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GİRİŞ 

Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı bir ilke olarak günümüz hukuk devleti 

anlayışının bir uzantısıdır. Bu ilkenin ortaya çıkışında, çeşitli tarihi faktörlerin büyük etkisi 

bulunmaktadır. Biz bu faktörleri çalışmamızın <<Giriş Böliimü>>nde bir <<Ön Bölüm>> 

olarak ele almaya, yani Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesinin fikri temellerini ana 

hatlarıyla ortaya koymaya çalışacağız. Bunu yaparken de, özellikle liberalizmin etkisiyle 

ortaya çıkan yazılı anayasa düşüncesinin dinamiklerinin, anayasanın üstünlüğü ve 

bağlayıcılığı ilkesi bakımından sonuçları üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Bununla 

birlikte, tnarksist dünya görüşündeki anayasa ve İngiltere ile bir bakıma özdeşleşmiş olan 

yazısız anayasa anlayışlarına, anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesi bakımından 

kısaca değineceğiz. Yine, bizde Osmanlı dönemiyle birlikte başlıyan yazılı anayasa 

düşüncesinin dinamiklerine, Batı'daki gelişim süreciyle karşılaştırmak suretiyle kısa bir 

bakışımız olacak. Çalışmamızın asıl bölümünü iki başlık altında inceleyeceğiz. Birinci 

bölümde anayasanın üstünlüğünü, ikinci bölümde ise anayasanın bağlayıcılığını ele 

alacağız. 

Anayasalar nitelikleri gereği içeriğinden kaynaklanan bir üstünlüğe sahip olduğu 

gibi, yapılışı ve değiştirilişi bakımlarından da alelade kanunlardan farklılıklar 

göstermektedirler. Birinci durum, anayasanın maddi anlamına karşılık gelmekte, ikinci 

durum ise, anayasanın şekli anlamına denk düşmektedir. Bu nedenle, anayasalar, maddi ve 

şekli bakımlardan üstünlük taşımaktadırlar. Çalışmamızın Birinci Bölüm'ünde anayasanın 

üstünlüğünü bu bakımlardan incelemeye çalışacağız. 

Anayasaların üstünlüğilnün kabul edilmesi, aynı zamanda bağlayıcılığını ve 

dolayısıyla da bu bağlayıcılığın sağlanmasını gerektirmektedir. Başka bir ifadeyle, 

anayasanın bağlayıcılığı, onun güvencelerinin de getirilmesi sonucunu doğurur. Bu 

nedenle, çalışmamızın İkinci Bölüm'ünü anayasanın bağlayıcılığı konusuna ayırdık. 

Çalışmamızı Türk anayasacılık hareketleri içinde ortaya çıkmış olan yazılı 

anayasalar bakımından sınırlı tuttuk. Buradaki amacımız, ilk yazılı Anayasamız olarak 

kabul edilen 1876 Kanun-u Esasi ile birlikte, şu anda yürürlükte bulunan 1982 Anayasasına 



kadar olan Anayasalarımızı (1982 Anayasası ile birlikte), anayasanın üstünlüğü ve 

bağlayıcılığı ilkesi bakımından incelemektir. Konuyu incelerken de, anayasanın üstünlüğü 

ve bağlayıcılığı ilkesinin gelişimini, sadece anayasal düzenlemeler bakımından ele almaya 

çalışacağız. Kısaca, çalışmamızı yazılı Osmanlı-Türk Anayasaları ve bunların pozitif 

düzenlemeleriyle sınırlandırdık. Bununla birlikte, mümkün olduğu kadar mukayaseli 

hukuka ve ülkemizdeki uygulamalara da yeri geldiğince temas etme çabamız söz konusu 

olacaktır. 

-YAZILI ANAYASALARIN ORTAYA ÇIKIŞI 

Anayasa kavramına ilişkin açıklamalarda, terimin genellikle iki anlamının varlığı 

üzerinde durulmaktadır. Bunlar anayasanın dar ve geniş anlamlandırl. Anayasa bir 

devletin ana kuruluşuna ve bunun işleyişine ilişkin kurallar bütününü ifade eder. Bu, 

anayasanın geniş anlamıdır2. Bundan anlaşılan, bir devletin siyasi rejimini, yani temel 

organlarının kuruluşunu ve bunların işleyiş, görev ve yetkileriyle, vatandaşlarla olan 

ilişkilerini ve vatandaş temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen kurallar bütünüdür3. Dar 

anlamıyla anayasa ise, söz konusu kuralların resmi bir metin şeklinde toplanmasıdır4. 

Ancak dar anlamda anayasayı oluşturan söz konusu kurallar, hukuki kuralların bir 

seçmesidir. Yine bu kurallar, tek bir metinde birleştirilebileceği gibi, birbiriyle ilişkili bir kaç 

belgede de toplanabilir5. 

Anayasayı geniş anlamda aldığımızda, her devletin kendine özgü bir anayasası 

vardır. Aksi durumda, bir devletin varlığından söz edilemezdi. Oysa anayasayı dar anlamda 

1 Bkz. Cem Eroğul, Anayasayı Değiştirme Sorunu (Bir Mukayeseli Hukuk İncelemesi), 
Ankara, AÜSBF. Yayını,1974, s.7 ; İlhan Arsel, Anayasa Hukuku !Demokrasi), 2.B., İstanbul, 1968, 
s.4-5 ; K.C. Wheare, Modern Anayasalar, Çev. Mehmet Turhan, İstanbul, Değişim Yayınları, 1984, s.1-
3. İleride göreceğimiz üzere, anayasanın geniş anlamı karşılığı olarak maddi anayasa ve anayasanın dar anlamı 
karşılığı olarak da, şekli anayasa ifadeleri kullanılmaktadır. 
2 Eroğul, a.g.e., s.7. 
3 Ali Fuat Başgil, Esas Teşkilat Hukuku ( Türkiye Siyasi Rejimi ve Anayasa Prensipleri), 
İstanbul, Baha Matbaası, 1960, s.50. 
4 Bkz. Eroğul, a.g.e., s.7 ; Arsel, a.g.e., s.4-5. 
5 Wheare, a.g.e., s.2. 
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aldığımızda, her devletin bu şekilde bir anayasası olmayabilir. Nitekim 1787 A.B.D. 

Anayasası kabul edilinceye kadar, hiç bir ülke böyle bir anayasaya sahip değildirl. 

Günümüzde anayasanın dar anlamının artan bir yaygınlığı söz konusudur. Ancak 

bu durum, anayasa kavramının tarih içinde geçirdiği bir evrimin sonucudur2. Eski 

Yunan'da ve daha yakın çağlardaki krallıklarda temel devlet yapılan söz konusu 

olduğunda, anayasa kelimesini karşılayabilecek terimler kullanılmıştı. Ancak temel kuralları 

yazılı olarak görmeye yarayacak bir metin anlayışı, 18. yüzyılın ikinci yarısında güç 

kazanmışur3. Hukuk, tarihi gelişim içinde önce sözlü olmuş ve giderek yazılı duruma 

gelmiştir. Anayasa hukuku için de, aynı gelişme çizgisinin takip edildiği görülmektedu4. 

Anayasanın dar ve geniş anlamları, devlete ilişkin temel kuralların düzenleniş 

biçimi ile ilgilidir5. Ancak, anayasa aynı zamanda bir siyasi tercihi de yansıtmaktadır6. Bu 

bakımdan, anayasaya siyasi yaşamın unsurları arasında denge (düzen) kurmakla ödevli bir 

belge denilmektedir. Anayasa bu özelliği dolayısıyla bir <<toplum sözleşmesi>> olarak da 

kabul edilir 7. 

17. ve 18. yüzyıl doğal hukuk düşünürlerinin üzerinde en çok durdukları 

konulardan biri, devlete ilişkin temel kuralların yazılı bir metin şeklinde düzenlenmesi 

olmuştur. Yazılı anayasalar 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu düşünürlerin etkisiyle 

ortaya çıkmaya başlamıştır. Doğal hukuk düşünürleıine göre, toplum hakimiyeti esasına 

dayanarak hazırlanan bir anayasa, insanlar arasında bir toplum sözleşmesinin yenilenmesi 

olarak anlaşılabilir. Bunun için de, sınırsız bir değere sahip olur. Söz konusu kuralların 

yazılı olması, halkın siyasi eğitimini de geliştirecek ve sınırsız gibi görünen krallık 

iktidarına da bir sınır çizecektir8. 

l Arsel, a.g.e., s.5. 
2 Eroğul, a.g.e., s.8-9. 
3 Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, 9.B., İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1992, s.14. 
4 Eroğul, a.g.e., s.10. 
5 Eroğul, a.g.e., s.8. 
6 Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 2.B., İstanbul, Beta Yayınları, 1991, s.2. 
7 Tank Zafer Tunaya, Siyasal Kurumlar Ve Anayasa Hukuku, 4.B., İstanbul, İÜHF. Yayını, 1980, 
s.111. 
8 Arsel, a.g.e., s.234. Bilindiği gibi, doğal hukuk akımı içinde gelişen toplumsal sözleşme kuramı, 
devletin kaynağını açıklarken, insanların önceleri bir tabiat halinde yaşadığını varsaymaktadır. Daha sonraları, 
insanlar çeşitli sebeplerden dolayı (ki bu sebepler hemen hemen her düşünüre göre farklıdır), tabiat halinden 
çıkmak ve toplumsal yaşama geçmek için, aralarında bir toplum sözleşmesi yapmışlardır. Toplum sözleşmesi 
kuramını benimseyen düşünürler, tabiat halinden toplumsal yaşama geçişte yapılan sözleşmeye verdikleri 
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Modem anlamda anayasa kavramı, bir arayışın sonucunda doğmuştur. Bu arayış, 

Avrupa'da mutlakiyetçiliğin gerilemesi ile başlar. Devlet gücünün kullanılmasının 

sınırlanması için, yararlanılabilecek teknikleri ifade eden bir kelime arayışı söz konusudur. 

Bu teknikleri, Amerikalılar <<anayasa>> olarak adlandırdılar. Anayasa terimi, siyasi 

düzenden başka, siyasi özgürlüğü de kastettiği için benimsendi ve kabul edildi. Diğer bir 

ifadeyle, anayasa terimi, insanların özgürlüklerini koruyacak belli bir siyasi düzeni ifade 

ediyordu. Ve yine, devlete biçim verilmesinden başka, devlet faaliyetlerinin sınırlanmasını 

vurguluyordu 1. 

1789 Fransız Devrimi'ni yapanlarca da, anayasanın iki anlamı vardı. Anayasa, 

devletin örgütlenmesini sağlayan, statüsünü 2 belirten hukuki bir beledir. Anayasa aynı 

zamanda monarkın iktidarının sınırlanmasıdır. Diğer bir ifadeyle, anayasa yalnızca devletin 

statüsünü belirten değil, bununla birlikte devlet içinde iktidarı ve toplum içinde devlet 

iktidarını sınırlayan bir metindir. 1789 İnsan ve Yurttaş Haklan Beyannamesi'nin 16. 

maddesi, anayasanın bu ikinci anlamını ifade etmekte, siyasi niteliğini yansıtmaktadır : 

<<İnsan haklarının sağlanmadığı ve kuvvetler ayrılığının belirlenmediği toplumlar asla 

anayasaya sahip değildirler>>. Anayasanın bu siyasi niteliği, anayasal bir devlet ile, 

anayasalı devlet arasındaki farkı da belirtmektedir. Çünkü, her devletin tanımı gereği bir 

anayasası bulunmaktadır3. 

anlam ile birlikte, aslında kendi siyasi felsefelerini açıklamaya çalışmışlardır. Bunlar araSında HObbes, 
muUakiyetçi bir rejime sonuç olarak varmıştır. Fakat vatandaşı Locke ise tam aksine özgürlükçü bir rejime 
sonuç olarak ulaşmıştır. Nitekim, Locke'un görüşlerinin Amerikan ve Fransız İhtilal Beyennamelerini 
etkilediği de bilinen bir gerçektir. Bkz. Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, 6.B., Ankara, AÜHF. Yayını, 
1981, s.33. Yine burada hatırlanması gereken bir diğer nokta, anayasanın bir toplum sözleşmesi olduğu 
fıkrinin, günümüzde terkedilmiş bir varsayım olduğudur. Arsel, a.g.e., s.239, dn.1. 
l Giovanni Sartori, "Constitutionalism : A Preliminary Discussion," The American Political Science 
Reyjew, 1965, s.860 (Mustafa Erdoğan, Anayasacılık ,Parlamentarizm, Silahlı Kuvvetler, 
Ankara, Siyasal Kitabevi, 1993, s.2'den naklen). Duverger, 1787 tarihli dünyanın en eski yazılı anayasası 
olan A.B.D. Anayasası'nın, ulusun genel saygınlığını kazandığını ve bu anayasanın ilkelerinin bir dogma 
gibi herkes tarafından benimsendiğini, fakat bununla birlikte, Amerikalılarca, İncil'e eş değerde tutulan bu 
metnin, başlangıçta beğenilerek onaylanmadığını, hazırlayıcılarının bu metnin uzun ömilrlü olacağına 
inanmadıklarını söylemektedir. Kurucuların asıl amacı, istemeyerek koptukları İngiltere'nin sistemini 
değiştirerek benimsemekti. Bkz. Maurice Duverger, Siyasal Rejimler, Çev. Teoman Tunçdoğan, İstanbul, 
Sosyal Yayınlar, 1986, s.93-94. 
2 "Statut (statü) karşılığı Tilrkçe'de bir kişi, ya da topluluğun durumunu, yapı ve koşullarını saptayan 
kuralların bütfinfinü ifade ediyor". Teziç, a.g.e., s.133, dn.l. 
3 Teziç, a.g.e., s.134-135. Anayasal devlet ile anayasalı devlet arasındaki fark, liberal görliş açısından şu 
şekilde ortaya çıkmaktadır : " Anayasaların liberal tasnifinden kastettiğimiz, anayasa ile anayasacılık veya 
anayasal devleti ayıran bir bakış açısına dayandırılan sınıflamadır. Buna göre, <<anayasa>> adlı bir hukuki 
belgeye sahip bulunan her devlet <<anayasal>> değildir. Anayasal devlet, devletin hukukla bağlı bir devlet 
olarak (government under Iaw), hukuk devleti olarak (rule of law) kurulması gereğini ifade eder. Anayasal 
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18. yüzyılın sonlarında gerçekleşen bu iki büyük gelişmeye, <<anayasa>> ya da 

<<anayasacılık hareketleri>> adı verilmektedfrl. Anayasa terimi 17. ve 18. yüzyıllarda 

özellikle toplum sözleşmesi fıkıinin etkisiyle ortaya çıktığından, anayasacılık, gerek tarihi 

olarak, gerekse modem anlamıyla liberalizmin eseri olmuştur2. 

Yerleşmiş geleneklere karşı çıkan bu çağın teorileri, modern demokrasinin 

temellerini de atmıştır. Amerikan ve Fransız Devrimleri de, modern dünyaya yazılı 

anayasaların ilk örneklerini verirken, otorite ile özgürlüğün uzlaşmasının yolu bulunmuş ve 

birey haklan ile organize edilmiş (sınırlı ) iktidarı da beraberinde getirmiştir3. 

Bu gelişmelerin neticesindedir ki, 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirisi4 ve 1789 

Fransız İnsan ve Yurttaş Haklan Beyannamasi'ne egemen olan ihtilalci siyasi felsefe, yazılı 

anayasalara kaynaklık etmişlerdir. Nitekim bu bildirileri, 1787 A.B.D. ve 1791 Fransa 

Anayasaları takip etmiştir5. 

Batı'daki anayasacılık hareketlerinde, anayasalar ile Batı Demokrasisinin gelişimi 

arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki, Batı Demokrasisinin temel 

inançlarından biri olan, "Anayasanın Üstünlüğü" ilkesidir. Bu ilkenin gereği olarak, 

anayasa, devletin yönetim düzenini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini açıkça gösteren 

metinler olmasının yanısıra, kuralları da bütün hukuk kurallarının üstündedir6. 

devlet, yönetenlerin anayasayla bağlandığı, sınırlandığı devlettir ; dolayısıyla böyle bir amaca göre 
örgütlenmiş olmayan ve yalnızca devletin şekli-kurumsal yapısını gösteren bir <<anayasa>>nın varlığı, 
ortada gerçek bir <<anayasa>> ve anayasal devlet bulunduğunun kanıtı sayılamaz". Erdoğan, a.g.e.,s.7. 
1 Bkz. Teziç, a.g.e., s.134 ; Server Tanilli, Devlet ve Demokrasi (Anayasa Hukukuna Giriş), 
İstanbul, İÜHF. Yayını, 1981, s.115-116. 
2 Erdoğan, a.g.e., s.3. 18. yüzyılda anayasa terimi, rasyonel bir devlet düzenini belirten yazılı bir metin 
olarak aynı zamanda bireyci ve liberal dünya görüşünü de ifade etınekteydi. Yazılı anayasa, mutlak 
monarşinin karşısında hem hukuk devletinin hem de mutlak monarşinin dayandığı feodal düzene karşı, liberal 
devletin de belirtisi ve sembolü olmaktaydı. Hüseyin Nail Kubalı, Anayasa Hukuku Dersleri(Genel 
Esaslar ve Siyasi Rejimler), İstanbul, İÜHF. Yayını, 1969, s.2. 
3 C.F. Strong, Modern Political Constitutions, London, Sixth Edition, 1963, s.54. 
4 4 Temmuz 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirisi, yaygın olan kanaate göre ilk Bildiri olma 
özelliğini taşımaktadır. Ancak, kronolojik bakımdan ilk belge, 12 Haziran 1776 tarihli Virginia Anayasası ve 
bu Anayasanın başına konmuş olan Haklar Bildirisi (Bill of Rights)'dir. Bununla birlikte, kelimenin tam ve 
gerçek anlamıyla bir Haklar Beyannamesi niteliğinde değildir. Yine bu Anayasanın, ilk yazılı Anayasa olduğu 
söylenebilir. Fakat bu Anayasanın hazırlanma amacına bakıldığında, 13 Amerikan kolonisinin 
temsilcilerinden kurulu Filadelfiya Kongresi'nin, ileriye yönelik olarak, kolonilerin devlet şeklinde 
örgütlenmelerini istemesi üzerine yapıldığı görülmektedir. 1787 tarihli Amerikan Anayasasının, bu gelişme 
süreci neticesinde ortaya çıktığı gözönüne alındığında, ilk yazılı Anayasa olarak biz bu Anayasayı (1787) 
belirtmekteyiz. Bkz. Kapani, a.g.e., s.43-44. 
5 Bkz. Teziç, a.g.e.,s.133 ; Kubalı, a.g.e., s.2 ; Tunaya, a.g.e., s.112-113. 
6 Tanilli, a.g.e., s.116-117. 
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18. yüzyıldaki anayasa anlayışı, takip eden yüzyılda da devam etmiştir. Özellikle 

Avrupa tarihi, bütün 19. yüzyıl boyunca bireyci ve liberal bir hukuk devletinin 

gerçekleştirilmesini amaçlayan anayasacılık hareketleri ve mücadeleleri ile doludurl. 

Mutlakiyetçiliğe başkaldıranlar, yasa yapımı sürecine katılacak bir parlamentonun 

oluşmasını, bağımsız yargıçlarca adalet dağıtacak mahkemeler kurulmasını ve vatandaşlara 

tanınan özgürlüklerin genişletilmesini istemekle kalmamışlardır. Anayasa adını taşıyan bir 

metinde, bütün bunların gösterilmesini zorunlu saymışlardır. Ancak, anayasanın yapılması 

bazen Fransız İhtilalinde olduğu gibi kurucu meclislerce gerçekleştirilmekle birlikte, daha 

çok hükümdarların uyruklarına anayasalı bir düzen bağışlamaları şeklinde olmuştur. Bütün 

bu gelişmeler Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda, anayasanın sınırlı bir iktidar ve daha geniş 

bir özgürlük düzenini ifade ettiği, duygusal ve kutsal bir anlam kazanmasına yol açmıştır2. 

Anayasacılık:, marksist dünya görüşüne bağlı ülkelerde de görülmekle birlikte, 

farklı bir anlamı vardır; bireyin devlete karşı korunması temel bir sorun olarak kabul 

edilmemektedir3. Tam tersine, bireyin özgürleştirilmesi için, işçi sınıfının hakimiyetine 

dayanan devlet gücünün ağır basması gerektiği düşüncesi söz konusudur. Bu nedenle de, 

anayasalara dayanılmak suretiyle yapılacak siyasi ya da yargısal denetim de anlamını 

yitirmektedir. Toplumu sınıfsızlaştırma amacına yönelmiş bir işçi iktidar tekelinin 

bulunması, aynı zamanda Batı Demokrasilerinde görülen hukuk kuralları hiyerarşisinin de 

önemini azaltmaktadır4. 

Marksist rejimlerde anayasalar, iktisadi ve sosyal gelişiminin belli bir aşamasında 

bulunan toplumda, marksist ilkelerin uygulanabilmesinin hangi ölçülerde olduğunu gösteren 

genel ve temel metinler olarak görülmektedir5. Dolayısıyla söz konusu olan anayasanın 

üstünlüğünün sağlanması olmayıp, ulaşılan aşamayı saptamaktır6. Nitekim Lenin 

anayasadan söz ederken, "anayasalar yaratmaz, yalnızca saptar" demekteydi?. 

l Arsel, a.g.e., s.234. 
2 Soysal, a.g.e., s.14-15. 
3 Teziç, a.g.e., s.136. 
4 Tanilli, a.g.e., s.118. 
5 Tanilli, a.g.e., s.119. 
6 Teziç, a.g.e., s.136. 
7 Tanilli, a.g.e., s.119. 
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Bizdeki anayasacılık hareketleri 19. yüzyılın sonlarına doğıu ortaya çıkmıştırl. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kanun-ı Esasi ve Meşrutiyet kavramlarının aynı 

zamanda ortaya çıkışı, Batı'daki anayasacılık hareketleri ile arasındaki yakın ilişkiyi 

göstermektedir. Meşrutiyet sınırlı yönetim düzeni anlamına gelirken, Kanun-ı Esasi ise, 

özellikle İkinci Meşrutiyet döneminde hürriyet ile neredeyse eşanlamlı kullanılmıştır. 

Bunlar, sınıfsal temellerden uzak da olsa, Batı'daki anayasacılık hareketlerinin birer 

serpintisi sayılabilir2. 

Batı'da parlamenter düzene geçiş, burjuvazinin önciilüğünde ve onun kendi 

meclisini kurması ve kralın mutlak yönetimine son vermesiyle gerçekleşmiştir. Oysa bizde 

bu şekilde sosyal bir oluşumun bulunmayışı, Meşrutiyete geçilirken, önceleri Yeni 

OsmanWar, daha sonra ise Jön Türkler'in büyük payını ortaya koymaktadır. Bu bakımdan 

Meşrutiyet hareketinin, Osmanlıya bir grup aydının armağanı olduğu ifade edilmiştir3. 

Teamüli anayasa sistemine sahip olan ve bu konuda her zaman için gözönünde 

bulundurulan İngiltere bakımından, Batı'daki söz konusu anayasacılık hareketlerinin 

olmadığını görüyoruz. Bununla birlikte, <<Restorasyon>> dönemi önemli bir yer 

tutmaktadır. İngiltere 1642 yılında, İç Savaş ve I.Charles'ın idam edilmesiyle birlikte bir 

kopma yaşamıştır. 1649-1660 yılları arasındaki <<Protectorat>> ve <<Commonwealth>> 

döneminde anayasa yapma girişimleri (ki en önemlisi 1653 Instrument of Govemment'tir) 

olduysa da, bunlardan hiç biri yeterli desteği göremedi ve hiçbir konuda anlaşamadılar. 

Neticede 1660'da 11.Charles Tac'a döndü ve Restorasyon başladı. Restorasyon kelimesi, 

eski hükümet sistemine dönüş, eski sistemin eski konumuna getirilmesi anlamınadır. 

Kısaca ifade edecek olursak, İngiltere hükümet tarihinde kısa süreli bir kopma gerçekleşmiş 

ve bir Anayasa ile yeni bir başlangıç yapma arzusu ve girişimi olmuştur. Fakat, bu durum 

gerçekleşmemiş ve eski sisteme geri dönülmüştür4. 

1 Tanilli, a.g.e., s.119. 
2 Soysal, a.g.e., s.15 
3 İlhan F. Akın, Türk Devrim Tarihi, 4.B., İstanbul, Beta Yayınları, 1989, s.55. 
4 Wheare, a.g.e., s.12-13. Aynı konuda Bkz. Eroğul,a.g.e., s.85-86. 
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Anayasacılık hareketleri incelendiğinde, devlet yönetiminin kurallara bağlanması 

ve vatandaş haklarının korunması bakımından, anayasaların daha çok, özellikle 19. 

yüzyıldaki klasik demokrasi anlayışıyla ilgili olduğu görülmektedir. 

Klasik demokrasi anlayışı, genel ve eşit oy hakkının sağlanması yanında, 

çoğunluğa yönetim hakkını tanımakla birlikte, azınlık haklarının da korunmasına ve 

devlete karşı bireysel hakların güvence altına alınmasına önem vermektedir. İşte bu klasik 

demokrasi anlayışının temel inançlarından birisi de, anayasanın üstünlüğü ilkesidirl. 

İlk yazılı anayasaların A.B.D. ve Fransa'da ortaya çıkışından sonra, yazılı 

anayasaların, bu iki Anayasaya hakim olan felsefeyle birlikte yaygınlaştığını görmekteyiz. 

Yine modem anayasaların kökeni araştırıldığında, halkın hükümet sistemiyle ilgili olarak 

yeni bir başlangıç yapma arzusunun etkin olduğu görülür2. Ancak bu durum, anayasaların 

hukuk normlan arasında en üstün norm olması düşüncesinin nedenini aydınlatmamaktadır. 

Bunun kısa bir açıklaması, belki de, bir çok ülkede anayasanın iktidarı denetleyebilmek için 

bir araç olarak düşünülmesidir3. İktidar üzerinde yapılacak sınırlamaların doğası ve 

dolayısıyla iktidar üzerinde anayasanın ne ölçüde üstün olacağı, anayasayı yapanların 

korumak istedikleri amaçlarla bağlantılıdır4. 

Siyasi iktidar kurumsallaştığı, hukuki bir çerçeveye alındığı ve sınırlandığında, 

anayasanın hukuki bir metin olmasının yanısıra sahip olduğu siyasi niteliği bir bütün 

oluşturacaktır. Bunun sonucu ise, siyasi iktidarı kullananların emretme yetkilerini 

anayasadan almaları ve kendi koymuş oldukları kurallarla da bağlı olmalarıdır. Anayasa, 

temel ilke ve kuralları içerir. Bunlar, kanunların idari düzenleyici işlemlerin yapılmasına 

ilişkindir. Dolayısıyla bunları yapanlar da dahil olmak üzere, herkesi bağlar. Çünkü, 

işlemleri yapanlar devletin hizmetindedir ve işlemleri hukuken devlete maledilir. Yapılan 

işlemlerin değiştirilebilmeleri de aynı şekle tabidir. Aksi durumda, bu, anayasal biçimin 

1 Soysal, a.g.e., sl7. Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus da, anayasacılık hareketlerinin tarihi 
~elişim içinde, demokratikleşme sürecinden önce geldiğidir. Teziç, a.g.e., s.134. 

Wheare, a.g.e., s. 7. 
3 Wheare, a.g.e., s.8. Anayasanın bu şekilde değerlendirilmesi bakımından, ikili bir ayrım yapılmaktadır : " 
Siyasi hayatı, kısmen de olsa, Hukukla düzenleyen <<Normatif Anayasa>> karşısında, bu süreci düzenlemek 
yerine İktidarı güçlendiren Anayasalar <<Semantik Anayasa>> kategorisine sokulmuştur. Başka kelimelerle, 
<<Semantik Anayasa>> kategorisi, metinleri farklı okuma tekniğidir". Bakır Çağlar, Anayasa Bilimi 
(bir çalışma taslağı), İstanbul, BFS Yayınlan, 1989, s.103. 
4 Wheare, a.g.e., s.9. 
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dışında olacağından, anayasayı tanımamak sonucunu doğurur. İktidarın bu şekilde 

kurumsallaşması, yönetenlerin de hukukla bağlı oldukları devlet, yani hukuk devleti 

anlayışıdırl. Anayasalı rejimin kabul edilmesiyle birlikte, devlet gücünü kullanacak olan 

organlar belirlenmek suretiyle yetkileri sınırlandırılmış olur ve en üstte anayasa olmak 

üzere, hukuk kuralları arasında bir hiyerarşi meydana gelir2. 

-NORMLAR HİYERARŞİSİ 

Bir ilke olarak anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığının, Batı'daki anayasacılık 

hareketlerinden kaynaklandığı görülmektedir. Bununla birlikte, anayasanın üstünlüğü ve 

bağlayıcılığı ilkesinin hukuk düzeni bakımından sonuçları tam anlamıyla açıklığa 

kavuşmamaktadır. Burada çözümlenmesi gereken husus, bir anayasanın iç hukuk 

düzeninde en üstün norm olmasının gereğinin ortaya konulmasıdır. Yazılı anayasaların 

ortaya çıkışı, anayasanın en üstün norm olmasını siyasi bakımdan ortaya koymaktadır. Bu 

bölümde ise, anayasanın en üstün norm oluşunun hukuki yönünü ortaya koymaya 

çalışacağız. 

Hukuk düzeni, bir ülkede yürürlükte bulunan hukuk sistemi, yani uyulması 

zorunlu kurallar bütününce oluşur. Ancak bu kurallar aynı derece ve güçte olmayıp, 

aralarında bir hiyerarşi (kademelenme) bulunmaktadır3. 

1 Teziç, a.g.e., s.135-136. Ancak burada hemen belirtelim ki, siyasi iktidarın sınırlandırılmasında, yazılı 
anayasa usulünün benimsenmesinin başarıya ulaşmak demek olmadığı ifade edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için 
Bkz. Yahya Kazım Zabunoğlu, (Bir Hukuk ve Siyasal Bilim Problemi Olarak) Devlet 
Kudretinin Sınırlanması, Ankara, AÜHF. Yayını, 1963, s.200-203. Fakat, burada aslında söz konusu 
olması gereken, anayasal devlet ile anayasalı devlet arasındaki farklılık olmak gerekirdi. Yine burada belki 
söylenebilecek bir başka şey de şu olabilir : " Che Guevara'nm bir defa dediği gibi devrim, <<iktidara, hileli 
olsun olmasın, bir tür halk oyuyla gelmiş olan ve anayasal kanuniyetin hiç değilse görüntüsilnil silrdilren>> 
bir yönetime karşı başarıya ulaşamaz." Saınuel P. Huntington, Üçüncü Dalga (Yirminci Yüzyıl 
Sonlarında Demokratlaşma), Çev. Ergun Özbudun, Ankara, Ttirk Demokrasi Vakfı Yayınları, 1993, 
s.25. 
2 Turhan Feyzioğlu, Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai Murakabesi (Yabancı 
Menileketlerde-Türkiyede), Ankara, AÜSBF. Yayını, 1951, s.2. 
3 Teziç, a.g.e., s.74. 
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Bugünkü anlamda olmasa bile, hukuk kuralları arasında bir kademelenme olduğu 

düşüncesi oldukça eskidir. Eski Yunan, Roma, İslam Hukuku ve Ortaçağ Hristiyan 

düşünürlerinde böyle bir düşünce yapısının olduğu görülmektedirl. 

Yazılı anayasaların ortaya çıkışı ile birlikte, anayasanın da üstün norm durumuna 

gelişini yukarıda gördük. Anayasa kurallarının, yazılı anayasa sisteminde şekli bir 

üstünlüğü de vardır. Bu durum alelade kanunlarla yapılacak bir karşılaştırmada kendisini 

gösterir. Anayasa kuralı şekil yönünden iki bakımdan alelade kanundan ayrılır. Birincisi, 

anayasayı yapan kurucu organ ile, alelade kanunu yapan yasama organının hukuki 

niteliklerinin farklı oluşudur. İkincisi ise, anayasa kuralı hukuk normları hiyerarşisinde 

alelade kanundan üstlindür2. 

Toplumsal olayların normatif düzenlemesinin zorunluluğu, bazı düşünürleri pozitif 

hukuk alanında bir meşruiyet kıstasının bulunmasına yöneltmiştir. Pozitivist eğilimli 

Fransız Carre de Malberg'e göre, doğal düzendeki bir kuralın pozitif hukuk düzenine 

girmedikçe hukukilik vasfını kazanması söz konusu değildir. Hukuk kurallarının kaynağı 

olan devlet iktidarı hukuki bir nitelik taşıdığı ve hukuki bir alanda varlığını sürdürdüğü 

için, hukuka tabi ve dolayısıyla sınırlı bir karakter gösterir. Bu nedenle, devlet iktidarının 

sınırlanmasını gereçekleştirecek olan, hukuki alanda etkinlik gösteren yegane teminat, bir 

bakıma devletle özdeşleşen anayasadır3. 

Bununla birlikte, hukuk düzeninin biçimsel kaynaklarının oluşumu, bağlayıcılığı 

ve hiyerarşik yapısının bir bütün olarak ortaya konması, Kelsen tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Buna, <<noımativist teori>> de denmektediı4. 

Kelsen kurmuş olduğu saf hukuk teorisi ile, pozitivizmin bir temsilcisidir. Doğal 

hukuka karşı, diğer pozitivistler gibi cephe almıştır5. Noımların yürürlük ve geçerliklerini, 

kendilerinden üstün bulunan diğer normlardan almasıyla açıklayan Kelsen, hukuksal 

1 Feyzioğlu, a.g.e., s.2. 
2 Eroğul, a.g.e., s.16. Yine Eroğul'a göre, anayasa ile alelade kanun arasındaki aynının ilk izleri 14. 
yüzyıldan itibaren görülmeye başlanmıştır. a.g.e., s.16-17. 
3 Tarık Özbilgen, Hukukta Meşruiyet Meselesi Üzerine Bir Deneme (Ferdiyetçi Bir Hukuk 
Anlayışının Müdafaası), İstanbul, Anıl Matbaası, 1960, s.21-22. 
4 Teziç, a.g.e., s.74. 
5 Vecdi Aral, Kelsen'in Saf Hukuk Teorisinin Metodu ve Değeri, İstanbul, İÜHF., Yayını, 1978, 
s.2. 
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pozitivizm görüşüne uymaktadırl. Hukuksal pozitivizmin en önemli temsilcisi sayılan 

Kelsen, geliştirdiği saf hukuk teorisini normlar hiyerarşisi esasına dayandırmak suretiyle, 

pozitivizme normatif bir yapı kazandırmıştır. Kelsen 'in hukuk görüşüne, bu nedenle 

normativist pozitivizm adı verilir. Kelsen, hukukun gerekli ve sürekli unsurlarını biraraya 

toplamak suretiyle, hukuku değişen ve geçici unsurlardan kurtarmaya çalışmıştır2. 

Belli ve özel bir hukuk düzenini dikkate almayan Kelsen, doğrudan doğruya pozitif 

hukukun bilgisini hedef almıştır. Saf hukuk teorisinin konusu, herhangi bir toplumun 

hukuk düzeni olmayıp, genel olarak pozitif hukuk düzenidir3. Devlet ile hukuk düzeni 

arasında ayrım yapmayan Kelsen'e göre, devletle hukuk düzeni aynıdır4. Hukuk, devletin 

çıkardığı kanunlar ya da diğer hukuk metinlerinden oluşur5. Kelsen'in hukuki 

araştırmalarının odağını <<olması gereken>>, diğer bir ifadeyle, her türlü içerikten 

soyutlanmış norm düşüncesi biçimlendirınektedir6.Doğa düzenindeki yasalar <<olan>>ı, 

hukuk düzenindeki yasalar ise <<olması gereken>>i belirtirler?. Hukuk aslında kendisini 

norm yapısında ortaya koymaktadır. Hukukun saf olabilmesi, norm biçiminde belirmesine 

bağlıdır8. Hukukun meşruiyetinin kıstası, sosyal ve ideal hususlardan arınmış hukuki 

alandadır9. 

Kelsen'e göre hukuk normatif bir düzen olup, hiyerarşik bir normlar sistemectirlO. 

Her hukuk normu geçerliliğini aşamalı bir sıra içinde bir başka normdan alır. En genelden 

en özele kadar bütün hukuk, normlar hiyerarşisinden oluşur. Bu kademelenmede en tepede 

ve en temelde, anayasayı oluşturan temel nonn yer alır. Böylece, normlann en genelden en 

özele kademelenmeleri, bir normlar piramidini oluştururl 1. 

1 Aral, a.g.e., s.2 
2 Anıl Çeçen, "Hukukta Norm ve Adalet", AÜHFD .. c.xxxıı, Sy.1-4, (1975), s.87. 
3 Aral, a.g.e., s.2. 
4 Teziç, a.g.e., s.75. 
5 Çeçen, a.g.m., s. 87. 
6 Aral, a.g.e., s.2. 
7 Teziç, a.g.e., s.75. 
8 Çeçen, a.g.m., s.88. 
9 Özbilgen, a.g.e., s.24. 
10 Teziç, a.g.e., s.75. 
11 Çeçen, a.g.m., s.89. 
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Normativist teoriye göre en tepede yer alan temel norm, pozitif bir hukuk kuralı 

olmamakla birlikte, ona tabi olan normlann yürürlük nedenidir. Bu nedenle de temel norm 

bir varsayımdan ibaret olup, hukuk ötesidir. Temel normun niteliği ve bunun kanıtlanması, 

hukuk ilminin dışında olan bir konudurl. 

Hukukun oluşu ile uygulanması arasında bir ayrım yapmayan normativist teoriye 

göre, bir normun konulması, aynı zamanda daha üstün bir normun uygulanmasıdır. 

Kanunların nasıl yapılacağını anayasa belirler. Anayasa, kendisine uygun olarak yapılan 

kanunların kaynağıdır. Yasama organının yasal düzenlemede bulunması da, aynı zamanda 

anayasanın uygulanmasıdır. Her kademedeki hukuk normuna geçerlilik ve bağlayıcılık 

gücünü, kendisinden üstün olan hukuk normu sağlar. Buna göre, anayasaya da geçerliliğini 

ve bağlayıcılığını veren bir normun olması gerekir. Kelsen'e göre bu norm, bir devletin 

tarihinde ilk monarkın ya da ilk parlamentonun koymuş olduğu anayasa varsayılabilir. Bu 

temel norm, hukuki bir usule bağlı olarak konmadığından, pozitif hukuk normu değildir2. 

Kelsen, hukuk hiyerarşisi bakımından, ulusal hukuk düzenlerinin de geçerlilik ve 

bağlayıcılık güçlerini kendilerinden üstün olan uluslararası hukuktan aldığını 

söylemektedir3. 

Hukuk normlan arasında bir hiyerarşiyi öngören normativist teori, çeşitli 

bakımlardan eleştirilmiştir4. Bununla birlikte, kanunların anayasaya uygunluğunun 

denetiminin, Kelsen'in kurmuş olduğu hukuki sistemin mantıksal bir sonucu olduğu da 

kabul edilmektedir. Kanun dayanağını hemen kendisinden üstün olan normda 

bulduğundan, geçerli olabilmesi, anayasaya aykm olmamasına bağlıdır. Böylece ilk kez bir 

hukukçu, anayasallık denetimini sadece kurmak ve meşrulaştırmakla kalmamış, fiilen 

hukuk sistemi bütününün geçerlilik güvencesi olan bir hukuk düzeni kuramı öneımiştir. Bu 

geçerlilik güvencesi olmaksızın, bir kural, üst normdan ayıklanamayacaktı. Anayasallık 

denetimi olmadan, piramidal yapı çökecekti5. 

1 Teziç, a.g.e., s.75. 
2 Teziç, a.g.e., s.76. 
3 Teziç, a.g.e., s.76. 
4 Bkz. Çeçen, a.g.m., s.90-91; Coşkun San, Anayasa De.~işiklikJeri ve Anayasa GeJişme)eri, 
Ankara, A1T1A. Yayını,1974, s.30-31; Çağlar, a.g.e.,s.55-56; Ozbilgen, a.g.e., s.25~26. 
5 İbrahim ö. Kaboğlu, "Kelsen Modeli 'Sıııırları'nda Demokratikleşme Sürecinde Anayasa Yargıçları", 
Anayasa Yargısı, C. 10, Ankara, TA YM. Yayınları, (1993), s.381. Siyasi rejimin normatif anayasal 
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Hukuk normları arasında bir kademelenmenin bulunması, anayasanın üstünlüğü 

bakımından iki sonucu beraberinde getirir. Bunlardan birincisi, anayasanın bir devletin iç 

hukuk düzeninde en üstün hukuk kurallarını içermesidir. İkinci olarak, anayasa kendisinden 

sonra gelen tüm hukuk normlarından üstün olduğundan, bu normların bütününün 

anayasaya uygun olması gerekirl. 

düzenlerde işleyişi, hukuki mekanizmaların işleyişine bağlı olduğundan, Anayasa Mahkemeleri siyasi 
sistemin önemli unsurlarından biri durumuna gelmiştir. Çağlar, a.g.e., s.79. 
1 Tunaya, a.g.e., s.135. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ANAYASANIN ÜSTÜNLÜGÜ 

I. MADDİ ÜSTÜNLÜK 

A. ANA YASANIN MADDİ ANLAMI 

Yazılı anayasaların ortaya çıkışıyla birlikte, anayasa kavramına yeni bir unsur 

eklenmiştir. Bu, anayasa kavramının maddi ve şekli bakımlardan gösterdiği farklılıktırl. 

Anayasalar devletlerin temel kuruluş ve kurumlarını düzenlemektedirler. Doğal 

olarak devletin hukuk sistemi içinde en üstün konumu işgal ederler. Anayasanın yazılı ya da 

teamüli olması bu özelliği değiştirmez. Ancak, yazılı anayasaların sınırlan çizilebilmekle 

birlikte, teamüli anayasaların sınırlarını çizmek olanaksızdır. Kuralın hukuki biçimine 

bakmak da bir yarar sağlamaz. Anayasa kuralı çeşitli biçimlerde olabilir. Bir ferman, bir 

misak, bir bildiri, alelade bir kanun ya da resmi bir metne girmemiş bir gelenek olabilir. 

Böyle bir durumda anayasa kuralını tanımanın tek ölçütü, kuralın içeriğidir. Devletlerin 

temel yapısı ve vatandaşlann temel hakları ile ilgili olan tüm hukuk kuralları -biçimleri ne 

olursa olsun- anayasa kurallarıdır2. İşte bu özellik, anayasanın maddi anlamını 

oluşturmaktadır. Anayasanın şekli anlamı ise, içerdiği kuralların niteliği ne olursa olsun, 

alelade kanunlardan farklı şekil ve usullere uyulmak suretiyle yapılması ve değiştirilmesidir. 

Anayasa kavramının maddi ve şekli bakımlardan gösterdiği farklılığa3 teamüli anayasa 

sisteminde rastlanmaz. Çünkü teamüli anayasa sisteminde anayasa kurallan hiç bir özel şekil 

ve usule uyulmaksızın meydana gelmektedir. Örneğin İngiltere'de nitelik olarak anayasa 

kurallarını içeren kanunlar ile, alelade kanunlar aynı şekilde yapılmaktadıı4. 

1 Kubalı, a.g.e., s. 70. 
2 Eroğul, a.g.e., s.14-15. 
3 Anayasanın maddi ve şekli anlamda yapılan ayrımının, modem anayasaların artık ayrıntılı hükümleri de 
içermesi nedeniyle, değerini yitirdiği ileri sürülmektedir. Bkz. Kubalı, a.g.e., s.72. Karşı görüş için Bkz. 
San, a.g.e., s.44. 
4 Kubalı, a.g.e., s. 70-71. 
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Yazılı anayasa sisteminde, anayasanın maddi ve şekli özelliklerine göre 

anlamlandırılması genel olarak doğrudur. Çünkü, genellikle anayasalar maddi bakımdan 

temel kuralları içermekte, dolayısıyla da şekli bakımdan alelade kanunlardan farklı biçim ve 

usullere uyularak yapılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, anayasaların maddi ve şekli özellikleri 

genellikle birarada bulunmaktadır 1. 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere maddi anlamda anayasa, temel kuralları ifade eder. 

Bu temel kurallar, devletin yapısını ve onun hükümet şeklini, asli devlet organlarının 

kuruluşunu, görevleri ve yetkilerini, birey hak ve özgürlüklerini gösteren kurallar 

bütünüdür2. 

Anayasal konulara ilişkin bütün kurallar -bunlan yapan organ önemli olmaksızın

maddi anlamda anayasayı oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, nesnel olarak bütün anayasal 

kanuniliği kapsamaktadır. Ancak, anayasayı maddi açıdan tanımlamanın sakıncası da 

vardır. İlk olarak maddi açıdan anayasa devlete ilişkin temel kuralları kapsamakla birlikte, 

temel olanlarla daha az önemli olanlar her zaman açıklıkla ortaya konulamamaktadır. Bir 

ölçüde belirsizdirler. İkinci olarak da, böyle bir tanımlama hayli genişletici olabilir3. Şekli 

anlamda anayasada yer almasa da, söz konusu kurallar maddi anlamda anayasanın 

kapsamına girmektedir. Örneğin seçim kanunları, meclis içtüzükleri,4 dolaylı da olsa 

iktidarın el değiştiımesi ve kullanılmasıyla ilgili olduğundan, siyasi partilerin hukuki statüsü 

de maddi anlamda anayasanın kapsamına giımektedir5. 

Maddi anlamda anayasanın üstün hukuk kurallarını kapsadığı doktrinde 

savunulmaktadır. Egemen olan göıiiş, maddi anayasaya (yazılı anayasa bakımından) alınan 

üstün hukuk kurallarının <<yaratılmadıkları>>, fakat <<beyan edildikleri>>dir. Yine bu 

görüş, söz gelimi -pek çok anayasaya da yansıyan-, insan haklarının anayasa kuralları 

şekline getirilmeden önce de var olduklarını kabul eunektedir. Dolayısıyla, şekli anayasada 

1 Kubalı, a.g.e., s.71. 
2 Bkz. Teziç, a.g.e., s.141; San, a.g.e., s.43. 
3 Teziç, a.g.e., s.141-42. 
4 San, a.g.e., s.44. 
5 Teziç, a.g.e., s.142. 
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belirtilmese de, üstün hukuk kuralları mevcuttur ve geçerlilik kazanabilmeleri için pozitif 

hukuk kuralları şekline getirilmeleıi şaıt değildirl. 

Bu görüş açısından bakıldığında, maddi anlamda anayasanın en önemli tarafı, 

üstün hukuk kurallarını içermesidir. Burada belirtilmesi gereken bir nokta da, şekli 

anayasalarda bu üstün hukuk kurallarının tamamının yer almasının zorunlu olarak sınırlı 

olduğudur2. Netice itibariyle, anayasalar devlete ilişkin üstün hukuk kurallarını 

düzenlediğinden, maddi ve şekli bakımlardan üstün olması gereklidir3. Anayasanın maddi 

üstünlüğü içerdiği kural ve ilkeler bakımından4 olmakla birlikte, alelade kanun koyucuyu 

sadece siyasi bakımdan bağlamaktadır5. 

B. DEVLET BİÇİMİ-HÜKÜMET BİÇİMİ 

1. Genel Olarak 

Devlet biçimi ile hükümet biçimi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır6. Bu 

yakın ilişki dolayısıyla, aralarındaki ayrımda çeşitli güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

Ülkemizde de 1924 Anayasası'yla başlayan süreç, bu konudaki güçlüğümüzün temelini 

oluşturmaktadır. 

Türkiye'de Cumhuriyeti ilan eden 29 Ekim 1923 tarih ve 364 sayılı Kanun'un ilk 

maddesi, <<Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti, Cumhuriyettir>> demek suretiyle, 

Cumhuriyeti bir hükümet şekli olarak kabul etmişti?. Ancak 1924 Anayasası hazırlanırken 

1 San, a.g.e., s.44. 
2 San, a.g.e., s.45. 
3 Kabalı, a.g.e.,s.86. 
4 Başgil, a.g.e., s.492. 
5 Başgil, a.g.e., s.494. 
6 Ergun Ôzbudun, Türk Anayasa Hukuku, 3.B., Ankara, Yetkin Yayınları, 1993, s.47. 
7 Cuınburiyet'in ilanı ile ilgili olarak Atatürk'ün hazırladığı tasarı müsveddesinin aynen kabul edildiği 
görülmektedir. Bu tasarıda olduğu gibi, çeşitli vesilelerle de, Atatürk'ün Cumhuriyeti bir hükümet şekli 
olarak kabul ettiği görülmektedir. Yabancı bir gazetecinin Cumhuriyet ile ilgili sorusuna karşılık, "Yeni 
Türkiye Teşkilatı Esasiye Kanununun ilk maddelerini tekrar edeceğim : <<Hakimiyet bila-kaydü şart 
milletindir. lcra kudreti, teşrii salahiyeti milletin yegane hakiki mümessili olan mecliste tecelli ve temerküz 
etmiştir>>. Bu iki kelimeyi bir kelimede hulasa etmek kaabildir. <<Cumhuriyet>>". Bkz. Hamza Eroğlu, 
Atatürk Ve Cumhuriyet, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 1989, s.39-45. 
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bu durum tartışma konusu olmuşlise de, Cumhuriyet ile ilgili olan Anayasa'nın birinci 

maddesi hükmü, <<Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir>> şeklinde çıkmış ve böylece 

Cumhuriyet devlet biçimi olarak ifade edilmiştir. 

1961ve1982 Anayasalarının ilk maddeleıi de aynı ifadeleıi tekrar etmek suretiyle, 

Cumhuıiyeti devlet biçimi olarak kabul etmişlerdir. 1982 Anayasası'nın madde gerekçesi şu 

sözlere yer vermektedir: <<1924 ve 1961 Anayasalarında bu ilke belirtilmiştir. Devlet 

başkanının veraset yoluyla değil milletçe ve milletin temsilcisi Türkiye Büyük Millet 

Meclisince seçilerek makamına geleceğini açıklamaktadır>>. 

1924,1961 ve 1982 Anayasalarının, Cumhuriyet ile ilgili hükümlerinin 

değiştirilemeyeceğini belitten hükümleri de, Cumhuriyetin bir devlet biçimi olarak kabul 

edildiğini ortaya koymaktadır. Anayasa Mahkemesi kararları ise, Cumhuriyeti 

tanımlamaktan çok, Cumhuriyet ile ilgili hükme içeıik kazandırıcı nitelemeler ve tespitlerle 

yetinmektedir2. Doktrinde de konu ile ilgili olarak farklı görüşler bulunmaktadır: 

Bir görüşe göre, Cumhuriyet devlet biçimi olarak egemenliğin bir kişiye veya 

zümreye değil, toplumun tümüne ait olduğu bir devleti ifade eder. Devlet biçimlerinin 

sınıflandırılmasında başvurulan kriterlerden biri3 de egemenliğin kaynağıdır. Buna göre, 

Cumhuıiyet bu anlamda bir devlet biçimidir. Ancak, Cumhuriyet başta devlet başkanı olmak 

üzere, devletin başlıca temel organlannın seçim ilkesine göre kurulmuş olduğu bir hükümet 

sistemini de anlatır ve bu anlamıyla da bir hükümet (devlet yönetimi) biçimi olarak da kabul 

edilebilir4. 1924 Anayasası <<Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir>> demek suretiyle, 

Cumhuriyete daha doğru olarak bir devlet biçimi anlamını vermiştir5. 

Diğer bir görüşe göre, aslında 1924 Anayasasının Cumhuriyeti bir devlet biçimi 

kabul etmesi, Saltanat(1922) ve Hilafetin(l924) kaldırılmasından sonra, buna bağlı olan 

1 Bu konudaki Meclis görüşmeleri için Bkz. A.Şeref Göztibüyük-Zekai Sezgin, 1924 Anayasası 
Hakkındaki Meclis Görüşmeleri, Ankara, AÜSBF. Yayını, 1957, s.96-100. 
2 E.1973/19, K.1975/87, KT.15.4.1975, AYMKD. Sy.13, s.403 ; E.1975/167, K.1976/19, 
KT.23.3.1976, AYMKD. Sy.14, s.130. 
3 Devlet b~çimlerinin sınıflandırılması bakımından Bkz. Başgil, a.g.e., s.185-87 ; Kubalı, a.g.e., s.55-67 
; Selçuk Ozçelik, Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, Birinci Cilt, Umumi Esaslar, İstanbul, 
lÜHF. Yayını, 1982, s.159-86; Yıldızhan Yayla, Anayasa Hukuku Ders Notları, 2.B., İstanbul, Filiz 
Kitabevi, 1986, s.32-33. 
4 Ôzbudun, a.g.e., s.47. Hükümet biçimleri için Bkz. Başgil, a.g.e., s.187-90 ; Yayla, a.g.e., s.56-79. 
5 Ôzbudun, a.g.e., s.48. Aynı yönde Bkz. Soysal, a.g.e., s.86 ; Başgil, a.g.e., s.216. 
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çevrelere karşı bir önlem niteliğini taşımaktadır. 5 Eylül 1920 tarih ve 18 sayılı Nisabı 

Müzakere Kanunu'nun ilk maddesi, BMM'nin amacının, Saltanat ve Hilafetin kurtarılması 

olduğunu belirtmişti. İşte bu bakımdan devlet biçimi olarak Cumhuriyetin 1924 

Anayasasıyla kabulünün hukuki olmaktan çok siyasi bir anlamı bulunmakta, devlet 

başkanlığının soydan gelme yoluyla bir hanedana ait olmasını engellemektedir. Kamu 

hukuku tekniği açısından aslında devletin biçimini, yani tek yapılı bir devlet oluşunu 

belirleyen, 1961 ve 1982 Anayasalannın üçüncü maddelerindeki <<Türkiye Devleti, ülkesi 

ve milletiyle bölünmez bir bütündür>> hükmüdür. Dolayısıyla teknik anlamda, Cumhuriyet 

bir devlet biçimi değil, hükümet biçimi olarak anlaşılmak gerekirl. Yine bu görüş 

açısından, devlet biçimini iktidarın yoğunluğu, yani toplu ya da dağınık olması, hükümet 

biçimini ise, iktidarı kullananların nasıl belirlendiği ve bunu nasıl kullandıkları 

saptamaktadır2. 

Görüldüğü üzere, Cumhuriyetin bir devlet biçimi mi, yoksa hükümet biçimi mi 

olduğu Türk doktrininde tartışmalı bir konudur. Türk Anayasalarında, anayasanın maddi 

anlamı ve üstünlüğü itibariyle devlet ve hükümet biçimlerini incelemeye çalışırken, 

yukandaki açıklamaların ışığında, iki konuyu ele almaya çalışacağız. ilk olarak, devletin 

yapısı (tek yapılı devlet-karma yapılı devlet ayrımı) bakımından, ikinci olarak da, 

egemenlik (egemenliği kullananlann nasıl belirlendiği ve nasıl kullandıkları) bakımından. 

2. Devletin Yapısı Bakımından 

a. Tek Yapılı Devlet-Karma Yapılı Devlet 

Günümüzde devletler dış görUnüş 3ve yapıları bakımından tek yapılı devletler ve 

karma yapılı devletler olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. BugUn her modern anayasal 

devletin bu iki büyük gruptan birine girdiği görülmektediı4. Modern anayasal devletlerin 

1 Teziç, a.g.e., s.141, dn.1. 
2 Yayla, a.g.e., s.32. 
3 A.ŞerefGözübüyük, Anayasa Hukuku, Ankara, "S" Yayınları, 1986, s.17. 
4 Strong, a.g.e., s.63. 
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sınıflandırılmasında bu ayrım bize sağlam bir temel oluşturmaktadır. Çünkü bugünkü 

anayasal devlet, söz konusu yapıdaki devletlere ilişkin çok farklı örnekler olmasına rağmen, 

tamamen bu kategori dışında değildir!. 

Tek yapılı bir devlet, tek bir merkezi güç altında organize edilmiştir. Bir ülke, 

değişik bölgelerinin sahip olduğu yetkiler ne olursa olsun, merkezi güç tarafından bir bütün 

olarak yönetilir ve onun kontrolü altındadır. Merkezi güç aynı zamanda hukukun onun 

parçalarına verdiği özel yetkilerle herhangi bir şekilde sınırlanmaksızın bütünü üzerinde 

üstündür. Bu durum siyasi düşüncede "ünitarizm" olarak Dicey tarafından "bir merkezi 

gücün yüksek yasama otoritesinin daimi uygulamasıdır" şeklinde tanımlanmıştır2. Tek 

yapılı bir devlette, salt bir hukuk ve yasa birliği söz konusudur ve ülke sınırlan içinde de 

yasama, yürütme ve yargılama birliği vardır3. Devlet yetkilerinin her düzeyde, bir başka 

devlet ya da devletlerle paylaşılması söz konusu değildir. Ülkenin ve yurttaşların tek bir 

devlet egemenliğine tabi olması, iç ve dış egemenliğin bir başka devletle paylaşılmaması 

gerekmektedir4. 

Buna karşılık, karma yapılı bir devlet biçimi olan federal devlette,5 karmaşık bir 

yapı söz konusudur. Burada, dış ilişkiler bakımından tek bir ülke sayılan bir toprak parçası 

üzerinde, federe (üye) devletlerin birleşmelerinden meydana gelen bir devlet biçimi 

bulunmaktadır6. Diğer bir ifadeyle, federal bir devlet, ortak bir amaç için biraraya gelen ve 

birden çok işbirliği halinde bulunan devletlerden (federe devletler) oluşmaktadır. Yine Dicey 

buna şu ilaveyi yapmaktadır: "Bir federal devlet, devlet haklannı sürdürme yetkisi ile, milli 

birliğin sağlanmasının uzlaştırılmasını amaçlayan siyasi bir oluşumdur"?. 

1 Strong, a.g.e., s.65. 
2 Strong, a.g.e., s.63. 
3 Teziç, a.g.e., s.121. 
4 Gözübüyük, a.g.e., s.17. 
5 Karına yapılı devletlere ilişkin olarak, bugün tarihe karışmış olan Şahsi ve Hakiki Birlikler yanında, 
Britanya Ulusları Topluluğu ve en yaygın biçimi olan federal devlet biçimi söz konusudur. Biz de burada 
sadece federal devlet biçimi üzerinde duracağız. Federal devletin gevşek bir tipi olarak nitelendirilebilecek olan 
Konfederasyon tipi örgütliinıııe ( bu örgiitlenme biçimi aynı zamanda federal devlete geçişte söz konusu 
olabilmektedir) de, karına yapılı bir örgütlenme biçimidir. Bkz. Strong, a.g.e., s.103-104; Yayla, a.g.e., 
s. 32-36 ; Teziç, a.g.e., s.121,123-25. 
6 Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, 5.B., Ankara, Bilgi Yayınları, 1989, s.60. 
7 Strong, a.g.e., s.64. 
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Devletin biçiminin, özellikle tek ya da federal yapılı olup olmadığının ifade 

edilmesi, maddi bakımdan anayasanın özelliklerindendirl. Yine anayasaların 

sınıflandırılmasında başvurulan kriterlerden birisi de, federal ve tek yapılı anayasalar 

bölümlemesidir2 

Bir anayasanın tek yapılı olması, yasama organı ile, ülkede hukuki kurallar 

koyabilen organlar arasındaki ilişkinin söylenmesi ve ülkenin yasama organının hukuki 

kurallar koyabilen diğer organlardan üstün olduğunun ortaya konmasıdır3. Böylece tek 

yapılı bir devletin iki temel özelliği oıtaya çıkmaktadır; ülkenin yasama organının üstünlüğü 

ve yasa-yapıcı yardımcı egemen grupların bulunmayışı4. 

