ayrıntılı düzenlemenin kamu yararını gerçekleştirmeye yönelik olduğu 
açıktır. 

3194 sayılı Yasa ile getirilen değişiklikte ise; 2960 sayılı Yasadaki 
düzenlemede yer alan kıyı ve sahil şeritlerinden söz edilmemekte, 
öngörünüm bölgesi; orman, koru, ağaçlandırma ve yeşil alanlar da dahil 
olmak üzere bazı sınırlandırmalarla özel yapılanmaya açılmaktadır. 2960 
sayılı Yasanın 5. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, Boğaziçi alanında 
orman sayılmayan kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel mülkiyete ait 
koru, koruya katılacak alan, çayır, mesire yeri, bostan ve benzeri alanların 
yeşil alan sayılacağı ve bitki varlıklarının geliştirilerek muhafaza edileceği, 
bu alanlardaki bitki varlıklarının yok edilmesi veya tahrip edilmesinin yasak 
olduğu belirtilmektedir. Yapılan değişiklikle öngörünüm bölgesi yönünden 
bu yasaklama da etkisiz hale getirilmektedir. Bu koşullarda, 3194 sayılı Yasa 
ile getirilen değişikliğin ‘kamu yararını’ gerçekleştirmek amacına yönelik 
olduğu kabul edilemez. Zira bu yeni düzenlemeden ancak parsel büyüklüğü 
5000 m2’nin üstünde, ya da altında olup ta komşu parselleri satın alma gücü 
bulunan mülk sahipleri yararlanabileceklerdir. Eski düzenleme ile hak 
sahiplerinin sadece konut yapmaları yasaklanmış olup, toplumun 
yararlanmasına açık bina ve tesisler yapmaları engellenmediğine göre, anılan 
yerlerin bakımsız bir hale geleceği yolundaki iddianın da gerçeği yansıttığı 
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ileri sürülemez. Öte yandan T.A.K.S. (Taban Alan Kat Sayısı)nın büyük 
tutulması ve blok adedinin serbest bırakılması, bunun da ötesinde orman, 
koru, ağaçlandırma ve yeşil alanların da aynı koşullarla yapılanmaya 
açılması gibi hususlar gözönüne alındığında, yasa koyucunun buraları 
koruma amacı ile bu şekilde bir düzenlemeye yöneldiği düşünülemez. Yeni 
düzenlemenin, ne ölçüde kamu yararını gerçekleştirmeğe yönelik olduğu 
meselesi Anayasa yargısının ilgi alanı dışında kalmakta ise de; Anayasa 
Mahkemesinin yukarıda değinilen kararında belirtildiği gibi; sözü edilen 
hükmün kamu yararına dayanmadığının saptanması halinde, ortaya haklı bir 
iptal nedeni çıkmış olacaktır. Boğaziçi Yasası ile ilgili hükümler tasarıya 
komisyon aşamasında eklenmiş olduğundan, bu konuda yasanın 
gerekçesinden yararlanmak mümkün olmamaktadır. Bu durumda Yasanın bu 
hükmü ile doğurduğu sonuçların değerlendirilmesi suretiyle konu sağlıklı bir 
biçimde çözüme bağlanabilecektir. 

Yukarıda açıklandığı gibi; 3194 sayılı Yasanın 47. maddesi (g) 
fıkrasının getirdiği değişiklikle; önceden ancak toplumun yararlanmasına 
açık yapılar yapılmasına izin verilen Boğaziçi öngörünüm bölgesi, belli 
koşullarla da olsa sonuç olarak, yeşil alanları da kapsar biçimde konut 
inşaatına açılmış bulunmaktadır. Bu sonuç, yasa koyucunun amacının, 
Boğaziçi öngörünüm bölgesini kamu yararını gözönünde tutarak korumak 
değil, buna yeşil alanları da dahil etmek suretiyle özel yapılanmaya açmak 
olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca, Anayasa’nın 56. maddesinin birinci fıkrasında ‘Herkes, 
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir’ denilmektedir. 2960 
sayılı Yasanın 3. maddesinin değişiklikten önceki (g) fıkrası ile kamu yararı 
gözetilerek, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevreden yararlanmasını 
sağlamak amacıyla Boğaziçi öngörünüm bölgesinde konut inşaatını 
yasakladığı anlaşılmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle 3194 sayılı Kanunun 47. maddesinin, 2960 
sayılı Boğaziçi Kanunu’nun 3. maddesinin (g) fıkrasını değiştiren 
hükümlerinin, Anayasa’nın 2. ve 56. maddelerine aykırı olduğu sonucuna 
varılmıştır.” 

Anayasa Mahkemesi’nin vardığı bu sonuç çeşitli yönlerden 
değerlendirmeye ve bu doğrultuda eleştiriye açıktır. Öncelikle Anayasa 
Mahkemesi’nin belli bir bölgedeki imar planını ilgilendiren bir konuda 
yaptığı değerlendirmede Anayasa’nın 2. ve 56. maddelerindeki oldukça 
genel hükümleri kullanması ve bunların somutlaştırılması için herhangi bir 
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dayanak aramaması eleştirilebilir. Böyle bir yaklaşım, kararı teknik yönden 
zayıflatmakta ve böylece Anayasa Mahkemesi’ne yanlışlanması mümkün 
olmayan bir alanda hareket serbestîsi tanımaktadır. Kamu yararına uygunluk 
dolayımıyla Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesine 
aykırılıkla ilgili saptama, bu kararda en somutlaştırılmış kabul olarak 
görülebilir. Ancak Boğaziçi alanının belli bölgelerinde konut kullanımının 
yasaklanması ile burada turizm tesisleri de dahil olmak üzere ancak 
toplumun kullanımına açık tesislerin yapılabileceğinin öngörülmesi arasında 
kamu yararına uygunluk açısından yapılacak bir tercihin teknik hukuki 
dayanaklarını bulmak güç görünmektedir. Somut bir alanın korunması 
açısından, özel mülkiyet – kamu mülkiyeti ayrımı bile dikkate alınmadan 
yalnızca kullanım fonksiyonları esas alınarak kamu yararına uygunluk 
denetimi yapılması yetersiz kalacaktır. Konunun Anayasa’da teminat altına 
alınan mülkiyet hakkı dikkate alınmadan değerlendirilmesi de önemli bir 
eksikliktir. Bu aşamada Anayasa Mahkemesi’nin referans aldığı normlar 
açısından da bir derecelendirme yapılması gerekmektedir. Özel mülkiyetin 
yasaklanmadığı bir alanda konut kullanımının yasaklanması ile 
gerçekleştirilecek amacın mülkiyet hakkına getireceği sınırlama açısından 
anayasaya uygunluğunun tartışılması gereken bir durumda, bizatihi 
kendisinin anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi gereken Boğaziçi 
Kanunu ile getirilen konut yasağının anayasaya uygunluk denetiminde 
referans norm olarak kullanılması çelişki doğuracaktır. Daha basit bir ifade 
ile, belli bir alanda konut kullanımının yasaklanmasının kamu yararına ve 
dolayısıyla anayasaya uygun olduğu kabul edilebilir. Ancak bu, her zaman 
tersinin de -yani yasağın kaldırılmasının anayasaya aykırı olduğunun- doğru 
olduğu anlamına gelmez. Kaldı ki yukarıda değinilen 2805 sayılı Kanunun 3. 
maddesinde İstanbul Boğazının yanında Çanakkale Boğazı için de 
yapılanma esaslarının özel kanunla düzenleneceği öngörülmüş ancak 
Çanakkale Boğazı için özel bir kanun çıkarılmamıştır. Salt belli bir alana 
ilişkin kanun yapılmış olması, kendiliğinden bu alanın korunmasının 
anayasal değerde olduğu sonucunu doğurmayacağı gibi örneğin Çanakkale 
Boğazının özel bir kanuna konu kılınmaması, korunmaya değer olmadığı 
anlamına da gelmez. Anayasa Mahkemesi’nin kamu yararına açıkça 
aykırılığı saptamakta değiştirilen kanun metnini kullanmasının zayıflığı, 
böyle bir örnekte somut olarak görülmektedir.   

Anayasa Mahkemesi, Boğaziçi Kanununun 10. maddesinde yapılan 
değişiklikle geri görünüm ve etkilenme bölgelerinde konut yapımına ilişkin 
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koşulların öngörülmesini de anayasaya uygunluk açısından 
değerlendirmiştir. Anayasa Mahkemesi kararına göre, 

 “2960 sayılı Boğaziçi Yasası’nın 10. maddesi; 3194 sayılı Yasanın 
dava konusu 48. maddesi ile tümüyle değiştirilerek Boğaziçi geri görünüm 
ve etkilenme bölgeleri için yeni bir düzenleme getirmiştir. 

Bu maddenin birinci fıkrasında, Boğaziçi geri görünüm ve etkilenme 
bölgelerinde hangi koşullarla konut inşa edilebileceği belirtilmekte ve bazı 
kazanılmış haklar saklı tutulmaktadır. İkinci fıkrada, kat alanı ve yüksekliğe 
bakılmaksızın ruhsat ve iskân alma mecburiyeti getirilmektedir. Üçüncü 
fıkrada, ‘Boğaziçi Alanı’ için yapılan planların revize edilmesi gerektiğinde; 
geri görünüm ve etkilenme bölgelerinde 3030 sayılı Kanuna göre işlem 
yapılacağı belirtilmektedir. 3030 sayılı ‘Büyük Şehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun’un 6. maddesinin (b) bendinde ‘Büyük Şehir nazım 
planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak, ilçe 
belediyelerinin, nazım plana uygun olarak hazırlayacakları tatbikat imar 
planlarını onaylamak ve uygulanmasını denetlemek’ Büyük Şehir 
Belediyelerinin görevleri arasında sayılmaktadır. Bu durumda ‘geri 
görünüm’ ve ‘etkilenme’ bölgelerinde planların revize edilmesi konusunda 
yetkili merci Büyük Şehir Belediyesi olmaktadır. ‘Sahil Şeridi’ ve 
‘öngörünüm’ bölgelerinde ise; İstanbul Büyük Şehir Belediyesince 
hazırlanan planlar belediye meclisi kararı ve belediye başkanının onayından 
sonra ‘Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’ onayı ile yürürlüğe 
girmektedir. Dördüncü fıkrada; ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek 
kuruluşlarına ‘sahil şeridi’ ve ‘öngörünüm’ bölgeleri ile ilgili planlara itiraz 
hakkı tanınmakta, ayrıca bu itirazın inceleme şekil ve süresine de yer 
verilmekte ve plan değişiklikleri için de aynı usulün geçerli olduğu 
belirtilmektedir. 

TBMM’ndeki görüşmeler sırasında verilen bir önerge üzerine bu 
maddeye eklenen altıncı fıkrada 3194 sayılı Yasanın 46. maddesi ile 
kaldırılan organlardan biri olan Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu 
bazı farklılıklarla yeniden kurulmaktadır. 

Dava dilekçesinde bu maddenin Anayasa’nın 43. ve 63. maddelerine 
aykırı olduğu ileri sürülmektedir. Bu madde ile Boğaziçi ‘geri görünüm’ ve 
‘etkilenme’ bölgelerinde özel yapılanma için bazı koşullar getirilirken, bu 
bölgelerle birlikte ‘sahil şeridi’ni de içine alan Boğaziçi alanına ilişkin 
planlama çalışmalarında izlenecek esaslar gösterildiğine göre, 47. maddenin 
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(f) fıkrası incelenirken belirttiği gibi, Boğaziçi alanında bu madde gereği 
yapılacak uygulamada, Anayasa’nın sözü edilen 43. ve 63. maddelerinde yer 
alan hükümlerin geçerli olacağı tabiidir. 

Bu nedenlerle, dava konusu Kanunun 48. maddesine yönelik iddialar 
yerinde görülmemiştir.” 

Anayasa Mahkemesince incelenen bu değişiklikte, geri görünüm ve 
etkilenme bölgelerinde konut yapımıyla ilgili düzenlemelerin anlamı önem 
taşımaktadır. Anayasa Mahkemesi bu alanlarda Boğaziçi Kanununun ilk 
halinde de konut yapılmasının sınırlanmamasından hareketle, konut 
yapımına ilişkin düzenlemeleri Anayasaya uygun bulmuştur. Yukarıda 
yapılan eleştiri bu aşamada da geçerlidir: Boğaziçi Kanunu ilk halinde geri 
görünüm ve etkilenme bölgelerinde de konut yapılamayacağını öngörmüş 
olsaydı Anayasa Mahkemesi’nin kararı değişir miydi? Anayasa Mahkemesi 
kararında Boğaziçi Kanununun ilk halinde yer alan düzenlemelerin referans 
alınması dışında Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile geri 
görünüm ve etkilenme bölgeleri arasında konut yapımı açısından referans 
olarak kullanılabilecek anayasal düzeyde bir norm bulunmamaktadır. Bu 
çerçevede Anayasa Mahkemesi’nin, “nüfus ve yapı yoğunluğu gözönüne 
alınmak kaydı ile plan değişikliği yapılabilmesini” Anayasaya uygun 
bulduğu bir alanda, zaman içinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde 
arazide kullanılabilecek fonksiyonların kamu yararına uygunluğunun 
denetimini idari yargı yerlerine bırakması gerekirdi. 

Nitekim Boğaziçi Kanununda yapılan değişiklikler -ve Anayasa 
Mahkemesi’nin kararı- sonrasında mevcut planda nüfus ve yapı yoğunluğu 
gözönüne alınmak kaydı ile plan değişikliği yapılabileceğinin öngörülmesi 
ve geri görünüm ve etkilenme bölgelerinde konut yapımına belli koşullarla 
izin verilmesi sonucunda Kanunun ilk halinde öngörülmeyen bir durum 
ortaya çıkmış, bu değişiklikler yapılan imar planı değişikliğine karşı açılan 
bir dava dolayısıyla Danıştay kararlarına da yansımış ve Danıştay tarafından 
yorumlanmıştır. Danıştay kararlarında hem bölgede kullanılabilecek 
fonksiyonlar hem de plan değişikliklerinin nüfus ve yapı yoğunluğuna etkisi 
yönünden değerlendirmeler yapılmıştır. 

Dava konusu yapılan İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy, 30 ada, 157 
sayılı parsele ilişkin olarak 27.12.2006 tarihinde Özelleştirme Yüksek 
Kurulunca onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı 
değişikliği ile plana konu alana karma fonksiyon verilerek inşaat alanının 
%15’i ticaret, %10’u yönetim (ofis-büro), %10’u sosyo-kültürel tesis, %35’i 
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rezidans ve %30’u turizm kongre merkezi kullanımına ayrılmıştır. Davada 
Danıştay 6. Dairesi, Boğaziçi Kanununun 10. maddesinde konut kullanımı 
için öngörülen koşulları yorumlayarak,  

 “3194 sayılı İmar Kanunu’nun tanımlar başlıklı 5. maddesinde 
Yapı: karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve 
yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve 
müteharrik tesisler olarak tanımlanmıştır. Konut ise genel olarak, İnsanların 
içinde yaşadıkları ev, apartman vb. yer, mesken, ikametgâh olarak 
tanımlanmaktadır.  

Konut yapı tanımının kapsamına girdiği gibi, kendi başına 
kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların 
oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine, 
hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan binalar da yapı kapsamına 
girmektedir. Dairemizin E.2007/2521, K.2007/4775 sayılı kararıyla ATM 
korunağının, E.2003/4405, K.2005/953 sayılı kararıyla da LPG dolum tankı 
tesisinin dahi yapı niteliğinde olduğuna karar verilmiştir. 

Görüldüğü gibi yapı ifadesi içine konutu da alan çok genel bir 
tanımlamayı ifade etmektedir. 

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamında, Boğaziçi Alanında ve 
Etkilenme Bölgesinde kalan bir taşınmaz üzerinde ancak taban Alanı Kat 
Sayısı (T.A.K.S.) % 15 ve 5 katı (H = 15.50 m. irtifaı) geçmemek şartı ile 
konut yapılabileceği anılan Kanun’un 10. maddesinde açık olarak kurala 
bağlanmıştır. Bu Kanun’un değişik maddelerinde yapı ifadesi kullanılmasına 
karşın anılan maddede konut ifadesinin kullanılmış olması, Kanun’un, 
Etkilenme Bölgesinde kalan bir taşınmaz üzerinde, herhangi bir yapıya 
değil, kapsamı daraltılmak suretiyle sadece belirtilen yoğunlukta ve 
yükseklikte konut yapılmasına imkan tanıdığını göstermektedir. İstanbul 
Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu 
yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu 
artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını 
belirlemek ve düzenlemek amacıyla çıkarılmış bulunan Boğaziçi 
Kanunu’nun anılan maddesinde yer alan sınırlamanın, sadece konut yapımı 
için geçerli olduğunu, dava konusu plan değişikliğinde belirtilen nitelikte 
yapılacak yapılar için Yasada bir sınırlama öngörülmediğini kabul etmek, 
Kanun’un açık hükmü karşısında mümkün değildir. 

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmazın, 1993 yılı 
onaylı 1/5000 ölçekli Beşiktaş geri görünüm ve etkilenme bölgesi koruma 
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amaçlı nazım imar planında ‘resmi tesis alanı’nda, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığınca 6.1.2006 gününde onaylanan 1/5000 ölçekli planda ‘turizm- 
kongre merkezi ve kültürel tesis alanı’nda kaldığının belirtildiği, dava 
konusu plan değişikliği ile ‘turizm-kongre merkezi, ticaret ve kültürel tesis 
alanı’ ile ‘yeşil alan’a alındığı, inşaat emsalinin 2.80 olarak tespit edildiği, 
bu alanda yer alabilecek fonksiyonların ve diğer yapılanma koşullarının 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde belirleneceğinin ve 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmadan uygulamaya 
geçilemeyeceğinin plan notu olarak belirtildiği, alana ilişkin 1/1000 ölçekli 
plan notlarında da bu alanda Turizm Kongre Merkezi, Ticaret ve Kültürel 
Tesis alanında, ticaret alanı (iş ve alışveriş merkezleri, ticari büro 
kullanımları,sergi ve satış tesisleri, toptan ve perakende ticaret) tesisleri, 
yönetim merkezleri (ofis-büro), sosyo kültürel tesisler, her türlü turizm 
tesisleri, kongre merkezi ve rezidans yapılmasının düzenlendiği, bu alanda 
emsalin 2.80 olarak belirlendiği, burada yapılacak yapılardaki maksimum 
yüksekliğin tescilli idari blok binasından uzaklık ile bağlantılı olarak bu 
binanın 1,5 ile 2 misli yüksekliğini aşmayacağı, planlama alanındaki toplam 
inşaat alanının %15'i ticaret, %10'u yönetim(ofis-büro),%10'u sosyo-kültürel 
tesis, %35'i rezidans ve %30'u turizm kongre merkezi kullanımına 
ayrıldığının belirtildiği anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun 10. maddesinde 
belirtilen nitelikte, yoğunlukta ve yükseklikte bir yapılaşma öngörülmemiş 
olması nedeniyle dava konusu plan değişikliğinde Kanuna uygunluk 
bulunmamaktadır.” 

gerekçesiyle dava konusu imar planı değişikliğinin iptaline karar 
vermiştir.20 

6. Daire’nin bu kararında Boğaziçi Kanununun 10. Maddesinde 
öngörülen konut kullanımına ilişkin koşulların bölgede yalnızca konut 
yapılabileceği yönünde yorumlandığı görülmektedir. Konuyu temyizen 
inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise, Anayasa Mahkemesi’nin 
kararını da dikkate alarak aksi bir yorum yapmıştır. Buna göre, 

 “(…) Danıştay Altıncı Dairesince Boğaziçi Kanunu uyarınca 
Boğaziçi etkilenme bölgesinde Yasanın 10. maddesinde belirtilen koşullarda 
konut yapılabileceği belirtilmiş olması nedeniyle, öncelikle bu alanda 

                                                 
20  Danıştay 6. Daire, E. 2007/4056, K. 2009/3367, K.t. 03.04.2009, Danıştay Bilgi Bankası. 
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konut dışında yapı yapılabilmesine olanak bulunup bulunmadığının 
belirlenmesi gerekmektedir. 

22.11.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu 
14.12.1974 günlü, 8172 sayılı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu Kararı ile doğal sit alanı olarak ilan edilen Boğaziçi alanının kültürel 
ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak 
ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı 
sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemek 
amacı ile çıkartılmıştır. Kanun ile, Boğaziçi Alanı, Kanuna ekli krokide 
işaretli ve 22.7.1983 onay tarihli nazım planda gösterilen boğaziçi kıyı ve 
sahil şeridi, öngörünüm bölgesi, gerigörünüm bölgesi ve etkilenme 
bölgelerinden oluşan alan şeklinde tanımlanmıştır. 2960 sayılı Yasa’nın 
çıkarıldığı tarihteki genel düzenleniş biçimi ve sistematiğine bakıldığında 
Yasa ile Boğaziçi kıyı, sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine yönelik olarak 
özel hükümlerin getirildiği, Yasa'nın 3. maddesinin (g) bendi ile Boğaziçi 
kıyı ve sahil şeridinde ve öngörünüm bölgesinde konut yapılamayacağı, 
tevhit ve ifraz işlemleri yapılmasına izin verilemeyeceği, (h) bendinde sahil 
şeridi ve öngörünüm bölgesinde turizm ve rekreasyon amacı ile ayrılan 
alanlara toplumun yararlanmasına ayrılan yapı yapılacağı, toplumun 
yararlanmasına ayrılan bu yapıların amaç dışı kullanılamayacağının 
öngörüldüğü, geçici 4. maddesinde de, Boğaziçi kıyı, sahil şeridi ve 
öngörünüm bölgelerinde 22.7.1983 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım ve 
1/1000 ölçekli imar uygulama planları ile konut kullanımına ayrılmış, ancak 
yapı yapılmamış olan yerlerde yeşil alan statüsünün uygulanacağı 
belirtilerek anılan bölgenin kamu yararına korunmasının sağlanmasının 
amaçlandığı anlaşılmaktadır. Yasa yürürlüğe girdiği tarihte Boğaziçi 
gerigörünüm ve etkilenme bölgelerine yönelik olarak açık bir düzenleme yer 
almamıştır. 9.5.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3194 sayılı imar Kanunu'nun 
46., 47., 48. ve Geçici 7. maddesi ile 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ile ilgili 
hükümler sevkedilmiş, Kanunun 47. maddesi ile 2960 sayılı Yasanın 3 (g) 
maddesi değiştirilerek boğaziçi öngörünüm bölgesinde belirli koşullarla 
‘konut’ inşaatı yapılabileceği belirtilmiş, 48. maddesi ile de 2960 sayılı 
Yasa’nın 10. maddesi tamamen değiştirilerek gerigörünüm ve etkilenme 
bölgesinde, sayılan koşullarla konut yapılabileceği öngörülmüş ve maddenin 
devamında bazı kazanılmış haklar saklı tutulmuş, ‘Boğaziçi alanı’ için 
yapılan planların revize edilmesi halinde planlama çalışmalarında izlenecek 
esaslar gösterilmiştir. 
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İmar Kanunu’nun anılan maddelerinin Anayasaya aykırı olduğu 
iddiasıyla açılan iptal davası sonucunda, Anayasa Mahkemesince 11.12.1986 
günlü, E:1985/11, K:1986/29 sayılı kararla; 2960 sayılı Boğaziçi Yasası ile 
boğaziçi öngörünüm bölgesinin sahil şeridi ile aynı hukukî rejime tabi 
tutularak konut yapımının yasaklandığı, maddenin ayrıntılı düzenlenmesinin 
kamu yararının gerçekleştirilmesine yönelik olduğu, yapılan değişiklikle 
ancak toplumun yararlanmasına açık yapılar yapılmasına izin verilen 
Boğaziçi öngörünüm bölgesinin, belli koşullarla da olsa sonuç olarak, yeşil 
alanları da kapsar biçimde konut inşaatına açılmış bulunduğu, bu sonucun 
yasa koyucunun amacının, Boğaziçi öngörünüm bölgesini kamu yararını 
gözönünde tutarak korumak değil, buna yeşil alanları da dahil etmek 
suretiyle özel yapılanmaya açmak olduğunu gösterdiği anlaşıldığından, 3194 
sayılı Yasanın 47. maddesinin (g) fıkrasının Anayasaya aykırı olduğu 
sonucuna varılması nedeniyle iptaline; 2960 sayılı Yasanın 10. maddesinin 
ise 3194 sayılı Yasanın 48. maddesi ile tümüyle değiştirilerek geri görünüm 
ve etkilenme bölgeleri için yeni bir düzenleme getirildiği, bu alanlarda hangi 
koşullarda konut inşa edilebileceğinin belirtildiği, anılan bölgelerde özel 
yapılanma için bazı koşullar getirildiği, bu bölgelerdeki planlama esaslarında 
da Anayasaya açık aykırılık olmadığı sonucuna varıldığından, anılan 
maddeye yönelik iptal isteminin reddine karar verilmiştir. 

2960 sayılı Yasa’nın Anayasa Mahkemesinin yukarıda yer verilen 
kararı ile birlikte değerlendirilmesinden, Yasa ile Boğaziçi kıyı, sahil şeridi 
ve öngörünüm bölgelerinin kamu yararı gözetilerek, herkesin sağlıklı ve 
dengeli bir çevreden yararlanmasını sağlamak amacı ile özel yapılanmaya 
yasaklandığı ve ancak toplumun yararlanmasına ayrılmak kaydı ile turizm 
tesisleri ve rekreasyon alanları yapılabileceğinin belirtildiği, Yasanın 10. 
maddesi ile de kamu yararına korunması öngörülen bu bölgeden etkilenen 
geri görünüm ve etkilenme bölgeleri için farklı bir hukuki statü uygulanarak, 
genel düzenlemeye bir istisna getirilmek suretiyle bu bölgelerin özel 
yapılanmaya da konu edilebilmesine olanak tanındığı, her ne kadar 2960 
sayılı Yasanın 10. maddesi ile, ‘geri görünüm’ bölgesinde Taban Alan Kat 
Sayısı (T.A.K.S) azami %15 ve 4 katı (H=12.50 m. irtifaı) ‘etkilenme’ 
bölgesinde ise gene Taban Alanı Kat Sayısı (T.A.K.S) %15 ve 5 katı 
(H=15.50 m. irtifaı) geçmemek şartı ile konut yapılabileceği belirtilmiş ise 
de, maddede bu bölgede sadece konut yapılabileceği düzenlenmediğinden, 
hükmün diğer kullanımlara yönelik yapı yapılamayacağı anlamına 
gelmeyeceği, planlamada bir bölgenin konut kullanımına ayrılması 
sonucunda konutun en fazla nüfus yoğunluğuna neden olan kullanım türü 
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olması nedeniyle diğer yapılardan ayrılarak bu kullanıma yönelik özel bir 
düzenlemenin öngörüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaldı ki, 2960 sayılı Yasanın yürürlüğünden sonra onaylanan imar 
planları ve plan değişikliklerinde Boğaziçi gerigörünüm ve etkilenme 
bölgelerinde konut dışı kullanımların da yer aldığı, uygulamanın bu 
doğrultuda gerçekleştiği ve bu bölgelerde konut ile birlikte başka 
kullanımların da bulunduğu planlara dayalı bir nizamın oluştuğu açıktır. 

2960 sayılı Yasanın 10. maddesi ile ‘konut’ için öngörülen yapılaşma 
koşullarının, bu bölgelerde yapılacak olan diğer yapılar için de üst sınır 
olarak kabul edilip edilmeyeceği hususuna gelince; imar planları ile 
öngörülen kullanım türlerinin, bulunduğu çevrenin özellikleri, parselin 
büyüklüğü, konumu, bölgenin ihtiyacı, potansiyeli ve gelecekte öngörülen 
gelişimi ile mevcut nizama göre farklılıklar içermesi nedeniyle, bu hususlar 
gözönünde bulundurularak her kullanım türü için farklı yapılaşma koşulu da 
belirlenebileceğinden, yukarıda da açıklandığı üzere nüfus yoğunluğu 
üzerinde en fazla etkisi bulunan konut kullanımına yönelik olarak getirilmiş 
bulunan yapılaşma koşullan diğer kullanımlar için de üst sınır olarak kabul 
edilemez. 

Bu durumda, dava konusu plan değişikliği ile uyuşmazlığa konu 
taşınmazda ‘turizm-kongre merkezi, ticaret ve kültürel tesis alanı’ 
fonksiyonunun belirlenerek alanda ticaret alanı (iş ve alışveriş merkezleri, 
ticari büro kullanımları, sergi ve satış tesisleri, toptan perakende ticaret) 
tesisleri, yönetim merkezleri (ofis-büro) sosyo kültürel tesisler, her türlü 
turizm tesisleri, kongre merkezi ve rezidans yapılmasının öngörülmesinde, 
bölgenin önceki mevzi imar planları ile merkezi iş alanı (MİA) olarak 
geliştiği de gözönünde bulundurulduğunda 2960 sayılı Yasaya aykırılık 
görülmemiştir.”21 

İdari Dava Daireleri Kurulu, dava konusu plan değişikliğini şehircilik 
ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygunluk yönünden de 
değerlendirmiş ve bu aşamada dava dosyasında yer alan bilirkişi raporunu 
değerlendirerek sonuca varmıştır. Buna göre, 

 “(…) bölgenin sosyal donatı alanı, yeşil alan ihtiyacı ve ulaşım 
açısından herhangi bir sıkıntısının bulunmadığı, yapı ve nüfus 
yoğunluğunda artışa neden olmadığı, ayrıca öngörülen kullanımların 
                                                 
21  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, E. 2009/1221, K. 2009/1731, K.t. 17.09.2009, 

Yayımlanmamıştır. 
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bölgede teşekkül etmiş nizam ile de uyumlu olduğu sonucuna varılmış 
olması nedeniyle dava konusu plan değişikliğinde şehircilik ilkeleri, 
planlama esasları ve kamu yararına aykırılık görülmemiştir. 