Anayasa bağlamında, tam olarak gelişmiş federalizmin üç karakteri ortaya 

çıkmaktadır. Birincisi anayasanın üstünlüğüdür ve federalizmin hangi usullerle 

kurulacağını belirler. İkincisi federasyonu oluşturan devletler arasındaki yetki dağılımdır. 

Üçüncüsü ise, bu devletler arasında çıkacak anlaşmazlıkları çözmeye yetkili yüksek bir 

otoritenin bulunmasıdır5. İkinci durumdaki yetki dağılımını düzenleyen, anayasanın 

kendisidir6 ve üçüncü durumdaki yüksek otorite de, anayasada belirlenmiştir ve bu da 

genellikle bir yüksek mahkemedir?. Federal devlet örgütlenmesi bu bakımdan,.anayasanın 

üstünlüğü ilkesinin de siyasi kaynağını oluşturur8. 

Bir devletin tek yapılı olup olmaması, siyasi bir tercih sorunudur ve kurucu güç 

tarafından ya da yasal düzenlemeyle gerçekleşir9. Devletlerin arasında, büyük farklılıkların 

bulunduğu ve idari yapılınmalannın birbirini tutmadığı görülmektedir. Bunların en bilineni 

ise, tek ve federal yapılı devletler arasındaki aynlıktırlO. Tek yapılı bir devletin idari 

yaPt&i~;!i~~.i ~'l~ yerinden yönetim esaslarına bağlanabilmektedirl. Federal bir devletin 
2 Wheare, a.g.e., s.26. 
3 Wheare, a.g.e., s.30. 
4 Strong, a.g.e., s.84. 
5 Strong, a.g.e., s.64-65. 
6 Strong, a.g.e., s.64. 
7 Strong, a.g.e., s.64. 
8 Başgil, a.g.e., s.492. 
9 Teziç, a.g.e., s.121. Ancak burada söz konusu güçler anayasal ya da yasal düzenlemeyi yaparlarken serbest 
veya takdiri bir yetkiye sahip olmayıp, tarihi, sosyal, ekonomik ve coğrafi etkenlerin baskısı altındadır. Öyle 
ki, siyasi rejimlerini anayasal değişiklikle ve hatta devrim yoluyla tiimden yenileyen devletlerde bile, 
~enellikle yönetim yapısı esaslı bir biçimde ya da hiç değişmemektedir. Lütfi Duran, İdare Cihazı ve 
idare Hukuku, İstanbul, lÜHF. Yayını, 1982, s.46. 
10 Leslie Lipson, Politika Biliminin Temel Sorunları, Çev. Tuncer Karaınustafaoğlu, 2.B., Ankara, 
AÜHF. Yayını, 1978, s.374. 
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merkezi ya da yerinden yönetim esaslarına bağlanabilmektedirl. Federal bir devletin 

kuruluşunda ise, merkezi yönetim ile yerinden yönetimi arasında bir kademe daha 

bulunmaktadır. Aradaki bu yönetime A.B.D. ve Avusturalya'da federe devletler, Kanada'da 

eyaletler, İsviçre'de kantonlar denilmektedir2. 

Türk devletlerinin hepsi, esas itibariyle tek yapılıdır3 ve federalizm, Türk anayasa 

hukukuna yabancı bir kavram olup, hiçbir Türk Anayasasında yer almamıştır4. 

b. Çok Uluslu Dönem 

Çok uluslu Osmanlı Devleti'nin ilk yazılı Anayasası olan 1876 Kanunu Esasisinin 

ilk maddesi <<Devleti Osmaniye memalik ve kıtaatı hazırayı ve eyalatı mümtazeyi muhtevi 

ve yek vücud olmakla hiç bir zamanda hiç bir sebeple tefrik kabul etmez>> hükmünü 

taşımaktadır. Buna göre Osmanlı Devleti ülkesiyle bölünmez bir bütündür5. Ancak 

maddedeki <<memalik>>, <<kıtaatı hayriye>> ve <<eyalatı mümtaze>>yi içeren bir 

bütündür ve bölünemez ifadesi, devletin benzeşmeyen bir yapıda olduğunu 

göstermektedir6. 

Osmanlı Devleti'nin son dönemine denk düşen ve Anayasa sisteminde belirlenmiş 

bulunan eyalatı mümtaze(ayncalıklı yerler) uygulamaları, tek yapılı devlet anlayışının 

aksine olan bir durumdur. Bu kapsamda yer alan ve özellikle Mısır Hidivliği ile Bulgaristan 

Emirliği'nin, federe devletlerden çok, bir konfederasyona yaklaşan, neredeyse bağımsız bir 

statüde bulunduğu görülmektedir?. Aslında söz konusu ayncaklı yerler, daha çok 

uluslararası olaylarla ilgili statülerdir8. 

1 Teziç, a.g.e., s.121. 
2 Lipson, a.g.e., s.374. 
3 Yayla, a.g.e., s.33 ; Duran, a.g.e., s.47. 
4 ö zbudun, a.g.e., s.20. 
5 Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul, Der Yayınlan, 1992, s.106. 
6 İlhan Arsel, Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları, Birinci Kitap, Cumhuriyetin 
Temel Kuruluşu, Ankara, 1965, s.24. 
7 Yıldızhan Yayla, Anayasalarımızda Yönetim ilkeleri, Tevsi-i Mezuniyet ve Tefrik-i 
Vezaif, 2.B., İstanbul, İÜSBF. Yayını, 1984, s.33. Daha ayrıntılı bilgi için Bkz. a.g.e., s.101-108. 
8 Yayla, Anayasalarımızda, s.105. 
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1876 Anayasası il. Meşrutiyetle birlikte, en önemlisi 1909'da olmak üzere, 

değişikliklere uğramıştır. Ancak bu değişiklikler yönetim teşkilatı ve ilkeleri bakımından 

Anayasal düzeyde bir yenilik getirmemiştir. Bununla birlikte, yasama ve yürütme alanındaki 

değişiklikler ve yeni meşrutiyet anlayışı, Anayasanın yorumunu ve uygulanışını 

etkilemiştir 1. 

İttihat ve Terakki Fırkası taraftarlarına göre, Osmanlı Devleti'nin birliği için, 

devlet, yönetimiyle bir bütün olarak kalmaz ve idari özerkliklere yönelirse parçalanacaktır. 

Bu temel düşünce, il. Meşrutiyet yönetimini önemli ölçüde etkilemiş ve yönetim ilkelerinin 

yorumlanışında ve uygulanışında tartışmaların devamına yol açmıştır2. Türk toplumu ve 

Osmanlı yöneticileri, ademi merkeziyete kerşı çıkmaktadır. Çünkü, idari ademi 

merkeziyetin, zorunlu olarak siyasi ademi merkeziyete gideceği düşüncesi hakim 

bulunmaktadır3. 

c. Ulusal Devlet Dönemi 

aa. Ulusal devlete geçiş 

1921 Anayasası, Osmanlı Devleti'nin varolduğu bir tarihte yapılmıştır ve bu 

Anayasanın 3. maddesi yeni bir devletten söz etmektedir : <<Türkiye Devleti Büyük Millet 

Meclisi tarafından idare olunur>>. Aynı topraklarda bir başka devletin kurulduğunu ilan 

etmek, 1921 Anayasasının en devrimci yanlarındandır4. 

30. 10.1922 tarihli BMM kararıyla, Osmanlı Devleti'nin varlığına son verilmiştir5. 

Bununla birlikte, 2.11.1922 tarihli "Heyeti Umumiye Karan"nda, Osmanlı Devleti'nin 

aslında 1921 Anayasasıyla son bulduğu ifade edilmiştir6. 

1 Yayla, Anayasalarımızda, s.46. 
2 Söz konusu tartışmaların öncesi ve sonrası için Bkz. Yayla, Anayasalarımızda, s.63-77, 80-98. 
3 Yayla, Anayasalarımızda, s.75-76. 
4 Tanör, a.g.e., s.204. 
5 "Osmanlı İmparatorluğunun İnkıraz Bulup, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Teşekkül Ettiğine 
Dair Heyeti Umumiyi Kararı". Bkz. A.Şeref Gözübüyük-Suna Kili, Türk Anayasa Metinleri (1839-
1980), 2.B., Ankara, AÜSBF. Yayını, 1982, s.98. 
6 Bkz. Gözübüyük-Kili, a.g.e., s.99. 
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Yeni devletin adının <<Türk Devleti>> değil de <<Tilrkiye Devleti>> olması, 

ulusal kurtuluş savaşının esas olarak Türk ulusçuluğunun damgasını taşımakla birlikte, 

Türk olan ve olmayan unsurların anti emperyalist birliğini temsil etmesinden 

kaynaklanmıştırl. 

1924 Anayasının 2. maddesinde 1937 yılında yapılan değişiklikle, Türkiye 

Devleti'nin <<Milliyetçi>> bir devlet olduğu hükmüne yer verilmiştir. Bu ifade, 1961 

Anayasasının 2. maddesinde <<milli devlet>> biçiminde yer almıştır. Anayasa yapılırken, 

1924 Anayasasında yer alan milliyetçilik ilkesinin yerine -çelişmelere yol açacağı 

gerekçesiyle- milli devlet deyimi kullanılmıştır2. Milli devlet ilkesi, belirli bir devlet 

çeşidini, devletin tek yapılı olduğunu3 anlatan hukuk terimi niteliği ile 2. maddede yer 

alırken, milliyetçilik deyimi ise Başlangıç bölümüne konulmuştur ; <<Bütün fertlerini 

kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, milli şuur ve ülküler 

etrafında toplayan ve milletimizi dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi 

olarak milli birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk Milliyetçiliği ... >>. 

1982 Anayasasında ise, hem Türk Milliyetçiliği, hem de milli devlet ilkesi yer 

almamıştır. Ancak bu durum, devletin milli devlet olma niteliğinin hukuki bakımdan 

değiştiği anlamına gelmez. Türkiye Cumhuriyeti hukuk tanımlarına göre yine bir milli 

devlettir ve yine ulus temeline dayanmaktadıı4. 1982 Anayasası, 1961 'deki ifadelerin 

yerine, Başlangıç'ta ve 2. maddesinde <<Atatürk milliyetçiliğine bağlı>> ifadesini 

kullanmıştır5. 

1 Tanör, a.g.e., s.205. 
2 Orhan Aldıkaçtı, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, 4.B., İstanbul, lÜHF. 
Yayını, 1982, s.188. Kurucu Mecliste bu konu görüşülürken uzun tartışmalar olmuştur. Milli devlet 
deyimini savunanlar, milliyetçiliğin anlamı açık olmayan bir ifade biçimi olduğunu, Almanya ve ltalya'da 
kurulmuş olan rejimlerin de, Nasyonal Sosyalist ve Faşist rejimler olduğu halde, kendilerini <<milliyetçi>> 
olarak adlandırdıklarını savunmuşlardır. Ôzbudun, a.g.e., s.52. Ayrıca Bkz. Taha Parla, Türkiye'de 
Anayasalar, İstanbul, İletişim Yayınları, 1991, s.27. 
3 Necmi Yilzbaşıoğlu, Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku, İstanbul, lÜHF. Yayını, 
1993, s.140. 
4 Soysal, a.g.e., s.179. 
5 1982 Anayasasının, 196l'deki amacı doğrudan doğruya <<Atatürk milliyetçiliğine bağlı>> ifadesini 
kullanmakla gerçekleştirdiği ileri sürüldüğü gibi (Ôzbudun, a.g.e., s.52), bunun aynı anlama gelmediği ve 
1961 Anayasasının Başlangıç kısmında tanımlanan <<Türk Milliyetçiliği>> tanımının, Atatilrk 
milliyetçiliğinden farklı, daha koyu, bireyi toplum içinde daha fazla eriten bir milliyetçilik anlayışı olduğu ve 
tanımlanmamış olan Atatürk milliyetçiliği sözünün ise, sanki bu anlayışa bir kalkan görevi görmeğe 
zorlandığı da ileri sürillmüştür (Soysal, a.g.e., s.179). 1961 ve 1982 Anayasalarındaki milliyetçilik ifade ve 
tanımlarının, Atatürkçülüğü 196l'de yarı-resmi ve 1982'de de tam resmi tekçi ideoloji olarak ilan ettiği de 
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Atatürk milliyetçiliğine bağlı, milli ve milliyetçi devlet ifadeleıinin, pozitif hukuk 

alanında iki sonucundan söz edilibilir. Birincisi, Türkiye Cumhuriyetinin insan unsurunun 

tek bir millet olup, birçok milletleri bir araya getiren çok milletli bir devlet olmadığıdır. 

İkincisi ise, 1961 ve 1982 Anayasalarında yer alan <<devletin ülkesi ve milletiyle 

bölünmezliği>> ilkesidirl. 

bb. Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğü 

1961 ve 1982 Anayasalarında, <<Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bir bütündür>> hükmü, her iki Anayasanın da 3. maddelerinde yer almaktadır. Yine aynı 

maddeler, bu ifadeyle bağlantılı olarak, resmi dilin Türkçe olduğunu hükme bağlamaktadır. 

Bu hükümler, Türkiye'nin milli ve kültürel birliğini ifade ettiği gibi, federal bir devlet 

biçimini de reddetmektedir2. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesi, 

Türkiye Cumhuriyeti'nin tek yapılı bir devlet olduğunu ve devletin ülke veya millet 

unsurlarında bölünme tehlikesi yaratabilecek her türlü ayrılma eğilimlerinin yasaklanması 

anlamını taşır3. TCK. m.125 hükmü de, buna paralel olarak, cezai yaptırımı 

düzenlemektedir. Yine 1961 Anayasasının 1973'te değiştirilen 57. ve 1982 Anayasasının 

68. maddeleri, siyasi partileıin bu ilke ile bağlı olduklarını hükme bağlamıştır. 

Anayasa Mahkemesi Halkın Emek Partisinin kapatılması kararında bu durumu 

ortaya koymaktadır: "Gerek Anayasa'ya gerek Siyasi Paıtiler Yasası'na göre ülke ve ulus 

bütünlüğü, devletin bölünmezliğinin temel ögeleridir. Faaliyet, ister ülke ister ulus 

bütünlüğüne yönelik olsun, sonuçta, devletin bölünmez bütünlüğünün tehlikeye gitmesi söz 

konusudur. Ülke bütünlüğünün hedef alınmasının, ulus bütünlüğünü, ulus bütünlüğünün 

hedef alınmasının ülke bütünlüğünü bozacağı kuşkusuzdur. Anayasa ve Yasa, bu değerleri 

birlikte ve ödünsüz, mutlak olarak korumayı amaçlamıştır"4. 

ileri sürülmektedir. Parla, a.g.e., s.27-28. Atatürk Milliyetçiliği'ııin bir açıklaması için Bkz. Özbudun, 
a.g.e., s.52-53. 
1 Özbudun, a.g.e., s.53. 
2 Özkan Tikveş, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Şerhi Ve Uygulaması, İstanbul, s.35. 
3 Özbudun, a.g.e., s.53. 
4 E.1992/1, K.1993/1, R.G. 18.8.1993, s.201. 
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Resmi dilin Türkçe oluşu da, devletin ulusal niteliğinin doğal bir sonucudurl. 

Bölünmezlik ilkesinin devlet yapısı bakımından hukuki sonucu, yukarıda da belirtildiği 

gibi, tek devlet yapısıyla bütünleşmek, yani federatif yapının olanaksızlığıdır2. 

cc. İdarenin Bütünlüğü 

Devletin bütünlüğü, aynı zamanda idarenin de bütünlüğünü gerektirmektedir. 

İdarenin bütünlüğü mutlaka yerinden yönetimin reddini gerektirmese bile, en azından 

merkeziyetin varlığını kanıtlamaktadır3. 

Merkeziyet ile ilgili bir terim, 1961 Anayasasından önce, Türk Anayasalarında 

kullanılmamıştır. Bununla birlikte, merkeziyet usulünün 1876 Anayasasında bütün 

unsurlarıyla yer aldığı görülmektediı4. 1921 Anayasası ise, Türk Anayasa tarihinin yerel 

yönetimlere ve yerinden yönetim ilkesine en fazla ağırlık veren Anayasası olmuştur. 

Türkiye"de günümüzde dahi, bu Anayasanın öngördüğü ölçüde bir yerinden yönetim 

gerçekleşmiş değildir. Yerinden yönetime verilmiş olan bu önem, ancak Birinci TBMM'ne 

hakim olan halkçılık ilkesi ile açıklanabilir5. 1921 Anayasasının öngördüğü bu sistem 

uygulama olanağı bulamamış, neticede her vilayetin ya da mıntıkanın ayrı bir idare 

oluşturmasına karşı koyan ve ulusal iradenin tek belirdiği yer olarak Meclis'i gören Mustafa 

Kemal Paşa, ağırlığını merkeziyetçilikten yana koymuştur6. 1924 Anayasası ise, 1921 

Anayasasının sisteminin aksine, merkeziyetçiliği öne çıkaran bir sistem öngörmüştür 7. 

1 .. 
Ozbudun, a.g.e., s.53. 

2 Soysal, a.g.e., s.183. 
3 Yayla, Anayasalarımızda, s.77. İdari yapıda merkeziyetin (merkezi yönelimin) esasmı, ülkenin yönetiminin 
başketten ve belirli sayıda bir ya da birkaç yetkili kişi tarafından yürütülmesi oluşturur. Ancak bu yetkili ya 
da yetkililer başkentte veya taşrada tüm yönetim işlerini bizzat yapamazlar. Bu nedenle de, kendilerince atanan 
ve emir ve direktifleri alUnda çalışın kişilerin aracılığından faydalanırlar. Duran, a.g.e., s.47. Merkezi tek 
yapılı devlette yönetimin otoriter niteliği ülkede birliği ve bütünlüğü sağlamakta, buna karşılık 
kırtasiyeciliği arttırıp yerel hizmetlerde halkın yönetime katılmasını hiçe indirgemektedir. Merkeziyetçilik 
nedeniyle, bunun sakıncalarını ortadan kaldırabilmek amacıyla da, <<yetki genişliği>> ilkesini 
uygulayabilmektedirler. Ancak, yetki genişliği esas itibariyle devletin merkeziyetçi niteliğini bozmamaktadır. 
Teziç, a.g.e., s.121-122. 
4 Yayla, Anayasalarımızda, s.77. 
5 Ergun Özbudun, 1921 Anayasası, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 1992, s.43 ; Tanör, 
a.g.e., s.214. 
6 Tanör, a.g.e., s.215. Bu durumun sebepleri için Bkz. Özbudun, 1921 Anayasası, s.43-47. 
7 Tanör, a.g.e., s.239. 
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1961 ve 1982 Anayasaları, <<İdare>> başlığı altında yönetim ilkelerini 

düzenlemiştir. Her iki Anayasada da, Türkiye'de idarenin kuruluş ve görevlerinin, 

merkezden ve yetinden yönetim esaslarına dayandığı (1961 m.112/1, 1982 m.12311) 

belirtilmiştir. Bu madde hükümleri aynı zamanda, idarenin bir bütün olduğunu da ifade 

etmişlerdir 1. 

3. Egemenliğin Kaynağı Bakımından 

a. Egemenlik Meselesi 

Egemenlik siyasi temeller açısından çok tartışılmış, konuşulmuş ve çeşitli 

kuramsal açıklamalara sahne olmuş bir konudur2. Uzun süre kamu hukukunda, siyaset 

felsefesinde ve klasik politika biliminde merkezi bir yer tutmuş ve çeşitli teorilerin temel 

dayanağı olmuş olan egemenlik teriminin, bugüne kadar tam bir açıklığa kavuştuğu ve 

üzerindeki tartışmalann sona erdiği söylenememektedir3. 

Kralcı hukukçular tarafından önceleri belli bir amacın elde edilmesi için bir 

mücadele silahı olarak kullanılan egemenlik kavramı, sonradan geliştirilerek bir doktrin 

haline getirilmiştiı.4. Klasik egemenlik kavramı teorisi, siyasi modernleşme sürecinde ileti 

bir adım sayılabilir5. Bununla birlikte, klasik egemenlik kavramının doktrin alanında iki 

büyük sorunu oıtaya çıkardığı görülmektedir. Birincisi, egemenliğin devlet iktidarının 

zorunlu ve vazgeçilmez bir unsuru olup devletin ayırdedici kriteri ( Devlet iktidarının en 

üstün olma, sınırsız ve mutlak olma, bölünmez ve devredilmez olma gibi nitelikleri 

bakımından) olup olmadığıdır. İkincisi ise, egemenliğin devlet içinde kime ait olduğu 

sorunudur ve siyasi iktidarın dayanağı ve meşruluğu problemi ile ilgilidir6. Burada ikinci 

ı Bununla birlikte, askeri bürokrasinin her iki Anayasada da, idarenin bütünlüğünü bozacak şekilde 
düzenlendiği ileri sürülmektedir. Bkz. Parla, a.g.e., s.90. 
2 Yayla, Anayasa Hukuku, s.56. 
3 Kapani, Politika, s.54. 
4 Kapani, Politika, s.56. 
5 Kapani, Politika, s.57. 
6 Kapani, Politika, s.58-59. 
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konu üzerinde kısaca durmaya çalışacağız. Birinci konuya ise, ileride asli kurucu iktidar 

incelenirken, yine kısaca değineceğiz. 

Devlet içinde egemenlik kime aittir ve yönetenler bu yönetme gücünü nereden 

almaktadırlarl? İktidar olgusu insanlığın varoluşundan bu yana vardır ve değişik siyasi 

yapılara yol açmıştır2. İktidarlar kaynağını ve dayanağını nereden almakta, toplumda 

yaşayan insanlar onlaıın kararlarına ve emirlerine neden itaat etmektedirler3? 

İktidarların kaynağı ve kullanılış biçimleri bakımlarından yönetilenlerin 

inançlarına uygun olma niteliği meşruluktur. İktidarın meşru olması, yönetilenlerce kabul 

edilmesi, dolayısıyla da iktidara itaat edilmesi sonucunu doğurmaktadıı.4. Siyasi iktidarın 

dayanağı ve meşruluğu, devlet içinde egemenliğin kime ait olduğu sorunu üzerine, 

birbirinden farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu konuda yapılan klasik ayrıma göre, 

egemenliğin kaynağı ya teokratiktir, ya da demokratiktir. Teokratik görüşler, <<tabiat üstü 

ilahi hukuk doktrini>> ve <<providansiyel ilahi hukuk doktrini>> olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Ortak noktaları, egemenliğin temelini ilahi güce bağlamalarıdır. Ancak, 

birincisi egemenin kim olacağı konusunda Tann'ya mutlak seçme hakkı tanımakta, ikincisi 

ise, egemenliğin halka ya da millete ait olması görüşü ile belli bir ölçüde bağdaşmaktadır. 

Demokratik görüşler ise, yine iki temel teoriyle açıklanmıştır: Milli egemenlik ve halk 

egemenliği teorileri5. 

Eğer kısaca ifade edecek olursak, egemenliğin kaynağı ve kullanılışı, yönetenlerin 

seçimi ile doğru orantılıdır ve bunun için de genellikle iki yaklaşım karşı karşıya 

gelmektedir. Bunlar, otokratik seçim yöntemleri ve demokratik seçim yöntemleridir6. 

Otokratik seçim yöntemleri, kalıtım (veraset) veya kooptasyon (bir yöneticinin halefini 

bizzat belirlemesi) gibi yöntemlerdir ve bunlar iktidarlarına aynı zamanda ilahi bir temel 

sağlarlar. Demokratik seçim yöntemleri ise, halka dayanırlar. 

1 Gözübüyük, a.g.e., s.62. 
2 Teziç, a.g.e., s.85. 
3 Kapani, Politika, s.67. 
4 Teziç, a.g.e., s.85. 
5 Bkz. Teziç, a.g.e., s.85-96; Yayla, Anayasa Hukuku, s.56-60; Kapani, Politika, s.68-75; Gözübüyük, 
a.g.e., s.62-65. 
6 Anclre Demichel-Pierre Laluıniere, Kamu Hukuku, Çev. İbrahim Kaboğlu, Ankara, Doruk Yayınları, 
1984, s.51. 
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Bir zamanlar oldukça önemli olarak nitelendirilen bir anayasa sınıflandırması, 

monarşik ve cumhuriyetçi anayasalar bölümlemesiydi. Bu ayrım, otokratik ve mutlak 

diktatörlükler ile, demokratik ve halk (ya da millet) egemenliğine dayanan hükümetler 

arasındaki farkı karşılaştırmaktaydı 1. 

Milli egemenlik ile halk egemenliği teoıileri arasındaki uygulamada görülen farklar 

şu şekilde ifade edilmektedir : 

Halk egemenliği teorisinde oy kullanma bir hak iken, milli egemenlik teorisinde bir 

fonksiyon, bir yetki sayılmaktadır2. 

Milli egemenlik teorisinde, manevi kişi millet, ancak gerçek kişiler aracılığı ile (ki, 

bunlar seçim yoluyla belirlenir) egemenliği kullanmaktadır. Bu da zorunlu olarak temsili 

sisteme götürmektedir. Halk egemenliğinde ise, gerçek fizik varlığa sahip olan vatandaş 

kitlesi, gerektiğinde kendi iradesini aracısız ve direkt olarak açıklayabilmektedir. Bu 

bakımdan, referandum, plebisit gibi yarı doğrudan doğruya demokrasi yöntemlerinin 

uygulanmasına elverişlidir3. 

Yine tamamen teoıik olarak, milli egemenlik kuramında kuvvetler ayrılığı ilkesine, 

ikinci meclis ve kanunların anayasallığının denetimi gibi fren ve denge mekanizmalarına yer 

verilebilirken, halk egemenliği, halk iradesinin gerçekleşmesini frenleyecek veya 

geciktirecek nitelikte bu gibi anayasal mekanizmalarla pek kolay bağdaşmamaktadır. Ancak 

zamanımızda bu gibi farkların pek önemi kalmamıştıı4. 

Milli egemenlik deyiminin artık günümüzde geçerliliği kalmamış bir teoriyi ifade 

etmek için değil, siyasi bir ideali -demokrasi idealini- ifade etmek için kullanılabileceği ve 

ancak bu yönde bir anlam taşıyabileceği ileri sürülmektedir5. Türk Anayasa hukukunda da 

milli egemenlik ilkesinin bu anlamda kullanıldığı görülmektedir. İlk defa 1921 

Anayasasında ifadesini bulan ve sonraki Anayasalarımızda da aynen tekrar edilen 

1 Wbeare, a.g.e., s.40. 
2 Kapani, Politika, s.74. 
3 Kapani, Politika, s. 74. 
4 Kapani, Politika, s.74. 
5 Kapani, Politika, s.81. 
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<<egemenlik kayıtsız şartsız milletindir>> ilkesi, demokratik devleti öngören ve hatta 

onunla özdeşleşen bir niteliğe sahiptirl. 

Demokrasinin, <<doğrudan>> ve <<temsili>> olmak üzere iki genel türünden söz 

edilir. Doğrudan demokraside tüm yurttaşlar, seçilmiş veya atanmış görevlilerin aracılığı 

olmaksızın devlet yönetimine katılabilirler. Ancak, böyle bir sistem açıktır ki, görece az 

sayıda insan ile uygulanabilir. Bugün en yaygın demokrasi biçimi, temsili demokrasidir. Bu 

sistemde yurttaşlar siyasi kararları almak, yasaları yapmak ve kamunun iyiliğini amaçlayan 

programları uygulamak için görevlileri seçerler2. Bununla birlikte, doğrudan demokrasi 

uygulaması olan referandum yöntemleri de, temsili demokrasilerde uygulanabilmektedir. 

Ülkemizde de uygulanan, temsili demokrasidir3. 

Türk Anayasa Mahkemesi kararlarında da, milli egemenlik ile demokratik devlet 

arasında yakın bir ilişkinin varlığı belirtilmiştir. "Demokratik devlet, egemenliğin bir kişi, 

zümre veya sınıf tarafından, belli sınıflar yararına kullanılamadığı, serbest ve genel 

seçimin iktidara gelmede ve iktidardan ayrılmada tek yol olarak kabul edildiği ve iktidarın 

bütün millet yararına kullanıldığı... bir idare biçimidir"4. "Ulusal egemenlik kavramı, 

demokratik yapının temelidir"5. 

b. Saltanat Dönemi 

1876 Anayasasının 3. maddesi, Saltanat ve Hilafet hakkı ve makamının 

Osmanoğullarına ve hanedanın en büyük evladına ait olduğu hükmünü taşımaktadır. Buna 

paralel olarak 4. madde, Padişahın Hilafet gereği, İslam dininin koruyucusu ve bütün 

1 Kapani, Politika, s.80 ; Özbudun, a.g.e., s.60 ; Başgil, a.g.e., s.190. 
2 USIA, Demokrasi Nedir?, Çev. Levent Köker, Ankara, Türk Demokrasi Vakfı Yayınları, 1991, s.9-10. 
3 Temsili veya doğrudan demokrasi ifadeleri ile, temsili hükümet veya doğrudan hükümet ifadelerinin farklı 
anlamları olduğu söylenmektedir. Yine temsili sistem bakımndan yarı temsili sistem ve doğrudan sistem 
bakımından da yarı doğrudan sistem alt başlıkları söz konusudur. Bkz. Teziç, a.g.e., s.219, 219-220 dn.1 ; 
Yayla, Anayasa Hukuku, s.60 vd. Ancak biz burada, temsili sistemin Anayasa hukukumuzda demokrasi ile 
birlikte değerlendirildiği olgusundan hareketle, temsili veya doğrudan demokrasi -alt başlıklarını ve aynı 
zamanda bir hükümet biçimi olduğunu da gözardı etmeyerek- deyimlerini kullanacağız. Yine, sistem ve rejim 
kelimeleri farklı anlamlarda kullanılabilınekle birlikte, biz her ikisini de aynı anlamda değerlendirerek, 
<<sistem>> kelimesini kullanacağız. 
4 E.1963/173, K.1965/40, KT.26.9.1965, AYMKD. Sy.4, s.301. 
5 E.1989/1, K.1989/12, KT.7.3.1989, R.G.5.7.1989-20216, s.30. 
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Osmanlı uyruğunun hükümdan olduğunu beliıtmiştir. Aynca, Osmanlı sülalesinin hürriyet, 

mal-mülk ve ömürboyu ödenek haklannın umumun kefaleti altında olduğu (m.6) hükme 

bağlanmıştır. 

Saltanat kurumu ve dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin monarşik karakteri devam 

etmektedir. Hükümet biçimi monarşidirl. Hükümet biçimi Monarşi olan Devlet'in niteliği 

üzerinde farklı görüşlerin ileri sürüldüğünü görmekteyiz. Osmanlı Devleti'nin 1876 

Anayasası'nın öncesinde olduğu gibi, sonrasında da tokratik ve feodal nitelikte olduğu 

çoğunlukla ifade edildiği gibi2, Osmanlı Devlet rejiminin feodal ya da teokratik olmayıp, 

siyasaca Doğu despotizmi, dince Sünni Halifeliği geleneği niteliğinde olduğu3 da ileri 

sürülen görüşler arasındadır. 

1876 Anayasasında egemenlik ile ilgili bir ifade yer almamaktadu4. 

Egemenlik ile ilgili bir ifadenin 187 6 Anayasasında bulunmamasına rağmen, esas 

egemen gücün Padişah olduğu söylenebilir5. 

Egemenlik ile ilgili bir hüküm, 1909 Değişikliğinden sonra yine Anayasada yer 

almamıştır. Ancak bu bakımdan oldukça önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Herşeyden 

önce, 1909 Değişikliğine ilişkin Heyet-i Ayan Kararnamesi, "meşrutiyeti idare ve hakimiyeti 

milliye"nin teyit edilmesi, sağlamlaştırılması için, en önemli bulunan değişikliklerle 

yetinildiği-Anayasanın tümünün incelenmesine zamanın yeterli olmadığı ve bu incelemenin 

geleceğe bırakıldığı belirtilmek suretiyle- ifade edilmiştir6. Böylece, milli egemenlik ilkesi 

anayasal taıihimize girmiştir 7. 

1 Tanör, a.g.e., s.107. 
2 Bkz. Tanör, a.g.e., s.107 ; Gözübüyük, a.g.e., s.95 ; Okandan, Amme Hukukumuzun 
Anahatları, İstanbul, İÜHF. Yayını, 1977, s.150-51 ; Aldıkaçtı, a.g.e., s.57 ; Arsel, Türk Anayasa 
Hukuku, s.5-8. 
3 Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul, Doğu-Batı Yayınları, 1978, s.25-26. 
4 Oysa, bir monarşide egemenliğin kime ait olduğu belirtilebilınektedir. 1791 Fransız Anayasası, 
egemenliğin millete ait olduğunu ve monarkııı, milletin temsilcileri arasında yer aldığını (m.1,2,4) belirten 
tipik bir örnektir. 1970 Fas Krallığı Anayasasına göre egemenlik millete aittir (m.2). 1814 Fransız 
Anayasası ise, Başlangıç Bölümünde Kral egemenliğini vurgulamıştır. Tanör, a.g.e., s.107. 
5 Tanör, a.g.e., s.107. Tanör bu sonucun üç noktadan çıktığını ifade etınektedir: "Birincisi, bunun tersine 
yani egemenliğin millete ait olduğunu gösterir bir kaydın bulunmamasıdır. İkincisi, saltanat hakkıyla ilgili 
düzenlemedir. Üçüncüsü de, KE (Kanuni Esasi-1876 Anayasası)'nin bütünü içinde Padişah'ın devletin en asli 
organı oluşudur". a.g.e., s. 107. İslami anlayışta ülkenin gerçek sahibinin Allah olduğu ve egemenliğin 
kaynağının da ilahi oluşu (Bkz. Başgil, a.g.e., s. 185 ; Arsel, Türk Anayasa Hukuku, s.6-7 ; Teziç, a.g.e., 
s.138.), Anayasa'da egemenlik ile ilgili bir hükmün koyulmayışının nedenlerinden biri olabilir. 
6 Bkz. Tanör, a.g.e., s.154 ; Aldıkaçtı, a.g.e., s.70. 
7 Tanör, a.g.e., s.157. 



31 

Il. Meşrutiyet dönemiyle birlikte, teorik yönden, egemenliğin Padişahtan topluma 

geçişi ve milli egemenlik ilkesi bakımından gelişmeler olduğu göıülmüştürl. Yeni Anayasa 

düzeninin bu misak karakterinin anlamı, egemenlik hakkının Padişah ile Millet arasında 

paylaşılması olmuştur2. Bu durum, meşıuti-anayasal bir düzene geçildiğini göstermektedir. 

Monarşi, artık meşruti bir kimlik almıştır3 ve hükümet biçimi Meşruti Monarşidir. Bununla 

birlikte, egemenliğin Padişahtan alınıp millete geçmesinin sağlanması, ancak Milli mücadele 

döneminde gerçekleşecektir. 

c. Milli Egemenlik Dönemi 

Kurtuluş Savaşı'nın başlamasıyla birlikte milli egemenlik anlayışı kendisini 

kuvvetle göstermiş ve bunu 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla da somutlaştırmış ve 

pratiğe dökmüştür. Bundan sonraki gelişmeler4 ise, neticesini 1921 Anayasasıyla ortaya 

koymuştur. 

1921 Anayasasının birinci maddesinin ilk cümlesi, egemenliğin kime ait olduğunu 

belirtmektedir: <<Hakimiyet bila kaydü şart milletindir>>. Egemenlik hakkı Padişahtan 

alınıp, kayıtsız-şartsız bir şekilde millete verilmektedir. Bu anayasacılık tarihimizde bir 

döniim noktasıdır. Milli egemenlik ilkesi, bundan sonra anayasacılığımızın temel taşı 

olmuştur5. 

Türkiye'de milli egemenlik esas itibariyle, kaynağını ilahi iradeye dayandırarak 

millet haklarına el koyan Osmanlı Devleti'nin Sultan-Halifesine karşı bir tepki olarak 

doğmuş6 ve gelişmiştir. Egemenliğin kayıtsız-şartsız ve doğrudan doğruya Türk Milletine 

1 Bu konudaki bazı belge ve demeçler de söz konusu olmuştur. Bkz. Tanör, a.g.e., s.147-52 ; Okandan, 
a.g.e., s.427 
2 Taııör, a.g.e., s.174. 
3 Taııör, a.g.e., s.175. 
4 Kurtuluş Savaşı ile başlıyan, TBMM'nin açılışıyla devam eden ve 1921 Anayasasında ifadesini bulan 
"Milli Egemenlik" ilkesinin bu dönemdeki gelişimi ve belgeleriyle ilgili geniş bilgi için Bkz. Arsel, Türk 
Anayasa Hukuku, s.41-46 ; Aldıkaçtı, a.g.e., s.76-82 ; Başgil, a.g.e., s.107-13 ; Eroğlu, a.g.e., s.22-
34. 
5 Tanör, a.g.e., s.206. Anayasanın birinci maddesi, tartışmasız kabul edilmiştir. ÔZbudun, 1921 Anayasası, 
s.22. 
6 Eroğlu, a.g.e., s.22. 
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ait olup, Padişaha ait olmadığı anlayışını devlet hayatımıza kazandıran Atatürk 1, bundan 

dolayıdır ki, Kuıtuluş Savaşı'nın başlangıcından itibaren iki hususun gerçekleşmesini 

kendisine amaç edinmişti: <<Milli Egemenlik>> ilkesini hakim kılmak ve Türk Milletinin 

bu egemenlik hakkını, kendi başına ve hiç kimse ile (Padişah) paylaşmaksızın 

kullanabilmesini sağlayabilmek2. 

Bu amaç TBMM'nin açılışıyla fiilen uygulamaya geçmiş, 1921 Anayasasının 1. 

maddesiyle de yalnız fiilen değil, hukuken de gerçekleşmiştir. Bu maddeye 1923'te eklenen 

<<Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyettir>> cümlesi ise, adın resmen 

konmasından başka bir şey olmamıştır3. 

Egemenliğin kayıtsız-şartsız millete ait olduğu ilkesi, 1924 (m.3), 1961 (m.4) ve 

1982 (m.6) Anayasalarımızda aynen tekrar edilmiştir. 1961 Anayasasının madde 

gerekçesinde, egemenlik kavramından anlaşılması gerekenin, devletler hukukundaki 

bağımsızlığın ifade edilmesi olmayıp, iç hukukta, devlet iktidannın sahibi veya kaynağının 

anlaşılması gerektiği olduğu belirtilmiştir. 1982 Anayasasının madde gerekçesinde de, 

egemenliğin millete ait oluşunun, demokrasinin hukuki ifadesi olduğu belirtilmiştir. 

Egemenliğin alışılmış ve yerleşmiş ifadesi olan milli egemenlik ilkesiyle anlatılmak istenen, 

aslında siyasi iktidarın kaynağının halkta olduğunu belirtmektir. Anayasa, halktan gelen ve 

halka dayalı bir iktidar fikrini benimsediğini, bu ideale dönük olduğunu açıklamak 

istemiştir4. 

d. Temsili Sistem 

1876 Anayasası, bütün üyeleri Padişah tarafından atanan Heyet-i Ayan (m.60) ve 

üyeleri halk tarafından iki dereceli seçimle oluşan Heyet-i Mebusan'dan (m.65,66) oluşan 

ve Meclis-i Umumi (m.42) adını alan bir parlamento kurmuştur. Bununla birlikte, Padişah, 

temsilcilerden kurulu yasama kuvvetine üstündür. Oysa ki, bütün özgürlük mücadelesinin 

1 Eroğlu, a.g.e., s.23. 
2 Arsel, Türk Anayasa Hukuku, s.46. 
3 Parla, a.g.e., s.12. 
4 Kapani, Politika, s.80. 
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iktidarı elinde bulunduran monarka karşı yapıldığı dikkate alındığında, durumda özlü bir 

değişiklik olmadığı ve yazılı bir anayasa düzeninde Padişahın aynı egemenliğe sahip 

olduğu anlaşılmaktadırl. 

1909 sisteminde ise, yasama organının kuruluşu bakımından bir yenilik 

getirilmemekle birlikte , kanun koyma yetkisi bakımından gerçek bir temsilci meclisi statüsü 

ile donatıldığı görülmektedir2. 

1921 Anayasası, <<İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi 

esasına müstenittir>> (m.1) hükmü ile temsili demokrasiyi benimsemiştir. "Anayasa 

görüşmeleri sırasında önerilen referandum ve halkın kanun teklifi kurumları kabul 

görmediği gibi, <<Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur>> (m.3) 

hükmü de bunun kanıtıdır. Anayasanın, meclisin feshi kurumuna yer vermeyişi de ... saf 

temsil anlayışından dolayıdır"3. 

1924 Anayasasının 4. maddesi, <<Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milletin yegane 

ve hakiki mümessili olup Millet namına hakkı hakimiyeti istimal eder>> hükmünü 

taşımaktadır. 1921 Anayasasından farklı olarak egemenliğin bu kullanılış biçiminin iki 

yönü bulunduğu ileri sürülmüştür. Biıincisi, eksiltmenin anlamlı olduğu ve halkın aktif ve 

yöneten olabileceği bir sistemden, temsilin ve temsilcilerin hegomanyasına dönüşü ifade 

ettiğidir4. Bir diğer farklılık da, 1921 Anayasasında yer alan <<İcra kudreti ve teşri 

salahiyeti milletin yegane ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli ve 

temerküz eder>> hükmünün (m.2) yer almayışıdır. 1924 Anayasasının 4. maddesi 

hükmüyle TBMM'nin çok daha yüceldiği ve aynı zamanda saf temsili sistemin 

koyulaştınldığı ve bu şekilde TBMM'nin daha fazla güçlendirilmesinin, devam edecek olan 

1 Aldıkaçtı, a.g.e., s.56. 
2 Aldıkaçtı,a.g.e., s.72. 1876 ve 1909 Değişikliği sistemlerinde yasama organının yetkileri, aşağıda 
kuvvetler ayrılığı incelenirken ele alınacaktır. 
3 Tanör, a.g.e., s.208. 
4 1921 Anayasasındaki <<İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idere etmesi esasına 
müstenittir>> hükmünün 1924 Anayasasında yer almayışı, Anayasa hakkındaki Meclis görüşmelerinde de 
tartışma konusu olmuştur. Bkz. Gözübüyük-Sezgin, a.g.e., s. 101 ; Recai G. Okandan, "Hükümranlık 
Kudreti ve Buna Dahil Yetkiler Bakımından 20 Nisan 1340 Esas Teşkilat Kanununun Hususiyetleri", 
İÜHFM., C.XXVIII, Sy.2, (1962), s.325-26, dn.4. 
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inkılaplar silsilesinde Meclisi daha bağımsız karar alabilme olanağıyla donatmak amacını 

taşıdığıdır 1. 

1961 Anayasası ise, egemenlik hakkının kullanılışı bakımından eskisinden çok 

farklı bir anlayışı ortaya koymaktadır. <<Millet, egemenliğini, Anayasanın koyduğu 

esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullanır>> (m.4). Bu hüküm, Anayasanın üstünlüğü ve 

bağlayıcılığı ilkesi ile doğrudan ilgilidir. Bu hüküm ile birlikte, egemenliğin kullanılışı 

bakımından TBMM tek yetkili organ olmaktan çıkarılmış, egemenliğin kullanılmasını 

Anayasada belirtilen diğer organlarla paylaşır duruma gelmiştir2. 

1961 Anayasasının getirdiği bu yeni sistem, 1920'de başlıyan ve 1924 

Anayasasıyla perçinlenen bir gelişimi tersine çevirmiştir. Meclis üstünlüğüne dayalı 

domokrasi anlayışının yerine, Meclisteki çoğunluk iradesinin Meclis dışındaki diğer 

Anayasal organlar tarafından değerlendirildiği farklı bir demokrasi anlayışı gelmiştir3. 1961 

Anayasasına kadar olan dönemde hakim olan <<Meclis Üstünlüğü>> ilkesi, 1961 

sistemiyle <<Anayasanın Üstünlüğü>> ilkesine dönüşmüştüı4. 

1982 Anayasasının 6. maddesi, 1961Anayasasının4. maddesindeki egemenlik ile 

ilgili hükmü tekrar etmiştir. Her iki Anayasanın da, egemenliğin kaynağı ve kullanılışı 

bakımından aynı esasları benimsediği göıülmektedir. Bununla birlikte, her iki Anayasanın 

da, temsili sistemi koruduğu göıülmektedir. 1982 Anayasasının madde gerekçesinde bu 

durum ortaya konmuştur : <<Tabiidir ki milyonlarca insandan oluşan Türk milletinin 

egemenliği hep birden kullanmasına imkan yoktur. Bu, ancak temsilcileri aracılığı ile 

mümkün olabilir>>. 

Belki burada beliıtilmesi gereken son bir husus da, Meclis üyelerinin bütün milleti 

temsil ettikleri esasının Türk Anayasalarında hükme bağlanmış olmasıdır5. 1982 

Anayasasının 80. maddesi bu duıumu şu şekilde ifade etmektedir : << Türkiye Büyük 

1 Tanör, a.g.e., s.239-40. 
2 Ôzbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.17. 
3 Soysal, a.g.e., s.91-92. Bu geçişin altındaki etkenlere bakıldığında, 1950-1960 yılları arasındaki 
Demokrat Parti iktidarının icraatlarının, Yasama Meclisine karşı duyulan güveni sarstığı inancının büyük bir 
rol oynadığı görülmektedir. Bkz. Arsel, Türk Anayasa Hukuku, s.146-48, 170-71 ; Soysal, a.g.e., s.91; 
Aldıkaçu, a.g.e., s.123 ; Billent Tanör, İki Anayasa (1961-1982), İstanbul, Beta BYD. A.Ş., 1986, 
s.21-22. 
4 Bkz. Tanör, İki Anayasa, s.20-21; Ôzbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.17. 
5 Yayla, Anayasa Hukuku, s.62. 
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Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti 

temsil ederler>>l. Bu diizenleme, vekaletin topluca verildiğini ve aynı zamanda emredici 

vekaletin olmadığını ortaya koymaktadır2. 

e. Kuvvetler Ayrılığı 

aa. Genel Olarak 

Erkler arasındaki ilişkiler hukuki açıdan klasik kuvvetler ayrılığına göre 

tanımlanmaktadır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi Batı'da 17. ve 18. yüzyıl siyasi felsefesine 

bağlı olarak gelişmiştir3. Anayasacılık akımının ilk günlerinden bu yana, devlet iktidarının 

sınırlandırılmasının en etkin yolunun, devlet iktidarının çeşitli devlet organları arasında 

bölüşülüp paylaşılması olduğu kabul edilmektedir. Bu organlar, sahip oldukları karşılıklı 

yetkiler yoluyla birbirlerini denetleyecek, dengeleyecek ve frenleyeceklerdir. Böylece, kişi 

hürriyetleri devlet iktidarı karşısında korunabilecek ve güvence altına alınabilecektn4. 

Kuvvetler ayrılığı, siyasi düşünce tarihinde genellikle Montesquieu'nun adıyla 

özdeştirilmiştir. 1787 Amerikan ve 1791 Fransız Anayasalarından başlayarak, pek çok 

pozitif hukuk belgesinde şu veya bu biçimde anlatımını bulmuştur. Bununla birlikte, 

kuvvetler ayrılığı teorisi hukuki olmaktan çok, siyasi bir nitelik taşımaktadır5. Yine, 

anayasalar sınıflandırılırken başvurulan kriterlerden birisi de, az veya çok ölçüde olmak 

üzere, kuvvetler ayrılığını benimseyenler ve benimsemeyenler böltimlemesine 

dayanmaktadır<'. 

1 1876 Anayasası (m.71), 1921 Anayasası (m.5), 1924 Anayasası (m.13), 1961 Anayasası (m.76). 
2 Bu konuda Bkz. Teziç, a.g.e., s.224-225; Yayla, Anayasa Hukuku, s.62. 
3 Teziç, a.g.e., s.388. Kuvvetler ayrılığındaki kuvvet, daha doğru bir deyimle iktidar (pouvoir) kelimesi, 
zaman zaman hayli metafizik bir anlamda kullanılmıştır. Örneğin 1791 Fransız Anayasasına göre, iktidarlar 
egemen olan milli iradenin unsurları olup, bunların biraraya gelmesi egemenliği ortaya çıkarır. Egemen olan 
milli irade olduğundan, onu meydana getiren bu unsurlardan herbiri de, kendi aralarında egemendir. İşte bu 
anlayış biçiminde olduğu gibi ve yine bu anlayış biçimine dayanan anayasalarda, egemenliğin kullanılışının 
birbirinden ayn ve birbirinden az veya çok bağımsız organlar arasında bölüştürillmesi, egemenliğin 
bölünmezlik niteliği ile bağdaşmamaktadır. Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.143-44. Anı yönde Bkz. 
Kapani, Politika, s.61. 
4 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.18. 
5 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.143. 
6 Wheare, a.g.e., s.33. 
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Kuvvetler ayrılığı teorisi, iktidarın üç organa (yasama, yürütme, yargı) 

bölünmesini gerçekleştirme esasına dayanır. Her organın bir işlevi vardır. Böylece, üç 

rakip ve eşit organ arasında bölünen devlet egemenliği, hiçbir yönetici grubun tekeline 

girmemiş olurl. Bu en aşırı biçimiyle kuvvetler ayrılığı teorisinin uygulanabildiği 

söylenemez. Bununla birlikte, kuvvetler ayrılığının hükümet sisteminin en önemli ve 

egemen bir özelliği olduğu ya da tam tersi bir durumun aynı oranda önemli ve egemen bir 

özellik oluşturduğu bazı anayasalar bulunabilir2. 

Kuvvetler ayrılığı esası, Anayasa hukukunda öteden beri genel kabul görmüş bir 

ölçüttür. Buna göre hükümet sistemleri üçlü bir tasnif içinde ele alınmaktadır. Başkanlık 

sistemi, Meclis Hükümeti sistemi (Konvansiyonel sistem) ve Parlamenter sistem. Başkanlık 

sistemi yerleşik ve başarılı uygulamasını A.B.D.'nde bulmuştur. Yasama ve yürütme hem 

fonksiyonel hem de organik açıdan birbirinden ayrılmış ve yürütme yetkisi Başkan'a 

verilmiştir. Meclis hükümeti sisteminde ise, yasama ve yürütme yetkileri aynı organda 

birleşmiştir. Yaşayan örneği İsviçre'dedir. Parlamenter sistemde ise, yasama ve yürütme 

fonksiyonları hukuken birbirinden ayn organlarda bulunur. Bununla birlikte, bu organlar 

arasında iletişim ve işbirliğinin bulunduğu, yumuşak kuvvetler aynlığı söz konusudur. 

İngiltere bu sistemin anavatanı ve halen başarıyla uygulandığı yerdir ve bugün dünyada en 

yaygın temsili sistem modeli özelliği taşır. Ülkemizde 1909'dan bu yana -kesintilere 

uğramış olmakla beraber- esas itibaıiyle bu sistem denenmektedir3. 

1 Demichel-Lalumiere, a.g.e., s.57. "Erkler arasındaki ilişkilerden sözederken, yasama ve yürütme esas 
alınmaktadır. Bu durumda, yargılamanın ayn bir erk olup olmadığı sorusu akla gelebilir. Hemen belirtelim 
ki, ... kuvveller ayrılığı siyasi bir ilke olup, ancak siyasi fonksiyonlarda bir uygulama bulabilir. Yargılama 
ise, niteliği gereği siyasi olmayıp, hukuki gerçeği ortaya çıkarına faaliyeti olduğundan, siyasi rejimin 
niteliğini belirlemede daima yasama-yürütme ilişkisi dikkate alınır". Teziç, a.g.e., s.388, dn.l. Yine, 
"kuvvetler aynlığuun çağdaş anlamı, yasama ve yürütme arasındaki ayrılıktan çok, yargı organının bu iki 
siyasal nitelikli organ karşısındaki bağımsızlığını ön plana çıkarmaktadır". Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 
s.18-19; Aynı yönde Bkz. Kapani, Kamu Hürriyetleri, s.286-287. 
2 Wheare, a.g.e., s.33. 
3 Erdoğan, a.g.e., s.27-28. Kuvvetler ayrılığı bakımından, Fransız hukukçu Cam~ de Malberg'iıı şeması 
bugün de geçerliliğini korumaktadır. Çağlar, a.g.e., s.58 ; Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.144. 
"İktidar, organ ve fonksiyon kavremlannın gelişigüzel kullanıldığını ve bibirine karıştırıldığını söyleyen 
Cam~ de Malberg, her şeyden önce devlet iktidarının tek olduğunu, hukuki açıdan tek olan iktidar'la, birden 
çok olan devlet fonksiyonlarını ayırdetmek gerektiğine işaret ediyor. İktidarın fonksiyonları, devletin 
egemenlik faaliyetinin çeşitli şekiller altında görünümüdür. Mesela, kanun koymak, devlet kudretinin 
kullanılmasının bir tarzı, iktidarın bir fonksiyonudur. İktidarın organları, iktidarın çeşitli fonksiyonlarını 
yerine getirmekle yükümlü değişik kişiler veya kaınu kurul ve kuruluşlarıdır. Yasama orgauı devlet 
iktidarının yasama fonksiyonunu yerine getiren organdır". Erdoğan Teziç, Türkiye'de 1961 Anayasasına 
Göre Kanun Kavramı, 1stanbul,1ÜHF. Yayını, 1972, s.7, dn.2. 
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Kuvvetler ayrılığı teorisi, günümüzde siyasi gerçekleri ifade etmemektedir. 

Sosyalist rejimlerde teori kabul edilmemekte, liberal çoğulcu sistemler bakımından da artık 

aşılmış ve eskimiş bir durumdadırl. "Anayasacılık akımının ilk dönemlerinde mevcut 

olmayan siyasal partiler, son yüzyıl içinde büyük gelişme göstererek siyaset alanının gerçek 

hakimi durumuna gelmişlerdir. Özellikle hükümetin ancak parlamentonun güveni ile 

görevde kalabildiği parlamenter rejimde çoğunluk partisi (veya partileri) bu iki organ 

arasında kuvvetler ayrılığı teorisinin öngörmediği ölçüde bir siyasal bağ yaratmıştır11 2. 

Türk Anayasalarında kuvvetler ayrılığı bakımından, daha önce de ifade edildiği 

gibi, parlamenter sistem yönünde bir gelişme söz konusu olmuştur. Kuvvetler arasındaki 

ilişkileri ortaya koymak, aynı zamanda devlet organlarının da sahip oldukları yetkilerin 

belirlenmesini gerekli kılmaktadır. Devlet organlarının yetkilerinin belirlenmesi -anayasanın 

maddi anlamını açıklarken belirtildiği gibi-, maddi anayasanın özelliklerindendir. Bu 

nedenle, burada konuyu bu bakımdan ele almaya çalışacağız. Bununla birlikte, kuvvetler 

ayrılığı bakımından yasama-yürütme ilişkisi esas alındığından, özellikle bu iki kuvvet 

üzerinde durulacaktır. 

bb. 1876 Anayasası 

Vekilleri, sadrazamı ve şeyhülislamı atamak ve görevden almak, silahlı kuvvetlere 

komutanlık etmek, şeriat hükümlerini ve yasaları yürütmek, devlet dairelerinin işleyişiyle ile 

ilgili nizamnameleri düzenlemek, cezaları affetmek ya da hafifletmek, Meclis-i Umumi'nin 

toplanmasına, tatiline, gerektiğinde Heyet-i Mebusan'ın feshine karar vermek, padişahın 

kutsal haklarındandır (m. 7 ,27). 

Heyet-i Ayan üyeleri ve reisi, Heyet-i Mebusan üye sayısının üçte birini 

geçmemek koşuluyla Padişah tarafından atanır (m.60). Heyet-i Mebusan üyeleri ise, her 

ellibin erkek nüfusa bir temsilci olmak üzere, dört yıl için ve seçim yoluyla bu göreve 

gelmektedirler (m.65,69). Bu üyeler bütün Osmanlıların vekili olup, kendilerini seçen 

1 Teziç, Anayasa Hukuku, s.393. 
2 Ôzbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.19. 



38 

dairenin de aynca vekili değildir (m.71). Heyet-i Mebusan Başkanı'yla iki yardımcısı, 

Meclisce gösterilen üçer aday arasından Padişah tarafından seçilir ve atanır (m.77). 

Yasa yapımında Anayasanın sistemi, karşılıklı kabule dayanmaktadır. Padişahın 

istemediği bir yasayı yapamayan bir Yasama Meclisi bulunmakta, buna karşılık Meclis-i 

Mebusan'ın kabul etmedi~i bir konu da yasallaştınlamamaktadır (m.53,54,64). Yasama 

Meclisi mali konularda ise güçlü bir irade ve yetki sahibidir (m.80). 

Görülmektedir ki, Padişah yürütme organının başı ve hatta kendisi 1 olmakla 

birlikte, yürütme ve yasama kurallarının oluşumunda mutlak söz sahibi değildir. Ancak, bu 

konuda son derece etkilidir2. Dolayısıyla, Padişahın saltanat ve hilafet haklarını 

anayasallaştırdığı söylenebilir3. 

1876 Anayasası bir güç olarak "Yargı"ya yer vermemiştir. Anayasa 

"Mahkemeler"den söz etmekte ve yargı yetkisinin kullanılışının gerektirdiği asgari 

güvenceleri düzenlemektec:liı4. 

cc. 1909 Değişikliği 

Devletin başında yine Padişah bulumaktadır. Ancak, Padişah şeriate ve Anayasaya 

bağımlılık, vatan ve millete sadakat yemini edecektir (m.3). Osmanlı sülalesinin ödenekleri 

yasaya bağlanmıştır(m.6). Padişahın yetkilerinin sayı olarak arttırıldığı söylenebilirse de, 

bunları doğrudan doğruya kullanamaz duruma getirilmektedir. Padişah sorumsuzdur, fakat 

Bakanlar Kurulu Meclis önünde sorumlu hale getirilmiştir (m.30). Padişah Sadrazamı 

atamakla birlikte, vekilleri bu kez Sadrazam seçmekte ve Padişahın onayına sunmaktadır 

(m. 7). Ancak, Bakanlar Kurulunun Meclis önünde sorumluluğu kabul edildiğinden, 

Padişahın istediği Sadrazamı seçme olanağı artık yoktur. Meclisten güvenoyu alabilecek 

birini seçmek durumundadır5. 

Yasama organının yapısı ve oluşumu değişmemekle birlikte, 1909 değişikliğiyle 

Padişahın yetkileri yasama lehine de sınırlanmaktadır. Böylece, meclisler gerçek bir yasama 

1 Tanör, Osmanlı-Türk, s.108. 
Z Tanör, Osmanlı-Türk, s.108. 
3 Tanör, Osmanlı-Türk, s.108. 
4 Tanör, Osmanlı-Türk, s.115. 
5 Tanör, Osmanlı-Türk, s.155 ; Okandan, a.g.e., s.298. 
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organı olarak belirmişlerdir 1. Buna göre ; Padişahın genel olarak "antlaşma" yapma yetkisi 

bulunmakla birlikte, sınırlandırılmıştır (m.7). Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusan'dan 

herbirinin kanun teklif hakkı bulunmakta, kanun tekliflerinin Şurayı Devlet (Danıştay)'te 

görüşülüp, burada tasarılaştırılması esası kaldırılmaktadır (m.53). Meclislerden çıkan bir 

kanunu Padişah onaylamakta ya da iki ay içinde görüşülmek üzere Meclislere geri 

gönderebilmekte, fakat Meclisler bu metni üçte iki çoğunlukla tekrar kabul ederlerse, 

Padişah bu kez onaylamak zorundadır (m.54). Böylece, Padişahın mutlak veto hakkı 

kaldırılıp, yerine taliki veto hakkı konmuştur2. Heyet-i Ayan görüşmelerinde alenilik esası 

getirilmiştir (m.121). Heyet-i Ayan üyelerini Padişahın seçtiği göz önüne alındığında, bu 

hükmün, Padişahın yetkisini denetlemek amacına yöneldiği görülür3. Meclis-i Mebusan 

kendi birinci ve ikinci başkanlarını seçmektedir (m. 77). 

1909 Değişikliğiyle, Meclis-i Mebusan'ı feshetmek hakkı yine Padişaha 

tanınmakla birlikte, bu hakkın kullanılışı oldukça zorlaştırılmış, adeta işlemez duruma 

getirilmiştir. Vekiller ile Heyet-i Mebusan arasında bir anlaşmazlık durumunda, Vekiller 

kendi göıüşlerinde direnir ve milletvekilleri de iki kez üst üste bu göıüşü redderse, Vekiller 

ya milletvekillerinin kararını kabule ya da istifa etmeye mecburdurlar. İstifa durumunda yeni 

Bakanlar Kurulu da öncekinin görüşünde direnir ve Meclis yine kabul etmezse -değiştirilen 

7. madde gereğince- Padişah Heyet-i Ayan'ın da onayını alarak ve üç ay içerisinde yeniden 

seçimlerin yapılması şartıyla Meclis-i Mebusan'ın feshine karar verebilir. Yeni Meclis de 

eskisinin görüşünde direnirse, Bakanlar Kurulu, yasamanın oy ve kararına uymak 

zorundadır (m.35). 

1909 değişikliğiyle, yasama ve yürütme organları arasında ilişki ve dengeler 

bakımından, bir parlamenter rejime geçildiği ittfakla kabul edilmektedir4. 

1909 değişikliği, yargılama alanında bir yenilik getiımemekle birlikte, "demokratik 

yürütme ve yasama (Heyet-i Ayan istisna) organlarını yaratmış, kuvvetler ayrılığını 

1 Tanör, Osmanlı-Türk, s.155. 
2 Aldıkaçtı, a.g.e., s.72-73 ; Tanör, Osmanlı-Türk, s.156. 
3 Tanör, Osmanlı-Türk, s.156. 
4 Bkz. Tanör, Osmanlı-Türk, s.155 ; Aldıkaçu, a.g.e., s.73 ; Soysal, a.g.e., s.36-37 ; Okandan, a.g.e., 
s.435 ; Arsel, Türk Anayasa Hukuku, s.32 ; Başgil, a.g.e., s.334. 



40 

yumuşak, işbirliğine dayalı, ama yasamayı daha çok kollayan bir biçimde gerçekleştirmiş, 

klasik parlamenter hükümet sisteminin tipik unsurlarını Anayasa Hukukumuza 

getirmiştir" 1. 

dd. 1921 Anayasası 

1921 Anayasası yürütme ve yasama erkini BMM'inde toplamıştır : <<İcra kudreti 

ve teşri selahiyeti milletin yegane ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli 

ve temerküz eder>> (m.2). Bu madde hükmü, 3. maddeyle daha bir açıklığa 

kavuşturulmuştur : <<Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve 

hükümeti "Büyük Millet Meclisi Hüklimeti" Unvanını taşır>>. 

BMM, hükümetinin bölündüğü daireleri özel kanunu gereğince, kendi seçtiği 

vekilleri vasıtasıyla yönetir. Meclis bu vekilleri yönlendirir, tayin eder ve gerektiğinde 

değiştirir (m.8). 

Bu hükümler ile BMM. yürütme ve yasama yetkilerini kendisinde toplamış, 

dolayısıyla da, yasamanın üstünlüğü (parlamenter meşruiyet)2 ve kuvvetler birliği 

ilkelerini3 benimsemiştir. 

ee. 1924 Anayasası 

Yasama yetkisi ve yürütme gücü BMM'nde toplanmıştır (m.5). Meclis yasama 

yetkisini kendisi kullanır(m.6). YürUtme yetkisini, Meclis yine kendisi tarafından seçilen 

Cumhurbaşkanı ve onun atayacağı bir Bakanlar Kurulu eliyle kullanır. Meclis, hükümeti 

her zaman kontrol edebilir ve düşürebilir (m.7). 

Böylece, Anayasa yasama ve yürütme gücünü BMM'nde toplamaktadır. Ancak bu 

konudaki düzenlemeye bakıldığında, bir taraftan kuvvetler birliği ve meclis hükümeti 

sistemine bağlı kalınırken, diğer yandan yasama ve yürütme organlarının birer fonksiyon 

1 Tanör, Osmanlı-Türk, s.157. 
2 Parla, a.g.e., s.13. 
3 Tanör, Osmanlı-Türk, s.208. 
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olarak ayrıldığı görülmektedir. Bu durum, Cumhuıiyeti ilan eden kanun ile başlamış olan 

parlamenter sisteme doğru gidişin, 1924 Anayasasıyla devam ettirildiğini gösterınektedirl. 

1924 Anayasası sisteminde yürütme işleıini asıl üstlenen kanat Hükümettir. 

Hükümet oluşumu bakımından Meclis'e bağımlı olmaktan çıkmıştır2. Cumhurbaşkanı 

Meclis üyeleri arasından bir Başbakan seçer. Başbakan da, yine Meclis üyeleri arasından 

Bakanları seçer ve Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra Hükümet bir hafta içinde 

programını Meclis'e bildirir ve güvenoyu ister (m.44). 1924 Anayasası görüldüğü üzere, 

Milli Mücadele yılları geleneğinin etkisiyle, 5. maddede kuvvetler birliği anlamına gelen bir 

ifade kullanmakla birlikte, aslında fonksiyonlar ayrılığını gerçekleştirıniştir3. 

1924 Anayasasında bölüm başlıklarında yasama ve yürütmeden <<vazife>> 

olarak bahsedilirken, yargıdan <<kuvvet>> olarak söz edildiğini görmekteyiz4. <<Yargı 

hakkı, millet adına usul ve kanuna göre bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır>> 

(m.8). Anayasanın bu hüküm ile birlikte yargı bakımından getirdiği sistem hakkında, yine 

millet adına yargı hakkını kullanan bir organ konumuna getirildiği5 ileri sürüldüğü gibi, 

yargı yetkisi ve görevinin, gerçekte, Anayasada yer alan hükümlerle birlikte, BMM'nin 

yetki sahasına dahil edildiği6 de ileri süıülmektedir. Denilebilir ki, 1924 Anayasası yargının 

bağımsızlığını teorik olarak tanımış, fakat bununla birlikte, bu bağımsızlığı fiiliyatta etkin 

kılacak kurum ve güvencelerden yoksun bırakmıştır 7. 

ff. 1961 Anayasası 

1961 Anayasası, devlet iktidarının ve egemenliğin kullanılışını çeşitli organ ve 

kurumlar arasında dağıtmış ve bunlar arasında karşılıklı fren ve dengeler oluşturmuştur. 

1 Tanör, Osmanlı-Tilrk, s.240. 
2 Tanör, Osmanlı-Tiirk, s.246. 
3 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.151. 
4 Bu durumun, yargı organına gilç ve saygınlık kazandıran anlamlı bir seçim olduğu söylenmektedir. Dkz. 
Tanör, Osmanlı-Tilrk, s.248. 
5 Tanör, Osmanlı-Tiirk, s.248. 
6 Okandan, a.g.m., s.334. 
7 Özbudun, Tiirk Anayasa Hukuku, s.19. 
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196l'e kadar, yasama ve yürütme teorik olarak TBMM'nde toplanmıştır. 1961 Anayasası 

ise, yasama ve yürütmeyi yumuşak bir kuvvetler ayrılığı şeklinde ikiye ayırmış ve ayrı 

organlara vermiştirl. 

63. madde ile iki meclisli bir yasama organı öngören ( Millet Meclisi ve 

Cumhuriyet Senatosu ) 1961 Anayasası, 5. maddede yasama yetkisinin TBMM'ne ait 

olduğunu ve bu yetkinin devredilemeyeceğini hükme bağlamaktadır. Yüıütme görevinin de, 

kanunlar çerçevesinde, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunca yerine getiıileceğini (m.6) 

ifade etmiştir. 

1961 Anayasası parlamenter sistemi benimsemekie2 birlikte, yasamadan yetki, 

yürütmeden ise görev olarak bahsetmektedir. Bu durumda, parlamenter sistemdeki eşitlik ve 

denge yerine, yasama ve yürütme erkleri arasında bir farklılaşma yapılmışur3. Bununla 

beraber, yasama ile yürütme arasında birincisi kayırılırken, biribirlerini dışlama ve yok 

sayma olanağı bırakmayan bir denge oluştuıulmaktadıı4. 

1961 Anayasası yargı kuvveti bakımından yeni bir statü getirmektedir. Siyasi 

karar organlarının, yargı üzerindeki etkisinin önlenmesi için yargı bağımsızlığı 

(m.7,132,133) ve güvenceleri sağlanmaktadır. Güvenceler bakımından 1961 Anayasasının 

en önemli katkısı, hakimlerin bütün özlük işlerine bakmakla yetkili Yüksek Hakimler 

Kurulu'nu düzenlenmesidir (m.143,144). Bu bakımdan bir başka yenilik de, <<tabii hakim 

ilkesi>>nin getirdiği güvencelerdir. Anayasa Mahkemesi'nin kurulması (m.145) ve idarenin 

bütün eylem ve işlemlerinin Danıştay'ın denetimine tabi kılınması (m.140) ile birlikte, 

yargının siyasi karar organlarını denetleyebilmesinde radikal katkılar gerçekleştirilmiştir. 

Bütün bunlar, <<demokratik hukuk devleti>> ilkesinin yaptırımlarıdır5. 1961 

Anayasasının getirdiği devlet sistemine ilişkin şu şekilde bir tanımlama yapılmaktadır: 

11güçlü bir yargı denetimiyle sınırlanmış klasik parlamenter sistem 116. 

1 Tanör, İki Anayasa, s.22-23. 
2 Arsel, Türk Anayasa Hukuku, s.167. 
3 Aldıkaçtı,a.g.e., s.192. 
4 Tanör, İki Anayasa, s.23. 
5 Tanör, İki Anayasa, s.24. 
6 Soysal, a.g.e., s.284. 
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gg. 1982 Anayasası 

Yasama ve yürütme ilişkisi bakımından, 1982 Anayasası yürütmeyi 

güçlendirmiştir. 1961 Anayasası, yüıütmeye karşı duyulan kuşku ile hazırlanmış, yasama

yürütme dengesini ve işbirliğini öngören parlamenter sistemin standartlarından biraz 

ayrılmak suretiyle yasamayı kayırmış ve yürütmeyi sıkı bir şekilde frenlemişti. 1982 

Anayasası ise, bu konuda kesin tercihini yürütmenin güçlendirilmesi yönünde 

kullanmıştır 1. 

Anayasanın 7. maddesine göre, <<Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye 

Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez>>2. Anayasanın 8. maddesine göre, 

<<Yürütme Yetkisi ve Görevi>> başlığı altında, <<Yürütme yetkisi ve görevi, 

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve ~anunlura uygun olarak 

kullanılır ve yerine getirilir>>. Bu hüküm ile. birlikte, 1982 Anayasasının güçlü yürütme 

arayışını görmekteyiz3. 1961'de yürütme bir görev olarak öngörülürken, 1982'de bir görev 

olmasının yanısıra, aynı zamanda bir yetki olarak öngöıülmüştüı4. Yine 1961 'den farklı 

olarak 1982 Anayasası, yürütme yetkisi ve görevinin, kanunlarla birlikte, Anayasaya da 

uygun olarak yerine getirileceğini belirtmektedir. Bunun anlamı, doğrudan doğruya 

Anayasadan kaynaklanan yüıütme yet.kilerinin bulunduğudur5. 

1 Tanör, iki Anayasa, s.115. Bununla birlikte, 1971-1973 Anayasa değişikliklerinde görülen temel 
eğilimlerden birisi de, yürütmenin güçlendirilmesi ve yasamanın nisbeten gerilemesi biçiminde olmuş ve bu 
konuda bazı düzenlemeler (KHK'lerin Anayasa Hukuku sistemimize girmesi gibi) yapılmıştır. Bkz. Tanör, 
1ki Anayasa, s.56-57. 
2 Ancak bu kez, 1961 'den farklı olarak tek meclis öngörülmekte ve Cumhuriyet Senatosu kaldırılmaktadır. 
3 Madde gerekçesinde bu durum şu şekilde ortaya konmuştur : <<1961 Anayasası. .. yilrütmeyi Devletin 
yönetiminde, bütün faaliyetlerinde yasama kuvvetine bağlı, yasamaya tabi bir kuvvet olarak düzenlemiş idi. 
Halbuki modem hayatta yürüune kuvveti devletin beyni, hareket gücünün kaynaklandığı motordur. Bundan 
dolayıdır ki, 1961 ila 1980 arasındaki devrede karar almak kudretinden yoksun hükümetler görülmüştür. işte 
bu duruma son vermek için yürütme yasamaya tabi bir organ olmaktan çıkarılmış, her iki kuvvetin Devlet 
faaliyetlerinin düzenlenmesinde eşitlik ve denklik içinde işbirliği yapmalarını öngören parlamenter hükümet 
sistemi bütün gerekleriyle uygulamaya konmuştur>>. Özbudun bu ifadeleri, yasama ve yürütme 
fonksiyonlarının ayrılığı ile hükümet sistemi sorununun karıştırıldığı gerekçesiyle eleştirmiştir. Bkz. 
Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.154. 
4 Anayasa Mahkemesi bu konuda şöyle demektedir : "Yürütıneye bir yetki olma gücünü veren esaslar 
Anayasanın muhtelif maddelerine serpiştirilmiş durumdadır ... Anayasada ifadesini bulan ayrık haller dışında, 
yasalarla düzenlenmemiş bir alanda yürütmenin sübjektif hakları etkileyen bir kural koyma yetkisi 
bulunmamaktadır". E.1986/18, K.1986/24, KT. 9.10.1986, R.G. 31.01.1987-19358, s.25. 
5 Tanör, İki Anayasa, s.115-16. "Yürütıne organınııı, kanunlardan değil, doğrudan doğruya Anayasadan aldığı 
yetkilerle yaptığı bu işlemler, yürütme veya idare fonksiyonunun tanımlanmasında başvurulan <<Kanunların 
uygulanmasını sağlamak>> kavramının dışında kalırlar. Gerek 1961 gerek 1982 Anayasalarında birçok 
örnekleri bulunan bu işlemler, genellikle, Cumhurbaşkanının yürütıne organının başı olına sıfatından değil, 
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Anayasanın Başlangıç'ının 6. paragrafı, benimsenen kuvvetler ayrılığı ilkesinin 

tanımını ve anlamını içermektedirl : " Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında 

üstünltik sıralaması anlamına gelmeyip, belli devlet yetkilerinin kullanılmasından ibaret ve 

bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve 

kanunlarda bulunduğu". Bu tanımın, klasik parlamenter rejimin temelini oluşturan yumuşak 

kuvvetler ayrılığı olduğu kabul edilmektediı·2. 

1982 sisteminde KHK. çıkarma yetkisi, yürütme yararına yeniden düzenlenmiştir. 

Olağanüstü hallerde genel olarak yüıütmenin ve özel olarak da Cumhurbaşkanının etkinlik 

alanı (m.91) genişletilmiştir3. 

1982 Anayasasının Cumhurbaşkanlığı makamının güçlendirilmesi yönünde açık 

tercihi4, görülmektedir. Bununla birlikte bu durum, "yine de parlamenter sistemle hiç 

bağdaşmayacak ya da sisteme <<başkanlık>> ve <<yarı-başkanlık>> gibi adların 

verilmesine yol açabilecek kadar güçlendirilmiş bir Cumhurbaşkanından" sözedilmesine 

olanak vermemektedir5. 

Yargı bakımından ise, 1961 Anayasasıyla getirilen düzenlemelerden bir geriye 

dönüş sergilendiği görülmektedir. Özellikle Cumhurbaşkanının Yüksek Mahkeme 

üyelerinin seçilmesi ve atanmasındaki yetkileri (m. 104) ve tek başına yapacağı işlemlerin 

(bu arada Yüksek Askeri Şuranın kararlarının da) yargı denetiminin kapsamı dışında 

olması (m.125), Adalet Bakanlığının Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndaki yeni 

konumları (m.159) ve Anayasa yargısındaki değişiklikler bu kapsamda 

değerlendirilmektedir6. 1982 Anayasasının bu bakımdan şu şekilde bir tanımlaması 

devletin başı olma sıfaundan kaynaklanan işlemleridir. Gene bunlar, çoğunlukla, yürütme organının diğer iki 
devlet organıyla olan ilişkilerini ilgilendirirler". Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.157-158. 
1 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.126. 
2 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.126. Anayasa Mahkemesi de bir kararında, kuvvetler ayrılığı ilkesinin Anayasa ile 
benimsenmiş olduğunu ifade euniştir : "Anayasa, egemenliğin kullanılmasında yetkili organları belirlemiş ve 
kuvvetler ayırımını Anayasanın temel ilkesi yapmışur. Bu ilke, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Anayasanın 2ııci 
maddesinde sayılan, Başlangıç'ta belirtilen temel ilkelere dayalı demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti 
niteliklerinin de dayanağıdır. Anayasanın, Başlangıç'ta altıncı fıkrada belirtildiği gibi, Kuvvetler ayınını, 
devlet organlan arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli devlet yetkilerinin kullanılmasından 
ibaret ve bununla sınırlı medeni iş böHimil ve işbirliğidir. Üstünlük ancak Anayasa ve kanunlardadır". 
E.1988/64, K.1990/2, KT. 1.2.1990, RG. 21.4.1990-20499, s.16-19. 
3 Tanör, 1ki Anayasa, s.116. 
4 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.39. 
5 Soysal, a.g.e., s.285. 
6 Tanör, İki Anayasa, s.116- 17. 
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yapılmıştır : "pek de güçlü olmayan bir yargı denetimiyle sınırlanmış, pek de klasik 

olmayan bir parlamenter sistem" 1. 

C. TEMEL HAKLAR 

1. Kavram 

Özgür ve demokratik toplumlarda, kişilere tanınan haklar ve özgürlüklerin çeşitli 

terimlerle adlandırıldığı görülmektedir. Bu terimler genel olarak şunlardır: Kişi Hakları, 

Kişi Özgürlükleıi, İnsan Haklan, Temel Haklar, Kamu Özgürlükleri vb.2. Bu terimler çoğu 

zaman hiçbir ayırma yapılmaksızın eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. 

Bunlardan <<İnsan Haklan>> terimi benzerlerinin en kapsamlısıdır. Bu terimin 

"üade ettiği şey, sadece belli bir ülkede belli bir anda anayasa ve yasalarla tanınan hak ve 

özgürlükler değil, insanlığın ulaştığı her gelişme aşamasında bütün insanlara tanınması 

gereken hak ve özgürlüklerdir. Dolayısıyla bu kavramın, zaten var olan ya da yazılı 

hukukun tanıdığı haklarla olduğu kadar, olması gerekenler ve evrensel olanla da ilgisi 

vardır"3. 

İnsan haklarının bir doktrin olarak doğal hukuk öğretisinin etkisiyle 17. yüzyılda 

ortaya çıktığı ve bunun Amerikan Haklar Bildirileri ve 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş 

Hakları Bildirisi ile uygulamaya geçtiği kabul edilmektedir. Aynı zamanda İngiliz Hürriyet 

Kanunlarının, kişi hak ve özgürlükleri bakımından özel bir yeri olduğu ve 1789 Fransız 

Bildirisinden sonra da, daha sağlam bir temel arayışı ile bireyci doktrinin ortaya çıktığı 

ifade edilmektediı4. Yine, doğal hukuk öğretisinden güçlü bir biçimde esinlenen İnsan 

1 Soysal, a.g.e., s.285. 
2 Bkz. Kapani, Kaınu Hürriyetleri, s.13 ; Bülent Tanör, Türkiyenin İnsan Hakları Sorunu 
(1),lstanbul, s.15. 
3 Tanör, Türkiyenin İnsan Hakları Sorunu (1), s.16. 
4 Bkz. Kapani,Kamu Hürriyetleri, s.30-47. Bireycilik ve temel hakların doğuşu için Bkz. İlhan F. Akın, 
Kamu Hukuku, 5.B., İstanbul, Beta Yayınları, 1987, s.269-305. 
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Haklan kavramının, 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Haklan Demeci'nde ve 3 Eylül 1953 

tarihli Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'nde somutlaştırıldığı görülmektedirl. 

İnsan Haklan'nın anayasalarda somutlaşmış türleri de <<Temel Haklar>> olarak 

adlandırılmaktadır2. Temel Haklar terimi özellikle Alman hukuk terminolojisinde (Die 

Grundrechte) yerleşmiş ve bizde de 1961 Anayasasıyla kullanılmaya başlanılmıştır3. 

Anayasalar genellikle temel hakları düzenlemekte ve bazı anayasalarda bunlar 

zengin bir katalog oluştururken, bazılarında da sınırlı olarak yer almaktadır. Bununla 

birlikte, ikinci gruptakilerin zaman içinde çeşitli yollarla (içtihatlarla, kanunlarla) yeni temel 

haklan yürürlüğe koydukları da görülmektedir4. 

2. Anayasa Bağlamında 

Yazılı anayasaların ortaya çıkışı anlatılırken, özgürlük düşüncesi ve arzusunun 

önemini ifade etmeye çalışmıştık. 1789 Fransız Bildirisinin 16. maddesine göre, <<İnsan 

haklarının sağlanmadığı ... toplumlar anayasaya sahip değildirler>>. Günümüzde de, temel 

hakların modern devletin varlık sebebi oldukları anlayışı hakimdir5. 

"İlk Anayasalarda İnsan Hakları'nın ayrı bir belge olarak (Bill of Rights, 

D6claration des droits gibi) yer alıp onu Anayasa metninin izlemesi, Aydınlanma 

felsefesinde yetişen XVIII. yüzyıl insanları için, özgürlüklerin insan doğasına içkin 

1 "VIII. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı'nın Genel Raporu", Anayasal Normlar Hiyerarşisi ve 
Temel Hakların Korunmasındaki İşlevi, C.I, TA YM Yayını,, s.41. 
2 Genel Rapor, s.43. Aynı anlamda <<Kamu Özgürlükleri>> terimi de kullanılmaktadır. Bkz. Kapani, 
Kamu Hürriyetleri, s.14 ; Akın, Kamu Hukuku, s.259-67 ; Ahmet Mumcu, İnsan Hakları ve Kamu 
Özgürlükleri, Ankara, Savaş Yayınları, 1992, s.15-16. 
3 Kapani, Kamu Hürriyetleri, s.14. Devletten de önce varlığı kabul edilen haklar, insan haklarıdır ve 
bunlardan Devlet güvencesi sağlanan haklara temel haklar denilmektedir. Temel haklarla insan hakları 
terimleri bazen eş anlamda kullanılmaktadır. Avrupa Topluluğu'nda, topluluk sözleşmesine göre temel haklar 
ve temel ilkeler teıimlerinin aynı zamanda insan baklan anlamına geldiğine değinilmektedir. Bununla birlikte, 
anayasalarda temel haklar ile insan haklarının çoğunlukla farklı düzenlendikleri görülmektedir. Örneğin 
Alınan Anayasası (1949 Bonn Temel Yasası)" toplumun temelini oluşturan dokunulmaz, vazgeçilmez insan 
hakları"nı (m.112) anarken, 3.fıkrada "Aşağıdaki Temel Haklar" deyimi ile, iki kavramı biribirinden 
ayırmakta, temel haklan yasamayı, yürübneyi ve ve yargıyı doğrudan doğruya bağlayan, uygulanması gerekli 
haklar olarak tanımlamaktadır. Benzer durumları 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında (m.2,12), Portekiz 
Anayasasında (m.16), 1978 İspanyol Anayasasında (m.10,55) da gönnekteyiz. Genel Rapor, s.43. 
4 Genel Rapor, s.45. Anayasanın bu niteliği verdiği haklar aynı zamanda <<Anayasal Haklar>> olarak da 
adlandırılmaktadır. Hakimin anayasal bak olarak nitelendirdiği haklar da, aynı nitelikte kabul edilmektedir. 
Genel Rapor, s.45. 
5 Mumcu, a.g.e., s.16. 
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(mündemiç) olmasıyla açıklanır: "İnsanlar özgür ve hukuken eşit doğarlar". Bildirge, 

hakların varlığını beyan eder, saptar; onları yaratmaz. Anayasa ise, bu belirlemeden 

hareketle güvenceleri örgütler. Daha sonraları İnsan Hakları'na Anayasaların 

"Başlangıç"lannda yer veıilmeye başlandı. Günümüzde, gerek bildirge biçiminde gerekse 

Başlangıç'ta tanınan hak ve özgürlüklerin, Anayasa metnine dahil olduğu kabul 

edilmektedir. Fakat çağdaş Anayasaların çoğunda, Türk Anayasalarında olduğu gibi, hak ve 

özgürlilklere metin içinde bağımsız kısım ya da bölümler içeıisinde yer verilmektedir" 1. 

Anayasa yapıcıları için, bu haklar bildirgesi sorunu büyük güçlilkler 

yaratmaktadır. Anayasalarda yer almaz ise, toplumda etkin düşünce merkezleıi Anayasadan 

soğutulmuş olur. Bu durum anayasanın başarıya ulaşmasını güçleştirebilir ya da anayasa 

kabul da edilmeyebilir. Anayasalarda hak ve özgürlükler yer aldıklarında ise, bu kez, 

başarılı olunabilmesi için bu temel hakların doğalarının ve genişliklerinin tanımlanması 

aşırı güçlüklere neden olmaktadıı-2. 

Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus da, devletin hukuki yapısı itibariyle 

hukuk alanında varılmak istenen hedefle ilgilidir. Bu hedef, insan haklarının 

gerçekleştirilmesidir. Bu hedefe varılması için ise, insan haklarının güvenceye 

kavuşturulması gereklidir. Bu durumda, devlet, anayasa ile doğrulanan ve kuvvetlendirilen 

temel hakların güvence altında işleyebilmesini sağlayacak bir vasıtadır3. Anayasalar aslında 

bu bağlamda değerlendirilmelidir. Böylece, anayasaların ve demokratik rejimlerin varlığının 

nedeninin, insan haklarını güvenceye kavuşturmak olduğunu4 söyleyebiliriz. 

Bir özgürlüğü tanımlamak, aynı zamanda onun sınırlarını belirlemektir. Temel 

haklann yasama organı tarafından kanun yolu ile sınırlanması, genel olarak benimsenen bir 

kuraldır5. "Özgürlükleri bir düzene sokmak, bir sınır içinde tutmak, uygulanmalarını 

1 İbrahim ô. Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku (İnsan Haklarının Hukuksal Yapısı Üzerine Bir 
Deneme), İstanbul, AFA Yayınları, 1994, s.36. İnsan Hakları Bildirileri, anayasalara hakim olan ve 
dolayısıyla siyasi iktidarın statüsü üzerinde de etki yapan ilkeleri açıklayan metinlerdir. Bu bildiriler siyasi 
iktidarın varlık nedenini, amacını ve sınırlarını gösterdiği gibi, belirli bir dünya görüşünün de ifadesidir. Bu 
karakteriyle de, mutlak bir değere sahip olmak iddiasında bulunan birtakım ilkelere yer vermektedirler. 
Kobalt, a.g.e., s.109. 
2 Wbeare, a.g.e., s.51. 
3 Bülent Nuri Esen, "Türkiyede Anayasal Gelişmeler", AÜHFD,, C.XXV, Sy.1-2, (1968), s.47. 
4 Seçuk ôzçelik, "Anayasanın Yorumlanması Konusunda", lÜHFM., C.XLI, Sy.3-4, (1976), s.46. 
5 İbrahim ô. Kaboğlu, Kolektif Özgürlükler, Diyarbakır, DÜHF. Yayını, 1989, s.129. 
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sağlamak: bakımından da önemlidir. Bu sınırlama, ya kamu düzeninin kurulması gibi belirli 

bir nedenle, ya da sınırsız bir özgürlüğün öbür özgürlükleri yok etmemesi için" 1 

yapılmaktadır. 

Bu nedenle, temel hakların soyut anayasa kuralları olmaktan çıkarılmaları, 

kullanılabilir ve uygulanabilir duruma getirilmeleri gerekir. Başka bir ifadeyle. temel 

hakların kişi bakımından pratik bir değer taşıyabilmeleri için sınırları beliıtilmeli, kullanma 

yolları gösteıilmelidir. Bundan dolayı anayasalar, temel hak ve özgürlükleri tanırken, aynı 

zamanda da, bunların toplum yaşamında barış içinde kullanılmalarını düzenleyen ve 

bunların sınırlarını belirleyen kural ve güvenceleri de belirlemektedirler2. Anayasaların 

özgürlükleıin hangi durumlarda nasıl sınırlanacağını belirlemeleri, kişiye ve öteki hak ve 

özgürlük öznelerine güven sağlayan bir yoldur3. 

Bununla birlikte, "çağımızda yazılı Anayasalar'ın yürürlükte olduğu ülkelerde, 

Anayasalar genelde temel hak ve özgürlükler rejimi dedeğimiz, temel hak ve özgürlükler 

listesi ile bu hak ve özgürlüklerin sınırlanma neden, yöntem ve ölçülerini gösteren kuralları 

mutlaka belirlerler. Temel hak ve özgürlükler rejiminin yasama organına bırakılmayıp, 

Anayasalar'da belirlenmesi özgürlükler için bir güvencedir. Hiç kuşkusuz özgürlükler 

rejiminde, özgürlük esas sınırlama toplumsal yaşamın bir zorunluluğu olarak istisnadır"4. 

Türk Anayasa Mahkemesi de, <<sınırsız özgürlük>> olamayacağını kararlarında 

belirtmiştir. Anayasa Mahkemesi bir kararında5 bu konuda şunları söylemiştir : 

"Anayasa'daki amaçlardan biri de, denge ve düzen içinde uygar bir yaşamdır. Bu sonucu 

sağlamak: ve sürdürmek, kimi düzenlemeleri, önlemleri, bu arada doğal olarak kimi 

sınırlamalan zorunlu kılacaktır. Tüm vatandaşların Anayasa ile güvenceye bağlanmış hak 

ve özgürlüklerten yararlanmaları, bu haklarda belli ölçüde sınırlamayı gerektirmesi 

durumunda yapılan <<sınırlama>> özgürlükçü demokrasiye yabancı bir kavram değildir. 

Sınırsız özgürlük, hukukla sınırlı bir yönetim biçimi olan demokrasiye uzaktır. Demokratik 

hukuk devleti ilkesiyle devletin demokrasiyi koruma amacı da bir hakkın ve özgürlüğün 

1 Akın, Kamu Hukuku, s.398. 
2 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.205. 
3 Kaboğlu, Kolektif Özgürlükler, s.129. 
4 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.205-206. 
5 E.1988/14, K.1988/18, KT. 14.6.1988, RG. 14.7.1988-19872. 
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yerine göre sınırlanmasına olanak vermektedir" 1. Temel hakların anayasalarda 

sınırlanmasına ilişkin ilk güvence ilkesi, temel hakların sadece anayasalarda gösterilen 

sebeplerle sınırlanabilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır2. Türk Anayasalarında 

özgürlükler rejimini incelerken, yukarıdaki açıklamaların ışığı altında konuya iki başlık 

altında yaklaşmaya çalışacağız; ilk olarak Anayasalanmızda tanınan haklan, daha sonra ise 

Temel hakların sınırlanması. 

3. Anayasada Tanınan Haklar 

Anayasaların tanıdığı haklar, herşeyden önce, <<Birinci kuşak hakları>> adı 

verilen , insan ve yurttaşların temel özgürlüklerini (Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü, 

özel ve aile yaşamına ilişkin haklar; düşünce ve din özgürlüğü, toplanma özgürlükleri, 

siyasal haklar .. .ilh.) tanımaktadır. Daha sonra <<İkinci kuşak haklan>> adı verilen 

haklan (Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar : çalışma, yeterli bir yaşam düzeyine sahip 

olma hakkı; kolektif sosyal haklar .. .ilh.) tanımaktadır. Ve nihayet 1970'1i yıllardan itibaren 

dünya kamuoyunun gündemine giren <<Üçüncü kuşak haklan>> -ki bunlar arasında en 

yoğun tanımaya konu olan hak, çevre hakkıdır- yer almaktadır3. "Bununla birlikte, her 

insani hedefi bir hak haline dönüştüımekle, devletler, kayıtsızlığın giderek artması ve tüm 

insan haklarına karşı önemsenmemesine davetiye çıkarma riskini taşımaktadırlar"4 

biçiminde görüşler de ileri sürülmektedir. 

1876 Anayasasında temel haklar <<Tebaai Devleti Osmaniyenin Hukuk-i 

Umumiyesi>> başlığı altında (m.8-26) düzenlenmiştir5. Anayasadaki temel hakların belli 

1 Anayasa Mahkemesi bu ifadeleriyle, "özgürlüklerin sınırlanmasını, toplumsal, dengeli yaşam düzeninin 
sürdürülmesi, kişilerin hak ve özgürlilklerden yararlanabilmesi için zorunlu gördüğü gibi ; demokrasinin 
sınırsız özgürlük demek olmadığını, hatta demokrasiyi korumak için de özgürlüklerin sınırlanması gerektiğini 
belirtmektedir. Böylece A YM, bu kararıyla, sadece siyasal özgürlüklere ilişkin olarak değil, tüm özgürlükleri 
kapsayan ... <<militan demokrasi>> anlayışını vurgulamaktadır". Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.206. 
2 Yilzbaşıoğlu, a.g.e., s.210. 
3 Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, s.37-38. 
4 USIA, a.g.e., s.27. 
5 Bugünkü anlamda 1876 Anayasasının Başlangıç'ı sayılabilecek "Sureli Münifei Hattı Hümayun (Padişahın 
yüce el yazısının sureti)", bu Anayasanın Tanzimal'tan beri süregelen çabaların bir sonucu olduğunu 
belirtmektedir. Yine bütün Osmanlıların "nimeti hürriyet ve adalet ve müsavattan bila istisna müstefit" 
olmaları için Anayasanın yapıldığı belirtiliyor. Bu durumda, özgürlük ve eşitlik Anayasanın ilkelerinden 
sayılmalıdır. Mumcu, a.g.e., s.165. Metin için Bkz. GözübüyOk-Kili, a.g.e., s.25-26. 
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başlı olanları şunlardır : Osmanlı Devleti uyruğu olan herkes, din ve mezhebi ne olursa 

olsun Osmanlıdır (m.8). Bütün Osmanlılar kişi özgürlüğüne sahiptir (m.9). Osmanlı 

Devleti'nin dini İslamdır (m.2). Bununla birlikte, düzen ve genel ahlakı ihlal etmemek 

koşuluyla, diğer dinlerin ve cemaatlere verilmiş olan mezhep ayrıcalıklarının serbest bir 

şekilde yürütülmesi Devlet'in korumasındadır (m. 11). Ayrıca, basın özgürlüğü (m.12), 

ticaret, sanat ve tarım için şirket kurabilme özgürlüğü (m.13), dilekçe ve şikayet hakkı 

(m.14), öğrenim özgürlüğü (m.15) tanınmıştır. İşkence ve diğer her çeşit eziyet kesinlikle 

ve tamamen yasaktır (m.26)1. Görüldüğü üzere, 1789 Fransız Bildirisi'nin 1876 

Anayasasına büyük etkisi bulunmaktadır2. 1876 sisteminde, siyasi katılımı sağlayacak 

siyasi parti kuıma, toplantı özgürlükleri ve demek kuıma haklan tanınmamıştır. 

1909 Değişikliği'nde, temel haklar konusundaki değişikliklerin demokratikleşme 

yönünde olduğu söylenebilir3. 1876 yalnız cezalandırmalara karşı koruma getirirken, bu 

kez hem cezalandıımalar hem de tutuklamalar bakımından kanuna uygunluk koşulu 

getirilmiştir (m.10). Basın özgürlüğü bakımından, basının ön denetime tabi tutulamayacağı 

(m.12) hükmü getiıilmek suretiyle, sansür önlenmiştir. Anayasa eklenen 120. madde ile de, 

Osmanlı uyruklarının toplantı ve demek kurma haklarının tanındığı da görülmektedir. 

1921 Anayasasında temel haklar bakımından bir düzenleme bulunmamakla 

birlikte, bu konuda 1876 Anayasasının hükümleri söz konusudur. Ancak, BMM 

özgürlükler konusunda her türlü düzenlemeyi yapabilir. "Hıyanet-i Vataniye Kanunu" ile 

"İstiklal Mahkemeleıi" kuıulması bu duruma örnek olarak gösterilmektediı4. 

1924 Anayasası ise, 1789 Fransız Bildirisi'nin etkilerini tüm ağırlığıyla 

taşımaktadır5. <<Her Türk, hür doğar, hür yaşar. Hürriyet başkasına muzır olmayacak her 

türlü tasarrufta bulunmaktır>> (m.68). Yine aynı maddeye göre, özgürlük doğal haklardan 

1 İşkenceye dair 26. maddenin, modem insan hakları doktrinine uygun, kesin ve istisna tanımayan tek hak 
olarak Anayasada düzenlendiği görülmektedir. Bkz. Mumcu,a.g.e., s.166. 
2 Bkz. Mumcu, a.g.e., s. 166 ; Akın, Kamu Hukuku, s.309-10. 
3 Tanör, ösınaıılı-Türk, s.157. 
4 Bkz. Mumcu, a.g.e., sl80. Yine, Meclis'te siyasi partilerin temsil edilmesi gibi bir durum bulunmamakla 
birlikte, çeşitli gruplar oluşmuştu. Bu gruplar her ne kadar bir parti disiplinine benzer bir düzen içinde 
değillerse de, Meclis, söz özgilrlilğil bakımından her türlil dilşilncenin rahatlıkla ifade edildiği bir 
parlamentodur. a.g.e., s.177-78. 
5 Mumcu, a.g.e., s.185 ; Akın, Kamu Hukuku, s.310 ; Tanör, Osmanlı-Türk, s.250 ; Mehmet Akad, 
"1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinin Getirdiği Özgilrlilk Anlayışı ve Türk Anayasalarına 
Etkisi", Hukuk Araştınnaları. C.5, Sy.1-3, (1990), MÜHF. Yayını, s.32. 
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· olup, sının, başkalarının özgürlüğünün sınırıdır. Anayasanın 88. maddesi, Türklük 

tanımını vermektedir : <<Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık 

itibariyle (Türk) ıtlak olunur>>l. Temel haklar, Anayasanın Beşinci Fasırında <<Türklerin 

hukuku ammesi>> başlığı altında (m.68-88) düzenlenmiştir. Bunların yanısıra seçme 

(m.10) ve seçilme (m.11) hakları ile, devlet memuru olabilme (m.92) ile ilgili hükümler de 

temel haklar kapsamındadır. 

Anayasanın 69. maddesi kanun önünde eşitlik ve her türlü ayrıcalığın 

yasaklanmasını öngörürken, 70. madde ile, Türklerin bir doğal haklar listesi 

verilmektedir2. 1924 Anayasasının klasik temel hak ve özgürlüklerin hemen tamamını 

düzenlediği görülmektedir3. Dolayısıyla, Anayasa ve öngördüğü devlet felsefesi, liberal ve 

bireycidir. Kişinin kendi geleceğini yine kendisinin düzeltmesi gerektiği inancı söz 

konusudur. Bu nedenlerle, 1924 Anayasasında sosyal haklar yer almamaktadıı4. 

1961 ve 1982 Anayasaları aynı sistematiğe sahip olup, temel haklar, <<Temel 

Haklar ve Ödevler>> başlığı altında dört bölümde düzenlenmiştir. Bunlar; Genel hükümler, 

kişinin hakları ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ile siyasi haklar ve 

ödevlerdir5. 1961 Anayasası ile, tarihimizde ilk defa bu kapsamda bir düzenleme 

getiıilmiştir. Bir diğer önemli husus da, <<Haklar>> ile birlikte <<Ödevler>> sözcüğüne de 

yer verilmesidir. Bu bakımdan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 

29/1. maddesinin ve diğer demokratik bildirilerin etkisini taşımaktadır. Bununla birlikte, 

1961 Anayasası, hak ve görev arasında, özgürlüğe öncelik veren bir denge kunnuştuı·6. 

Her iki Anayasa, insan haklannı ve temel haklan ayn ayrı ifade etmişlerdir. 1961 

Anayasasının Başlangıç kısmında <<İnsan hak ve hiirriyetlerini...gerçekleştirmeyi ve 

1 Anayasanın 68. maddesi 1789 Bildirisiyle karşılaştırıldığında, Bildiri'nin 1. ve 4. maddelerindeki esasların 
söz konusu olduğu görülmektedir. Akad, a.g.m., s.32. 
2 1924 Anayasası madde 70 : <<Şalısi masuniyet, vicdan, tefekkür, kelam, neşir, seyalıat, akit, sayüamel 
(çalışma), temellük ve tasarruf, içtima, cemiyet, şirket hak ve hürriyetleri Türklerin tabii hukukundandır>>. 
3 Tanör, Osmanlı-Türk, s.251. 
4Tanör, Osmanlı-Türk, s.252. Bununla birlikte Tanör, Anayasa bağlamında olup, kanunlar ve diğer mevzuat 
bakımından Türk Hukuk sisteminin sosyal haklara ve sosyal güvenlik sistemine yabancı olmadığını ifade 
etmektedir. Bkz. a.g.e., s.252. 
5 Temel hakların bu düzenleniş biçiminin tamamen bir tercih sorunu olduğu (Mumcu, a.g.e., s.199.) ve bu 
sıralamanın Alman hukukçusu Georg Jellinek'in sııııflandırması olduğu (Soysal, a.g.e., .192.) yönünde 
görüşler bulunmaktadır. 

6 Mumcu, a.g.e., s.199. Birleşmiş Milletler Bildirisi'nin 29/1. maddesi şu şekildedir : <<Herkesin, 
kişiliğinin özgürce ve tam gelişmesine imkan veren topluluğa karşı ödevleri vardır>>. 
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teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal 

temelleriyle kurmak>> şeklinde bir ifade bulunmaktadır. 1982 Anayasası ise, Başlangıç 

bölümünde insan hakları ifadesini kullanmamıştır. Her iki Anayasanın 2. maddeleıinde 

insan haklan ile ilgili ifadeler bulunmaktadır. 1961 Anayasası <<insan haklarına dayalı>> 

ifadesini kullanırken, 1982 Anayasası <<İnsan haklarına saygılı>> ifadesini kullanmıştır. 

Bu farklılıklar öğretide farklı biçimlerde yoıumlanmıştırl. 

1961 Anayasasının Başlangıç ve 2. madde ile bu arada 10. madde2 ifadeleıinden 

çıkarılan sonuç, insan haklarının devletin temel niteliği olduğu ve dolayısıyla da 

özgürlüğün esas olduğudur3. Yine bu düzenlemenin sonucu olarak, "artık siyasal 

iktidarların tüm haklar katogoıilerini uygulamaya geçirmek için görevler yüklenmiş olması, 

18. yüzyılın insanın davranış alanını belirleyen ve karışmayan devlet anlayışı"4 

terkedilmektedir. Diğer bir ifadeyle,1961 Anayasası bu felsefi yaklaşımı (Devletin görevi

kişinin hakkı bağlamı) ve içerdiği yeni haklar kategorisi ile (sosyal ve ekonomik haklar) 

1924 Anayasasının benimsediği 1789 anlayışından ayrılmaktadır5. 

1982 Anayasasının Başlangıç kısmında insan haklan ile ilgili bir ifadenin 

bulunmamasına karşılık, <<hün-iyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk 

1 Bu farklı kullanım ve 1982 Anayasasındaki maddenin yazılış biçimi üzerine iki değişik yaklaşımdan biri şu 
şekildedir : "İnsan haklan, artık, devletin temeli sayılmaktan, onun <<dayandığı>> kavramlar ve değerler 
bütünü olmaktan çıkmıştır. Devlet, başka amaçlar için vardır; 2. maddenin <<insan haklarına saygı>>dan da 
öne aldığı ve devleti içine yerleştirdiği kavramlar olan <<toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet 
anlayışı>> için vardır. Topluµıun huzurunu sağlamak, ulusal dayanışmayı gerçekleştirmek ve adalet 
anlayışını egemen kılmak çerçevesinde varolan, bu çerçeve içinde yer alan devlet, yine de başıboş ve keyfi 
davranamayacak, insan haklarına <<saygılı>> olacaktır. İnsana yine değer verilmesi, insan onurunun yine 
kollanması gerekecektir ama, insan hakları artık devletin varoluş nedeni olmaktan çıkmıştır". Soysal, a.g.e., 
s.191-92. Diğer bir görüş ise Şu şekildedir : "1961 Anayasasının <<insan haklarına dayalı>> deyiminin 
yerine, 1982 Anayasası (m.2) <<insan haklarma saygılı>> deyimini kullanmıştır. Bu iki deyim arasında, bir 
anlatım farkı ötesinde temel bir anlam ve yaklaşım farkı olduğunu savunmak güçtür. 1982 Anayasasının 
2'nci maddesinin yazılış tarzının uyandırabileceği başka bir tereddüt de, <<toplumun huzuru, milli dayanışma 
ve adalet>> kavramlarının, insan haklarına saygılı devleti nitelendiren, daha doğrusu onun çerçevesini 
oluşturan kavramlar olarak mı, yoksa ondan tamamen bağımsız olarak mı kuIIaıııldığıdır ... Bizce, bu iki 
ibarenin virglllle ayrılmış olması sebebiyle ikinci yorumun benimsenmesi ve insan haklarına saygının, 
toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet kavramları ile çerçevelendirilmiş olmadığının kabulü daha doğru 
olur". Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.74. Bu konu hakkındaki diğer bazı görüşler için Bkz. Tanör, İki 
Anayasa, s.131-32 ; Mumcu, a.g.e., s.229-31 ; Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.133-37. 
2 <<Temel hakların niteliği ve korunması>> başlığı taşıyan 10/2. maddesi hükmü şu şekildedir: <<Devlet, 
kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru , sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşamayacak 
surette sınırlayan siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırır, insanın maddi ve manevi varlığının 
gelişmesi için gerekli şartları hazırlar>>. 
3 Tanör, İki Anayasa, s.25. İnsan hakları kavrrunı Türk Anayasalarında ilk kez 1961 Anayasasıyla 
kullanılmıştır. Mumcu, a.g.e., s.199. 
4 Akad, a.g.m., s.33. 
5 Akad, a.g.m., s.33. 
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düzeni>> amacı belirtilmiştir. Fakat, <<bu Anayasada gösterilen>> denilmek suretiyle, 

Anayasanın belirttiği sınırlar dahilinde bir özgürlükçü demokrasi kabul edilmektedirl. Yine 

Başlangıç'm sekizinci paragrafında <<Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve 

. hürriyetlerden ... yararlanarak ... maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve 

yetkisine doğuştan sahip olduğu>> biçimindeki ifade, doğal hak doktrinini benimsediği 

izlenimini uyandırmaktadır. Ancak <<bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetler>> söylemi 

de, pozitivist hak anlayışını ifade etmektedir. Anayasanın ifadesindeki bu belirsizlik -doğal 

hak göıüşü ile pozitivist hak anlayışının bağdaştırılması- karışıklığa neden olmaktadır2. 

1982 sistemindeki yaklaşımlardan birisi de, Anayasanın 5. maddesindeki 

düzenleme ile ilgilidir. <<Devletin temel amaç ve görevleri>> başlığını taşıyan maddeye 

göre, <<Devletin temel amaç ve görevleri ... kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk 

devleti ve adalet ilk:eleıiyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal 

engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları 

hazırlamaya çalışmaktır>>. Bu düzenleme bakımından da farklı görüşler söz konusu 

olmuştur. Bir görüşe göre, bu hüküm 1961 Anayasasının 10/2. maddesi ile paralel olarak 

hem devlete karşı ileri sürülebilecek ve korunacak temel hak ve hürriyetler anlayışına, hem 

de sosyal devletin özgürleştirici anlayışına yer vermektedir3. Diğer bir yaklaşım biçimi ise, 

Anayasada düzenlenen temel haklan dahi toplumun huzur ve mutluluğu yanında ikinci plana 

itmiş olma sonucunu dqğurmakta ve bu maddedeke ifade tarzı, 2. maddedeki "insan 

haklarına dayalı değil, saygılı devlet" ilkesi ve yaklaşımı ile bu anlamda uyumludur4. 

Yine 196l'den f;ırklı olarak, temel hak ve özgürlüklerin, kişinin topluma, ailesine 

ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da içerdiğine ilişkin hüküm (m.12/2), en 

başta gelen insan haklarının hiçbir karşı hakla donatılamayacağı yönünde eleştiıilmiştir5. 

1 Bkz. Mumcu, a.g.e., s.229; Tanör, lki Anayasa, s.131. 
2 Bkz. Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.74; Tanör, İki Anayasa, s.131. 1982 Anayasasının bu konuda 
"sentezci" bir yaklaşım benimsediği de ileri sürülen görüşler arasındadır. Bkz. Akad, a.g.m., s.33-34. 
3 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.74-75. 
4 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.136. 
5 Bkz. Mumcu, a.g.e., s.231 ; Soysal, a.g.e., s.193-94. 
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1982 Anayasasının 1961 Anayasasına oranla temel haklar bakımından devlet 

otoritesine ağırlık vermiş olduğu göıülmektedir 1. Bununla birlikte, temel haklar ile ilgili 

maddelerin yazımında, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası insan haklan sözleşmeleri ve 

özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyum ve paralellik sağlanmasına -özellikle 

13, 14 ve 15. maddelerde- çaba gösterildiğinin gözlemlendiği ileri sürülmektedir2. "Bu 

çerçevede, gerek Anayasa'da yeralan hakların yorumlanmasında, gerek Sözleşme 

hükümleıinin yoıumlanmasında, Anayasa Mahkemesi (ve belki de diğer mahkemeler) Divan 

ve Komisyon'un değerlendirme ve yorumlarından faydalanarak, <<Ortak Avrupa 

Standart>>ını yakalamağa çalışmaktadır. Nitekim Anayasa Mahkemesi, son kararları ile 

(E.1992/8, K. 1992/39, KT. 16.6.1992, R.G. 6.10.1992-21367) Divan kararlarına 

doğıudan yollama yapmanın yolunu açmıştır"3. 

4. Temel Hakların Sınırlanması 

a. Olağan Dönemlerde 

1876 Anayasası temel hakları <<kanun dairesinde>> tanımıştır. 1876 sisteminde 

Padişahın yasama gücü bakımından sahip olduğu yetkiler -töresel ve kişisel kaygılan 

dışarıda- gözönüne alındığında, tanınan özgürlüklerin sonsuz derecede sınırlanabileceği 

görülmektedir4 Osmanlı uyruklarının haklarını savunmak için, yakındıkları her konuda 

1 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.75. Olorite-özgürlük dengesinde 1982 Anayasasının devlet otorilesine 
ağırlık verdiği Yargıtay ve Anayasa Malıkemesi kararlarıııda da kabul edilmektedir. Bkz. YHGK. E.1980/4-
1714, K.1983/803, k.t. 14.9.1983, YKD. Sy.11 Kasım 1983, s.1591; AYM. E.1984/14, K.1985/7, KT. 
13.6.1985, AYMKD. Sy.21, s.173. Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesinin daha sonraki kararlarında, 
Anayasayı özgürlükçü okumaya başladığı görülmekledir : "Anayasa, özgürlükçü bir görüşü benimsemiştir. 
Gerçekten de, Anayasa'nın 2.nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeli'nin insan haklarına saygılı bir devlet 
olduğu belirtildikten sonra, 5.nci maddesinde kişinin hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet 
ilkeleriyle bağdaşmayacak suretle sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırınaya, insanın maddi 
ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmasını, Devletin temel amaç ve görevleri 
arasında saymıştır". E. 1985/8, K.1986/27, KT. 26.11.1986, AYMKD. Sy.22, s.365. 
2 Ôzbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.75. Aynı yönde Bkz. Süheyl Batum, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi Ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri, İstanbul, lÜHF. Yayını, 1993, s.174. Türkiye, 
Avrupa İnsan Hakları Koınisyonu'na bireysel başvuru hakkını (R.G. 21.04.1987-19438) ve Avrupa İnsan 
Hakları Divanı'nın zorunlu yargı yetkisini (R.G. 27.09.1989-20295) kabul etmiştir. 
3 Batum, a.g.e., s.174. 
4 Mumcu, a.g.e., s.168. 



55 

yetkililere dilekçe verme hakkını (m.14) ve <<tabii hakim>> ilkesiyle birlikte 

azımsanmayacak yargısal güvenceleri getiren 1876 Anayasası, 113. maddesiyle bütün 

bunları yok etmektedirl. Bu madde hükmüne göre, hükümetin güvenliğini bozdukları polis 

soruşturması sonucunda belli olanları, Padişah Osmanlı Ülkesi dışına çıkarmak ve 

<<teb'id etmek>> yetkisine sahiptir. 

Temel hakların <<kanun dairesinde>> tanındığı gözönüne alındığında, 1909 

Değişikliğinde temel hakların sınırlanması konusunun yasama yetkisindeki değişikliklerle 

birlikte değerlendrilmesi gerekir. Daha önce de gördüğümüz gibi, 1909'la birlikte Meclisler 

Padişah iradesinden bağımsız olarak yasama sürecini başlatıp işletebilme durumuna 

gelmişlerdir. Yine, Şurayı Devletin kanun tekliflerini tasarılaştırması esası kaldırılmıştır. 

Padişahın mutlak veto yetkisi taliki vetoya dönüştürülmüştür. Burada ikinci önemli husus, 

113. madde ile Padişaha tanınan yetkinin kaldırılmasıdır. Her iki durum birlikte gözönüne 

alındığında, 1909 Değişikliğinin pusulası demokratikleşme yönünde olmuştur2. 

1921 anayasası temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir hüküm içermemekteydi. Bu 

dönemde konu ile ilgili olarak iki durumun varlığına dikkat etmek gereklidir. Birincisi 

ileride ayrıntılı olarak göreceğimiz üzere <<iki anayasalı>> bir olguyla karşı karşıya 

bulunulmasıdır. 1921 Anayasasına aykırı olmamak koşuluyla, 1876 Anayasasının 

hükümleri hukuken yürürlüktedir3. İkincisi ve asıl önemlisi, ülkede tek yetkili organ olan 

TBMM'nin özgürlükler konusu dahil her türlü düzenlemeyi yapacak bir güce sahip 

olmasıdır4. 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi 1924 Anayasası, 1789 Bildirisi'nin etkisini bütün 

ağırlığıyla taşımaktadır. Özgürlükler rejimi bakımından temel hakların sınırlanması ile 

ilgili olarak 68. madde hükmü de bu durumu ortaya koymaktadır: << ... Hürriyet, başkasına 

muzır olmıyacak her türlü tasaITufta bulunmaktır. hukuku tabiiyeden olan hürriyetin herkes 

için hududu başkalarının hududu hürriyetidir. Bu hudut ancak kanun marifetiyle tesbit ve 

tayin edilir>>. 

1 Mumcu, a.g.e., s.168; Tanör, Osmanlı-Türk, s.117. 
2 Tanör, Osmanlı-Türk, s.157. 
3 Bkz. Tanör, Osmanlı-Türk, s.216. 
4 Mumcu, a.g.e., s.180. 
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1924 sisteminde, eşitlik ilkesi ve işkence, zulüm yasaklan dışında her özgürlük, o 

özgürlükle ilgili kanunla düzenlenmektedir. 1961 anayasasına kadar <<denetim üstü>> bir 

niteliğe sahip bulunan TBMM'ni özgürlükler dahil sınırlayıcı bir olanak 

bulunmamaktaydıl. Dolayısıyla, azınlığın haklarının Meclis çoğunluğunun oyuyla ölçüsüz 

şekilde sınırlanma mümkündü2. 

1961 ve 1982 Anayasalarının temel hakların sınırlanması konusunda kabul 

ettikleri temel kural(1961 m.11, 1982 m.13) bazı noktalardan benzemekte, bazı noktalarda 

ise ayrılmaktadır. Sınırlamanın <<Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun>> olması ve 

<<kanunla>> yapılması benzer unsurlardır. Buna karşılık, sınırlama <<sebepleri>> 

bakımından ise önemli bir fark bulunmaktadır. 

1961 Anayasası, ilk metinde, temel hakların hangi sebeplerle sınırlanabileceğini, o 

temel hak ve hürıiyetle ilgili maddede beliıtmiştir. Fakat açık bir genel sınırlama sebepleri 

ile ilgili bir hüküm koymamıştır. Bununla birlikte, m. l 1/2'de, <<Kanun, kamu yaran, 

genel ahlak, kamu düzeni, sosyal adalet ve milli güvenlik gibi sebeplerle de olsa, bir hakkın 

ve hürriyetin özüne dokunamaz>> hükmüne yer vermiştir.Bu hükmün, her maddede 

belirtilen özel sınırlama sebeplerine ek bir <<genel sınırlama sebebi>> mi oluşturduğu, 

yoksa sadece anılan sebeplerle de olsa bir hak ve hürıiyetin özüne dokunulamayacağını 

belirtmek amacını mı taşıdığı doktrinde çok tartışılmıştır3.Söz konusu hükmün tüm temel 

haklar için geçerli genel sınırlama sebepleri oluşturduğu ve bunun genel sınırlama sebebi 

olmadığı şeklinde iki grupta toplanıldığı görülmektedir4. 

11. madde 1971 yılında 1488 sayılı kanunla değişikliğe uğramıştır. Yapılan 

değişiklikte, temel hakların sınırlanma sebepleri 11. maddenin birinci fıkrasında 

belirtilmiştir : <<Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğünün, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel 

ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde 

gösterilen özel sebeplerle, anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, kanunla 

1 Mumcu, a.g.e., s.188. 
2 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 11. 
3 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.75-76. 
4 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.210. 
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sınırlanabilir>>. Bu değişiklikle madde üzerindeki tartıimalar ~mmı erttitilmek itıtenmiı. 

ancak konu ile ilgili tartışmalar yeni metin üzerinde de devam etmiştirl. 1971 değişikliği, 

sınırlama sebeplerini arttırmakla kalmamış, <<özgürlüklerin kötüye kullanılamaması>> 

(m.11/3) kavramını da getirmiştir2. 

Uygulamada ise Anayasa Mahkemesi, değişiklik öncesi Anayasanın 11. 

maddesinin ikinci fıkrasını çoğunlukla tüm hak ve özgürlükler için geçerli genel sınırlama 

maddesi olarak kabul etmiş, değişiklik sonrasında vermiş olduğu kararlarında da, 11. 

maddenin birinci fıkrasını, tüm temel hak ve özgürlükler için geçerli genel sınırlama 

maddesi olarak nitelendirmiştir3. 

1982 Anayasanın 13. maddesindeki düzenleme, bu tartışmaya son verme amacını 

taşımaktadır : <<Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğünün, milli egemenliğin, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel 

asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması korunması amacı ile 

ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngöıülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve 

ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir. Temel hak ve hürıiyetlerle ilgili genel ve özel 

sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gerekleıine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç 

dışında kullanılamaz. Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve 

hürıiyetleıin tümü için geçerlidir>> .. 