Bilirkişiler tarafından,  her ne kadar dava konusu alanın Boğaziçi 
Kanunu kapsamındaki özgünlüğü dikkate alındığında, bu yere ilişkin esas 
tartışmanın, sosyal donatı alanları gereksinmesi ya da yaratabileceği trafik 
yükü vb. kentsel etkiler açısından yapılmasının anlamlı olmadığı, 
uyuşmazlık konusu plan, daha önceki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı planına 
göre göreli olarak bir iyileştirme sağlamakla birlikte bu alandaki planlama 
için bağlayıcılığı bulunan Boğaziçi Kanunu’na göre taşınmazın Boğaziçi 
Alanında Şehir Merkezine Bağımlı Etkilenme Bölgesi’nde yer alması 
nedeniyle, bu verinin alanın nasıl değerlendirileceği konusunda en belirleyici 
karar olduğu, Boğaziçi Nazım Planı Raporunda, söz konusu etkilenme 
bölgesinin, metropoliten kentsel gelişmeden, Boğaziçi alanına geçiş bölgesi 
olarak sayılan Ortaköy vadisinin, metropoliten kentsel alan ile buluştuğu taç 
noktasında yer aldığı, dava konusu plan değişikliğinde ise bu niteliğin 
dikkate alınmamış olduğu, üzerindeki kamusal hizmet sunumunun sona 
erdirilmesi sonrasında alanın ne şekilde değerlendirileceği konusunun, 
Boğaziçi Kanunu'na göre, Etkilenme Bölgesi yapılaşma koşullarının 
sürdürülmesi gerekliliği ile doğal yapı verilerinin korunması 
zorunluluklarından harekette ele alınması ve Boğaziçi Kanunu ile Boğaziçi 
Nazım Planının bölgeleme esaslarına uyulması gerektiği, Boğaziçi’nin doğal 
yapısının korunması konusunun, aynı zamanda metropoliten kentin 
gereksinme duyduğu yeşil alan sistemlerinin yaratılması konusu ile birlikte 
ele alınması gerektiği hususunun Boğaziçi Nazım Planının temel verisi 
olduğu, Şehir Merkezine Bağımlı Etkilenme Bölgesi'nin, metropoliten kentin 
büyüme-gelişme eğilimlerine sınır oluşturarak Boğaziçi’nin korunacak doğal 
yapısına geçiş bölgesi (tampon bölge) oluşturması nedeniyle, bu bölgelerde 
esas alınması gereken yaklaşımın, bu bölgelerin çevredeki yoğun (MİA) 
yapılaşmaları, çevre yolları vb. ulaşım ağlarının varlığı ile rasyonel hale 
getirilen gelişmeler emsal alınarak geliştirilmesi değil, bu gelişmelere sınır 
oluşturacak, doğal yapıya geçiş bölgeleri olarak değerlendirilmesi şeklinde 
olması gerektiği, bu bölgenin Boğaziçi Kanunu'nun dayanak aldığı planlama 
esasları çerçevesinde, (MİA) geliştirmelerine sınır oluşturma zorunluluğu 
olan bir bölge olduğu, tampon bölgenin, ele alınmasındaki temel verilerin, 
Boğaziçi'nin bir yasa ile öngörülen korunması ile ilgili araçların 
geliştirilmesi problemiyle ilişkilendirilmesi gerektiği, Etkilenme Bölgesinde 
Resmi Kurum Alanı iken gelişme öngörülmüş olması bir yana, bu 
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büyüklükte bir alanda yalnızca emsal yapılaşma koşulları belirtilerek 
gelişmenin düzeninin denetlenmeye ve yönlendirilmeye çalışılmasının, alan 
üzerindeki gelişmenin biçimi ve düzeni konusunun, ilgili paftası üzerine 
emsal yapılaşma koşulları yazılarak geçiştirilmesinin planlama ve tasarım 
sürecine dair önemli bir eksiklik olduğu, dava konusu plan değişikliğinin, 
Bayındırlık iskan Bakanlığı tarafından onaylanan plana göre, göreceli olarak 
daha düşük yapılaşma koşulları getiriyor olmasının, yukarıdaki genel 
değerlendirmeyi değiştirmeyeceği, Boğaziçi Kanunu ve Boğaziçi Nazım 
Planının esasları ve öngörüleri açısından, Boğaziçi Etkilenme Bölgesi 
üzerinde yer alan dava konusu taşınmaz üzerinde (MİA) işlevlerinin 
geliştirilmesinin sakıncalı olacağı, Boğaziçi Kanunu ile Boğaziçi Nazım 
Planının bölgeleme esasları ve öngörüleri açısından ‘Tampon Bölge’ olarak 
belirlenen bu yerde (MİA) bölgesinden Boğaziçi Alanına geçişe özgü 
kullanımların yer alması gerektiği, dava konusu plan değişikliğinde, toplam 
kullanım alanının %15'inde öngörülmüş olan Ticaret kullanımının, görece 
oranının düşük olduğu ileri sürülebilirse de, dava konusu alanda öngörülen 
brüt E:2.8 yapılaşma koşullarında ticaret kullanımı için önemli bir yapılaşma 
alanı yaratıldığı, dava konusu taşınmaz üzerindeki yapılaşma koşullarının 
Boğaziçi Kanunu’nda Şehir Merkezine Bağımlı Etkilenme Bölgeleri için 
belirlenen, Taban Alanı Kat Sayısı (T.A.K.S.) %15 ve 5 kat (H:15.50 m. 
yüksekliği) koşullarını geçmemesi gerektiği dikkate alındığında, plan 
değişikliğinin Yasanın Etkilenme Bölgesinde izin verdiği yapılaşma 
koşullarının oldukça üzerinde olduğu, İstanbul III numaralı KTVKBK 
Müdürlüğü'nün 01.11.2005 gün ve 1067 sayılı kararında, ‘Karayolları 
tesis alanı’ fonksiyonunun sürdürülebilmesinin mümkün olamayacağı 
belirtilmiş olmakla birlikte, alan için turizm, kültür, kongre merkezi ve 
rekreasyon alanı fonksiyonlarının 2863 sayılı Yasa açısından uygun 
görüldüğü, ancak analitik çalışmalar ile ilişkisinin doğru ve süreklilik 
oluşturacak şekilde kurulması gerektiğinin belirtildiği, bu Kurul Kararının, 
‘Kültür Endüstrileri’ kullanımı ile tutarlık gösterdiği, Kurul Kararında dava 
konusu taşınmaz üzerinde öngörülen kullanımların 2863 sayılı Yasa 
kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiş olmakla birlikte, söz 
konusu kullanımların, analitik çalışmalar ile ilişkisinin doğru ve süreklilik 
oluşturacak şekilde kurulması gerektiğine de işaret edildiği, anılan Kurul 
kararının, üst ölçeklerde gösterilen Kültür Endüstrileri kararı ile -Boğaziçi 
Alanında kalıyor olması nedeniyle- alana özel verilerin ve 2863 sayılı Yasa 
kapsamında değerlendirilmesi ve uzlaştırılması arayışı olarak görülmesi 
gerektiği, bu yaklaşımın, planlama sürecinde üst ölçek-alt ölçek ilişkisinin 
doğru kurulması ve koruma-kullanma dengelerinin sağlanması açısından 
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anlamlı olduğu, tüm bu nedenlerle dava konusu plan değişikliği ile alanda 
öngörülen gelişmenin, çevredeki diğer parsellerde de görüldüğü üzere, 
parçacı biçimde, birbirleriyle bütünleşmeyen ve bu nedenle nitelikli kentsel 
mekanlar (ve kent merkezi alanları) yaratamayan bir plan yaklaşımıyla ele 
alınmış olmasının şehircilik ilkeleri ve planlama esasları açısından olumlu 
bulunmadığı belirtilmekte ise de, bilirkişi raporunun yukarıda yer verilen ilk 
bölümünde mevcut durum ve bölgenin öngörülen gelişimi gözönünde 
bulundurularak konu incelenmek suretiyle plan değişikliğinde şehircilik 
ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına açık bir aykırılık bulunmadığı 
belirlendikten sonra, raporun ikinci bölümünde konunun Boğaziçi Kanunu 
çerçevesinde incelendiği belirtilmek suretiyle Boğaziçi kıyı, sahil şeridi ve 
öngörünüm bölgeleri ile bu bölgelerin etkisinde bulunan geri görünüm ve 
etkilenme bölgelerinin Boğaziçi Kanunu’nun öngörülerine ve Boğaziçi 
nazım planın bölgeleme esaslarına uygun şekilde gelişmesinin sağlanması 
kapsamında bölgenin planlar ile teşekkül etmiş nizamı gözardı edilerek 
uyuşmazlığa konu taşınmazın da yer aldığı bölgenin ve genel olarak 
Boğaziçi Alanının ideal konumlanmasına göre sonuca varılarak dava konusu 
plan değişikliğinin uygun bulunmadığının belirtilmiş olması nedeniyle 
bilirkişi raporunun bu bölümünün hükme esas alınmasına olanak 
bulunmamaktadır.” 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun bu kararı ile Boğaziçi 
alanında araziye verilebilecek fonksiyonların ve bu alandaki imar planı 
değişikliklerinin denetiminde kullanılacak ilkelerin neler olduğu açıklığa 
kavuşmuştur. Bu noktada imar planlarının denetimine ilişkin kullanılan 
“şehircilik ilkeleri” ve “planlama esasları”nın belirlenmesine ilişkin bir 
saptamada bulunmak gerekir. Bu iki kavram imar planlarının hukuka 
uygunluğunun denetiminde kullanılmakla birlikte, bunların içeriğinin ne 
olduğu mevzuatta açıklıkla belirlenmemiştir. Bu nedenle genellikle bilirkişi 
raporlarına dayanarak bu kavramların somutlaştırılması yoluna 
gidilmektedir. Ancak bilirkişi raporlarında yer alan değerlendirmelerin ve 
dayanılan “şehircilik ilkeleri” ve “planlama esasları”nın yargı yerlerince 
değerlendirilmeden kabul edilmesi mümkün değildir. Nitekim Danıştay 6. 
Dairesi’ne göre, 

 “İmar planlarının yargısal denetimi sırasında şehircilik ilkeleri, 
planlama esasları ve kamu yaran kriterlerinin yanısıra özelliği itibariyle imar 
planının bütünlüğü, genel yapısı, kapsadığı alanın nitelikleri ve çevrenin 
korunması gibi olguların yanısıra ‘üstün kamu yararı’ ilkesinin de 
gözetilmesi zorunludur.  
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Ayrıca, bilirkişi incelemesi yaptırılan uyuşmazlıklarda mahkemece 
bilirkişi raporu esas alınarak karar verilmesi durumunda, yukarıda belirtilen 
kriterler de dikkate alınarak raporun hukuki ve teknik açıdan ayrıca bir 
analizinin yapılması ve buna göre bir sonuca ulaşılması gerekir.”22 

Planlama esaslarına ilişkin temel kuralları örneğin “Plan Yapımına Ait 
Esaslara Dair Yönetmelik”te bulmak mümkündür ve bu tür kuralların imar 
planları açısından daha teknik ve belirlenebilir olduğu açıktır. Ancak tek ve 
mutlak bir şehircilik anlayışının kabul edilmesi mümkün olmadığından 
“şehircilik ilkeleri”nin belirlenmesi ve bunların hukuka uygunluk 
denetiminde kullanılabilmesi yargı yerlerinin kapsamlı ve özenli bir 
denetimini zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede Boğaziçi özelinde belli 
bölgelerde konut fonksiyonuna izin verilmesi ya da verilmemesi belli bir 
şehircilik anlayışının sonucu olarak değerlendirilebilirse de, bunun hukuka 
uygunluğun koşulu olarak kabul edilmesi her zaman tartışılır olacaktır. 
Danıştay 6. Dairesi’nin ve İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararlarında da 
somutta Boğaziçi alanını ilgilendirmekle birlikte şehircilik ilkelerinin imar 
planlarının hukuka uygunluğunun denetiminde nasıl somutlaştırılacağı 
tartışılmıştır.    

SONUÇ 

Boğaziçi Kanunu temel olarak Boğaziçi alanında nüfus ve yapı 
yoğunluğunu dikkate alarak yoğunluğun alanın mevcut yapısını bozacak 
biçimde artmasını engellemeye yönelik düzenlemeler yapmakta ve alandaki 
yeşil alanların korunmasını hedeflemektedir. Anayasa Mahkemesi ve 
Danıştay kararlarına göre de Boğaziçi alanı korunması gereken bir alan 
olmakla birlikte mevcut haliyle “dondurulmuş” değildir ve bu alanda imar 
planı değişiklikleri yapılarak güncel ihtiyaçların karşılanması mümkündür. 
Boğaziçi kıyı, sahil şeridi ve öngörünüm bölgelerinde konut fonksiyonu 
yasaklanarak bu alan kamunun kullanımına yönelik tesislere ayrılmıştır. 
Ancak kamunun kullanımına yönelik ve özellikle turizm fonksiyonu 
kapsamındaki tesislerin yapılması da alandaki nüfus ve yapı yoğunluğunun 
kamu yararına uygunluk açısından değerlendirilmesiyle sınırlıdır.   

Geri görünüm ve etkilenme bölgelerinde konut kullanımına ilişkin 
sınırlamalar Boğaziçi Kanunu ile belirlenmiştir ve bu sınırların imar planı 
değişikliği ile aşılması mümkün değildir. Ancak bu alanlarda konut 
kullanımı dışında farklı fonksiyonların öngörülmesi mümkündür ve bu 

                                                 
22  Danıştay 6. Daire, E. 1996/5362, K. 1997/3020, K.t. 17.6.1997, Danıştay Bilgi Bankası. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
740 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

 

fonksiyonlar açısından konut fonksiyonu için öngörülen sınırlamalar geçerli 
olmayacaktır. Bununla birlikte “imar planları ile öngörülen kullanım 
türlerinin, bulunduğu çevrenin özellikleri, parselin büyüklüğü, konumu, 
bölgenin ihtiyacı, potansiyeli ve gelecekte öngörülen gelişimi ile mevcut 
nizama göre farklılıklar içermesi nedeniyle, bu hususlar gözönünde 
bulundurularak her kullanım türü için farklı yapılaşma koşulu da 
belirlenebilece(k),” bu fonksiyonlar ve öngörülen koşullar bölgenin sosyal 
donatı alanı, yeşil alan ihtiyacı, ulaşım, yapı ve nüfus yoğunluğu, bölgede 
teşekkül etmiş nizam başta olmak üzere mevcut dokuya etkileri açısından 
değerlendirilecektir. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararında imar planlarının 
denetiminde kullanılacak şehircilik ilkeleri somutlaştırılmıştır. Bu çerçevede, 
somut durum temelinde ortaya çıkan kentsel ihtiyaç ve imkanların somut 
etki ve sonuçları dikkate alınarak kamu yararına uygunluk denetimi 
yapılacak ve bu koşullarda Boğaziçi alanının mevcut dokusuyla gelişim 
imkanları değerlendirilerek yeni fonksiyonların ve yapılaşma koşullarının 
öngörülmesi mümkün olacaktır.    



 

 

 
 
 

ANAYASA MAHKEMESİ ve HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 

 

Mehmet TURHAN∗ 

 

I 

Bir yabancı bilim adamı Türkiye’nin siyasal rejimini şöyle 
tanımlamaktadır: 

“Türkiye ne tam tipik otoriter ne de tam tipik demokratik bir rejime 
sahiptir. Son altmış yılın büyük bir çoğunluğunda ülke düzenli çok 
partili bir hayata sahip olmuş ve oldukça düzgün seçimler 
gerçekleştirebilmiştir. İktidarlar sık sık seçimler yoluyla el 
değiştirmiş ve hükümetler seçimlerin sonucuna göre iktidara gelmiş 
veya iktidarı kaybetmiştir. Bunun ötesinde her ne kadar Türk ordusu 
siyasal sürece birçok kez müdahale ettiyse de, diğer az gelişmiş 
ülkelerin aksine, doğrudan askeri müdahalelerin süresi görece olarak 
kısa olmuştur (1960-1962 ve 1980-1983).  Son olarak şu da 
belirtilebilir ki, son yarım yüzyılda Türkiye bazı temel eksiklikleri 
olmasına rağmen, oldukça özgür ve canlı sosyal ve siyasal 
derneklere de sahip olmuştur.  

Bu söylenenlere rağmen yaygın bir biçimde Türk siyasal siteminin 
otoriter eğilimler sergilediği ve Türkiye’deki siyasette ordunun 
önemli bir role hâlâ sahip olduğu kabul edilmektedir. Ordu 
politikaya açıkça dört kez (1960, 1971, 1980 ve 1997) müdahale 
etmiştir. 1960 ve 1980’de Silahlı Kuvvetler resmen iktidarı ele 
geçirmiş; ancak 1971 ve 1997’de muhtıralar yoluyla demokratik 
süreci tam kesintiye uğratmadan sakıncalı gördüğü hükümeti 
iktidardan uzaklaştırmıştır.”1  

                                                 
∗  Prof. Dr., Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. 
1  Hooton Shambayati, “Courts in Semi-Democratic/Authoritarian Regimes: The 

Judicialization of Turkish (and Iranian) Politics”, Rule By Law: The Politics of Courts in 
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Her ne kadar hukukçular bağımsız yargının demokratik rejimlerin 
işleyişinde ve yürütme ile yasama organlarının denetlenmesindeki önemi 
konusunda hemfikirlerse de, gelişmekte olan veya bir başka deyişle 
demokrasisi pekişmemiş ülkelerdeki demokratikleşmeyi inceleyenler 
mahkemelerin rejim konusundaki etkileri üzerinde yeterince durmamıştır. 
Oysa demokratikleşme yolundaki ülkelerde ve yeni demokrasilerde de 
mahkemeler çok önemli siyasal aktörlerdir ve bu nedenle incelenmeleri 
gerekir. 

Anayasa Mahkemesi 27 Mayıs askeri darbesi sonunda hazırlanan 
1961 Anayasası tarafından hukukumuza getirilmiş bir kurumdur. Anayasa 
Mahkemesi II.  Dünya Savaşı sonrası kurulan Alman ve İtalyan Anayasa 
Mahkemeleri örnek alınarak oluşturulmuştur. Türkiye’de 1983 yılında 
yeniden sivil yönetime geçişle birlikte bu tarihten bugüne kadar Anayasa 
Mahkemesi 330’dan fazla yasayı iptal etmiş ve 18 siyasal partiyi de 
kapamıştır. Bu kapatılan partiler arasında iki tanesi ülkenin en büyük 
partisidir. Anayasa Mahkemesini oluştururken örnek aldığımız Almanya ve 
İtalya’da Anayasa Mahkemeleri özgürlükleri korumak amacıyla kurulan ve 
böyle de davranan mahkemelerken, ülkemizde Anayasa Mahkemesi devletin 
menfaatlerini korumayı üstlenmiştir. Bu durumun açıklanması gerekir.    

Şunu da belirtmek gerekir ki, gelişmekte olan veya demokrasisi 
pekişmemiş ülkelerin birçoğunda anayasalar devlet iktidarını 
sınırlandırmamaktadır. Anayasacılığın değerlerinin tam benimsenmediği 
ülkelerde anayasa yapmanın nedeni nedir? İlk belirtilmesi gereken nokta 
anayasalar sadece iktidarı sınırlandırmak amacıyla yapılmadıklarıdır. 
Anayasa, anayasacılık ve demokrasi arasında tanımsal bir ilişki veya 
bağlantı yoktur. Bir ülkenin anayasası olabilir; ama o devlet anayasal devlet 
olmadığı gibi demokrasiyle de yönetilmiyor olabilir. Anayasa devlet 
yönetiminin temel hukuksal çerçevesini gösterir. Anayasacılık devlet 
otoritesinin kullanılmasının tanımlanmasını, bu otoritenin sınırlanmasının 
kurumsal düzenlemesini ve ideolojisini ifade etmektedir. Demokrasi ise 
halkın yönetimi demektir. Bunların üçü her zaman bir arada bulunmayabilir. 
2 

                                                                                                                   
Authoritarian Regimes, derleyenler Tom Ginsburg ve Tamir Moustafa (Cambirdge: 
Cambridge University Pres, 2008), s. 283. 

2 Nathan J. Brown, Constitutions in a Nonconstitutional World (New York: State University 
of New York Press,2002), s. 7-10. 
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Anayasal olmayan anayasaların amaçları şunlardır: Anayasalar 
günümüzde her devletin sahip olması gereken bayrak, milli marş, posta pulu 
ve parası gibi bir sembolik değer haline gelmiştir. Her bağımsızlığına 
kavuşan devlet kendine yazılı bir anayasa da yapmaktadır. Günümüzde bir 
ülkenin anayasasının olması o ülkenin bağımsız bir devlet olduğunu 
göstermektedir. Yani anayasalar ulusal egemenliğin bir ifadesi olarak 
yazılmaktadır. İkinci olarak anayasal niteliğe sahip olmayan anayasalar, o 
devletin temel ideolojisini ilan etmekte ve böylece bu ideolojiyi dünyaya 
duyurmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunun anayasası bu nedenle 
ideolojik anayasadır. Yine anayasalar iktidarı güçlendirmek ve 
etkinleştirmek için de yapılmaktadır. Anayasal olmayan anayasalar bu 
nedenle iktidarı sınırlandırmadan bu iktidarın örgütlenme temel amacına 
hizmet ederler. 3 1982 Anayasası da özellikle değişikliklerden önceki ilk 
şekliyle anayasal olmayan bir anayasa özelliğinde idi. Hâlâ da 1982 
Anayasasının bu özelliği belli ölçüde devam etmektedir.  

II 

Anayasa Mahkemesi ile ilgili önemli bir makale yazmış olan Ceren 
Belge Mahkemenin özgürlükler konusundaki tutumunu şöyle belirtmektedir: 

“Hükümetin çıkardığı yasalara kafa tutabilen ve anayasa 
değişikliklerini dahi denetleme iddiasında bulunan Mahkeme bir 
alanda kesin bir biçimde pasif bir rol üstlenmiştir. 1990’larda 
Türkiye’deki insan hakları davaları Ankara’da Anayasa 
Mahkemesinde değil, Starsbourg’da Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinde görülmekteydi. Neden sık sık hükümet aleyhine ve 
tartışmalı kararlar verebilen Anayasa Mahkemesi iktidarını haklar 
devrimine götürecek biçimde insan hakları konusunda kullanmada 
isteksiz davranmaktaydı?” 4 

Ceren Belge’ye göre Anayasa Mahkemesinin haklar ve özgürlükler 
konusunda isteksiz davranmasının temel nedeni, 1960-61 yılları arasında 
Mahkemenin Cumhuriyetçi ittifak tarafından tasarlanmış olmasıdır. 
Cumhuriyetçi ittifak askeri ve sivil bürokrasi, Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP), aydınlar (üniversiteler, barolar ve basın) ve üniversite 

                                                 
3  ibid., s. 10-13. 
4  Ceren Belge, “Friends of the Court: The Republican Alliance and Selective Activism of 

the Constitutional Court of Turkey”, Law and Society Review, Vol. 40, No: 3 (2006), s. 
654. 
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öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu Cumhuriyetçi ittifakı birbirine bağlayan 
temel bağ Kemalist dünya görüşüdür. Cumhuriyetçi ittifakın değerleri, 
öncelikleri ve menfaatleri hak ve özgürlüklerin gelişmesine yardımcı 
değerler, öncelikler ve menfaatler değildi. Cumhuriyetçi ittifak 1961 
Anayasasını hazırlarken iktidarlarını korumak için çoğunlukçuluk karşıtı 
kurumlar yaratmıştır. Kurumsal düzeyde Kemalist laiklik ve ulusalcılık 
anlayışı dinsel ve etnik kimlik temelindeki siyasal projeleri dışlamaktaydı. 
Pragmatik düzeyde Kemalist gruplar iktidarlarının devamını çoğunlukçuluk 
karşıtı kurumlara bağlamışlardı. Hak ve özgürlükler Kemalizm’in 
hegemonyacı statüsünü tehdit edecek siyasal projeler için kullanıldığında 
Anayasa Mahkemesi yargıçları hak ve özgürlükleri genişletici yorumlar 
yapmada istekli olmadılar. Sağ kanatta yer alan Demokrat Parti üyeleri ve 
sempatizanları, 1960’larda sosyalistler ve komünistler ve 1980’lerde ve 
1990’larda Kürt ve İslamcı hareketler siyasal sistemin sınırlarını geliştirme 
çabalarında büyük ölçüde hukuksal korunmadan yararlanamadılar. 5 

O halde 1961 ve 1982 Anayasaların ayırt edici özelliği acaba nedir? 
Celal Bayar 1961 Anayasasının ayırt edici özelliğini şöyle açıklamaktaydı:  

“1961 Anayasası, 1924 Atatürk Anayasası’ndan hangi noktalarda 
ayrılır? Kanaatimce, en önemli ayrılık, ‘ulusal egemenliğin’ ‘kimin 
tarafından’ ve ‘nasıl’  kullanılacağı noktasındaki ayrılıktır. Atatürk 
Anayasası’na göre: “Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi milletin yegâne ve hakiki mümessili olup 
Millet namına hakkı hâkimiyeti istimal eder.”  

1961 Anayasası’nda ‘hâkimiyet kayıtsız şartsız millete’ bırakılmıştır. 
Ama kullanılış biçimi değiştirilmiştir. Yeni Anayasa’ya göre ‘millet 
egemenliğini, Anayasa’nın koyduğu esaslara göre yetkili organlar 
eliyle kullanır.’ 

Demek oluyor ki, 1961 Anayasası, ulusal egemenliğin kullanılışına, 
yeni ortaklar getirmektedir. Vatandaş oyunun kuracağı Millet 
Meclisi’nin bu egemenliği iyi kullanabileceği noktasında şüphe 
vardır. Ulusal egemenliğin kullanılışını güvenle yerine getirmek için 
müesseseler ihdas edilmiştir. Senato, Anayasa Mahkemesi, Milli 
Güvenlik Kurulu, muhtar üniversite, muhtar TRT, planlama vb. 

 

                                                 
5   ibid., s. 656-657. 
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İnce araştırmalara girmeden kabaca söylemek gerekirse, ulusal 
egemenliğin ‘kanun yapma gücü’ Senato, Anayasa Mahkemesi, 
Cumhurbaşkanlığı’nın Anayasa muhafızlığı görevi ile daraltılmakta, 
frenlenmekte, barajlanmaktadır. Bu daraltma, frenleme ve barajlama, 
vatandaş oyuna karşı duyulan, fakat açıklanmayan güvensizliği 
gösterir.” 6 

12 Eylül’ün yıldönümü nedeniyle ünlü gazeteci Yavuz Donat eski 
cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile bir röportaj yapmıştır.  Demirel bu 
röportajda askeri darbelerle ilgili olarak bizlere şu ilginç gözlemlerini 
aktarmıştır: 

 “Bir daha olmasın. Dersler çıkarmak lazım. En önemli ders, 
Cumhuriyet’e sadık kalarak demokrasiyi işletebilmek. Bu noktada 
önemli bir konu gündeme geliyor. Hukuk devleti felç olursa, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin emanet edildiği yer, silahlı kuvvetler. Bu emanet 
hadisesi bugün de caridir. TSK, İç Hizmet Kanunu, madde 35. 
Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi TSK’ ya verilmiştir.”  

Demirel bu hükümle Anayasa arasındaki çelişkiyi de şöyle ifade 
ediyor. 

“Oysa, Anayasa’nın başlangıç bölümünde deniliyor ki: …görev, Türk 
Milleti tarafından, demokrasiyle âşık Türk evlatlarının vatan ve millet 
sevgisine emanet olunmuştur. Ama TSK, İç Hizmet Kanunu madde 
35’de, koruma kollama TSK’nin görevi diyor.  Eğer koruma kollama 
yapmazsa, görevini yerine getirmemiş duruma düşecek. 1960’ta, 
1971’de, 1980’de askerin meşruiyet aldığı yer orası.” 7  

                                                 
6 Nazlı Ilıcak, 27 Mayıs Yargılanıyor, İkinci Baskı (İstanbul: Merkez Kitaplar, 2007), s. 451-

452. Ayrıca bakınız: Celal Bayar, Başvekilim Adnan Menderes (İstanbul: Baha Matbaası, 
Tarihsiz),9-17; Bülent Tanör,  İki Anayasa: 1961-1982 (İstanbul: Beta, 1986), s.29-33; 
Bülent Tanör, Anayasal Gelişme Tezleri (İstanbul: YKY, 2008), s.108-110. 

7 Yavuz Donat, “Bugün 12 Eylül”, Milliyet, 12 Eylül 2009. Nazlı Ilıcak iki gün sonra 
Demirel’in bu görüşleri üzerine yazdığı yazıda Demirel’in bu çelişkiyi çözüş biçimini 
eleştirmiştir. Demirel’in daha önce bu çelişkiyi milli irade lehine çözdüğünü yani rejimin 
bekçisinin halk olduğunu belirtirken, tutumunu değiştirdiğini haklı olarak belirtmiştir. 
Bakınız: Nazlı Ilıcak, “Rejimin Bekçisi ve Süleyman Demirel”, Milliyet, 14 Eylül 2009. 
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Hak ve özgürlükler konusundaki bazı temel farklılıklara rağmen, 1961 ve 
1982 Anayasalarının temel özelliği devlet seçkinlerinin (devletin sahipleri de 
diyebiliriz) politika ve politikacıya karşı duydukları temel güvensizliktir.8 

Ülkemizde anayasa hukukçuları arasında yaygın olan görüş çok partili 
hayata geçildikten sonra klasik liberal demokrasi bağlamında iki tür 
demokrasi anlayışının etkin olduğudur. Bunlardan ilki daha sınırlı katılma ve 
çoğulculuk anlayışına sahiptir ve halk tarafından seçilmiş meclisin ve onun 
içinden çıkan hükümetin yetkilerinin genel oydan çıkmayan kurum ve 
kuruluşlarca sınırlandırılmaması gerektiğini savunmaktadır. İkinci anlayış 
ise halkın siyasete seçimlerde oy verme dışındaki yollardan da aktif ve 
sürekli olarak katılmasını ve geniş bir çoğulculuğa taraftar olup seçimlerden 
kaynaklanan organların yetkilerinin seçimlerden çıkmayan organlarca 
sınırlandırılmasını meşru görmektedir. 1924 Anayasası birinci demokrasi 
anlayışına ve 1961 Anayasası da ikinci demokrasi anlayışına uygundur 
denmektedir. 9 Bu iki anayasa anlayışında ilk sorgulanması ve eleştirilmesi 
gereken nokta, 1924 Anayasasının çoğulculuğa ve halkın siyasal katılımına 
kapalı olduğu yolundaki görüştür.  1924 Anayasası da özgürlükçü bir 
anayasa olması nedeniyle ne çoğulculuğa ne de katılmacılığa kapalıdır. 
Gerçekten de Türkiye’de iki Anayasa anlayışı vardır; ancak bunlardan ilki 
1924 Anayasasının temsil ettiği gerçek demokratik anayasa anlayışı; ikincisi 
ise, 1961 Anayasasıyla 1982 Anayasasının temsil ettiği vesayetçi demokrasi 
anlayışı getiren ideolojik anayasa anlayışıdır.  

1961 ve 1982 Anayasaları 1924 Anayasasından farklıdır; çünkü bu her 
iki Anayasa da ideolojik anayasadır. 1961 ve 1982 Anayasaları 1924 
Anayasasıyla karşılaştırıldığında, 1924 Anayasasından çok daha uzun ve 
ayrıntılara giren anayasalar olduğu görülür. Ancak 1982 Anayasası 
ayrıntılara girmek ve uzunluk bakımından 1961Anayasasını geride 
bırakmaktadır. Anayasaların uzun olmalarının temel nedeni devletin temel 
amaçlarını, ideolojisini ve programını açıklamasıdır. Bu yapılan açıklamalar 
açık olmadıkları için hukuksal olarak her yöne çekilebilecek özelliktedir ve 
devlet iktidarını sınırlandırma gibi bir amacı da yoktur. Bu açıklamaların 
amacı ideolojik yönlendirmenin devletin tanımlayıcı özelliğini temsil ettiğini 
                                                 
8  Hooton Shambayati, “Courts in Semi-Democratic/Authoritarian Regimes: The 

Judicialization of Turkish (and Iranian) Politics”, Rule By Law: The Politics of Courts in 
Authoritarian Regimes, derleyenler Tom Ginsburg ve Tamir Moustafa (Cambirdge: 
Cambridge University Pres, 2008), s. 283. 

9  Bu görüşü ilk savunan bilebildiğimiz kadarıyla Bülent Tanör olmuştur. Bakınız: Bülent 
Tanör, İki Anayasa (İstanbul: Beta, 1986), s. 77-81.  
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göstermektir. Açıklamaların hedef kitlesi toplumdur. İlk ideolojik 
Anayasanın 1918 Sovyet Anayasası olduğu söylenebilir. İdeolojik 
anayasaların temel amacı iktidarı sınırlandırmak değildir. Amaç toplumu 
devrimin ideolojisine göre değiştirmektir. Bir anlamda bütün anayasalarda 
ideolojik unsurlar görülebilirse de, ideolojik anayasaları ideolojik olmayan 
anayasalardan ayıran husus, bu anayasalardaki ideolojik ve programatik 
hükümlerin diğer hükümler karşısındaki boğucu üstünlüğüdür. 10 

Özellikle, 1982 Anayasasının ideolojik anayasa olma yönü, 1961 
Anayasasından çok daha baskın olduğu gibi, vesayetçilik özelliği de iyice 
abartılmış bir anayasadır. Murat Belge bir yazısında 1982 Anayasası ile ilgili 
bizim de katıldığımız şu düşünceleri belirtmektedir: 

“Ve gene bilmemiz, anlamamız gerekiyor ki, şu anda önümüzde 
duran yakıcı sorun, en önemli sorun Kürt sorunu olmakla birlikte, 
irili ufaklı, şöylesiyle böylesiyle, her türlü sorunumuzu çözmemiz 
için bu Anayasa’yı değiştirmek durumundayız. 

Çünkü bu Anayasa bizim “sorun çözme yeteneğimize sahip bir 
özne” olmamıza engel, her şeyden önce bu Anayasa bize “Sen 
davranışlarından sorumlu, ergin bir kişi değilsin. Sen ancak bir 
vasinin güdümü altında yaşayabilirsin. Haddini bil ve ona göre 
davran” diyor.” 11 

Hooton Shambayati Türk siyasal sisteminin bölünmüş egemenlik 
sistemine dayandığını belirtmektedir. Egemenlik seçilmiş ve seçilmemiş 
kurumlar arasında bölündüğünde siyasetin hukukileşmesi ve siyasal arenada 
yargının rolünün artması söz konusu olmaktadır. Egemenliğin bölündüğü 
sistemlerde demokratik unsurlar değişimi teşvik etmekte; ama otoriter öğeler 
bu değişimin etkilerini sınırlamaya çalışmaktadır. Bölünmüş egemenlik 
sistemiyle özellikle askeri yönetimden sivil yönetime geçildiğinde 
karşılaşılmaktadır. Darbe sonrası ordunun bir kurum olarak yeni rejime dahil 
edilmesi ve ordu mensuplarının ayrıcalıklarının demokratik rejime geçiş 
sırasında ve sonrasında korunması önemlidir. Anayasa yargısının kabulü 
ordunun kurumsal menfaatlerini demokratik rejimde de koruyabilmesi için 

                                                 
10  Said Amir Arjomand, “Constitutions and the Struggle for Political Order: A Study in the 

Modernization of Political Traditions,” Archives Europeennes de Sociologie 33 (4, 1992), 
s. 39-82. 

11  Murat Belge, “ ‘Yeni’ Anayasa”, Taraf, 9 Ekim 2009. 
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çekici bir kurum olmaktadır. 12 Kısaca darbe sonrasında iktidarı sivillere 
bırakan ordu kendi desteğindeki anayasal düzenin koruyucuları olarak 
siyasal açıdan güçlü yargısal kurumlar yaratmaya çalışır.  

Ran Hirschl anayasa yargısının kabul edilmesini çoğunlukçu karar 
alma arenasında bulunan hegemonyacı yönetici elitlerin çevrede yer alan 
gruplar tarafından tehdit edildiğinde ortaya çıktığını ileri sürmüştür. Bu tür 
tehditler ciddileştiğinde hukuksal arenaya ulaşma ve etkilemede önemli bir 
güce sahiplerse iktidarlarını mahkemelere devretmekte bir sakınca 
görmemektedirler.13 Yine Tom Ginsburg’e göre askeri rejimler yönetimi 
sivillere bırakırlarken kurumsal menfaatlerinin korunmasında anayasa 
yargısının varlığını bir sigorta poliçesi olarak görmektedir. 14 

Türkiye’de devletin uygarlaştırıcı bir görev edinmesi ve seçimle gelen 
ve seçimle gelmeyen kurumların ortak bir biçimde iktidarı kullanmalarıyla 
birlikte, rejim muhafızları da ortaya çıkmıştır. Rejimin muhafızlarının veya 
bekçilerinin varlığı anayasa mahkemesi gibi siyaset üstü konumları olan 
devletin ideolojisini koruyacak olan kurumların yaratılmasına neden 
olmuştur. Bu tür kurumları yerleşik demokrasilerdeki benzerlerinden ayıran 
husus bu kurumların yani mahkemelerin siyasal önemlerine rağmen, seçimle 
gelmiş kurumlardan soyutlanmalarıdır. Bu soyutlamanın amacı rejim 
muhafızlarının ideolojik egemenliklerini korumaktır. Türk siyasal sistemi 
seçilmiş kurumların seçilmemiş ve demokratik olarak hesap sorulamayan 
aktörlerle birlikte egemenliğin kullanılmasının paylaşıldığı, seçime dayalı 
demokrasiyle otoriter eğilimlerin birlikte yer aldığı melez bir sistemdir. 
Egemenliğin bölünmesi ordu, güvenlik güçleri ve yargıdan oluşan Türk 
kamuoyunda devlet olarak adlandırılan kesimle, parlamento ve kabineden 

                                                 
12  Hootan Shambayati, “Judicial Review in Unconsolidated Democracies: The Turkish 

Constitutional Court in Comparative Perspective”, The Annual Meeting of the Midwest 
Political Science Association 15-19 April 2004, Chicago, Illinois USA, p. 2-3. 

13  Ran Hirschl, “The Political Origins of Judicial Empowerment through 
Constitutionalization: Lessons from Four Constitutional Revolutions”, Law and Social 
Inquiry, 25, s. 95.   

14  Tom Ginsburg, Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian 
Cases (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), s. 25. 
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oluşan hükümet biçiminde bir ayırımın ortaya çıkmasına da neden 
olmuştur.15 

Egemenliğin bölünmesi olgusu 1961 Anayasasıyla birlikte ortaya 
çıkan Milli Güvenlik Kurulunun Türkiye’deki konumuna bakıldığında daha 
iyi anlaşılır. Parlamenter hükümet sistemlerinde hükümet bakanlar kuruludur 
ve ülkeyi de bu kurul yönetir. Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden 
bakanlar kurulu sorumludur. Ancak Türkiye’de askerler Milli Güvenlik 
Kurulu kanalıyla ülkenin yönetiminde önemli bir role sahiptirler ve hatta 
zaman zaman Bakanlar Kurulundan da daha önemli olabilmektedirler. 
Egemenliğin seçilmişlerle seçilmemiş aktörlerin paylaşımının en iyi örneğini 
Milli Güvenlik Kurulu oluşturmaktadır. Engin Ardıç bir yazısında alaycı bir 
üslupla bu gerçeği şöyle aktarmaktadır: 

“Artik herkes idrak etti: Ankara’da iki hükümet vardır. Biri, 
bildiğimiz hükümet, öteki Milli Güvenlik Kurulu… Bildiğimiz 
hükümet gündelik işlere bakar, öteki de “önemli” işlere! 

Bildiğiniz hükümet politikacılardan oluşur, öteki hükümet “yüksek 
bürokrasi ve sivil iktidar karışımıdır.”… Ama burada “ağırlıklı” 
olan yüksek bürokrasidir. Açık konuşalım, ordudur ordu. 

Milli Güvenlik Kurulu, insanda bazı başka ve eski kurulları da 
çağrıştırmaz değildir hani: Milli Birlik Komitesi, Milli Güvenlik 
Konseyi falan… 

Ama bu bir “anayasal kurumdur”, ötekilerin de “geçici 
anayasalarla” bir süre “meşru kılınmış” oldukları gibi. Bu daha 
uzun sürmüştür ve sürecek gibi de gözükmektedir.  

…Yani efendim, bu kurul devleti korur, kollar ve gözetir. Gizli 
görevi, “sivil iktidara meydanı büsbütün boş bırakmamak, cahil 
halkın oylarıyla gelmiş Haso’ların, Memo’ların ipleri büsbütün 
ellerine geçirmelerini önlemektir”… (Deyim, CHP’nin eski 
yöneticilerinden Recep Peker’in)” 16 

                                                 
15  Hooton Shambayati, “The Guardian of the Regime: the Turkish Constitutional Court in 

Comparative Perspective”, Constitutional Politics in the Middle East, derleyen: Said Amir 
Arjomand (Oxford: Hart Publishing, 2007), s. 100-101. 

16  Engin Ardıç, “Atatürk Devrinde MGK Var Mıydı?”, Sabah, 21 Ekim 2009. 1961 
Anayasası ve değişikliği Milli Güvenlik Kurulu üyelerinin bir bölümünü sayma yoluyla 
belirtmiş, bir bölümünü de yasamanın takdirine bırakmıştı. 1982 Anayasası Milli Güvenlik 
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1982 Anayasasında cumhurbaşkanlığı da rejimin muhafızları arasında 
düşünülmüştür. Cumhurbaşkanlığı laik devleti, bir başka deyişle, hükümete 
karşı devlet politikasını korumak rolüyle donatılmıştır. Bu nedenle de 
Anayasada cumhurbaşkanlarına parlamenter sistemlerde görülmedik bir 
biçimde önemli yetkiler verilmiştir. Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı 
seçilmeden önce, 25 Nisan 2000 günü Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak 
Anayasa Mahkemesi’nin 38. kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açış 
konuşmasında aynen şöyle demekteydi:  

“Anayasa’ya göre, Cumhurbaşkanı, yalnız “yürütme organı” içinde 
değil, tüm devlet yapısında üstün bir konuma ve önemli yetkilere 
sahip bulunmaktadır. Yasaların iptali isteminde de bulunabileceğinden 
Anayasa’ya uygunluğun yargısal denetiminde de önemli bir yetkiye 
sahiptir. Ancak, Anayasa’nın 104. maddesinde Cumhurbaşkanına 
verilen yetkiler, parlamenter demokrasinin sınırlarını aşmaktadır. 
Oysa, demokratik devlet düzeninde, ulusal iradeyi temsil eden 
parlamento dışında sorumsuz bir Cumhurbaşkanının yönetimi 
paylaşması ve tek başına önemli yetkiler kullanması kabul edilemez. 
Açabileceği bir iptal davasına bakacak olan Anayasa Mahkemesi’nin 
üyelerini yürütme organının başı olan, Cumhurbaşkanının seçmesi 
hukuk devleti ilkesinin gereklerinden olan yargı bağımsızlığıyla 
bağdaşmamaktadır.” 17 

 

                                                                                                                   
Kurulunu düzenlerken Kurula katılacak üyeleri sayma yoluyla belirleyerek asker sivil 
eşitliğini sağlama yoluna gitmişti. 2001 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle “başbakan 
yardımcıları” ve “Adalet Bakanının” Kurula alınmasıyla bu eşitlik siviller lehine 
bozulmuştur. MGK, gerekli haller dışında iki ayda bir defa cumhurbaşkanı başkanlığında 
toplanır. Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, 
Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri 
Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel 
Komutanından kurulur. Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve 
kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir. Milli Güvenlik Kurulunun gündemi; Başbakan ve 
Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir. 
Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Millî Güvenlik Kurulu Başbakanın başkanlığında 
toplanır Milli Güvenlik Kurulunun kararları hukuksal olarak öneri niteliğindedir. Bunlar 
Bakanlar Kurulunca benimsendiği ölçüde zorunlu kararlar durumuna gelirler.    

17  Konuşma metni için bakınız: “Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer’in 
Töreni Açış Konuşması”, Anayasa Mahkemesi’nin 38. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle 
Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler, Anayasa Yargısı (Ankara: Anayasa 
Mahkemesi Yayını, 2000), s. 15. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TURHAN 751 

 

Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı seçilmesinden çok kısa bir süre 
önce Anayasa Mahkemesi Başkanı sıfatıyla yaptığı bu konuşmada, 1982 
Anayasası sisteminde Cumhurbaşkanının yürütme organı içindeki yerini 
eleştirmekte ve Anayasanın Cumhurbaşkanına verdiği yetkilerin parlamenter 
sistemin sınırlarını aştığını ve bunun demokratik devlet ve hukuk devleti 
ilkesiyle de bağdaşmadığını belirtmekteydi. Ne yazık ki, cumhurbaşkanlığı 
görevi sırasında Ahmet Necdet Sezer Anayasanın cumhurbaşkanına verdiği 
yetkileri sonuna kadar kullanmıştır. Ayrıca cumhurbaşkanlığı makamı 
rejimin muhafızları arasında düşünüldüğü için hemen hemen bütün 
cumhurbaşkanlığı seçimleri de ülkemizde olaylı geçmiştir. 18 

Egemenlik seçimle ve seçimle gelmeyen kurumlar arasında 
bölündüğünde siyasetin hukukileşmesi veya siyasal arenada yargının rolünün 
çoğalması için koşullar gerçekleşmiş olmaktadır. Özellikle, 1982 Anayasası 
sonrası Anayasa Mahkemesi Avrupa’daki anayasa mahkemelerinden 
üyelerinin atanması, hak ve özgürlükleri korumadaki yetersizliği ve devletin 
resmi ideolojisine ters düşen yasaları iptal etmede ve siyasal partileri 
kapatmadaki istekliliği ile farklıdır.  Mahkeme 1982 ile 2000 yılları arasında 
iptal davası yoluyla gelen işlerin yüzde 72’sinde iptal kararı vermiştir. Yine 
1983’den beri Anayasa Mahkemesi 18 partiyi kapatmıştır. Bu partilerden 
üçü parlamentoda temsil edilen partidir.  

1982 Anayasasıyla birlikte Anayasa Mahkemesine üye atanmasında 
parlamentonun bir rolü kalmamıştır. Yargının yasama ve yürütmeden 
tamamen yani bütünüyle bağımsız olması eğer bu iki organ demokratik 
değilse bir anlamı olabilir. Demokrasilerde yargıya yapılan atamalarda 
seçimle gelen organları belli bir ölçüde söz sahibi yapmak gerekir. Özellikle, 
anayasa yargısında bu husus daha da önemlidir. Anayasa mahkemelerine üye 
seçiminde parlamentoya belli bir kontenjan ayırmak, anayasa yargısının 
meşruluğu konusundaki eleştirileri de belli ölçüde azaltacak ve daha 
demokratik sonuçların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yani demokrasinin 
derinleştirilmesi ve yargı bağımsızlığının korunması, yargıdaki tek sesliğin 
tehlikelerinin azaltılması için mahkemelere üye seçiminde halkın 
temsilcilerine de söz hakkı tanımak gerekir. Ülkemizde Anayasa 
Mahkemesine atanma usulünün apolitik niteliği homojen bir mahkemenin 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hemen hemen bütün üyelerinin benzer bir 

                                                 
18  21.9.2007’de yapılan Anayasa değişikliğiyle birlikte cumhurbaşkanları bundan böyle halk 

tarafından seçilecekleri için artık rejimin muhafızları olma özelliklerini büyük ölçüde 
yitireceklerdir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
752 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

 

eğitimden geçtiği ve yine hemen hepsinin hukukçu olduğu görülmektedir. 
Bunun sonucunda Mahkeme güçlü bir siyasal aktör olarak ortaya çıkmıştır. 
Parlamentoyla karşı karşıya gelmekten çekinmeyen bu mahkeme, devletle 
ilgili davalarda ise devleti ve sahiplerini korumuştur. 19 

Anayasada belirtilen bazı organların bir yasa aleyhinde doğrudan 
doğruya Anayasa Mahkemesinde dava açması demek olan iptal davası, 
siyasal sürecin hukukileşmesine neden olan en önemli unsurlardan biridir. 
Çünkü iptal davası genellikle ana muhalefet partisi tarafından açılan bir 
davadır. Ana muhalefet partisi bu yolu çok kullandığında Anayasa 
mahkemesi Senato gibi çalışmaya başlamaktadır. 20 Anayasa Mahkemesinin 
siyasallaşmasından ve siyasetin de hukukileşmesinden kurtulmak için 
yapılacak anayasa değişikliğiyle iptal davası yolunun kaldırılması kanımca 
uygun olacaktır.  

İptal davası parlamentoyu ehlileştirmek için düşünülmüşken, itiraz 
yolu (somut norm denetimi) yani anayasa ayıkırlığın diğer mahkemelerde 
ileri sürülmesi temel hak ve özgürlükleri korumak amacıyla tasarlanmış bir 
yoldur. Türk hukuku anayasa şikâyeti yolunu (bireysel başvuruyu) kabul 
etmemekle birlikte, bir davaya bakmakta olan mahkeme uygulanacak yasa 
hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü 
anayasa aykırılık iddiasını ciddi bulursa, Anayasa Mahkemesine 
başvurabilir. Temel hak ve özgürlükleri korumak için düşünülen bu yol 
ülkemizde hak ve özgürlükleri yeteri kadar koruyamamıştır. Bunun çeşitli 
nedenleri vardır. Her şeyden önce kişilerin Anayasa Mahkemesine 
ulaşabilmeleri mahkemelerin anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bulmalarına 
bağlıdır. Anayasa şikâyetinde böyle bir engel bulunmamaktadır. İkincisi 
Anayasa Mahkemeleri somut norm denetiminde yasaların ve kanun 

                                                 
19  Hooton Shambayati, “The Guardian of the Regime: the Turkish Constitutional Court in 

Comparative Perspective”, Constitutional Politics in the Middle East, derleyen: Said Amir 
Arjomand (Oxford: Hart Publishing, 2007), s. 105-106. 

20  Emekli Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin gaztecilerin bir sorusu üzerine son 
dönemlerde çok kapsamlı davaların açıldığını belirterek Senato görevi yapıyoruz demiştir. 
Bakınız: Hürriyet, 15 Mayıs 2003. 1990’larda Doğu Avrupa’da komünizm sonrası 
ülkelerde kurulan anayasa mahkemelerinin temel görevi a posteriori soyut norm denetimi 
olmuştur. Soyut norm denetimi de parlamentoyla anayasa mahkemelerini sık sık karşı 
karşıya getirmiştir. Bu bazı yazarlarca Kelsen modeli bir anayasa yargısı yoluna dönüş 
olarak yorumlanmıştır. Bakınız: Laszlo Solyom, “The Role of Constitutional Courts in the 
Transition to Democracy”, International Sociology (March 2003), s. 146. 
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hükmünde kararnamelerin anayasaya aykırılığını inceleyebilmektedir. 
Anayasa Mahkemesinin diğer mahkemelerin kararlarının Anayasaya 
aykırılığını inceleme olanağı bulunmamaktadır. Oysa anayasa şikâyetinde 
böyle bir kısıtlılık söz konusu değildir. Kuşkusuz bir ek neden de 1982 
Anayasasının ve bu Anayasanın getirdiği yasal düzenlemelerin hak ve 
özgürlüklerin korunması açısından olumlu bir temel oluşturmamasıdır. 1982 
Anayasasının hazırlanmasında egemen rol oynayan temel düşünce, 1961 
Anayasasının fazla özgürlükçü olduğu ve devleti güçsüz kılmış olduğudur. 
Bu görüşten hareketle 1982 Anayasası özgürlük-otorite dengesinde 
otoritenin ağırlığını artırmıştır. 21 

1984-2000 yılları arasında Anayasa Mahkemesine gelen 656 itirazdan 
ancak % 18’inde iptal kararı çıkmıştır. Somut norm denetimindeki bu düşük 
başarı Anayasa Mahkemesinin devlet karşısında hak ve özgürlükleri 
korumada fazla istekli olmadığını bize göstermektedir. Anayasa Mahkemesi 
zaman zaman hak ve özgürlüklerin alanını genişletmişse de, ülkede 
özgürlüklerin koruyucusu olma rolünü üstlenememiştir. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinde Türkiye’nin insan hakları konusundaki başarısızlığı 
bu durumu teyit etmektedir.  22 

Anayasa Mahkemesi yasaların anayasaya uygunluğunu denetimi 
yanında siyasi partilerin kapatılması davalarına da bakmaktadır. Anayasa 
Mahkemesi kuruluşundan 23 günümüze kadar 24 parti kapatmıştır. Bu 
kapatılan partilerin büyük bir çoğunluğu 1982 Anayasası sonrasına rastlar. 
12 Eylül darbesinin ürünü olan 1982 Anayasası ve Siyasi Partiler Yasası 
partilere, siyasetçiye ve siyasete kuşkuyla bakan hükümlerle doludur. Siyasi 
Partiler Yasasının üçte birlik bölümü partilere getirilen yasakları ve partilerin 
nasıl kapatılacağını düzenlemektedir.  

Halkın Emek Partisi (HEP) ve Refah Partisi kapatma kararlarını 
inceleyen Dicle Koğacioğlu bu iki kararın Türkiye’nin siyasal manzarası 
üzerinde önemli etkileri olduğunu belirtmiştir. Koğacioğlu’na göre, 12 Eylül 
1980 askeri darbesinden sonra İslam ve Kürt milliyetçiliği Türkiye’nin en 
önemli ulusal ve uluslararası iki temel sorunu olmuştur. Bu her iki sorun da 
1980’lerde siyasal ajandada görülür olmaya ve etki sahibi olmaya 
                                                 
21  Hooton Shambayati, “The Guardian of the Regime: the Turkish Constitutional Court in 

Comparative Perspective”, Constitutional Politics in the Middle East, derleyen: Said Amir 
Arjomand (Oxford: Hart Publishing, 2007), s. 109-110. 

22  ibid., s. 112. 
23  Anayasa Mahkemesi 1962 yılında göreve başlamıştır. 
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başlamıştır. Anayasa Mahkemesinin kapatma kararları siyasal alanı yeniden 
çizerek bu sürecin canlılığını yok etmiştir. Mahkemenin kararları siyasal 
alanda açıkça tartışılabilecek meşru siyasal sorunlar olarak etnik ve dinsel 
farklılıkların tanınması için gerekli olan alanı ortadan kaldırmıştır. Bu 
kararlarda Anayasa Mahkemesi devletin tek ülke, tek millet, tek egemenlik 
ilkesinin taviz vermez bir savunucusu rolünü üstlenmiş ve demokrasiyle bu 
“teklik veya birlik ilkesi” arasında temel bir özdeşlik kurmuştur. Her ne 
kadar teklik ilkesiyle demokrasi arasında içsel bir çelişki olmasına rağmen, 
Anayasa Mahkemesi yaptığı Anayasa yorumuyla böyle çelişkinin 
olamayacağını ispat etmeye çalışmıştır. Bu kararlara göre bu birlik ilkesine 
bağlılık demokrasiyi savunmak demek olmakta ve yine demokratik araçlara 
bağlılık da bu birliği ileri sürmeği gerektirmektedir. Anayasa Mahkemesi 
tarafından bu şekilde çizilen siyasal sınırlar büyük ölçüde önemli sosyal 
meselelerin ve özlemlerin meşru siyasal davranış biçimlerine dönüşümünü 
engellemiştir.24 

Anayasa ve Siyasi Partiler Yasasındaki yasakları yumuşatabilmek 
veya kaldırabilmek için Anayasa ve Siyasi Partiler Yasasında çeşitli 
                                                 
24  Dicle Koğacıoğlu, “Dissolution of Political Parties by the Constitutional Court in Turkey: 

Judicial Delimitation of the Political Domain”, International Sociology (March 2003), s. 
272-273. Anayasa Mahkemesi kararları için bakınız: HEP Partisi için bakınız: E. 1992/1 
(Siyasi Parti kapatma), K. 1993/1, k.t. 14.7.1993. Refah Partisi için bakınız: E. 1997/1 
(Siyasi Parti Kapatma), K. 1998/1, k.t. 16.1.1998. HEP kararında Mahkeme şöyle 
demekteydi: “Devlet "TEK"dir, ülke TÜM"dür, ulus "BİR" dir. Ulusal birlik; devleti 
kuran, ulusu oluşturan toplulukların ya da bireylerin, etnik kökeni ne olursa olsun, 
yurttaşlık kurumu içinde ayırımsız birliktelikleriyle gerçekleşir. Anayasa'da ve yasalarda 
yurttaşlar arasında ayrımı öngören hiçbir kural bulunmadığı gibi, kimsenin soy kökeninin 
yadsınması ya da kabul edilebilecek yeni bir savı da yoktur. Ulusal ve tekil devlet etnik 
ayrılıklarla tartışılmaz. Herkesin, herzaman karşılaşabileceği ve giderek hukuk devletinde 
giderilip karşılığı istenebilecek aykırılık, çelişki, haksızlık ve yanlışlıklar, insan hakları 
alanında sömürü nedeni yapılarak, gerçekler saptırılıp çarpıtılarak, üstü kapalı biçimde, 
ayrı ulus yoluyla ayrı devlet amaçlanamaz. Tartışılamaz kavramlar ve değerlerle, ödün 
verilmesi olanaksız ilke ve niteliklerin kaynağı Türkiye Cumhuriyetidir. Çağımızda da 
farklı etnik grupların birlikte uluslaşması ve devletleşmesi uluslararası düzeyde 
hukuksallığını korumaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için farklı düşünmenin haklı bir 
nedeni yoktur. Ulus birliğini bölmek; belli toprak parçasını bir ırktan gelenlere maletmek, 
etnik arındırma yapmak anlamına gelir ki, bunun çağdaş, insancıl değerlerle 
bağdaştırılması olanaksızdır. Ülkenin her köşesinde her vatandaş aynı koşullar içinde 
yaşamaktadır. Vatandaşlık, bölge özelliklerini ve etnik farklılığı aşan, bütünleştirici çağdaş 
bir olgudur. Bu konuda bir kimsenin diğerinden farklı olmasına; din, kültür ve etnik 
kökene ilişkin ayrıcalıklara yer yoktur. İnsan haklarının sadece bir kişiye, sınıfa ve 
zümreye değil ayrımsız olarak bütün vatandaşlara eşit olarak uygulanması esastır. Siyasal 
açıdan önemli olan soy değil, ulusal topluluktan olmaktır.” 
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değişiklikler yapılmasına rağmen, hâlâ bu konuda Avrupa standardı 
yakalanamamıştır. Avrupa standardının yakalanamamasının en önemli 
kanıtı, 14 Mart 2008’de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22 Temmuz 
2007 seçimlerinde % 47’lik bir oy alarak tek başına iktidara gelen Adalet ve 
Kalkınma Partisi hakkında kapatma davası açmasıdır. Bu davada Başbakan 
dahil 70’den fazla partiliye siyaset yasağı istenmekteydi. Anayasa 
Mahkemesi 30 Temmuz 2008 günü açıkladığı kararda 6 üye Ak Partinin 
kapatılması, 5 üye ise kapatılmaması yönünde oy kullanmıştır. Nitelikli 
çoğunluk oluşmadığı için, yani kapatma lehine olan oylar yediyi 
bulmadığından parti kapatılmaktan kurtulmuştur. Ancak Ak Partinin laikliğe 
aykırı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle, 2009 yılında alacağı Hazine 
yardımından yarısının kesilmesine karar verilmiştir. Bu yöndeki karara 10 
üye evet derken, sadece Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç “hayır” 
oyu kullanmıştır. Şu an Demokratik Toplum Partisi hakkındaki kapatma 
davası da sürmektedir. 25 

III 

Türkiye’de devletin toplumu uygarlaştırma misyonu, seçilmiş ve 
seçilmemiş kurumların ortaklaşa iktidarı kullandıkları, “muhafızların” yer 
aldığı bir rejimin kurulmasına neden olmuştur. Muhafızların varlığı, günlük 
politikayla aralarına mesafe koyan bu bekçilerin siyaset üstü duruşlarını 
koruyan Anayasa Mahkemesi gibi kurumların yaratılmasını gerektirmiştir. 
Bu kurumları pekişmiş demokrasilerdeki benzerlerinden ayıran siyasal 
önemlerine rağmen bunların seçimle gelen kurumlardan izole olmaları ve 
muhafızların ideolojik egemenliklerini korumadaki temel rolleridir. 26     

Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda ve bu arada Türkiye’de temel 
sorun politikayı örgütleyen temel ilkenin halk egemenliği ve genel oy ilkesi 
olarak kabul edilmesi; ama bu arada da devlet seçkinlerinin projesine karşı 
olan toplum kesimlerinin oy vermelerini etkin olarak dışlayacak kurumsal 
bir çerçevenin inşa edilmeye çalışılması oluşturmaktadır. Daha önceki 
kuşaklar Avrupa’da bu sorunu devlet seçkinlerinin projesine karşı olan 

                                                 
25  Bakınız: E. 2008/1 (Siyasi Parti Kapatma), K. 2008/2, k.t. 30.07.2008. Ayrıca bakınız: 

Hüseyin Akyol, Türkiye’de Siyasi Parti Kapatmanın Tarihi (Ankara: İmge Kitapevi, 
2009).  

26  Hooton Shambayati, “The Guardian of the Regime: the Turkish Constitutional Court in 
Comparative Perspective”, Constitutional Politics in the Middle East, derleyen: Said Amir 
Arjomand (Oxford: Hart Publishing, 2007), s. 99-100. 
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toplum kesimlerine oy hakkı vermeyerek kolayca gerçekleştirmişlerdir. 
Ancak çağımızda modern anayasaları tasarlayanlalar için siyasal katılma 
hakkına getirilecek sınırlamaları asgariye indirmekten başka bir çıkar yol 
yoktur. Günümüzde demokrasi dendiğinde akla hemen genel oy ilkesi 
gelmektedir. Genel oy ilkesi de seçmen, olabilme hakkının servet, eğitim, 
cinsiyet ve ırk gibi kayıtlamalara bağlı tutmayan bir sistemdir. Genel oy 
ilkesi ve siyasal eşitlikten kaçınabilme olanağı günümüzde yoktur. 
Demokrasisi sağlam temellere oturmayan ülkelerde genel oy ilkesini 
istemeye istemeye kabul etmek zorunda kalan anayasa koyucuları 
amaçlarına, egemenliği seçimle gelen kurumlar ile seçimle gelmeyen 
vesayetçi kurumlar arasında bölüştürerek ulaşmaya çalışmaktadır. Anayasa 
Mahkemesi de Türkiye’de bu vesayetçi kurumlardan biri bekli de en 
önemlisidir. 

Türkiye’de seçimle gelen kurumlar devlet projesini, güçlü sosyal 
menfaatlere karşı, bu menfaatler siyasette çoğunluğu oluştursa dahi, koruma 
rolüne sahip olduğunu düşünen rejimin muhafızlarıyla birlikte yaşamak ve 
yan yana görev yapmak zorunda kalmaktadır. Türkiye’de ordu ve 
mahkemeler ve özellikle de Anayasa Mahkemesi laikliğin ve “bölünmez 
bütünlüğün”27 koruyucusu rolünü üstlenmiştir. Anayasa Mahkemesi bu 
nedenlerle çok kez  “laikçi” ve taviz vermez bir üniter devlet savunucusu 
olmakta ve seçimle gelen kurumlara kuşkuyla bakmakta ve güven 
duymamaktadır. Danıştay’ın veya Yargıtay’ın da farklı bir çizgide olduğu 
söylenemez. 