Bu düzenleme ile, 1961 Anayasası dönemindeki tartışmalara son verilmiştir. Bu 

durum madde gerekçesinde de beliıtilmiştir. 1982 Anayasası 1961 'den farklı olarak <<milli 

egemenliğin>> ve <<genel asayişin>> korunmasını da genel sınırlama sebeplerine 

eklemiştir. Yine, 1982 Anayasası 1961 'e oranla, temel hak ve özgürlükleıin düzenlendikleıi 

maddelerdeki özel sınırlama sebeplerini arttırmıştır. Bununla birlikte 13. maddenin 

gerekçesinde de belirtildiği üzere, maddede sayılan sınırlama sebeplerinin bütün hak ve 

özgürlükler için geçerli sınırlama sebepleri olması, bütün temel hakların mutlaka ve bu 

sınırlama sebeplerinin tümüyle sınırlanacağı anlamına gelmemektedir4. 

1 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 76. 
2 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.212. 
3 Bkz. Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.211-12 ve anılan Anayasa Mahkemesi kararlan. 
4 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.213. 
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Sınırlamanın güvencesi bakımından her iki Anayasadaki çarpıcı farklılık, 

<<hakkın özü>> ve <<demokratik toplum düzeninin gerekleri>> ölçütleridir. 1961 

Anayasası 1949 Bonn Temel Yasasından mülhem olarak, kanunun temel hak ve 

hürriyetlerin özüne dokunamayacağı ilkesini kabul etmiştir (m.11/2).Temel hak ve 

hürriyetlerin özünün ne olduğunu bütün hüıTiyetler için genel olarak tanımlamak mümkün 

değildir. Ancak bu konuda şu söylenebilir : Bir hak veya özgürlüğün özü, onun vazgeçilmez 

unsuru, dokunulduğu takdirde söz konusu özgürlüğü anlamsız kılacak asli çekirdeğidirl. 

1982 Anayasası ise, <<hakkın özü>> kavramına yer vermemiş, yerine 

<<demokratik toplum düzeninin gerekleri>> ölçütünü kullanmıştır.1982 Anayasası 

Kurucuları hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle uyum sağlamak, hem de öze 

dokunamama ilkesine göre daha açık ve daha kullanılabilir olduğu gerekçesiyle bu kriteri 

tercih etmişlerdir2. Bu bakımdan, <>demokratik toplum düzeni>> kavramının, hem kaynak 

hem de Anayasa-üstü ölçü norm değeri taşıması bakımından, Avrupa İnsan Hakları 

Kurumları'ndaki uygulaması büyük önem taşımaktadır3. 

1961 Anayasasında 197l'de yapılan değişiklikle, <<temel hak ve hürriyetlerin 

kötüye kullanılamayacağı>> hükmü (m.11/3,4) getirilmiş, 1982 Anayasası da ayrı bir 

madde (m.14) halinde bu dummu düzenlemiştir. Bu düzenlemelerin, aslında, temel hakların 

sınırlanmadıkları takdirde mutlak ve sınırsız olacakları gibi bir yanılgıdan kaynaklandığı, 

oysa hak ve özgürlüklerin kendi niteliklerinden, tabiatlanndan doğan <<objektif>> sınırlan 

olduğu ileri sürülmektedir. Buna göre, ilgili özgürlük, Anayasada hakkında hiçbir 

sınırlayıcı hüküm bulunmasa bile, ancak o öbjektif sınırlar içinde vardır. Örneğin, toplantı 

ve gösteri yürüyüşlerinin <<silahsız ve saldırısız>> olması zorunluluğunu 1982 

Anayasasının m.34/1 hükmü öngörmemiş olsaydı dahi, hiç kimse, bu hakkın <<silahlı ve 

saldırılı>> olmayı kapsadığını ileri süremezdi4. 

b. Olağanüstü Dönemlerde 

1 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.81. 
2 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.294. 
3 Yilzbaşıoğlu, a.g.e., s.297. 
4 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.85. 
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1876 sisteminde yürütmünin başında bulunan ve hatta bu gücün ta kendisi olan 

(m.7,27) Padişahın kullanabileceği bir başka yetki de, 113. maddede düzenlenmiştir. Buna 

göre, hükümet olağanüstü durumlarda (öıfi idare/sıkıyönetim) özel düzenlemelerle (nizamı 

mahsus) ülkeyi yönetebilir. Yine aynı madde ile, Padişaha tanınan, ülkeden <<ihraç>> ve 

<<teb'id>> etme yetkisi de gözönüne alındığında, temel hakların sınırlanması bakımından 

bir güvenceden söz etmek oldukça güçtür. Kaldı ki, bu madde Padişah tarafından pek çok 

kez kullanılmıştırl. 

1909 Değişikliğinde olağanüstü dönemlere ilişkin 113. madde hükmü, Padişaha 

doğrudan tanınan <<ihraç>> ve <<teb'id>> etme yetkisi dışında muhafaza edilmiştir. 

Temel hak ve özgürlüklere ilişkin her hangi bir hüküm içeımeyen 1921 Anayasası 

bakımından, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, zaten olağanüstü bir dönemde tek yetkili 

organ -olağanüstü yetkileri haiz- TBMM'nin varlığı söz konusudur. Dolayısıyla, her türlü 

kararı alabilme ve uygulayabilme gücüne sahiptir. 

1924 Anayasasının 86. maddesi olağanüstü döneme ilişkin hükümleri 

içermektedir. Buna göre, savaş, savaşı gerektirecek bir durum, ayaklanma veya vatan ve 

Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma olduğunu gösterir kesin belirtiler 

görüldüğünde, Bakanlar Kurulu süresi bir ayı geçmemek koşuluyla sıkıyönetim ilan 

edebilir ve hemen Meclisin onamasına sunar. Meclis süreyi uzatabilir ya da kısaltabilir. 

Sıkıyönetim, kişi ve konut dokunulmazlığının, basın, gönderişme, dernek, ortaklık 

hürriyetlerinin geçici olarak sınırlanması veya durdurulması sonucunu doğurur. 

Sıkıyönetim durumunda dokunulmazlığın ve diğer hürriyetlerin nasıl sınırlanabileceği ya 

da duıudurulabileceği kanunla gösterilir. 

86. maddenin dikkati çeken özelliği, sıkıyönetim durumunda sınırlanabilecek ya 

da askıya alınabilecek temel hakların, Anayasa'da sayılıp gösterilmesidir. 1961 ve 1982 

Anayasalarında ise böyle bir sınırlama bulunmamaktadır2• 

1 Mumcu, a.g.e., s.168. 
2 Tanör, Osmanlı-Türk, s.253. 
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Olağanüstü yönetim usullerine ilişkin olarak 1961 'den sonra ikili bir ayrımın 

Anayasalarımızda düzenlendiğini göımekteyiz. Bu iki ayn kategoıi, <<olağanüstü haller>> . 

ve <<sıkıyönetim ve savaş hali>> olarak, 1961 Anayasasının 123. ve 124. maddelerinde, 

1982 Anayasasının ise 119-12. maddelerinde <<olağanüstü haller>>, 122. maddesinde de 

<<sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali>> düzenlenmiştir. 

Bununla birlikte, her iki Anayasa arasında önemli farklılıklar görülmektedir. Her 

şeyden önce, 1982 Anayasası, 1961 Anayasasının 123. maddesine açıklık getirmek 

suretiyle, olağanüstü hal nedenlerini tek tek sayma yoluna gitmiş, 1961 Anayasasının 124. 

maddesindeki <<sıkıyönetim ve savaş hali>>ni ikiye bölmüştür. 1982 Anayasası, 

yaygınlaşan, ancak daha az şiddet olaylarının söz konusu olduğu durumları biraz daha 

genişleterek <<olağanüstü haller>> kategorisine almış; şiddet olaylarının daha vahim 

olduğu durumları ise, <<sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali>> kategorisinde 

bırakmıştır. 

Bir başka yenilik, 1961 'de <<olağanüstü hal>> ya da <<sıkıyönetim ve savaş 

hali>> ilanına karar vermek yetkisi Bakanlar Kuruluna tanınmışken, 1982 Anayasasının 

119-122. maddelerinde, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu 

yetkili kılınmıştır. Yine, 1982 Anayasasının 120. ve 122. maddelerinde düzenlenen 

durumlarda Milli Güvenlik Kurulunun görüşünün alınması gerekli kılınmıştır. 

Diğer bir farklılık, 1961 Anayasasında olağanüstü yönetim usullerini gerektiren 

düzenlemelerin <<kanunla>> yapılması gerekirken, 1982 Anayasası <<kanunun>> 

yanında üstelik bir yetki kanunu da olmaksızın, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan 

Bakanlar Kurulunun KHK'lerle de düzenleme yapabileceğini öngöımüştür1 • 

1982'nin 196l'e oranla getirdiği en önemli yenilit ise, 1961 Anayasasında 

olmayan 1982 Anayasasının 15. maddesi hükmüdür. <<Temel hak ve hürriyetlerin 

kullanılmasının durdurulması>> kenar başlıklı 15. madde, olağanüstü dönemlerde temel 

hakların kullanılmasına ilişkin bu döneme özgü sınırlama nedeni, yönetimi ve ölçüleri 

1 Bu düzenlemenin <<yasama yetkisinin devredilmezliği>> ilkesi karşısındaki durumu üzerinde ileride 
duracağız. 
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içeren, olağan dönemlerdeki temel haklar rejiminden oldukça farklı, aynk ve ikinci bir rejim 

öngörmektedir ı. 

1982 Anayasının 15. maddesindeki düzenleme, 1961 Anayasasının değişik 124. 

maddesinin yorumundan çıkan duruma oranla, özgürlüklerin korunması bakımından üç 

üstünlük taşımaktadır. Birincisi, <<ölçülülük>> ilkesinin açıkça kabul edilmiş olmasıdır2. 

Buna göre, bu dönemlerde, temel hakları kısmen veya tamamen durduran ya da bunlar için 

Anayasada öngörülen güvencelere aykırı olabilen önlemlerin -Avrupa İnsan Haklan 

Sözleşmesi'nde olduğu gibi-, <<durumun gerektirdiği ölçü>> (olağanüstü dönemlere özgü 

ölçülülük ilkesi) ile kayıtlı olmasıdır3. İkincisi, bu dönemlerde alınan önlemlerin 

<<milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükleri>> ihlal etmemesi öngörülmüştür. Bu 

yükümlülüklerden kastedilen, Türkiye'nin taraf olduğu çeşitli insan haklarına ilişkin 

uluslararası sözleşmelerdir. Üçüncü olarak ise, 15. maddenin ikinci fıkrası ile, olağanüstü 

yönetim hallerinde dahi, hiçbir şekilde durdurulamayacak ve ihlal edilemeyecek bazı temel 

hak ve özgürlüklerden oluşan bir çekirdek alan öngörülmüş olmasıdır4. Bu hükme göre, 

<<Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana 

gelen ölümler ile, ölüm cezalarının infazı dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve 

manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini 

açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe 

yürütülemez; suçluluğu mahkeme karan ile saptanıncaya kadar suçlu sayılamaz>>. 

il. ŞEKLİ ÜSTÜNLÜK 

A. ANA YASANIN ŞEKLİ ANLAMI 

Anayasanın maddi üstünlüğünün yanında, hukuki üstünlüğünün olması gerekir. 

Anayasa bu yolla tecavüzlerden korunabilir. Bunun için de, anayasa bir takım şekil 

1 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.322-23. 
2 Öz budun, Türk Anayasa Hukuku, s.87. 
3 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.323. Ölçülülük ilkesi için Bkz. Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.80-81 ; 
Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.284-93. 
4 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.88. 
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şartlarına bağlanmaktadırl. Hukuki bir gerçek olarak anayasa normunun yaptırıma 

bağlanması, anayasanın şekli tanımını gündeme getirmiştir 2. 

Şekli anayasa, aynı zamanda anayasanın yazılı olması anlamına gelir3. 

Yapılışındaki ya da değiştirilişindeki usulle tanımlanır. Şekli anlamda anayasa, açıklığı ve 

kesinliği bakımından yararlıdır. Anayasanın yapılışı, belli bir organ tarafından belli bir 

usule uyulmasıyla ve yazılı biçimde ortaya çıkmasıyla olmaktadır. Dolayısıyla, içerdiği her 

konu, şekil bakımından anayasa kuralı niteliğindedir. Ancak, zorunlu olarak yalnızca 

devletin işleyişi ile ilgili anayasal nitelikte kuralların bulunmaması da sakıncalı bir 

husustur4. 

Çoğunlukla maddi ve şekli anayasa anlayışları bir arada bulunurlar. Yani anayasal 

konular için anayasal usuller uygulanır. Bununla birlikte, şekli anayasa olmaksızın maddi 

anayasa olabileceği (İngiltere örneğinde olduğu) gibi, anayasal usullere uyularak maddi 

bakımdan anayasal nitelikte olmayan konular da anayasada yer alabilmektedir5. Aslında bir 

anayasa kuralı olmamakla birlikte, anayasada yer alan bir kural için,1893 yılında İsviçre 

Anayasasına konan bir hükümle (m.25), bayıltılmadan kasaplık hayvanların kesilmesinin 

yasaklanmasını gösterebiliriz6. 

Anayasanın maddi ve şekli bakımlardan üstün olması, iç hukuk düzeninde en 

yüksek norm olması, farklı usul ve şekillere uyularak konması ve değiştirilmesi gibi 

durumlaı1 gerektirir?. 

B. ANAYASANIN YAZILI OLMASI 

Anayasanın şekli bakımdan üstünlüğü, her şeyden önce, anayasanın yazılı 

olmasını gerektirir. Anayasaların sınıflandırılmasında da, genellikle yazılı ve yazılı 

1 Başgil, a.g.e., s.494-95. 
2 Çağlar, a.g.e., s.80.' 
3 Yazılı anayasa ile şekli anayasanın farklı olduğu, ancak aralarında çok yakın bir ilişki olduğu da ileri 
sürülmektedir. Bkz. San, a.g.e., s.43. 
4 Teziç, Anayasa Hukuku, s.142. 
5 Teziç, Anayasa Hukuku, s.142. 
6 Wheare, a.g.e., s.44. 
7 Kubalı, a.g.e., s.86. 
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olmayan anayasalar ayrımı yapılmakta ve ikincisine yegane örnek olarak İngiltire 

gösterilmektedirl. Yazılı anayasa, bir anayasada olması gereken konuların, yetkili 

organlarca. belirli bir temel bir belge ya da metinler içinde toplanmasını ifade eder. Bu 

toplanma gerekli usullere göre yapılır. Yazılı anayasadan amaç, yönetenlerin yetkileriyle, 

yönetilenlerin haklarını, karşılıklı ödev ve görevlerini, aynı zamanda da sınırlarını 

belirtmektir2. Bu amacın kesin ve açık metinlerde belirmesi, kanunilik (legalite) ilkesinin 

güvencesi bakımından zorunlu görülmektedir3. 

Yazılı anayasaların ortaya çıkışının liberalizmin eseri olduğunu yukarıda 

görmüştük. Liberal rejimlerde kanunilik, yönetenlerin de dışında olan, üstün felsefi/hukuki 

ilkedir. Bu nedenle kanunilik anlayışı, liberal toplumlarda anayasanın üstünlüğüne 

dayanmaktadıı4. 

Yazılı olmayan anayasa sisteminde anayasa hukukunu oluşturan kuralların birçoğu 

yasalaştırılmış olabilmektedir. Ancak, yazılı olmayan anayasa sistemi bakımından anayasa 

kuralları, yazılı anayasa sisteminin aksine, şekilleri itibariyle belirli bir hiyerarşi 

oluşturmazlar. Yazılı hukukun arasında bir ayrıcalık yoktur5. 

C. ANA YASANIN YAPILIŞI 

1. Asli Kurucu İktidar 

a. Tanımı ve Niteliği 

1 Wheare, a.g.e., s.19. Yazılı bir anayasaya sahip olmayan devletler için Bkz. Eroğul, a.g.e., s.89-92. 
2 Tunaya, a.g.e., s.116. Yazılı anayasaya sahip olan ülkeler, bütün temel kurallarını tek bir resmi metinde 
toplamamaktadırlar. Anayasa hukukuna ilişkin belli baş~! kuralların içinde toplandığı üsttin nitelikte bir 
kanunun olması, yazılı anayasa sistemi için yeterlidir. Ustelik yazılı anayasa sistemi için, birden fazla 
kanunun olması da mümkündür. Eroğul, a.g.e., s.11. 
3 Kubatı, a.g.e., s.81. 
4 Teziç, Anayasa Hukuku, s.137. Yine, anayasanın içeriğinden kaynaklanan üstünlüğü, anayasanın yazılı 
olması durumunda herkes tarafından bilinmesi ve üstün kabul edilmesiyle birlikte, bu üstünlüğü daha da 
arttıracaktır. İktidar anayasaya aykırı hareket etmek istediğinde, bu nedenle, kamuoyunun tepkisinden de 
~ekinecektir. Başgil, a.g.e., s.494. 

Eroğul, a.g.e., s.11. 
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Anayasaların yapılmasına kurma ya da kuruculuk fonksiyonu denilmektedirl. 

Yerine getirdiği fonksiyonlar bakımından devlet gücü, yukarıda gördüğümüz gibi, 

Montesquieu'dan beri gelenek haline gelen bir ayrıma tabi tutulmuştur; Yasama, yürütme ve 

yargı fonksiyonları. Ayrım, mevcut bir devleti düzene sokma amacını taşımaktaydı. 

Ancak, 18. yüzyılın sonlarında meydana gelen gelişmeler, bu sorununun çok ötesinde, 

yepyeni biçimde bir devlet kurma sorununu doğurdu. Böylece, kamu gücünün dördüncü bir 

fonksiyonu ortaya çıktı2. İşte bu fonksiyonu yerine getiren, yani anayasayı yapmak 

suretiyle devleti hukuki ve siyasi olarak kuran güce, <<kurucu iktidar>> denilmektedir3. 

Günümüzde, egemenliğin geleneksel niteliklerinden sıyrılmış olarak <<hukuki 

bakımdan en üstün iktidar>> olarak anlaşıldığını kabul ettiğimizde, egemenlik devlet gücü 

ya da siyasi iktidar karşılığı olarak kullanılamaz. Yazılı bir anayasaya ve aynı zamanda 

hukuk normları hiyerarşisi bakımından <<anayasanın üstünlüğü>> ilkesine dayanan 

rejimlerde, en üstün otorite siyasi iktidar değildir. Siyasi iktidar karar alma, emir verme ve 

bunları yerine getirme bakımından zorlama gücüne sahip de olsa, <<sınırlı>> bir 

iktidardır. Çünkü, bu iktidarın sınırlarını anayasa çizmiştir. Dolayısıyla, gerçek üstün 

iktidarın anayasayı yapan iktidar olması gerekiı4. 

Bu durum göz önünde bulundurularak, anayasayı yapan iktidar <<kurucu 

iktidar>> olarak, anayasayı yapmak suretiyle hukuki statülerini saptadığı devlet organlan 

(yasama, yürütme, yargı) ise, <<kurulu>> veya <<kurulmuş iktidar>> olarak 

adlandırılmaktadır5. Kurucu iktidar üstün anayasa normlarını koymaktadır. Kurulu 

iktidarlar ise, kaynağını ve yetkileıini anayasadan almakta, bu yetkilerini anayasanın çizdiği 

sınırlar içinde kullanmaktadırlaı·6. 

Yine buruda yapılması gerekli bir diğer ayrım da, anayasayı yapan iktidar ve 

anayasayı değiştiren iktidar farklılığıdır. Birincisinin karşılığı olarak <<asli kurucu 

1 Teziç, Anayasa Hukuku, s.146. 
2 Eroğul, a.g.e., s.21. 
3 Teziç, Anayasa Hukuku, s.146. 
4 Kapani, Politika, s.62. 
5 Teziç, Anayasa Hukuku, s.146. 
6 Kapani, Politika, s.63. 
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iktidar>>, ikincisinin karşılığı olarak da <<tali>> ya da <<türev kurucu iktidar>> terimleri 

kullanılmaktadır 1. 

Kurucu iktidarın hukuki niteliği tartışmalı bir konudur. Bir görüşe göre, kurucu 

iktidar hukuk-dışı bir iktidardır. Bu görüş Can-e de Malberg, Esmein, Barthelemy gibi 

pozitivist yazarlarca savunulmaktadır. Bu yazarlara göre, asli kurucu iktidarın incelenmesi 

hukukçuların işi değildir. Çünkü, devletin ilk organizasyonunu belirleyen işlemleıin hukuki 

yorumu yapılamaz. Asli kurucu iktidarın hukuki nitelendirilmesinin yapılabilmesi için, 

hukukun devletten önce oluştuğunun kabulü zorunludur. Oysa, bu yaklaşım biçimi 

pozitivist düşünce tarafından kabul edilmez2. Aynı görüşe katılan Eroğul'a göre de "Yeni 

bir anayasanın yapılmasında söz konusu olan asli kuruculuğun özelliği, temel kural koyma 

yetkisini dayandıracak daha eski bir temel kurala sahip olmamasıdır. Bu hal, tipik olarak, 

yeni bir devlet kurulduğunda görülür"3. 

Bu konudaki diğer görüş ise, asli kurucu iktidarın hukuki bir iktidar olduğu 

yönündedir. Burdeau, Kubalı ve Duverger bu görüşü savunanlar arasındadır. Duverger, 

sorunu pozitif hukuk zemininde kalarak çözmeye çalışmıştır. İlk iki yazar ise, pozitivizm 

karşıtıdıı4. Burdeau, asli kurucu iktidarın hukukiliğinin bilinmesini, devrimleıin anlamının 

bilinmesine bağlamıştır. Burdeau'ya göre, devrim yeni bir hukuk düzeninin yaratılmasına 

işaret etmektedir5. Kubalı'ya göre "Bir ihtilal hareketi Anayasa dışında, onu çiğneyerek 

yapılmış bir hareket olduğu için kanunilikten mahrum ise de kanunların ve anayasanın 

üstünde yer alan bir hak ve adalet fikrine dayandığı taktirde meşrudur. Ve bu sebeple başarı 

ile neticelenmesinden müstakil olarak kendiliğinden bir hukuki değere sahiptir"6. 

Görüldüğü üzere, asli kurucu iktidarın hukuki niteliği tartışmalı bir konu. Bununla 

birlikte, devletin temel hukuk düzenini kurarken -kurulu iktidardan farklı olarak-

iradesini sınırlayan üstün pozitif hukuk kuralları ile bağlı değildir?. Ancak, kurucu iktidann 

koyacağı kuralların -sırf kurucu iktidar olduğu için- toplumda mutlaka daha büyük bir saygı 

1 Teziç, Anayasa Hukuku, s.146. 
2 Kemal Gözler, Kurucu İktidar, Ankara, 1991, s.26. 
3 Eroğul, a.g.e., s.23. 
4 Gözler, a.g.e., s.30. 
5 Gözler, a.g.e., s.31. 
6 Kubalı, a.g.e., s.90. 
7 Kapani, Politika, s.63. 
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ve itaatle karşılanacağı ileri süıülemez. Yapılan anayasa normlar hiyerarşesi bakımından en 

üstün norm da olsa, toplum gerçeklerine uyması gerekirl. 

b. Asli Kurucu İktidar Biçimleri 

Anayasanın bir kurucu iktidar tarafından yapılması, ilk olarak 18. yüzyılın 

sonlarına doğru Amerikalılar tarafından uygulanmıştır. 1789 İhtilali'nden sonra da, 

Fransızlar tarafından benimsenerek genişletilmiştir2. Amerikalılar anayasaya toplam içinde 

özel bir yer vermişlerdir. 17. yüzyıldaki İngiliz Devrimi Parlamentoya üstünlük sağlarken, 

Amerikan devrimi anayasanın üstünlüğünü doğurmuştur. Bunu sağlayabilmek için de, 

çeşitli yollara başvurmuşlardır. Anayasayı bir kurucu meclis hazırlayarak:, kabul edilmek 

üzere federe devletlere göndermiştir. Bu federe devletlerden birisi hariç (Rhode Island), 

tamamı bu iş için kurucu meclisler oluşturmuşlardır. Bunlar anayasa metninin 

onaylanmasını tartışarak, oylamışlardır. Anayasanın Başlangıç .kısmında "Biz Amerikan 

halkı. .. bu anayasayı yaptık ve kabul ettik" ifadesini kullanmışlardır. Bu suretle, iktidarın 

halk iradesine dayandığı dile getiıilmek istenmiştir. Bütün devlet organlan bu Anayasa ve 

ona dayanılarak yapılacak: kanunlar ve antlaşmalarla bağlı kılınmıştıı-3. 

Bir çok modem anayasa, işte bu Amerikan modelini ve bunun arkasında yatan 

hukuki ve siyasi kuramı takip etmiştir. Anayasayı yapma otoıitesine halk ya da halk adına 

hareket eden kurucu meclis sahiptir4. Salt hukuki açıdan bakıldığında, anayasalar yasa 

gücü vermeye yetkili olarak tanınmış olan organlarca yapıldığından, hukuki otoriteleri de 

bu bakımdan bulunmaktadır5. 

Kurucu iktidann niteliği rejimler~ göre değişiklik gösteımektedir. Bu bir hükümdar 

olabileceği gibi, bir diktatör de olabiJir6. Bunlar demokratik olmayan yöntemlerdir. Ancak, 

günümüzde anayasaların yapılması ve kabulü ile değiştirilme yöntemleri demokratik 

1 Kapani, Politika, s.66. 
2 Arsel, Demokrasi, s.238. 
3 Lipson, a.g.e., s.295. 
4 Wheare, a.g.e., s. 71. 
5 Wheare, a.g.e., s.73. 
6 Başgil, a.g.e., s.497. 
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esaslara bağlanmışurl. Bu bakımdan, anayasa hukukunda asli kuruculuk, monokratik ve 

demokratik olarak, geleneksel bir ayrıma tabi tutularak incelenmektedir2. 

aa. Monokratik Yöntemler 

Monarkın iradesiyle ortaya çıkan, ulusun kurucu iradesine ya hiç yer vermeyen ya 

da kısıtlı yer veren yöntemlerle hazırlanan ve kabul edilen anayasalar bu kategoriye 

dahildir. Bu tip anayasalar <<Ferman>> ve <<Misak>> olmak üzere iki biçimde 

belirmektedir3. 

Monarkın ya da hükümdarın tek taraflı iradesinin ürünü olarak ortaya çıkan 

anayasalar, ferman biçiminde anayasalardır. Anayasaların keyfi iktidarı sınırlaması göz 

önünde bulundurulduğunda, Monarkın kendi iktidarını bir anayasa ile sınırlamasına tarihi, 

siyasi ve sosyal nedenlerin yol açtığı görülmektedir. Fransa'da XVIII. Louis'nin tahta 

çıkışıyla kabul ettiği 1814 Anayasası ve İtalya'da Sardunya Kralı Charles Albert tarafından 

ilan edilen 1848 Anayasası, ferman anayasaya ömektiı4. 

Türk Anayasa Hukuku tarihinde. 1876 Anayasası da bir ferman anayasa 

niteliğindedir5. Anayasanın ilk taslağı Murat V. zamanından beri Anayasa çalışmaları 

yapan Mithat Paşa'nın hazırladığı 57 maddelik Kanun-ı Cedit adını taşımaktaydı. Ancak, 

bu taslağı benimsemeyeµ Abdülhamit II. , Sait Paşa'ya 1814, 1830, 1875 Fransız 

Anayasalarını çevirtti ve nazırlardan da bunları "notlamalarını" istedi. İkinci Anayasa 

taslağı da bu şekilde oluştu. Cemiyet-i Mahsusa adını taşıyan ve 28 kişiden (2 asker, üçü 

Hristiyan 16 sivil bürokrat ve ulemadan 10 kişi) oluşan, Server Paşa Başkanlığında6 

Anayasayı hazırlamakla görevli resmi bir komisyon kuruldu. Bu komisyon önceki 

taslaklardan ve bazı yabancı Anayasalardan (Belçika, Polonya, Prusya ... ) da yararlanmak 

1 Arsel, Demokrasi, s.237. 
2 Bkz. Teziç, Anayasa Hukuku, s.148. 
3 Arsel, Demokrasi, s.237. 
4 Teziç, Anayasa Hukuku, s.149. 
5 Bkz. Tanör, Osmanlı-Türk, s.105 ; Teziç, Anayasa Hukuku, s.149 ; Arsel, Demokrasi, s.237; 
Aldıkaçtı,a.g.e., s.56. 
6 Bu komisyona Ahmet Mithat Pa.~a'nın başkanlık ettiği de söylenmektedir. Bkz. Okandan, a.g.e., s.138; 
Mumcu, a.g.e., s.163. · 
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suretiyle asıl Anayasa tasarısını hazırladı. Sadrazam Mithat Paşa'nın başkanlığındaki 

Heyet-i Vükela'dan da geçen metin, 23 Aralık 1876'da Abdülhamit il. tarafından kabul ve 

ilan edildi 1. 

Anayasanın yapımında, halkı temsil eden bir yasama organı ya da bir kurucu 

meclis yoktur. Anayasa için bir halkoylaması da söz konusu değildir. Bu bakımdan, 1876 

Anayasası hukuki açıdan Padişahın tek taraflı bir işleminden doğan bir <<Ferman 

Anayasa>>dır2. 

11. Meşrutiyet ile birlikte 1908 yılında yapılan seçimlerden sonra oluşan Meclis-i 

Mebusan, 1876 Anayasasının yetersiz olduğu kanaatiyle, Anayasada değişiklik yapmak için 

bir Komisyon kurmuştur. Sadece değişiklikle yetinmelerinde, kendileıinin yeni bir anayasa 

yapmaya yetkili olmamaları3, yani buna yetkili bir kurucu organ olarak kendilerini 

görmemeleri önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle, esaslı değişiklikler yapmakla 

yetinmişlerdiı4. 

Yapılan değişiklikler sonucunda, ortaya adeta yeni bir anayasa çıktığı 

görülmektedir. Bu değişiklik, Padişah tarafından onaylandıktan sonra, Türk Anayasa 

Hukukunda ferman anayasa devri kapanmıştır5. Oluş biçimi bakımından, iki yanlılığın 

bütün özelliklerini taşıyan 1909 Değişikliği, <<Misak Anayasa>>ya geçiştir. Değişiklik, 

milletin temsilcileri tarafından yapılmış, Padişah da kabul edip onaylamıştır6. 

bb. Demokratik Yöntemler 

Demokratik yöntemler, kaynağını milletin ya da halkın iradesinden almaktadır. 

Demokratik asli kurucu iktidann temelinde, anayasaların bir toplum sözleşmesi niteliğinde 

olması düşüncesi yatar. 1787 ABD. ve 1791 Fransız Anayasalarının yapılışında da bu 

1 Tanör, Osmanlı-Türk, s.105. Padişalı'ın Anayasayı kabul ve ilan eden yazısı (Suret-i_Münifei Hattı 
Hümayun) için Bkz. Gözübüyük-Kili, a.g.e., s.25-26. 
2 Tanör, Osmanlı-Türk, s.105. 
3 Okandan, a.g.e., s.286. 
4 Tanör, Osmaniı-Türk, s.154. 
5 Aldıkaçtı, a.g.e., s.70. 
6 Tanör, Osmanlı-Türk, s.154. 
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düşünce egemen olmuştur. Demokratik yöntemlerde, halkın, anayasa hazırlanmasına ve 

kabulüne katılışı farklı yollardan gerçekleşmektedirl. 

Bu yöntemlerden birisi, <<kurucu plebisit>> olarak adlandırılan yöntemdir. 

Plebisit, "iktidarı belli bir dönemde ellerinde bulunduranların hazırladıkları anayasa 

taslağını, bir taıtışma ortamı yaratmadan <<evet>> veya <<hayır>>la sonuçlanabilecek bir 

halkoylarnasına sunmalarıdır"2. Plebisit yöntemi, demokratik usulleıin en az demokratik 

olanıdır3. 1956 Mısır ve Fransız VIII. yıl (1799), 1852 ve 1958 Anayasaları bu yöntemle 

yapılmıştıı4. 

Bir diğer yöntem <<kurucu meclis>> usulüdür. Halk yalnızca anayasa yapmakla 

görevli bir meclis seçmektedir. Ancak bu meclis, anayasa yapılıncaya kadar, devletin 

yönetimini de üstlenmektedir5. İlk defa Amerikalılarca uygulanan bu yöntemi, 1789 

İhtilalin'nden sonra Fransızlar de benimsemişlerdir (1791, 1848, ve 1875 Anayasaları). Bu 

örneklere, Federal Alrnanya'daki 1949 tarihli Bonn Anayasasını da ekleyebiliriz6. 

Bir üçüncü yöntem ise <<kurucu referandum>>dur. Bu yöntemde anayasa, halkın 

seçtiği meclis tarafından hazırlanmakla birlikte, aynı zamanda hazırlanan anayasa tasarısı 

halkoylamasına sunulmaktadır?. 1946 Fransız Anayasası bu yöntemle yapılmıştır8. 

Türkiye'nin Anayasal gelişmeleri içinde demokratik yöntemlerin uygulanışı, 1921 

Anayasası'ndan itibaren söz konusudur. 

aaa. 1921 Anayasası ve İki anayasalılık 

1921 Anayasasının kabulü ile birlikte, hukuken, 1876 Anayasası ve TBMM'nin 

kuruluşundan, 20.1.1921 tarihine kadar kabul edilen teşkilat kanunları, yeni devletin 

1 Teziç, Anayasa Hukuku, s.149. 
2 Teziç, Anayasa Hukuku, s.150. 
3 Tunaya, a.g.e., s128. 
4 Tunaya, a.g.e., s.128 ; Teziç, Anayasa Hukuku, s.150. 
5 Tunaya, a.g.e., s.128. 
6 Tunaya, a.g.e., s.128; Arsel, Demokrasi, s.238; Teziç, Anayasa Hukuku, s.149-50. 
7 Tunaya, a.g.e., s.129. 
8Tunaya. a.g.e., s.129. Seçmenler tarafından seçilen ve siyasi parti temsilcilerinin de katılımıyla oluşacak 
bir kurucu meclisin kabul edeceği anayasanın, aynı zamanda bir tür halkoylaınası niteliğinde olduğu, bu 
bakımdan , kurucu meclis ile halkoylaınası arasında yapılacak bir tercihte, birincisinin daha demokratik 
olduğu ileri sürülmektedir. Teziç, Anayasa Hukuku, s.152-53. 
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Anayasa hukuku düzenini oluşturmaktaydı 1. Gerçekten de, yeni devletin anayasal 

sisteminde iki ayn metin vardır. Bunlardan ilki ve en önemlisi 1921 Anayasası, diğeri de 

açıkça yürülükten kaldırılmayan ve 1921 Anayasasının düzenlemediği konularda -1921 

Anayasasına aykırı olmamak koşuluyla- geçerli olan 1876 Anayasasıdır2. 

1921 Anayasası, aslında "yeni bir devletin kurulduğunu bildirmekle, egemenlik 

hakkını kesin olarak millete vermekle, yasama ve yüıütme hatta yargı yetkilerini BMM'nde 

toplamakla", 1876 Anayasasının varlık nedenlerine son vermekteydi. Adı henüz 

konmamakla birlikte, yeni rejim bir Cumhuriyettir. Bu da, meşruti de olsa bir monarşi 

ürünü olan 1876 Anayasasının yürürlükten kalkması demektir3. 

5 Eylül 1920 tarihli Nisab-ı Müzakere Kanunu'nun ilk maddesi BMM'nin 

gayesinin <<Hilafet ve Saltanatın, Vatan ve Milletin>> kurtarılması olduğunu ifade 

etmekteydi. 1876 Anayasası sisteminde, egemenlik Saltanat-Hilafet kummundayken, 1921 

Anayasası egemenliği millete vermiştir. Ancak, 1921 Anayasasının <<Madde-i 

Münferide>>sindeki ifadeler, BMM'nin Nisab-ı Müzakere Kanunu'ndaki amacıyla 

bağlılığın devam ettiğini belirtmektedir. Yine, Mustafa Kemal Paşa'nın, Sadrazam Tevfik 

Paşa'ya 20.l.192l'de kabul edilen ve aynı tarihte yürürlüğe giren (madde-i münferide) 

1921 Anayasasının esaslarını, 30.1.1921'de gönderdiği tel ile bildirdiği görUlmektedir. Bu 

telde, 1876 Anayasasının 1921 Anayasasıyla çelişmeyen hükümlerinin yürürlükte olduğu 

belirtilmiştir4. 

Bu durum 1876 Anayasasının hukuken yilrürlükten kaldırılmadığını 

göstermektedir. Ayrıca bu dönemde 1921 Anayasasıyla çelişmeyen bazı hükümlerin 

uygulandığı da görülmüştür5. 1921 Anayasasının kabulüyle birlikte, iki anayasalı bir 

dönem söz konusudur. Asıl anayasa 1921 Anayasasıdır. Ancak, bu Anayasanın 

değiştirmediği hükümleri bakımından 1876 Anayasası ikincil planda yüıürlüktedir6. 

1 Aldıkaçtı, a.g.e., s.83-84. 
2 Esen, a.g.m., s.38. 
3 Tanör, Osmanlı-Türk, s.216. 
4 Atatürk, Nutuk, C.ll, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yayını, 1952, s.563. 
5 Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, s.216. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz. Emin Memiş, 
"1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Üzerine Doğan 11.ginç Bir Şekil Sorunu Tartışması ve İki Anayasalı Rejim 
Olgusu", 1H1D., Prof. Dr. Lütfi Duran'a Armağan Ozel Sayısı, Yıl:9, Sy.1-3, (1988), s.236-41. 
6 Tanör, Osmanlı-Türk, s.216. 



1876 Anayasasının siyasi bakımdan geçerliliğini yitirdiği açık olmakla birlikte, 

hukuken yürürlükten kalkmamıştır. Bir yanda 1921 Anayasası ve onu tamamlayan belgeler, 

bir yanda 1876 Anayasasının hukuken geçerliliği söz konusudurl. Bu iki anayasalı 

durumun hukuken son buluşu ise, 1924 Anayasasının 104. maddesi hükmü ile 

gerçekleşmiştir. 

1921 Anayasasını yapan meclis, Milli Mücadele döneminde Ankara'da toplanan 

<<olağanüstü yetkileri haiz>> olan bir meclistir. O dönemin koşullarında, Meclisi 

Müessisan (Kurucu Meclis) sıfatı kullanılmamıştır. Ancak, yeni bir devlet kuran, onun ilk 

Anayasasını kabul eden bir meclistir2. Dolayısıyla, bu Meclis gerçek normal zamanlara 

mahsus bir yasama meclisi olmayıp, bir Kurucu Meclistir3. 

1921 Anayasası, Mustafa Kemal Paşa'nın talimatları yönünde İcra Vekilleri 

Heyeti'nce hazırlanarak, BMM'nin özel bir encümeni tarafından tetkik edildikten sonra 

Meclise sunulmuştur4. Birinci TBMM (1920-1923) asli kurucu iktidarını, 1921 

Anayasasıyla birlikte, devletin temel yapısına ilişkin daha bir çok anayasal nitelikte 

kanunları yapmak, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıldığına karar veımekle ve herhangi bir 

hukuki sınırlamayla bağlı olmaksızın kullanmıştır5. 

bbb. 1924 Anayasası 

İkinci TBMM, Cumhuriyeti ilan eden Meclis olmasının yanısıra, 1924 

Anayasasını da hazırlayıp kabul etmiş, olağan bir yasama meclisidir. Meclis, yeni bir 

anayasa hazırlamak amacıyla toplanmamıştı6. Ancak," 1920'den beri, BMM'nin ulusun tek 

ve bilicik temsilcisi olduğu inancı pekişmişti ve olağan bir meclisin yeni bir anayasa 

1 Memiş, a.g.m., s.233. 
2 Teziç, Anayasa Hukuku, s.153. Mustafa Kemal PaşaAnkara'da toplanacak olan Meclisin aynı zamanda bir 
Meclisi Müessisan olması düşüncesindeydi. Fakat, o dönemin koşulları gereğince ve Erzurum ve Sivas'taıı 
yapılan uyarılar üzerine, Meclisi Müessisan deyimi yerine "Selalıiyeti fevkaladeyi haiz bir Meclis" ifadesini 
kullanmıştır. Arsel, Türk Anayasa Hukuku, s.61. 
3 Başgil, a.g.e., s.110. 
4 Arsel, Türk Anayasa Hukuku, s.71. 
5 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.122. 
6 Teziç, Anayasa Hukuku, s.153. 
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yapabileceği konusunda şüphe yoktu. Millet adına egemenlik hakkını kullanmaya tam 

yetkili sayılan bu organ, yasama döneminin ikinci yılında bu hazırlığa girişti" 1. 

1924 Anayasası Meclise sunulmuş bir anayasa önerisi olmaksızın, Anayasa 

Komisyonunun (Kanunu Esasi Encümeni) girişimiyle hazırlandı2. Anayasanın Mecliste 

görüşülmesine başlanıldığında, bir usul kuralı kabul edilmiştir. Buna göre, Meclis üye tam 

sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak ve her maddenin kabulü için ayrı ayrı salt 

çoğunluğun üçte ikisi şeklinde özel nisap şartı uygulanacaktır. Anayasanın bütün olarak 

kabulü için de, toplantı yeter sayısı olan salt çoğunluğun üçte ikisinin kabul oyu vermesi 

gerekli ve yeterli sayılmıştır3. 

ccc.1961-1982 Anayasaları 

Serbest seçimden kaynaklanmayan ve büyük ölçüde otoriter rejimin kontrolü 

altında bulunan ve temsili niteliğe sahip olmayan bir heyet veya meclis tarafından anayasa 

yapılması, demokrasiye geçişlerde reform yollarından birisi olarak adlandırılır. Türkiye'de, 

1960-61 ve 1980-83 yıllarındaki demokrasiye geçiş süreçleri, bu yönteme tipik örnekler 

olarak gösterilmektediı4. 

27 Mayıs 1960'ta değişik rütbedeki 38 subaydan oluşan MBK. (emir komuta 

zinciri olmaksızın) öncülüğünde, Silahlı Kuvvetler yönetime el koymuştur. Müdahaleden 

hemen sonra, öğretim üyelerinden oluşan bir bilim kuruluna yeni bir anayasa hazırlama 

görevi verilmiştir. Ancak, hazırlanan taslak yoğun taıtışmalara neden olmuştur. 13.12.1960 

ı Tanör, Osmanlı-Türk, s.235. 
2 Teziç, Anayasa Hukuku, s.153. 
3 Bkz. Tanör, Osmanlı-Türk, s.235-36; Teziç, Anayasa Hukuku, s.154; Arsel, Türk Anayasa Hukuku, s.86 
; Gözübüyük-Sezgiıı, a.g.e., s.80-81, 100. 
4 Ergun Özbudun, Demokrasiye Geçiş Sürecinde Anayasa Yapımı, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1993, 
s. 58. Yine Özbudun'a göre, "Bu iki örnek arasındaki bir farka önceden dikkati çekmek gerekebilir. 27 Mayıs 
1960 darbesi, demokratik hayata ara vermek için değil, demokratik niteliklerini gitgide yitiren bir iktidara 
karşı yapılmış ve demokrasiyi kısa zamanda yeniden kunnayı amaçlamışlt. Darbenin bu amacına nisbeten 
kısa bir zamanda ulaştığı da söylenebilir. Ancak, gene de, silalılı kuvvetlerin yönelime el koyması, yeni 
anayasanın yapılması ve iktidarın tekrar sivillere devri konusunda, kısa veya uzun sureli diğer askeri 
rejimlerde gördüklerimizden pek farklı olmayan sorunlar yaraunıştır". a.g.e., s.58-59. 
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tarih ve 157 sayılı kanunla, MBK ve Temsilciler Meclisinden oluşan Kumcu Meclis 

Anayasanın hazırlanmasını sürdürmüştür. Temsilciler Meclisinin üyeleri, genel oy yoluyla 

seçilmemiştirler 1. 

12 Eylül 1980'de yine Silahlı Kuvvetler tarafından MGK. öncülüğünde (bu kez 

emir komuta zinciri içinde) yönetime el konulmuştur. 30.6.1981 tarih ve 2485 sayılı 

kanunla, yeni bir anayasa hazırlamak üzere, MGK. ve Danışma Meclisi'nden oluşan bir 

Kurucu Meclis kurulmuştur. 160 üyeli Danışma Meclisi, MGK. tarafından dolaylı veya 

dolaysız olarak atanmıştır2. 

Her iki Kurucu Meclis Anayasayı hazırlamanın yanısıra, normal yasama 

faaliyetlerini de yürütmüşlerdir. Yine her iki Anayasa halkoyuna sunulmak suretiyle 

kesinleşmiştir. Bu benzerlikler dışında, Kurucu Meclislerin oluşumu ve halkoylamaları 

bakımından başka bazı benzerlikler ve farklılıklar söz konusu olmuştur3. 

1961 ve 1982 Anayasalarında, kurucu iktidarlar şekil olarak benzerlik taşısa da, 

Anayasa yapıcılık fonksiyonu bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu 

farklılıkları ana hatlanyla şu şekilde belirtebiliriz: 

1) Gerek Temsilciler Meclisi gerek Danışma Meclisi genel seçimle oluşmamakla 

birlikte, 1961 Temsilciler Meclisinin daha temsili bir nitelik taşıdığı görülmektedir. Meclisin 

yaklaşık üçte biri, dolaylı denilebilecek bir seçimle üyelik sıfatını kazanmış, önemli bir 

bölümü çeşitli meslek kuruluşlarının kendi temsilcilerini belirlemesi (kooptasyon) yoluyla 

oluşmuştur.Buna karşılık, 1982 Danışma Meclisinin bütün üyeliri dolaylı ya da dolaysız 

olarak MGK. tarafından atanmıştır. 

2) Temsilciler Meclisinde, kapatılan DP dışında, günün diğer iki partisi CHP ve 

CKMP gerek doğrudan doğruya kendilerine ayrılan kontenjanlar, gerek iller ve meslek 

kuruluşları arasındaki parti üyeleri kanalıyla büyük ölçüde Anayasanın hazırlanmasında 

etkili olmuşlardır.Danışma Meclisi ise, tümüyle partisiz bir Meclistir4.Bu iki fark sosyal 

1 Teziç, Anayasa Hukuku, s. 154. MBK'ne ilişkin hükümleri de içeren 12.6.1960 tarih ve 1 sayılı kanunun 
başlığı, 1924 Anayasasının yürürlükten kalkmadığını ve sadece yeni düzenle bağdaşmayan hükümleri yerine 
bu kanunun konduğunu göstermektedir. Aldıkaçtı, a.g.e., s. 125. 
2 Teziç, Anayasa Hukuku, s. 156. 
3 Bkz. Özbudun, Demokrasiye Geçiş, s. 60-65. 
4 Danışma Meclisi üyesi olabilmenin koşulları arasında, 11 Eylül 1980 tarihinde herhangi bir siyasi partinin 
üyesi olmamak şaru sayılmıştır. 
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kompozisyon bakımından, Danışma Meclisinin Temsilciler Meclisine oranla, çok daha fazla 

bürokrasi ağırlıklı bir kuruluş olması sonucunu doğurmuştur. 

3) Temsilciler Meclisinin MBK, Danışma Meclisinin ise MGK karşısındaki 

durumları gözönüne alındığında, birincisinin daha geniş yetkili bir kuruluş olduğu 

görülmektedir ı 

4) 1961 sisteminde, halkoyuna sunulan Anayasa Tasarısının kabul edilmemesi 

durumunda,yeni seçim kanununa göre yapılacak genel seçimle yeni Temsilciler Meclisi 

kurulacak ve bu Meclis, Anayasa çalışmalarına yeniden başlayacaktır. 1981-1983 

sisteminde ise, bu konuda bir açıklık yoktur. 

5) 1961 halkoylamasında siyasi partiler kamuoyu oluşturmakta aktif bir rol 

oynayabilmiş, hatta Anayasanın kabulüne karşı olan görüşler nisbi bir rahatlık içinde ifade 

edilebilmişlerdir. Oysa 1982 halkoylamasına ilişkin 70 sayılı MGK kararında, Anayasa 

üzerindeki görüş ve önerilerin açıklanmasında "münhasıran anayasa taslağının geliştirilmesi 

maksadı içinde" kalınacağı, "Anayasanın halkoylamasında, halkın vereceği reyin nasıl 

olması gerekeceği hususunda etki yapacak herhangi bir telkinde" bulunulamayacağı 

belirtilmiştir. Yine, 71 sayılı MGK kararında da, Devlet Başkanı'nın anayasatanıtma 

konuşmalarının eleştiıilmesi yasaklanmıştır. 

6) 1961 'in aksine 1982 halkoylamasında, Anayasanın kabulü, 

Cumhurbaşkanı'nın seçimiyle birleştirilmiştir2 

1961 ve 1982 anayasaları arasındaki bu belirgin farklılıkların, her iki Anayasanın 

değerlendiıilmesi bakımından her zaman gözönünde bulundurulduğu dikkate alındığında, 

her iki Anayasaya karşı bakışların ve tepkilerin de farklı oluşu kaçınılmaz olmuştur. 

1961 Anayasasının 157. ve 1982 Anayasasının 177. maddeleri, Anayasanın 

yürürlüğe girmesine ilişkin hükümleri düzenlemişlerdir. Bir anayasanın yayınlanmasından 

ı "1961 sisteminde Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen metin Milli Birlik Komitesi tarafından aynen 
kabul edilmediği, Temsilciler Meclisi de Milli Birlik Komitesince yapılan değişiklikleri benimsemediği 
takdirde, iki meclisin üyelerinden oluşan bir Karına Komisyon kurulması ve Karma Komisyon metninin 
Kurucu Meclis birleşik toplantısında oylanması öngörülmüştü. Bu durum, sayıca daha kalabalık olan 
Temsilciler Meclisine bir üstünlük sağlıyordu. 1981-1983 sisteminde ise Milli Güvenlik Konseyi, Danışma 
Meclisince kabul edilen metinde dilediği değişikliği yapma veya bunu tümüyle reddetme yetkisini kendisinde 
saklı tutmuştur". Özbudun, Demokrasiye Geçiş, s.62. 
2 Özbudun, Demokrasiye Geçiş, s. 60-64. 
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sonra derhal tümü ile yürürlüğe girmesi olağan bir yöntemdirl. Bununla birlikte, her iki 

Anayasa da, yukarıdaki maddelerin öngördüğü biçimde birden fazla aşamada yürürlüğe 

girmişlerdir. 

D. ANA YASANIN DEGİŞTİRİLMESİ 

1. Türev Kurucu İktidar 

Türev kurucu iktidardan, anayasanın değiştirilmesi söz konusu olduğunda 

bahsedilir2. Anayasanın değiştirilmesi, yürürlükte olan bir anayasa bakımından söz 

konusudur ve bundan genellikle sadece kısmi bir değişiklik anlaşılır. Ancak, türev kurucu 

iktidar sahip olduğu bu yetkisini kullanırken, hukuki yönden tam ve mutlak bir hareket 

serbestisine sahip bulunmayabilir3. Bu konu, anayasanın katı ya da yumuşak olması 

bakımından söz konusudur. 

Anayasa yapma, salt siyasi bir yetki olarak nitelendirilirken4, yürürlükte bulunan 

bir anayasanın değiştirilmesi yetkisi, hukuki bir nitelik taşımaktadır5. Asli kurucu iktidarın 

hukuki niteliğinin tartışmalı bir konu olduğunu yukarıda gördük. Türev kurucu iktidarın 

hukuki niteliği bakımından ise, böyle bir tartışma söz konusu değildir. Türev kurucu 

iktidarın hukuki bir iktidar olduğu konusunda bir uzlaşı bulunmaktadır6. 

Bir normun kendisinden önceki bir norma dayanması, o normun geçerli, 

dolayısıyla hukuki olması sonucunu doğurur. Türev kurucu iktidar da, anayasayı 

değiştirmek suretiyle bir norm koymaktadır. Bu yeni norm, kendisinden önceki bir norma, 

1 Aldıkaçtı, a.g.e., s. 148. 
2Teziç, Anayasa Hukuku, s.159. "Tali, ikinci derecede önemsiz anlamına geliyor. Oysa türev (deriv~. 
müştak) sıfatı, nispi bir önemsizliği ifade etmemesi açısından daha yerindedir. Hukuk tekniği açısından, her 
ikisinin de ifade ettiği, yürürlükte olan anayasayı değiştirme yetkisidir (pouvoir de r~vision)". Teziç, a.g.e., 
s.159. Yine eş anlamlı olarak İkincil ya da değiştirici kurucu iktidar kelimeleri de kullanılmaktadır. Bkz. 
Kapani, Politika, s.63. 
3 Kapani, Politika, s.63-64. 
4 Eroğul, a.g.e., s.1 
5 Ekrem Serim," Anayasayı Değiştirme Sorunu", Ankara Barosu Dergisi, Sy.l, (1977), s.33. 
6 Bkz. Eroğul, a.g.e., s.25 ; Teziç, Anayasa Hukuku, s.159 ; Kubalı, a.g.e., s.92. 
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anayasaya dayanmaktadır. Bir başka ifadeyle, türev kurucu iktidar anayasada öngörülen 

kurallar içinde çalışan bir iktidardır 1. 

Anayasanın hangi organ ya da makam tarafından değiştirileceği, bir tercih sorunu 

olmakla birlikte2, bir sınırlama söz konusu olabilir. Bu sınırlama da, hukukun tutarlı olma 

zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Örneğin bir anayasa <<egemenlik kayıtsız şartsız 

milletindir>> hükmünü taşıyorsa ve <<anayasayı değiştirme yetkisi falanca hanedanın 

tekelindedir>> gibi bir hüküm koymaya kalkarsa, bu anayasa hukuken sakattır3. 

2. Anayasayı Değiştirmenin Gerekliliği ve Sınırları 

Anayasanın temel bir kanun olduğunu kabul eden Rousseau, her kanun gibi, 

anayasanın da zaman ve ihtiyaçlara göre değiştirilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Ama 

bunun nasıl gerçekleştirileceğini yine anayasanın kendisi saptamalıdır. Bu düşünce, 1787 

A.B.D. ve 1791 Fransız Anayasalarında uygulamasını bulan bir düşüncediı4. Her hukuki 

kurum gibi anayasalar da sonsuz olmayıp, yüzyılları, gelecek kuşakları bağlayan bir 

anayasadan söz edilemez5. 

Tamamiyle değiştiıilemeyecek bir anayasa, itaatsizliği haklı kılma eğilimini davet 

edeceği gibi, sayısal çoğunlukla kolayca değiştirilebilen bir anayasa da, azınlık haklarını 

tehlikeye düşürebilir ya da yok edebilir. Bu nedenle, azınlığın haklı olarak itaatsizliğine yol 

açabilir. Yine, çoğunluğun arzularını sınırsız bir biçimde engelleyebilen bir düzenleme, zor 

kullanmaya yol açabilir6. 

1 Gözler, a.g.e., s.122. Türev kurucu iktidarın hukuki bir iktidar olmasını zorunluluk kabul eden Seriın'e 
göre, "Aksi halde, ikili bir hukuk sisteminin yürürlükte olduğu sonucu ortaya çıkar. Böyle bir görüşü hukuk 
kavramı ile bağdaştırmak güçtür. Hukuk kendi doğasını yitirmeden, rasyonel olma niteliğinden ve yaptırım 
temelinden ayrılamaz. Müsbet hukukun yanında üstün hukuku kabul etmek ve her ikisine aynı değeri vermek 
hukuk kavramına aykırı düşer. Üstün hukuk kurallarının felsefi ve ahlaksal bir değeri vardır". Serim, 
a.g.m., s.33. 
2 Teziç, Anayasa Hukuku, s.159. 
3 Eroğul, a.g.e., s.29, dn.25. 
4 Arsel, Demokrasi, s.238. 
5 Tunaya, a.g.e., s.130. 
6 Wheare, a.g.e., s.86-87. Anayasa değişikliği bakımından lehte ve aleyhte çeşitli görüşler için Bkz. San, 
a.g.e., s.52-58 ; Gözler, a.g.e., s.118-121. 
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Anayasa koyucuları, anayasanın toplumsal barışı korumak için toplumun 

gelişimine göre zaman zaman değişikliğe ihtiyacı olduğunu bilirler. Aynı zamanda, 

anayasanın değiştirilmesinin kolay olmadığını ve çabuk değitirilemediğini de bilirler. Bu 

nedenle, anayasanın değiştirilmesi için bazı kolaylıklar da sağlayabilirler. Bununla, 

azınlığın, çoğunluğun isteklerini bloke etmelerini de engelleme amacını taşırlarl. 

Bununla birlikte, anayasanın üstünlüğü kabul edildiğinde, anayasanın içerdiği 

kuralların değiştirilmesinin çeşitli düzenlemelerle zorlaştırılması da kaçınılmaz olmaktadır. 

Bu durum bizi, kaynağını Bryce'de bulduğumuz katı ve yumuşak anayasalar ayrımına 

götürmektedir. Herhangi bir kanun gibi aynı yöntemle değiştirilebilen anayasalara yumuşak 

(flexible) anayasalar, değiştirilebilmeleri için özel bir yöntemi gerekli kılan anayasalar ise 

katı ya da sert (rigid) anayasalar olarak adlandırılmaktadır2. Yumuşak anayasalar alelade 

kanunlarla değiştirilebilinirken, katı anayasalar üstün bir kanunu şart koşmaktadırlar3. 

Anayasanın yazılı ve katı olması (şekli anayasa bakımından), anayasanın üstünlüğünün 

bir neticesi olduğu gibi, aynı zamanda da güvencesidiı4. 

Anayasanın katılığı farklı biçimlerde sağlanabilmektedir; Anayasa, şekil ve usul 

yönünden sınırlamaların yanısıra, bazen süre ve içerik yönünden de sınırlamalar 

getirebilir5. Anayasanın katılığını sağlayan farklı yöntemlerin biri ya da birkaçı ile 

1 Richard C. Schroeder, An Outlıne of American Government, U.S. State Department, s.18. 
2 Wheare, a.g.e., s.21. Yazılı anayasalar bakımından bu ayrımın sadece teorik bir önem taşıdığı, çünkü 
hemen hemen bütün yazılı anayasaların bir ölçüde de olsa, katı anayasa grubuna girdiği söylenebilir. B.kz. 
Erdal Onar, 1982 Anayasasında Anayasayı Değiştirme Sorunu, Ankara, 1993, s.2. Eroğul'a göre, 
"Mutlak anlamda yumuşak olan, yani usulün izlediği bütün saflıalarda istisnasız olarak bütün hükümlerinin 
hiç bir şekli özellik taşımayan adi kanunlarla değiştirilebileceğini öngören bir tek yazılı anayasa vardır; o da 
Singapur Anayasasıdır. Diğer yazılı anayasaların hepsi, sadece bazı hükümleri için dahi olsa ve son derece 
küçük usul düzenlemelerinde de olsa, adi kanunlarla anayasal kanunlar arasmda şekli bir fark öngörmüştür". 
Eroğul, a.g.e., s.177. 
3 Eroğul, a.g.e., s.19. 
4 Kubalı, a.g.e., s.86. 
5Teziç, Anayasa Hukuku, s.160. Anayasanın katılığını sağlıyan araçlardan bazıları şunlardır: Anayasaların 
hazırlanmaları ya da değiştirilmeleri bazen bu iş için oluşturulan kurucu meclis vasıtasıyla mümkündür. 
Anayasa değişikliklerinin ancak belli bir süre geçtikten sonra yapılabilmesi öngörülebilir. Halkoyuna 
sunulması zorunlu kılınabilir. Değişiklik önerilerinin yalnızca yasama ya da yürütme veya her iki organca 
verilebilmesi mümkün olabilir. Değişiklik tasarısmın kabulü için yasamanın belirli bir çoğunluğunca kabul 
edilmesi şart koşulabilir. Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesi yasaklanabilir. San, a.g.e., s.34. Bu 
konuda bir liste için Bkz. Eroğul, a.g.e., s.183-84. Anayasayı degiştirıne yetkisinin sınırları bakımından bir 
çalışma için Bkz. Rona Serozan, "Anayasayı Değiştirme Yetkisinin Sınırları", İÜHFM., C.XXXVII, Sy.1-
4, (1971), s.135-41 ; Ayrıca Bkz. Onar, a.g.e., s.2-5. 
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yetinilebilir. Katı anayasa bakımından korunması gereken esas, anayasanın alelade 

kanunlardan farklı bir şekilde yapılması ve değiştirilmesidirl. 