Türkiye’de Daniel Brumberg’in belirttiği “uyumsuz kurumsallaşma” 
olgusu söz konusudur. Brumberg’e göre, “Uyumsuz kurumsallaşma siyasal 
topluluğun birbiriyle yarışan görüntüleri ve bunları meşrulaştıran sembolik 
sistemleri devletin ve toplumun resmi ve resmi olmayan kurumlarında ve 
yönetici seçkinlerin ideolojisinde veya siyasal retoriğinde yeniden ortaya 
çıktığında oluşur.” 28 Uyumsuz kurumsallaşma temeline dayanan siyasal 
sitemler yüksek düzeyde siyasal gerilimler üretir. Türkiye’deki uyumsuz 
kurumsallaşma sistemin belirli bir bölümünün toplumu değiştirmeyi 
amaçladığı, bir başka bölümünün ise status qua’yı korumaya çalıştığı 
çatallaşmış bir siyasal sisteme yol açmıştır. Bunun sonucu olarak “devlet” 
olarak adlandırılan ve ordu, cumhurbaşkanı, yargı ve sivil bürokrasinin bir 

                                                 
27  Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü. 
28  Daniel Brumberg, Reinventing Khomeini (Chicago: The University of Chicago Pres, 

2001), 33-34. 
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bölümü ile “hükümet” olarak adlandırılan seçimle gelen parlamento ve 
bakanlar kurulu arasında sık sık yüksek düzeyde gerilimler ortaya 
çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu gerilimlerin yönetilmesi siyasal sistemin temel 
ve öncelikli bir sorunu olmaktadır. Bu sistemin varlığı birbiriyle rekabet 
eden kurumlar arasındaki yüksek gerilimlerin sürdürülebilmesine bağlıdır. 
Bölünmüş egemenlik temeline dayalı bir rejimin, yani uyumsuz 
kurumsallaşmanın, sosyal ve siyasal gerilimlerin kaynama noktasına 
gelmesini önlemesi ve sistemin istikrarını tehlikeye düşürmemesi 
gerekirken, bunun yanında yeterli ölçüde gerilimlerle egemenliğin bu 
bölünüşünü de haklılaştırması gerekmektedir. Uyumsuz kurumsallaşma bize 
rejimin ideolojik temelinin güçlü olmadığını da gösterir. Türkiye’de devlet 
resmi olarak Kemalizm temeline dayanmaktadır. Ancak Kemalizm hiçbir 
zaman tam ve tutarlı bir ideoloji haline dönüşmemiştir.29 

Seçim sonuçlarına göre oluşan kurumlar seçimle gelmeyen vesayetçi 
kurumlarla birlikte yaşamak zorunda kaldıklarında siyasal sistemde 
gerilimler ortaya çıkmaktadır. Seçim sonuçlarının vesayetçi kurumların 
istedikleri doğrultuda sonuçlar vermediğinde, Türkiye’de siyasal sistem ya 
orduyu ya da mahkemeleri devreye sokmaktadır. Son yıllarda mahkemeler 
ve özellikle Anayasa Mahkemesi eskiye göre daha fazla devreye 
girmektedir. Mahkemeler ve Anayasa Mahkemesi Türkiye’de gerçek 
anlamda bağımsız olmalarına rağmen yansız davranmamaktadırlar. Yansız 
davranmayışlarının nedeni kısmen devletin uygarlaştırma misyonundan ve 
kısmen de siyasal sistemde seçimle gelmeyen kurumların devam eden 
egemenliklerinden kaynaklanmaktadır. Anayasayla güvence altına alınmış 
ideolojilere sahip anayasal düzenlerde anayasa mahkemeleri hak ve 
özgürlükleri korumaktan daha çok, rejimin ideolojik temellerinin bekçisi gibi 
hareket etmektedirler.30 

 

                                                 
29  Hooton Shambayati, “Courts in Semi-Democratic/Authoritarian Regimes: The 

Judicialization of Turkish (and Iranian) Politics”, Rule By Law: The Politics of Courts in 
Authoritarian Regimes, derleyenler Tom Ginsburg ve Tamir Moustafa (Cambirdge: 
Cambridge University Pres, 2008), s. 287. 

30  Bunu da normal kabul etmek gerekir. Anayasa Mahkemesi üyelerinin Anayasa 
Mahkemesindeki görevlerine başlarlarken, koruyacaklarına yemin ettikleri anayasa 1982 
Anayasası olmayıp da, ideolojik söyleminden kurtulmuş ve tam anlamıyla anayasacılık 
özelliklerine sahip bir anayasa olsaydı, kuşkusuz farklı kararlar verebilirlerdi. Bakınız: 
2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Yasanın 7. 
maddesi. 
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UYUŞTURUCU MADDE KULLANIM SUÇLARI ÜZERİNE 

 

Cenk YİĞİTER*  

 

I. GİRİŞ: 

Askeri Ceza Kanunu’nun 79. maddesi şu şekildedir: 

1 - Kendisini kasten sakatlayan veya her hangi bir suretle askerliğe 
yaramayacak bir hale getiren veya kendi rızasiyle bu hale getirten bir 
seneden beş seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

2 - Fiil her nevi askeri maksatlar için çalışmak kabiliyetini mahvetmiş 
ise suçlu yedi seneye kadar ağır hapis ile cezalandırılır. 

3 - Fiil seferberlikte yapılmışsa on seneye kadar ağır hapis, düşman 
karşısında yapılmışsa yapan ölüm cezasiyle cezalandırılır. 

Bu düzenlemeye göre, asker kişi, kendi bedeni üzerindeki 
egemenliğini kullanması dolayısıyla cezalandırılmaktadır. Buna göre asker 
kişinin kendi bedenine ne şekilde etki edebileceği tamamıyla kendi 
insiyatifine bırakılmamıştır. Artık bireyin kendi bedeni üzerinde ondan daha 
büyük bir hak iddiacısı vardır ve kişi kendi bedenine bu hak sahibinin 
kendisine çizdiği yetki alanı içerisinde müdahale edebilen bir emanetçi 
görünümündedir. Bireyin bedeni, kendisinin dahil olduğu daha büyük bir 
bedenin sadece bir parçası olarak kabul edilmekte, bunun doğal bir sonucu 
olarak bedeni üzerinde istediği şekilde tasarruf edebilme şansına sahip 
olamamaktadır. Birey kendi bedenine yetki dışı bir müdahalede bulunarak 
zarar vermişse, dahil olduğu büyük bedene zarar vermiş olmasından ötürü 
cezalandırılacaktır.  Bu durum, modernliğin en önemli düşünsel ayağını 
oluşturan liberalizmin, bireyi kendine yeter, kendi yaşamını ve malvarlığını 
özgürce belirleyebilecek bir özne haline getiren bireycilik ilkesine temel 

                                                 
 Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir.  
*  Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim 

Dalı.  
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olarak aykırı ve istisnai bir durum olarak görülebilirse de, başka bir anlamda 
modern iktidar biçiminin bir prototipi olarak da kabul edilebilir.  

Bireyin kendi yaşamını ve malvarlığını özgürce belirleyebileceği 
söylemi burjuva devrimlerinde ve kapitalizmin üstyapısal oluşumunda 
önemli bir rol oynamışsa da bu ilke bir yerde duraklamaktadır. Birey, kendi 
bedenini ne şekilde kullanabileceğine özgürce karar verme yetkisine, kendisi 
için neyin kabul edilebilir olduğuna karar verme ayrıcalığına her zaman 
sahip olamamaktadır.  Askeri Ceza Kanunu’nda açık ve net olarak 
gözlemlenen bu durum, modern yaşamın pek çok tartışmalı hallerinde 
gözlemlenebilmektedir. Kürtaj, ötenazi, madde kullanımı gibi hassas 
noktaların tartışıldığı yerde, taraflardan birisi liberalizmin açık ilkelerini 
arkasına almakta, liberalizmin bireyin kendini belirleyebilme (self-
determination)  ilkesinin sonuna kadar uygulanmasını talep etmekteyken, 
diğer taraf muhafazakar veya salt pragmatik bir söylem içerisinde 
ilerlemiyorsa, Rousseacu bir söyleme yaslanmaktadır. Bu ilkeye göre, birey 
her ne kadar kendine yeter ve kendi üzerinde yetkili bir özne olarak 
tanımlansa da aynı zamanda kendisinin küçük bir parçasını oluşturduğu 
büyük öznenin bedeninin üst çıkarlarına göre hareket etmeye zorlanabilir. 
Kamu özgürlüklerine ilişkin bütün tartışmaların vardığı kırılma noktası 
burada açıkça görülmektedir: Bireyin self-determinasyonu ilkesi  genel yarar 
ilkesi adına sınırlandırılmıştır. Foucault’un ifadesiyle, modern iktidar “hem 
bireyselleştirici hem de bütünselleştirici bir iktidar biçimi”dir.1  

Uyuşturucu madde kullanma suçu, değişiklik öncesi Türk Ceza 
Kanunu’nun “Ammenin Selameti Aleyhinde Cürümler” başlığını taşıyan 
babının “Umumun Sıhhatine Yenecek ve İçilecek Şeylere Müteallik 
Cürümler” başlığını taşıyan faslında 404. maddede, Yeni Türk Ceza 
Kanunu’nda ise “Topluma Karşı Suçlar” başlığını taşıyan üçüncü kısımın 
“Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlığını taşıyan üçüncü bölümünde, 
191. maddede düzenlemiştir. Bu düzenlemelere göre kişi, bazı maddeleri 
kullanmak suretiyle, kendi bedeni üzerindeki eylemleri dolayımıyla 
kamunun selametini ve genel sağlığı tehlikeye sokacağı öngörülmektedir. 
Uyuşturucu madde kullanım suçu bir tehlike suçu olarak kabul edilmektedir, 
fiilin sonucu olarak somut bir biçimde tehlike veya zararın ortaya çıkması 
şart değildir. “Uyuşturucu madde kullanılmasında bu maddenin cinsi ve 
sertlik derecesi göz önünde bulundurulmadan, gerek kişiye ve gerekse, 

                                                 
1  Michel Foucault, Özne ve İktidar, “Özne ve İktidar”, çev: Işık Ergüden, Osman Akınbay, 

Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2000, s.64 
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topluma yönelmesi muhtemel bir “tehlike” var kabul edilmiştir. Kişinin 
uyuşturucu maddeye alışkanlığının iptila derecesine varmayan herhangi bir 
tutku nedeniyle kullanılmasının cezalandırılmasında yarar görülmüştür.”2  

Sulhi Dönmezer’in uyuşturucu kullanımın neden bir tehlike suçu 
olarak görüldüğüne ilişkin düşüncesi şöyledir: 

 “Uyuşturucu maddeler konusunda Ceza hukukunun bu 
müdahalesi sembolik anlam taşımaktadır. Kamu, uyuşturucu 
maddelerden korkmakta ve bunları kullananları aşağılamaktadır; bu 
maddelerin kullanılması bir uyuşturucu madde kültürü ile birlikte 
görülmekte ve toplumun içine geçirdiği ve yücelttiği değerlerin reddi 
veya bunlara karşı yabancılaşma jesti olarak telâkki edilmektedir.”3  

Özellikle bazı ABD eyaletlerinde görüldüğü gibi pek çok modern 
hukuk sisteminde kişinin cinsel yaşantısı üzerindeki tercihleri hala suç ve 
ceza konusu olabilmektedir. Ötenazi ve kürtaj (bu eylemler sadece kişinin 
kendi bedeni üzerindeki tasarrufuna ilişkin bir noktaya indirgenemese de) 
pek çok hukuk sisteminde benzer şekilde cezai sorumluluğa yol açmaktadır. * 
Ancak uyuşturucu madde kullanım suçu, kişinin kendi bedeni üzerinde 
işlediği suçlar açısından özel bir yerde durmaktadır. Cinsel suçlar, ötenazi ve 
kürtajın suç ve ceza konusu olarak görülmesinde modern öncesi dönemden 
bir kopma görülmemektedir. Bu fiilerin suç kabul edilmesinin temelleri 
çoğunlukla modern öncesi hristiyan-dinsel ilkelerle açıkça ilişkilidir. Ne var 
ki uyuşturucu madde kullanımını hristiyan söylemi çoğunlukla hoş 
karşılamamışsa da ceza konusu haline de getirmemiştir.** Buna karşılık 
modern dönemde, başta alkol olmak üzere çeşitli maddelerin kullanımlarına 

                                                 
2  H. Yılmaz Günal, Uyuşturucu Madde Kullanma Suçları, Kazancı Yayınları, Ankara 

1976, s.145 
3  Sulhi Dönmezer, Kriminoloji, Filiz Kitabevi, 7. Baskı, İstanbul 1984, s.375 
*  Kürtaj konusundaki tartışmalar sadece kişinin kendi bedeni üzerindeki hakimiyeti 

üzerinden yapılmamakta, kürtaj eyleminin sonucu olarak başka bir hak öznesine zarar 
verilip verilmediği tartışmanın temel noktasını oluşturmaktadır. Ötenazi konusunda ise 
intihardan farklı olarak kişinin kendi yaşamına son verme iradesinin yanı sıra bu iradeyi 
gerçekleştirecek yardımcı kişilerin hukuki ve cezai sorumluluğu tartışmanın temel noktası 
haline gelmektedir. 

**  İslam dini bu konuda Hristiyanlıktan farklı bir tavır sergilemiştir. Hristiyanlık, alkolü dini 
ritüellerinin bir parçası olarak dahi kullanabilmekteyken, İslam, alkol başta olmak üzere 
bilinç üzerinde etki eden, sarhoşluk yaratan maddelerin kullanılmasına karşı açıkça tavır 
almıştır. Bu durum bazı yazar ve yorumcular tarafından İslamiyetin savaşçı niteliklerine 
bağlanmaktadır.  
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ilişkin kısıtlama ve yasaklama girişimleri ilk olarak Hristiyan geçmişe ve 
geleneklere sahip olan toplumlarında meydana gelmiştir. Madde kullanım 
suçları bu haliyle, eşcinsellik, kürtaj ve ötenaziden farklı olarak modern 
öncesine dayanan hristiyan-katolik ilkelerin modern dönemdeki yansımaları 
(kalıntıları) olarak kabul edilemez. Uyuşturucu madde kullanımın ceza 
konusu edilmesi modern döneme özgüdür. Zira uyuşturucu madde 
kullanımın suç olarak tanımlanmasının hazırlık aşaması 19. yüzyıla 
dayandırılabilse de, tamamen suç haline getirilmesi 20. yüzyılın başlarına 
rastlamaktadır. 20. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri’nin girişimleri ve 
öncülüğüyle uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımını uluslar arası 
alanda önemli bir gündem maddesi haline getirilmiş, bu konuda pek çok 
uluslar arası sözleşme imza edilmiştir. Aynı zamanda 20. yüzyılla birlikte 
uyuşturucu maddeler hızla tüm modern hukuk sistemlerinde ceza hukukunun 
içerisine alınmıştır.4  

II. Madde Kullanımı ve Sanayi Toplumu 

Uyuşturucu olarak tabir edilen, merkezi sinir sisteminde yarattığı 
etkiler dolayısıyla kişilerin duyularında, dünyayı algılamalarında ve 
davranışlarında değişiklik yaratan maddelerin kullanımı insanlık tarihi kadar 
eski kabul edilmektedir. Arkeolojik ve tarihsel bulgular, alkolün, afyonun ve 
esrarın kullanımını İsa’dan binlerce yıl gerilere kadar belgelemektedir. Bu 
maddelerin kullanımı farklı zamanlarda ve yerlerde toplumların yaşamı 
içerisinde önemli işlevler edinmiştir. Madde kullanımı, boş zamanın 
değerlendirilmesi ve eğlence amacıyla olduğu kadar, bir sağaltım aracı 
olarak da kullanılmış, dini ritüellerin önemli bir unsurunu oluşturmuş, çeşitli 
sosyalleşme biçimlerinin içinde önemli yer edinmiştir.5  

Ne var ki ticaretin canlanışı, kapitalizmin doğuşu ve sanayi 
toplumunun ortaya çıkmasıyla birlikte madde kullanımı bambaşka 
görünümler almıştır. Her şeyden önce feodal yapının çözülmesiyle birlikte, 
bireyin atomizasyonu sürecinde, cemaat ve geniş aile ilişkilerin 
zayıflamasının bir sonucu olarak, kişilerin bu maddeleri kullanımını 
denetleyen sosyal denetim mekanizmaları büyük oranda devre dışı kalmıştır. 

                                                 
4  Bkz. Siraceddin Kayıhan, Afyon Diğer Uyuşturucu Maddeler – Bu Maddelerin Tabi 

Olduğu Uluslar Arası ve Ulusal Mevzuat, İstanbul Ahmet Sait Matbaası, İstanbul 1946 
5  Bkz. Ali N. Babaoğlu, Uyuşturucu ve Tarihi,  Kaynak Yayınları, İstanbul 1997; 

Wolfrang Schivelbusch, Keyif Verici Maddelerin Tarihi – Cennet, Tat ve Mantık, çev:  
Zehra Aksu Yılmazer, Dost Kitabevi, Ankara 2002; Bengü Sarp, Taklamakan – 
Uyuşturucu Madde Kullanma Klavuzu, Gendaş Yayınları, İstanbul 2000 
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Aynı zamanda bu köklerinden kopmuş,  “öteden beri dayanışma içinde olan 
aile yapısı bozulmuş, kendi sorunlarını kendisinin tek başına çözmek 
zorunda olan” bireyin tarih sahnesine çıkması, “insan girişim ve 
hareketliliğinin artması sonucu olarak yeni bir insan tipinin doğması”6 
uyuşturucu madde kullanımın sanayi toplumlarında bir sorun haline 
gelmesinin önemli nedenlerindendir. Adorno’nun uyuşturucu bağımlılığına 
ilişkin saptaması da benzer şekildedir: 

 “Hareket tutkunlarının en yakın benzerleri uyuşturucu 
bağımlılarıdır. Onları yöneten güdü, tam da kentle kır arasındaki 
ayrımın o uğursuz silinişinden ve evin tasfiyesinden başlayıp 
milyonlarca işsizin yollara düşmesinden geçerek yerle bir edilmiş 
Avrupa kıtasında halkların köklerinden koparılmasına varan bir 
sürece, insanlığın yerinden edilme sürecine verilen bir karşılıktır.”7 

Bunun yanı sıra uluslar arası ve deniz aşırı ticaretin canlanmasıyla 
birlikte, pek çok toplum kendi kültürüne yabancı pek çok uyuşturucu ve 
keyif verici madde ile tanışmıştır. Tütün, çay, kahve ve çikolatanın yanı sıra 
afyon, kenevir, koka yaprağı da tacirler tarafından yeni ürün çeşitleri olarak 
Avrupa pazarına sunulmuştur. Coğrafi keşiflerin ve ticaretin bir sonucu 
olarak farklı kültürler yoğun bir biçimde birbirleriyle iletişime girmiş, 
tacirlerin ticari zekalarının önemli katkılarıyla kültürler kendilerine yabancı 
kültürlerin keyif verici ve uyuşturucu tüketim alışkanlıklarıyla hızla 
tanışmaya başlamıştır. Avrupa kendi geleneksel uyuşturucusu alkolün yanı 
sıra farklı sarhoşluk deneyimleriyle de hızla içli dışlı olmaya başlamıştır.8 
Artık uyuşturucu madde kullanım alışkanlıkları ve biçimleri içinde 
geliştikleri kültürden ve bu kültürün geleneksel ritüellerinden koparak farklı 
kültürlerin içerisine girmektedir. Bunun doğal sonucu olarak toplumların bu 
maddelere ilişkin belki binlerce yıl içerisinde geliştirdikleri korunma 
biçimlerinden de bağımsız olarak tüketim alanına çıkmaktadır. Sözgelimi 
alkol kullanımı, içinde geliştiği Avrupa kültürüne ait sosyal tüketim 
alışkanlıklarından bağımsız olarak hızla Amerika yerlileri arasında 
yaygınlaşarak alkolizmin bu kültürler içinde ciddi bir sorun haline gelmiş; 
Amerika yerlilerin geleneksel keyif vericileri olan tütün ve koka yaprağı 

                                                 
6  Doğan Soyaslan, Kriminoloji ( Suç ve Ceza Bilimleri) Dersleri, Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Döner Sermaye Yayınları, Ankara 1996, s.76 
7  Theodor W. Adorno, Minima Moralia, çev: Orhan Koçak, Ahmet Doğukan, Metis 

Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2002,  s.144-145 
8  Bkz. Schivelbusch; Kayıhan; Babaoğlu  
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batının uyuşturucu ve haz dünyasında yepyeni kullanım biçimlerine 
bürünmüştür. Çin ve Hint kültürü yüzlerce yıldır yutarak tükettiği afyonu 
batıyla tanıştırmış ancak daha sonra batıdan afyonun farklı biçimlerde nasıl 
tüketebileceğini öğrenerek, afyonu önce tütün gibi yakarak kullanmaya,  
sonra afyon türevlerini şırınga ederek de kullanmaya başlamıştır.  

Uyuşturucu maddelerin muazzam parasal getirilerini kısa sürede 
keşfeden kapitalist ticari mantık, pek kısa zamanda bu maddelerin imalatında 
da büyük karlar olduğunu keşfedecektir. Bu maddeler, geleneksel 
kullanımlarının dışında değişik kimyasal ve sınai müdahalelerle psikotik 
etkileri yoğunlaştırılarak ve yeni kullanım biçimlerine büründürülerek yeni 
karlı pazarlar yaratmak için de kullanılmıştır. Günümüz uyuşturucuları 
arasında en tehlikelilerinden kabul edilen Kokain, Morfin ve Eroin bu 
duruma örnek teşkil etmektedir. Amerika yerlilerinin yapraklarını çiğnemek 
suretiyle tükettikleri koka yaprakları 19. yüzyılın ikinci yarısında 
keşfedilecek kokainin ham maddesini oluşturacaktır. Afyonun içindeki 
alkoidlerden bazılarının kimyasal yöntemlerle ayrıştırılarak 
yoğunlaştırılmasının sonucu olarak 19. yüzyılda Morfin keşfedilecek,  
Eroin’i keşfetmek ve piyasaya sürmek ise yüzyılın sonunda, Asprin’in de 
muciti olan Alman kimya ve ilaç endüstrisinin devi Bayer’e düşecektir. 20. 
yüzyıl’ın uyuşturucu ürün çeşitliliğine katkısı 19. yüzyıldan az olmayacaktır. 
Pek çok yarı sentetik ve sentetik uyuşturucu kimya ve ilaç endüstrisinin 
finansmanıyla 20. yüzyılda insanlarla tanışacaktır (bilinen en önemli 
örnekleri LSD ve günümüzün yaygın uyuşturucusu Ecstasy gibi). 
Kızılyalın’ın, madde kullanımın kapitalist imalat sonucunda nasıl bir 
değişim sergilediğine dair saptaması şöyledir: “Tarihte Afyon kullanan 
birinin uzun yıllar yaşadığı, günlük yaşamına uyduğu görülmüştür. Ama, 
sentetik morfin kullananın veya LSD 25 alanın normal yaşantıları içinde 
uzun süreli olarak ayakta kaldıkları görülmemiştir.”9 

Pek çok araştırmacı ve yazara göre, sanayi toplumuyla birlikte 
uyuşturucu maddelerin kullanımı niceliksel olarak da artmıştır.10 
Schivelbusch, alkolün ortaçağdaki kullanımının daha yaygın olduğunu 
belirtir. Alkolün ortaçağda oynadığı önemli rol de gıda işlevi görmesidir.  

                                                 
9  Ahmet Arif Kızılyalın,  Uyuşturucu Zehirler ve Cinsel Çılgınlıklar, Tekin Yayınevi, 

Ankara 1983, s.14 
10  Bkz. Soyaslan, s.76  
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 “Alkol hem keyif verici madde hem de besin maddesidir. 
Ortaçağda insanlar o dönemde sayılan henüz çok kabarık olan 
bayramlarda (örneğin 1660'da Paris'te yılda 103 gün bayram kutlanır), 
kilise ayinlerinde, düğünlerde, vaftiz törenlerinde, cenazelerde, Mavi 
Pazartesiler'de vs. şarap ve birayla sarhoş olurlar. Kalan iş günlerinde 
de bira ve şarabı beslenmenin bir parçası olarak tüketirler.”11  

Ancak sanayi toplumunda alkol gıda işlevini her ne kadar kaybetse de, 
keyif verici ve sarhoş edici özelliği dolayısıyla daha çok kullanılmaktadır. 
Ortaçağ Avrupa toplumu sert içkileri (yüksek alkollü) ya hiç tanımamakta ya 
da nadiren kullanmaktadır. Schivelbusch, bira, şarap gibi düşük alkol 
oranına sahip içkilerin yerine, 16. yüzyıla kadar yalnızca ilaç olarak 
kullanılan ispirtolu içkiler olarak tabir ettiği yüksek alkol oranına sahip 
içkilerin geçtiğini ve bunların kullanımının özellikle 19. yüzyılda proleterya 
içinde hızla arttığını belirtir. İçmek ve sarhoş olmak aynı sınıfa ait olmanın 
(proleteryaya) önemli bir simgesi haline gelmiştir.12 İspirtolu içki 
tüketiminin proleterya içinde yaygınlaşmasının bir diğer nedeni de işçi 
sınıfının sefaletiyle ilgilidir. Engels bu durumu şöyle ifade etmektedir: 

 “İşçi işten çıkıp yorgun argın eve döner; evi her tür 
konfordan uzaktır, nemli, sevimsiz ve pistir; acilen kendisine 
neşeverecek, bütün gün çalışıp didinmesine değecek, ertesi günü 
katlanır kılacak bir şeye ihtiyaç duyar; sağlıksız durumundan, yani 
sindirim bozukluğundan da kaynaklanan gergin, bitkin, hastalıklı ruh 
hali, diğer yaşam koşulları, güvenceden uzak varoluşu, her tür 
tesadüfe bağımlı olması ve durumunu düzeltmek için elinden hiçbir 
şey gelmemesi nedeniyle katlanılmaz boyutlara ulaşır; havasız 
ortamlar ve kötü beslenme yüzünden zayıflamış bedeni dışarıdan 
gelecek bir uyarıyı şiddetle arzu eder; hoşsohbet bir ortama duyduğu 
ihtiyacı ancak bir meyhanede tatmin edebilir, dostlarıyla 
buluşabileceği başka bir yer yoktur - şimdi bu durumda işçi şiddetli 
bir içki içme ihtiyacını nasıl duymasın, içkinin cazibesine direne-
bilecek gücü kendinde nasıl bulsun. Tersine, bu koşullar altında 
yaşayan işçilerin büyük çoğunluğunun alkolün pençesine düşmek 
zorunda olduğu manen ve madden ortadadır.”13 

                                                 
11  Schivelbusch, s.30 
12  Schivelbusch, s.144 
13  Aktaran: Schivelbusch, s.145 
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19. yüzyılda Avrupa’da afyon kullanımı da bir hayli yüksektir. 
Afyona uyuşturucu madde olmasında öte pek çok tıbbi ve pratik işlev 
yüklenmiştir. Afyon ağrı kesici olarak, migrene karşı, yol öncesi heyecana 
karşı ve hatta çocukların erkenden uyutulması amacıyla kullanılmakta, her 
evin ecza dolabında bulunmaktadır. Afyon da ispirtolu içkiler gibi işçi sınıfı 
içerisinde yüksek bir kullanım alanı bulmuştur. Afyonun, proleteryanın 
işgünden geriye kalan kısa zamanı keyifli geçirmesine yardımı olduğu gibi, 
açlık hissinin giderilmesinde de önemli etkisi vardır. 19. yüzyılda bazı 
fabrikalar bu sebeplerle işçilere işgününün sonunda belli miktarlarda afyon 
dağıtmaktadırlar.14  

III. İşgücünün Verimliliği: Taylorizm ve Fordizm 

Kapitalist işletmecilik uyuşturucu madde ticaretin karlı yapısını 
keşfetmiştir. Ne var ki bu mikro ölçekteki karlılık, aynı zamanda makro 
anlamda büyük kayıplara sebep olabilmektedir. Uyuşturucu madde 
kullanımının özellikle proleterya içinde yaygınlaşması işgücü veriminde 
ciddi azalmalara sebebiyet vermektedir.  

Yeşilay Derneği uyuşturucu kullanımı ve alışkanlığını, “gençleri işe 
yaramaz yığınlar haline getiren, insan sağlığını, aile düzenini, milli 
gücümüzü her yönü ile sarsan illet”15 olarak nitelendirirken Kızılyalın’ın ve 
Ergül’ün, uyuşturucu kullanımının yasaklanmasına gerekçe olarak 
sundukları görüşleri, bu yasakla bireysel verimlilik arasında nasıl bir ilişki 
kurulduğunu göstermektedir: 

 “Toksikoman sadece kendisi için zararlı değildir. Gerçek 
zararı içinde bulunduğu toplum içindir. Bu oluşu bir kaç yönden 
inceleyecek olursak birinci sırayı suç işlemek alır. Uyuşturucu 
maddeyi kullanan, alan, satan, imâl eden kanun karşısında sorumludur 
ve bu hareketleri müeyyideye bağlanmıştır. İkinci sıraya konabilecek 
zararı en az birincisi kadar önemlidir. Kişi üretme gücünü yitirir, ba-
şarısız bir görevli olur. İlim ve san'at sahasında başarı gösteriyorsa bu 
başarısı zehiri kullandıkça günden güne yükseklik kaybeder, çok kısa 
süre içinde bu yeteneği geçmişin sisleri arasında yok olur. Üçüncü 

                                                 
14  Babaoğlu, s.48; Schivelbusch, s.193-210 
15  Uyuşturucu Salgını ve Tedbirler Raporu, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi,  

İstanbul 1983, s.5 
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sırayı kişinin tufeyli yaşantısı alır. Artık toksikoman asalak olarak, 
başkalarının zararına yaşantısını sürdürmektedir.”16 

 “Uyuşturucu maddelerin ve aynı şekilde etki yapan sentetik madde ve 
ilaçların toplum için tehlikeleri şöylece özetlenebilir: 

a) Uyuşturucu madde ve ilaçların abartılmış biçimde kullanılmasından 
doğan ölüm tehlikesi, 

b) Uyuşturucu madde kullanımının sebep olduğu hayat sitili; topluma 
karşı ilgisizlik,  üretici olmaktan çıkma, hayatta herhangi bir emel ve 
özlemin kalmaması gibi, 

c) Oluşan hayat stili nedeni ile toplum ya da sosyal gruplar dışına 
atılmak,              

d) Maddelerin kullanılması dolayısıyla işlenmek zorunda kalınan 
diğer suçlar.”17 

Taylor, Bilimsel Yönetimin İlkeleri adlı ünlü çalışmasının 
başlarında, şöyle demektedir:  

 “Büyük işletmelerimizin yöneticilerinden evlerimizdeki 
hizmetçilerimize kadar, daha iyi ve daha nitelikli insan arayışı, hiçbir 
zaman şu anda olduğundan daha şiddetli olmamıştı. Yine bugün, 
geçmiştekinden çok daha fazla yetişmiş insan talebi arzın üzerine 
çıkmış durumdadır”18 

Taylor’un, çalışmasından anlaşıldığı üzere, “nitelikli insan”dan 
anladığı, kendisine verilen basitleştirilmiş ve vasıfsızlaştırılmış işi ve 
talimatları mükemmelen gerçekleştirebilecek makineleşmiş, “verimli 
insan”dır. Taylor çalışmasına şu önemli öncülle başlamaktadır: “Kimse tek 
bir ferdin en fazla refahı ancak maksimum bireysel verimliliğe ulaşarak, 
yani, en fazla günlük üretimi gerçekleştirerek sağlayabileceğini inkar 
edemez.(…) Maksimum refah, bütün makine ve çalışanların tek tek en fazla 
üretimi sağlaması anlamındaki makine ve işgücü verimliliğinin mümkün 
olan en üst düzeye çıkarılmasıyla sağlanabilir.”19   

                                                 
16  Kızılyalın, s.48 
17  Ergin Ergül, Uyuşturucu Maddeler ve Suçları, Yetkin Yayınları, Ankara 1997, s.100 
18  Frederick W. Taylor, Bilimsel Yönetimin İlkeleri, çev: Bahadır Akın, Çizgi Kitabevi 

Yayınları, 2. Baskı, Konya 2003, s.2 
19  Taylor, s.5,6 
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İşgücünün verimin arttırılması ve daha fazla sermayenin denetimi 
altına alınması kapitalizmin başından itibaren temel amaçlarından birini 
oluşturmaktadır. Taylor’un çalışması görece yeni bir çalışma olarak 20. 
yüzyılın başında yayımlanmış olsa da temel kaygıları ve çıkış noktası 
kapitalizmin ve endüstriyel uygarlığın oluşumu kadar gerilere gider.  
Bauman’ın ifadesiyle, “emeğin servetin kaynağı olduğu bir kez 
keşfedildiğinde, bu kaynağı daha önce görülmemiş derecede verimli biçimde 
elde etmek, süzmek ve sömürmek artık aklın görevi” haline gelmiştir.20 
“Maksimum bireysel verimliliğin” sağlanması doğrultusunda, atölye ve 
fabrika düzeninde getirilen düzenlemelerle, işçinin üretim sürecinde 
denetimi asgari düzeye indirilmek istenmektedir.  