3. Türk Anayasalarında Anayasayı Değiştirme Sorunu 

Türk Anayasaları, 1876 Anayasasından bu yana katı anayasa sistemini 

benimsemiştir. Bunun tek istisnası, 1921 Anayasasıdır. Daha önce de ifade edildiği gibi, 

Birinci TBMM bir kurucu meclis niteliğine sahipti ve 1921 Anayasasının kabulünde farklı 

bir çoğunluk aranmamıştı. Yine bu Meclis, 1921 Anayasasının dışında pek çok anayasal 

nitelikte kanunu hiç bir hukuki sınırlamaya bağlı olmaksızın yapmıştı. 1921 Anayasasında 

daha sonra yapılan değişiklikler bakımından da, farklı bir çoğunluk aranmamıştır. Yapılan 

değişiklikler, alelade kanunlarda uygulunan usullere göre gerçekleştirilmiştir. 1921 

Anayasası bu bak:ımndan, Osmanlı-Türk anayasa tarihinin tek yumuşak anayasasıdır2. 

1876 Anayasası sisteminde, Anayasanın değiştirilebilmesi için teklif yetkisine 

Bakanlar Kurulu, Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusan sahipti. Değişiklik teklifi, önce Heyet-i 

Mebusanın, daha sonra da Heyet-i Ayanın üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun 

kabulünden sonra, Padişahın onayı ile birlikte kesinleşmekteydi (m.116). 1876 Anayasası 

II. Meşrutiyet ile birlikte, ilki 8 Ağustos 1909'da olmak üzere değişikliklere uğramıştır3. 

1909 Değişikliğinde 116. maddede herhangi bir tadilat yapılmamıştır. Bununla 

birlikte, kanunlar için öngörülen yeni prosedürden dolayı, Padişahın onayı bakımından 

farklılıklar söz konusudur. 1876 sisteminde Padişah mutlak veto yetkisine sahipti. 1909'da 

l Kabalı, a.g.e., s.86. Katı bir anayasanın değiştirilmesinde genellikle üç aşama söz konusudur. tık aşama 
değişiklik teklifidir. Bu konuda ülkelere göre farklı usuller uygulanabilmektedir. Değişiklik teklifi yalnızca 
yürütıneye ya da yasama organına tanınabildiği gibi, her ikisine de tanınabilir. Yine, bunların dışında, 
değişiklik teklifi halka da tanınabilmektedir. İkinci aşama, değişiklik teklifinin kararlaştırılmasıdır. Bu 
konuda başlıca iki usul uygulanmaktadır. Değişiklik teklifine ilişkin metin, bazı ülkelerde yasama organınca 
karara bağlanmaktadır. Anayasa değişiklik teklifinin karara bağlanmasında ikinci yöntem ise, ayn bir 
meclisin toplanmasıdır. Anayasanın değiştirilmesinde üçüncü aşama, anayasa değişikliğinin onaylanmasıdır. 
Bu zorunlu bir aşama olmadığından, bir genelleme yapmak olası değildir. Ülkelere göre ya da bazı koşullara 
bağlı olarak uygulanmaktadır. Bkz. Teziç, Anayasa Hukuku, s.160 vd. Bu konuda aynca Bkz. Eroğul, 
a.g.e., s.33-80. 
2 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.122. Ayrıca Bkz. Teziç, anayasa Hukuku, s.160. 
3 1909 Değişikliğine ilişkin Heyet-i Ayan Kararnamesi, yapılan değişikliğin Anayasanın 116. maddesinde 
öngörülen usule göre yapıldığını ortaya koymaktadır. Bu kararname ve 1876 Anayasasının diğer 
değişikliklikleri için Bkz. Gözübüyük-Kili, a.g.e., s.75-85. 
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değiştirilen 54. madde ile, padişahın mutlak veto yetkisi kaldırılarak taliki veto yetkisine 

dönüştürülmüştür. Meclislerden çıkan bir kanunu Padişah onaylamak ya da iki ay içinde 

yeniden görüşülmek üzere Meclislere geri göndermek yetkisine sahiptir. Meclisler kanun 

metnini yine ve üçte iki çoğunlukla kabul ederlerse, Padişah bunu onaylamak zorundadır. 

Anayasa değişiklikleri de bir kanun ile yapıldığından, 1909'dan itibaren bu yeni prosedüre 

tabi olmaktadır. 

1924 Anayasanın 102. maddesi, Anayasa değişikliklerinin, TBMM üye tam 

sayısının üçte biıi ile teklif edilebileceğini ve üye tam sayısının üçte iki oy çokluğuyla kabul 

edilebileceğini öngörmüştür. Aynca bir onay safhasına yer vermeyen 1924 Anayasası, 

Anayasa değişikliklerini, Cumhurbaşkanı'nın kanunları bir kere daha görüşülmek üzere 

Meclis'e geri gönderme yetkisinin de dışında tutmuşturl. 

Katı bir anayasa olan 1924 Anayasası, değiştirme yasağı da öngörmektedir. 

Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğuna ilişkin Anayasanın 1. maddesi hükmünün, 

değiştiıilmesi dahi teklif edilemez (m.102). Bu hükmün değiştirilmesine ilişkin yasak, 1961 

(m.9) ve 1982 (m.4) Anayasalarında da aynen devam etmiştir. Bununla birlikte, 1982 

Anayasası, değiştirme yasağının kapsamını genişletmiştir. Yasak kapsamına 2. maddedeki 

Cumhuıiyetin nitelikleri ve 3. maddeki devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı 

ve başkenti de dahil edilmiştir (m.4)2. 

1961 Anayasasına göre Anayasanın değiştirilmesi, TBMM üye tam sayısının en az 

üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclislerin 

(Cumhuriyet Senatosu ve TBMM) ayn ayn üye tam sayılarının üçte iki çoğunluğunun oyu 

1 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.123. 1924 Anayasası, 27 Mayıs 1960 askeri müdalıelesine kadar yedi 
kez değişikliğe uğramıştır. Değişiklikler hem biçim hem de içeriğe ilişkin olmuştur. 1945 yılında, 
Anayasanın ilk metııinin dili, güncel Türkçeye çevrilmiş, fakat 1952 yılında DP iktidarınca, Anayasanın dili 
ilk metindeki durumuna döndürülmüştür. İçerik ile ilgili değişikliklerin ilki 1928 yılında gerçekleştirilmiştir. 
2. maddede yer alan devletin dininin İslam olduğuna ilişkin hüküm Anayasadan çıkarılmıştır. Yine, 
milletvekilleri (m.16) ve Cumhurbaşkanı andındaki (m.38) <<vallahi>> sözcüğü kaldırılarak , yerine 
<<namusum üzerine söz veririm>> ibaresi konulmuştur. Bir diğer değiştirilen hüküm, TBMM'nin görevleri 
arasında yer alan <<ahkamı şeriyenin tenfizi>> (m.26) ibaresi de Anayasa metııinden çıkarılmıştır. 1934 
yılında seçme ve seçilme hakkına ilişkin hükümler (m.10,11) değiştirilmek suretiyle, kadınlara bu haklar 
tanınmış, seçme yaşı 18'den 22'ye çıkarılmışur. 1937 yılında kapsamlı değişiklikler yapılmış ve bunlarla tek 
partinin (CHP) altı ilkesi Anayasaya sokulmuş (m.2), devletin nitelikleri haline getirilmiştir. Bu nitelikler; 
cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılıktır. Tanör, Osmanlı-Türk, s.263. 
2 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarındaki değiştirme yasağına ilişkin geniş bilgi için Bkz. Onar, a.g.e., s.7-
21. Anayasalarda bu tür yasaklamalara rastlanmaktadır. Eroğul'un incelediği 125 yazılı anayasanın 39'unda 
böyle sınırlamalar bulunmaktadır. Bkz. Eroğul, a.g.e., s.52. 
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ile mümkündür. Anayasanın değiştiıilmesi hakkındaki teklifler ivedilikle görüşülemez. 

Değişiklik tekliflerinin görüşülmesi ve kabulü, maddede öngörülen kayıtlar dışında, 

kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabidir (m.155)1. 

1982 Anayasasının ilk metninde (m.17 5) kabul edilen usul, 1924 ve 1961 

Anayasalarıyla teklif ve karar yeter sayıları bakımından aynı şekilde düzenlenmişti. Fakat, 

farklı olarak bir onay safhası öngörmüştü. Onay yetkisi, Cumhurbaşkanı ve halk arasında 

paylaşılmaktaydı. Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerini diğer kanunlarda olduğu gibi bir 

kere daha görüşülmek üzere TBMM'ne geıi gönderebilmek ve bu kanunu Meclis aynen 

kabul ettiği takdirde, Anayasa değişikliğini halkoyuna sunmak yetkisine sahipti2. 

1982 Anayasasının 175. maddesinde 17.5.1987 tarih ve 3361 sayılı kanunla 

yapılan değişiklik, Anayasanın değiştirilmesi usulünü büyük çapta tadil etmiştir. 

Anayasanın düzenlemesi şu şekildedir : 

Anayasanın değiştiıilmesi, TBMM'nin üye tamsayısının en az üçte biriıinin yazılı 

teklifi ve yine Meclis üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyu ile mümkündür. 

Teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Teklifleıin görüşülmesi ve kabulü, maddede 

öngörülen kayıtlar dışında, kanunlarla aynı usule tabidir. 

Anayasa değişikliklerinin onaylanması yetkisi, ilk metinde olduğu gibi 

Cumhurbaşkanı ve halk arasında paylaşılmaktadır. Değişiklik teklifi beşte üç veya daha 

fazla, ancak üçte ikiden az oyla kabul edildiği takdirde, iki ihtimal söz konusudur: 

Cumhurbaşkanı değişikliğe ilişkin kanunu Meclis'e iade edebilir. Meclis, üye tamsayısının 

üçte iki çoğunluğuyla kanunu aynen kabul ederse, Cumhurbaşkanı kanunu halkoyuna 

sunabilir veya onaylayarak kesinleştirebilir. Beşte üç ile üçte iki arasında (üçte ikiden az) 

oyla kabul edilmiş bir Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanı tarafından Meclis'e iade 

edilmezse, halkoyuna sunulması zorunlu olmaktadır. 

Değişikliğe ilişkin kanun eğer Meclis'teki ilk oylamada üçte iki veya daha fazla bir 

çoğunlukla kabul edilirse, bu durumda üç ihtimal söz konusu olmaktadır: Cumhurbaşkanı, 

kanunu Meclis'e iade etmek, doğrudan doğruya halkoyuna sunmak, onaylayarak 

1 1961 Anayasasında yapılan değişiklikler için Bkz. Gözübüyük-Kili, a.g.e., s.145-217 ; Aldıkaçu, a.g.e., 
s.178-82; Tanör, İki Anayasa, s.39-61. 
2 Ôzbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.123. 
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kesinleştirmek seçeneklerine sahiptir. Son durumda, söz konusu kanun Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girer. 

Halkoylamasına sunulan değişiklik kanunları, geçerli oyların yarısından 

fazlasınının kabul oyu olması halinde yürürlüğe girer. TBMM, değişikliğe ilişkin 

kanunların kabulü sırasında, bu kanunun halkoylamasına sunulması durumunda, 

Anayasanın değiştirilen hükümlerinden hangilerinin birlikte, hangilerinin ayrı ayrı 

oylanacağını da karara bağlar. 

E. ÜSTÜNLÜGÜN ANAYASADA BELİRTİLMESİ 

Anayasa koyucu, anayasanın diğer bütün kanunlardan üstün olduğunu anayasada 

belirtebilir. Fakat bu açıklama çoğunlukla yapılmamaktadır. Anayasa koyucuya göre, 

anayasanın yapılış biçim ve koşulları, bütün kanunlardan hukuki olarak üstün olduğunu 

zaten ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, hiçbir kanunun anayasaya aykırı hüküm 

içeremeyeceğini göstermek için bu yeterlidirl. 

Anayasalarda bulunan üstünlük kaydı, anayasa kurallarının, özellikle de temel 

hakların, devlet gücünü sınırlaması anlamına gelir2. Bu durum aynı zamanda, anayasanın 

en üstün norm olduğunun da yine anayasa tarafından ifade edilmesi demektir. 

Türk Anayasalannda da bu üstünlük kayıtlarını görmekteyiz. 1876 Anayasasının 

115. maddesi, 1924 Anayasasının 103. maddesi, 1961 Anayasasının 8. maddesi ve 1982 

Anayasasının 11. maddesi, üstünlüğün Anayasada olduğunu açıkça ifade eden hükümler 

getirmişlerdir. Ne var ki, anayasalarda yer alan üstünlük kayıtları, anayasanın üstünlüğünü 

sağlamak anlamına gelmemektedir. Anayasanın üstünlüğünün sağlanması, çalışmamızın 

ikinci bölümünde, anayasanın bağlayıcılığı incelenirken ele alınacaktır. 

1 Başgil, a.g.e., s.495-96. 
2 Çağlar, a.g.e., s.4. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ANA YASANIN BAGLA YICILIGI 

I. KAVRAM VE POZİTİF DÜZENLEMELER 

Bir anayasanın getirdiklerinin gerek devlet düzeni ve gerekse kişi hak ve 

özgürlükleri bakımından gerçek değerini saptayabilmek için, bir de o metnin gücüne 

bakmak gereklidir. Bundan da, anayasanın üstünlüğü, bağlayıcılığı ve korunması ile ilgili 

sorular akla gelmektedir 1. 

Anayasanın üstünlüğü ilkesi, zorunlu olarak anayasanın bağlayıcılığı özelliğini de 

taşımaktadır2. Yazılı anayasaların ortaya çıkışıyla birlikte, önemli bir sorun kendisini 

hissettirmiştir; devlet organları ve özellikle yasama organının anayasaya uymasının 

sağlanması3. Anayasaya uygunluğu, bir devlette her hukuk kuralının anayasa uygun 

olması gerektiği biçiminde ifade edebiliriz ve bu iki bakımdan gerçekleştirilebilir. Bir hukuk 

kuralı, ancak anayasanın öngördüğü veya anayasaya uygun hukuk kurallarının izin verdiği 

usullere göre konulabilir ya da yapılabilir. Bu, anayasaya şekli bakımdan uygunluktur. 

İkinci olarak, hukuk kuralının maddi bakımdan anayasaya uygun olması, diğer bir ifadeyle 

hukuk k.Uralının içeriğinin anayasanın içeriği ile çatışmamasıdıı4. 

Anayasanın üstünlüğü ilkesinin bir anlam ifade edebilmesi, bir güvence 

mekanizmasının öngörülmesini gerektirmektedir. Aksi takdirde, anayasanın üstünlüğü 

ilkesi bir temenni olarak kalacaktır5. Klasik anlamda anayasanın üstünlüğü ilkesi, sadece 

yasama organı bakımından bağlayıcılık anlamını taşımıştır6. Bunun ifade ediliş tarzı da, 

kanunların anayasaya aykırı olamayacağı biçimindedir. 1924 (m. 103), 1961 (m. 8) ve 

1 Tanör, Osmanlı-Türk, s.117. 
2 Yavuz Atar, "Anayasanın Bağlayıcılığı Ve Üstünlüğü tikesi Ve Bu İlkenin Anayasada Yer Almasının 
Hukuki Sonuçları (ANAYASA m.11)", SÜHFD. Prof.Dr. Coşkun ÜÇOK'a Armağan, C.2, Sy.2, (1989), 
s.182. 
3 Soysal, a.g.e., s.254. 
4 Tanilli, a.g.e., s.131. 
5 Teziç, Anayasa Hukuku, s.172. 
6 Atar, a.g.m., s182. 
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1982 (m. 11) Anayasalarımız bu hükmü ifade etmişlerdir. Benzer hükümlere başka 

Anayasalarda da rastlamaktayız. 1920 tarihli Çekoslovak Anayasası Başlangıç'ı (m. 1), 

1937 tarihli İrlanda Anayasası (m. 15) bu konuda açık ifadeler kullanmışlardırl. 

Ancak, günümüzde modem telakkilerle yasama organından başka hangi organların 

ve başka kimleıin anayasa ile bağlı olduğu, anayasanın üstünlüğünün bir uzantısı ve 

tamamlayıcısı olarak, "anayasanın bağlayıcılığı" deyimiyle açıkça belirtilmektedir2. 1949 

tarihli Bonn Temel Yasası, bu konuda hüküm içeren bir Anayasadır. Buna göre; 11 Aşağıda 

anlatılan temel haklar, doğrudan doğruya uygulanabilir hukuk olarak, yasama, yürütme ve 

yargı organlarını bağlar" (ml/3). Ülkemizde de ilk defa 1961 Anayasasıyla anayasanın 

üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesi açıkça hükme bağlanmıştır. Buna göre; 

<<Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. 

Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve 

kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır>> (m.8). 

Maddenin birinci fıkrası, anayasanın üstünlüğü ilkesinin klasik anlamda ifade 

edilmesidir. Yine birinci fıkra hükmü, daha önce de belirttiğimiz gibi, 1924 Anayasasında 

da mevcuttur ve 1961 Anayasasında tekrar edilmiştir. ikinci fıkra ise, Anayasa 

hükümlerinin niteliğini belirtmektedir. Bu hükümle, toplum içinde hukuki anlamı olan her 

faaliyetin anayasaya uygun olacağı ortaya konmaktadır3. 1961 Anayasası, anayasanın 

üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesini sadece en açık bir şekilde ifade eden ilk Anayasamız 

olmayıp, aynı zamanda bunları gerçekleştirecek bütün pratik malzemeyi getiren ilk 

Anayasamızdır4. 

1982 Anayasasının 1 1. maddesi, anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesini 

aynı esaslarla devam ettirmiştir. Yine, 1982 Anayasası da ilkenin gerçekleşmesini 

1 Feyzioğlu, a.g.e., s.11, dn.22. 
2 Atar, a.g.m., sl82. 
3 Tikveş, a.g.e., s.44-45. Madde 8'in gerekçesi, anayasanın sadece yasama organına hitabetmediğini ve 
sadece onu bağlamadığını da açıkça belirtmektedir : <<Anayasa kaidelerinin sadece yasama organına 
hitabettiği gibi yersiz iddialar önlenmekte ve Anayasa hükümlerinin kurallar hiyerarşisindeki mevkiine işaret 
edilmektedir:». Yine, maddede yer alan <<idare makamları>> deyimi bir tekrardan ibarettir Maddeye açıklık 
kazandırmak için, <<yürüııne organı>> ve <<idare makamları>> deyimleri birlikte kullanılmıştır. Bununla, 
en alt idari makamdan, Bakanlar Kurulu'na kadar olan biitün yürütme organlarının Anayasa karşısındaki 
durumu belirtilmiştir. a.g.e., s.45. 
4 Tanör, İki Anayasa, s.19. 
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sağlayacak güvence mekanizmalarını -1961 den bazı noktalarda farklı olmakla birlikte

getirmektedirl. 

1982 anayasasının 11. maddesi,1961 Anayasasının 8. maddesinden bazı 

farklılıklar göstermektedir. Birinci farklılık, fıkraların yer değiştirmesidir. İkinci bir 

farklılık, madde kenar başlığındadır. 1961'de <<Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı>> 

biçimindeyken, 1982'de <<Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü>> şeklinde 

değiştirilmiştir. Bu farklılık Danışma Meclisi'inde tartışma konusu olmuştur. Meclis üyesi 

Özer Gürbüz bu konuda şunları söylemiştir : "Anayasa üstün olduğu için bağlayıcıdır; 

bağlayıcı olduğu için üstün değildir. .. Ben bunun <<Üstünlüğü ve bağlayıcılığı>> olarak 

değişmesini önermiştim ve buna paralel olarak, birinci fıkra olarak <<Kanunlar Anayasaya 

aykırı olamaz>> ve diğer ilk fıkrayı da ikinci olarak düşünmüştüm. Buradaki gerekçem de, 

hukuk devletinin ana kuralı yasaların Anayasaya aykırı olamayacağı, yani anayasanın 

üstünlüğü. Anayasa bu üstünlüğü haiz olduğu için bağlayıcıdır, üstünlük vasfı daha 

öncedir. Önce üstündür, sonra bağlayıcıdır"2. 

Buna karşılık olarak üyelerden Serda Kurtoğlu şunları söylemiştir: " ... madde 

Anayasaya ait iki niteliği belirtiyor. Birincisi, Anayasanın bağlayıcılığı. Çünkü, Anayasa, 

ana da olsa yasadır. Diğer yasalar gibi bağlayıcıdır, ama, Anayasanın diğer yasalardan 

bağlayıcılık yönünden bir özelliği vardır; her yasa düzenlediği sahayı bağlar. Anayasa, 

maddenin birinci fıkrasında ifade edildiği gibi, yasama, yürütme, yargı organlarını bağlar, 

idare makamlarını bağlar, kuruluşları bağlar (vaki, yerinde ilaveyle) ve kişileri bağlar. 

Bununla da bitmiyor, Anayasa kanunları da bağlar ve bu yüzden üstündür"3. 

Anayasanın <<üstünlüğü>>nün mü yoksa <<bağlayıcılığı>>nın mı daha önce 

geldiği konusunda, biz de birinci görüşe katılmaktayız. Çalışmamızın Giriş Bölümü'nde ve 

daha sonra da Birinci Bölümde de incelediğimiz üzere, anayasalar, her şeyden önce bir 

üstünlüğe sahiptir. Bu üstünlük, hem anayasaların ortaya çıkışındaki siyasi felsefesinden 

kaynaklanmakta, hem de hukuki temellerinden kaynaklanmaktadır.Yazılı anayasaların 

ortaya çıkışında gördüğümüz gibi, yazılı anayasaların felsefi/fikri temelini özgürlükler ve 

1 Bu konuyu ileride inceleyeceğimiz için, burada üzerinde durmuyoruz. 
2 Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, Ankara, Yasama Yılı: 1, C.8, TBMM Basıınevi, 1982, s.91. 
3 Aynı kaynak, s.92. 
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bu özgürlüklerin güvenceye kavuşturulması oluşmaktadır. İnsan haklarının her şeyin 

üstünde olduğu, hukukun ve kanunların da bunu gerçekleştirmek için bir araç olduğunu 

kabul ettiğimizde ve anayasalar da bu bağlamda değerlendirildiğinde, anayasanın 

üstünlüğünün bağlayıcılığından önce geldiğini kabul etmemiz gerekmektedir. Yine, 

anayasaların diğer kanunlardan farklı olarak, devlete ilişkin temel kuralları içermesi ve 

yapılışındaki ve değiştirilişindeki diğer kanunlardan farklılığı gözönünde 

bulundurulmalıdır. Dolayısıyla, anayasalar da bir kanun olmakla birlikte, diğer kanunlarla 

belirli noktalarda mukayese kabul etmezler. Her kanun gibi anayasalarda bağlayıcıdır, 

fakat, önce üstündür, sonra bağlayıcıdır. Bu nedenle, 1961 anayasasındaki madde kenar 

başlığını daha doğru bulmaktayız. 1982 anayasasındaki madde kenar başlığı ise, 

anayasaların sahip olduğu üstünlüğü ortaya koymaktan uzak olarak salt pozitivist bir ifade 

biçimini yansıtmaktadır. Bu gerekçelerden ötürü, çalışmamızın başlığında <<Anayasaların 

Üstünlüğü ve Bağlayıcılığı>> ifadesini kullandık. 

Üçüncü bir farklılık ise, <<diğer kuruluş(lar)>> ibaresinin bağlayıcılık kapsamına 

ilave edilmesidir. Bununla tüzel kişiler bakımından da bir açıklık getirilmek istenmiştir. 

Fakat, bu bir fazlalıktır. Çünkü, <<kişi>> kavramı hem gerçek hem de tüzel kişileri içine 

alan bir kavramdır. 

Son iki yüzyıl içinde görülen siyasi gelişmelerin sonucunda, anayasanın üstünlüğü 

ve bütün devlet organ ve makamlarını bağlayacağı fikri, kamu hukuku sistemine girmiş 

temel bir ilkedir. Bununla birlikte, anayasa hükümlerinin kişileıi de bağlayan temel hukuk 

kuralları olduğu görüşü, Türk anayasası (1961 ve 1982) hariç, hiçbir anayasada açıkça 

ifade edilmemiştir 1. 

1961 Anayasası ile başlayan meclis üstünlüğünden anayasanın üstünlüğüne geçiş 

ile ilgili olarak, her iki Anayasa da (1961 ve 1982), egemenlik ile ilgili hükümlerinde (m. 4 

ve m. 6), hiçbir kimse veya organının, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisini 

kullanamayacağını belirtmişlerdir. Yine 1982 Anayasasının Başlangıç kısmında 

<< ... üstünlüğün ancak anayasa ve kanunlarda bulunduğu>> (paragraf 6) ifade 

1 Emest E. Hirsch, "Anayasaların Özel Hukuk Kurallarına Etkileri", Birinci Türk Hukuk Kongresine 
Sunulan Tebli~ler, Ankara, TBB Yayını, (1972), s.3. 
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edilmektedir. Bu duruma göre, egemenliğin hukuka bağlı bir yetki olduğu ortaya konmakta, 

devletin egemenliğine dayanan hukuki faaliyetlerinin tümü (yasama, yürütme, yargı) 

Anayasa ile sınırlı bir yetki olarak öngörülmektedirl. Bu düzenleme aynı zamanda, 18. 

yüzyılın "çoğunluğun her şeye kadir olduğu" yönündeki egemenlik anlayışının, 1961 

Anayasasıyla birlikte modern hukuk ve adalet esaslarına saygılı egemenlik anlayışına 

geçilmesini ifade eder2. Yine burada belirtilmesi gereken bir diğer nokta, 1982 anayasasının 

Başlangıç'ının 6. paragrafında tanımı verilen ve yumuşak kuvvetler ayrımını esas alan 

<<klasik parlementer rejim>>in Anayasa tarafından kurulduğunu kabul etmek gerekir. 

Dolayısıyla, Anayasa'daki Cumhurbaşkanı'nın yetkileri başta olmak üzere, yasama ve 

yürütme organlarının yetkilerinin ve aralarındaki ilişkilerin, Başlangıç'ın 10. paragrafı 

uyarıca, klasik parlamenter rejim <<yönünde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp 

uygulanması>> zorunluluktur. Aksine bir yorum ve uygulama neticesinde Devlet 

organlarından birisinin, klasik parlamenter rejimin ruhunu aşan şekilde Anayasadaki 

yetkilerini yorumlayıp uygulamaları, Başlangıç'taki bir amir hükmü, dolayısıyla da 

Anayasayı ihlal anlamını taşıyacaktıı-3. 

1961ve1982 Anayasalarında ayrıntılarıyla ifade edilen anayasanın üstünlüğü ve 

bağlayıcı ilkesinin bir başka sonucu da, anayasa hükümlerinin doğrudan doğruya 

uygulanabilirliğidir. Anayasa komisyonu maddenin ilk metnine " ... ve doğrudan doğruya 

uygulanması gereken temel hukuk kurallarıdır" ibaresini de koymuştu. Temsilciler 

Meclisi'nde madde görüşülürken bu ibarenin çıkarılması teklif edilmiştir. Yalnız bu teklif 

yapılırken, "Birinci milzakare esnasında komisyon adına verilen izahat mahfuz kalmak 

şartiyle ve bazı iltibaslara mani olmak için ... " kaydı ve gerekçesi belirtilmişti. Anayasa 

Komisyonu sözcüsü Muammer Aksoy da, "Bu tabirin çıkması ile mana değişmiyor". 

demiştir4. 

1 Teziç, Anayasa Hukuku, s.120. 
2 tsmet Giritli, "1961 Anayasamız Ve Getirdiği Bazı Yenilikler", lÜHFM., CXXVIll, Sy.1-4, (1962), s.15. 
3 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.126-27. 
4 Kazım Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, C.11, Ankara, Türkiye lş Bankası Yayınları, 1966, 
s.1205. 
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il.ANA YASANIN YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI 

ORGANLARINI BAGLAMASI 

A. YASAMA ORGANI BAKIMINDAN 

1. Genel Olarak 

Anayasanın üstünlüğü ilkesinin klasik anlamının, yasama organına hitabettiği ve 

sadece onu bağladığı düşüncesi, 1924 Anayasası döneminde hakim unsur olmuştur. 1924 

Anayasası, kanunlann anayasaya aykırı olamıyacağını ifade etmek suretiyle, anayasanın 

üstünlüğünü dile getirmekte beraber, ne yasama ne de bir başka organ ve kuruluş için 

"anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı" genel kuralını getirmemişti. Daha önce de ifade 

ettiğimiz gibi, millet adına egemenlik hakkını kullanan tek organ olan TBMM'nin 

işlemlerinin yargı yoluyla denetlenmesi söz konusu değildi. Dolayısıyla, böyle bir sistemin 

gerçekte anayasanın üstünlüğüne mi, yoksa meclisin üstünlüğüne mi dayalı olduğu, kolay 

cevaplandırılamayacak bir sorudur. Yine, meclis üstünlüğü ile anayasanın üstünlüğü 

kavramlannın sırt sırta gösterilmeleri yadırganabilecek bir durumdur!. 

Meclislerin milli iradeyi temsil ettikleri bir gerçeklik olmakla birlikte, meclislerdeki 

yerleşik çoğunlukların ya da parti kombinezonlarının milli iradeye uygun hareket edip 

etmediklerini incelemek de, demokrasinin doğal bir gereğidir. Bu inceleme, yani yapılan 

denetim, milli iradeye uygunluğun denetimidir. Parti ya da partilerarası çoğunluklar seçimle 

oluşmaktadırlar. Bununla birlikte, seçimle işbaşına gelme, herşeyi yapma ve giderek meclis 

diktatörlüğü kurmaya yönelebilir ve bu olguya da demokratik denilemez. Bu bakımdan, 

aslolan parlementonun değil, anayasanın üstünlüğü olmak gerekir2. 

Maddi anlamda anayasanın, yasama organının kuruluş ve işleyişine ilişkin 

kuralları içerdiğini yukarıda gördük. Taıihi gelişim bakımından anayasacılık hareketlerinde 

1 Tanör, İki Anayasa, s.19. 
2 Tunaya, a.g.e., s.136. 
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olduğu gibi, günümüz anayasacılık hareketlerinde de -anayasalardaki şekli düzenlenişte

. yasama organı bu çerçevenin dışında bırakılamayacak temel bir kuruluşturl. 

Bir görüşe göre, anayasa doğası gereği yarattığı kurumlar üzerinde üstün 

olmalıdır. Alelade bir yasa değildir. Anayasa, yasamadan çoğunlukla zaman bakımından, 

böyle değilse bile en azından mantıksal olarak öncedir. Bu bağlamda olmak üzere, 

ABD'nde 1803 yılında Marbury v. Madison davasında Baş yargıç Marshall şunları 

söylemekteydi: "Elbette yazılı anayasa yapan kişilerin hepsi bunları ülkenin temel ve üstün 

yasaları olarak düşünmüşlerdir. Ve bunun sonucu olarak da, her böyle anayasaya dayalı bir 

hükümet kurma kuramı zorunlu olarak yasamanın işlemleri anayasaya aykırı ise hükümsüz 

olmalıdırı içermelidir". Anayasanın hükümleri kendi yarattığı kurumlardan çıkacak olan 

herhangi bir kural ya da işlemden üstündür. Çünkü, anayasa yasama dahil, yarattığı 

kurumların iktidarını sınırlamak istemektedir. Aksini düşünmek, anayasa yapma ve yazılı 

anayasaya sahip olmayı anlamsızlaştırır2. 

Denilebilir ki, "bir meclis üstünlüğü sisteminin anayasanın üstünlüğü ilkesiyle 

birarada gitmesi mümkündür; yeter ki en yetkili organ olan meclisin de üzerinde anayasanın 

üstünlüğü ilkesi ve bunun sonuçlan yer alsın. İsviçre bunun örneğidir. 1960'a kadarki Türk 

anayasal hayatı ise "meclisin üstünlüğü" esasına dayanıyordu, öbür ilke pratikte herhangi 

bir güvenceye ve değere sahip görünmüyordu ... 1924 Anayasasında yer alan <<kanunlar 

anayasa aykırı olamaz>> ilkesinden başka, ne 1921 ne de 1924 anayasasında 

<<anayasanın üstünlüğü>> ilkesi yoktu"3. 

Kanunların anayasa aykırı olamayacağı biçimindeki ifade, anayasanın yasama 

organına üstünlüğünün belirtilmesidir. 1961 Anayasasıyla, anayasanın üstünlüğü ve 

bağlayıcılığı ilkesinin bu klasik anlamı aşılmış ve Anayasayı, TBMM dahil bütün organ ve 

kuruluşların üstüne çıkararak, "üstün ve bağlayıcı" ilan etmiştir4. 

Fransız İhtilali'nin önemli isimlerinden biri olan Sieyes, yasama organının 

yetkilerinin mutlak olmadığını, anayasa ile sınırlanmasını ve anayasanın hükümlerine 

1 Erdoğan Teziç, Türk Parlamento Hukukunun Kaynakları ve İlgili Anayasa Mahkemesi 
Kararları, İÜHF. Yayını, İstanbul, 1980, s.14. 
2 Wheare, a.g.e., s.73-74. 
3 Tanör, İki Anayasa, s.19-20. 
4 Tanör, İki Anayasa, s.20. 
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uygun hareket etmesinin gerekliliği üzerinde durmuştur. Hatta, anayasaya uygunluğu 

denetleyecek bir Anayasa Jürisi'nin kurulmasını da savunmuştur. Ancak bu fikir o zamanın 

kurucu meclisince benimsenmemiştirl. Diğer yandan, "Rousseau'cu anlayışta, kanunu 

<<genel iradenin ifadesi>> olarak kabul etmek, kanunla hukuku özdeş kabul etmek 

sonucunu doğurur. Bu durumda, kanun egemenliği sağlanır ama, Hukuk devletinin 

gerçekleşme yollarından biri de yasama organının çıkardığı kanunların anayasaya 

uygunluğunun denetlenebilmesidir2. 

2. Yasamanın Anayasa Aykırı Kanun Yapamaması 

1876 Anayasası ile, Padişah'ın sahip olduğu yetkilerin anayasallaştınldığını ve 

yasama fonksiyonunda son sözün Padişah'a ait olduğunu görmüştük. Bununla birlikte, 

kanunların hiç olmazsa kısmen temsili bir nitelik taşıyan parlamentoda tartışma konusu 

olabilme kapısı aralanmıştır. Yine de, bu süreçle birlikte, yasamanın kendini yürütmeden 

sıyırması yolunda ilk olumlu adımlar atılmıştır. Bununla birlikte, 64. madde hükmü ile, 

Heyet-i Ayan'ın yetkileri arasında, Heyet-i Mebusan'ın kabul ettiği kanunların <<Kanun-u 

Esasi ahkamına>> uygunluğunu denetlemek sayılmıştır. Heyet-i Ayan sahip olduğu bu 

yetkiyle, yasama organının bir parçası olması rağmen, aynı zamanda kanunların Anayasaya 

uygunluğunun siyasi denetimini yapan bir organ olmaktadır. Yine 64. madde gereğince, 

Heyet-i Ayan Heyet-i Mebusan'dan verilen kanun layihalarını sadece <<Kanun-u Esasi 

ahkamı>> bakımından değil, <<Padişahın hukuku>>, <<umuru diniye>>, <<hürriyet>>, 

<<devletin bütünlüğü>>, <<ülkenin iç güvenliği>>, <<vatanın korunması sebepleri>> ve 

<<genel ahlak>> bakımlarından da denetlemektedir. Heyet-i Ayan bu bakımlardan 

incelediği J<:anunlan ya tamamen red, ya düzeltilmek üzere Heyet-i Mebusan'a iade etmek ya 

da kabul ettiği layihaları onaylayarak Sadrazamlık makamına (Başbakanlık) gönderir. 

Heyet-i Ayan üyelerinin tamamının Padişah tarafından atandığı gözönüne alındığında, 

Heyet-i Mebusan'ın yasama organı niteliği oldukça şüpheli olmaktadır. 

1 Recai G. Okandan, "Kanunların Anayasa'ya Uygunluğunun Siyasi Ve Kazai Teminatı Yönünden 20 Nisan 
1340 Anayasamız", 1üHFM., C.XXXIII, Sy.1-2, (1967), s.4. 
2 Teziç, Anayasa Hukuku, s.172. 
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1909 değişiklikleri ise, yürütmeden bağımsız bir yasamaya doğru gidişi 

belirginleştirmiştir. Kanun teklifleri, Padişah'ın iznine bağlı olmaksızın her iki mecliste 

yapılabilmektedir (m. 53). Yine, değişik 54. madde hükmüne göre, kanunun oluşumunda 

son sözü söyleyebilme -zorlaştırılmış olsa da- Meclise aittir. Ancak, konuya siyasi yanı ile 

bakıldığında, Ayan Meclisinin de Meclisi Umuminin bir bölümü olduğu gözönüne 

alındığında, yasama yine de yürütmenin içindedir denilebilirl. 

Egemenlik anlayışındaki değişiklik ile yasamanın gerçek ve asli niteliğine 

kavuşması bir paralellik gösterir2. 1921 Anayasası, egemenlik anlayışını kökten 

değiştirmiştir. Bunun neticesi olarak da, yasamanın üstünlüğüne bir geçiş söz konusudur. 

Anayasanın 2. maddesi hükmüne göre; << ... teşri salahiyeti milletin yegane ve hakiki 

mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder>>. 1924 Anayasası aynı 

hükmü 5. maddesiyle sürdürdüğü gibi, 6. maddede, <<Meclis, teşri salahiyetini bizzat 

istimal eder>> demek suretiyle, yasama yetkisinin devredilmezliğini de açıkça ifade etmiştir. 

1921 Anayasasıyla başlıyan, 1924 Anayasasıyla da teyit edilen bu durum 1961 

Anayasasıyla devam ettirilmiştir. Böylece, yasama <<ilk-el>> (asli) bir yetki durumuna 

getirilmiştir3. 

1982 Anayasasına göre de, <<Yasama Yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük 

Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez>> (m. 7). Böylece, yasama asli bir yetki olarak 

kalmaktadu4. 

Yasama yetkisinin devredilmezliği ile anlatılmak istenen ve yasaklanan husus, 

herşeyden önce, kanun adı altında yada bu adı taşımasa bile kanunla eşdeğerde veya kanun 

gücüne sahip hukuki işlemler yapma yetkisinin devredilmesidir. Eğer bir düzenleyici işlem, 

mevcut kanun hükümlerini değiştirebiliyor ya da yürürlükten kaldırabiliyorsa, bu işlemin 

kanun niteliğinde ve gücünde olduğunu kabulde kuşku yoktur. Çünkü, bir hukuki işlem, 

ancak en az kendisiyle eşdeğerde olan bir başka işlemle değiştirilebilir veya ortadan 

kaldırılabilir. İkinci olarak, bir düzenleyici işlem, mevcut kanun hükümlerini değiştirmiyor 

1 Teziç, Kanun Kavramı, s.26-27. 
2 Teziç, Kanun Kavramı, s.27. 
3 Teziç, Kanun Kavramı, s.32. 
4 Teziç, Anayasa Hukuku, s.11. 



91 

ya da ortadan kaldırmıyor, fakat, aynı zamanda hakkında hiçbir kanuni düzenleme 

bulunmayan bir alanda ilk elden (asli) ya da doğrudan düzenleme yapıyorsa, böyle bir işlem 

kanun niteliğinde sayılmalıdır!. 

Yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi bakımından 1924 Anayasası döneminde 

bazı sapmalar olmuştur. Örneğin 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma 

Hakkındaki Kanun, Bakanlar Kuruluna <<Türk parasının kıymetinin korunması zımnında 

kararlar ittihazı>> gibi, hemen hemen sınırsız, genel ve belirsiz bir düzenleme yapma 

yetkisi vermiştir. Yine, 1933 tarihli ve 2432 sayılı Kanun'la (m. l), <<memleket iktisadi 

ihtiyaçlarının göstereceği müstacel lüzum üzerine ... mer'i tarifedeki gümrük resimlerindeki 

tadilat icrasına>> Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Oysa, gümrük tarifeleri kanunla 

tespit edilmişti. Dolayısıyla, bu kanun, Bakanlar Kuruluna yürürlükteki kanunlarda 

değişiklik yapma yetkisini tanımış olmaktaydı2. 

1961 Anayasası döneminde Anayasa Mahkemesenin konu ile ilgili kararlan 

bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi 1963 yılında verdiği bir kararda\ yukarıda sözü 

geçen Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunu Anayasaya aykırı 

bulmamıştır. Mahkemeye göre, "Yasama organı, herhangi bir sahayı Anayasaya uygun 

olması şartı ile düzenleyebilir. Bu düzenlemede bütün ihtimalleri gözönünde bulundurarak 

teferruata ait hükümleri de tesbit etmek yetkisini haiz ise de; zamanın gereklerine göre sık 

sık tedbirler alınmasına veya alınan tedbirlerin kaldırılmasına ve yerine göre tekrar 

konulmasına lüzum görülen haIIerde; yasama organının. yapısı bakımından. ağır işlemesi 

ve günlük olaylan izleyerek zamanında tedbirler almasının güçlüğü karşısında esaslı 

hükümleri tesbit ettikten sonra, ihtisasa ve idare tekniğine taalluk eden hususların 

düzenlenmesi için Hükümeti görevlendirmesi de yasama yetkisini kullanmaktan başka bir 

şey değildir". Bununla birlikte, Mahkemenin kararına ilişkin gerekçede yer alan "kanun 

koyucu düzenleme alanının esaslarını tesbit ve amacı tayin ettikten sonra" ifadesiyle, 

hükme ilişkin ifadeleri çelişmektedir. Sözü geçen Kanun'un birinci maddesinde yer alan 

ı Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.167. Böyle bir durum hiç kuşku yok ki -ileride de göreceğimiz üzere
idarenin kanuniliği ilkesine aykırıdır. 
2 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.167. 
3 E.1963/4, K.1963/71, KT? 28.03.1963, AYMKD, Sy.1, s.164. 
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<<Türk parasının kıymetinin korunması zımnında kararlar ittihazına İcra Vekilleri Heyeti 

salahiyetlidir>> hükmü, gerek doktrinde, gerek karara muhalif kalan bazı üyelerin 

muhalefet şerhlerinde belirtildiği gibi, Bakanlar Kuruluna müphem. sınırsız, genel bir 

yetkmi vermekte; idari düzenlemenin amacını, kapsamını, sınırlarını ve temel ilkelerini 

belirtmemektedirl. Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesi 1969 yılında verdiği bir kararda2, 

yukarıdaki söz konusu esaslar doğrultusunda ifadeler kullanmak suretiyle, bu defa gerekçe 

ile hüküm arasında uyumlu bir sonuca ulaşmıştır. 

KHK'lerin 1971 yılında yapılan değişiklikle Anayasa Hukukumuza girmesi 

üzerine, <<yasama yetkisinin devredilmezliği>> ilkesine ilişkin verilerde de farklılıklar 

olmuştur. KHK'lerin diğer idari düzenleyici işlemlerden (tüzük, yönetmelik gibi) farkı, 

kanuna eşit hukuki bir güçte oluşudur. Bu durum, KHK'nin fonksiyonel bakımdan bir 

<<yasama işlemi>> sayılıp sayılamayacağı yolunda bir tartışmayı da beraberinde 

getirmektedir. Ancak, konumuzun kapsamını aşacağından biz bu tartışmaya girmeyeceğiz. 

Burada, sadece Anayasa Mahkemesinin yaklaşımıyla ilgili bir kaç örnekle yetineceğiz3. 

1961 Anayasası döneminde KHK uygulamalarına oldukça az başvurulmuş ve 

incelenebildiği kadanyla Anayasa Mahkemesinin KHK'ler rejimine ilişkin iki kararına 

rastlanılmıştır. 1975 tarihli kararında4 Mahkeme, 11 sayılı KHK'yi Meclis'te görüşülmesi 

sırasındaki biçim yönünden incelemiştir. 1979 tarihli kararında5 ise, 2171 sayılı yetki 

kanununun Anayasaya uygunluğunu denetlemiştir6 Mahkeme kararında, "yetki yasasinın 

Anayasaya aykırılığı ile bu yasaya dayanılarak çıkarılacak yasa gücünde kararnamelerin 

Anayasaya aykırılığı ayrı konulardır. Sözü geçen savlar, ancak yasa gücünde 

kararnamelere karşı ileri sürülebilecek nitelikte olduklarından, bu aşamada, yani yetki 

yasası bakımından ele alınarak incelenmelerine olanak bulunmamaktadır" demek suretiyle, 

1 Ôzbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.168. 
2 E.1967/41, K.1969/57, KT. 23,24 ve 25. 10 1969, AYMKD, Sy.8, s.18-133. 
3 Bununla birlikte, 1961 Anayasasının düzenlemesiyle 1982 Anayasasının düzenlemesi arasında oldukça 
belirgin bir farklılığa dikkat etmek gerekmektedir. 1961 Anayasası «yürürlükten kaldırılacak kanun 
hükümlerinin açıkça gösterilmesi>>ni şart koşarken (m.64/2), 1982 Anayasası ise bu zorunluluğu ortadan 
kaldırmıştır (ın.91). KHK'lerin hukuki niteliği konusu, gerek 1961 Anayasası ve gerekse 1982 Anayasasında, 
öğretide bir hayli tartışma konusu olmuşsa da sözü edilen farklılık, KHK'lerin maddi bakımdan birer yasama 
işlemi olduğu görüşünü kuvvetlendirmiştir. Bkz. Ôzbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.171. 
4 E.1975/145, K.1975/198, KT.14.10.1975, AYMKD, Sy.13, s.559 vd. 
5 E.1978/65, K.1979/27, KT.12.6.1979, AYMKD, Sy.17, s.188-90. 
6 Yüzbaşıoğlu,. a.g.e., s.270. 
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sadece yetki kanununun Anayasaya uygunluğunu denetlemiştir. Ancak, Mahkeme, açıkça 

yetki kanunu ile KHK'lerin Anayasaya aykırılığının, hatta KHK'larin yetki kanununa 

aykırılığının farklı konular olduğunu vurgulamıştır. Bununla birlikte. başvuru olması 

durumunda, bu yönlerden de Anayasaya uygunluk denetimi yapabileceğini üstü kapalı olsa 

da belirtmektedirl. 

1982 Anayasası döneminde ise, KHK uygulamalarına oldukça sık 

başvurulmuştur. Bu dönemde organik kanunların düzenleme alanına ilişkin konular dahil, 

normatif alanın büyük bir bölümü KHK'lerce düzenlendiğinden, Anayasa Mahkemesi 

içtihatları da oldukça zengindir düzenlendiğinden, Anayasa Mahkemesi içtihatları da 

oldukça zengindir2. Anayasa Mahkemesinin veımiş olduğu kararları iki kategoride toplamak 

mümkündür : Anayasa Mahkemesinin KHK uygulamalarını genişleten ve daraltan 

kararları3. Ancak, biz burada ayrıntılara fazla girmeden Anayasa Mahkemesinin yakın 

tarihlerde verıniş olduğu iki karaımdaki yaklaşımına değineceğiz. 

Anayasa Mahkemesi 1993 tarihinde vermiş olduğu bir kararında4, Bakanlar 

Kuruluna verilen yetkinin, yasada öngörülen amaç, kapsam, ilke ve süre ile sınırlı 

olduğunu, dolayısıyla, yetki yasasının Anayasanın belirlediği ögeleri belli bir içeriğe 

kavuşturarak somutlaştırması ve verilen yetkiyi açıkça sınırlayarak Bakanlar Kuruluna 

çerçeve çizmesi gerektiğini belirtmiştir. Mahkeme bu ifadeleriyle, 1961 Anayasasının 

düzenlemesine yaklaşmaktadır. 

Anayasanın 87. ve 91. maddelerinden hareketle, Mahkeme, KHK'lerin yasama 

yetkisinin devredilmezliği bakımından durumunu şu şekilde değerlendirmektedir: "Bu 

maddelerin birlikte incelenmesinden, yasama yetkisinin genel ve asli bir yetki olup, 

TBMM'ne ait bulunduğu, devredilemeyeceği, KHK çıkarma yetkisinin de kendine özgü ve 

ayrık bir yetki olduğu anlaşılmaktadır. KHK çıkarma yetkisi verilirken yasama yetkisinin 

devri anlamına gelecek ya da bu izlenimi verecek biçimde güncelleştirilip sık sık bu yola 

başvurulmamalıdır. KHK'ler, öğeleri Anayasa'da belirlenen yetki yasalarına dayanılarak 

1 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.270. 
2 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.270. 
3 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.270-78 ve anılan Anayasa Mahkemesi kararları. 
4 E.1993/26, K.1993/28, KT. 16.9.1993, RG. 8.10.1993-21722, s.27-44. 
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çıkarılırlar, ayrık durumlar içindedirler ve bağlı yetkinin kullanılması yoluyla hukuk 

yaşamını etkilerler ... khk uyulamasının yaygınlaştırılması, kullanılma süreleri uzatılarak 

yetki yasalarına süreklilik kazandırılması, hemen her konuda KHK'lerle yeni 

düzenlemelere gidilmesi, ivedilik koşuluna uyulmaması, yasama yetkisinin devri anlamına 

gelir" 1• 

Anayasa Mahkemesinin oldukça dikkati çeken bir ifadesi ise, yetki yasalarının 

Anayasaya uygunluğu bakımından Mahkemenin kendi konumunu belirlemesi bakımından 

önemlidir. Mahkemeye göre, "Anayasa'nın l 1. ve 153. maddelerinde öngörülen 

<<Anayasa'nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü>> ile <<Anayasa Mahkemesi kararlannin 

bağlayıcılığı>> ilkeleri gözönüne alındığında, bir yetki yasasının Anayasa'ya uygun 

görülebilmesi Anayasa'daki öge ve ölçütlere Anayasa Mahkemesi kararlarıyla getirilen 

yorumlar çercevesinde uygun olmasıyla olanaklıdır". 

Anayasa Mahkemesi yine 1993 yılında verdiği bir kararda2, KHK'ler ile yasama 

yetkisinin devredilmezliği ilkesi arasındaki bağlantıyı nasıl gördüğünü ortaya koymaktadır: 

"Anayasa'da öngörüldüğü biçimi ile KHK'ler yapısal (organik-uzvi) bakımdan yürütme 

organı işlemi, işlevsel (fonksiyonel) yönden ise yasama işlemi niteliğindedir. Ancak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi verdiği yetkiyi bir yasa ile her zaman geri alabileceği gibi 

kendisine sunulan KHK'leri aynen kabul etmek ya da reddetmek zorunda olmayıp 
. 

dilediğinde değiştirerek de kabul edebilir. Bakanlar Kurulu'na KHK çıkarma yetkisinin 

verilmesi, yasayla düzenlenmesi gereken konuların yasama alanından çıkarılıp yürütme 

organının düzenleme alanına sokulması sonucunu doğurmaz. Bu nedenle, Bakanlar 

Kurulu'na KHK çıkarma yetkisinin verilmiş olası Anayasa'nın 7. maddesinde öngörülen 

'Yasama yetkisinin devredilmezliği' ilkesini oıtadan kaldırmaz". 

Burada üzerinde durulması gereken bir diğer önemli konu, iki tür KHK'nin 1982 

Anayasası sisteminde denetim dışında tutulmuş olmasıdır. Birincisi, Geçici 15. madde 

ı Anayasa Mahkemesi ivedilik bakımından da yaklaşımını aynı kararda şu şekilde ifade etmiştir : "Yetkinin 
'önemli, ivedi ve zorunlu' durumlarla sınırlandırılması, dava konusu Yetki Y asası'nda yapıldığı gibi bu 
hususun takdirinin Bakanlar Kurulu'na bırakılması biçiminde değil, yetkinin amaç, konu, kapsam ve ilkenin 
içeriği yönünden yasakoyucu tarafmdan ivedi ve zorunlu olduğunun saptanmasıyla olanaklıdır. Bir yandan 
içeriği belirsiz geniş yetkiler verilirken öte yandan bu yetkilerin 'ivedi ve zorunlu durumlarda kullanılacağının' 
belirtilmesi yetki devri anlamına gelir. 
2 E.1993/33, K.1993/40-2, KT.21.10.1993, RG. 6.11.1993-21750, s.13-45. 



95 

gereğince MGK döneminde çıkarılan KHK'ler, ikincisi ise, m.148 gereğince, olağanüstü 

hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan KHK'lerdir. Bu durumun yasama 

yetkisinin devredilmesi anlamına gelmediğini kabul etmek gerekmektedir. Çünkü, Anayasa 

tarafından doğrudan bir düzenleme söz konusudur. Bununla birlikte, söz konusu 

KHK'lerin anayasaya uygunluğunun denetlenememesi, hukuk devleti ilkesi açısından 

oldukça ciddi bir sakıncadır! 

Yasama yetkisinin asliliği, yasama organının bir konuyu doğrudan doğruya, diğer 

bir ifadeyle araya herhangi başka bir işlem girmeksizin düzenleyebilmesidir2. 

1982 Anayasası sisteminde, yasama yetkisinin asliliği, doğrudan Anayasadan 

kaynaklanmaktadır. Anayasanın sınırlan içinde kalmak koşuluyla, TBMM gerekli gördüğü 

her konuyu, her alanı kural olarak düzenleyebilir. 1982 Anayasasına göre, yasama 

faaliyetine <<asli>> niteliğini şekli kanun vermektedir3. Diğer bir ifadeyle, Türk 

hukukunda kanun, ancak şekli ve organik kritere göre tanımlanabilir. Bu noktadan hareketle 

kanun, yasama organı tarafından kanun adı altında ve belirli yasama usullerine uyularak 

yapılan her türlü işlemdir4. 

Yasama yetkisinin asliliğinin bir sonucu, kanunun anayasa karşısında anayasadan 

kaynaklanan (secundum legem) değil, sadece kural içi (intra legem) olmasıdır. Başka bir 

deyimle, kanun, anayasayı uygulayıcı bir işlemden ibaret olmayıp, anayasaya aykırı 

olmaması yeterlidir. Bir konuyu ilk-el, yani özerk olarak yasama organı düzenleyebilir5. 

Yasama yetkisinin asliliği bulunmakla birlikte <<genelliği>> de söz konusudur. 

"Anayasalar genellikle devlet organlarının kuruluşu ve kişi haklan ile ilgili temel ilkeleıi 

koymakla yetinirler. Kaideten doğrudan uygulanabilir kurallar içermezler. Bu konularda 

daha aynntılı düzenlemeler kanun koyucu tarafından yapılır. llke olarak, Milli Mücadele ve 

Türkiye Cumhuriyeti anayasa geleneğinde, yasamanın sınırlı bir düzenleme alanı yoktur"6. 

1 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.352. 
2 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.165. 
3 Teziç, Anayasa Hukuku, s.12. 
4 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.164. 
5 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.165. 
6 Teziç, Anayasa Hukuku, s.12. 
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Hukukumuzda yasama yetkisinin genelliği, Anayasaya aykırı olmamak koşuluyla 

her konunun kanunla düzenlenebileceğini, kanunla düzenleme alanının konu itibariyle 

sınırlandırılmamış olduğunu ifade etmektedir. Anayasanın sınırları içinde kalmak 

koşuluyla, devletin hukuk düzeninin yaratıcısı yasama organıdırl. 

3 • Yasamanın Anayasal Haklar Bakımından Yükümlülüğü 

Yasama yetkisinin asli ve genel bir yetki olduğunu yukarıda gördük. Yasama 

organı, belli bir tedbiri kanunlaştırabilmek için, hiçbir metnin ön iznine tabi olmadlğından, 

Anayasadan aldığı genel yetki ile, her konuyu doğrudan doğruya düzenleyebilme yetkisine 

ahi tir. 2 s p . 

Yasama, anayasaya aykırı kanun yapamaz. Bunun yaptırımı da Anayasa yargısı 

ile sağlanmaktadır. Bu durum, anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesinin bir sonucu. 

Bununla birlikte, yasama organının (aynı zamanda yürütme organının) anayasa ile 

bağlılığı, daha çok anayasada yer alan temel haklar bakımından önem kazanmaktadır3. 

1982 Anayasasının 5. maddesinde, Devletin temel amaç ve görevleri arasında <<kişinin 

temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette 

sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi 

varlığının gelişmesi için gerekli şartlan hazırlamaya çalışmak>> sayılmaktadır. Bu hüküm, 

1961 Anayasasının 10. maddesinin ikinci fıkrasıyla -bazı ifade farklılıkları dışında- aynı 

durumu düzenlemektedir. 

İç hukukta normlar hiyerarşisinin en üstünde yer alan anayasa, yasama organını 

bağlamakta ve onu temel hakların gerçekleştirilmesi bakımından da birtakım yükümlülükler 

altına sokmaktadır. Yasamanın bu yükümlülüğü iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Birincisi, 

yasamanın anayasal hakları anayasaya uygun olarak düzenleme görevidir. İkinci olarak, 

Lözbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.164-65. 1982 Anayasası sisteminde bunun tek istisnası, 
<<Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği>>nin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları ile personel atama 
işlemleridir. Anayasanın 107. maddesi gereğince, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir. 
2 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.166. 
3 Atar, a.g.m., s.187. 
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yasamanın, anayasal haklan gerçekleştirınesi yükümlülüğü. Bunlar, yasamanın olumsuz ve 

olumlu yükümlülükleridirl. 

Ancak burada beliren bir sorun, bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi 

durumunda, yasama organını buna zorlamanın mümkün olup olmadığıdır? Yasama 

organının, anayasanın hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olacak kanunları 

çıkarması gerekir. Ancak bu hukuki olmayıp, sadece siyasi bir yükümlülüktür. Öyle ki, 

belli bir süre içinde bazı kanunların çıkanlmasını açıkça emreden anayasa hükümlerinin 

dahi hukuki anlamda yaptırımı bulunmamaktadır2. 1982 Anayasasının Geçici 8. 

maddesindeki hüküm bu duruma örnek teşkil etmektedir. Yasama organı, anayasa 

doğrultusunda söz konusu hakları kanunla düzenlediği -ve bununla ilgili olarak kamu 

hizmet ve kuruluşları oluşturduğu- takdirde, yargı organlan önünde, kişi, devletten talep 

edebileceği bir subjektif kamu hakkına sahip olmuş olacaktır3. 