Bu doğrultuda “işçinin işi yapış yöntemlerini, hızı, becerilerini ve 
bilgisini kullanma biçimi üzerinde tam bir denetim elde ederek, yaratılan 
artı-değer miktarını maksimize etmeye, başka bir deyişle işin yoğunluğunu 
arttırarak emeğin verimlilik oranını yükseltmeye çaba gösterir. Bu amaca 
yönelik olarak modern sanayi döneminde sermaye emeğin bilgi, beceri ve 
yargılarına bağımlılığını en aza indirecek şekilde makineler ve iş örgütlenme 
metotları, yani yeni teknolojiler geliştirmektedir.”21 Ancak bu verimliliğin 
sağlanması doğrultusundaki çabalar, sadece işçinin fabrikadaki çalışma 
hayatına yönelmekle yetinmemekte, işçinin fabrika dışı zamanlarını da 
kapsayan bütün hayatını düzenlemeye yönelmektedir. Foucault’ya göre 
sanayileşme sürecinde “yeni bir mekanik söz konusu”dur: “Bireylerin ayrı 
tutulması ve gruplanması; vücudun belli bir yere bağlanması; güçlerin 
optimal kullanımı; verimin denetlenmesi ve iyileştirilmesi; kısacası, bütün 
bir yaşam, zaman ve enerji disiplininin gerçekleştirilmesi.”22 

Örnek olarak işçilerin spor etkinliklerine, işten kaytarmaya sebep 
olabileceği gerekçesiyle tahammülsüzlük gösteren ve karşı tavır alan 
burjuvazi, zaman içerisinde sporun faydalarını keşfedecektir.  

 “Halkın spora katılımı başlarda burjuvazi tarafından şüphe ve 
düşmanlıkla karşılanıyordu. Çalışma süresinin uzun, çalışma ko-

                                                 
20  Zygmunt Bauman, Bireyselleşmiş Toplum, çev: Yavuz Alogan, Ayrıntı Yayınları, Ankara 

2005, s.30 
21  Hacer Ansal, “Önsöz: Alternatif Teknoloji ve Son Teknolojik Gelişmeler”,  David Dickson, 

Alternatif Teknoloji-Teknik Değişmenin Politik Boyutları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 
1992, s.12 

22  Michel Foucault, Ders Özetleri, çev: Selahattin Hilav, Yapı Kredi Yayınları, 6. Baskı, 
İstanbul 2003, s.69 
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şullarının çok ağır olduğu kapitalizmin ilk döneminde işin birincil 
öneme sahip olduğu düşünüldüğü için spora ayrılan zaman bir israf 
olarak görülmekteydi. 1830'larda, halkın boş zamanlarında eğlendiği, 
dolaştığı araziler, tembelliği teşvik ettiği ve disipliner kentsel rutini 
aksattığı endişesiyle etrafı çitle çevrilerek kullanıma kapatılmıştı. Bu 
tablo XIX. yüzyılın ikinci yarısında değişmeye başladı. (…) Spor artık 
çalışmaya karşıt değil, çalışmayı tamamlayıcı bir olgu olarak 
görülmeye başladı. (…) Sağlam kafanın sağlam vücutta bulunduğuna 
inanan modernlik sporu bir ahlaki eğitim aracı olarak görmekteydi. 
Modern sporun kurucularından Coubertin homo sportivus'u ahlaklı bir 
aile babası olarak tasavvur ediyordu. Öte yandan spor şehvet 
duygularını, cinsel arzuları yatıştırdığı gibi bireyleri alkolizme karşı 
da korumaktaydı.”23 

İşçinin gündelik hayatının sermayenin verimlilik hesaplarının önemli 
bir girdisi haline gelmesiyle birlikte, işçinin gündelik yaşamı git gide daha 
fazla bir biçimde modern iktidarların ilgi alanı haline gelmektedir. Dickson’a 
göre sanayileşme ve modernleşme süreci aynı zamanda “yavaş, sarhoş, beş 
para etmez amelelerin usta işçilere dönüştürülmesi”24 sürecidir. Foucault da 
modern iktidar biçimlerinin temel hedefinin “bireylerin etkinliklerini, 
güçlerini, yeteneklerini, kısacası onların toplumun üretim aygıtında 
kullanılmasını sağlayacak her şeyi çoğaltmalarını sağlamak, çoğaltmaya 
zorlamak; bireyleri terbiye etmek, en yararlı oldukları yere yerleştirmek, şu 
veya bu yeteneğe sahip olsunlar diye onları yetiştirmek”25 olduğunu 
belirtmektedir.  

Fordizm, kapitalizm işgücü verimliliğini maksimize etme çabalarının 
görünümlerinden birisi olarak değerlendirilebilir. “Fordist üretim modeli de 
aslında Taylor’un bu görüşlerinin mantıksal bir sonucu ve geliştirilmesidir. 
Ford otomobil fabrikasının sahibi Henri Ford’un geliştirdiği, işçiyi mekanik 
bir hat üstünde hareket eden emeğin nesnesi üzerinde, çalışma süresi 
boyunca aynı parça işi belirli bir hız ve biçimde tekrarlamak zorunda bırakan 
montaj hattı, emek sürecinde görülen işin parçalanıp vasıfsızlaştırılması ve 

                                                 
23  Yaşar Çabuklu, Toplumsalın Sınırında Beden, “Spor: Disiplinli Bedenden Fitness’a”, 

Kanat Yayınları, İstanbul 2004, s.136,137 
24  David Dickson, Alternatif Teknoloji-Teknik Değişmenin Politik Boyutları, çev: Hacer 

Ansal, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1992, s. 100 
25  Michel Foucault, Entelektüelin Siyasi İşlevi, “Cinsellik Ve iktidar”, çev: Osman 

Akınbay, Ferda Keskin, Işık Ergüden, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2000, s.235 
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bu şekilde nesnelleştirilmiş, ‘homojen bir güç’ haline getirilmesinin bir 
yoludur.”26 Ancak fordist üretim taylorizmin iş yönetimi ilkelerinin 
geliştirilmesine indirgenemez.  Antonio Gramsci, Fordizmi, “hiç görülmemiş 
bir süratle ve amacı konusunda tarihte eşi olmayan bir bilinçlilikle, yeni tip 
bir işçi ve yeni tip bir insan yaratma konusunda bugüne kadar tanık olunan 
en büyük kolektif girişim”27 olarak nitelendirmektedir. “Gramsci’ye göre, 
cinselliğe, aileye, ahlaki baskı biçimlerine, tüketim deliliğine, devlet 
politikalarına ilişkin sorunlar hep “yeni tür çalışmaya ve üretim sürecine 
uygun” özgül bir işçi tipi yaratma çabasıyla”28 ilintilidir. Fordizm bu haliyle 
Henri Ford’un Ford otomobil fabrikası uygulamalarını hayli aşan, yeni bir 
dönemin adıdır. Kumar, Fordizmi mümkün en geniş çerçevede tanımladığını 
söylediği Gramsci’nin Fordizm nitelendirmesini şu şekilde yorumlar:  

 “Fordizm kapitalist medeniyette yeni bir dönemi 
başlatmıştı. “Planlı ekonomi”ye geçişe damgasını vurmuştu. Ama 
yalnızca üretim planlanmamış, aynı zamanda birey de planlanmıştı. 
Fordizm fabrikanın önünde durmamış, evi ve işçinin hayatının en özel 
ve mahrem alanlarını işgal etmişti. (…) Fordizm montaj hattı demekti 
ama aynı zamanda İçki Yasağı ve “püritanizm”, işçinin çalışma 
hayatının yanı sıra cinsel ve ailevi hayatını da düzenleme girişimi 
demekti.”29  

Gerçekten de ABD’deki 16 Ocak 1920 günü başlayıp 14 yıl süren 
Alkollü İçki Yasağı döneminin fordizm ilk dönemlerine denk düşmesi 
sadece bir tesadüf olarak düşünülemez. 14 yıllık sürenin sonucunda alkolün 
batı kültürün önemli bir parçası olması, bundan ötürü tüm yasaklamalara 
rağmen tüketimin sınırlandırılmasının sağlanamamasının ve yasaklamanın 
beklenin aksi sonuçlar vermesinin sonucu olarak alkol yasağından 
vazgeçilmiştir. Ancak bu dönemin sonucunda kokain, afyon ve türevlerinin 
yanı sıra, alkole oranla sağlığa olumsuz etkilerinin, suç ve şiddet eğilimi 
yaratma potansiyelinin çok daha az olduğu pek çok tıp, adli tıp ve 

                                                 
26  Bkz. ve Karş. Cenk Yiğiter, “Teknolojik Bir Aygıt: Modern Devlet”, İksir Ekolojik 

Politika Dergisi,  Ocak-Şubat-Mart 2003, sayı:2, s, 53 
27  Aktaran: David Harvey, Postmodernliğin Durumu, çev: Sungur Savran, Metis Yayınları, 

2. Baskı, İstanbul 199, s. 148 
28  Harvey, s.148 
29  Krishan Kumar, Sanayi Sonrası Toplumdan Post-modern Topluma – Çağdaş 

Dünyanın Yeni Kuramları, çev: Mehmet Küçük, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 1999, 
s.68 
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kriminoloji otoriteleri tarafından itiraf edilen30 kenevirin (esrar – marihuana 
– cannabis) imalatı ve ticaretinin yanı sıra kullanımının da yasaklanması ve 
bu yasaklamanın uluslar arası alanda ABD tarafından dayatılabilmesi 
sağlanmıştır.  

Bir üretim girdisi olarak algılanan işçinin aile hayatını, cinsel hayatını, 
boş zamanını kullanma biçimlerini ve tüketim alışkanlıklarını belirleyebilme 
ve yeniden inşa etme çabası yeni bir ahlak biçiminin dayatılması ve 
insanların bu yeni ethos’un içselleştirmesinin sağlanması olmaksızın 
mümkün değildir. İşçilere benimsetilmek istenen bu yeni ahlaki form 
püritanizmdir. Bu yeni ethos başlangıçta burjuva sınıfının ahlakı olarak 
ortaya çıkmıştır. Foucault, burjuvazinin “bedeni, sağlığı, normalliği 
ilgilendiren kaygılarıyla önce kendisi, kendi soyu ve kendi çocukları ve bu 
gruba dahil olan insanlar için ilgilendiğini” ve daha sonra “bu 
normalleştirme prosedürlerini diğer toplumsal tabakalara, özellikle 
proleryaya yavaş yavaş uyguladığını”31 ifade etmektedir. Püritanizm önce bir 
burjuva ahlakı olarak ortaya çıkmış daha sonra proletyaya aktarılmıştır.  

IV. Protestan Ahlakı ve Yeni Çalışma Etiği 

Max Weber “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı 
çalışmasında, Batıda kapitalizm ortaya çıkması ile “Batı’ya özgü ve yalnızca 
orada ortaya çıkmış bir kültürel olgu” olan, yeni bir dinsel ve ahlakı duruş 
biçimini temsil eden Protestan düşüncesinin ortaya çıkışı arasındaki ilişkiyi 
sorunsallaştırmaktadır. Weber çalışmasının başında kapitalizmin oluşması 
için gerekli pek çok etmenin Batı uygarlığı dışında da görülmesine rağmen, 
günümüz anlamındaki kapitalizmin sadece Batı’da geliştiğine dikkati 
çekmektedir.32 Weber’e göre “Batı dışındaki uygarlıklarda Modern 
Endüstriyel Kapitalizm’in pek çok belirtisi görülmesine karşın kar arayışı ile 
akılcı çalışma disiplininin bileşimi tarih boyunca bir kez ortaya çıkmıştır.”33  

                                                 
30  Örn.“Türk Adli Tıp Genel Müdürlüğü de esrarın tutkunluk yapmadığına karar vermiştir.” 

Dönmezer, s.376 
31  Michel Foucault, “Göz Kamaştırıcı Hayvan: İktidar”, İktidarın Gözü, çev: Işık Ergüden, 

Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2003, s.159 
32  Bkz. Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, çev: Zeynep Aruoba, Hil 

Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1997, s.13-30. ayrıca bkz. Emel Öztürk Karagöz, Max 
Weber’de Anlayış Sosyolojisi ve Din olgusu, Derin Yayınları, İstanbul 2003, s.170-196 

33  İshak Torun, Max Weber’de İktisadi Gelişme Düşüncesi, Okumuş Adam Yayınları, 
İstanbul 2003, s.102 
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Kapitalizmin en önemli iki  kuramcısı olarak kabul edilen Marx ve 
Weber’in temelde ayrıştığı nokta olarak burası kabul edilmektedir. Özellikle 
ortodoks Marksist yazarlar,  Weber’in Protestanlık ile kapitalizm arasındaki 
ilişkiye dair açıklamalarını idealist bir düşünce ve “tarihsel maddeciliğe bir 
reddiye”34 olarak nitelendirilse de Weber’den çok daha öncesinde Karl Marx 
ve Marksist  yazarlarca kapitalizm ile Protestan düşüncesi arasında ilişki 
kurulmuştur. Weberyen ve Marksist düşünce arasında üstyapı- altyapı 
arasındaki belirlenim ilişkisine dair temelde bir ayrışma olduğu kabul 
edilebilirse de kapitalizmin tahliline ilişkin olarak püritenizm tahlili birbirini 
tamamlar ve destekler niteliktedir.35  

Bir üretim rejimi olarak kapitalizm için, karın maksimizasyonu kadar 
önemli bir diğer unsur da sermaye aracılığıyla elde edilen karın sermaye 
katılmasının, sermayeyi büyütmesinin sağlanmasıdır. Kapitalizm için en az 
kar kadar önemli olan bir diğer unsur da birikimdir. Dünyadaki pek çok din 
gibi Protestanlık öncesi Hıristiyanlık da, dünyasallığı yadsımasının bir 
sonucu olarak, karı, zenginliği, zenginliğin zenginlik üretmek için 
kullanılmasını ve birikimi yadsımaktadır. Gelişmekte olan burjuva 
uygarlığının oluşumunun başlangıcından itibaren Katolik düşüncesi ve Kilise 
ile çatışmasının temellerinde bu durum da önemli bir unsur olarak 
bulunmaktadır. Weber’in ifade ettiği gibi, “Katolikliğin büyük "öte 
dünyalılığı", en yüksek ideali ortaya koyan asketik (çileci) özelliği, 
taraftarlarına bu dünyanın nimetleri karşısında büyük bir umursamazlık 
içinde olmayı öğretmiştir.”36 Burjuvazi için bu dünyayı yadsıyan ve öte-
dünyalılığı öne çıkaran bir düşünce sistemiyle çatışmak bir zorunluluktur. 
Ancak burjuvazinin geliştirdiği yeni düşünme biçimi öte dünyalılığının 
yerine bu dünyalılığı koyarken, aynı karşı çıkışı,  Katolikliğin asketizmine 
karşı geliştirmemiştir. Protestan ahlakının bu dünyalılığı dünyasal hazları 
yadsımasını engellememektedir. Protestanlık düşüncesi de dünyasal hazlara 
karşı açıkça tavır almaktadır. Weber’in ifadesiyle asketizmin bütün gücüyle 
karşı olduğu şey: “Varlıktan doğal zevk alınması ve onun hazzını oluşturan 
şeyler”dir.37 İnsanın yaşam içeride varlıklardan zevk alınması beklenmez ve 
istenmez. Çalışma artık haz almak için gerekli maddi olanakların sağlanması 

                                                 
34  Michael Löwy, Dünyayı Değiştirmek Üzerine – Karl Marx’tan Walter Benjamin’e 

Siyaset Felsefesi Denemeleri, çev: Yavuz Alogan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1999, s.69 
35  Bkz. Löwy, s.69-83; Karagöz, 190-197 
36  Weber, s.35 
37  Weber, s.14 
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için bir araç olarak değil kendi başına bir amaç olarak görülmektedir. Artık 
insanın varlıkla kurduğu ilişki haz ekseninde değildir. Üretim faaliyeti 
sonucunda elde edilen artı değerin haz için değil, yeniden sermayeye 
aktarılarak bir birikim katılması için değerlendirilmesi düşünülmektedir. Bu 
tavır alış, bir birikim rejimi olan kapitalizmin egemen sınıfının öncelikle 
kendisi için geliştirdiği bir yaşayış biçimidir. Marx 1844 Elyazmaları’nda 
şöyle ifade eder: 

“Ne kadar az yer, içer, ne kadar az kitap satın alır, tiyatroya 
ya da baloya ya da meyhaneye ne kadar az giderseniz o kadar çok 
biriktirebilirsiniz ve ne güvenin ne de pasın çürüteceği hazinenizi, 
sermayenizi büyütürsünüz. Ne kadar azalırsanız, kendi hayatınızı ne 
kadar ifade ederseniz, o kadar çok şeye sahip olursunuz, 
yabancılaşmış hayatınız daha da büyür ve yabancılaşmış varlığınızdan 
daha çok tasarruf edersiniz.”38  

Marx Grundrisse’daki belirlemesinde kapitalizm ile burjuvanın 
geliştirdiği asketizm ve Protestanlık düşüncesinin  arasındaki ilişkiyi açıkça 
vurgulamaktadır: 

“Para kültünün kendi çileciği, feragati, fedakarlığı vardır – ekonomi 
ve tutumluluk; dünyasal, geçici ve uçucu hazları hor görme; sonsuz 
hazinenin peşinden koşma. Dolayısıyla İngiliz püritenizmi ya da Felemenk 
Protestanlığı ile para yapma arasındaki bağlantı buradan gelir.”39  

Protestanlık düşüncesi içerisinde gelişen bu yeni burjuva ahlakı Batı 
kültürünün yeni tanıştığı keyif verici maddelerden kahve ile kurulan ilişkide 
de açığa çıkmaktadır. “Bu maddi temel öncelikle kalkınmış bir toplum ve 
ekonomi, davranışların değiştirilmesini dayatan olay ve durumlar, daha fazla 
çalışma disiplini, ayrıca eskilerin yerini alacak yeni içeceklerdi. Zira eski 
şeyler, yerine yeni bir şey konulamadığı sürece değiştirilemezler.”40 Alkol 
kullanımı karşısında açıkça tavır alan burjuvazi, Batı için yeni bir keyif 
verici olarak kahveyi öne çıkarmaktadır.  

 “17. yüzyıl sonu burjuvazisi kahveyi büyük ayıltıcı diye 
coşkuyla karşılar. İçki içenlerin sarhoşluğu, yeteneksizliği ve 

                                                 
38  Aktaran: Löwy, s.82; bkz. Karl Marx, 1844 El Yazmaları, İletişim Yay., çev: Murat Belge, 

İstanbul 2008, s.128-129 
39  Aktaran: Löwy, s.83 
40  Schivelbusch, s.38 
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tembelliğinin karşısına kahve içenlerin aklıbaşındalığı ve çalışkanlığı 
konur. Bu özellikle de 17. yüzyılın Püriten ingiltere'sinde yayımlanan 
yazılarda açıkça ifade edilir: "Kahvenin halkı ayılttığı kanıtlanmıştır," 
diye yazar James Howell 1660'da, "eskiden zanaatçı ve tüccar 
kalfalar: sabahları bira ve şarap içerdi; bu yüzden kafaları bulanır, 
doğru dürüst çalışamazlardı, fakat artık insanı dinç tutan bu burjuva 
içeceğine alıştılar.”41 
Çay da kahve kadar olmasa da burjuvazinin yeni yaşam tipine uygun 

gördüğü gözde içeceklerindendir. 1660 tarihli bir İngilizce metin’de çaya şu 
şekilde övgüler dizilmektedir: 

 “Çay bedeni aktifleştirip zindelik verir. Şiddetli baş ağrısına 
ve baş dönmesine iyi gelir. Ruh bunaltısını yok eder ... Yorgunluk 
giderir ve beden sıvılarını ve karaciğeri temizler. Mideye iyi gelir, 
hazmı kolaylaştırır ve özellikle de ağır vücutlu insanlar ve çok fazla et 
yiyenler için bire birdir. Kâbus görmeyi engeller, beyni rahatlatıp 
belleği güçlendirir. İnsanı uyanık tutar. Bir demlik çay içildiğinde, 
bedene zarar vermeden geceler boyu çalışılabilir.”42  
Burjuvazi kendisini yeni bir ahlak söylemi etrafında tanımlarken, 

kendisi dışındaki sınıflarla arasındaki ayrımı da bu söylem etrafında 
çizmektedir. Burjuvaziye göre “geleneksel yoksul halk, pis ve tembeldir; 
norm dışı hayatıyla akılcı bir üretimsel/toplumsal düzene bir engel, bir tehdit 
oluşturmakta”dır. İşte böyle bir yapısı olan bu “yoksul halk fabrikanın katı 
kurallarına uyum göstermeye, sevilecek, anlam yüklenebilecek hiçbir yanı 
olmayan yabancılaştırıcı rutin üretime katılmaya zorlanmalı”dır.43 
 Bauman’ın bu duruma ilişkin düşünceleri şöyledir: 

“İnsanların ahlak kurallarından bahsettiğini her 
duyduğunuzda emin olabilirsiniz ki bir yerlerdeki birileri diğerlerinin 
davranış biçiminden hoşnut değildir ve farklı biçimde davranmış 
olmalarını istemektedir. Bu öğüt hemen hemen hiçbir zaman çalışma 
etiğinde olduğundan daha anlaşılır olmamıştı.”44 

                                                 
41  Schivelbusch, s.27 
42  Schivelbusch, s.84 
43  Yaşar Çabuklu, “Yoksulluk ve İşsizlik”, Toplumsalın Sınırında Beden,  Kanat Yayınları, 

İstanbul 2004, s.18 
44  Zygmunt Bauman, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, çev: Ümit Öktem, Sarmal 

Yayınevi, İstanbul 1999, s.14 
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Ancak işçi sınıfının mevcut gündelik yaşam kültürü burjuvazinin 
olmasını istediğinden oldukça farklıdır. Lafague’nin belki biraz abartılı ve 
romantik görülebilecek ifadesiyle bu insanlar kapitalizm öncesi zamanlarda 
“dünyanın tadını çıkarmak, sevişmek ve neşe dağıtan Tembellik Tanrısı’nın 
onuruna şölenler düzenlemek için boş zamanları olan”45 insanların kültürüne 
sahiptir. “İnsanın sabahtan akşama kadar para peşinde koşarsa gözden 
kaçırabileceği ya da ihmal edebileceği ilginç ve tatminkâr bir yığın şey 
olduğu” düşüncesindeki “"gelenekçi" işçiler her zamanki ihtiyaçları bir kez 
karşılandıktan sonra çalışmaya devam etmekte ya da daha fazla para 
kazanmakta mantık veya anlam görmemektedir.”46 İşte bundan ötürü 
kapitalizmin önünün açılması için burjuvazin püritenizmi bir biçimde işçi 
sınıfına dayatılmalı ve aşılanmalıdır. İşçinin çalışmaya zorlanması kar ve 
birikim rejimi açısından taşıdığı önemin yanı sıra, toplumsal bağlarından ve 
cemaat ilişkilerinden kopartılmış insanlar yığının iktidar mekanizmalarının 
içine dahil edilmesi için de büyük bir önem taşımaktadır. Bauman bu 
durumu şu şekilde ifade etmektedir:  

 “Çalışmayan insanlar aynı zamanda efendisiz, denetim-dışı 
insanlardı: Gözetlenemeyen, izlenemeyen, cezalarla desteklenen 
düzenli rutine tabi kılınamayan insanlar. (…)“Fabrikalar çok çeşitli 
ürün imal etmenin yanı sıra, hepsi de, modern devletin uysal ve 
itaatkar uyruklarını ürettiler. Bu uyrukların üretildiği ikinci üretim 
hattı, daha az belirgin ve daha az sözü edilir olsa da, endüstriyel 
çalışma açısından, çalışmanın görünür rolünden – maddi zenginlik 
üretimi- toplumun ayakta kalması için daha temel bir işlev 
yüklenmekteydi.”47 

Bauman şöyle demektedir: “İnsanların ahlak kurallarından bahsettiğini 
her duyduğunuzda emin olabilirsiniz ki bir yerlerdeki birileri diğerlerinin 
davranış biçiminden hoşnut değildir ve farklı biçimde davranmış olmalarını 
istemektedir. Bu öğüt hemen hemen hiçbir zaman çalışma etiğinde 
olduğundan daha anlaşılır olmamıştı.”48 İşçi sınıfının yaşama biçimi, 
çalışmayı başlı başına bir amaç ve değer olarak kabulüne dayanan, hazların 
yadsınmasına dayanan bir şekilde, yeniden tanımlanmak ve oluşturulmak 

                                                 
45  Paul Lafague, Tembellik Hakkı,  çev: Vedat Günyol, Telos Yayınları, 7. Baskı, İstanbul 

1996, s.38 
46  Bauman, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, s.15 
47  Bauman, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, s.31-32 
48  Bauman, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, s.14 
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istenmektedir. Lafague’ye göre “Hıristiyan ahlakının zavallı bir taklidi olan 
kapitalist ahlak, işçinin ten isteklerine lanetler yağdırmaktadır. Üreticilerin 
gereksinimlerini en aza indirmeyi, sevinçlerini, tutkularını yok etmeyi ve 
onu dur durak tanımayan acımasız bir makine durumuna mahkûm etmeyi, 
kendine ideal olarak seçmektedir.”49 Veysel Bozkurt’un ifadesiyle “modern 
kapitalizmin gelişme aşamasında, ortaya çıkan, kendisini gelenekselliğin 
ayak bağlarından kurtarmış, yaşama zevkini bırakıp, kendisini çalışmaya 
vermiş olan, akılcı püriten kişilik tipi, modern kapitalizmin gelişimi için son 
derece uygun bir ethos geliştirmiştir. (…)Sonuçta, kendisini ritüel 
zevklerden arındırmış, bedensel hazlarını denetim altına almış, 
çalışmayı/üretimi bir ibadet haline dönüştürmüş, rasyonel düşünmeyi ve 
dünyayı amaçları doğrultusunda en ekonomik şekilde dönüştürmeyi 
kendisine ilke edinmiş püriten, modern/endüstriyel toplumların prototipi 
olmuştur”50 

İşçi sınıfın “geleneksel” yaşama biçimini oluşturan tüm unsurlar, aile 
yaşantısı ve cinsel yaşantısı olduğu kadar uyuşturucu maddeleri kullanma 
biçimi de hazları yadsıyan bu yeni ahlaki söylem etrafında 
sorunsallaştırılmıştır. Püritenizmin yeni içkisi kahve övgüler düzen 19. 
yüzyıl tarihçisi Jules Michelet, 17-18. yüzyıl kahve kültüründe yer almayan 
ve ortaçağın alışkanlıklarına (alkole) bağlı kalan diğer sınıflara karşı 
kahvenin zaferini şöyle ilan etmektedir: 

 “Artık meyhane tahtından indirildi, o iğrenç meyhane tahtından 
indirildi, halbuki daha yarım asır önce gençlik fıçı ve fahişeler arasında 
yerlerde sürünüyordu. Geceleri sarhoş şarkıları daha az duyuluyor artık, 
kaldırım kenarlarında yatan soylulara daha az rastlanıyor... İnsanı ayıltan 
içecek, beynin muazzam besini kahve, alkollü içeceklerin aksine, arılığı ve 
aydınlığı çoğaltıyor; o kahve ki, kuruntu ve vehmin bulanık ağırlığını 
defediyor; o kahve ki şeylerin gerçekliğini gerçeğin şimşeğiyle 
aydınlatıveriyor.”51  

Babaoğlu çalışmasında uyuşturucu madde kullanımına karşı 
geliştirilen seferberlikleri açıkça püritenizmle bağlantılandırmakta, 

                                                 
49  Lafague, s. 17 
50  Veysel Bozkurt, Püritanizmden Hedonizme Yeni Çalışma Etiği, Alesta Yayınevi, Bursa 

2000, s.29-30 
51  Schivelbusch, s.45 
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ABD’deki ilk uyuşturucu karşıtı mücadeleleri farklı bir açıdan da olsa 
püritenizm ile ilişkilendirmektedir: 

 “Böyle Püriten bir ülkenin halkının, insanın aklını başından 
alan maddelere karşı hoşgörülü olması düşünülemez. Nitekim, ilk 
püriten kolonilerinde de alkolün kısıtlanması öngörülmekteydi. 
1808'de Saratoga'da ilk alkol karşıtı dernek kuruldu. Daha 20 yıl 
geçmeden 6000'den fazla sayıda dernek, bir milyondan fazla 
üyeleriyle Amerika'nın her yerine yayılmıştı.”52 

20. yüzyılda bütün modern devlet sınırları içerisinde uyuşturucu 
madde kullanımının suç haline getirilmesinde hazzı yadsıyan püriten 
düşüncenin ve püriten mücadelelerin önemli bir rolü olsa da konunun 
devletler tarafından, daha genel anlamda, ülke bazında bir sorun haline 
getirmesinde devlet iktidarının yeni bir anlayış etrafında şekillenmesinin rolü 
de görmezden gelinemez.  

V. İşçinin Bedeninden Toplumunun Bedenine: Biyopolitik İktidar 
ve Ulusun Sağlığı 

Foucault, Cinselliğin Tarihi’nde iktidarın 18. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren bir dönüşüm geçirdiğini ifade eder. Buna göre 
“hükümranın kendini savunma ya da kendisini savunulmasını talep etme 
hakkı”nın bir sonucu olarak ortaya çıkan öldürme hakkı, bu dönüşümden 
önceki dönemde iktidarın başlıca dışavurumu olarak ortaya çıkmaktayken, 
iktidar bu yeni formunda kendisini “yaşam üzerinde olumlu biçimde etki 
gösteren, yaşamı yönetmeyi, yükseltmeyi, çoğaltmayı ve bu yaşam üzerinde 
kesin denetimler ve bütüncül düzenlemeler yapmayı iş edinen”53 bir iktidar 
olarak sunmaktadır.  

Foucault’un kavramsallaştırmasına göre biyo-iktidar, kendisinden 
önceki dönemde ortaya çıkmış olan, “bedenin terbiyesi, yeteneklerinin 
arttırılması, güçlerinin ortaya çıkarılması, yararlılığıyla itaatkarlığının koşut 
gelişmesi, etkili ve ekonomik denetim sistemleriyle bütünleşmesini”54 
amaçlayan disipliner iktidarı dışlamamakta, onunla birlikte var olmakta ve 
bunlar birbirlerini desteklemektedir. “Bir yanda disiplinci bir teknik vardır: 

                                                 
52  Babaoğlu, s.89 
53  Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, çev:Hülya Uğur Tanrıöver, Ayrıntı Yayınları, 

İstanbul 2003, s.101 
54  Foucault, Cinselliğin Tarihi, s.102 
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beden üzerinde yoğunlaşır, bireyselleştirici etkiler yaratır, hem yararlı hem 
de uysal kılınması gereken güçlerin kaynağı olarak bedeni manipüle eder. 
Öbür yanda ise, bedene değil yaşama odaklanan bir teknoloji var; bir nüfusa 
özgü kitle etmenlerini bir araya getiren, canlı bir kitlede meydana gelebilen 
tehlikeli olaylar dizisini denetlemeye çalışan bir teknoloji.”55 

Foucault’nun biyopolitik iktidar olarak sunduğu bu iktidar açısından, 
bedenin verimliliğini ilgilendiren koşulların yanı sıra, nüfusu ilgilendiren, 
“bollaşma, doğum ve ölüm oranları, sağlık düzeyi, yaşam süresi ve bunları 
etkileyebilecek tüm koşullar önem kazanmıştır.”56 Foucault,  disipliner 
iktidarı ve biyo-iktidarı birbirini tamamlar nitelikte olduğunu ve bunların 
“kapitalizmin gelişmesinin vazgeçilmez bir öğesi” olduğunu düşünmektedir: 
“Çünkü kapitalizm bedenlerin denetimli bir biçimde üretim aygıtına 
sokulması ve nüfus olaylarının ekonomik süreçlere göre ayarlanmasıyla 
güvence altına alınmıştır.”57 Biyo-iktidarın ortaya çıkmasıyla birlikte, “nüfus 
olarak ortaya çıkan bir canlılar topluluğuna özgü fenomenlerin (sağlık, 
sağlık koruma, doğum, uzun yaşam,  ırklar)”58 hepsi hızla iktidarın ilgi 
alanına girmiştir.  

Foucault’un “biyolojik olanın devletleşmesi”59 olarak tanımladığı bu 
süreçte, korunması gereken şey artık tek tek bireylerin bedeninden ziyade, 
bütün olarak toplumun bedenidir ve devlet kendisini toplumun bedeninin 
korucuyucusu olarak ilan etmektedir. Toplum kendi haline bırakılması 
halinde, kendini yok edecek unsurları içinde barındırmakta olduğu 
düşünülmekte, buna bağlı olarak devletin koruyucu, denetleyici ve 
düzenleyici işlevleri toplumsal yaşantının sürebilmesi için olmazsa olmaz 
nitelikte görülmektedir. Bauman’ın ifadesiyle:  

 “Modern devlet, egemenliğindeki insanları, aklın 
yasalarıyla uyumlu, düzenli bir topluma dönüştürmek için onları 
kapsamlı bir şekilde incelemeyi misyon edinmiş, kutsal bir cihat gücü 
olarak doğdu. (…) Nüfusun mevcut (yabani, terbiye edilmemiş) 
durumunu gayri meşru sayıp, var olan yeniden üretim ve öz 

                                                 
55  Michel Foucault, Toplumu Savunmak Gerekir, çev: Şehsuvar Aktaş, Yapı Kredi 

Yayınları, İstanbul 1997, s.244-245 
56  Foucault, Cinselliğin Tarihi, s.103 
57  Foucault, Cinselliğin Tarihi, s.103 
58  Foucault, Ders Özetleri, s.109 
59  Foucault, Toplumu Savunmak Gerekir, s.246 
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dengeleme mekanizmalarını elden çıkardı. Bunların yerine, değişimi, 
rasyonel tasarımın öngördüğü istikamete yöneltmek amacıyla inşa 
edilen mekanizmaları yerleştirdi.”60 

Bauman bu görüşünü desteklemek üzere Kral Büyük Friedrich’in : 
“İnsan, yetiştirmemiz gereken bir bitkidir, her türlü zahmetimize ve 
özenimize layıktır.”61 İfadesini aktardıktan sonra Nazilerin tarım bakanı R. 
W. Darre’in bahçecilik üzerine görüşlerini modern iktidarı anlamakta 
kullanılabilecek bir metafor olarak kullanır: 

 “Bir bahçedeki bitkileri kendi haline bırakan kişi bir süre 
sonra şaşkınlıkla görecektir ki, bahçeyi yabani otlar kaplamış, 
bitkilerin temel özellikleri bile değişmiş. Eğer bu bahçede bitki 
yetiştirmeye devam edilecekse, başka bir deyişle eğer bahçe doğal 
güçlerin acımasız hükmünden kurtulmak istiyorsa, o zaman bir 
bahçıvanın biçim verici iradesi gerekecektir… Bir halkın ruhsal ve 
ahlâki dengeye ulaşabilmesinin tek koşulu, kültürünün tam merkezine 
iyi tasarlanmış bir yetiştirme planı konmasıdır.”62 

Üzerinde egemen olduğu toplumu her an ayrık otların kaplanması 
tehlikesinde olarak gören egemen iktidar Hard ve Negri’nin ifadeleriyle 
“varlığını sürdürmek için, tebaasının yaşamını, en azından üretme ve 
tüketme kapasitesini muhafaza etmek zorunda” olan bir iktidardır.63 
Agamben’in modern iktidarın bir protitipi olarak gördüğü Nazi iktidarının 
ideologlarından Justi bu durumu şöyle ifade etmektedir: “Nasyonel sosyalist 
devrim, biyolojik dejenerasyon faktörlerini dışlayan güçlere başvurmak ve 
halkın kalıtımsal sağlığını koruyarak yaşatmak istiyor. Böylece amaçlanan 
şey, halkın sağlığını bir bütün olarak korumak ve ulusun biyolojik gelişimine 
zarar veren etkileri yok etmektir.”64  

                                                 
60  Zygmunt Bauman, Modernlik ve Müphemlik, çev: İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları, 

İstanbul 2003, s.34 
61  Bauman, Modernlik ve Müphemlik, s.42 
62  Bauman, Modernlik ve Müphemlik, s.42; ayrıca Bauman’ın bahçıvan metoforu için bkz. 

Zygmunt Bauman, Yasa Koyucular ile Yorumcular – Modernite, Postmodernite ve 
Entellektüeller, çev: Kemal Atakay, Metis Yayınları, İstanbul 1996 içinde 4.Bölüm: 
“Bahçıvanlara Dönüşen Avlak Bekçileri”, s.65-84 

63  Michael Hardt & Antonio. Negri, Çokluk – İmparatorluk Çağında Savaş ve 
Demokrasi, çev: Barış Yıldırım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2004, s.38  

64  Aktaran: Giorgio Agamben, Kutsal İnsan, çev: İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları, 
İstanbul 2001, s.192 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
780 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

 

Modern devletler 20. yüzyılda uyuşturucu madde kullanımını ulusun 
bedenine yönelmiş önemli bir tehlike olarak görmüş, buna bağlı olarak tek 
tek bireylerin kendi bedenlerini istedikleri gibi kullanabilecekleri ve 
kullanımlarından ötürü cezalandırılamayacağına dair liberal hukuk 
ilkesinden vazgeçmişlerdir. Uyuşturucu madde kullanımının zararları tek tek 
bireyleri ilgilendiren zararların ötesinde “ırk”ı, “nesil”i, “ulus”u bütün olarak 
tehdit eden tehlikeler olarak görülmekte, toplumun sağlığını korumakla 
kendini yetkili gören devlet toplum adına bireyi bu sebeple 
cezalandırabileceğini öne sürmektedir. Yeşilay’ın raporundaki ifadeleri bu 
bakış açısını ortaya sermektedir:  

 “En azından ve her şeyden önce, nesil emniyeti açısından 
gençliğimizi alkolizm ve uyuşturucu afetinden ve bunların tabii 
sonucu olan fuhuştan, sapık cinsi ilişkilerden ve kutsal insan yapımızı 
iflasa götüren her türlü çirkin ve zararlı alışkanlıklardan korunmak 
zorundayız.”65  

 “Bilhassa gençliğin ve gelecek nesillerin beden, ruh ve 
dimağ sağlığı, aile ve toplumu, iktisadi ve milli savunma gücünü 
büyük ölçüde tehdit eden, cemiyeti temelinden sarsan; aynı zamanda 
dış ve iç düşmanların soğuk harp silahı olarak kullandıkları 
uyuşturucu madde alışkanlığı…”66  

V. Sonuç Yerine:  

Hazırlıkları 16. ve 17. yüzyılda başlamakla beraber 20. yüzyılda 
uyuşturucu madde yasakları ve suçları hayata geçirilmiştir. Yasaklamanın 
pek çok boyutu olmakla birlikte bu çalışmada sadece belli boyutlarına ilişkin 
bir değerlendirme denemesinde bulunmak istendi. Gerçekte sorun, bu 
çalışmanın etrafında dolaştığı alanlardan ve ilk başta görüldüğünden çok 
daha karmaşıktır.  

Gerçekten uyuşturuculara karşı bu kadar duyarlı görünen hukuk 
sistemlerinin günümüzde, kriminal etkileri, sağlık üzerindeki tahribatları ve 
bağımlılık yapma potansiyeli açısından en tehlikeli ve zararlı 
uyuşturuculardan biri kabul edilen alkole karşı eylemsiz kalmayı tercih etmiş 
olmaları ilginçtir. Gerçi yukarıda değinildiği üzere alkol yasağı da ABD 
örneğinde görüldüğü üzere denenmek istenmiştir. Bu durum, alkolün 

                                                 
65  Uyuşturucu Salgını ve Tedbirler Raporu, s.69-70 
66  Uyuşturucu Salgını ve Tedbirler Raporu, s.16 
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özellikle Batı kültürü içerinde büyük bir yer kaplaması ve alkol kullanımının 
toplumsal hayatın tamamen dışına itilemeyeceğinin anlaşılması olarak 
yorumlanabilir. Belki biraz abartmayı göze alarak bu sürecin Batı’nın kendi 
uyuşturucusu alkolü görmezden gelirken, Doğu kültürünün uyuşturucularına 
karşı savaşı olduğunu ve sonucunda kendi kültürünün hegemonyasını 
uyuşturucu kültüründe de sağladığı ve kendi uyuşturucusu alkolü hegemonik 
hale getirdiği savlanabilir. Bu konuda Schivelbusch’in Rudolf Gelpke’ten  
aktardığı pasajlar  ilginçtir:  

 “Alkol dışında hemen hemen tüm uyuşturucu/uyarıcı 
maddeler için kullanılan uyuşturucu zehir kavramı son derece 
bilimdışıdır, zira şu ya da bu madde 'zehir' değildir, belirli bir 
maddenin belirli bir dozu belirli bir organizma üzerinde 'zehir' etkisi 
gösterir. Aynı maddenin farklı dozları uyuşturucu/uyarıcı, madde ya 
da şehir olarak kullanılabilir... 'Uyuşturucu zehir’ kavramını açıklama-
nın tek nesnel yolu, sarhoşluk ve zehirlenmenin eş tutulmasıdır. Böyle 
düşünen ve yargılayan kişi, hiç olmazsa dürüstçe düşünüp dürüstçe 
yargılar. Ama o zaman da tutarlı davranmak ve ayrım yapmadan her 
sarhoşluğu 'zehirlenme' olarak görmek zorundadır. Ayrıca, 
uyuşturucu/uyarıcı maddeler listesinin en başına alkolü koymalıdır... 
Bazı tarikat üyeleri dışında her Avrupalı, şaraptan bir 'uyuşturucu 
zehir' diye söz edilmesini içgüdüsel olarak gülünç bulacaktır. Ve 
haklıdır da: Gerçekten de gülünçtür. Ama aynı Avrupalı, bu gezegenin 
batılılaştırılması ve bazı Örgüt ve komisyonların çabaları sonucunda 
Asyalı ve Kızılderililerin ve beyaz ırktan olmayan diğer halkların 
geleneksel sarhoşluk araçlarının, güya nesnel bir bilime dayanılarak 
'uyuşturucu zehirler' olarak görülmesini ve yasaklanmasını gayet 
normal bulur.”67 

Buna ilişkin olarak alkolün sarhoşluk halinin kapitalist endüstriyalist 
uygarlığın dayattığı yaşam biçimine ve davranış kalıplarına diğer 
uyuşturucular kadar bağdaşmaz olmadığı da savlanabilir. Schivelbusch 
konuya ilişkin olarak Baudelaire’den şu pasajı aktarmaktadır: 

 “Şarap iradeyi güçlendirir, esrar yok eder. Şarap vücudu 
besler, esrar intihara karşı bir silahtır. Şarap  iyi huylu ve uyumlu 
yapar insanı. Esrar yalıtır... Sahi, insan tek bir hamlede cenneti elde 
edebilecekse, neden çalışıp çabalasın, neden yazsın, eser  yaratsın, ya 

                                                 
67  Schivelbusch, s.194 
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da başka bir halt etsin? Kısacası, şarap çalışan ve onu hak eden kişiler 
içindir. Oysa esrar yalnız zevklerin türüne girer; mutsuz avareler için 
yaratılmıştır esrar.” 68  

Yine başka bir tutarsızlık sigaraya ilişkindir. Ulusun ve üzerinde 
egemen olduğu toplumun sağlığını ve üretkenliğini, zararlı gördüğü 
maddeleri yasaklayacak ve suç konusu edecek denli önemseyen devletler, 
alkol konusunda olduğu gibi sigara üretimi ve kullanımı söz konusu 
olduğunda yasaklama ve cezalandırma yöntemini tercih etmemektedir. Buna 
ilişkin olarak Sigara ve Alkol Endüstrisinin büyük parasal çıkarları bir sebep 
olarak sunulabilir.  

Yine uyuşturucu maddelerin yasadışılık alanında tutulmasının, bu 
maddelerin serbest bırakılması durumunda fiyatlarının çok düşecek olması 
sonucunda uyuşturucu ticaretinin kar marjının büyük ölçüde azalacak olması 
ve uyuşturucu ticaretindeki ayrıcalıklı tekel konumunu kaybedecek olması 
dolayısıyla bu ticaretten büyük paralar kazanan mafya tipi büyük şirket ve 
çıkar gruplarının baskısına ve lobi faaliyetlerine de bağlanabilir. Babaoğlu 
uyuşturucu yasağının bir taraftarı olsa da bu duruma işaret eder: “Yasak 
sürüp gittiği sürece, bütün düzen kayıt dışı ekonomide dolaşmakta olan 
sermayenin daha da semirip gelişmesinin en yaygın yolu olarak elde 
bulunur.”69 

Ne var ki tüm bu savlar mantığa çok uygun görünmekle, gerçekliğin 
belli boyutlarına dair ipuçları sunmakla birlikte spekülatif olmaktan öteye 
gidememektedir. 

Bir süredir Avrupa ülkerinde, ABD’de, Kanada’da, Avustralya’da 
hatta İsrail’de uyuşturucu kullanımın suç olmaktan çıkarılmasına ilişkin 
olarak tartışmalar hararetlenmektedir. Kanada ve İsrail’de esrarın serbest 
bırakılması talebiyle örgütlenen ve hatta seçimlere giren Marihuana Partileri 
(Kanada Marihuana Partisi ve İsrail Yeşil Yaprak Partisi) bulunmakta, bu 
partilerin ciddi tabanları ve destekçileri bulunmaktadır. Avrupa ve ABD’de 
de pek çok dernek bu doğrultuda çalışma yürütmekte, uyuşturucu yasakları 
konusunda (özellikle esrar) reform talep etmekteyken, özellikle Hollanda 
madde kullanımını yasal olarak suç olmaktan çıkarmasa da fiili olarak 
serbest bırakan “liberal hoşgürü politikası” ve esrar ve magic mushroom 
(psikotik etkileri ve olan bazı zehirli mantarlara verilen isim) satan 
                                                 
68  Schivelbusch, s.198 
69  Babaoğlu, s.236 
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kafeleriyle özgün bir örnek sergilemektedir. Ancak tüm bunlar sonucunda 
uyuşturucu madde suçlarına ilişkin tartışmalar sadece popüler bir biçimde ve 
pragmatik bir tarzda yürütüldüğü gözlemlenebilir. Suç olmaktan çıkarma 
taraftarları, yasaklamanın yasaklamadan beklenen sonuçları meydana 
getirmediği, uyuşturucu madde kullanımının yasaklanmasının kullanım 
oranlarını düşürmediğini dile getirmekte, esrarın yanlış tanındığını ve hiç de 
kişiyi suça itici bir etkisinin olmadığını göstermeye çabalamakta,  hiç de 
sanıldığı gibi kişinin verimliliğini düşürmediği, kişinin üretim ve tüketim 
kapasitesini etkilemediğini dile getirmektedir. Tartışmanın karşı tarafları 
aslında aynı paradigmayı paylaşmakta ve ortak bir söylem üzerinde hareket 
etmektedirler. Tartışmanın günümüzde üzerinde yürüdüğü düzlem, daha 
önceki “hazzın ve arzunun serbest bırakılması” söyleminden, Hippi, Punk ve 
Rock karşı-kültür hareketlerindeki liberter, anarşizan ve anti-püriten 
söylemden oldukça farklı ve uzlaşmacı bir düzlemdir. Kimi zaman bir anti-
modernist olarak dahi nitelendirilen, modern akılcılık ve modern iktidar 
karşısında militan bir söylem oluşturmaya çalışan Foucault’un 1984’teki bir 
söyleşisindeki ifadesi günümüz “uyuşturucu taraftarları”ndan ne kadar farklı 
olduğuna dair tersinden bir örnek teşkil edebilir: 

 “Uyuşturucuların kültürümüzün bir parçası olması gerektiği 
kanısındayım. Zevk kaynağı olarak uyuşturucuları incelemeliyiz. 
Uyuşturucuları denemeliyiz. Çok yoğun bir zevk üretmeye elverişli iyi 
uyuşturucular imal etmeliyiz. Uyuşturucu konusunda geçerli olan 
püritanizmin -hem yandaş, hem karşıt olmayı içeren bir püritanizm- 
yanlış bir tavır olduğu kanısındayım. Uyuşturucular şimdi 
kültürümüzün bir parçasıdır. İyi müzik ve kötü müzik olması gibi, İyi 
ve kötü uyuşturucular da vardır. Dolayısıyla, müziğe "karşı" ol-
duğumuzu söyleyemeyeceğimiz gibi, uyuşturuculara "karşı" oldu-
ğumuzu da söyleyemeyiz.”70 

Rock’ın hala bir karşı kültür hareketi olma iddiasını taşıdığı yıllarda, 
kapitalist endüstriyelist uygarlığa ve burjuva ahlakına karşı geliştirdiği karşı 
duruşunda cinsel özgürlük talebinin yanı sıra uyuşturucu taraftarlığını da 
“Rock’n Roll, Sex and Drugs” sloganı ile dile getirmektedir. LSD’nin 
öncüsü sayılan Timothy Leary için, uyuşturucuyu sadece uygarlığın 
çarpıttığı bilinç durumunun dışına çıkarak değişik bilinç durumlarını yaşama 
arayışının bir aracı değildir. Leary, LSD kullanımını hayranlık duyduğu 
babasının “evcimenlikten sürekli kaçış halinde olan huzursuz, fırtınalı, 
                                                 
70  Foucault, “Cinsiyet, İktidar ve Kimlik Siyaseti”, İktidarın Gözü, s.281 
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ayyaş” yaşamına bir tür öykünme yolu olarak da görmektedir.71 Leary, 
uyuşturucu kullanarak, sadece yasalara karşı geldiğini düşünmemekte, 
yerleşik değerlerle ve burjuva ahlakıyla da bir savaşım içinde olduğunu 
düşünmektedir.  

Eric Hobsbawn’ın 68 hareketlerine dair yazdığı bir eleştiri yazısındaki 
cinsel özgürlük söylemi etrafındaki politik etkinliklere dair düşünceleri 
tutucu görülebilirse fazlasıyla haklılık payı da içermektedir. Hobsbawn’a 
göre cinsel özgürleşmenin herhangi bir başka özgürleşme türüyle ancak 
dolaylı bir bağlantısı vardır. Hobsbawn, cinsel özgürleşme mücadelesinden 
bütünüyle püritenizmin ve kapitalist uygarlığın aşılmasının 
beklenemeyeceğini alaylı ifadeleriyle dile getirir. O’na göre cinsel 
özgürleşmeyle toplumsal özgürleşme arasında özsel hiçbir bağlantı yoktur. 
Bu konudaki kısa makalesinde cinsel özgürleşmenin nasıl kapitalist yaşam 
biçimlerine ve pazarın gereksinimlerini entegre olduğuna dair örnekler 
sunar.72  

Hobsbawn’ın bu saptamaları uyuşturucu kullanma özgürlüğünü 
neredeyse birinci gündem maddesi haline getiren karşı-kültür hareketleri için 
de düşünülebilir. İnsanların daha fazla ve özgürce uyuşturucu kullanmasıyla 
veya uyuşturucunun serbest bırakılmasıyla pürinetizmin temsil ettiği 
değerler sistemi ve kapitalist endüstriyelist uygarlık aşılacak değildir. 
İnsanların marihuana içmeleri, insanlığa mutluluğu, barışı getirecek; yeni 
özgürleşmiş bir uygarlığı meydana getirecek değildir. Uyuşturucu maddeler 
ve kültürü pekala kapitalist uygarlığa entegre edilebilir. Uyuşturucu 
maddeler, Aldous Huxley’in anti ütopyası Cesur Yeni Dünya’da olduğu 
şekliyle, kapitalist üretim ve tüketim kültürünü yeniden üretmenin ve 
rasyonalize etmenin; totaliter iktidarın toplumu pasifize etmesinin önemli bir 
aracı haline gelebilir. Hazların yadsınması, asketizm ve püritenizm kapitalist 
uygarlığın sadece belli parçalarını oluşturmaktadır. Bu parçalara karşı 
noktasal olarak yürütülen mücadeleler bir alt kültür oluşturmaktan öteye 
gidememektedir. Kapitalizmin aşılması ve mevcut uygarlık durumumuzun 
kökten bir biçimde dönüştürülmesi bu uygarlığın toptan bir eleştirisi ve 
yadsınması ile mümkün olacaktır.  

 
                                                 
71  S. Reynolds & J. Press, Seks İsyanları – Toplumsal Cinsiyet, Başkaldırı ve 

Rock’n’Roll, Mehmet Küçük, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2003, s.28 
72  Eric Hobsbawn, “Cinsellik ve Devrim”, Sıradışı İnsan- Direniş, İsyan ve Caz, çev: Işıtan 

Gündüz, Bulut Yayınları, İstanbul 1997, s.289-295 
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KÜLTÜREL GÖRECELİK VE 
İNSAN HAKLARININ EVRENSELLİĞİ 

H. Gökçe ZABUNOĞLU∗ 

Giriş 

Genel kabul gören görüşe göre, insan hakları, insanların sırf insan ola-
rak doğmakla sahip oldukları en üstün değerler olarak tanımlanmaktadır.1 Bu 
tanım, temelde bu değerler bütününün kendiliğinden evrensel2 olduğu sonu-
                                                       
 Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir.  
∗  Araştırma Görevlisi, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku 

Anabilim Dalı. 
 Kendisi için hazırlanan bu armağanda yer almanın onuruyla gerek mesleki ve gerekse özel 

yaşantımda örnek aldığım, görüşleri, kişiliği, yaklaşımlarıyla ışık kaynağım, hayatımdaki 
en büyük şanslarımdan biri olan saygıdeğer Hocamın 77. yaşını kutlarken eşsiz katkıları 
için teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

1  Bu tanımın dışında başkaca tanımlar da bulunmakla birlikte bugün için genel kabul edilen 
görüş bu yöndedir. İnsana bakışı farklılaştıran olgular, dünya görüşleri, ideolojiler, insan 
haklarının tanımını da benzer şekilde farklılaştırmaktadır. 

2  Gerçekte evrensel kavramı kanımca insan-merkezli yaklaşımın bir sonucudur. Bizim için 
evrende yaşayan en üstün varlık insan olduğundan ötürü, onunla ilgili olan her şeyin de 
evrensel olduğu sonucu doğurur. Nitekim insan ırkı arasında yapılagelen güzellik 
yarışmalarından birisinin ismi de Kainat Güzellik Yarışmasıdır. Çünkü insan, evrendeki en 
güzel, en akıllı, en mükemmel tasarımın kendisi olduğuna bir anlamda iman etmiştir. 
Filhakika, ‘evrensel’ kavramı TDK’nca hem bütün evrenle ilgili hem de bütün insanlığı 
ilgilendiren, cihanşümul, âlemşümul olarak karşılanmaktadır. Bunun yerine global veya 
Türkçe karşılığı olarak küresel kavramının niçin hala kullanılmaktan özenle kaçınıldığının 
da ayrıca tartışılması gerektiğine inanmaktayım. Universal kavramı ise İngilizce’de 
common to all, present everywhere, overall truth gibi anlamlara gelmektedir. Dolayısıyla 
evrensel kavramı her yerde her zaman genel geçerliliği kabul edilmiş olan şey anlamına 
gelir. Bu kabul evrenselin değişmezliği, herkes için olduğunu da gösterir.  

 İnsan hakları ile ilintili olarak, insan kavramına atfedilen değerin de belirlenmesi gerekli-
dir. TDK’ya göre insan, “Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve ko-
nuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen 
ve biçimlendirebilen canlı.”; “ konuşabilen tek yaratık.”; “usu olan canlı varlık.”; “Bir 
yandan canlı varlıklar, hayvanlar alanının bir üyesi, türü; öte yandan onu aşan bir varlık; 
dik yürüyen, ellerini kullanan, beyni özel bir biçimde gelişmiş olan, özelleşmiş organları 
olmayan, çevresini değiştirebilen, dünyaya ve evrene açık olan, konuşan ve yaratıcı dü-
şünme yeteneği olan, deney dünyasını aşabilen, kendinin ve evrenin bilincine varmış olan, 
eylemlerinden sorumlu olan varlık” olarak tanımlanmaktadır (bkz. 
http://tdkterim.gov.tr/bts/) Görüldüğü üzere insan, olumsuzluklardan arınmış mükemmel 
bir varlık olarak betimlenmektedir. Bunun ise Aydınlanma çağı ile bağlantısı olduğu mu-
hakkaktır. Bugünkü insan algısı aydınlanmanın bir ürünü ve gelişimidir. Aydınlanmanın 
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cunu da doğurur. Dolayısıyla insan hakları zamandan ve mekândan münez-
zeh olarak nerede olursa ve kim olursa olsun hangi etnik kimliği ya da sosyal 
statüyü taşıyor olursa olsun, cinsel tercihten ve cinsiyetten, ekonomik gelir 
düzeyinden bağımsız olarak herkes için değişmeyen değerler bütünüdür.3  

1947 yılında ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde, insanlar 
hakların sahibi olmak bakımından eşit olarak doğdukları ve hiçbir ayrım 
gütmeksizin herkesin Bildiride ilan edilen hak ve özgürlüklerden yararlana-
bileceği açık bir dille ifade edilmiştir. Bu hak ve özgürlüklere sahip olmak 
bakımından tek koşul, insan olmaktır. Bu koşulun dışında herhangi bir gerek 
şart bulunmamaktadır.4  

Bu yaklaşımın karşısında, kültürel farklılıklara vurgu yaparak, insan 
haklarının bir Batı kurumu olduğu ve diğer kültürlerde Batı’daki anlamıyla 
uygulanma olanağı bulunmadığı ileri sürülmüştür. Kültürel farklılık ve çeşit-
liliklerden yola çıkarak evrensellik iddiasına karşı kültürel görecelik düşün-
cesiyle karşı çıkılmıştır.  

Bu çalışmamızda, öncelikle insan haklarının temellendirme ve sınıf-
landırmasına ilişkin yaklaşımları inceledikten sonra insan haklarının evren-

                                                       
insanı, merkezde, Tanrı kavramı yerine geçmiş bir algıdır. (Bu konuyla ilgili olarak V. Ya-
sin Aktay, “Bir Aydınlanma Düşüncesi Olarak İnsan”, İnsan Hakları Araştırmaları, 
Mazlum Der Yayınları, S.2, Ocak-Mart 2004, s. 11-20.) İnsana ilişkin tüm tanımlarda ona 
diğer dünyada yaşayan canlılara göre farklılık ve üstünlük atfetme düşüncesi mevcuttur. 
Bu bağlamda insanın vazgeçilmez ve devredilmez, dokunulamaz temel hakları olduğunu 
kabul etmek, insanı, ekinin, uygarlığın ve dünyanın merkezi haline getirmekle olası olabi-
lir (Yasin Ceylan, “İnsan Hakları ve İnsan Üstü Değerler”, Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji-
si Arkivi, S. 13, s. 42).  

 Hak ise, bir şeyi yapmayı ya da bir şeye sahip olmayı talep edebilme yetkisidir. Bir hakkın 
kaynağı, hukuk, sözleşme ya da ahlakilik düşüncesi olabilir. İnsan hakları bağlamında, 
hakkın kaynağı, hukuk ya da sözleşme değil, ahlakilik düşüncesidir. İnsan hakları, ahlaki-
lik düşüncesinden kaynaklanan bütün diğer haklara göre de önceliklidir. En üstün değer 
olan insanın değerini koruyan insan hakları, ayın zamanda en üstün ahlaki taleptir (Jack 
Donnely, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, Çev.: Mustafa Erdoğan-
Levent Korkut, Ankara, Yetkin Yayınları, 1995, s. 22).  

3  Buradaki değişmeyen kavramı, insan haklarının gelişmeyen sabit bir durum olduğu 
bağlamında değil, onun etkisinin değişmezliği bağlamındadır.  

4  İHEB’in özellikle başlangıcın ilk paragrafı olan “insanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal 
yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet 
ve barışın temeli olduğu” ifadesi bu konuda kendinden sonraki gerek ulusal, gerek 
uluslararası ve gerekse ulusalüstü metinlere bir anlamda analık etmiştir. Bu bağlamda, 
İHEB’in doğasını belirleyen temellerden birisinin de ‘insan onuru’ kavramı olduğunu 
söylemek gereklidir.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZABUNOĞLU 791 

 

selliği düşüncesine karşı çıkan kültürel görecelik kavramını değerlendiril-
miştir. Çalışmamızın sonunda evrensellik ve görecelik ilişkisi üzerinde duru-
larak, iki kavramın birbirinin karşıtı olmaktan ziyade birbirini bütünler ve 
tamamlar yönlerini ele alınmaya çalışılmıştır. 

I. İnsan Haklarının Temellendirilmesi ve Sınıflandırılması  

A. Temellendirme 

İnsan Haklarının uluslararası bildirilere konu olması ile başlayan yeni 
dönem ve bunun başlangıcı olan İnsan Hakları Evrensel Bildirisi incelendi-
ğinde, bu hakların niçin insana ait olduğunun, insanın neden bu haklarını 
sahibi olduğu sorularının cevabı olarak muğlak bir onur kavramından öte 
başkaca bir cevap bulunamamaktadır.  

Peki, ama insan onuru kavramı nedir? Ya da Bildiride temel olarak 
bahsedilen bu onur kavramından ne anlaşılması gereklidir? Yukarıda da 
değindiğimiz üzere insan kavramı gerçekte aydınlanmacı dönemin bir ürünü 
olarak merkezi konumda yer alır. İnsan onuru kavramı da bu temel de aydın-
lanma düşüncesiyle bağlantılıdır. Akılla donatılmış olarak var edilen insanın 
bu öznel durumunu betimlemek için insan onuru kavramı, aydınlanmacı 
gelenek ve doğal hukuk görüşü tarafından ortaya atılmıştır. Yine sami kö-
kenli tek tanrıcı dinlerin (Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam) Tanrının suretinde 
yaratılmış ve yaratılanlar arasında özel bir yeri olan insanı, bu yönüyle vur-
gulamak için onur kavramı kullanılagelmiştir. Dolayısıyla insan onuru kav-
ramı, bu öncülleriyle insana biçilen eşsiz değeri tasvir eder.5 Onur, atfedilen 
bir değer olarak, değişmez ve tektir. Dolayısıyla insan onuruna uyar bir ya-
şam biçimi de tüm dünya yüzeyinde tek ve biricik olmalıdır.  