Yasama organının anayasal hakları anayasaya uygun olarak düzenlenmesi, diğer 

bir ifadeyle uygulama kanunları çıkarınası, doğrudan uygulanabilen birtakım haklar için 

gerekmeyebilir4. Nitekim, Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası döneminde verdiği bir 

kararda, sendika kurma hakkını düzenleyen 46. maddenin, bu hakla ilgili olarak bir kanun 

çıkarılmasını emrettiğini, 274 sayılı sendikalar kanunu'nuh bir anayasal zorunluluk gereği 

değil, genel yasama yetkisine (m.5, 1982 Anayasası m. 7) dayanılmak suretiyle 

çıkarıldığını belirtmiştir5. 

Sosyal haklarla i~gili yasal düzenlemelerin anayasaya uygunluğu bakımından iki 

durum söz konusu olmaktadır. Birincisi, ilgili yasal düzenlemelerin, Anayasanın sosyal 

normlarına uygunluğudur. İkincisi ise, bu tür düzenlemelerin, anayasanın klasik normlarına 

uygunluğunun sağlanması gereğidir. Sosyal hak ilişkisi, sosyal hakkın öznesi, konusu ve 

yükümlüsü olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır. Kanuni düzenlemelerin bu bakımlardan 

anayasaya uygunluğu gereklidir6. 

1 Bülent Tanör, Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, İstanbul, May Yayınlan, 1978, s.293. 
2 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.166. 
3 Ayferi Göze, Sosyal Devlet Sistemi, İstanbul, 1ÜHF. Yayını, 1976, s.145 ; Sarper Süzek, İş 
Güvenliği Hukuku, Ankara, Savaş Yayınları, 1985, s.54. 
4 Tanör, Sosyal Haklar, s.293. 
5 E.1963/336, K.1967/29, KT.26/27.7,1967, AYMKD. Sy.6, s.39. 
6 Tanör, Sosyal Haklar, s.294. 
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Sosyal hakkın öznesi (hak sahibi, yararlanan) bakımından anayasaya uygunluk ya 

da aykırılık sorunu daha çok, anayasanın sosyal hak sahibi olarak belirlediği kişilerin, 

yasama organınca daha sonra hak sahibi olmaktan çıkarılmaları şeklinde olmaktadırl. İşte 

böyle bir durumda Anayasa aykırılık durumu söz konusu olmaktadır2. 

Olumlu bir edim gerektirmeyen sosyal haklar ile, olumlu bir edim gerektiren sosyal 

haklar, değişik özelliklere sahip olduğundan, farklı sonuçlar doğurmaktactır3. Yasama 

organının olumlu bir edim gerektirmeyen sosyal haklar karşısındaki durumu, diğer temel 

haklar karşısındaki durumunun aynıdır. Yasama organının buradaki yükümlülüğü, söz 

konusu haklan Anayasa hükümlerine aykırı biçimde sınırlamamaktır4. 

Olumlu bir edim gerektiren haklar bakımından ise, bunların salt Anayasada yer 

almış olmaları kişilere yargı yolu ile talip edilebilecek subjektif kamu hakları 

vermemektedir. Ancak yasama organının o alanda kanuni bir düzenlemesi varsa bu tür talep 

ve dava haklan doğmaktadır. Söz konusu Anayasa hükümleri bu bakımdan, doğrudan 

doğruya uygulanabilir hukuk kuralları olmayıp, yasama organına siyasi nitelikte direktifler 

veren veya yol gösteren <<program hükümler>> karakteri taşımaktadır5. Burada, yasama 

organının bir öncelikler sorunundan sözedilebilir. Ancak bu alanda, yasamanın geniş bir 

takdir yetkisi bulunmaktadır. Anayasa mahkemesi bir kararında bu durumu ortaya 

koymaktadır: "Bu hüküm (m.53) uyarınca, kanun koyucu sosyal güvenlik alanında bazı 

haklan vermeye veya sadece bir kısmını vermeye yetkilidir"6. 

1 Tanör, Sosyal Haklar, s.294. 
2 Tanör bu konuda uygulamadan, özellikle mahkeme kararlarından birtakım genel ilkeler çıkartmıştır: 1) 
Vatandaşlık durumuna göre ayrım yapılmaması, 2) Siyasi inanç ve görüşler bakımından ayrım gözetmeme, 3) 
Yaşamanın,kişilerin anayasayla tanınmış sosyal haklarını ortadan kaldırıcı statü değişiklikleri yapamaması, 4) 
Kişisel durumlar bakımıııdan bir aynın yapmama. Tanör, Sosyal Haklar, s.296-98. 
3 Tanör, Sosyal Haklar, s.298. 
4 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.110. 1961Anayasasının46. maddesi sendika karına hakkını ilk 
şekliyle <<çalışanlara>> vermişti. Bu dönemde çıkarılan 274 sayılı Sendikalar Kanunu ise, <<Bu kanun 
bakımından işçi sayılan kimseler, işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hakkına 
sahiptirler>> (m.2/1) hükmünü getirmişti. Kaııuıı lıükmünün sosyal hakkın öznesini daralttığı gerekçesine 
dayanılarak, Anayasa Malıkemesine gidilmiştir. Anayasa Mahkemesi bu davaya ilişkin kararında 
(E.1963/336, K.1967/29, KT.26/27.9.1967, AYMKD. Sy.6, s.16-17), özneler bakımından söz konusu olan 
düzenlemeyi eksik bulınakla birlikte, iptal sebebi saymayarak, boşlukların doğrudan Anayasa kuralının 
uygulanmasıyla doldurulabileceğini belirtmekle yetinmiştir. Bkz. Tanör, Sosyal Haklar, s.298-99. 
5 ÖZ budun, Türk Anayasa Hukuku, s.11O-11. 
6 E.1963/138, K.1964171, KT.11.12.1964, AYMKD. Sy.2, s.215. 
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Klasik haklar ve olumsuz sosyal haklar, anayasal tanımayla kendiliğinden 

uygulanma kabiliyetine sahiptirler. Bu konuda ortaya çıkacak anayasa uygunluk sorunu, 

yasama organının bu haklarla ilgili düzenleme ve sınırlamalarında söz konusu olmaktadırl. 

Her düzenlemenin aynı zamanda bir sınırlama olduğu gerçeği gözönünde 

bulundurulduğunda, bu durumda söz konusu olan, yasama organının yaptığı 

düzenlemelerin Anayasa'nın özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin ölçütlerine uygunluğunu 

değerlendirmek olacaktır. Anayasa mahkemesi 1982 Anayasası döneminde verdiği bir 

kararda2 bu ölçütü şu şekilde belirlemiştir: "Özgürlüklerin yalnızca ne ölçüde sınırlandığı 

değil, sınırlamanın nedenleri, yöntemi, bu konudaki yargısal denetim olanakları 

<<demokratik toplum düzeni>> kavramı içinde değerlendirilmelidir. Özgürlükler, ancak, 

demokratik toplum düzeninin gerektirdiği ölçüde istisnai olarak, sınırlanabilir. Demokratik 

hukuk devletinde güdülen amaç ne olursa olsun, sınırlamalar, belli bir özgürlüğün 

kullanılmasını tümüyle ortadan kaldıracak düzeyde olmamalıdır". Bu durumda, yasama 

organının konu bakımından düzenleyici işlemlerinin, anayasadaki genel ve özel sınırlama 

nedenleri dışına çıkması halinde, anayasaya aykırılık söz konusu olacaktır. 

Yasam·a organı , bir sosyal hakkın öznesini ve konusunu anayasaya uygun olarak 

düzenlemek zorunda olduğu gibi, yükümlüsünü de anayasaya uygun olarak seçmek 

durumundadır. Sosyal hakkın yükümlüsü bakımından anayasaya uygunluk sorunu, 

devletin bir katkısını gerektiren haklar bakımından söz konusudur3. Anayasa mahkemesi 

öğrenim hakkı ile ilgili bir karannda4 " ... devletin başta gelen ödevinin, kazanç gereği 

güden kuruluşlarca yerine getiıilmesi, öğretim ve eğitimin temel hedeflerinden saptırılması, 

gitgide soysuzlaştırılması sakıncasını doğurur ve böylece eğitim ve öğretim yoluyla hem 

bilgili, hem nitelikli yuıttaşlar yetiştirilmesine yönelen anayasal erekten iyice uzaklaşılmış 

olur" diyerek, yasama organı tarafından devletin bu yükümltilüğünün anayasaya uygun 

olarak yerine getirilmesi zonınluluğuna işaret etmiştir. 

1 Atar, a.g.m., s.189. 
2 E.1987/16, K.1988/8, KT.19.4.1988, RG. 23.8.1988-19908. 
3 Tanör, Sosyal Haklar, s.357. 
4 E.1969/31, K.1971/3, KT.12.1.1971, AYMKD. Sy.9, s.152. 
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Yasama organının anayasal hakları gerçekleştirmesi bakımından yükümlülüğü, 

anayasal hakkın gerçekleştirilmesi niteliğindeki işlemleri yapmasıdır. Söz konusu anayasal 

hakların kapsamına bazı haklar, örneğin anayasada yer almakla kendiliğinden uygulanma 

kabiliyetine sahip haklar (klasik temel haklar ve yasamanın olumlu edimini gerektirmeyen 

sosyal haklar) girmemektedir. Burada söz konusu olan haklar yasamanın olumlu edimini 

gerektiren sosyal haklardırl. Bu haklara örnek olarak en başta çalışma hakkı2 ve sosyal 

güvenlik hakkı3 gösterilmektedir. 

Yasamanın buradaki asıl görevi, devletin Anayasadan kaynaklanan sosyal 

ödevlerini nasıl yerine getireceğini göstermektir. Başlıcaları, devletin sağlıyacağı edimlerin 

niteliğini belirlemek (nakdi mi ayni mi olacağı), bunun için gerekli kamu hizmetleri tesis 

etmek, ihtiyaç duyulan örgüt ve merciileri kurmaktır. Yasama organı, bu işleri herşeyden 

önce genel çerçeve yasaları çıkarmak suretiyle ve gerektiğinde özel yasalarla yerine getirir. 

Ayrıca, yasama organı bütün yasama faaliyetlerinde sosyal bir yön izlemek, sosyal 

politikayı geliştirmek ve yürütmeyi de bu doğrultuda yönlendirip denetlemek zorundadu.4. 

Yasama organının anayasal haklan gerçekleştirme yükümlülüğünü yerine 

getirmediği durumlar olabilir. Bu iki şekilde oıtaya çıkmaktadır: Yasama organının belli 

bir konuda anayasanın emrine rağmen belli bir anayasal hak yasasını çıkarmaması ve 

kanun çıkarıldığı halde sağlanan haklar ya da hak sahipleri bakımından kapsamının dar 

tutulmasıdır. Birincisine <<kanun yokluğu>>, ikincisine ise <<eksik kanuni düzenleme>> 

denilmektedir. Her iki durufD bakımından, anayasa kuralı doğrudan uygulanabilir bir nitelik 

taşıyorsa, boşluk ya da eksiklik kapatılıyorsa, anayasa kuralının uygulanmasıyla çözüm 

yoluna gidilecektir. Aksi d~rumda, yasama organını buna zorlayabilmek mümkün olabilir 

mi?5 

Bu sorunun çözümü, sosyal ve ekonomik hakların sınırını düzenleyen anayasa 

hükmü doğrultusunda aranmaktadır. 1982 Anayasasının 65. maddesine göre, <<Devlet 

sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarın 

1 Tanör, Sosyal Haklar, s.359-60. 
2 Tanör, Sosyal Haklar, s.361. 
3 Süzek, a.g.e., s.54. 
4 Tanör, Sosyal Haklar, s.363. 
5 Tanör, Sosyal Haklar, s.368. 
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korunmasını gözeterek, mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getiri>>. Bu hüküm 

esas itibarile, 1961Anayasasının53. maddesiyle paralellik taşımaktadır. 

Söz konusu sınır, hiç şüphe yok ki, olumlu edim gerektiren sosyal haklar 

bakımından geçerlidirl. Olumlu bir edimi gerektiren sosyal haklar bakımından, yasama 

organını buna zorlayacak bir yaptınm olmadığı gibi, yasama organının tercihler konusunda 

geniş takdir yetkisinin bulunduğunu belirtmiştik. Ancak, kanuni bir düzenleme 

yapıldığında, bunun bütün Anayasa hükümlerine olduğu gibi, sosyal devlet ilkesine ve bu 

ilkeyle ilgili Anayasa hükümlerine uygunluğu, Anayasa mahkemesince denetlenebilecek ve 

sosyal devlet ilkesine aykırı düşen bir kanun iptal edilebilecektir2. 

B. YÜRÜTME ORGANI BAKIMINDAN 

1. Genel Olarak 

Devlet işlemlerinin hukuk kurallanna bağlılığı, hukuk devleti ilkesinin varlığıyla 

doğru orantılıdır ve hukuk kurallarına bağlılığı sağlayacak mekanizma, devletin eylem ve 

işlemlerinin yargı denetimine tabu tutulmasıdır. Hukuk devleti denilince, tarihi sebeplerden 

dolayı ilk akla gelen, yürütme organının hukuka bağlılığı ve yürütme işlemlerinin yargı 

denetimine tabi tutulmasıdır3. 

Çalışmamızın özellikle Giriş bölümünde ifade edildiği üzere, yazılı anayasalann 

ortaya çıkışındaki hareket noktası, devlet gücünün sınırlanması (özgürlüklerin sağlanması 

düşüncesiyle birlikte), yani keyfi yönetimin engellenmesidir. Bu gelişmelerin sonucunda 

ortaya çıkan durum, klasik anlayışta, hükümetin kanunları uygulamakla görevli bir 

"yürütme organı" olarak kabul edilmesidir. Aydınlanma çağı düşünürlerine göre, en büyük 

tehlike monarşik baskı yöntemleıidir. Dolayısıyla hükümet faaliyeti, kanunlan uygulamakla 

1 ÖZbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.111. 
2 Özbudun, Türle Anayasa Hukuku, s.111. Anayasa Mahkemesinin sosyal devlet ilkesine dayanarak verdiği 
kararlar bulunmaktadır. Bkz. E.1984/9, K.1985/4, KT.18.2.1985, AYMKD. sy.21, s.58-60; E.1987/6, 
K.1988/8, KT.19.4.1988, RG. 23.8.1988-19908. Anayasa Mahkemesinin sosyal devleti tanımlayan bir 
kararı için Bkz. E.1963/336, K.1967/29, KT.26/27,9.1967, AYMKD. Sy.6, s.23-24. 
3 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.89. . . n·;tı~'~ ~J 
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sınırlanmalıdır. Bu reaksiyonun ifadesi olarak, "hükümet" yerine "yürütme" terimine yer 

verilmiştir. Klasik anlayış, bu şekilde yürütmeyi elden geldiğince zayıflatmak istemekteydi. 

Bir siyasi rejimin kanunun üstünlüğüne dayanması, keyfi yönetime karşı en etkili bir 

savunma aracı olduğu gibi, aynı zamanda demokiasinirt de en mükemmel ifadesiydi 1. 

Son yarım yüzyılda hükümet faaliyetlerinin büyük ölçüde genişlemesi ve 

günümüzde yüklendiği işlevler, 19. yüzyılda yürütmeye tanınmak istenen rol arasında 

farklılıklar ortaya çıkarmıştır. İşte bu farklılıklardan dolayı, yürütme organının işlevleri 

günümüzde geleneksel ve güncel (aktüel) olarak iki biçimde ortaya koyulmaktadır2. 

Klasik anlayışta, yürütme organı kanunların uygulaması ile sınırlı tutulmak 

istenmişse de, ülke yönetiminde bazı faaliyet kategorileri, zorunlu olarak, yürütmenin 

geleneksel işlevlerinden sayılmaktadır. Kanunların uygulanması ve bununla ilgili 

düzenleyici işlemleri yapmak (tüzük, yönetmelik), hükümetin ve ona bağımlı idarenin 

kuruluşunu ve sevkini sağlamak, dış politikayı yönetmek, milli savunma konularında 

kararlar almak ve yasama faaliyetine katılmak, yüıütmenin geleneksel işlevlerindendir3. 

Günümüzde ise, yürütme organı güncel işlevleri de yüklenmektedir. Hükümetler, 

politikalarını yürütebilmek için kanun tasarıları hazırlamak suretiyle yasama programını 

çizmekte ve kendisine bağımlı bütün bir idare cihazını harekete getirmek ve yönlendirmekle 

izlenecek genel politikayı belirlemekte ve yürütmektedir. Yürütme, bu bakımdan bir atılım 

organıdır. Devlet bütçesi her ne kadar yasamanın kanun şeklindeki bir işlemi olarak ortaya 

çıkmakta ve yürürlüğe girmekteyse de, bütçenin hazırlanmasındaki yetkisi ve yine özellikle 

KHK'ler vasıtasıyla genişletilmiş düzenleme yetkisine sahip olmasıyla, yürütme bir karar 

organı niteliğine de bürünmüştür. Toplumun geleceği ile ilgili olarak kalkınma planları 

hükümetler tarafından hazırlanmakta, dolayısıyla günümüzde hükümet etmek, aynı 

zamanda bir öngörü organı olmak anlamına gelmektediı4. 

Yürütme bakımından ülkemizdeki gelişim, yukarıdaki gelişim çizgisine paralellik 

göstermektedir. Bu bakımdan, yürütme organının anayasa ile bağlılığını incelemeye 

1 Teziç, Anayasa Hukuku, s.356. 
2 Teziç, Anayasa Hukuku, s.356. 
3 Teziç, Anayasa Hukuku, s.356. 
4 Teziç, Anayasa Hukuku, s.361-62. 
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çalışırken, yürütmenin işlevlerinin hangi esaslara tabi olduğunu (bundan "idarenin 

kanuniliği" ilkesini kastetmekteyiz) ve bunun pratiğinin nasıl sağlandığını (yürütme 

işlemlerinin yargısal denetimini) ele almaya çalışacağız. 

2. İdarenin Kanuniliği 

1876 Anayasası sisteminde, idarenin kanuniliğinden söz edebilmek oldukça 

güçtür. Padişah'ın yürütme gücünün asıl sahibi ve hatta kendisi olduğunu daha önce 

görmüştük. Yine yasama yetkisi bakımından Padişah'ın çok büyük ölçüde söz sahibi 

olduğunu da görmüştük. Yürütme organının kanunuliğinden söz edilebilmesini en çok 

güçleştiren olgu, kanunların yapılmasında kabul edilen sistemde kendisini göstermektedir. 

Kanun teklifi yetkisi, öncelikle Heyeti Vükelaya aittir. Heyeti Ayan ve Heyeti Mebusan, 

Padişah'tan izin alınması koşuluyla kanun teklif edebilir (m. 53). Tasarıyı Devlet Şurası 

(Danıştay) düzenler ve Meclislere gönderir. Önce Heyeti Mebusan'da, sonra Heyeti 

Ayan'da kabul edilen tasarı, Padişah'ın iradesiyle kanunlaşır (m. 54). 

1876 sisteminde, Meclis yasama faaliyetine başta (izin ve konu sınırlaması) ortada 

(şurayı devletin düzenlemesi) ve sonra da, Padişah'ın iradesi ile sınırlı olarak katılmakta 

olduğundan, Padişah'ın istemediği teklif ve tasarıların ortaya çıkmaması, çıksa dahi 

kanunlaşmaması durumu söz konusudur. Bununla birlikte, Meclislerin -özellikle de Heyeti 

Mebusan'ın- istemediği bir kanunu, Padişah'ın oluşturabilmesi mümkün değildirl. 

Yürütme organına 36. madde ile geçici kanunlar çıkarabilme yetkisi verilmiştir. Bu 

geçici kanunlar, olağanüstü halin takdirini yürütmeye bırakmakta, yürütme organı 

tarafından verilen kararın Anayasaya aykırı olmaması ve Heyeti Mebusan'ın toplanmasıyla 

verilecek karara kadar geçici kanun hükmünü haiz bulunmaktadır. Bu süre içinde ise, bir 

iptal davasına-kanuna aykırılığından dolayı- konu olmamaktadır2. 

1909 Değişikliklerinde, kanunların yapılmasına ilişkin 53. ve 54. madde 

hükümleri değişikliğe uğramıştır. Bunun sonucunda, yasama meclislerinin kanun yapma 

1 Yayla, Anayasa Hukuku, s.97. 
2 Hüseyin Nail Kubalı, Türk Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, fsıaııbul, 1960, s82. 
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hakkı sağlanmıştır. Padişah, sadece sunulan kanunları iki ay içerisinde onaylamak: ya da bir 

defaya mahsus olmak üzere geri göndermek durumundadır. Geri gönderilen kanun üçte iki 

çoğunlukla kabul edildiğinde Padişah bunu onaylamak durumundadır. Bakanlar 

Kumlu'nun oluşumu (m.7) ve Meclis önünde siyasi sorumluluğu esasının getirilmesi 

(m.30,35) ile birlikte, Padişah'ın yürütme bakımından tek güç olmaktan çıktığını 

görmekteyiz. Yine, Padişah'ın Meclisi Umumi'de Anayasaya bağlılık yemini edeceği 

hükme bağlanmıştır (m. 3). Ancak, bu yeminin uygulamada bir önemi olmadığı gerçeğinil 

göz önünde bulundurmak: gerekir. 

1921 Anayasası, yasama yetkisini olduğu gibi, yürütme gücüne de TBMM'nde 

toplamıştır (m.2). Yine, Türkiye Devleti TBMM tarafından idare olunmakta ve TBMM 

Hükümeti adını almaktadır (m. 3). 1921 Anayasasına göre, BMM, hükümetinin bölündüğü 

daireleri (bugünkü anlamıyla bakanlıkları), kendi seçeçeği ekiller eliyle yönetecektir. 

Meclis, vekillerin yapacağı işlerde yön verme ve gerektiğinde bunu değiştirme yetkisine 

sahiptir (m. 8). Bu durumda, vekiller BMM karşısında memur duıumundadır ve Vekiller 

Heyeti'nin çalışma usulü ve gerekli aynntılarının düzenlenmesi, kanunlarla olacak:tır2. 

1924 Anayasası yürütme ve yasamayı TBMM'nde toplamakla birlikte (m.5), 

yürütme yetkisini Meclis'in kendisinin seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun atayacağı Bakanlar 

Kurulu eliyle kullanacağını hükme bağlamıştır (m.7). 1961 Anayasası da, yürütme 

organının Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'ndan oluştuğunu (m.6) belirtmektedir. 1924 

Anayasasının kuvvetler birliği sistemine rağmen, her iki Anayasada da, yürütme yetkisi 

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulu tarafından kullanılmaktadır3. Aynı durum, 1961 

Anayasasının madde gerekçesinde (5, 6 ve 7. maddeler için ortak gerekçe) de ifade 

edilmiştir. 

1924 ve 1961 Anayasasının sisteminden, idarenin kanuniliği ilkesi bakımından 

ortaya çıkan tablo şudur : İdarenin kanuniliği bakımından esaslar aynıdır. Yürütme 

organının <<mahfuz>> bir düzenleme yetkisi yoktur; kanun alanıyla düzenleyici işlemler 

alanı birbirinden konu itibarile ayrılmamışlardır. Her iki Anayasa, idari işlemlerin mutlaka 

1 Başgil, a.g.e., s.501. 
2 Yayla, Anayasa Hukuku, s.122. 
3 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.152. 
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kanuna dayanması zorunluluğunu ve kanun olmayan yerde idarenin de olamayacağı ilkesini 

benimsemiştir. Yürütmenin düzenleyici işlemlerinin temeli bakımından 1924 (m. 52) ve 

1961 Anayasaları (m. 107) hemen hemen aynı ifadeleri kullanmışlardırl. 

1961 Anayasası, yürütmeyi <<kanunlar çerçevesinde>> bir görev olarak 

öngörmüştür. Bunun başlıca iki sebebi bulunmaktadır. Bir defa, yasama organının aksine 

olarak, yürütme organı kanunun kendisine yüklediği işleri yerine getirmemekten hukuken 

sorumludur. İkinci olarak, yürütme görevinin kanunlar çerçevesinde yerine getirileceğini 

belirtirken, yürütme organının bütün tasan-uflarının, Anayasanın ve Anayasanın esaslarını 

gösterdiği kanunlara göre olacağını hükme bağlamaktadır2. 

Burada hemen belirtelim ki, anayasanın üstünlüğü ilkesi, yürütme organına, bir 

kanunu Anayasaya aykırıdır gerekçesiyle uygulamaktan kaçınma olanağı vermez. Aksi 

durum, yürütme görevini <<kanunlar çerçevesinde>> öngören 6. maddeye aykırı olarak, 

yürütmeyi yasama organının üstüne çıkarma sonucunu doğuracaktır3. 

1971 Anayasa değişikliği ile Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisinin verilmiş 

olması, 1924 ve 1961 Anayasalarının kabul etmiş olduğu <<kanuncu>> özellikten oldukça 

ciddi bir sapmadır. KHK'lerin -Anayasada belirtilen sınırlar içinde de olsa- Bakanlar 

Kurulu'na yürürlükteki kanunlarda değişiklik yapma yetkisi vermesi, bu durumu ortaya 

çıkaımaktadır4. 

1982 Anayasası ise, yürütmeyi görev olmasının yanısıra, aynı zamanda bir yetki 

olarak öngöımüştür. Yine bu yetkinin, sadece kanunlara değil, Anayasaya da uygun olarak 

yerine getirileceği (m.8) ifade edilmek suretiyle, doğrudan doğruya anayasadan doğan 

yürütme yetkilerinin de bulunduğu anlatılmak istenmiştir5. Nitekim, Anayasa Mahkemesi 

de bir kararında6 bunu ifade etmiştir: "yürütmeye bir yetki olma gücünü veren esaslar, 

Anayasanın muhtelif maddelerine serpiştirilmiş durumdadır. Bunlardan düzenleme ile ilgili 

olarak yeni Anayasa'nın getirdikleri, olağanüstü haller ve sıkı yönetim süresince 

1 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.152 
2 Tikveş, a.g.e., s.42. 
3 tsmet Ocakçıoğlu, "Kurallar Zinciri İle İlgili Bazı Sorunlar", Onar Arına~aıu, İstanbul, İÜHF. Yayını, 
(1977), s.511. 
4 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.153. 
5 Tanör, İki Anayasa, s.115-16. 
6 E.1984/14, K.1985/7, KT.13.6.1985, AYMKD. Sy.21, s.177. 
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Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun sözü edilen hallerin gerekli 

kıldığı konulara hasren kanun hükmünde kararname çıkartma; Bakanlar Kurulunun, vergi, 

resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle, oranlarına 

ilişkin hükümlerde kanunların belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içerisinde değişiklik 

yapmak, dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlemesi amacıyla, 

ithalat, ihracat ve dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali 

yükümlülükler koymak ve bunları kaldırmak gibi hususlardır. Yürütmenin yetki oluşunu, 

Anayasa Mahkemesi bu ifadeleriyle, Anayasanın 73, 121, 122 ve 167. maddelerinde 

düzenlenen istisnai durumlarla sınırlı görmektedirl. Anayasa Mahkemesine göre bu 

durumlar dışında, "yürütmenin, tüzük ve yönetmelik çıkarmak gibi klasik düzenleme 

yetkisi, idarenin kanuniliği ilkesi çerçevesinde sınırlı ve tamamlayıcı bir yetki 

durumundadır. Bu bakımdan Anayasa'da ifadesini bulan yukardaki ayrık haller dışında, 

yasalarla düzenlenmemiş bir alanda yürütmenin subjektif haklan etkileyen bir kural koyma 

yetkisi bulunmamaktadır. Yasa ile yetkili kılınmış olması da sonuca etkili değildir 112. 

Anayasa Mahkemesinin kararına göre, yürütmenin, Anayasada belirtilen istisnai 

durumlar dışında, asli veya özerk bir düzenleme yetkisi yoktur. 1982 Anayasasında da, 

düzenleme yetkisi <<türev ve bağlı>> bir yetki olmaya devam etmektedir3. 

1982 Anayasasının güçlü yürütme formülünün <<idarenin kanuniliği>> ilkesini 

ortadan kaldırdığı söylenemez. Yürütmenin görev olma niteliği devam etmektedir. Bu 

nedenle, kanuni bir düzenlemenin mevcut olduğu her yerde, idarenin bu kanunu uygulama 

görevi vardır4. 

1982 Anayasası sisteminde sıkıyönetim ve olağanüstü hal KHK'leri (m.121,122) 

ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesi (m.107) yürütmenin asli düzenleme yetkisi olarak 

düzenlenmiştir. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim KHK'leri çıkarma yetkisi, bir yetki 

kanunundan değil, doğrudan doğruya Anayasadan kaynaklanmaktadır. Bu iki istisnai 

durum dışında, 1982 Anayasasının yasama ve yürütme fonksiyonlarının ayrılığı 

1 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.156. 
2 Aynı Karar, s.177. 
3 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.156. 
4 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.154-55. 
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konusunda kabul ettiği formülün, 1924 ve 1961 Anayasalarına hakim olan kanunun 

üstünlüğe dayalı sistemi temelde değiştirmediği söylenebilirl. Bununla birlikte, 1982 

Anayasasıyla Türkiye'de yürütmenin düzenleme alanının (Fransa'da pratik bu alanı 

daraltırken) genişlediği ve normlar alanında meydana gelişmelere tektonik (kayma oluşum) 

açısından bakıldığında, düzenleme alanı tabakasının, yasama iktidarı alanının üzerine 

kaydığı ve anayasal normlar hiyerarşisini de yer yer örttüğü ileri sürülmektedir. Bu konuda, 

olağanüstü hal rejimini ihdas eden 285 sayılı "Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"si (R.G.14.7.1987,..19517), verilebilecek 

örneklerden biıisi olarak beliıtilmektedir2. 

3. Yürütme İşlemlerinin Yargısal Denetimi 

Hukuk devletinin yürütme bakımından güvencesinin sağlanması, yürütme 

işlemlerinin yargısal denetime tabi tutulmasıdır. Bu, hukuk devleti anlayışının bir 

sonucudur3. Yürütme organının eylem ve işlemlerinin yargısal denetimi konusunda iki 

sistem bulunmaktadır. Birincisi, özellikle Anglo- Sakson ülkelerinde uygulanan <<adli 

İdare>> veya <<yargı birliği>> sistemidir. Devletle fert arasındaki hukuki uyuşmazlıklar 

genel mahkemelerde görülmektedir. ikinci sistem, yürütmenin eylem ve işlemlerinden doğan 

hukuki uyuşmazlıkların çözümünü, genel mahkemeler dışında özel bir takım yargı 

organlarına, yani <<idare mahkemeleri>>.ne bırakmaktadır. Fransa'da doğan ve <<idari 

yargı>> denilen bu sistem, Kara Avrupası ülkelerine yayılmıştır. Ülkemizde de, yüzyılı 

aşkın bir süredir bÜ sistem uygulanmaktadıı4. 

1876 Anayasası, idarenin yargısal denetimine ilişkin bir kural içermemekteydi. 

İmparatorluk döneminde, anayasa bağlamında idarenin yargısal denetimi açık kalmıştır5. 

1868'de Şurayı Devlet(Danıştay)in kuruluşu ile, üç tür yargı fonksiyonu bu 

yüksek mahkemeye verilmişti; Bunlar, devlet ile fert arasındaki davaları görmek, adliye ile 

1 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.157. 
2 Çağlar, a.g.e., s.56. 
3 Tahsin Bekir Balta, İdare Hukuku 1 Genel Konular, Ankara, AÜSBF. Yayını, 970/72, s108. 
4 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.89-90. 
5 Balta, a.g.e., s.60. 
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idare arasında çıkacak ihtilaflarda uyuzmazlık mahkemesi görevini üstlenmek ve 

memurların yargılanmalarına bakmakl. 1876 Anayasası (Belçika Anayasası'ndan 

esinlenerek) idare ve adliye ilişkileri ve idarenin yargısal denetimi bakımından bir yenilik 

yaparak, <<Eşhas ile hükümet beynindeki davalar dahi mehakimi umumiyeye aittir>> 

(m.85) hükmünü koymak suretiyle, eski nizamname prensiplerinden ayrılarak, artık 

idarenin de adliye mahkemelerine çıkarılabileceklerini kabul etmişti2. Bu yeni 

düzenlemelerle, Anayasanın idari rejimi değiştirip, bu rejimin idari yargı sistemi yerine adli 

yargıyı mı ikame ettiği sorusuna cevap arayan S. Onar, idari rejimin ve bu rejimin idari 

yargı sisteminin devam ettiği sonucuna ulaşmaktadır3. 1876 Anayasası, kanunların yorumu 

bakımından, eğer kanun idare ile ilgili ise, Şurayı Devlete bu yorum hakkını tanımıştır (m. 

117). 

1921 Anayasası, yargı ile ilgili bir hüküm içermemektedir. Yalnızca, nahiye 

şuralarının ve idare heyetlerinin <<kazai>> yetkilerinden söz eden, ancak bunların neler 

olduğunu açıklamayan bir hüküm (m.20) bulunmaktadır. Anayasada açıklanmamış olmakla 

birlikte, yargı yetkisinin de Meclis'e ait sayıldığı ileıi sürülmektediı4. 

1924 Anayasası, idari işlemlerin yargısal denetiminin Danıştay tarafından 

yapılacağını hükme bağlanmıştır (m.51). Bununla birlikte, kanunların uygulanışını 

göstermek için çıkarılan nizamnameler (Tüzükler)in kanunlara aykırılığı ileri sürüldüğünde, 

bunun çözüm yeri, yargı merciileri değil, TBMM'dir (m.52). Yürütme işlemlerinin yargısal 

denetimi bakımından getirilen düzenlemelerin, <<Kuvvei Kazaiye>> bölümünde değil de, 

<<Vazifei İcraiye>> başlığı altında düzenlenmiş olması dikkat çekicidir. İdari yargıyla 

birlikte, anayasa yargısının kabul edilmeyişi ve olağanüstü mahkemelere açık kapı 

bırakılmış olması, yeni rejimin ideolojik ve politik amaçlarıyla yakından ilgili hususlar 

olarak nitelendirilmektedir5. 1924 Anayasası döneminde, doğrudan doğruya anayasaya 

aykırı olan idari kararların da iptali uygulaması söz konusu olmuştur<>. 

1 Sıddık Sami Onar, İdare Hukukun Umumi Esasları, İstanbul, s.74. 
2 S. Onar, a.g.e., s.76. 
3 Bkz. S. Onar, a.g.e., s.76-77. 
4 Bkz. Balta, a.g.e., s.65. Bu konu hakkında aynca Bkz. Tanör, Osmanlı-Türk, s.211-12. 
5 Tanör, Osmanlı-Türk, s.249. 
6 Bkz.Feyzioğlu, a.g.e., s.28, dn.1. 
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1961 Anayasası'nın yargı bakımından getirmiş olduğu sistemin, güçlü bir yargı 

kuvvetinin kurulması olduğunu ve yargısal denetimin ve yargı güvencelerinin gereklerinin 

tümünün Anayasada düzenlendiğini daha önce belirtmiştik. 1924 Anayasası döneminde, 

Danıştayın bir kısım yürütme işlemlerini siyasi nitelikli görerek, bunlardan doğan 

uyuşmazlıklara bakmaktan kaçınması, çıkarılan bazı kanunlar ile bir kısım idari işlemler 

hakkında yargı yoluna başvurulmayı yasaklaması (Örneğin Emekli Sandığı Kanununun 

39. maddesi) gibi durumlar, hukuk devleti ilkesini zedelemişti. 1961Anayasası114. madde 

ile <<idarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir halde yargı mercilerinin denetimi dışında 

bırakılamaz>> hükmünü getirerek, hukuk devleti ilkesini sarsan bu çeşit uygulamaları 

önlemiş oldu 1. Madde gerekçesinde, <<hiçbir halde>> deyiminin kullanılmasındaki 

amacın, yargı denetiminin, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde de ortadan kalkmayacağının 

belirtilmesi olduğu ifade edilmiştir. 

114. madde hükmünün söz konusu ilk fıkrası, 1971 'de yapılan değişiklikle, 

<<idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır>> haline getirilmiş ve bu 

şekliyle 1982 Anayasasında da aynen korunmuştur (m.125/1). Bu değişik ifadenin, ilk 

şekline göre daha az kuvvetli olduğu2 söylenildiği gibi, aralarında bir anlam farkının 

olmadığı ve idarenin herhangi bir eylem veya işlemine karşı yargı yolunu kapatan bir 

kanunun, elbette Anayasaya aykırı olacağı da ifade edilmiştir3. Bununla birlikte, 1982 

Anayasası, Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şura 

kararlarını yargı denetimi dışında tutmuştur (m.125/2). 

Yine 1971 değişikliğiyle, <<İdari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı 

verilemez>> hükmü Anayasaya konmuş (m.114/2), 1982 Anayasası buna <<takdir 

yetkisini kaldıracak biçimde yargı karan verilemez>> ve <<yargı yetkisi, idari eylem ve 

işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır>> (m.125/4) ifadelerini eklemiştir. 

1961 Anayasasının ilk metninde farklı olan bu hükümler, bir geriye dönüş4 ve yürütmenin 

genel olarak yargı denetiminden çıkarıldığı5 ·şeklinde yorumlara yol açmıştır6. 

1 Ôzbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.90-91. 
2 Parla, a.g.e., s.90. 
3 Ôzbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.91. 
4 Tanör, lki Anayasa, s.117. 
5 Bkz. Parla, a.g.e., s.91. 



110 

1971 Değişikliği ile, asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yargısal denetimi 

Danıştay'dan alınarak, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne verilmiş (m. 140/son) ve 1982 

Anayasası bu durumu devam ettirmiştir (m.157). 

1971 Değişikliği ile Anayasa Hukukumuza giren KHK'lerde bir yürütme işlemi 

olduğundan, yargısal denetime tabi tutulmuşladır. KHK'lerin yargısal denetimi bakımından 

öngörülen düzenleme isi şu şekildedir: Anayasa Mahkemesi KHK'lerin Anayasaya şekil ve 

esas bakımlarından uygunluğunu denetler (1961 m.64/son, 1982 m.148, 150, 

151,152,153) Ancak iki tür KHK 1982 Anayasası sisteminde denetim dışında tutulmuştur. 

Birincisi, Geçici 15. madde gereğince MGK döneminde çıkarılan KHK'ler, ikincisi ise, 

m.148 gereğince, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan 

KHK'lerdir. 

KHK'nin içeriği Anayasaya uygun, fakat yetki kanunuha aykırı olursa, bu da bir 

anayasa sorunu oluşturacak, dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi olacaktır. 

Aksi halde, Anayasanın öngörmediği ölçüde bir yetki devri söz konusudurl. Anayasa 

Mahkemesi de bir kararında2 bu durumu açıkça belirtmiştir: "Yetki yasasının kapsamı 

dışında yürürlüğe konulan veya başka bir anlatımla yasanın öngörmediği bir konuda 

düzenleme yapan bir KHK'nin Anayasa'ya aykırılığı kuşkusuzdur ... KHK, yasada 

gösterilen amaç dışında yürürlüğe konulmuşsa veya yetkinin kapsamını aşıyorsa bu 

durumu onu yetki yasasına ve dolayısıyla Anayasa'ya aykırı kılar". 

C. YARGI ORGANINI BAKIMINDAN 

Yargı fonksiyonu tartışmalı bir konu3. Ancak, biz burada -konumuz dışında 

olduğu için- bu tartışmaya girecek değiliz. Bununla birlikte, yargının yürürlükte olan hukuk 

normlarıyla bağlı olduğu ve bu normlar doğrultusunda karar vermek suretiyle, hukuki 

uyuşmazlıkları çözümlediği açık bir gerçekliktir. 

6 Bu konuda aynca Bkz. Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.91-92. 
1 Ôzbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.211. 
2 E.1988/62, K.1990/3, KT.6.2.1990, AYMKD. Sy.26, s.104-105. 
3 Bu konuda Bkz. Ôzbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.328. 
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Yargı gücünü ilgilendiren temel sorun, mahkemelerin yargı alanı içinde kalmaları 

ve kanunları uygulamalarında ortaya çıkmaktadırl. Bu temel sorunun çözümünü ise, 

Anayasa belirleyecektir. Daha açık bir ifadeyle, Anayasanın yargı organını bağlaması, 

yargının yetki ve görev alanının yine Anayasa ile belirlenmesi anlamına gelir. 

Ülkemizde 1961 Anayasasına kadar, yargı organına ilişkin olarak, hukuk devleti 

ilkesinin gereklerine uygun bir sistemin kurulabildiği söylenemez. Bu durum Temsilciler 

Meclisi Anayasa Komisyonu'nun genel gerekçesinde de ifade edilmiştir : <<Hukuk 

devletinin temel unsuru bütün devlet faaliyetlerinin hukuk kurallarına uygun olmasıdır. Bu 

uygunluğu sağlayacak makamlar yargı organlarıdır. Tasan bütün Devlet faaliyetlerini 

kaideler hiyerarşisi içinde kazai murakabeye tabi tutmuş bulunmaktadır>>. Yine, madde 

gerekçesine göre, yargı yetkisi << ... tam bir genel ve ilk-el yetki olarak kabul edilmiş 

bulunmaktadır. Bir defa Anayasa Mahkemesi kurulmuş olmakla, Devletin hukuki 

tasarruflarının tamamı yargı denetimine bağlı kılınmıştır. Aynca, yürütmenin aksine 

olarak, kanun olmasa da, ihtilafın mevcut olduğu her yerde yargı vardır. Gerçekten 31 'inci 

maddenin ikinci fıkrası: <Hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan 

kaçınamaz> demektedir. Şu halde bir mahkemenin kendisine sunulan bir ihtilafı, bunu 

çözümleyen bir kanun bulunmadığı sebebiyle reddetmesi bahis konusu değildir. Aynca, 

yargı yetkisi tamamiyle bağımsız bulunması ve faaliyetinde ne yasama ve ne de yürütmeden 

emir ve talimat almaması (m.132/1), kararlarına bu organların uymasının mecburi olması 

(m.132/2) yargının Türk Milleti adına genel ve ilkel bir yetki olduğunu göstermektedir. Bu 

bakımdan yargı için de yetki deyimi kullanılmıştır>>. 

Anayasanın, yargının görev ve yetki alanını belirlemesi, konumuz açısından, 

özellikle anayasanın üstünlüğünün gerçekleştirilmesi bakımından önem taşımaktadır. 1961 

Anayasası düzenlenirken, anayasa hukukundaki gelişmelere paralel olarak, yargı, devlet 

faaliyetinin düzenlenmesinde anayasanın üstünlüğünü gerçekleştirecek yetkilerle 

donatılmıştır. Bu yetkinin kapsamına, bir taraftan idareyi, diğer taraftan yasama organının 

gerek seçimini gerek faaliyetini Usulüne uygun (Anayasanın çizdiği sınırlar içerisinde) 

1 Yaşar Kam.yalçın, "Siyasi Rejimin İşler Hale Getirilmesi 'Hukuki Meseleler Ve Görüşler'", Anayasa Ye 
S~ Sistemi Semineri, İstanbul, Tercüman Gazetesi Yayını, (1980), s.37. 
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olarak denetlemek girmektedir. Bu düzenlemelerle birlikte, Anayasanın üstünlüğünün 

sağlanması ve korunması, yargı fonksiyonu içine girmektedirl. 

Anayasanın yargı organını bağlaması, yargının görev ve yetki alanının Anayasa 

ile belirlenmesi anlamına gelmekle birlikte, yukarıda açıkladığımız sebeplerle, yargının asıl 

fonksiyonu, hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesi çerçevesinde, anayasanın üstünlüğünü 

sağlamak ve korumak olarak somutlı1şmaktadır. 

Eğer kısaca ifade edecek olursak, Anayasanın yargı organını bağlaması 

bakımından en önemli sonuç, yargının, Anayasanın çizdiği sınırlar içinde kalmak 

koşuluyla, Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığını, dolayısıyla da hukuk devletini 

korumak ve gerçekleştirmektir. Yine, Anayasa hükümlerinin doğrudan uygulanması 

bakımından yargının görevleri bulunmaktadır. Ancak, Anayasanın yargı organını 

bağlaması, aşağıdaki bölümün esasını da oluşturduğundan, burada sadece bu kısa 

açıklamayla yetineceğiz. 

111. ANA YASANIN BAGLA YICILIGINI SAGLAMA YÖNTEMLERİ 

A. GENEL OLARAK 

Yasa yapımı, şüphesiz toplum hayatının vazgeçilmez bir unsurudur. Belki ilkel ve 

geleneksel toplumlar yasa yapımı olmadan yaşayabilirler. Ancak, günümüz modern 

toplumları için böyle bir durum söz konusu değildir. Bunun uzantısı olarak da, yasa yapımı 

süreci ve yorumlanması problemi vardır. Kanunlarla yönetilebilmek için bu problemin 

çözümü gerekmektedir. Anayasal devlette bu sorun şu şekilde çözümlenmiştir: Yasa yapımı 

süreci, yasanın biçiminin aynı zamanda da içeriğinin denetimi anlamına gelir. Gerçekte 

anayasal düzenlemelerin çoğu, yasa yapımı sürecinde hukuk(ius)un adalet(iustum)e bağlı 

kalmasını sağlayacak koşulları oluşturmak amacındadır. Bu nedenle, yasa yapma seçilmiş 

1 Orhan Aldıkaçtı, "Yaşadığımız Kriz Ve Anayasanın Değiştirilmesi, Anayasa Ye S~im Sistemi Semineri, 
İstanbul, Tercüman Gazetesi Yayını, (1980), s.17-18. 
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organlara bırakılmıştır. Bu göreve seçilmiş olanlar, aynı zamanda temsili rollerine bağımlı 

ve onunla frenlenmiş iktidar sahipleridirl. 

Günümüzde, demokratik-liberal sistemlerde hukuki düzenin temeli olan anayasa ile 

ilgili gelişme, yeni bir anayasacılık çizgisine gelmektedir. Bu yeni-anayasacılıkta, temel 

norm olarak anayasanın üstünlüğü sadece siyasi değil, hukuki biçimi ile de, büyük bir 

yenilenişin ifadesidir2. "Anayasa yargısının farklı dönemlerde farklı modelleri görülse de 

genel bir gelişme çizgisi vardır. Üç ayn kavramın bir sentezi meydana gelmiştir; Bazı 

hukuk prensiplerine üstünlük tanımak, bu prensipleri yazılı bir biçime sokmak, 

anayasallaştırmak ve yargıyı, anayasallaştırılan bu prensiplerin, özellikle parlamento 

işlemlerine karşı, korunmasında bir cihaz olarak kullanmak, kısaca, anayasanın hukuki 

teminatını kurmak" 3. 

Anayasanın varlığına ve üstünlüğüne inandığımızda, anayasaya uyumu ve saygıyı 

sağlamak bir zorunluluktur. Hem anayasanın varlığını söylemek, hem de onu öteki 

kanunlarla aynı tutmak, anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesi bakımından bir çelişki 

doğurur. Bununla birlikte, bütün sorun, denetim mekanizmasının nasıl kurulması 

gerektiğidir4. 

İç hukuk düzeninde en üstün norm olan anayasaların, kanun yapma şeklindeki 

yasama tasarrufları dahil, gerek fert ve gerek Devlet tarafından yapılan tasarrufları 

bağlaması gerekir. Eğer kısaca ifade edecek olursak, bu tasarrufların anayasa uygun 

olmaları lazımdır. Aksi durumda, anayasanın üstünlüğü boş bir ifadeden ibaret kalır5 • 

Kanunlar ve genel olarak hukuki işlemlerin Anayasaya uygun olmalarını sağlayabilmek 

için, anayasaya aykırı kanunları veya işlemleri iptal edebilecek ya da donduracak bir 

kamusal kuruluş bulunmalıdır. Kanunun dışındaki bütün düzenlemeler ve işlemler için 

bunu sağlamak kolaydır; mahkemeler, yürütmenin anayasaya aykın olan bir düzenlemesini 

1 Giovanni Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Çev. T.Karamustafaoğlu-M.Turhan, Ankara, 
Türk Demokrasi Vakfı Yayını, 1993, s.350. 
2 Bakır Çağlar, "<<Yeni-Anayasacalık>> Üzerine Notlar, 1Hll2., Vakur Versan'a Armağan Özel Sayısı, 
Yıl:6, Sy.1-3, (1985), s.29. 
3 Çağlar, a.g.m., s.32. 
4 Tunaya, a.g.e., s.137. 
5 Kubalı, Anayasa Hukuku, s.98. 
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veya özel bir işlemi iptal edebilir ya da etkisiz kılabilirlerı. Bununla birlikte asıl güçlük, 

kanunlar bakımından ortaya çıkmaktadır. Bunun nedenlerini aşağıdaki konuda (siyasi 

denetim) inceleyeceğiz. 

Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi bakımından ikili bir durum söz 

konusudur. Şekli bakımdan uygunluk ve maddi (esas) bakımdan uygunluk denetimi. 

Bunula birlikte asıl problem, kanunların esas açısından anayasaya uygunluğunun 

denetiminde olmaktadır. Anayasaların yapılarından kaynaklanan üstünlüğü, anayasaya 

uygunluk denetimi konusunu yine anayasaların kendilerinin belirlemesine yol açmıştır. Bu 

konudaki bazı örnekler şunlardır : Anayasanın milletin yurtsever bekçiliğine emanet 

edilmesi (1791 Fransız ve 1911 Yunan Anayasaları, 1961 ve 1982 Türk Anayasaları -

Başlangıç-), Devlet Başkanının anayasaya sadakat yemini (1948 İtalyan Anayasası ve 

ülkemizde de 1909 Değişikliği (m.3) ve 1961 anayasasında (m.96) 1982 Anayasası 

(m.103)), iki meclis usulü, kanunların referanduma sunulması, kanun teklif ve projelerinin 

meclis komisyonlarının tetkikinden geçmesi, anayasaya aykırı tekliflerin meclis başkanı 

tarafından oya konmaması (1809 İsveç Anayasası) gibi2. 

Ancak bu denetim türlerinin .günümüzde ulaşılan nokta bakımdan yetersizliği 

açıktır. Bugün varılan nokta, anayasaya uygunluk denetimi bakımından bir anayasa 

yargısının kabul edilmiş olmasıdır. Biz konuyu incelerken, günümüzde ulaşılan noktaya 

ağırlık vermek suretiyle konuyu anahatlanyla incelemeye çalışacağız. 

B. ANA YASA YA UYGUNLUK DENETİMİNİN 

NİTELİGİ VE TÜRLERİ 

1. Siyasi Denetim-Yargısal Denetim 

1 Georges Vedel, "Temel Hukuki Seçenekler", BDT Ülkelerinde Demokrasiye Geçiş Ye Anayasa Yapımı. 
UniDem Konferansı'na sunulan tebli~ler, Çev. Ergun Özbudun-Levent Köker, Ankara, Yetkin Yayınları, 
(1993), s.69. 
2 Kabalı, Anayasa Hukuku, s.99-100. 
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Anayasaya uygunluk denetimi konusunda başlıca iki yolun ortaya çıktığı 

görülmektedir : Siyasi ve yargısal denetim. Anayasaya uygunluk denetiminde ilk akla gelen, 

kanunların anayasaya uygunluğunu sağlamaktır. Kanunların anayasaya uygunluğunun 

sağlanması için de, anayasalar bazı hükümler içerirlerl. Yazılı ve sert anayasalı birçok 

ülke, anayasanın üstünlüğünü ve kanunların anayasaya aykırı olamayacağını bir anayasa 

normu olarak kabul etmektedir. Bununla birlikte, anayasaya uygunluk denetimini yargısal 

değil, siyasi organlara bırakmışlardır. Bundaki temel düşünce, yasama organının milli 

iradeyi temsil ettiği, yargı organına kanunların anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisi 

verilemeyeceğidir. Aksi durum, mahkemeleri milli iradenin üzeıine çıkartmak olacağı gibi, 

kuvvetler ayrılığı ilkesine de aykırı düşecektir2. 

Yasama meclisi milleti temsil ettiğinden, anayasaya uygunluğun denetimi halkın 

egemenliği ilkesine aykırı görünmasinin yanısıra, bir kanunun iptalinin daima siyasi 

yansımaları da olmaktadır3. Bu durum, anayasaya uygunluğun yargısal denetiminin 

kurulması bakımından, çeşitli güçlüklere yol açmıştır. Ancak, kanunların anayasaya 

uygunlunun siyasi bir organ tarafından denetimi, ya klasik, şekilci ve bu sebeple hatalı bil" 

demokrasi anlayışı ile yasama meclislerini millet egemenliğinin sembolü görmek, 

dolayısıyla da her türlü denetimin dışında tutmak arzusundan, ya da otoriter bir devlet 

anlayışından kaynaklanmıştır4. 

Anayasaya uygunluğun bir yargı organı tarafından denetimi, kanunların Anayasa 

hükümleri karşısında yararlı veya zararlı, iyi veya kötü olduğunun, durum ve zamana 

uygun düşüp düşmediğinin kontrolü anlamına gelmez. Bu denetim, normlar hiyerarşisinin 

en üstünde yer alan Anayasaya, daha alt kademedeki normların uygun olup olmadığının 

kontrolüdür. Bu nedenle, yargısal denetim hukuki bir sorunun çözümünü amaçlamaktadır. 

1 Tanilli, a.g.e., s.131. 
2 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.341-42. 
3 Vedel, a.g.m., s.70. 
4 Kobalt, Anayasa Hukuku, s.101-102. 
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Bu mahiyetteki bir sorunun çözümünü amaçlayan tasarruf, tasarrufu yapan organ ne olursa 

olsun, bir yargı tasarnıfudurı. Günümüz anayasacılık hareketlerinde, kanunların anayasaya 

uygunluğunun yargısal denetimi, artık tepkilere yol açmayan bir konu olma özelliği 

taşımaktadır2. 

Çoğunlukçu demokrasi ile oydaşmacı demokrasi3 arasındaki farklardan birini de, 

parlamento egemenliği-katı anayasa ve anayasa yargısı oluşturmaktadır. Çoğunlukçu 

demokraside parlamentonun egemenliği hukuken sınırsız olup, özellikle anayasaya 

uygunluğun bağımsız bir yargı organınca denetlenmesi söz konusu değildir. Oydaşmacı 

demokraside ise, hem parlamentonun iradesi normal kanunlarla değiştirilamayacak <<katı 

anayasa>> hükümleriyle sınırlandırılmış, hem de -bunun pratiğinin sağlanması için

kanunların anayasaya uygunluğunu denetleme görevi bağımsız mahkemelere verilmiştir. 

Yeni demokrasileıin bu boyut açısından bir çoğunlukçu demokrasi modelini benimsemediği 

görulmektedir. Çoğunlukçu demokrasi modeline en yakın olarak nitelendilen Yunanistan'da 

dahi, katı anayasa ve kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi ilkeleıi 

benimsenmiştir4. Ülkemizde de, 1961 Anayasasına kadar olan dönemde, siyasi denetim 

geçerli olmuştur. 

187 6 Anayasası, katı bir anayasa niteliğindeydi (m.116) ve <<Kanun-o Esasi 'nin 

bir maddesi bile hiçbir sebep ve bahane ile tatil veya icradan ıskat edilemez>> hükmünü 

(m.115) taşımaktaydı. Anayasa, yargısal denetim ile ilgili bir mekanizma getirmemekteydi. 

1 Kubalı, Anayasa Hukuku, s.102. 
2 Erdoğan Teziç, "Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Esas Açısından Denetimi", lÜHFM., C.LI, Sy.1-4, 
(1985), s.23. 
3 "Çoğunlukçu demokrasinin özü, çoğunluğun hakimiyeti veya siyasal iktidarın mümkün olan en ileri 
ölçüde çoğunluğun elinde toplanmasıdır. Bu demokrasi tipinin başlıca nitelikleri, yüıiltıne gücünün tek-partili 
dar çoğunluklu kabinelerde toplanması, yasama ve yüıilUne güçlerinin birleşip kayn~ması ve kabinenin 
siyasal üsttinlüğü, tek meclisli veya asimetrik iki meclisli pir parlamento, siyasal partilerin tek bir bölünme 
boyutu üzerinde birbirlerinden ayrıldıkları bir iki-parti sistemi, çoğunlukçu seçim sistemi, tekçi (üniter) ve 
merkeziyetçi yönetim, yazısız anayasa ve parlamento egemenliğidir. Oydaşmacı demokrasinin temel ilkesi 
ise, çoğunluk iktidarının smırlandırılınası, siyasal kararların mümkün mertebe uzlaşma yoluyla ve mümkün 
olan en geniş çoğunluklarca alınmasıdır. Bu temel düşünceye paralel olarak oydaşmacı demokrasi, çoğunlukçu 
demokrasinin karşıtı olan nitelikler taşır: Yürütme gücünün çeşitli siyasal partiler arasında paylaşılması 
(büyük koalisyonlar), kuvvetler ayrılığı, simetrik (dengeli) iki-meclis sistemi, çok boyutlu çok-parti sistemi, 
nisbi temsil, federalizm ve yerinden yönetim, yazılı anayasa ve azınlık vetosu gibi. Bu iki demokrasi 
modelinden birinin tercihi ise, büyük ölçüde, toplumun çoğulcu veya çoğulcu olmayan yapısına bağlıdır". 
Özbudun, Demokrasiye Geçiş, s.136-37. 
4 Özbudun, Demokrasiye Geçiş, s.158. 
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Bununla birlikte, anayasaya uygunluk denetimi bakımından siyasi denetime yer vermiştil. 

Anayasanın 64. maddesi bu duıumu düzenlemekteydi. Buna göre, Heyet-i Ayan, Heyet-i 

Mebusan tarafından kabul edilen kanun teklif ve tasarılarını, <<Kanun-u Esasi 

ahkamına>> uygunluk açısından da inceleyecek, Anasaya aykırı <<bir şey görür ise 

mütaalasının ilavesiyle ya katiyen red veyahut tadil ve tashih olunmak üzere Heyet-i 

Mebusan'a iade>> edecektir. Böylece, Heyet-i Ayan yasama organının bir parçası olmanın 

yanında, aynı zamanda kanunların Anayasaya uygunluğunu siyasi denetimini yapan bir 

organdır. 

1921 Anayasası, tarihimizdeki tek yumuşak anayasadır ve kanunların anayasaya 

uygunluğu konusunda da hiçbir hüküm içermemektedir. 

1924 Anayasası, 1921 Anayasasından sonra katı anayasa sistemini benimsemiştir 

(m.102). Ayrıca, anayasanın üstünlüğü ve kanunların anayasaya uygunluğu ile ilgili hüküm 

de getirmekteydi: <<Teşkilat-ı Esasiye Kanununun hiçbir maddesi hiçbir sebep ve bahane 

ile ihmal veya tatil olunamaz. Hiçbir kanun Teşkilat-ı Esasiye Kanununa münafi olamaz>> 

(m.103). Bununla birlikte, kanunların anayasaya uygunluğunun mahkemeler tarafından 

denetlenip denetlenemeyeceğine ilişkin bir hüküm içermemekteydi. 1924 Anayasasının katı 

olması ve hiçbir kanunun Anayasaya aykm olmayacağı hükmü, doktrinde ve içtihatta farklı 

görüşlere, dolayısıyla tartışmalara yol açmıştır2. Doktrinin bir kesimi anayasanın 

üstünlüğü ilkesine ve anayasanın ihmalini ve kanunların anayasaya aykırılığını yasaklayan 

hükme dayanarak şu sonuca varmışlardır : Mahkemeler kanunların Anayasaya 

uygunluğunu incelemek ve Anayasaya aykırı kanunları uygulamaktan kaçınmak yetkisine 

sahiptirler3. 