Bu üç temel yaklaşımdan doğal hukuk kuramına göre, kaynağı konu-
sunda dönemden döneme farklılıklar mevcut bulunmakla, kimi kez kaynağı 
Tanrı kimi kez doğa olarak kabul edilmiş olmakla birlikte6, öncesiz ve son-
                                                       
5  Yehoshua Arieli, “On the Nesessary and Sufficient Conditions for the Emergence of the 

Doctrine of the Dignity of Man and His Rights”, The Concept of Human Dignity in 
Human Rights Discourse, Ed.: David Kretzmer, Eckart Klein, The Hague, Kluwer Law 
International, 2002, s. 1-15 

6  Doğal Hukuk düşüncesinin dünyevileşmesinde başlangıç noktası olarak bahsedilebilecek 
olan düşünür Suárez’dir. Ona göre güç doğrudan Tanrı’dan değil, ancak halk aracılığıyla 
Tanrıdan gelir. Bu bağlamda Suárez, kralın karşısına bir bütün olarak halkı koyan ilk 
düşünürdür. (Cem Bali Akal, İktidarın Üç Yüzü, Ankara, 1998, s. 76 vd.   

 İkinci önemli durak ise elbette Hobbes’tur. Hobbes, tanrı ile ilişkiyi bir biçimde sona erdir. 
İnsanlardaki güvenlik gereksinimini, tabiat halindeki eşit ve özgür ortamdan 
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rasız bir adalet anlayışı mevcuttur ve bu iktidarı sınırlayan bir tabii hukuk 
durumudur. Doğal hukuk yaklaşımına göre, genel olarak, toplum öncesi 
dönemde insanları arasında eşit ve özgür, herhangi bir iktidarın bulunmadığı 
bir tabiat hali dönem bulunmaktadır. Bu dönemde insanlar kendi haklarından 
feragat ederek veya kendilerini kendi istemleriyle sınırlayarak7 toplum söz-
leşmesi (veya sözleşmeleri) yapıp toplumsal hayata geçmişlerdir.  

Doğal Haklar kuramının tabiat hali ve sözleşme kavramları soyuttur. 
Dolayısıyla önceden gelen haklara sahiplik düşüncesini açıklamada yetersiz 
kalmaktadır. İnsanın doğuştan sahip olabileceği haklar konusunda ve bu 
hakların kullanımı konusunda her bir düşünüre göre farklı yaklaşımlar ortaya 
çıkmaktadır. 

Doğal hak kavramı 17. ve 18. Yüzyıl İnsan Hakları düşüncesini etki-
lemiştir. Bunu Virginia Haklar Bildirgesi, Fransız Yurttaş ve İnsan Hakları 
Bildirgesinde çok açık bir şekilde görebiliriz. 19. ve 20. yüzyıl da ise doğal 
hak kuramının karşısına başlıca temsilcilerinin J. Austin ve J. Bentham ola-

                                                       
vazgeçilmesinin temeli olarak kabul eder. Sözleşme, güvenlik kaygısıyla, eşitliğinden 
vazgeçenler arasında yapıldığından egemen bu sözleşmenin bir tarafı değildir (İlhan Akın, 
Kamu Hukuku, 5. Bası, İstanbul, 1987 s. 111-114.) Bu sebeple egemen mutlak bir otorite 
sahibidir ve yurttaş ona itaat etmekle yükümlüdür (Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent 
Köker, Kral Devlet ya da Ölümlü Tanrı, 4. Baskı, Ankara, 2009, s. 265 vd. Ayrıca 
Hobbes’un düşüncesiyle ilgili olarak bkz. Yahya Kazım Zabunoğlu, “Thomas Hobbes, 
Hayatı, Eserleri ve Hukuki Fikirleri” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 
14, 1957, S. 1-4, s. 219-240; C. 15, 1958, S. 1-4 s. 140-164; C. 16, S. 1-4, s. 277-297). 

 Tanrıyla bağlantısızlaşan egemenin gücünü sınırlandıran düşünür ise Locke’dur. Locke 
göre, doğa halinde insanın cezalandırılması problemi ortaya çıkmıştır. Ya suçlular 
cezalandırılmamakta ya hafif ceza almakta ya da gereğinden fazla bir cezaya muhatap 
olmaktaydılar. Bu problemi çözmek için insanlar, eşit ve özgür olarak, sözleşme ile siyasal 
hayata geçmişlerdir. Bu sözleşme ile yalnızca cezalandırma hakkı egemene devredilmiş, 
yaşam, mülkiyet ve hürriyet hakkını kendilerinde saklı tutmuşlardır. Dolaysıyla egemenin 
doğal haklara müdahalesi durumunda yurttaşın direnme hakkı bulunmaktadır (Filiz Çulha 
Zabcı, Mehmet Ali Ağaoğulları, Reyda Ergün, Kral-Devletten Ulus-Devlete, 2. Baskı, 
Ankara , 2009, s. 165 vd). Tabii hak kuramı Locke’un düşüncesiyle bugünkü insan hakları 
yaklaşımına en yakın şekliyle ortaya çıkmıştır (M. Semih Gemalmaz, Devlet, Birey ve 
Özgürlük, İstanbul, 2010, s. 94) 

7  İnsanın bu geçiş döneminde hangi haklarından feragat ettiği ya da hangi konularda kendini 
sınırladığı ise farklı düşünürlere göre değişkenlik göstermektedir. Ancak öz olarak şunu 
söyleyebiliriz ki, insanlar toplum sözleşmesi ile yalnızca toplumun devamı için gerekli 
olan haklarından feragat etmişler, bunlar dışında kalan alanın ise egemen tarafından 
dokunulamaz alanı oluşturmuştur. (Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, 7. Baskı, Ankara, 
1993, s. 30-40.  
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rak belirtilebilecek pozitivist yaklaşım çıkmış ve bu dönemde insan hakları 
düşüncesini etkilemiştir.  

Pozitivist yaklaşım hukukta “olması gereken” kavramını dışlayarak, 
insanın daha toplum öncesi dönemde vazgeçilmez ve devredilmez haklara 
sahip olduğu düşüncesini reddeder. Hakkın kaynağı olarak yetkili organlarca 
koyulan kuralları, var olan hukuk düzenini kabul eder. Pozitivizmin bu yak-
laşımı, aslında haklar rejimine yöneten açısından bir esneklik kazandırma 
sonucunu doğurabilir. Totaliter rejimlerde pozitivizm bir silah haline dönü-
şebilir. Özellikle ikinci dünya savaşı deneyiminden sonra bu katı pozitivist 
yaklaşımın karşısında bir anlamda doğal haklarla yeniden buluşma anlamına 
gelecek bir üçüncü düşünce ortaya atılmıştır. Pozitivizmin iktidara verdiği 
mutlak güç ile doğal hak kuramının varsayımları arasında oluşan bu üçüncü 
görüşte, insan doğası üzerinden bir yaklaşım oluşturulmaya çalışılmıştır. 
Ancak bu yaklaşımı da bir bütün olarak değerlendirmek ne yazık ki güçtür, 
çünkü insan doğasının tarifi tek bir biçimde yapılamamaktadır.  

Donnelly’e göre, insan haklarının temeli insan doğasıdır. İnsan doğa-
sının ne olduğu sorusu ise genelde ihtiyaçlardan yola çıkılarak yanıtlanmak 
istenir. Bu yaklaşıma göre insan hakları ihtiyaçların bir sonucudur.8 Ancak 
bu ihtiyaçların neler olduğu ise belirsizdir. Bununla birlikte ihtiyaçlar meta-
forik ve ahlaki bir anlam kazanarak insan doğası tartışmasının bir parçası 
olmaya devam eder. Bu tespitle Donnelly, insan doğasını ahlak üzerinden 
tanımlama girişiminde bulunur ve insanın ahlaki doğasını insan onuru kav-
ramıyla özdeş tutar. İnsan doğası insanın ne olduğu/olabileceği üzerine ahla-
ki bir varsayımdır. Ona göre insan hakları belgeleri, ne olunduğundan ziyade 
insanın ne olacağı ile ilgilidir. İnsan haklarının siyasal toplumu değiştirdiği-
ni, bunun sonucu olarak da insanın değiştiğini ve nihayetinde insana dair 
imkânların ortaya çıktığını ileri sürer.9  

Donnelly, insan hakkı kavramının ne olduğunu analitik bir teoriyle 
açıklar ama insan haklarının ne olması gerektiğini belirlemek için insan do-
ğasına dair bir teoriye ihtiyaç olduğunu dile getirir ve böyle bir teorinin he-
nüz bulunmadığını itiraf eder. Yine de böyle bir teori yerine uluslararası 

                                                       
8  Oktay Uygun, “İnsan Hakları Kuramı”, İnsan Hakları, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 

2000, s. 18. 
9  Donnelly, 1995. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
794 ZABUNOĞLU ARMAĞANI 

 

uzlaşmaya dayanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin, insan hakları-
na bir temel oluşturduğunu ileri sürer.10 

İnsan doğası ve ahlak üzerinden bir temellendirme girişiminde bulu-
nan bir başka yazar ise Gewirth’tir.11 Ona göre tüm ahlak kuralları, insan 
eylemini şekillendirmeye yöneliktir.  İnsan eylemliliğinin özelliği, özgürlük 
ve esenliktir. Ona göre, herkesin kendisinin özgürlük ve esenliğine hakkı 
olduğunun yanı sıra diğerlerinin de aynı şekilde özgürlük ve esenliğe hakkı 
olduğunu kabul etmesi gerekir. Bu bağlamda ise, haklar artık ahlaki bir kis-
veye bürünürler.12 İnsan haklarının evrensel olduğunu gösteren bu argüma-
nın temelini oluşturan asıl nokta, tüm insanların rasyonel ve iradi hareket 
etme kapasitesine sahip birer özne olmalarından dolayı, eşit düzeyde onura 
sahip oldukları düşüncesidir.13 

İnsan haklarını gereksinimler üzerinden inceleyen J. Galtung, maddi 
gereksinimler olarak; esenlik, hayatta kalma ile manevi gereksinimler olarak; 
özgürlük ve kimlik olmak üzere dört temel gereksinim belirler.  Haklar ve 
ihtiyaçlar arasındaki ilişkiyi ise,  Bir hak olarak karşılığı bulunan ihtiyaçlar; 
Bir hak olarak karşılığı bulunmayan ihtiyaçlar; Bir ihtiyaç olarak karşılığı 
bulunmayan haklar ve Ne ihtiyaçların ne de hakların bulunduğu durumlar 
olarak dörtlü bir kategoriye ayırır.14  

Galtung, sahip olduğumuz insan haklarının, Batı’da bu hakları ortaya 
çıkaran yapının, kültürün ve sürecin izlerini taşımaları sebebiyle tartışmasız 
olarak Batılı olduğunu, ancak bu olgunun insan haklarının evrensel olama-
yacakları anlamına gelmediğini belirtir. Bununla birlikte evrensellik ölçütü-

                                                       
10  ibid.  
11  Alan Gewirth, The Community of Rights. Chicago, 1996. 
12  Gewirth buna türsel tutarlılık adını vermektedir ve bu prensip gerçekte insan haklarının da 

temelini oluşturur. Bkz. op. cit., s. 17 vd. 
13  Gewirt’in argümanının eleştirisi için bkz. Alasdair MacIntyre, Erdem Pesinde: Ahlak 

Teorisi Üzerine Bir Çalışma, (çev. Muttalip Özcan), İstanbul, 2001. MacIntyre’e göre, 
Bunu yapmaya ya da buna sahip olmaya hakkım var iddiası, bundan yararlanmaya ihtiya-
cım var ya da bundan yararlanmayı istiyorum iddialarından farklıdır. İlki toplumsal olarak 
yerleşmiş kurallar bütününü gerektirirken ikincisinde böyle bir zorunluluk yoktur. Bunlar 
belli dönemlerde ve toplumlarda ortaya çıkabilir. Bu yüzden evrenselliğin temeli olamaz-
lar. O, hak kavramının cadılar ya da tek boynuzlu atlar kadar gerçek ve ispat edilebilir ol-
duğunu ileri sürerek, insan haklarının toplumsal olarak kurulmuş, olumsal değerler olduğu, 
bu yüzden de zorunlu olamayacakları sonucuna varır(Ibid, s. 108 vd). 

14  John Galtung, Bir Başka Açıdan İnsan Hakları, (Çev: Müge Sökmen), İstanbul, 1999, s. 
70-71 
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nün, insan haklarının halklar tarafından kabulü ve diğer kültürler ve yapılarla 
uyumluluğu olduğunu ileri sürer. Galtung, insanın maddi ve manevi varlığı-
nın dokunulmazlığının, kanun önünde eşitliğin, Batılı düşünceler olduğunu 
ancak bu düşüncelerin evrenselleştirilebilir olduğunu ileri sürer.15  

B. İnsan Haklarının Sınıflandırılması  

İnsan Hakları, çeşitli biçimlerde sınıflandırılmıştır. En bilineni, 
Jellinek’in devlet-birey ilişkisi açısından yapmış olduğu, negatif, pozitif ve 
aktif statü hakları ayrımıdır. Bunun haricinde, konuları veya kullanış biçim-
leri bakımından da haklar çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmuştur.16 Ayrıca 
dönemsel olarak haklar kuşaklara ayrılarak da sınıflandırılmıştır. 17-18. 
Yüzyıllarda Locke’un düşüncelerinin etkin olduğu birinci kuşak haklar, libe-
ral içerikli ve burjuvazinin çıkarlarını korumaya yöneliktir.17 Burjuvazinin 
güçlendiği bu dönemde, eşitlik, yaşam hakkı, düşünce özgürlüğü, mülkiyet 
hakkı18, örgütlenme özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, seçme ve seçilme 
hakkı, seyahat ve yerleşme özgürlüğü, özel yaşama saygı gibi klasik haklar 
güvence altına alınarak, siyasal iktidarın sınırlandırılması sağlanmaya çalı-
şılmıştır. Devletin yükümlülüğü bu haklar karşısında pasif bir konumda bu-
lunmak, onlara müdahale etmemek olarak belirlenmiştir.19 Birinci kuşak 
haklar, Jellenik’in sınıflandırmasındaki negatif statü haklarına ve bazı aktif 

                                                       
15  ibid., s. 7. Kanımızca Galtung’un yaklaşımı hayata geçirilebilirse, insan hakları daha kap-

sayıcı olabilir. Bunun hayata geçirilebilmesi için öncelikle norm üretim süreçlerinin doğ-
rudan katılımı mümkün kılacak şekilde yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca 
hem kendisinden hak türetilecek ihtiyaçların belirlenmesinde hem de bu hakların nasıl 
formüle edileceği konusunda ölçütlerin bulunması gereklidir. Bu ölçütün demokratik bir 
tartışma sonucu uzlaşma ile bulunabileceği en azından şimdi bulunduğumuz nokta nazara 
alınarak ileri sürülebilir.  

16  Ayrıntı için bkz. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, 1999, s. 210-217; M. 
Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, 7. 
Baskı, 2010, s.1424-1429. 

17  Başlangıçta bu amaca yönelik olmakla birlikte ilerleyen zaman içerisinde bireyci 
yapısından sıyrılmamakla birlikte, bu haklar, burjuvazinin sınıfsal çıkarlarının talepleri 
olmaktan sıyrılmışlardır. Bkz. Uygun, s. 22. 

18  Bu dönemde mülkiyet hakkına atfedilen değer o derece ileridedir ki, siyasal hakların 
kullanılması için mülkiyet bir ön koşul olarak değerlendirilmiştir(1791 ve 1848 Fransız 
Anayasalarında bu durum belirgin olarak ifade edilmiştir). Nitekim Fransız bildirisinde, 
devletin görevinin doğal hakları korumak olduğu vurgulandıktan sonra mülkiyet hakkıyla 
ilgili olan on yedinci madde de mülkiyet hakkının dokunulmazlığı ve kutsallığı tekraren 
belirtilmiştir.  

19  Kapani, s. 50. 
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statü haklarını kapsar. Bu haklar, 18 ve 19 yüzyıllardaki anayasallık faaliyet-
lerinde etkili olmuştur. Ancak, burjuvazinin menfaatlerinin korunması teme-
linde kabul edilen bu haklar kümesi, sanayi devrimiyle onun karşısında var-
lık bulmaya başlayan, çalışan yoksulların, proletarya sınıfının yoksunluktan 
kaynaklı sorunlarını görmezden gelen bir biçime dönüşmüştür. Sağlık hakkı 
sağlanmadan yaşam hakkının, düşünebilecek bir alt yapıyı oluşturmak için 
gerekli olan eğitim hakkı korunmadan düşünce özgürlüğünün bir anlam ifade 
etmesi en azından sağlığa, eğitime, emek karşılığı insana yaraşır bir hayat 
sürmeye yetecek bir gelire sahip olmayan geniş yoksul tabakalar için müm-
kün değildir.20  

19 yüzyıldan itibaren işçi sınıfının ve yoksul halkların yaşamsal ge-
reksinimleri (ücret hakkı, çalışma hakkı, günlük çalışma süresi, emeklilik, 
sağlık hakkı gibi) sosyalist akımların etkisiyle sendikalaşan, örgütleşmeye 
başlayan işçi sınıfının mücadelesi ile ekonomik ve sosyal hak talepleri olarak 
formüle edilmeye başlanmıştır.21 Anayasal olarak bu hakların koruma altına 
alındığı ilk anayasaların 1971 Meksika ve 1919 Wiemer anayasaları söyle-
nebilir.22 İkinci kuşak haklar, devletin yapması gereken hizmetleri bir hak 
olarak düzenlediğinden dolayı, devlete bir yapma edimi yüklemektedir. Bu 
bağlamda, Jellenik’in sınıflandırmasında pozitif statü hakları ile örtüşmekte-
dir. İkinci kuşak haklarla beraber “insan” liberalizmin hakları ve özgürlükle-
riyle var olabilen bireyci varlığından, toplumla yaşayan sosyalleşmiş, kolek-
tif bir varlığa dönüşmüştür. Burada ise Marksizm’in etkisi yadsınamaz. Hak-
lar, aynı zamanda, insana bir olanak sağlar, somutlaşmış ve erişilebilir, kul-
lanılabilir duruma gelmiştir.23  

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı’nın eski sömürgelerinin bağım-
sızlıklarını kazanmasıyla ortaya çıkan üçüncü dünya ile sömürge döneminde 
bu halkların yalnızca yer altı ve yer üstü doğal zenginliklerinin sömürgeci 
güçler tarafından ele geçirilmediği, aynı zamanda kültürlerinin ve toplumsal 
yapılarının da söküne uğratıldığı gerçeği ortaya çıkmıştır. Sömürgeci güçle-
rin aşkın tahribatı, diğerleriyle aralarında aşılması zor ekonomik farklılıklar 

                                                       
20  ibid., s. 51. 
21  Bu dönemle ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. Eric Hobsbawn, Devrim Çağı 1789-1848, 

(Çev. Bahadır Sina Şener), 5. Baskı, Ankara, 2008. 
22  Kapani, s. 55. 1976 tarihli BM Ekonomik ve Sosyal Haklar Sözleşmesi ise bu hakların 

evrensel kabulü için önemli bir duraktır.  
23  Kapani, s. 52. 
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yaratmasının yanı sıra küresel olarak çevresel faktörlere de zarar vermiştir.24 
Ortaya çıkan bu eşitsiz durum ve çevresel zararlar, yeni bir kuşak olarak 
üçüncü kuşak hakların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu hakların birinci 
ve ikinci kuşak haklardan farkı devlet-birey farklılığına değil aksine devlet 
ve bireylerin birlikteliğine ve bir arada çalışmasına dayanan haklar oluşudur. 
Dolayısıyla bu haklara dayanışma hakları kolektif haklar gibi isimler de 
verilmektedir.25 

Kuşaklara göre ayrımda dönemsel farklılıklar, devlet ve birey arasın-
daki ilişki boyutundadır. Birinci kuşak haklarda devlet haklara karışmama 
ödevini yüklenmiş ve insan bireysel olarak düşünülmüşken, ikinci kuşak 
haklarda birey toplumsal bir varlık haline dönüşmüş ve devlete olumlu edim-
ler yüklenmiştir. Üçüncü kuşak haklarda ise devlet – birey karşıtlığı değil 
tam aksine, devlet-birey bütünleşmesi, devlet ve bireyin dayanışması ile 
ortak sorunların çözümü düşüncesi egemen olmuştur.  

Hakların bu sınıflandırmasına karşı pek çok eleştiri getirilmiştir. Ayrı-
ca başka bazı hak sınıflandırmaları da yapılmıştır. Bunlardan birisi de hakla-
rın evrensel dönüşümü ile ilgili olarak yapılan bir sınıflandırma denemesidir. 
Hakların sınıflandırılmasında çoğunlukla, hakkın özellikleri üzerinden bir 
sınıflandırma yapılmaktadır. Halbuki İnsan Hakları, insanın insan olması 
sebebiyle sahip olduğu haklar olarak düşünüldüğünde, hakların “insan” te-
melli olarak da sınıflandırılması mümkündür. Tarihsel süreçte yalnızca hak-
lar sınıfı genişlememiş, hakkın özneleri bakımından da bir genişleme ve 
değişme söz konusu olmuştur. İnsan Hakları ifadesindeki insan kavramı, 
aydınlanma döneminin getirisiyle düşünen varlık olarak kabulünün yanı sıra, 
yalnızca beyaz, özgür, erkek, varlıklı, mülkiyet sahibi kişi olarak da düşü-
nülmüştür. Bu kabul zamanla değişime uğramış erkeğin yanında kadın26 ve 

                                                       
24  İbrahim Ö. Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, 4. Baskı, Ankara, 1998, s. 31. 
25  Bugün için de gelişmekte olan bu haklara örnek olarak, çevre hakkı, barış hakkı, halkların 

kendi kaderini tayin hakkı, insanlığın ortak mirasının korunması, gelişme hakkı gibi haklar 
gösterilebilir. Yine bu haklarla ilgili olarak uluslararası belgelere, 1986 Gelişme Hakkı 
Bildirgesi, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Bildirgesi, BM Rio Bildirgesi örnek olarak 
verilebilir.  

26  Kadın, doğal hakları kuramının mimarı erkekler tarafından da aydınlanma diyalektiği 
bakımından da aklından ziyade duygularıyla hareket eden canlılar olarak görüldüğünden 
ötürü hakkın öznesinin akıllı olması gerektiğinden hareketle haklardan yoksun bırakılmış-
lardır, hatta yoksun bırakmanın ötesinde kadın olmakla birlikte doğal olarak hakkın öznesi 
olmaları düşünülmemiştir bile. Ancak 19. Yüzyıldaki sanayileşme ile birlikte kadının ge-
leneksel durumu (ev içinde, eş, çocukların annesi, toplumsal hayattan ayrıklık) ve ekono-
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cinsel tercihi heteroseksüel olmayanlar, beyazların yanı sıra zenciler, varlık-
lıların yanı sıra yoksullar da zamanla insan hakları tabirindeki insan yani 
hakkın öznesi konumuna gelmişlerdir. Dolayısıyla insan hakları, hakların 
alanlarının genişlemesinin yanında “insan”ın, hakkın öznesinin de evrensel-
leşmesinin süreci olarak değerlendirilebilir.27 İnsanın evrenselliği açısından 
ise insan haklarının miladı 1948 tarihli BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 
olarak kabul edilebilir. Bu bakışla, süreci, 1948 öncesi evrenselleşmemiş 
haklar dönemi ve 1948 sonrası evrenselleşmiş haklar dönemi olarak ikiye 
ayrılabilir.28 

C.  İnsan Haklarının Evrenselliği Düşüncesinde Milat: Evrensel 
İnsan Hakları Bildirisi  

İnsan haklarının evrenselliği iddiası bakımından milat olarak kabul 
edilen belge, İnsan Hakları Evrensel Bildirisidir. Bildiri, yayımlandığı za-
mandan beridir, insan haklarının gelişiminde başat bir rol oynamakta ve 
temel metin olarak kabul edilmektedir. Hukuken bağlayıcılığı bulunmamakla 
birlikte, insan haklarının temellerini belirtmiş ve uluslararası planda kabul 
görmüştür.  

Evrensel Bildiriye değin, insan haklarının gelişimi, Batı sınırları içeri-
sinde kalmıştır. Batı kültürü içerisinde gelişen ve olgunlaşan insan hakları 
düşüncesinin evrensel olup olamayacağı Bildirinin hazırlık sürecinde uzun 
boylu olarak tartışılmıştır.29 Ancak bu daha çok dönemin ABD’nin başını 
çektiği liberal kapitalist Batı ve Sovyetlerin öncülüğündeki sosyalist blokları 
arasında yaşanan bir tartışmadır. Bildiriye de şeklini veren bu bloklar arasın-

                                                       
minin değişimi ve etkilenimiyle beraber bir değişim baş göstermiştir. Locke’un etkilerinin 
en belirgin gözüktüğü Fransız Bildirisine bakıldığı zaman aslında hakkın öznesi olarak er-
kek figürünün düşünüldüğü görülecektir. Bir not olarak 1791 yılında feminist hareketin 
ilan edilmesini isteğiyle Fransız Meclisine gönderdiği ve erkekler tarafından Anayasaya 
bir protesto olarak değerlendirilerek, mimarı olan Olympe de Gouges’in 1793’te idam edil-
mesine sebebiyet verecek olan, Kadının Hakları Bildirisi aslında bu duruma da bir tepkinin 
ilk ürünü olduğu belirtilmelidir (bkz. Josephine Donovan, Feminist Teori, 2. bs., Çev.: 
Aksu Bora vd.), İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, s.  17 vd.). 

27  Harro von Senger, “From the Limited to the Universal Concept of Human Rights”, 
Human Rights and Cultural Diversity: Europe, Arabic-Islamic World, Africa, China, 
Ed.: Wolfgang Schmale, Goldbach, Keip Publishing, 1993, s. 47-100. 

28  Von Senger, s. 50. 
29  Kültürel görecelik açısından Bildiri ile ilgili olarak yayımlanan İnsan Hakları Beyanatı için 

bu başlığın C bölümüne bakınız.  
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daki tartışmadır.30 Batının Bildirideki etkisi gözle görülür bir ağırlıktadır. 
Bunda elbette insan haklarının liberal bir geleneğin ürünü olması da etken-
dir. Bildiride ağırlıklı olarak kişisel ve siyasal haklara yer verilmiş olması, 
insan onuru kavramına yapılan gönderi, bu ağırlığın da bir göstergesidir. 
Bunun yanı sıra, sosyalist blokun etkisi sınırlı olmakla birlikte, Bildiride 
kimi ekonomik ve sosyal haklara yer verilmiş olması Sovyet etkisinin bir 
sonucu olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden, isminde evrensel geçmesinin 
rağmen, Bildiri’nin gerçekte ne kadar evrensel olduğu da ayrı bir tartışma 
konusu olarak kendini gösterir. Diğer kültürlere karşı Batı kültürünün baskın 
unsur olması, Bildirideki bazı hakların her toplumda uygulanabilir olup ol-
madığı noktalarından bakıldığında, evrensellik yönünden Bildiriye getirilen 
eleştiriler incelenmeye değer gözükmektedir.  

II. Kültürel Görecelik Kuramı ve İnsan Hakları 

A. Kuramsal Olarak Kültürel Görecelik  

Her ne kadar görecelik kavramı sofistlere kadar dayandırılabilse de, 
göreceliğin kültüre uygulanması Aydınlanma Çağının bir getirisi olarak gö-
rülmesi mümkün bir düşüncedir ve temellerini Alman Aydınlanmacı düşü-
nürlerinde bulur. Aydınlanma çağının önemli temsilcilerinde Kant, insan 
bilgisinin duyumsal deneyimlerin aklın evrensel kategorisine yapılandırma-
sıyla oluştuğunu ileri sürmüştür.31 Buna karşılık Herder, Kant’ın bu görüşü-
ne karşı bilginin oluşumunda kültürel yapıların da etkin bir rolü olduğunu 
söyler.32  

Bu iki görüşten etkilenen modern antropolojinin babası ve kültürel gö-
receliğin kurucusu Franz Boas, kültürün insan üzerindeki etkilerini incelemiş 
ve kültür, toplumsal bir grup oluşturan bireylerin çevreleriyle, grup üyeleriy-

                                                       
30  Bildiride gerçekte Batı Devletlerinin ağırlığı söz konusudur. Bildiri’nin başkanlığını 

dönemin ABD First Lady’si  E. Roosvelt’in yaptığı  hazırlık komitesi, ABD, Çin, Lübnan, 
Avustralya, Şili Fransa ve Birleşik Krallık’tan oluşmaktaydı. Diğer temsilciler bu süreçte 
oldukça zayıf kalmışlardır. Örneğin Bildirideki evlilik ve boşanmada kadın erkek eşitliği 
ile inanç değiştirme hakkını koruyan düzenlemesi Müslüman devletlerin itirazına sebebiyet 
olmakla birlikte bu itirazlar dikkate alınmamıştır. Bkz. Christina M. Cerna, “Universality 
of Human Rights and Cultural Diversity: Implementation of Human Rights in Different 
Socio-Cultural Contexts”, HRQ, Vol. 16, 1994, s. 742.  

31  Immanuel Kant, Katkısız Aklın Eleştirisi-Pratik Aklın Eleştirisi-Yargıgücünün 
Eleştirisi-Ahlak Metafiziğini Temellendirme-Sürekli Barış Üstüne Felsefi Bir 
Deneme, İstanbul, 2008.  

32  Johann G. Herder, Philosophical Writings, (Trans by. Mchale Forster), Cambridge, 2002. 
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le, diğer gruplarla ve kendileriyle kurdukları ilişkiye şekil veren fiziki ve 
düşünsel tepkilerin tümü olarak tanımlamıştır.33 Boas’ın bu kültür tanımı, 
kültürel önyargılardan kurtulmanın mümkün olup olmadığı sorusunu da 
beraberinde getirmektedir. Boas, kültürel çeşitliliğin insanlığın en temel 
özelliği olduğu vurgusunu yaparak, çevrenin bireylerin davranışlarında etkin 
bir konumda olduğunu ifade etmiştir Onun takipçileri, kültürel çeşitliliğin 
sonucu olarak kültürel görecelik çalışmalarına yönelmişlerdir.34  

Kültürel görecelik, bir yorumlama aracı olarak düşünülmüş olmakla 
birlikte, bu eğilim sonucu, zamanla araç olmanın ötesinde, evrensellik vur-
gularına karşı bir kültürel karşı çıkış biçimine dönüşmüştür. Sömürgeci güç-
lerin kendilerini tek doğru ve ileri medeniyet olarak sunmaları karşısında 
düşünürler, bu yaklaşıma karşı çıkarak her toplumun kendi kültürel farklılık-
larına vurgu yaparak, sömürgeci yaklaşımın diğer kültürleri yok etme tehli-
kesi doğuracağına işaret etmişlerdir.35 Dolayısıyla kültürel görecelik, tek bir 
kültürün evrenselliği iddiasına bir tepki olarak doğmuştur, diyebiliriz. Her 
kültür kendi standartlarını geliştirdiğinden kişilerin yargı ve değerlendirme-
leri de içinde bulundukları kültüre göre değişiklik gösterecektir.36  

Kültürel göreceliğin temel argümanlarından birisini hoşgörü kavramı 
oluşturmaktadır. Katı görecelik, kesişen kültür kavramını kabul etmemekte-
dir. Aynı zamanda hoşgörü vurgusu, sömürgeciliğe tepkinin de bir ürünüdür. 
Hoşgörü, kültürel göreceliğin ince noktasını da oluşturmaktadır ki, kavrama 

                                                       
33  Franz Boas, The Mind of Primitive Man, New York, 1938.  (kitaba elektronik erişim için 

http://ia600304.us.archive.org/21/items/mindofprimitivem031738mbp/mindofprimitivem0
31738mbp.pdf ).  