Buna karşılık diğer kesim ise, yargı organlannın böyle bir yetkisinin olamayacağı, 

dolayısıyla bir yargısal denetim mekanizmasının mevzuata göre imkansız olduğunu 

savunmuşlardır. Bu düşünceyi savunanların en büyük dayanağı, bir kanunun Anayasaya 

1 Bkz. Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.343; Mahmut C. Cuhruk, "Türk Anayasa Mahkemesi", Anayasa 
Mahkemesinin 25. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu, Anayasa Yargısı, C.4, TAYM Yayını, (1987), s.7-8. 
2 Hasan Tunç, "Anayasa Mahkemesinin Siyasi Yapısı", SÜHFD. Prof.Dr. Coşkun ÜÇOK'a Armağan, C.2, 
Sy.2, (1989), s.216. 
3 Bkz. Ali Fuat Başgil, Hukukun Ana Mesele Ve Müesseseleri, İstanbul, 1946, s.121; Kubalı, Türk 
Esas Teşkilat Hukuku, s.206. Bu konuda aynca Bkz. Okandan, "Anayasaya Uygunluğun Teminatı", s.19. 
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aykırı olup olmadığını yasama organının kendisinin saptamasıdırl. Bu savunmaya 

gerekçe teşkil eden durum ise, An.ayasanın 52. maddesinde yer alan hüküm idi2. Bu hükme 

göre <<Nizamnamelerin kavanine mugayereli iddia olundukta, bunun mercii halli Türkiye 

Büyük Millet Meclisi'dir>>. 

Konu içtihatlar bakımından da tartışmalı olmuştur. "Danıştay 5. Dairesi 

15.11.1950 tarihli kararında, <<Mahkemeler kanunların anayasaya aykırılığını tesbite 

matuf davaları tetkike selahiyetli bulunmamakla beraber, kendilerine arz edilen bir itilaf 

sonunda vaki anayasaya aykırılık defini incelemeye ve bunu müşahade ettikleri takdirde, 

Teşkilatı Esasiye Kanununa münafi kanunu tatbikten imtinaa mezun ve hatta mecburlardır" 

derken; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 3.12.1956 tarihli kararında, "Mahkemelerin bu 

hususta görevli olduklarını belirten bir kanun bulunmadığına göre Milli Hakimiyeti Temsil 

etmekte olan meclisin çıkardığı kanunların anayasaya muhalefetinin tetkiki hakkının 

mahkemelere ait olduğu görüşü kabule şayan görülmemiştir" diyerek, tam tersi bir sonuca 

varmış bulunuyordu3. 

1924 Anayasası döneminde, doktrinde ve içtihattaki bu durum devam etmiş ve 

kesin bir sonuca ulaşılamamıştır4. 1961 Anayasasının açıkça Anayasa yargısının 

benimsemesi, kanunların anayasaya uygunluğu ile ilgili bu tartışmaları5 sona erdirmiş, 

fakat yeni taştışmalar söz konusu olmuştur. 

Günümüzde anayasaya uygunluk denetiminin kapsamı kanunlarla sınırlı değildir. 

Bununla birlikte, anayasaya uygunluk denetimine tabi olan hukuk normları yine anayasa 

tarafından sınırlandırılmışlardır. Ülkemizde, Anayasa yargısı l 961 Anayasasıyla kabul 

edilmiş ve 1982 Anayasası da bunu devam ettirmiştir. Her iki Anayasa da, Anayasa 

yargısına tabi normların neler olduğunu düzenlemişlerdir. Anayasa yargısına ilişkin 

düzenlemelerle birlikte, her iki Anayasanın, Anayasaya uygunluk denetiminin yapılması 

bakımından, yargı organına görev verdiği görülmektedir. 

1 Bkz. Okandan, "Anayasaya Uygunluğun Teminatı", s.19-20. 
2 Tunç, a.g.m., s.217. 
3 Cuhruk, a.g.m., s.8. 
4 Feyzioğlu, a.g.e., s.254. 
5 1924 Anayasası dönemindeki tbu tartışmalar hakkında ayrmlllı bilgi için Bkz. Feyzioğlu, a.g.e., s.255-
348. 
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2. Yerindelik Denetimi-Hukukilik Denetimi 

Anayasaya uygunluk denetimi hukuki bir sorunun çözümü olduğu için, hukuki bir 

sorunun çözümünün siyasi bir organa verilmesi yerinde değildir. Bu nedenle, teorik olarak, 

denetimi yapacak kuruluşun bir yargıç gibi, kanunun anayasaya uygunluğunu hukuki 

açıdan değerlendirmesi gerekir. Buna karşılık, siyasi bir organ tarafından yapılan 

denetimde, soruna yargıç gibi, hukuki açıdan değil, fakat, kanunun topluma yararlı olup 

olmadığı, daha doğru bir ifadeyle, yerindelik açısından bakılmaktadır. Dolayısıyla da, 

kanun koyucu gibi bir tutum alınmaktadır1 • Bu nedenle, daha önce de belirttiğimiz gibi, 

anayasaya uygunluk denetimi hukuki bir sorun olduğundan, yapılan denetimin de hukuki 

bir yoldan gerçekleşmesi gerekir. 

Anayasaya uygunluk denetiminin kapsamı bakımından iki yol bulunmaktadır: 

Şekil ve esas bakımlarından denetim2. Bizim hukuk sistemimizde de kabul edilen bu 

durum. 1961 ve 1982 anayasalarında ifadesini bulmuştur. 

Kanunun şekil yönünden denetimi dışa dönük bir özelliktedir. Çünkü, yapılan 

denetim anayasa ve meclis içtüzüğünde öngörülen usul ve şekillere uygun olarak kanunun 

yapılıp yapılmadığı ile ilgilidir. Aslında burada, teknik açıdan, şekilden çok <<usul>>den 

söz edilmesi gerekir; bir kanunun yapılışında. anayasa ve içtüzükte öngörülen kurallara 

uyulması bir usul sorunuyken, kanunun yazılı bir metin halinde Resmi Gazetede 

yayınlanması yalnızca şekil ile ilgili bir konudur. Anayasa ve içtüzükte, kanunların nasıl 

yapılacağı, kanun koyucunun uyması gereken usuller belirtilmektedir. Şekil denetiminde iki 

konunun birbirinden ayrılması gerekir. Kanunların Anayasaya uygunluğunun denetiminde, 

şekil açısından söz konusu olan <<şekil bozuklukları>>, daha doğru bir ifadeyle <<usul 

eksiklikleri>>dir. Kanunun iptaline yol açacak sorun bu noktada toplanmaktadır. Buna 

karşılık, <<şekil eksikliği>> duıumunda, ortada zaten bir kanun yoktur. Örneğin, Meclisin 

kabul ettiği bir kanun Resmi Gazetede yayınlanmamışsa, ortada bir şekil eksikliği vardır3. 

1 Teziç. Anayasa Hukuku, s.176. 
2 Teziç, Anayasa Hukuku, s.178. 
3 Teziç, Anayasa Hukuku, s.178-79. 
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Bir kanunun veya Anayasada sayılan diğer normlann esas bakımından Anayasaya 

aykırılığı ise, o normun içeriğinin Anayasa hükümleri çatışması anlamına gelirl. Bu açıdan 

esas bakımından denetim, içe dönük bir özelliktedir2. 

Esas bakımından denetim, "kanunun Anayasa karşısındaki hukuki kıymetini ölçme 

anlamım taşır. Mahkeme, anayasaya uygunluğu denetlerken, hukukilik denetimi yapmakla 

yetinip, anayasanın sözünü söylemek gibi bir görev üstlenir: Kanun koyucunun bir tür 

siyasi tercihini yansıtan kanunun, ülke koşullarına uygun olup olmadığını, yani 

yerindeliğini denetlememelidir. Ancak, anayasaya uygunluk denetiminde, siyasi ve hukuki 

sorunları birbirlerinden kesinlikle ayırmak pek kolay değildir. Özellikle hürriyetlerle ilgili 

anayasa kurallaıının yorumunda, denetlemeyi yapan mahkemenin, ya da kuruluşun ülkenin 

taı·ihi ve siyasi koşullarının etkisinden kolaylıkla sıyrıldıkları söylenemez. Bu durum, 

başkaca ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de zaman zaman, denetlemeyi yapan 

mahkemenin karaıfarına yansır. ABD'de, Federal Yüksek Mahkeme, 1890-1937 yıllaı·ında, 

bir tür <<yargıçlar yönetimine>> yol açmıştı. Bu ülkede Yüksek Mahkemenin dünya 

ekonomik krizinden sonra, sosyal içerikli kanunlara karşı koyması, sendikaların tepkisine 

yol açmış ve kanunların Anayasaya uygunluğunu denetlemesi pek sevimle görülmemeğe 

başlanmıştı "3. 

Ülkemizde de, Anayasanın Başlangıç'ında yer alan ilkelerin önemli bir bölümünün 

Anayasanın çeşitli hükümlerinde somutlaştırıldığı görülmektedir. Dolayısıyla, Anayasa 

Mahkemesinin Anayasaya uygunluk denetimi yaparken, Başlangıçtaki ifadelerden ancak 

aydınlatıcı nitelikte destek ölçü norm olarak yararlanıp, esas ölçü norm olarak da, Anayasa 

hükümlerinde somutlaştırılmış biçimlerine dayanması gerekir4. Anayasa mahkemesi 1961 

Anayasası döneminde hiçbir kararında, Başlangıç'ı doğrudan, bağımsız bir ölçü norm 

olarak: kullanmamıştır; özellikle Cumhuriyet'in niteliklerini belirlemekte ve Anayasanın 

diğer hükümlerini yorumlarken Başlangıç'taki ilkeleri kullanmıştır. Buna karşılık 1982 

Anayasası dönemindeki birçok kararlarında, Başlangıç'taki ilkeleri bağımsız ölçü norm 

1 Ôzbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.359. 
2 Teziç, Anayasa Hukuku, s.182. 
3 Teziç, Anayasa Hukuku, s.182. 
4 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.49-50. 
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olarak kullanmış ya da bu kararlarındaki temel gerekçeyi Başlangıç'taki ilkelere 

dayandırmıştırl. "Bu yaklaşım, özellikle, Başlangıçta kullanılan <<Atatürk ilke ve 

inkılapları>>, <<Türk milli menfaatleri>>, <<Türklüğün tarihi ve manevi değerleri>> ve 

<<milli kültür>> gibi son derece geniş ve kapsamları belirsiz kavramların anayasaya 

uygunluk denetiminde dayanak yapılması durumunda sakıncalarını gösterir ve anayasaya 

uygunluk denetiminin bir yerindelik denetimine dönüşmesine neden olabilir"2. 

Kanunların anayasaya esas bakımından uygunluğunun denetimi, genel bir 

yaklaşımla üç unsura dayanılarak açıklanmaktadır; sebep, amaç ve konu unsuru3. 

Bir kanunun sebep unsuru, onun çıkarılmasında rol oynayan etkenlerdir ve genel 

olarak da kanun koyucunun takdirine bağlıdır. Ancak, istisnai olarak, kanun koyucunun 

sebebe bağlı olarak çıkaracağı kanunları ya kararlan Anayasa belirleyebilmektedir4. 1961 

Anayasasının 74. ve 1982 Anayasasının 78. maddesinde bu tür istisnai bir durum söz 

konusu olmuştur.Bir kanunun çıkarılmasındaki sebep ve etkenler genel olarak yasamanın 

takdir yetkisine girdiğinden, Anayasa Mahkemesinin bu sebeplerin yerinde olup olmadığını 

araştırması, Mahkemenin hukukilik kontrolü alanından çıkıp, yerindelik kontrolü yapması 

demek olur5. 

Kanunun amaç unsuru, anayasada belirtilen gayelere uygun olmalı, kişisel ve 

siyasi amaçlarla konmamalıdır. Sebep unsuru önde gelen bi özelliğe sahiptir. Buna karşılık 

amaç unsuru, kanunun nihai bir unsurudur. Anayasa, kanunların hangi amaçlarla 

yapılacağını belirtir. Bütün kamusal işlemler gibi, kanunun amacı da kamu yararını 

gerçekleştirmek olmalıdır. Kanun koyucu, Anayasada belirtilen amaca ya da kamu yararı 

amacıyla olsun, belli bir sonuca ulaşmak için değişik yolların seçimini siyasi tercihlerine 

göre yapmakta serbesttir. Takdir yetkisi burada kanun koyucuya aittir ve bu husus Anayasa 

Mahkemesinin denetimine giımez6. 

1 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.129-30. Başlaııgıç'ların niteliği ve hukuki değeri tartışmalı bir konu. Bu tartışmalar 
için Bkz. Yüzbaşıoğlu, ag.e., s.116-19. 
2 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.50. 
3 Bkz. ÖZbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.359 vd ; Teziç, Anayasa Hukuku, s.186 vd. 
4 Teziç, Anayasa Hukuku, s.186. 
5 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.359. 
6 Teziç, Anayasa Hukuku, s.187. 
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Amaç unsurunun sübjektif niteliği dolayısıyla, yasama organının açıkça 

Anayasada öngörülen amacın ya da kamu yaran amacının dışında bir gaye ile hareket 

ettiğinin ispau oldukça güçtür. Bunu açıkça gösteren kanıtların bulunmaması durumunda, 

yasama organının kamu yararı amacını uygun olarak hareket ettiğini varsaymak gerekir. 

Anayasa Mahkemesinin, kamu yararının olup olmadığını kendi takdirine göre 

değerlendirerek, kendi kamu yaran anlayışını yasama organının kamu yararı anlayışinın 

yerine geçirmesi mümkün değildirl. Kanunun kamuya yararlı olup olmadığı konusu siyasi 

bir tercih, aynı zamanda bir yerindelik sorunudur. Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesinin 

denetimi dışındadır2. 

Konu unsuru, yasama organının Anayasaya uygun olarak kanun yapması durumu 

ile ilgilidir. Yukarıda bu durumu incelediğimiz için, burada sadece kısa bir hatırlatma ile 

yetineceğiz; "Bir hukuki işlemin konusu, onun muhtevası veya meydana getirdiği hukuki 

durum ve sonuçtur. Bilindiği gibi Anayasamız, kanun alanını konu yönünden 

sınırlandırmış değildir. Anayasaya aykırı olmamak şartıyla herşey bir kanun konusu 

olabilir. Dolayısıyle, kanunun konusunu belirlemekte yasama organının geniş bir takdir 

yetkisi vardır. Ancak bu takdir yetkisi sınırsız değildir. Kanunlar anayasaya aykırı 

olamayacaklarına göre, yasama organı takdir yetkisini ancak Anayasa kurallarına uygun 

olarak kullanabilir"3. 

Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini düzenleyen her iki Anayasaya göre 

(1961 m.147,1982 m.148), Anayasa uygunluk denetiminin kapsamı şu şekilde 

belirlenmiştir : 

1) Kanunlar : Kural olarak, Kemalist İnkılabın temelini oluşturan ve Cumhuriyetin 

laik karakteıinin korunmasını amaçlayanlar hariç, tüm kanunlar şekil ve esas bakımlarından 

anayasallık denetimine tabidir. Denetime tabi olmayan kanunlar Anayasada (1961 m.153, 

1982 m.174) sayılmıştır. 1961 Anayasasının Geçici 4. maddesi ile, 1982 Anayasasının 

Geçici 15. maddesi, ikinci kategoıi kanunlar öngörmektedir. Bunlar, 27 Mayıs 1960 -6 

Ocak 1961 tarihleri arasında MBK ve 12 Eylül 1980 - 6 Aralık 1983 tarihleri arasında 

1 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.360-61. 
2 Teziç, Anayasa Hukuku, s.188. 
3 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.361. 
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MGK tarafından çıkarılan kanunlardır. Bununla birlikte, bu her iki kategori kanunlar, diğer 

kanunlar gibi TBMM tarafından değiştirilebilir ya da kaldırılabilir. 

2) Kanun Hükmünde Kararnameler : KHK'ler 1971 Değişikliği ile Anayasa 

Hukukumuza girmiştir. Anayasa Mahkemesi KHK'lerin Anayasaya şekil ve esas 

bakımlarından uygunluğunu denetler (1961 m.64/son, 1982 m.148, 150,151,152,153) 

Ancak iki tür KHK 1982 Anayasası sisteminde denetim dışında tutulmuştur. Birincisi, 

Geçici 15. madde gereğince MGK döneminde çıkarılan KHK'ler, ikincisi ise, m.148 

gereğince, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan KHK'lerdir. 

KHK'nin içeriği Anayasaya uygun, fakat yetki kanununa aykırı olursa, bu da bir anayasa 

sorunu oluşturacak, dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi olacaktır. Aksi 

halde, Anayasanın öngörmediği ölçüde bir yetki devri söz konusudurl. Anayasa 

Mahkemesi de bir kararında2 bu durumu açıkça belirtmiştir: "Yetki yasasının kapsamı 

dışında yürürlüğe konulan veya başka bir anlatımla yasanın öngörmediği bir konuda 

düzenleme yapan bir KHK'nin Anayasa'ya aykırılığı kuşkusuzdur ... KHK, yasada 

gösterilen amaç dışında yürürlüğe konulmuşsa veya yetkinin kapsamını aşıyorsa bu 

durumu onu yetki yasasına ve dolayısıyla Anayasa'ya aykırı kılar". 

3) Türkiye Büyük Millet Meclisi ls;tüzüğü : Her iki Anayasa, TBMM İçtüzüklerini 

anayasallık denetimine tabi tutmuştur. 

4) Milletlerar~sı Andla.şmalar: 1961 (m.65/son) ve 1982 (m.90/son) Anayasaları, 

usulüne uygun olarak yüıürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar hakkında Anayasaya 

aykırılık iddiası ile başvuruyu yasaklamışlardır. 

5) Anayasa Değişiklikleıi: 1961 Anayasasının ilk metninde, Anayasa değişiklikleıi 

açıkça ifade edilmemişti. Anayasa değişiklikleıi de kanunla yapıldığından, bu kanunların 

da anayasallık denetimine tabi olduğu noktasından hareket ederek, Anayasa Mahkemesi, 

Anayasa değişikliklerini de denetim kapsamında ele almıştır. Bununla birlikte, Anayasa 

Mahkemesi 1970 yılındaki bir kararında, hem esas hem de şekil bakımlarından bu denetimi 

yapmaya yetkili olduğunu belirtmiştir3. 

1 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.211. 
2 E.1988/62, K.1990/3, KT.6.2.1990, AYMKD. Sy.26, s.104-105. 
3 Bkz. E.1970/1, K.1970/31, KT.16.6.1970, AYMKD. Sy.8, s.323. 
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1971 yılında yapılan değişiklikle, Anayasa Mahkemesinin bu kararına tepki 

olarak, 147. madde şu şekilde değiştirilmiştir : <<Anayasa Mahkemesi, kanunların ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin Anayasaya, Anayasa değişikliklerinin de 

Anayasada gösterilen şekil şartlarına uygunluğunu denetler>>. 1982 Anayasası da bu 

hükmü aynen korumuşturl. 

3. Yaygın Denetim-Tekelci Denetim 

Yaygın denetim karşılığı olarak <<merkezileşmemiş yargısal denetim>>, tekelci 

denetim karşılığı olarak da <<merkezileşmiş yargısal denetim>> ifadeleri de 

kullanılmak.tadır2• Tekelci sistemde anayasaya uygunluğun denetimi, ilke olarak, bu amacı 

gerçekleştirmek için kurulmuş olan özel bir mahkemeye veıilmektedir. Yaygın sistemde ise, 

anayasaya uygunluk denetimi için özel bir mahkeme öngörülmemiştir. Anayasaya uygunluk 

denetimi yapma yetkisi bütün genel mahkemelerin doğal yetkisi içinde 

sayılmaktadır.Prototipini ABD Yüksek Mahkemesinin oluşturduğu yaygın denetim sistemi, 

anayasa yapımında Amerikan siyasi geleneklerinin etkili olduğu Latin amerika dışında genel 

bir kabul görmemiştir. Avrupa'nın yeni demokrasileri arasında yaygın denetim sistemini 

ancak kısmen Yunanistan benimsemiştir3. 

ABD'nde uygulanan sistem, yaygın denetimin en eski ve en parlak örneğidir. 

Eyalet kanunlarıyla federal kanunların Anayasaya uygunluğu hakkında karar veren Yüksek 

Mahkeme, ülkenin, hukukun bütün alanlarındaki (huku, ceza, ticaret vb) mahkemelerin 

hüküm ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyen ve genel yargı yetkisine sahip en 

yüksek mahkemeden başka bir şey değildir. Bu amerikan sistemine bazı ülkelerde 

rastlanmakla birlikte, Avrupa Anayasalarının hemen hemen tamamı, farklı isimler altında, 

uzmanlaşmış Anayasa Mahkemesi sistemini benimsemişlerdir4. 

1 Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz. Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.134-40; Erdal Onar, a.g.e., s.135-
80. 
2 Bkz. Özbudun, Demokrasiye Geçiş, s.159. 
3 Ôzbudun, Demokrasiye Geçiş, s.159. 
4 Vedel, a.g.m., s.71. 
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1975 Yunanistan Anayasasının 93. maddesine göre (no.4), mahkemeler, içeriği 

Anayasaya aykırı olan bir kanunu uygulamamak zorundadır. Bununla birlikte, Anayasanın 

kurduğu <<Özel Yüksek Mahkeme>> (m.100, 1, e), parlamentonun çıkardığı bir kanunun 

esastan Anayasaya aykırı olup olmadığına veya Danıştay, Yüksek Mahkeme ya da 

Sayıştayca verilen kararların çelişik olması durumunda, bu kanunun yorumlanmasına 

ilişkin anlaşmazlıkları çözmekle görevli kılınmıştır. Adalet Bakanı, Yüksek Mahkeme 

Başsavcısı, Sayıştay ve Danıştay kanun sözcüleri ve sorunla hukuki ilgisi bulunan herhangi 

bir kişi, inceleme sürecini harekete geçirebilir. Steinberger'in nitelendiımesine göre, Yunan 

sistemi "noım denetimiyle noımun mevsukiyetinin araştırılmasının bir çeşit karışımı"dırl. 

Amerikan sisteminden farklı biçimde, Kelsen'in kuramsal çalışmasının ürünü 

olarak, anayasa yargısında Avrupa modeli2, üç kuşak içinde gelişmiştir3. İkinci kuşak 

olarak nitelendirilen ve İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan kurumsal ve siyasi 

nedenler (azınlık haklarının sağlanması, siyasi çoğunluğun baskısının önüne geçilmesi, 

temel hakların yasamanın saldırı alanı dışında tutulması bağlamında kanunların 

anayasallığın yargısal denetimi), 1961 yılında Türkiye'de de Anayasa mahkemesinin 

kurulmasına (tıpkı nedenlere dayanmasa da) yol açmıştır4. 

1961 Anayasası kurucuları arasında böyle bir sistemin gerekliliği konusunda zımni 

bir oybirliği bulunmaktaydı5. Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminde 

1961 Anayasası esas itibarile, 1982 Anayasası ise tümüyle <<özel mahkeme (yargı)>> 

sistemini benimsemişlerdir6. 

1961 Anayasasının 151. maddesi, istisnai bir durumda, genel mahkemelerin 

kanunların anayasaya uygunluğu konusunda karar verebilecekleıi bir durumu öngörmüştü7. 

Bunun dışında, 1961 Anayasası özel mahkeme sistemini öngörmüştür. 

1 Özbudun, Demokrasiye Geçiş, s.160. 
2 Kaboğlu, a.g.m., s.381. 
3 Bkz. Kaboğlu, a.g.m., s.382-86. 
4 Kaboğlu, a.g.m., s.384. 
5 Ergun Özbudun-Yılmaz Aliefeııdioğlu, "Türkiye Raporu", VII. Avrupa Aııaya<;a Mahkemeleri Konferansı, 
Anayasa Yargısı, TAYM Yayını, (1988), s.181. 
6 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.344-45. 
7 Madde 151 : <<Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanunun hükümlerini Anayasaya 
aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa 
Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır. mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını 
ciddi görmezse, bu iddia, temyiz merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır. Anayasa Mahkemesi işin 
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Tekelci denetimi öngören Avrupa modeli, yeni demokrasilerde de etkinliğini 

sürdürmektedir. " O kadar ki, yeni anayasa yapımı çalışmalarını henüz tamamlamamış 

(Rusya, Ukrayna, Arnavutluk) veya tümüyle yeni bir anayasa yapmayarak komünist dönem 

anayasasını geniş ölçüde tadil etmiş (Macaristan, Çekoslovakya, Polonya) bulunan eski 

komünist ülkelerin hepsi, demokrasiye geçiş reformlarının temel taşlarından biri olarak bir 

anayasa mahkemesi kurmuşlardır. Yeni demokrasiler arasında anayasa yapımı 

çalışmalarını sonuçlandırmış olan İspanya, Portekiz, Slovenya, Bulgaristan ve Romanya 

da, merkezileşmiş modeli kabul etmişlerdir"l. 

Anayasaya uygunluk denetiminde, yaygın denetim-tekelci denetim sisteminde 

prosedürün işlemesi bakımından üç seçenek bulunmaktadır: İptal, itiraz ve anayasa şikayeti. 

a) İptal: Hukukumuzda (1961 Anayasası m.149, 1982 Anayasası m.150) iptal 

davası olarak adlandırılan soyut norm denetimi, Anayasada belirtilen bazı organların bir 

kanun aleyhine Anayasa Mahkemesine dava açmaları ile gerçekleştirilen denetim türüdür. 

Anayasaya aykırılık iddiası ve denetimi, herhangi belirli bir dava ile ilgili olmaksızın, soyut 

olarak yapıldığından, buna <<soyut noım denetimi>> adı da verilmektedir2. 

b) İtiraz: İtiraz yolu ile denetime, <<defi yolu ile denetim>> veya <<somut norm 

denetimi de denilmektedir. "Mahkemelerde görülmekte olan bir dava sırasında, taraflardan 

birinin, uyuşmazlığın çözülmesinde uygulanacak kanunun, ya da kanunun belli bir 

hükmünün anayasaya aykırı olduğunu ileri sürmese halinde, mahkeme öncelikle bir sorunu 

incelerse, defi yolu ile denetim söz konusudur"3. 

İtiraz yolu ile denetimin iptal yolu ile denetimden farkı, <<dolayısı ile>> bir 

denetim olmasıdır. İtiraz yolu ile yargısal denetimin kabul edildiği bir sistemde, bu, dava 

mahkemesi açısından ya bir <<bekletici sorun>> ya da bir <<ön sorun>>dur. "bekletici 

sorun, esas davanın incelenmesi sırasında ortaya çıkan, fakat, olay mahkemesinin görevi 

dışında ve esas davanın halline etkisi olan uyuşmazlıktır. ltalya'da, Federal Almanya'da ve 

kendisine gelişinden başlamak üzere üç ay içinde (1971 Değişikliğinden sonra altı ay) kararını verir. Bu süre 
içinde karar verilmezse. mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını, kendi kanısına göre çözümlüyerek davayı 
yürütür. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, 
mahkemeler buna uymak zorundadır>>. 
1 Özbudun, Demokrasiye Geçiş, s.159. 
2 Özbudun, Türk anayasa Hukuku, s.368. 
3 Teziç, Anayasa Hukuku; s.196. 
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Türkiye'de (1961 Anayasası m.151, 1982 anayasası m.152)görülmekte olan bir dava 

sırasında ileri sürtllen anayasaya aykırılık iddiaları bekletici bir sorun olarak 

düzenlenmiştir" ı. 

Bir davanın esasını çözmeye yetkili olan mahkeme, anayasaya ayk111lık defi ile 

karşılaşırsa, davayı durdurarak anayasaya aykırılık sorununu bir ön sorun olarak kendisi 

çözer. Anayasaya aykırılık sorunu ~ir ön sorun olarak çözüldükten sonra esas davaya 

bakılır2. 1961 anayasasının 151/4. maddesi, bekletici soıunu altı ay içinde (ilk metnde üç 

ay) Anayasa Mahkemenin karara bağlayamaması duıumunda, dava mahkemelerine bunu bir 

ön sorun olarak çözme yetkisi tanımıştı. 1982 anayasası ise, bu durumu ortadan 

kaldırmıştır. 

c) Anayasa Şikayeti: Anayasa şikayeti, özellikle Federal Almanya ve bazı ülkelerde 

uygulanmaktadır. Almanyadaki prosedür şu şekildedir : "Anayasanın 1-17 maddeleri 

arasında yer alan temel hakların ihlali halinde, yurttaşların bütün kanun yollarını tükettikten 

sonra şikayet hakları vardı; buna <<Anayasa Şikayeti>> deniyor. Anayasa Şikayeti 

<<Temel Haklar>> kısmında yer alan (1-17) bir hakkın ya da Anayasada (m.93/1-4a) 

belirtilen <<temel hak benzeri haklardan>> birinin kamu gücü tarafından çiğnendiği 

konularında olmalıdır. anayasa Şikayeti, bireylerin haklarını koruyan bir yol olmakla 

birlikte, sonuç olarak, Anayasal düzenin korunmasına da yaramakta ve objektif nitelik 

kazanmaktadır. <<Anayasa Şikayeti>>, 1949 Anayasasının ilk metninde öngörülmemişti. 

Anayasa Mahkemesinin yetkilerinin, kanunla da genişletileceğini öngören 93. maddeye, 

1969 yapılan yapılan ek'le düzenlenmiştir. Anayasa Şikayeti, bir kanuna karşı 

yapılabileceği gibi, yürütme işlemlerine ve yargılama kararlarına karşı da yapılabiliyor. 

Kanuna karşı Anayasa Şikayeti, kanunun yürürlüğe girmesini izleyen yıldan sonra 

yapılabilmektedir. Bir kanuna karşı yapılan Anayasa Şikayetinin haklı görülmesi 

durumunda, bu karar erga omnes, yani objektif niteliktedir. Federal Almanya'da, Anayasa 

Şikayeti, gerçek anlamda bir norm denetimine imkan sağlamaktadır"3 .Federal Almanya ve 

diğer bazı ülkelerde, temel hakları kanunla veya diğer kamusal işlemlerle ihlal edilen 

1 Teziç, anayasa Hukuku, s.197. 
2 Teziç, anayasa Hukuku, s.198. 
3 Teziç, Anayasa Hukuku, s.204-205. 
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kişilerin bazı koşullarla başvurabilecekleri Anayasa Şikayeti usulü, Türkiye'de ne 1961 

Anayasası ve ne de 1982 Anayasası ile kabul edilmemiştirl. 

4. Önleyici DenetimMGiderici Denetim 

Buradaki durum, denetimin zaman bakımından yapılan ayrımına dayanmaktadır. 

Önleyici denetim, normun yürürlüğe ginnesinden önce yapılmaktadır ve kural olarak siyasi 

bir organ tarafından yapılmaktadır. Giderici denetim (düzeltici veya bastırıcı denetim de 

denilmektedir) ise, normun kesinleşip yürürlüğe girmesinden sonra yargı organlarınca 

yapılmaktadır2. 

Önleyici denetimin prototipini Beşinci Fransız Cumhuriyeti Anayasası 

oluşturmaktadır. Giderici ve önleyici denetimin çeşitli şekillerde birleştirilmesi de 

mümkündür3. 

Fransada denetim " yasanın Parlamento tarafından oylanmasından sonra, 

Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanmasından önce, önleyici amaçla uygulanır. Yasaların 

yayımlanma süresini 15 gün olarak tepit eden 1958 Anayasasının 10.uncu maddesinin 

uygulanması sonucu, Anayasa Konseyine başvurulması ancak, yasanın kabulünü izleyen 

bu 15 günlilk dönem içerisip.de mümkündür .. Önleyici bir denetim olmasının sonucu olarak, 

ve yayımlanan kanunun uygulamaya konmasından önce söz konusu olması dolayısıyla, 

denetim soyuttur"4. 

Yeni demokrasiler arasında önleyici denetimi ve aynı zamanda gideıici denetimi 

kabul eden ülkeler bulunmaktadır. Bunlann arasında Romanya, Portekiz, ve Macaristan yer 

almaktadır. 1991 Romanya Anayasasıyla kurulan Anayasa Mahkemesi, hem kanunların 

anayasaya uygunluklarını yayınlanmalarından önce denetlemeye, hem mahkemeler önünde 

sürülüp kendisine intikal ettirilen anayasaya aykırılık itirazlarını hükme bağlamaya yetkili 

kılınmıştır. Cumhurbaşkanı, Meclislerden birinin Başkanı, Başbakan, Yüksek Mahkeme 

1 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s,350. 
2 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.342. 
3 Özbudun, Demokrasiye Geçiş, s.160-61. 
4 Leon Jozeau Mrigne, "Fransız Anayasa Mahkemesi", Anayasa mahkemesinin 25. Kuruluş Yıldönümü 
Sempozyumu, Anayasa Yargısı, Ankara, C.4, TA YM Yayınları, (1987), s.53~54. 
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Başkanı veya en az elli milletvekili ya da yirmibeş senatör önleyici denetimi tahrik 

edebilmektedir. Önleyici denetim esnasında daha önce anayasaya uygun bulunmuş bir 

kanun da daha sonra itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesiu önüne getirilmesi mümkündür 

(Anayasa, m.144). 

Portekiz Anayasası'nın 278. maddesine göre de, Cumhurbaşkanı onaylanması için 

kendisine gelen uluslararası bir andlaşmanın herhangi bir hükmünü, yayınlanmak üzere 

kendisine gönderilen bir kanun veya kanun hükmünde kararnameyi ya da onayına sunulmuş 

bir uluslararası sözleşmeyi, Anayasa Mahkemesine önleyici denetim için havale edebilir. 

Yine bakanlar da, bölge yasama organlannın kararlarının ya da imzalarına sunulmuş olan 

genel kanunlarin uygulamasına ilişkin kararnamelerin önleyici denetim yoluyla Anayasa 

Mahkemesi tarafından incelenmesini talep edebilirler. 

Macaristan'da 1989 yılında XXXII sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Anayşasa 

Mahkemesi de, Avrupadaki emsallerine oranla dahi geniş sayılabilecek yetkilerle (önleyici 

ve giderici denetim dahil) donatılmıştır. 

Çek ve Slovak Federal Cumhuriyetinin 27 .Şubat.1991 tarihli <<Anayasa 

Mahkemesine İlişkin Anayasal Kanun>>u, önleyici denetime yer vermemiştir. Bununla 

birlikte, Anayasa Mahkemesi, anayasa şikayeti de dahil geniş giderici denetim yetkileriyle 

donatmıştır. 

29.Nisan.1985 tarihli bir kanunla kurulan Polonya Anayasa Mahkemesi, 

7.Nisan.1989 tarihli Anayasa değişikliğiyle kendisine bazı ek yetkiler tanınmış olmasına 

rağmen, yetkileri vrupadaki benzerlerinden genelde daha sınırlıdır. Anayasay uygunluk 

denetimini iki şekilde gerçekleştirmektedir. Birincisi, kendisine gönderilen yasama 

işlemleıinde anayasaya aykırılık bularak bunu işlemi yapan organa geri göndermesidir. 

İkinci olarak, somut norm denetimi ise, kanunun saydığı mahkemelerle merkezi yönetimin 

yüksek organlarınca istenebilirl. 

Ülkemizde ise, önleyici denetim yetkisi Anayasa Mahkemesine verilmemiştir. 

Anayasa Mahkemesi'nin istişari mütalaa vermek veya herhangi bir biçimde önleyici denetim 

yapmak yetkisi bulunmamaktadır. Bununla bilikte, 1982 Anayasası Danışma Melisi 

1 Özbudun, Demokrasiye Geçiş, s.161-165. 
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Tasarısı'nda, kanunların şekil bakımından denetlenmesinin <<kanunun yayınlanma süresi 

içinde>>, diğer bir ifadeyle kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılması öngörülerek, 

bir önleyici denetim sistemi benimsenmişti (Tasan, m.157). Getirilen bu önleyici denetim 

mekanizmesı, MGK tarafından Anayasa metninden çıkarılmıştırl. 

C. ANA YASAL NORMUN YARGI KARARIYLA UYGULANMASI 

1. Zımni İlga ve Anayasa 'nın Doğrudan Uygulanması 

"Zımni ilga ve Anayasa'nın doğrudan uygulanması yaptırım tekniği dendiğinde, 

sonradan yürürlüğe giren bir Anayasa'nın, daha önce yürürlükte olup, kendisiyle çelişen 

kanunları ya da hükümleri üstü kapalı olarak yürürlükten kaldırıp kaldıramayacağı 

anlaşıiır2. Şüphesiz bu yaptırım, sık sık Anayasa değişikliği ya da yeni Anayasa yapılan 

ülkemizde, önceki kanunun sonraki Anayasa hükümleri ile çatışan hükümlerinin hukuki 

durumlarının ne olacağı yönünden büyük önem taşır ... asıl önemlisi, ayrıntılı olarak 

düzenlenmiş sonraki Anayasa hükmü ile açıkça çatışan önceki kanunun, A YM ve hatta 

diğer mahkemelerce zımnen ilga edilmiş (üstü kapalı olarak yürürlükten kaldırılmış) 

sayılıp, Anayasa'nın doğrudan uygulanıp uygulanamayacağıdır"3. 

Alelade kanunlar için kabul edilen zımni ilganın, önceki kanun-sonraki Anayasa 

ilişkisinde kabul edilmesi gerekir. Aksi düşünceyi, hukuki bir esasa dayandırmak oldukça 

güçtür. Anayasal nonn doğrudan uygulanabilir nitelikte ise, bununla çelişen önceki kanunlar 

1 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.350. 
2 Yürürlükte olan bir kanunun, kanun koyucu tarafından başka bir kanunla yürürlükten kaldınlınası 
durumunda sarih(açık) ilga söz konusudur. 1961 ve 1982 Anayasaları sisteminde, Anayasa Mahkemesinin 
Anayasaya uygunluk denetimi yaparken bir kanunu iptal etmesi görev ve yetkisi bulunmaktadır. Böyle bir 
durumda ise, kanun koyucunun iradesi dışında gerçekleşen bir sarih ilga durumu söz konusudur. Anayasa 
Mahkemesi, Anayasa-kanun çatışmasını bu şekilde çözmektedir. Önceki kanun-sonraki kanun ilişkisinde bir 
çelişme varsa ve kanun koyucu sonraki kanunda ilga ile ilgili açık bir hüküm koymamışsa, bu durumda ise 
zımni ilga söz konusu olmaktadır. Bizi burada ilgilendiren durum ise, öncekikanun-sonraki anayasa 
~auşınasıdır. Bkz. Teziç, Kanun Kavramı, s.156 vd. 
Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.242-43. 1961 Anayasasıuın Geçici 9/2. maddesi ile bu tür bir çauşına durumu için 

belirli bir süre için hüküm getirilmişti. Buna göre, <<Anayasa Mahkemesinin görevine başladığı tarihte · 
yürürlükte olan herhangi bir kanun hakkında, bu Anayasaya aykırılığı iddiasiyle iptaldavası açılabilir. Bu 
halde iptal davası açma hakkı, Anayasa Mahkemesinin görevine başaladığının Resmi Gazeteyle yayınlandığı 
tarihten itibaren alU ay sonra düşer:». Bu sürenin bitiminden sonraki durumlar için itiraz yoluyla bu çauşma 
giderilebilir. Buradaki sorun ise, zımni ilganın mümkün olup olmadı meselesidir. 
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zımnen ilga edilmiş sayılmalıdır. Şüphesiz, Anayasa ile çatışan bütün kanun hükümlerinin 

zımni ilga yoluyla yürürlükten kalktığı söylenemez. Yoksa, Anayasa yargısının bir anlamı 

kalmazdı 1. Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilesi gereğince de, Anayasanın, 

yürürlüğe girdiği gün, önceki kanunlarda yer almış bulunan konuları ayrıntılarıyla 

düzenlediği durumlarda zımni ilgayı kabul etmek gerekir2. 

Anayasa Mahkemesinin 1961 Anayasası döneminde verdiği kararlarda, 

Anayasanın zımni ilgayı ilke olarak kabul etmediğini ve Anayasanın kendisinden önceki 

kanunu doğrudan doğruya ilga etmesinin mümkün olmadığı görüşünde olduğu 

görülmektedir3. Anayasa Mahkemesinin bir kamnna göre; "Anayasa hükümleıi, ister ana 

çizgileriyle ilkeleri kısaca, ister bütün ayrıntılarıyla bazı konuları tam olarak belirtmiş 

bulunsun, etki ve değer bakımından hep aynı niteliktedir. Yani bunlar, üstün, bağlayıcı 

temel hukuk kurallarıdır. Hiçbir kanunun hiçbir hükmü bu kurallara aykırı olamaz. Ancak 

uyuşmazlık ve çelişme durumlannda sonraki kanunun bazı hallerde önceki kanunun aykırı 

hükümlerini dolayısıyla kendiliğinden yürürlükten kaldırışı gibi, temel hukuk kuralının 

uyuşmazlığı ve çelişmeyi meydana getiren kanun hükmünü doğrudan doğruya kaldırarak 

onun yeıine geçmesi mümkün değildir. Aykınlığın giderilmesi için mutlaka bir eylem ve 

işlem gerekir ki, bu da yasama yoluyla ya da iptal müessesesinin işletilmesiyle olur. Eğer 

Anayasanın, yürürlüğe girdiği talihte var olan kanunlardaki aykırı hükümleri kendiliğinden 

kaldıracağını düşünmek mümkün ve caiz olsaydı, bu çeşit hükümlerin ayrıca iptali için bir 

yolun öngörülmesi hiç de gerekmezdi. Oysa Anayasanın geçici 9uncu maddesine, Anayasa 

Mahkemesinin görevine başladığı tarihte yürürlükte olan kanunlar hakkında Anayasaya 

aykırılık iddiasıyle iptal davası açılabilmesini sağlayacak özel bir hüküm konulmuş; bu da 

1 Teziç, Kanuıı Kavramı, s.161. "Öğretide bu konuda Lütfi DURAN karşı görüştedir. DURAN'a göre, 
'Kanunların Anayasa'ya uygunluğunu dava ve itiraz yollarıyla sağlayan bir yargı denetimi sisteminde, yasal 
hükümlerin zımnen mülga sayılması manllken ve hukuken kabil değildir. Çünkü, zımnen ilganın sebebi 
Anayasaya aykırılık olunca bunun ... yetkili merci tarafından tesbit edilmesi gerekir ve bu tür bir yorum işi 
değildir'. DURAN Lütfi., "İdarenin Mali Külfet Yüklemesi" (Mahkeme Kararları Kroniği), 1ÜHFM. C.XXX. 
Sy.3-4, Sh.1992. Nitekim Sait GÜRAN'da. zımni ilganın hukuk tekniği ve yerindelik yönünden kabul 
edilemeyeceği görüşündedir. AYNI KAYNAK Sh.1002-1006". Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.243, dn.14'den 
naklen. 
2 Teziç, Kanun Kavramı, s.162. Yine Teziç'e göre, 1961 Anayasasının Geçici 9.maddesindeki hükmü, 
zımnen yürürlükten kalkmayan kanunlar için kabul eunek gerekir. Önceki kanunun düzenlediği bir konu, 
Anayasada aynnlllı olarak değil de genel olarak düzenlenmişse, bu durumdan Anayasaya aykırılıktan söz 
etmek gereklidir. a.g.e., s.162. 
3 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s.386; Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.244. 
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Anayasadaki temel hukuk kurallarının aykırı hükümleri kendiliğinden ortadan 

kaldıramayacağını aynca ve açıkça gösteımekte bulunmuştur" 1. 

Buna karşılık, Anayasa Mahkemesi daha önce incelediğimiz bir kararında 

(E.1976/13, K.1976/31, KT.3.6.1976, A YMKD. Sy.14, s.217-18), Anayasanın ayrıntılı 

olarak düzenlediği bir konuda, kendisiyle çelişen kanun hükmünü zımni ilga yoluyla 

kaldıracağını belirten bir sonuca ulaşmıştır. 1961 Anayasası döneminde, uygulamada, 

Danıştay zımni ilgayı Anayasa Mahkemesiyle benzer gerekçelere dayanmak suretiyle 

redderken (DİBK, E.1969/2, K.1970/1, KT.12.2.1970, DD. Sy.l, Yıl 1971, s.90), 

Yargıtay zımni ilgayı kabul etmiştir( Yargıtay Ceza Genel Kumlu'nun 15.1.1962 tarihli 

karan)2. 

1982 Anayasası önceki kanun sonraki Anayasa kuralı çelişkisinin çözümü için, 

m.177/e hükmünde çatışma kuralını öngörmüştür. Daha önce üzerinde durduğumuz bu 

hüküm, 1961 Anayasasının Geçici 4. maddesi gibi bir Anayasa Mahkemesi yargısı 

prosedürü ve iptal yaptınmı öngörmeyerek, anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesi 

gereği olarak, doğrudan Anayasa hükümlerinin uygulanmasını öngörmüştür3. Bu 

düzenleme ile 1982 Anayasası, Anayasanın bir konuyu açık seçik düzenlediği durumlarda, 

aynı konuyu düzenlemiş olan önceki kanunla çatışmasında, Anayasal kuralın doğrudan 

uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki tereddütleri ortadan kaldırmaktadır. Bununla 

birlikte, ayrıca Anayasa yargılamasını kabul eden 1982 Anayasası sisteminde, Anayasa 

doğrudan uygulanabilir bir kural içermiyorsa, ortaya bir Anayasaya aykırılık sorunu 

çıkarılarak çözüm yoluna gidilmelidir. Bunun için de, Anayasanın kabul ettiği soyut norm 

denetimi (m.150,151) veya somut norm denetimi (m.152) yolu işletilmelidir4. 

1982 Anayasası döneminde, Anayasa Mahkemesinin zımni ilga ile ilgili bir 

kararına rastlanılmamakla5 birlikte, Yargıtay'ın 1961 Anayasası döneminde olduğu gibi, 

1982 Anayasası Döneminde de zımni ilgayı kabul ettiğini görmekteyiz. Yargıtay Hukuk 

1 E.1963/205, K.1963/123, KT.22.5.1963, AYMKD. Sy.2, s.20. Aynı yönde kararlar için Bkz. 
E.1963/106, K.1963/270, KT.11.11.1963, AYMKD. Sy.1, s.471 ; E.1963/67, K.1966119, KT.14.4.1966, 
AYMKD. Sy.4, s.130-31. 
2 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.244. Bu konuda ayrıca Bkz. Ocakçıoğlu, a.g.m., s.511-12. 
3 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.245. 
4 Teziç, Anayasa Hukuku, s.51-52. 
5 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.245. 
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Genel Kurulu bir kararında bu konuda şu ifadelere yer vermiştir : "1982 Anayasası 

yürürlük açısından 1924 ve 1961 Anayasalarına ve bunların tadillerine göre çok daha 

ayrıntılı ve kesin hükümler içermektedir. <<Anayasanın yürürlüğe girmesi>> kenar 

başlıklı 177. maddenin (e) bendinde 11. maddeye atıfta bulunmak suretiyle kanunların 

Anayasaya uygunluğu sağlanıncaya ya da yeni kanunlar çıkarılıncaya kadar mevcut 

kanunların Anayasaya aykırı olmayan hükümlerinin veya doğrudan Anayasa hükümleıinin 

uygulanacağı çok açık bir biçimde belirtilmiştir. Bu hükmün muhalif mefhumundan 

kanunların Anayasaya aykırı hükümleıinin Anayasaya rağmen uygulanmasının söz konusu 

olamayacağı sonucunu çıkartmak gerçekçi ve aynı zamanda Anayasanın özüne ve sözüne 

uygun bir yorum biçimi olarak kabul edilmelidir. Anayasa bu hükmü ile 1961 

Anayasasından ayrılmış, kanunlardaki Anayasaya aykırı hükümlerin çözümü için 

öngörülmüş posedüre başvurmaksızın doğrudan ve tereddütsüz Anayasa hükümlerinin 

uygulanması zorunluluğunu getirmiştir" 1. 

2.İhmal ve Anayasa'nın Doğrudan Uygulanması 

İhmal ve Anayasanın doğrudan uygulanması, Anayasa Mahkemesinin Anayasa 

yargısına içtihat yolu ile soktuğu bir yaptırım tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi iki kategori durumlarda, normun .(kanun ya da içtüzük) ihmali ve 

Anayasanın doğrudan uygulanmasını öngörmektedir2. 

İlk kategori durumlar, Anayasa Mahkemesinin denetim Mahkemesi olarak çalıştığı 

durumlardır. Anayasa Mahkemesi bu gibi bir durumda, uyguladığı kuralı (kanun ya da 

içtüzük) Anayasa'ya aykırı görebilir. Ancak bu durumda, söz konusu kuralı iptal 

edemeyeceğinden, ihinal ve Anayasayı doğrudan uygulama yoluna gitmektedir3. Anayasa 

Mahkemesi bir kararında duruma ilişkin olarak şunları söylemiştir : "Anayasa 

Mahkemesinin iptal davaları, itiraz başvurmaları, Yüce Divan işleri ve parti kapatma 

1 YHGK, E.1980/4-1714, K.1983/803, KT.14.9.1983, YKD. C.9, Sy.11, Kasım 1983, s.1589. Aynı 
yönde Bkz. YCGK, E.1988/5-76, K.1988/135, KT.28.3.1988, YKD. C.14, Sy.6, Haziran 1988, s.840-46. 
2 Yiizbaşıoğlu, a.g.e., s.246. 
3 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.246. 
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davaları dışında Anayasaya aykın bir kanun hükmünün iptaline karar vermesi mümkün 

değildir. Böyle bir durumda Anayasa Mahkemesine düşen nedir? Anayasa Mahkemesinin, 

yapısının niteliği ve Anayasanın 8inci marresinde anlatımını bulan üstünlüğü ve 

bağlayıcılığı karşısında Anayasaya aykırı kanunu bir kenara bırakarak doğrudan doğruya 

Anayasa hüküm ünü uygulaması gerekir" 1. 

İkinci kategori durumlar ise, 1961 Anayasasının Geçici 4. maddesi ile, 1982 

Anayasasının Geçici 15. maddesi kapsamına giren kanunlar için söz konusudur. Daha önce 

üzerinde durduğumuz bu maddeler bilindiği üzere, söz konusu kanunlar aleyhine Anayasaya 

uygunluk denetimi yolunu tıkamaktadır2. Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası döneminde 

verdiği kararların çoğunda, Geçici 4. madde kapsamına giren kanunların Anayasaya 

uygunluk denetimini reddederken; 1976/31 ve 1982/3 karar sayılı iki kararında, kanun 

koyucunun Anayasaya aykırılığı giderme görevini yerine getirmediği ve Anayasa 

yargısının da kısıtlı olduğu gerekçesine dayanarak, bu madde kapsamına giren kanunları 

ihmal etmek suretiyle, doğrudan Anayasa hükmünün uygulanmasına karar vermiştir3. 1982 

1 E.1964/22, K.1964/54, KT.3.7.1964, AYMKD. Sy.2, s.206. Anayasa Mahkemesinin aynı yönde 
kararları için Bkz. E.1969/24, K.1969/50, KT.30.9.1969, AYMKD. Sy.7, s.402-403 ; E.1967/6, 
K.1968/9, KT.27.2.1968, AYMKD. Sy.6, s.113-16; E.1971/41, K.1971/67, KT.17-19.8.1971, 
AYMKD. Sy.11, s.67. 1982 Anayasası döneminde bu kategori ihmal ve Anayasanın doğrudan uygulanması 
bakımından Anayasa Mahkemesi Kararına (aslında bu uygulamalar zımni ilga niteliğindedir) 
rastlanılmamaktadır. Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesi kararlarında, bu tür kuralların zımnen ilga 
olduğunu belirbnemekte, özellikle ihmal (bir yana bırakma) ve Anayasa'nın doğrudan uygulanmasından söz 
etmektedir. Yilzbaşıoğlu, a.g.e., s.247. 
2 Söz konusu Geçici maddeler, anayasal normlar arasında bir hiyerarşinin olup olmadığı yönündeki 
tartışmaları gündeme getirebilir. Kural olarak, Anayasa ilke ve kuralları arasında üstünlük ve bağlayıcılık 
bakımından bir farklılık bulunmamaktadır. İster yalnız ilkeleri ana çizgileriyle, ister ele aldığı konuyu bütün 
ayrıntılarıyla belirtmiş olsun, Anayasa hükümleri etki ve değer bakımından hep aynı niteliktedir 
(Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.108). Bununla birlikte, katı anayasa sistemlerinde görülen ve <<değiştirilmezlik>> 
kapsamına alınan anayasa hükümleri olabilmektedir. Yine, anayasalarda yer alan temel haklar, anayasacılık 
akımının başlangıcından beri, özel bir öneme sahip bulunmaktadır. Bu gibi durumlar, anayasa kuralları 
arasında bir kademelenme sorununu gündeme getirmiştir. VII. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı'nm 
konusunu teşkil eden <<Anayasal Normlar Hiyerarşisi Ve Temel Hakların Korunmasındaki İşlevi>>'ne 
ilişkin Genel Rapor' da, durum kısıca şu şekilde özetlenmiştir : "Anayasada yer alan her kural için söz konusu 
üstünlüğün bulunup bulunmadığı, anayasal normlar arasında bir hiyerarşinin varlığına ilişkin bir tartışmayı 
da beraberinde getirir. Bir anayasanın yapıinında kaçınılınaz olarak bir sıra düzeni bulunmaktadır. Anayasanın 
kendisi diğer kanunlara göre üst normu oluşturmaktaysa, anasanın kendi hukuk mantığı içinde de böyle bir 
hiyerarşiden söz edilebilir. Ancak bu durum ittifakla kabul edilen bir görüş olmayıp, böyle bir hiyerarşinin 
varlığı tartışmalıdır" (Genel Rapor, s.58). Geçici maddelerin konu ile ilgili tartışmaları için Bkz. 
Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.248-49. 
3 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.247. Anayasa Mahkemesi kararında şunları söylemiştir: "Yasa koyucunun, geçici 
7.nci maddedeki buyruğu yerine getirmemesi ve TCK.nun 481.nci maddesindeki Anayasaya aykırılığı 
giderecek yasayı çıkarmaması ve iptal ve itiraz yollarının da geçici 4.ncü maddeye göre tıkanmış olması 
karşısında, kısıtlı kalan Anayasal ispat hakkının bu içeriği ile uygulanmasının sürüp gitmesi, artık 
düşünülemeyeceğinden; mahkemelerce Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı niteliğini açıklayan 8.nci 
maddesine dayanılarak, 481.nci maddedeki ispat hakkını sınırlayıcı hükümlerin bir yana bırakılarak, kurallar 
kademelenmesinde en üst düzeyde bulunan Anayasanın 34.ncü maddesindeki hükmün doğrudan doğruya 
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Anayasası döneminde ise, Anayasa Mahkemesinin 1985/21 ve 1990/25 karar sayılı 

kararlarında, Anayasanın Geçici 15. maddesi kapsamındaki kanunların "olabildiğince 

Anayasaya uygun yorumlanmasına" karar verdiği görülmektedir. Bu kararları ile Anayasa 

Mahkemesi, dolayılı olarak ihmal ve Anayasanın doğrudan uygulanması yaptırımını 

reddetmekte, bu kanunların Anayasaya uyguluğu denetiminden kaçınmaktadırl. 

3. Anayasa'ya Uygun Yorum 

Mahkemelerin verecekleri hükümlerde Anayasayı dikkate almaları ve hakimlerin bu 

şekilde vicdani kanaatlerine göre hüküm vermeleri, yukarıda da belirtildiği üzere, Anayasa 

tarafından çeşitli şekillerde ifade edilmiştir. Bu durum, mahkemelerin <<Anayasaya uygun 

yorum>> yoluyla karar vermelerini de beraberinde getirmektedir. Anayasaya uygun yorum 

yoluyla mahkemeler tarafından verilen bu çeşit kararlar, bir bakıma, Anayasa normunun 

doğrudan uygulanması anlamını da taşımaktadır2. 

Anayasa Mahkemesi, bazı durumlarda <<Anayasaya uygun yorum>> tekniğini 

kullanmakta ve Anayasaya aykırılığı ileri sürülen kuralın anlamını belirmektedir. 

Anayasaya uygun yorumdan çıkan anlama göre de, Anayasaya aykırı olmadığı sonucuna 

ulaşmaktadır. Bu uygulama, Anayasa Mahkemesinin bir çeşit kural koyucu işlemi (a law

giving act) sayılıp sayılamayacağı sorunuyla birlikte, Anayasa Mahkemesi kararlarındaki 

gerekçenin diğer mahkemeleri bağlayacağı olgusunu da beraberinde getirmektedir3. 

Anayasaya uygun yorum ilkesi, sistematik yorumun özel bir biçimidir ve Hukuk düzeninin 

birliği, anayasanın üstünlüğü ve normlar hiyerarşisi anlayışının bir sonucuduı4. 

Anayasaya uygun yorum tekniği en çok uygulanma alanı bulduğu ülke Federal 

Almanya olmuştur. "Federal Anayasa Mahkemesi bir kanunun Anayasaya uygun olup 

uygulanması gerekmektedir". E.1981/8, K1982/3, KT.6.5.1982, AYMKD. Sy.20, s.5-8. Diğer karar; 
E.1976/13, K.1976/31, KT.3.6.1976, AYMKD. Sy.14, s.216-18. 
1 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.247. E.1985/19, K.1985/21, KT.28.11.1985, AYMKD. Sy.21, s.238-39; 
E.1990/32, K.1990/25, KT.16.10.1990, RG. 30.11.1990, Sy.20711. 
2 Tanör, Sosyal Haklar, s.244. 
3 Özbudun-Aliefendioğlu, Türkiye Raporu, s.205. 
4 Bakır Çağlar, "Anayasa Yargısında Yorum Problemi, Karşılaştırmalı Analizin Katkıları", Anayasa Yargısı, 
C.2, Ankara, A YM Yayınları, (1986), s.191. 



136 

olmadığını incelerken, önce bu kanunun Anayasaya uygun bir şekilde yorumlanabilip 

yorumlanamayacağına, bu biçimde yorumlandığında hala bir anlam taşıyıp 

taşıyamayacağına bakmakta, <<Anayasaya uygun yorum>> yolunu sonuna kadar 

denemektedir. Mesela Mahkeme, <<boşluk>>lar ihtiva eden ve bu yüzden de bazı kişilerin 

sosyal haklarını tanımayan yasa kurallarını Anayasaya aykırı bulmakla birlikte, bunları 

iptal yoluna gitmemektedir. Yoksa, yasanın bu biçiminden yararlananların da bu haklardan 

yoksun kalmaları kaçınılmazdır. Federal Mahkeme böyle durumlarda yasayı Anayasaya 

uygunmuşçasına yorumlamakta, bunu yaparken de Anayasanın konuyla ilgili kurallarını 

işin içine katmakta, bunları olaya ışık tutan normlar olarak değerlendirmek suretiyle, 

Anayasa kurallarının dolaylı yoldan da olsa uygulanmasını sağlamaktadır" 1. 

Anayasaya uygun yorum tekniği 1982 Anayasasının Geçici 15. maddesi 

kapsamına giren bir kanun hakkında Anayasa Mahkemesince kullanıldığı2 gibi, eksik 

kanuni düzenlemeler için kullanmayı içtihat haline getirmiştir. Anayasa Mahkemesi eksik 

kanuni düzenlemeyi Anayasaya aykırılık saymamakta, bunları Anayasaya uygun 

yorumlamak suretiyle, yürürlükte kalmalarını sağlamaktadır3. 