34  Örneğin, Ruth Benedict, diğer kültürlere kendi kültürünün değer yargılarıyla yaklaşmanın 
çalışmanın bilimsel bir sonuca ulaşmasının önünde büyük bir engel olduğuna dikkat çeke-
rek, bu sorundan kaçınmanın yolu olarak kültürel göreceliği önermiş ve insanlık hakkında 
genellemeler oluştururken kültürel göreliğin yorumsal bir araç olarak kullanılmasının 
önemine dikkat çekmiştir. Ruth Benedict, Patterns of Culture, London, 1935. Ancak kültü-
rel görecelik sadece bir yorumlama aracı olarak kalmadı.  

35  Lévi-Strauss, kültürlerin özgünlüğünün herkes için hemen hemen aynı olan sorunlara 
kendisine özgün yollarla çözüm üretmesi olduğunu vurgulamıştır. Bkz. Claude Lévi-
Strauss, Irk, Tarih ve Kültür, (Çev: şık Ergüden, Arzu Oyacıoğlu, Reha Erdem, Haldun 
Bayrı), 5. Baskı, İstanbul, 2010, s. 42. 

36  Boas ve Benedictle birlikte kültürel göreceliğin kurucuları arasında sayılan Herskovits’e 
göre kültürel görecelik, farklılıkların tanınmasına ilişkin bir kuram olmanın ötesinde 
değerlendirme ve yargıların nasıl yapıldığının da ipuçlarını veren bir kuramdır. Bireyin 
idrakini oluşturan kültürleşme sürecidir. Melville J. Herskovits, “Some Further Comments 
on Cultural Relativism”, American Anthropologist, Vol. 60, No.2, 1958, s. 267-270. 
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getirilen eleştiriler, hoşgörünün muğlaklığı ve hoşgörünün sınırları yönünden 
olmaktadır. Mutlak olarak kurgulanan hoşgörü, nihayet pek çok kabul edi-
lemez olayı (örneğin yamyamların insan yemesi veya Yahudi soykırımı) 
hoşgörü ile yaklaşılmasını zorunlu kılar.37  

B.  İnsan Haklarının Evrensellik İddiasına Tepki Olarak Kültürel 
Görecelik 

Kültürel göreceliğe göre, herhangi bir toplumun uygulaması yerel ge-
lenekler temelinde savunulabilir. Bu uygulamalara karşı, dışarıdan insan 
hakları gerekçeleriyle gelen tepkiler haksız müdahalelerden başka bir şey 
değildir. Dolayısıyla kültürel görecelik, insan haklarının evrenselliği düşün-
cesinin bir anlamda karşı tezi konumundadır. İnsan hakları batının kendi 
kültürel çerçevesi içerisinde gelişmiştir. Tek bir kültüre ait bir standarttın 
tüm kültürler açısından kabulü beklenemez.   

Mutlak göreceliğin bu yaklaşımına karşı zayıflatılmış kültürel görece-
lik düşüncesi ortaya çıkmıştır.  Zayıflatılmış görecelik, insan doğasının ve 
kültürlerin farklılığına dayanan sınırlı bazı yerel istisnalara yer vermek şar-
tıyla, insan haklarının evrenselliği fikrini kabul eder.38 

Kültürel görecelik ve insan hakları ilişkisi bakımından değerlendiril-
mesi gereken belgelerden ilki 1947 tarihli Amerikan Antropoloji Derneği 
tarafından hazırlanan ve BM’e sunulan İnsan Hakları Beyanatı39’dır. Beya-
natta, insana insan olduğu için saygı göstermenin ötesinde bir toplumun üye-
si olarak ele alınması gerekliliğinden söz edilir. Beyanatta, Evrensel İnsan 
Hakları Bildirisi’nin Batılı toplumların üyelerince hazırlanması ve Batılı 
değerleri ifade etmesinin üzerinde durulur.40 İnsan Haklarının 20. yüzyılda 

                                                       
37  Elvin Hatch, “Culture and Morality: The Relativity of Values in Anthropology”, 

International Human Rights in Context: Law Politics Morals, Ed. Henry J. Steiner, 
Philip Alston, Oxford University Press, 2000, s. 369 vd. 

38  Donnelly, s. 119. Yine Renteln’in etik görecelik anlayışına göre evrensel anlamda bir 
kesişen kültür kavramına yer verir ve en azından bazı hakların evrensel olduğunu kabul 
eder. Alison D. Renteln,  International Human Rights: Universalism Versus 
Relativism, California, 1990, s. 63 vd. 

39  Beyanat Herskovitz tarafından kaleme alınmıştı. Metin için bkz. American 
Anthropological Association, “Statement on Human Rights”, American Anthropologist, 
Vol. 49, No. 4, 1947, s. 539–543 

40  Beyanatta geçen şu ifade çarpıcıdır: “Önerilen Bildiri nasıl olur da yalnızca Batı Avrupa ve 
Amerika ülkelerinde yaygın olan değerler bakımından tasarlanmış bir haklar beyanı değil 
de, bütün insanlar için uygulanabilir bir haklar beyanı olur?” 
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tek bir kültürün değer yargılarına göre sınırlanamayacağı vurgulanır ve top-
lumların kültürel farklılıklarının korunması noktasında duyarlılıkla yaklaşıl-
ması istenir. Bir evrensel bildiri hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken 
konular Beyanatta şu şekilde ifade edilmiştir:  

Birey, kişiliğini kültür aracılığıyla kazanır. Bu yüzden bireye saygı, 
kültürel farklılıklara saygı duyulmasını gerektirir. 

Kültürlerin niteliksel olarak değerlendirilmesinde kullanılacak hiçbir 
bilimsel teknik bulunmadığı için kültürler arasında ayrım yapılamaz. 

Standartlar ve değerler üretildikleri kültüre bağlıdırlar. Tek bir kültü-
rün inançlarına ve ahlaki prensiplerine bağlı olarak oluşturulan bir insan 
hakları evrensel beyannamesi, kendisinin uygulanabilirliği tehlikeye düşü-
rür.41 

Beyanatta dikkat çeken noktalar, hoşgörüye yapılan vurgu42 ve kolek-
tif hakların önceliği vurgusudur. Hoşgörü çağrısı aynı zamanda kolektif hak-
ların tanınmasını da içinde barındırmaktadır. Hatta bugün gelinen noktada, 
insan hakları ile kültürel görecelik arasındaki en önemli mesele, insan hakla-
rı sistemi içerisinde kolektif kültürel haklara ne kadar yer verilebileceği ol-
duğu sorunudur. Beyanat, bireysel hakları dışlamamakta, onlarla beraber 
kolektif haklara da vurgu yapmaktadır.43 Beyanatta insanlar arasındaki biyo-
lojik birlik üzerine yapılan vurgu da dikkat çekicidir.44 Bu vurgu aynı za-

                                                       
.41  Görüldüğü üzere, kültürel göreceliğin Evrensel Bildiri ile ilgili Beyanat’ı gerçekte bir 

evrensel bildiri karşıtı değildir. Tam aksine evrensel bir beyannameyi destekler ancak 
bunun sağlıklı olabilmesi için gereken yaklaşımı ifade eder. Beyanatta karşı durulan şey, 
evrensel bir bildirinin tek bir kültürün değer yargılarına göre hazırlanması çabasıdır.  

42  Beyanat, Batının en başta hoşgörü noktasında uyarılmaya ihtiyacı olduğunu söyler. “Batı 
Avrupa ve Amerika’nın tarihinde ekonomik yayılma, silahlanma üzerindeki denetim ve 
Protestan bir gelenek, kültürel farklılıkların tanınmasını bir müdahale çağrısına (summons 
to action) çevirdi... Böylece özgürlük tanımları, insan haklarının niteliğine ilişkin kavram-
lar ve benzerleri dar bir şekilde belirlendi. Avrupalı olmayanların üzerinde tahakküm kuru-
lan yerlerde, alternatifler kınandı ve bastırıldı.” 

43  Beyanatta geçen ifadeyle “Bireyin kendisini tanımladığı grup özgür olmadıkça, bireysel bir 
özgürlük söz konusu olamaz” 

44  “İnsan, biyolojik olarak tektir. Bireylerin yetenek, yeterlilik ve ilgilerinde nasıl farklılaşa-
bilecekleriyle ilgisi olmaksızın, homo sapiens, tek bir türdür... Kültürlerin karmaşıklığı ve 
içeriksel zenginlik derecesi, … tarihsel koşulların etkisiyle farklılaşır” 
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manda sömürülen halkların aşağı ırklar olduğu inancındaki sömürgeci anla-
yışa duyulan bir tepkinin de ürünüdür.45  

C.  Kültürel Farklılık Yönünden Batı Dışı Toplumlarda İnsan 
Hakları 

Evrensellik tartışmasında Asya toplumları, özellikle Singapur Okulu, 
Asya değerleri kavramıyla insan haklarına ilişkin tutumlarını, Budist ve 
Taoist görüşleri de içinde barındırmakla birlikte, kökensel olarak 
Konfüçyüs’e dayandırmaktadır. Asya değerleri46 olarak ifade edilen değerler 
arasında, bireye nazaran toplulukların ve toplumun üstün tutulması, çatışma-
yı değil uzlaşmayı temel alması, ailenin toplumun temel taşı olarak kabulü, 
dinsel ve etnik uyum, başta gelenleri olarak ifade edilebilir. Temel aldığı 
Konfüçyüs, Buda öğretileri ve bunlardan ortaya çıkan tutumlar, gerçekte 

                                                       
45  1947 Beyanatının en çok eleştiri alan kısmı ise Nazi Almanyası paragrafı olarak nitelenen 

kısmıdır ki bu bölüm üzerine yapılan hoşgörü üzerine oluşturulan tartışmalar sonucu 
Amerikan Antropoloji Derneği üyeleri arasında düşünsel farklılıklar su yüzüne çıkmış ve 
kuramın bir anlamda gözden düşmesine sebebiyet vermiştir. İlgili bölüm şu şekildedir: 

 “Vatandaşların yönetime katılma hakkını yok sayan ya da daha güçsüz halkları zapt etme-
ye çabalayan siyasi sistemlerde dahi, temel (underlying) kültürel değerlere başvurmak, 
böyle devletlerin halklarının, hükümetlerinin hareketlerinin sonuçlarını fark etmelerini sağ-
lar ve böylelikle de onları ayrımcılık ve zaptı frenlemeye zorlayabilir. Çünkü bir halkın si-
yasi sistemi, bütün kültürlerinin sadece küçük bir parçasıdır.” 

 Paragrafta “siyasal sistem”den kastedilen Nazi Almanyası’dır ki buna çözüm olarak öneri-
len kültürel değerlere başvurudur. Bu paragrafa getirilen eleştiriler hakkında kısaca şunları 
aktarabiliriz. Burada ihmal edilen kültürel değerlerin her zaman doğru yolu gösteremeye-
ceğidir. Mutlak hoşgörünün hoşgörüsüzlüğe kapı aralayabileceği yönünden eleştiri almış-
tır. Örneğin kendi kaderini tayin hakkını kullanan bir halk mutlaka demokratik, özgürlükçü 
bir yönetime mi yönelecektir? Bu hakkını kullanarak totaliter bir rejimi geçiş yapılırsa bu-
na karşı hoşgörülü olunacak mıdır? Hoşgörünün bir sınırı var mıdır? Paragrafta demokratik 
rejimin bir anlamda evrenselliği ve üstünlüğü vurgusu mevcuttur. Dolayısıyla Beyanat 
kendi paradoksunu da yaratmıştır. Bir yandan kültürel farklılıkların tanınması dayatılırken 
diğer yandan kendi içinde bir kültürün ön plana çıkartılması sonucu doğmuştur. Beyanat 
bilimsel bir sonuçtan öte bir değer yargısı ortaya koymuştur. Çünkü bir halk için neyin iyi 
ya da neyin kötü olduğu bir kültürün penceresinden bakılarak yanıtlanamaz. Eleştiriler için 
bkz. H.G. Barnett, “On Science and Human Rights”, American Anthropologist, Vol. 50, 
No. 2, 1948, s. 352-355; Julian H. Steward, “Comments on the Statement on Human 
Rights”, American Anthropologist, Vol. 50, No. 2, 1948, s. 351-352; John W. Bennett, 
“Science and Human Rights: Reason and Action”, American Anthropologist, Vol. 51, 
No.2., 1949, s. 333.  

46  Fred Dallmayr, “Asya Değerleri ve Evrensellik”, İHA, Ed.: Lütfi Sunar, S. 2, s. 49-63. 
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Batı’da gelişen insan hakları düşüncesinin ön kabulleri ile karşıtlık oluştura-
bilecek değerler içermektedir.47  

Afrika toplumlarında ise, grup aidiyeti daha ön plandadır. Geleneksel 
toplum yapılanması, Afrika’da ödev kavramının, hak kavramının bir bakıma 
önüne geçmesi sonucunu doğurmuştur. Birey ve devlet bir karşıtlık olarak 
algılanmaması sebebiyle hak ile ödev arasında keskin bir çizgi bulunmamak-
tadır. Bu özgünlüğü Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı48’nda açık ola-
rak görmek mümkündür.49  

İslam kültüründe de batıdaki insan hakları anlayışıyla örtüşmeyen 
yaklaşım ve görüşler mevcuttur. İlk olarak, İslam’da insana değer veren 
Tanrının kendisidir. İnsan, yeryüzünde tanrının halifesi olarak var edilmiştir 
ve görevi de buna uygun yaşamaktır. Dolayısıyla insanın onura sahip olma-
sının yegane kaynağı ve sebebi, Tanrı ve onun bahşettiği değerdir. İnsanın 
hakka sahip olmasının sebebi de gerçekte Tanrıya karşı yüklenmiş olduğu bu 
ödevinden kaynaklıdır.50 İslam’da, hakkın, toplumsal bir ilerlemeden ziyade, 
bireysel bir gelişimin sonucu olduğu, tanrıya karşı verilmiş sözle ve yükle-
nilmiş ödevle bağlantısı bulunduğunu söylemek daha doğru gözükmektedir. 
Hakkın kabulü sürecinde var olan savaşım, mücadele, İslamın, özellikle, 
klasik yorumunun kültürel olarak etkilediği toplumlarda olmadığı görülmek-
tedir. Çünkü bir ismi de Hak olan Tanrı tarafından verilmiş olanların ötesin-

                                                       
47  Asya Devletleri için ekonomik gelişim daha ön planda tutulmaktadır. Örneğin Singapur 

Okulunun düşüncesine göre iyi yönetim anlayışı insan haklarından önce gelmektedir. Asya 
standartları ve Singapur okulu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. Bilahari Kausikan, 
“Asia’s Different Standard”, Foreign Policy, S. 92, 1993, s. 24-41. Yine 1993 yılında 
yapılan Bangkok Toplantısı sonucu kaleme alınan deklarasyonda da insan haklarının siyasi 
baskı aracı olarak kullanılmaması talebi ile birlikte, kültürel farklılık vurgusu dikkat 
çekmektedir. Deklarasyon, insan haklarının hayata geçirilebilmesi için ekonomik 
gelişmişliğe vurgu yaparak, ekonomik yardımlarda insan hakları ihlallerinin dikkate 
alınmaması gerektiğini söyler. Deklarasyon için bkz. Asian Yearbook of International 
Law, 3. Cilt, 1994 s. 488-491. 

48  Metin için bkz. M. Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Belgeleri, C. 1, 
İstanbul, 2010, s. 967-988. 

49  Asya Devletlerinin ekonomik gelişim için insan haklarının kısıtlanabileceği anlayışına 
karşı Afrika Şartında gelişme hakkının yanı sıra diğer insan haklarının da aynı anda 
korunması ve geliştirilmesi üzerine vurgu yapılmaktadır. Bu nokta iki kültür arasındaki 
fark olarak vurgulanabilir.  

50  Seyyid Hüseyin Nasr, Makaleler (1), (Çev.:Şahabeddin Yalçın), İstanbul, 1995, s. 127. Bu 
noktada özgürlük de aslında tanrının görünümü olan insanın yeniden mükemmelleşerek 
erişebileceği bir amaç olmaktadır.  
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de ve üstünde insanın bir otoriteden hak talebi düşünülemez. Hak, dini gö-
revleri yerine getirmek için vardır. İslam’da, eşitlik, özgürlük gibi kavramla-
rın batıdaki anlamıyla kavranmadığı açıkça görülebilmektedir. Müslüman 
olanların olmayanlardan üstünlüğü, hatta toplumsal düzen içerisinde erkeğin 
kadından üstün tutulması, miras paylaşımında ya da şahitlikte erkeğe öncelik 
tanınması, boşanma hakkının yalnızca erkeğe verilmiş olması hatta yoksul 
ile varsıllar arasında bile farklılık olduğunun İslam’ın kutsal kitabı olan Ku-
ran da vurgulanmış olması göz önüne alındığında, liberal batı insan hakları 
düşüncesi ile İslam düşüncesi arasında derin farklılıklar olduğu görülmekte-
dir. Seyyid Kutup, Mevdudi gibi İslamcı görüşün bir anlamda kurucu ataları 
da laiklik, demokrasi, anayasal yönetim, insan hakları gibi Batı kavram ve 
kurumlarının İslam’a uymadığını, İslam’da bu tür şeylerin olmadığı söyleye-
rek bu tarz taleplere karşı çıkmışlardır.51 Buna karşılık, İslam’da Batı’daki 
anlamıyla bir insan hakları görüşü olduğuna dair de görüşler mevcuttur.52 

Batı uygarlığı dışındaki üç önemli kültür değerlendirildiğinde görül-
mektedir ki, bu kültürlerden hiçbiri insan haklarının geçerliliği ya da evren-
selliğini sorgulamamaktadır. Aksine bunu bir ön kabul olarak ele alarak, 
kültürel değerlerin de bu evrensellik içerisinde karşıtlık oluşturmadan var 
olabileceği yönünde durulmaktadır. Ancak gerçekte, ekonomik gelişmişliği 
önde tutan Asya, toplumu ön plana koyan Afrika ya da eşitsizlik temeli üze-
rinde duran İslam düşüncesi ile İnsan hakları düşüncesi bir arada bulunabilir 
mi?  

Bu üç kültürün gerçekte kendi içlerinde homojen bir bütünlük oluş-
turmadığı, devletlerin politik ve toplumsal durumlarına göre değişken olarak 
yorumlandıkları da dikkat çekicidir. Dolayısıyla insan haklarına ilişkin yü-
kümlülüklerde kültür bir reel politikanın aracı olarak kullanılmaktadır.  

                                                       
51  A. Vahap Çoşkun, “İnsan Hakları ve Kültürel Rölativizm”, KHuKA, S. 4, Haziran 1999. 
52  Bkz. Recep Şentürk, “Evrensel ve Cemaatçi Yaklaşımlar Arasında İslam’da İnsan Hakları: 

Sosyolojik Bir Yaklaşım”, İHA, Ed.: Lütfi Sunar, S. 5, s. 54. Şentürk çalışmasında ismet 
kavramından yola çıkarak, yaşam, mülkiyet, namus, ifade, din ve aile özgürlüğünün 
islam’da var olduğu sonucunu çıkartmaktadır. Yine İslam Evrensel İnsan Hakları Bildirisi 
(1981)’nde de batılı anlamada haklar listesi formüle edilmiştir. Bununla birlikte Bildirinin 
giriş bölümünde hakkın kaynağının Tanrı olduğu ve Kuran ve sünnet temelli olduğu 
özellikle vurgulanmıştır. Metin için http://www.trunity.net/hrrch/articles/view/134369/ 
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D.  1993 Viyana Bildirisi: Evrensellik ve Kültürel Rölativizmin 
Buluşması 

1993 yılında gerçekleştirilen ve 171 devletin katıldığı Dünya İnsan 
Hakları Konferansı sonunda kabul edilen Viyana Bildirisi ve Eylem Planı bir 
anlamda insan haklarının evrenselliğinin de küresel olarak kabulü anlamını 
taşımaktadır. Konferansın hazırlık sürecinde Tunus, Jan Hose ve Bangkokta 
üç adet toplantı yapılmıştır. Bu toplantılardaki katkılar sonucu hazırlana 
bildirilerdeki görüşler, Viyana Bildirisinde dikkate alınmıştır.53 Bildirinin ilk 
maddesinde sayılan hakların evrenselliklerinin tartışma dışında olduğu açık-
ça ifade edilmiştir. Bunla beraber, Bildiri de Kültürel ve ulusal özgüllükle-
rinde akılda tutulması gerektiği ancak yine de bunların evrensellik düşünce-
sine karşıtlık oluşturmayacağı söylenmiştir.54 Dolayısıyla burada bir evren-
sellik kabulünün yanı sıra mevcut olan Batı yaklaşımındaki evrensellik dü-
şüncesine de bir karşı çıkış söz konusudur.  

E.  Yarar ve Sorunları Bağlamında Kültürel Görecelik ve 
Yenilenen Evrensellik Anlayışı 

1948’de Evrensel Bildiri ile başlayan insan haklarının evrenselleşmesi 
sonucunda, insan hakları kavramı, modern dünyada ezilen-ezen arasındaki 
mücadelede devamlı başvurulan bir argüman haline gelmiştir. 1993 yılında 
ilan edilen Viyana Bildirisi ile insan haklarının evrenselliği çok açık bir şe-
kilde 171 ülkenin katılımıyla kabul edilmiştir. Bugün için insan hakları, in-
sanlık ailesinin ortak bir değeri durumuna gelmiştir. Uluslararası toplumda 
yer edinebilmek, siyasal iktidarların meşruiyetlerini kabul ettirmek için insan 
haklarını temel normatif değer olarak kabulü, günümüzde bir şart olarak 
görülmektedir.55 Ancak modern devlet, hak mücadelelerinde olduğu gibi, 

                                                       
53  Şebnem Oğuz, “İnsan Haklarında Gelişmeler: Uluslararası Toplantılar”, İnsan Hakları 

Yıllığı, C. 15, Ankara, s. 195. 
54  Bu vurgu, Bildiri öncesi yapılan hazırlık konferanslarının sonuç bildirilerinde de benzer bir 

biçimde vurgulanmıştır. Ayrıca her üç bildiride de bölgesel farklılık ve önceliklere vurgu 
söz konusudur. Bu vurgu dikkate alındığında aslında şu sonuca ulaşmak da mümkündür. 
Batı dışı devletler gerçekte insan haklarının evrenselliğine değil tek tipleştirmeye bir 
anlamda karşı çıkmaktadırlar.  

55  Donnelly, s. 25. Bu normatif geçerlilik, bölgesel bazda Sözleşmelerle daha belirgin bir 
konuma gelmiştir. Bu bağlamda üç temel bölgesel metin olarak Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi, Amerikalılararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Afrika İnsan ve Halkların 
Hakları Şartı, BM pratiği ile uyum içerisinde oldukları ve ayrımcılık yasağını kabul 
ettikleri gözlemlenmektedir. Bu noktada, Asya Devletlerinin benzeri bir sözleşme veya 
şartla kendilerini bağıtlamamış oldukları da dikkat çekicidir.   
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tüm dünyada zamandaş olarak gelişmemiş ve gelişmemektedir. Yine, mo-
dern öncesi dönemin kurumları, kimi toplumlarda bugün için de yaşamlarını 
sürdürmeye devam etmektedirler. Bu normatif bir değer olarak kabulün yanı 
sıra dikkat çekici olan bir nokta ise, uluslararası veya bölgesel nitelikli bel-
gelerde devletlerin çoğunluğunun özellikle bireysel özgürlük alanlarıyla 
ilgili düzenlemelere koydukları çekincelerdir56 ki bunlar aslında kültürel 
göreceliğin etkinliğini koruduğunun göstergeleridir.  

Kültürel görecelik, bu noktada bir bakış açısı olarak, evrensellik kav-
ramına karşı çıkmamış ancak bunun içerisinde kültürlerden kaynaklı farklı-
lıklarında bulunabileceğine vurgu yapmıştır. Batının egemenliği karşısında 
bir karşı duruş olarak değerlendirilebilecek olan görecelik, yeni bir evrensel-
lik anlayışına da kapı açmıştır. İnsan haklarına egemen olan Batı geleneğinin 
aşılarak, Batı geleneğinin yanında diğer kültürlerin geleneklerine de yer 
verilebilmesi, daha zengin bir insan hakları geleneğinin oluşmasını sağlaya-
caktır.57  

Zayıf kültürel rölativizm kimi hakları için sağlanarak bunun yolu açı-
labilir.58 Ancak bunun katı bir görecelik haline dönüşmesi ise, insan hakları 
ihlallerinin bir anlamda meşrulaştırılması için bir aracın var edilmesi sonu-
cunu doğurabilir. Nitekim, kültürel göreceliğinde kendi içinde paradoksları 
da bulunmaktadır. Öncelikle onun kültür kavramına aşkın bir önem atfetme-
si, muhafazakâr bir bakışın ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca 
siyasal iktidarlar, reel politik açısından görecelik kavramını kullanabilmek-
tedirler. Kültürel görecelik, devlet organlarının baskısını olağanlaştırma ve 
meşru kılmanın bir aracı olarak da kullanılabilir.59  

Sonuç 

İnsan hakları anlayışı, belirli tarihsel, sosyal, kültürel ve ekonomik ge-
lişmelerin sonucunda ortaya çıkmıştır. 1948 yılında ilan edilen Evrensel 
İnsan Hakları Bildirisi ile insan hakları kavramı evrensel bir konuma bürün-
                                                       
56  Özellikle çocuk ve kadınlara ilişkin hakların tanındığı düzenlemelerde bu çekinceler daha 

da artmaktadır. Bu ise evrensellik savının üzerinde kanımca ciddi bir soru işareti 
oluşmasına da sebebiyet vermektedir.  

57  Galtung, s. 33. 
58  Donnely, s. 119 
.59 Donnelly’den bir alıntıyla bu durumu şöyle de söyleyebiliriz: “Devlet görevlileri Batılı 

değerlerin aşındırıcı bireyciliğini suçlarlar; oysa onlar kendi ceplerini kütlevi bozulmanın 
hasılatıyla dolduruyor, ithal lüks otomobiller kullanıyor, Avrupa ve Amerika tatilleri plan-
lıyorlar” Donnely, s. 130. 
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müştür. Bu evrenselliğin zirvesi, 1993 yılında imzalanan Viyana Bildirgesi 
ve Eylem Planıyla olmuştur.  Ancak liberal batının değerlerinden ortaya 
çıkan insan hakları düşüncesinin evrenselliği sadece bir varsayımdır. Her ne 
kadar görece bir evrensellikten bahsedilebilse de özellikle uluslararası söz-
leşmelerde devletler tarafından koyulan çekinceler dikkate alındığında bu 
evrenselliğin kültürel görecelikle de çatışma halinde olduğu görülecektir. 
Antropolojik çalışmalar tüm insanlık ailesi tarafından ortak olarak kabul 
edilebilecek bir temel insan hakları anlayışı olmadığını ortaya koymuştur. 
Görecelik ve evrensellik arasında yarım aşırı geçkin bir zamandır süre gelen 
ve devam edeceği görülen bu çatışmada ne görecelik ne de evrensellik iddia-
ları bakımından mutlak bir haklılıktan veya haksızlıktan bahsetmek, görül-
düğü üzere pek mümkün değildir. İnsan haklarının evrenselliği siyasi bir 
karardır, buna karşılık bu hakları uygulayacak olan devletler, kültürel farklı-
lıklarını ortaya atarak bunlardan kaçınmakta ve pek çok kez çekinceler koy-
ma yoluna gitmektedirler. Ülkemizde de sıklıkla tekrar edilen kendine has 
özellik vurgusu burada dikkat çekicidir.  

İnsan hakları, modern devletin ve kapitalist ekonomik sistemin insan 
üzerindeki tahakkümünün kırılmasında kullanışlı bir enstrümandır. Bu bağ-
lamda insan haklarının evrenselliği vurgusu, kendi başına büyük önem arz 
etmektedir. İnsan hakları, demokratik bir devletteki devlet, birey ilişkisinin 
temelini oluşturur. Gerek Evrensel Bildiri ve gerekse diğer insan hakları 
düzenlemelerinde taraf olan devletler açısından ortaya çıkan sorunlar gerçek-
te anti-demokratik uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Nitekim uygulama-
da, kültürel farklılığın ileri sürüldüğü durumlarda ya da ülkeye özgü bir de-
mokrasiden bahsedildiğinde ortada mutlaka bir temel hak ihlali sorunu ya da 
antidemokratik bir uygulama söz konusu olmaktadır.  

Sonuç olarak, insan haklarının evrenselliği ile kültürel göreceliğin 
karşı karşıya geldiği ya da mücadele ettiği söylenen alanlarda, demokratik 
çözümlerle sorunlar aşılabilir. Kültürel göreceliğin, evrensellik düşüncesine 
karşı çıkışından ziyade katkıları göz önüne alındığında (kültürel farklılıkların 
göz önüne alınması, ekonomik gelişmişlik düzeyinin artırılması, sömürgeci 
anlayışa karşı duruş) farklı kimliklerin taleplerini ve yaşam biçimlerini orta-
ya çıkarabilecekleri bir imkânı sunduğu dikkate alınarak bir bütünleştirme 
oluşturulabilir. Aksine bir çözüm üretme, otoriter, baskıcı bir yapıya sebebi-
yet verecektir. Kültürel farklılıklar üzerinde vurgu yapılması, kültürel hak 
talepleri, demokrasinin ve insan haklarının gelişme ve ilerlemesine katkı 
sağlayacağı muhakkaktır. Buna karşı, insan hakları ihlallerinde veya antide-
mokratik uygulamalarda kültür farklılığı vurgusuna sığınılması tam tersine 
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baskıcı bir yapının ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir. Dolayısıyla farklı-
lıkların yaşanmasına saygı duyulması ve farklılıklarla bir arada yaşamasının 
yollarının aranması gereklidir. Aynı zamanda, bu farklılıkların birer baskı 
aracı haline dönüşmesinin de önüne geçilmesi olmazsa olmazdır. Bu bağ-
lamda kültürel göreceliğe açık bir evrensellik anlayışı, bu tip baskıcı taleple-
rin gerilemesine de katkı sağlayıcı olacaktır. Kültürel farklılıklar, bugün için 
siyasi alanda insan haklarının evrenselliğine karşı duruş sergilemek için kul-
lanılmakta olduğu da görülmektedir. Oysaki kültürel farklılıklar ve kültürel 
görecelik gerçekte insan haklarının evrenselleşmesinin önünde birer engel 
olmadığı gibi, zayıf kültürel görecelik ile bütünleşmiş bir insan haklarının 
evrenselliği düşüncesi de kültürel farklılıkların ortadan kalkması gibi bir 
sonucu doğurmayacaktır.  
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