Anayasada öngörülen bir konu, kanun koyucu tarafından eksik düzenlenmiş 

olabilir. Bu konuyu yukarıda incelemiş ve Anayasa Mahkemesinin bu gibi durumları 

1 Tanör, Sosyal Haklar, s.244. Ayrıca Bkz. Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.250-51. 
2 Anayasa Mahkemesinin kararına göre; "Geçici 15.nci maddenin ... tıpkı 1961 Anayasası'nın Geçici 4.ncü 
maddesindeki gibi bir düzenlemeden ibaret olduğu kabul edilmelidir. Balıis konusu Geçici maddenin 
kapsamında olan ve böylece anayasal korunma altında bulunan yasa hükümlerinin Anayasaya aykırı oldukları 
ileri sürülemeyeceği gibi, bunların Anayasa Mahkemesi'nce ihnial edilmesinden söz edilemez. Bu durumdaki 
hükümlerin ancak, Anayasanın temel ilkelerine ve bu ilkelere egemen olan hukukun ana kurallarına 
olabildiğince uygun düşecek biçimde yorumlanmaları düşünülebilir". E.1984/1, K.1984/1, KT.28.9.1984, 
AYMKD. Sy.20, s.503-504. Karara karşı oy verenler ise, oldukça önemli gerekçelere dayanarak, Geçici 15. 
madde kapsamına giren kanunlar Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı görülürse, bu durumda kanunun 
iiıınal edilerek, Anayasa kuralının doğrudan uygulanabileceğini savunmuşlardır. Bkz. s.543-55. 
3 Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.251. 
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Anayasaya aykırı bulmadığını görmüştükl. Kanundaki böyle bir eksik düzenleme 

durumunda, anayasal normun doğrudan uygulanması bir çözüm olarak düşünülebilir2. 

Anayasa Mahkemesi 1985/4 sayılı karar sayılı kararında, Anayasaya uygun yorum 

tekriğinin en açık uygulamasını yapmıştır "Her ne kadar ... sayılı 

kanunun ... fıkrasında ... Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kumlu'nun çalışma usul ve 

esaslan, bu kurul tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle tespit edilir ... hükmünü içermekte 

ise de, Anayasa'nın 124.ncü maddesinin açık ifadesi karşısında fıkra metnindeki -

çıkarılacak- sözcüğünü -hazırlanacak:- anlamında kabul etmek gerekir"3. 

D. ANAYASANIN DOGRUDAN UYGULANMASI 

Anayasanın doğrudan uygulanması ile anlatılmak istenen, bir yasama ya da 

yürütme işlemine gerek kalmaksızın, anayasal normun uygulanabilmesidir4. Daha önce de 

ifade ettiğimiz gibi, anayasal normun doğrudan uygulanabilirliğine ilişkin bir hüküm, 1949 

Bonn Temel Yasası'nda yer almaktadır. Ancak bu hüküm, temel hak ve hürriyetlerin 

doğrudan uygulanabilirliğini öngörmektedir. Bununla birlikte, 1961 Anayasası (m.8) ile 

hukuk sistemize giren anayasal normun doğrudan uygulanabilirliği bakımından, bu şekilde 

bir sınırlama söz konusu olmamıştır. Bu durum, maddenin Temsilciler Meclisi'nde 

görüşülmesi sırasında Anayasa Komisyonu adına konuşan Muammer Aksoy tarafından şu 

1 Anayasa Mahkemesine göre; "Anayasa Mahkemesinin iptal yetkisi ancak var olan bir hüküm dolayısıyla 
işleyebilir. Hüküm yokluğunun iptal konusu olabilmesi düşünülemez". E.1963/144, K.1963/115, 
KT.20.5.1963, AYMKD. Sy.2, s.6. Aynı yönde Bkz. 1963/172, K.1963/244, KT.21.10.1963, AYMKD. 
Sy.l, s.359 ; E.1963/89, K.1964/36, Kt.5.5.1964, AYMKD. Sy.2, s.95. Bununla birlikte, Anayasa 
Mahkemesi bazı durumlarda, kanundaki eksik düzenlemenin <<Anayasanın buyruğuna uygun bir 
düzenleme>> olmadığı gerekçesi ile iptal kararı verebildiği gibi (E.1985/1, K. 1986/4, KT.25.2.1986, 
A YMKD. Sy.22, s.49), kanundaki eksik düzenlemeyi Anayasadaki eşitlik ilkesine (süper emeklilik 
kararında) aykırı bularak da iptal edebiliyor (E.1988/19, K.1988/33, KT .26. 10 .1988, R G. 11.12.1988-
20016, s.11). Teziç, Anayasa Hukuku, s.193, dn,l'den naklen. 
2 Bkz. Teziç, Anayasa Hukuku, s.193. Eksik kanuni düzenleme durumunda, anayasal normun doğrudan 
uygulanabilmesi için, doğrudan uygulanabilir nitelikte olması gerekir. Nitekim Anayasa Mahkemesi, 
Anayasanın bir konuyu ayrıntılı olarak düzenlediği durumlarda, anayasal normun doğrudan uygulanabileceğini 
belirtilen kararlar vermiştir, Anayasa Mahkemesinin bir kararına göre; "Anayasa koyucu Türk Ceza 
Kanununun .. .ispat hakkı ile ilgili hükümlerini bir yana bırakarak, 34.madde ile ispat hakkını ayrıntılı bir 
surette bizzat düzenlemiş ve artık bu konuda öteki yasaların değil, Anayasanın bu hükmüne göre hareket 
edilmesini istemiştir. Bilindiği gibi, Anayasada sadece özü belirlenmiş temel hukuk kurallarına değil, kimi 
konuları ayrıntıları ile doğrudan doğruya düzenleyen hükümlere de yer verilmiştir. İspat hakkına ilişkin 34. 
madde bu ikinci tür büküınlerdendir". E.1976/13, K.1976/31, KT.3.6.1976, AYMKD. Sy.14, s.217-18. Bir 
başka karar için Bkz. E.1963/82, K.1963/282, KT.4.12.1963, RG. 10.3.1964-11652. 
3 E.1984/9, K.1985/4, KT.18.2.1985, AYMKD. Sy.21, s.62. 
4 Tanör, Sosyal Haklar, s.231. 
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şekilde ifade edilmiştir: "Anayasadaki kuralların, kanunların yardımına hacet kalmaksızın 

dahi, doğrudan doğruya uygulanacağını ifade etmekten başka bir hedef güdülmemektedir. 

Yoksa kastımız, Anayasanın tatbikatını asla idare edenlerin keyfine bırakmak değildir" 1. 

Temsilciler Meclisi Anayasa komisyonu tarafından düzenlenen 8. maddenin ilk 

şeklinde -daha öncede belirtildiği gibi- yer alan <<ve doğrudan doğruya uygulanması 

gereken temel hukuk kurallarıdır>> ibaresinin çıkarılması, maddenin bu anlamını 

değiştirmemektedir. 1982 Anayasanın madde (m.11) gerekçesinde de, Anayasa 

hükümlerinin doğrudan uygulanabileceği şu şekilde ifade edilmiştir: << ... Yargı kuvveti 

gerektiğinde Anayasayı diğer kanunlar gibi uygulayabilecektir>>. 

Her iki Anayasa da (m.8, m.11), <<Anayasa hükümleri>> demek suretiyle, bütün 

Anayasa hükümlerinin doğrudan uygulanma kapsamında olduğunu belirtmektedir. Bununla 

birlikte, bütün Anayasa hükümleri doğrudan uygulanma kabiliyetine sahip midir ve her türlü 

hukuki ilişkiye uygulanabilir mi? 1982 Anayasasının madde ile ilgili Danışma Meclisi'ndeki 

görüşmelerinde, Anayasa komisyonu Başkanı Orhan Aldıkaçtı bu durumu şöyle 

açıklamıştır : "Bu konuda eskiden beri kişisel olarak savunduğum görüş, Anayasa 

hükümlerinin doğrudan doğruya uygulanmak kabiliyetinde olduklarıdır; ama, bu elbetteki 

maddenin niteliğine ve konuya göre değişir"2. 

Anayasa hükümlerinin sadece devlete hitabettiği yolundaki görüşler günümüzde 

artık kabul edilmemekte, anayasa hükümlerinin özel hukuk alanında da artık 

uygulanabileceği savunulanılan bir görüş duıumundadır. Bu nedenle, anayasa hükümleri -

yapılarının elverdiği ölçüde- gerek devlet-kişi ilişkilerinde, gerekse kişilerarası yatay 

ilişkilerde doğrudan uygulanabilirler3. 

Anayasa hükümlerinin doğrudan uygulanması meselesinde, bu uygulanmanın 

nasıl gerçekleşeceği sorununun çözümü ise açık değildir. 1961 Anayasasının 8. maddesinin 

Temsilciler Meclisi'ndeki görüşmelerinde, Anayasa Komisyonu adına konuşan Turan 

Güneş, konuyla ilgili olarak şunları söylemiştir : " ... doğrudan doğruya uygulanması 

1 Öztürk, a.g.e., s.1175. 
2 Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, C.8, 1982, s.93. 
3 Tanör, Sosyal Haklar, s.232. Anayasa hükümlerinin kişilerarası ilişkilere uygulanmasını, ileride 
<<Anayasanın Yatay İlişkilere Etkisi>> bölümünde inceleyeceğiz. 
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gereken temel hukuk kurallarıdır sözü, mahkemelere hitabeden eden bir sözdür. Kanunun 

maddelerini uygular gibi mahkemeler bu maddeleri uygulayacaklardır" 1. 

Genel olarak, anayasaların araya kanunların girmesi ile uygulanabilecek temel 

ilkeleri içerdiği kabul edilir. Bununla birlikte, anayasa hükümlerinin özellikle <<ararejim>> 

kanunlarının söz konusu olduğu durumlarda, doğrudan doğruya uygulanması zorunluluğu 

kendisini daha belirgin olarak hissettirmektedir2. 

Anayasal normun görülmekte olan bir davaya mahkemece doğrudan doğruya 

uygulanması, hukukumuzda tam bir açıklığa kavuşmamıştır. 1961 (m.13211) ve 1982 

(m.138/1) Anayasalarında yer alan bir hükümle, anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü 

ilkesinin yargı organlan bakımından aynca özel olarak teyit edildiği görülmektedir3. Buna 

göre, hakimler görevlerinde bağimsızlardır ve Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak, 

vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. 

1961 Anayasasının madde gerekçesinde şu ifadeler yer almaktadır: <<Maddenin 

birinci fıkrasında ... hakimlerin verecekleri hükümlerde Anayasaya ve kanuna istinat 

edecekleri belirtilmiştir ... Tasannın sekizinci maddesinde Anayasa hükümlerinin yargı 

organlarını bağlayan <Doğrudan doğruya uygulanması gereken temel hukuk kuralı> 

olduğu yazılıdır. Bu hale göre hakim bir kanunu tatbikederken onun Anayasaya uygun olup 

olmadığını her zaman nazara alabilecektir ve tasarının 152nci maddesinde yazılı olduğu 

şekilde hareket edebilecektir>>. 

Buna göre, hakimler verecekleri hükümlerde Anayasaya ve kanuna dayanacak, 

bununla birlikte, hakim her tatbik ettiği kanun hükmünün Anayasaya uygunluğunu her 

zaman gözetecektir. Mahkeme Anayasaya aykırılık kanısına varırsa (ya da tarafların bu 

yöndeki iddialarını ciddi bulursa), Anayasanın kabul ettiği somut norm denetimi yolunu 

(1982 Anayasası bakımından da aynı durum söz konusudur) açabilecektir. Madde 

gerekçesinden, Anayasa hükümlerinin doğrudan uygulanması bakımından çıkan anlam 

1 ö ztilrk, a.g.e., s.1182. 
2 Burhan Kuzu, 1982 Anayasasının Temel Nitelikleri Ve Getirdiği Yenilikler, İstanbul, Filiz 
Kitabevi, 1990, s.313. 
3 Ocakçıoğlu, a.g.m., s.508. 



140 

budurl. 1961 Anayasası düzeninde, Anayasa hükümlerinin doğrudan doğruya 

uygulanmasına ilişkin açık bir hükmün bulunmayışı, konunun tartışmalı bir sorun 

olmasına neden olmuştur2. 

Doğrudan uygulanma meselesi 1982 Anayasası döneminde de tam bir açıklığa 

kavuşmamasına rağmen, 1982 Anayasasında bu yönde açık hükümlerin bulunduğunu 

görmekteyiz. Bir defa, daha önce ifade ettiğimiz gibi, 11. maddenin gerekçesinde belirtildiği 

üzere, <<Yargı kuvveti gerektiğinde Anayasayı diğer kanunlar gibi uygulayabilecektir>> 

ibaresi yer almaktadır. Yine m.177 /e hükmü, bu konuda açık bir ifade kullanmaktadır : 

<<Anayasanın halkoylaması sonucu kabulünün ilanıyla birlikte yürürlüğe girecek 

hükümleri ve mevcut ve kurulacak kurum, kuruluş ve kurullar için yeniden kanun yapılması 

veya mevcut kanunlarda değişiklik yapılması gerekiyorsa bunlara ilişkin işlemler mevcut 

kanunların Anayasaya aykırı olmayan hükümleri veya doğrudan Anayasa hükümleri, 

Anayasanın 1 lnci maddesi gereğince uygulanır>>. 

Bununla birlikte, 1982 Anayasası döneminde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir 

kararında bu konuda şu ifadelere yer vermiştir: "1982 Anayasası yürürlük açısından 1924 

ve 1961 Anayasalarına ve bunların tadillerine göre çok daha ayrıntılı ve kesin hükümler 

"içermektedir. <<Anayasanın yürürlüğe girmesi>> kenar başlıklı 177. maddenin (e) 

bendinde 11. maddeye atıfta bulunmak suretiyle kanunların Anayasaya uygunluğu 

sağlanıncaya ya da yeni kanunlar çıkarılıncaya kadar mevcut kanunların Anayasaya aykırı 

olmayan hükümlerinin veya doğrudan Anayasa hükümlerinin uygulanacağı çok açık bir 

biçimde belirtilmiştir. Bu hükmün muhalif mefhumundan kanunların Anayasaya aykırı 

hükümlerinin Anayasaya rağmen uygulanmasının söz konusu olamayacağı sonucunu 

çıkaıtmak gerçekçi ve aynt zamanda Anayasanın özüne ve sözüne uygun bir yorum biçimi 

olarak kabul edilmelidir. Anayasa bu hükmü ile 1961 Anayasasından ayrılmış, 

kanunlardaki Anayasaya aykırı hükümlerin çözümü için öngörülmüş posedüre 

1 1961 Anayasasının 151.ınaddesi, altı ay içerisinde (1961 'in ilk metninde Uç ay) içerisinde Anayasa 
Mahkemesinin geciktirici sorunu karara bağlayamaması durumunda, dava mahkemesinin Anayasaya aykırılık 
iddiasını kendi kanısına göre çözümleyerek davayı yürüteceğini öngörmüştür. Ancak. mahkemenin esas 
hakkındaki kararı kesinleşinceye kadar Anayasa Malıkemesinin karan gelirse, mahkeme buna uymak 
zorundadır. 

2 Teziç, Anayasa Hukuku, s.193. 
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başvurmaksızın doğrudan ve tereddütsüz Anayasa hükümlerinin uygulanması 

zorunluluğunu getirmiştir" 1. 

Anayasal normun kendiliğinden uygulanması, bir yargı kararına bağlı olmaksızın, 

kendiliğinden uygulanabilmesi anlamına gelmektedir2. Bununla birlikte, anayasada yer alan 

düzenlemelerin doğrudan ve kendiliğinden uygulanabilmesi mümkün müdür? Bu soruya, 

birtakım şartların biraraya gelmiş olması koşuluyla, sosyal haklar bakımından olumlu bir 

cevap verilebileceği ileri sürülmektedir. Bu koşullar şunlardır: 

İlk olarak, anayasal düzenlemenin açık bir şekilde <<hak>> verdirici nitelikte 

olması gerekmektedir. İkinci olarak, söz konusu hakkın yükümlüsünün kim olduğu ve bu 

yükümlülüğün kapsamı ve sınırı açıkça belli olmalıdır. Üçüncü olarak, söz konusu hak, 

yapısı ve niteliği bakımından kendiliğinden uygulanabilir bir özelliği sahip olmalıdır. Son 

olarak da, bu hak, kullanılabilmek için devlet organlan(yasama, yürütme ve yargı)nın 

desteğine muhtaç olmamalıdır3. 

Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası dönemindeki bir kararında, doğrudan 

doğruya Anayasadan doğan ve Anayasaya dayanılarak kullanılabilecek hakların 

olabileceğini belirtmiştir: "Anayasamız işçilerin sendika birlikleri kuıma temel haklarını 

kullanabilmeleri için bir kanun çıkarılmasını özel surette buyurmamıştır. Yasama organı, 

Anayasanın 5. md.nin kendisine verdiği yetkiye dayanarak 274 Sayılı Sendikalar 

Kanununu çıkarmıştır. Bu kanun dışında kalanlar, yukarda belirtildiği gibi, Anayasaya 

dayanarak sendikalar ve sendika birlikleri kurar. Tutumları, durumları bunların da bir 

kanun düzeni içine alınmalarını gerektirirse, yasama organı bunları da yeni bir kanun 

düzeni içine alabilir"4. 

l YHGK, E.1980/4-1714, K.1983/803, KT.14.9.1983, YKD. C.9, Sy.11, Kasım 1983, s.1589. Aynı 
yönde Bkz. YCGK, E.1988/5-76, K.1988/135, KT.28.3.1988, YKD. C.14, Sy.6, Haziran 1988, s.840-46. 
2 Tanör, Sosyal Haltlar, s.232. " ... kendiliğinden uygulanabilir nitelikte olmak, olumlu edim 
gerektinnemekle aynı şey değildir. örnek olarak, yönel.ime katılma hakkı olwnlu edim gerektirmeyen bir hak 
olmasına rağmen, doğrudan uygulanabilecek türde değildir. Bu hak Anayasada tanınmış olmakla ne 
kendiliğinden ne de yargı desteğiyle gerçekleşebilir. Bunun olabilmesi için, bir yasa gerekir". a.g.e., s.233. 
3 Tanör, Sosyal Haklar, s.233. 
4 E.1963/336, K.1967/29, KT.26.9.1967, AYMKD. Sy.6, s.17-18. 
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Sonuç olarak, Anayasada yer alan bir sosyal hakkın kendiliğinden uygulanabilmesi 

için, söz konusu hakkın kanun ya da yürütme tarafından ele alınmadığı <<boşluk>> 

durumlarının olması gerekmektedir!. 

Sosyal hak şeklinde düzenlenmiş olmayan Anayasa hükümleri bakımından var 

olan teknik olanaklar ise, zımni ilga ile yasa yokluğu halinde doğrudan uygulanmadır. 

Ancak, her iki yol da, kendiliğinden uygulanma için elverişli değildir2. 

Anayasanın doğrudan uygulanması bakımından söz konusu olan bir diğer durum, 

Anayasal normun yargı kararıyla uygulunmasıdır. Bu konuyu yukarıda gördüğümüz için, 

tekrar etmeyeceğiz. 

E.ANA YASANIN YA TAY İLİŞKİLERE ETKİSİ 

1.Kavram 

Yatay ilişki, kişiler arasında, yani özel hukuk düzeyinde ortaya çıkan ilişkileri ifade 

etmektedir. Bunlar gerçek kişiler olabileceği gibi, tüzel kişiler de olabilirler3. Anayasanın 

yatay ilişkilere etkisi değişik kavramlarla ifade edilmektedir; <<Anayasanın kişilerarası 

ilişkilere uygulanması>>4, <<Anayasal noımun yatay ilişkilere etkisi>>5, <<Anayasanın 

özel hukuk alanındaki (kurallarına) etkileri>>6 gibi kavramlar kullanılmaktadır. Bununla 

birlikte, ifade ediliş biçimleri farklı olsa da, hepsinin içeriği aynıdır. 

Bir Anayasa klasik kamu hukuku teorisi açısından, devlete ilişkin kuralları 

içermektedir. Dolayısıyla, anayasa kuralları kişiler bakımından, <<devlet-kişi>> ilişkisi 

düzeyi ile ilgilidir. Anayasa hükümleri, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu 

gibi, kişiler arasındaki ilişkilere doğrudan doğruya uygulanamaz. Bu klasik anlayış, 

1 Tanör, Sosyal Haklar, s.237. 
2 Tanör, Sosyal Haklar, s.237-38. Aşağıdaki başlıkta bu konuları inceleyeceğimiz için, burada bu konuya 
gnniyeceğiz. 

3 Tanör, Sosyal Haklar, s.249. 
4 Süzek, a.g.e., s.45. 
5 Tanör, Sosyal Haklar, s.249. 
6 Hirsch, a.g.m., s.3 ; Selim Kaneti, "Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Anayasa'nın Özel Hukuk 
Alanındaki Etkileri", Anayasa Yargısı, C.6, TAYM Yayını, (1989), s.19. Almancada yatay ilişki kavramının 
karşılığı olarak ise <<Drittwirkuııg>> adı kullanılmaktadır. Tanör, Sosyal Haklar, s.249. 
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günümüzde artık eskimiş olarak kabul edilmekte, Anayasa'nın yatay ilişkilere de 

uygulanması artık kabul edilmektedirl. 

1949 Bonn Temel Yasası, metninin ilk şeklinde, Anayasa Kuralların ve temel 

hakların kişileri de bağlayıcılığını, açık olarak belirten bir hüküm öngörmüyordu. Bu 

durum, birbirine zıt iki görüşün ortaya çıkmasına yol açmıştı. Bir kısım yazar, <<temel 

haklar kamu hukukuna dahildirler ve sübjektif özel hak niteliğinde değildir>> görüşüne 

bağlı kalırken, Nipperdey'in öncülüğünü yaptığı ve Federal lş Mahkemesinin de katıldığı 

bir akım, temel hakların doğıudan doğruya kişiler lehine sübjektif özel haklar olduğunu ileri 

sürüyordu2. 

Federal Anayasa Mahkemesi ise, <<Lüth>> kararında oıtalama bir yol tutarak, şu 

iki sonuca varmıştır : 

1) Temel haklar harşeyden önce kişilerin devlete karşı sahip oldukları müdafaa 

haklarındandır; fakat aynı zamanda anayasanın temel haklara ilişkin olan hükümleri, 

objektif bir değer düzenini ifade eder. Bu düzen, Anayasaca kabul edilen bir temel ilke 

olarak, hukukun bütün alanlarında hüküm doğurur. 

2) Temel hakların özel hukuk alanındaki özü, özel hukuk hükümleri aracılığıyla 

ortaya çıkar. Bu ise, özellikle emredici hükümler bakımından önemlidir. Bundan başka 

yargıç, kanunların kendisine takdir ve yorum hakkı verdiği hususlarda temel hakların 

özünü korumakla yükümlüdür. 

Bu iki sonuç, bugüne kadar bütün itirazlara rağmen Alman Anayasa Mahkemesi 

tarafından savunulmuştur. Yüksek Mahkeme, özel kanunlardaki yorum ve takdir yetkisine 

ilişkin genel kuralları, temel hak ve hürriyetlerin özel hukuk alanına yol açan <<sızma 

yerleri>> olarak vasıflandırmıştır. Özel hukuk hükümlerini yorumlayan, değerlendiren ve 

uygulayan hukuk yargıcı, bunu yaparken Anayasanın temel ilkelerine önem vermezse, 

Anayasaya aykırı hareket etmekle kalmamakta, aynı zamanda kişinin sahip olduğu bir veya 

birkaç temel hakkı da zedelemektedir3. 

1 Bkz. Tanör, Sosyal Haklar, s.249 ; Hirsch, a.g.m., s.6 ; Süzek, a.g.e., s.45. 
2 Hirsch, a.g.m., s.8. 
3 Hirsch, a.g.m., s.9. Artık Alınan Yüksek Mahkemeleri, başta eşitlik hakkı ile düşünce özgürlilğü olmak 
üzere, temel hak ve özgürlüklerin sadece devlet ıarafından değil, üçüncü kişiler ıarafından da çiğnenebileceğini 
kabul etmekte, Anayasa hükümlerinin yatay ilişkileri etkileyebileceğini gösterir örnekler vermektedir. E. 
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İsviçre Hukukundaki duıum ise, geleneksel özel hukuk-kamu hukuku ayırımının 

etkisiyle, Anayasadaki temel hakların devlet-kişi ilişkilerinde uygulanacağı ve yatay 

ilişkilerde uygulama alanlarının olmadığı; bu alanı kişilik hakları ve özel hukukun 

düzenlediği ileri sürülmüştür. İsviçre Federal Mahkemesinin de, bu görüş doğrultusunda 

sayılabilecek bir kararına göre, "Anayasal hakların özel kişiler tarafından ihlali, münhasıran 

özel hukuk kurallarına, yani önce kişilik haklarına ve ahlaka uygunluk ilkesine göre 

yergılanmalıdır". Bununla birlikte, İsviçre Hukukundaki bu klasik anlayış, eski gücünü 

yitirmiştir 1. 

Anayasa kurallarının kişileıi de bağladığı ve yatay ilişkilere uygulanabileceği, Türk 

Hukukuna 1961 Anayasası (m.8/2) ile girmiştir. Bu madde hükmüne göre, <<Anayasa 

kuralları kişileri de bağlayan temel hukuk kurallarıdır>>. 1961 Anayasasındaki esası 

devam ettiren 1982 Anayasası da, Anayasa hükümlerinin kişileri bağladığını ve yatay 

ilişkilere uygulanacağını öngörmüştür. Bununla birlikte, hangi Anayasa hükümlerinin 

kişileri bağlayacağı ve yatay ilişkilere uygulanacağı yönünde bir ayırım yapılmamıştır. 

1961 Anayasası görüşmelerin de, Anayasa hükümlerinin kişileri bağlayamayacağı ve bu 

bağlayıcılığın temel haklarla sınırlanması yönünde görüşler ileri sürülmüşse de2, hem 

1961 hem de 1982 Anayasası, <<Anayasa hükümleri>> demek suretiyle, bu konuda bir 

ayırım yapmamıştır. 

Temsilciler Meclisi'ndeki görüşmelerde Anayasa Komisyonu adına konuşan 

Muammer Aksoy, Anayasa hükümlerinin kişileri de bağlamasını şu şekilde açıklamıştır: 

"Genel olarak Anayasanın üstünlüğü prensibini ve ayrıca hün-iyetler hakkında da, bunların 

bağlayıcı olduğunu bildirir bir hükmü koyacağız. Anayasanın hürriyetlerden gayrı 

hükümleri diğer kaideleri, bir şahsı muhatap almıyorsa, elbetteki şahsı bağlaması bahis 

konusu olmayacaktır. Meclis ile Kabine arasındaki münasebeti düzenliyen hüküm, ferdi 

niçin bağlasın. Fakat bir Anayasa hükmünün fert ile münasebeti olabilecek ise, o hukuki 

Forsthoff, <<The dualism of rule of law and welfare state (sozial Btaat) in the constitutional law of the 
Federal Republic of Germany>>, Annales De La Faculte De Droit D'Istanbul, t.IX, no.12, 1959, s.340 
(Tanör, Sosyal Haklar, s.25l'den naklen). 
1 Fevzi Şahlanan, Sendikaların İşleyişinin Demokratik İlkelere Uygunluğu, İstanbul, lÜHF. 
Yayını, 1980, s.29 ve dn.59, 60,6l'deki atıflar. 
2 Meclis görüşmeleri için Bkz. Öztürk, a.g.e., s.1161-1188. 
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kaide kişiyi de bağlar. Mesela hürriyetler, diğerlerinin hürriyetlerine tecavüz edilmemeyi 

gereK.Hf(fi~liideiı bu alanda ~UHiri şahıstan bağtiyafi kaltı~l~f btthl§ küilU§Udur. Keza 

Anayasada sosyal haklara ait hükümler vaz'edilmiştir ki, bunlar patronu doğrudan doğruya 

bağlar. İnsani çalışma şartları ve saire hakkındaki hükümler de böyledir. Demek ki, bazı 

Anayasa hükümleri~ hele haklarla ilgili olanlar, fertlere de hitabetmektedir; onları 

bağlamaktadır" 1. 

Temel hak ve özgürlüklerin büyük bir bölümünün, özel hukuk alanındaki 

kanunlarda somutlaştığı da görülmektedir. Örneğin, kişinin dokunulmazlığı, yaşama,. 

maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştiıme hakkı, zorla çalıştırma yasağı, özel hayatın 

gizliliği ve korunması, konut dokunulmazlığı,din ve vicdan özgürlüğü, düşünce, kanaat, 

bilim ve sanat özgürlükleri, Medeni Hukuk alanında kişilik haklan ile ilgili düzenlemelerle 

korunmaktadır. Yine, çalışma ve sözleşme özgürlüğü, Borçlar Kanunu ile Ticaret 

Kanununun ve İş Kanunlarının temelini oluşturmaktadırlar2. 

Özel hukuk, anayasal amaçların bir bölümünü gerçekleştirme aracıdır. Anayasal 

ilkeler, özel hukukun aldokusunu oluşturmakta, onun temel felsefesini belirlemekte ve ona 

yön vermektedir. Anayasa, özel hukukun dayandığı kişiliğin korunması ve geliştirilmesi, 

mülkiyetin, miras hakkının ve irade özerkliğinin konınması ilkelerini, anayasal güvencelere 

bağlamaktadır. Bu suretle, özel hukuka, kanun koyucuyu sınırlayan anayasal bir çerçeve 

sağlamaktadır3. 

Anayasa'nın güvenceye bağladığı temel haklar, özel hukuk alanındaki 

düzenlemelerle somutlaştığından ve uygulama gücü kazandığından, Anayasa'nın yatay 

ilişkilere etkisinin bulunması, aynı zamanda bu durumun doğal bir .sonucudur. 1961 ve 

1982 Anayasalarının, anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ile ilgili ilkeleri, bunu ortaya 

koymaktadıı4. Anayasanın yatay ilişkilere yansımasının çeşitli şekillerde gerçekleştiği ifade 

edilmektedir5. 

1 .. 
Oztürk, a.g.e., s. 1170. 

2 Kaneti, a.g.m., s.19. 
3 Kaneti, a.g.m., s.35. 
4 Kaneti, a.g.m., s.20. 
5 Anayasa'nın yatay ilişkilere etkisi ve kişiler arasındaki ilişkilerde uygulanmasının, <<doğrudan>> ve 
<<dolaylı>> olmak üzere iki yoldan gerçekleştiği ifade edildiği gibi (Bkz. Tanör, Sosyal Haklar, s.255 ; 
Şahlanan, a.g.e., s.32), Anayasanın yatay ilişkilere yansıması ve etkilemesinin dört şekilde olduğu da ifade 
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2.Doğrudan Etkileme (ya da uygulanma) 

Anayasa kurallarının doğrudan uygunması konusunu bir önceki bölümde 

incelediğimizden, tekrar üzerinde durmayacağız. Burada üzerinde duracağımız husus, 

Anayasal kural ve ilkelerin yatay ilişkilere doğrudan etkisidir. Doğrudan etkileme, Anayasal 

kural ve ilkelerin bütün hukuk düzenine sızmaları, dolayısıyla da, kişilerarası ilişkelerde de 

doğrudan uygulanma alanı bulmasıdır. Örneğin, bir yazar ya da gazetecinin, hakkında sert 

eleştiriler yaptığı bir tiyatro veya sinema sahibi tarafından, tiyatro veya sinema solonuna bir 

daha sokulmaması durumunda, Anayasanın basın ve haberalma özgürlüğüne ilişkin 

normlarına dayanarak kendini savunması ve davasını mahkemeye kabul ettirmesi, 

doğrudan etkilemedir. Anayasanın yatay ilişkilere etkisi, <<kişilik hakları>>nın 

korunmasında da kendini gösterirl. 

1961 Anayasasının 8. maddesi ile ilgili görüşmelerde, Anayasa Komisyonu 

Sözcüsü Turan Güneş, Anayasal normların kişilerarası ilişkilere etkisini şu şekilde 

açıklamaktaydı : "Anayasa kuralları fertlerin doğrudan doğruya idareye karşı, kazai mercie 

karşı, doğrudan doğruya ileri sürebilecekleri kaideler haline gelmiş bulunmaktadır ... kazai 

murakabenin umumiliğini tekrar hatırlamanızı rica ederim. Binaenaleyh, fertler arasındaki 

münasebetlerde de bu kaideler birer hukuk kaidesi olarak mahkemeler tarafından tatbik 

edileceklerdir. Mesela, iki kişi arasında mukavele yapıldı, Anayasamızın koymuş olduğu 

bazı hakları ortadan kaldırıyor. Mesela diyor ki; <<Sen benim evime gündüz girip 

çıkacaksın, bu eve girip çıkmada senin için mesken masuniyeti mevzuubahis değildir>>, 

dese ve bundan dolayı bir hadise çıksa, itiraz edilse, mukavelenin diğer unsurları da 

mevcudolsa, bu mukavele batıl olur. Nasıl eskiden kanunlara aykırı mukaveleler batıl idi 

edilmektedir. Bu dört yol şunlardır: 1) Özel hukuk kurallarının Anayasa'ya uygun şekilde yo~ı, 2) 
Anayasa'ya aykırı özel hukuk kurallarının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi, 3) Özel hukuktaki 
boşlukların Anayasa'ya uygun şekilde doldurulması, 4) Anayasa kurallarının özel hukuk alanında doğrudan 
doğruya uygulanması (Kaneti, a.g.m., s.20). 
1 Tanör, Sosyal Haklar, s.255. 
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ise, şimdi de Anayasaya aykırı mukaveleler, fertler arasında bu nevi akitler de batıl 

olacaktır" 1. 

Anayasa kurallarının özel hukuk alanına doğrudan doğruya uygulanmasına ilişkin 

bir yargı kararına rastlanılmamıştır2. Bu nedenle de, konuya kuramsal açıdan yaklaşılmalı 

ve Anayasa'da bu tür kuralların bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir. Genellikle, 

Anayasa'nın temel haklarla ilgili ve ve özel hukuku da ilgilendiren kural ve ilkeleri, özel 

hukuk alanındaki kanunlarla somutlaştırılmış olduğundan.yatay ilişkilere doğrudan etki 

yapabilecek Anayasal kuralların varlığını tesbit etmek mümkün görülmemektedir. Bununla 

birlikte, Anayasa'nın yatay ilişkileıi de ilgilendiren bazı ilkelerinin, özel hukuk alanında 

kanunlarla düzenlenmemiş olasaydı bile, doğrudan etkisini (uygulanmasını) ve etkilemesi 

gerektiğini söylemek olanak dahilindedir. Örneğin, sözleşme özgürlüğü Borçlar Kanununda 

yer almasaydı dahi, Anayasal kural ve ilke, bu alanda doğrudan uygulanabilecekti3. 

3. Dolaylı Etkileme (ya da uygulanma) 

Anayasanın yatay ilişkilere dolayılı etkisi, birincisine oranla daha kolaylıkla 

benimsenebilen ve çok rastlanan bir uygulamadır. Dolaylı etkinin anlamı, özel hukuk 

kurallarının yorumunda ve kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, Anayasa'ya 

uygun yorum tekniğinin kullanılmasıdır4. Dolaylı etkileme, İsviçre ve Federal 

Almanya'daki eğilim de bu yöndedir5. 

Anayasa'ya uygun yorum konusunu bir önceki konuda görmüştük. Bu nedenle, 

burada bu konu üzerinde durmayacağız. Bununla birlikte, Anayasa'ya uygun yorum 

tekniğiyle, Anayasal kural ve ilkeler özel hukuk alanına da yansımaktadır. Dolayısıyla, özel 

hukuk kurallarına Anayasa'ya uygun içerik kazandırıcı özellik taşımaktadırlar6. Kanun 

hükümleri, özel hukuk ilişkilerinden doğan statüler ve sözleşme koşulları, Anayasanın 

lö ztilrk, a.g.e., s.1180. 
2 Kaneti, a.g.e., s.34. 
3 Kaneti, a.g.e., s.35. 
4 Tanör, Sosyal Haklar, s.256 ; Şahlanan, a.g.e., s.33. 
5 Bkz. Tanör, Sosyal Haklar, s.257 ; Hirsch, a.g.m., s.8-11. 
6 Kaneti, a.g.e., s.21. 
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üstün kural ve ilkelerine uygun oldukları ölçüde hukuki sonuçlar ortaya çıkarabilirler. 

Dolayısıyla bütün bunların Anayasadaki temel ilke ve kurallara göre yorumlanması ve 

uygulanması gerekir. "Tabir caizse biltiln mevzuata Anayasa rengi ile boyanmış bir gözlükle 

bakılmalıdır" 1. 

Anayasa Mahkemesi 1970/22 karar sayılı kararında, Gayrimenkul Kiraları 

hakkındaki 6570 sayılı Kanunun 7. maddesinin (e) bendinin son fıkrasındaki hükmün2 

Anayasa'nın 12 ve 40. maddelerini aykırılığı iddiasını incelerken, bu konuda Anayasa'ya 

uygun yorum yöntemini kullanmıştır. Anayasa Mahkemesi, kararında3 sözleşme 

özgürlüğünü ele almak suretiyle, şunları söylemiştir : "Borçlar Kanunu hükümlerince 

taraflar, kira sözleşmeleri ile tahliye sebeplerini serbestçe belli ederken 6570 sayılı Kanunun 

7. maddesi tahliye sebeplerini sınırlamış fakat itiraz konusu fıkra hükmünü bu sınırlamanın 

dışında bırakmıştır. Bu açıklamadan çıkan sonuç şudur : Kanun koyucu, itiraz konusu 

fıkra hükmü ile kiracının aynı şehir veya belediye sınırlan içinde kendisinin veya birlikte 

yaşadığı eşinin oturabileceği meskeni bulunması halinde mal sahibine tahliye isteme hakkı 

tanımakla bu hala özgü tahliye sebebini sınırlama dışında bırakmış ve böylece bu tahliye 

sebebi Borçlar Hukuku ve sözleşme esasları çerçevesinde serbest ve sözleşmenin sona 

ermesinden tahliyenin istenebileceği bir duruma girmiştir. Gerçekten itiraz konusu fıkra ile, 

mal sahibine tahliye isteme hakkı tanınırken bu tahliyenin hemen yapılacağı anlatılmak 

istenmiştir ... fıkradaki tahliye isteme hakkının kira süresinin bitiminde kullanılabileceği 

anlamında yorumlanması gerekmektedir. Bu anlama göre de itiraz konusu fıkrada, ne mal 

sahibi ve ne de kiracı yönünden bir sınırlama yoktur". 

Anayasa Mahkemesinin, kanunu Anayasa'ya uygun olarak yorumlaması ve 

kanunu ayakta tutması durumunda, mahkemelerin Anayasa'ya aykırı olan önceki yorumu 

düzelterek, kanun hükmünü Anayasa Mahkemesinin yoıumuna uygun olarak uygulamaları 

gerekir. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı (1961 m.152, 1982 m.153) bunu 

1 Hirsch, a.g.e., s.13. 
2 Hüküm, aynı şehirde oturabileceği konutu bulunan kiracının oturduğu yeri, malikin boşalttırabileceğine 
ilişkindir. Yargıtay, Anayasa Mahkemesinin kararından önce yerleşmiş içtihadıyla, malikin bu hükme göre, 
kira sözleşmesinin sonunu beklemeksizin, tahliye davası açabileceğini kabul etmişti. Bu konuda Bkz. Celal 
Erdoğan, Tahliye,Kira Tespiti Ve Kira Alacağı Davaları, Ankara, 1990, s.926-59. 
3 E.1969/67, K.1970/22, KT?28.4.1970, AYMKD. Sy.8, s.248-49. 

o 
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gerektirir. Bununla birlikte, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 13.12. 1972 tarihli ve 6-

102/1362 sayılı kararında, Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararına gözönünde 

tutmaksızın, aynı şehir ve belediye sınırları içinde meskeni bulunan kiracı aleyhine her 

zaman dava açılabileceği hakkındaki içtihadını sürdürmilştürl. 

1 Kaneti, a.g.e., s.22-23. 
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SONUÇ 

Anayasaların toplum yaşamında ayrıcalıklı bir konumlan bulunmaktadır. Bunun 

çeşitli nedenleri vardır. Bununla birlikte en önemlisi, anayasaların siyasi tercihleri 

yansıtmasıdır. Bu durumu, günümüzde demokrasiye geçiş süreçlerinde yakından 

izleyebilmekteyiz. 17. ve 18. yüzyıl Aydınlanma Felsefesinin dinamizmiyle ortaya çıkan 

yazılı anayasalar, günümüzde devletlerin vazgeçilmez unsuru olmuşlardır. Bu durumun çok 

az istisnası bulunmak.tadır. Özellikle çağdaş demokratik ülkeler bakımından bunun yegane 

örneği İngilteredir. 

Yazılı anayasaların ortaya çıkışındaki iki temel amaç devlet gücünün sınırlanması 

ve özgürlüklerin güvenceye kavuşturlmasıdır. Aslında burada söz konusu olan şey, geniş 

anlamda, İnsan temel hak ve özgürlüklerin sağlanmasıdır. Bu durum anayasaların siyasi 

felsefesini oluşturmaktadır. İnsan hayatının kutsallığı ve dolayısıyla bunun korunması, 

geliştirilmesi ve teminat altına alınması gereği, yazılı anayasaların ortaya çıkışını sağlayan 

en önemli faktör olmuştur. Ne var ki, bu durum anayasalar bakımından metafizik bir 

yaklaşımı da çoğu zaman beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte, anayasaların sahip 

oldukları bu siyasi felsefe, anayasanın üstünüğünü de bereberinde getirmiştir. Liberal 

dünya görüşünün bir sonucu olarak ortaya çıkan <<anayasanın üstünlüğü ilkesi>>, 

özellikle marksist sistemlerde bir anlam ifade etmezken, yazılı anayasa sistemine sahip 

olmayan ülkelerde ise, durum daha farklı olmuştur. Bu tip ülkelerde, özellikle İngiltere'de 

pek çok anayasal nitelikte belgenin varlığı söz konusudur ve bunların belli bir ayrıcalıkları 

vardır. 

Anayasaların sahip oldukları bu siyasi felsefe, açıktır ki, onların üstünlüğünü 

sağlamaya yetmez. Anayasaların bu üstünlüklerinin yanında, hukuki bakımdan da 

üstünlüklerinin sağlanması gerekir. Hukuk kuralları arasında bir kademelenmenin 

bulunduğu fikri ve aynı zamanda uygulanması, tarih bakımdan oldukça eskilere 

dayanmaktadır. Ancak, anayasalar bakımından bu durumun ortaya konması ve 
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kurumsallaşması Kelsen tarafından yakın denecek bir tarihte gerçekleştirimiştir. Böylece, 

<<anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesi>>nin bütün temeleri atılmıştır. 

Bununla birlikte, anayasaların bağlayıcılığının sağlanması bakımından süregelen 

bir gelişme çizgisi gözlemlenmektedir. Bu durum, özellikle Anayasa yargısının gelişmesiyle 

bir paralellik taşımaktadır. Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesinin gerçekleşmesi 

bakımından klasik olarak, anayasaların katılığı yöntemine başvurulmuştur. Fakat, 

anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesinin sağlanması bakımından önemli olan, 

anayasaya uygunluk denetiminin yapılmasıdır. Bu konuda, çalışmamızda da incelediğimiz 

üzere, çeşitli yöntemler kullanılmakta ve günümüz modern demokrasilerinde Anayasa 

yargısı sistemi tartışmasız olarak benimsenmektedir. 

Çalışmamızın asıl konusunu, ülkemizde anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı 

ilkesinin durumu ve gelişmesi oluşturmuştur. Bunu yaparken, pozitif hukuk bakımından 

konuyu sınırladık. Uygulamaya kısaca yer yer girmekle birlikte, bundan özellikle kaçındık. 

Çünkü, bu, çalışmamızın boyutlarını oldukça genişletecek ve pozitif hukukun dışında pek 

çok faktörün incelenmesini gerektirecektir. Bununla birlikte, çalışmamızın sonucunda, 

Ülkemizde anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesinin, genel olarak Batı'daki 

gelişmelerle bir paralellik oluşturduğunu gözlemledik. Ancak bu paralellik, zaman 

bakımından yer yer çakışsa da, yer yer arada zaman dilimi bakımından mesafeler 

bulunmaktadır. Örneğin, dünyanın ilk yazılı Anayasası 18. yüzyılın sonlarında · 

Amerika'da ortaya çıkarken, bizde yaklaşık bir yüzyıl sonra gerçekleştirilebilmiştir. 1961 

Anayasası getirdiği Anayasa Yargısı sistemi ise, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki 

Avrupa'daki gelişmeleri takip etmiştir. Bununla birlikte, anayasanın üztünlüğü ve 

bağlayıcılığı ilkesinin durumunu anahatlarıyla şöylece sıralayabiliriz. 

Herşeyden önce, ilk yazılı Anayasamız olan 1876 Kanun-i Esasisinin -Batı'daki 

temellerinden farklı da olsa, bir özgürlük düşüncesi ve isteğinden kaynaklandığı 

görülmektedir. Ancak, Osmanlı Devlet yapısından kaynaklanan zoıunluluklar ve o zamanki 

siyasi koşullar, 1876 Kanun-i Esasisinin günümüz anlayışı ve çağdaşı anayasalarla 

kıyaslandığında, arzulanan niteliklere sahip olmasını sağlayamamıştır. Bununla birlikte, 
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yine de, ilk defa olarak halkın temsilinin sağlandığının ve Padişah'ın mutlak egemenliğinin 

sınırlandığının işaretlerini vermiştir. 

Asıl, II. Meşrutiyet'le birliktedir ki, günümüz anlayışına göre bir anayasanın 

varlığından söz edebilmekteyiz. 1909 yılında yapılan değişiklikler adeta yeni bir anayasa 

ortaya çıkarmıştır. Çalışmamızda da görüldüğü üzere, 1909 Değişikliklerinin yönü 

demokratikleşme yolunda olmuştur. Fakat, yine de, tam olarak demokratik yöntemle 

yapılmış bir anayasadan söz edememekteyiz. 1876 Kanun-i Esasisi bir <<Ferman 

Anayasa>>, 1909 Değişikliği ise, iki yanlılığı yansıtan bir <<Misak Anayasa>> 

niteliğindedir. 1909 Değişikliğinin en belirgin özelliği, Padişah'ın mutlak hak ve yetkilerinin 

sınırlandırılması ve Milli Egemenlik ilkesine doğru gidişi.belirginleştirmesidir .. 

Milli mücadele döneminin ürünü olan ve bir çerçeve Anayasa niteliğindeki 1921 

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, yazılı anayasaların ortaya çıkışındaki iki temel amaçtan birisi 

olan devlet gücünün (Batı'da Kralların egemenliğinin) sınırlanmasını gerçekleştirmiştir. 

Osmanlı Devlet sistemindeki ve 1876 Anayasasındaki Padişah'ın mutlak egemenliğinin, Il. 

Meşrutiyet ve 1909 Değişikliği ile kmldığını görmekteysek de, egemenliği Padişahtan alıp 

millete veren 1921 Anayasasıdır. 1921 Anayasasında açıkça ortaya konan <<milli 

egemenlik>> ilkesi, daha sonraki Anayasalarımızın da esasını teşkil etmiştir. 

Devlet gücünün sınırlanmasında, egemenliğin millete geçişinin yanında, teknik 

olarak devlet iktidarları (kuvvetleri) arasındaki ilişkinin belirlenmesi bakımından ise, 

Ülkemizdeki gelişim çizgisi (kesintilere uğrasa da) parlamenter rejim yönünde olmuştur. 

Yazılı anayasaların ortaya çıkışındaki iki temel amaçtan diğeri olan özgürlüklerin 

güvenceye kavuşturulması bakımından ise, ikili bir ayrım yapmak gerekmektedir. Birincisi 

Anayasal tanıma bakımındandır ki, özellikle 1789 Fransız Bildirisi'nin etkisinin 1961 

Anayasası'na kadarki Anayasalarımaza ağırlığını koyduğu görülmektedir. Dünyadaki 

gelişmelere paralel olarak, sosyal haklar başta olmak üzere çağdaş bütün temel hak ve 

özgürlüklerin 1961 Anayasasıyla tanındığını görmekteyiz. 

Anayasal tanıma bakımından Batı'daki gelişmeyle bir paralellik bulunsa da, 

özgürlükler rejimine ilişkin gerçek bir güvence mekanizmasından bahsedebilmek için 1961 

Anayasasına kadar gelmemiz gerekmektedir. Fakat, şu anda yürürlükte bulunan 1982 
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Anayasamız ile görünen durum o ki, 1961 Anayasısın özgürlükler rejiminden bir geriye 

dönüş yaşanmaktadır. Anayasaların üstünlüğünün asıl kaynağı olan özgürlükler 

bakımından bu yaklaşımın Anayasaya karşı duyulan saygı ve güveni sarsacağı belli olduğu 

gibi, ülkemizde bu durum belirgin bir biçimde açıktır. Bununla birlikte, 1982 Anayasası 

siteminde Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin kabulü, bu durumu belirli bir 

ölçüde gidermektedir. Yine 1982 Anayasaı döneminde Anayasa Mahkemesinin özgürlükler 

rejimi bakımından yaklaşımı olumlu bir çizgide bulunmaktadır. 

Batı'daki gelişmeyle Ülkemiz'deki gelişme bakımından gözlemlenen paralelliğin 

ikinci boyutu ise, <<anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı>> ilkesinin korunması 

açısındandır. Bunun için başvurulan klasik tedbir, katı anayasa sistemidir. Daha sonra, 

<<kanunların anayasaya aykırı olamayacağı>> ve <<Anayasanın hiçbir hükmünün hiçbir 

sebeple ihmal veya tatil olunamayacağı>> hükümleıinin anayasalarda yer almasıdır .. Bu her 

iki tedbir 1921 Anayasası hariç Anayasalarımızda yer almıştır. Bununla birlikte, anayasanın 

üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesinin korunması ve gerçekleştirilmesi bakımından ilk defa 

1961 Anayasasıyla birlikte bütün pratik malzemenin getirildiğini görmekteyiz. 1961 

Anayasasına kadar, anayasaya uygunluk denetiminde <<siyasi denetim>> mekanizması söz 

konusu olmuştur. 1961 Anayasası ise, dünyadaki gelişmelere paralel olarak, bir <<Anayasa 

Yargısı>> mekanizmasını getirmiştir. 1982 Anayasası da, 1961 Anayasasının getirdiği 

sistemi bazı farklılıklar dışında devam ettirmiştir. 

Kanunların anayasaya uygunluğu bakımından 1961 Anayasasıyla birlikte geçerli 

olan denetim sistemi genel olarak şu esaslara dayanmaktadır: Yargısal denetim, hukukilik 

denetimi, tekelci denetim ve gideıici denetim. Aynca, Anayasa Mahkemesinin de, istisnaları 

gözönünde bulundurmazsak, Anayasa yargısı sistemi bakımından oldukça zengin bir 

içtihatlaı· kataloğunu olumlu bil' biçimde oluşturduğunu göımekteyiz. 

1961 Anayasasıyla birlikte, anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesinin gereği 

olarak, ayrıca Anayasa hükümleıinin doğrudan uygulanması ve yatay ilişkilere etkisi kabul 

edilmiştir. Ancak, kabul etmek gerekir ki, bütün Anayasa hükümlerinin doğrudan 

uygulanması ve yatay ilişkilere etkisi söz konusu değildir. Bu durum, ancak buna uygun 

olan Anayasa hükümleıi için geçerlidir. 



1 :) 4 

Netice olarak diyebiliriz ki, Tiirkiye'de anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesi 

bakımından geçerli olan son durum, dünyadaki emsalleriyle kıyaslandığında, gerekli 

mekanizmaları kurmuş olmasıdır. Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesi bakımından 

aşılması gereken en önemH sorun, anayasaların temel amacı olan ve siyasi felsefesini 

oluşturan, özgürlükler rejiminin gelişmiş demokrasiler seviyesine yükseltilmesidir. 



155 

KAYNAKÇA* 

KİTAPLAR 

Akın, İlhan F. : Kamu Hukuku, 5.B., istanbul, Beta Yayınları, 1987. (Kamu 

Hukuku) 

Akın, İlhan F. : Türk Devrim Tarihi, 4.B., İstanbul, Beta Yayınları, 1989. 

Aldıkaçtı, Orhan : Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, 

4.B., İstanbul, İÜHF. Yayını, 1982. 

Aral, Vecdi : Kelsen'in Saf Hukuk Teorisinin Metodu ve Değeri, İstanbul, 

İÜHF. Yayını, 1978. 

Arsel, İlhan :Anayasa Hukuku (Demokrasi), 2.B., İstanbul, 1968. (Demokrasi) 

Arsel, İlhan : Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları (Birinci Kitap, 

Cumhuriyetin Temel Kuruluşu), Ankara, 1965. (Türk Anayasa Hukuku) 

Atatürk: Nutuk, C.Il, Türk Devrim tarihi Enstitüsü Yayını, 1952. 

Balta, Tahsin Bekir : İdare Hukuku 1 Genel Konular, Ankara, AÜSBF. Yayını, 

1970172. 

Başgil, Ali Fuat : Esas Teşkilat Hukuku (Türkiye Siyasi Rejimi ve Anayasa 

Prensipleri), İstanbul, Baha Matbaası, 1960. 

Başgil, Ali Fuat : Hukukun Ana Mesele Ve Müesseseleri, İstanbul, 1946. 

Batum, Süheyl : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ve Türk Anayasal Sistemine 

Etkileri, İstanbul, İÜHF. Yayını, 1993. 

Berkes, Niyazi : Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul, Doğu-Batı Yayınları, 1978. 

Çağlar, Bakır : Anayasa Bilimi (bir çalışma taslağı), İstanbul, BFS Yayınları, 

1989. 

Demichel, Andre-Lalumiere, Pierre: Kamu Hukuku, Çev. İbrahim Kaboğlu, Ankara, 

Doruk Yayınları, 1984. 

Duran, Lütfi: İdare Cihazı ve İdare Hukuku, İstanbul, İÜHF. Yayını, 1982. 

* Metin içerisinde birden fazla esere yapılan atıflarda kullanılan kısaltınalar, kaynakçada, eserin sonunda parantez 
içerisinde gösterilmiştir. 



156 

Duverger, Maurice : Siyasal Rejimler, Çev. Teoman Tunçdoğan, İstanbul, Sosyal 

Yayınlar, 1986. 

Erdoğan, Celal : Tahliye, Kira Tespiti Ve Kira Alacağı Davaları, Ankara, 1990, 

Erdoğan, Mustafa, Anayasacılık, Parlamentarizm, Silahlı Kuvvetler, Ankara, 

Siyasal Kitabevi, 1993. 

Eroğlu, Hamza: Atatürk Ve Cumhuriyet, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 

1989. 

Eroğul, Cem : Anayasayı Değiştirme Sorunu (Bir Mukayeseli Hukuk 

İncelemesi), Ankara, AÜSBF. Yayını, 1974. 

Feyzioğlu, Turhan : Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai Murakabesi 

(Yabancı Memleketlerde-Türkiyede), Ankara, AÜSBF. Yayını, 1951. 

Göze, Ayferi : Sosyal Devlet Sistemi, İstanbul, İÜHF Yayını, 1976. 

Gözler, Kemal: Kurucu İktidar, Ankara, 1991. 

Gözübüyük, A. Şeref: Anayasa Hukuku, Ankara, "S" Yayınları, 1986. 

Gözübüyük, A. Şeref-Kili Suna: Türk Anayasa Metinleri (1839-1980), 2.B., 

Ankara, AÜSBF.Yayını, 1982. 

Gözübüyük, A. Şeref-Sezgin Zekai : 1924 Anayasası Hakkındaki Meclis 

Görüşmeleri, Ankara, AÜSBF. Yayını, 1957. 

Huntington, Samuel P. : Üçüncü Dalga (Yirminci Yüzyıl Sonlarında 

Demokratlaşma), Çev. Ergun Özbudun, Ankara, Türk Demokrasi Vakfı Yayını, 

1993. 

Kaboğlu, İbrahim Ö. : Kolektif Özgürlükler, Diyarbakır, DÜHF. Yayını, 1989. 

(Kolektif Özgürlükler) 

Kaboğlu, İbrahim Ö. : Özgürlükler Hukuku (İnsan Haklarının Hukuksal Yapısı 

Üzerine Bir Deneme), İstanbul, AFA Yayınları, 1994. (Özgürlükler Hukuku) 

Kapani, Münci: Kamu Hürriyetleri, 6.B., Ankara, AÜHF. Yayını, 1981. (Kamu 

Hürriyetleri) 

Kapani, Münci : Politika Bilimine Giriş, 5.B., Ankara, Bilgi Yayınlan, 1989. 

(Politika) 



157 

Kubalı, Hüseyin Nail : Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar ve Siyasi 

Rejimler), İstanbul, İÜHF. Yayını, 1969. (Anayasa Hukuku) 

Kubalı, Hüseyin Nail : Türk Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, İstanbul, 1960. (Türk 

Esas Teşkilat Hukuku) 

Kuzu, Burhan : 1982 Anayasasının Temel Nitelikleri Ve Getirdiği Yenilikler, 

İstanbul, Filiz Kitabevi, 1990. 

Lipson, Leslie: Politika Biliminin Temel Sorunları, Çev. Tuncer Karamustafaoğlu, 

2.B., Ankara, AÜHF. Yayını, 1978. 

Mumcu, Ahmet : İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Ankara, Savaş Yayınları, 

1992. 

Okandan, Recai G. : Amme Hukukumuzun Anahatları, İstanbul, İÜHF. Yayını, 

1977. 

Onar, Erdal : 1982 anayasasında Anayasayı Değiştirme Sorunu, Ankara, 1993. 

Onar, Sıddık Sami : İdare Hukukunun Umumi Esasları I.Cilt, 3.B., İstanbul, 

İsmail Akgün Matbaası, 1966. 

Özbilgen, Tank : Hukukta meşruiyet Meselesi Üzerine Bir Deneme (Ferdiyetçi 

Bir Hukuk Anlayışının Müdafaası), İstanbul, Anıl Matbaası, 1960. 

Özbudun, Ergun: 1921 Anayasası, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 1992. 

(1921 Anayasası) 

Özbudun, Ergun : Demokrasiye Geçiş Sürecinde Anayasa Yapımı, Ankara, Bilgi 

Yayınevi, 1993. (Demokrasiye Geçiş) 

Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, 3.B., Ankara, Yetkin Yayınları, 1993. 

(Türk Anayasa Hukuku) 

Özçelik, Selçuk : Esas Teşkilat Hukuku Dersleri (Birinci Cilt, Umumi Esaslar), 

İstanbul, İÜHF. Yayını, 1982. 

Öztürk, Kazım : Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, C.II, Ankara, Türkiye İş Bankası 

Yayını, 1966. 

Parla, Taha: Türkiye'de Anayasalar, İstanbul, İletişim Yayınları, 1991. 



158 

San, Coşkun : Anayasa Değişiklikleri ve Anayasa Gelişmeleri, Ankara, AİTİA. 

Yayını, 1974. 

Sartori, Giovanni: Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Çev. T.Karamustafaoğlu

M.Turhan, Ankara, Türk Demokrasi Vakfı Yayını, 1993. 

Schroeder, Richard C. : An Outline of American Government, U.S.State 

Department 

Soysal, Mümtaz : 100 soruda Anayasanın Anlamı, 9.B., İstanbul, Gerçek Yayınevi, 

1992. 

Strong, C.F. : Modern Political Constitutions, London, Sixth Edition, 1963. 

Süzek, Sarper: İş Güvenliği Hukuku, Ankara, Savaş Yayınları, 1985. 

Şahlanan, Fevzi : Sendikaların İşleyişinin Demokratik İlkelere Uygunluğu, 

İstanbul, İÜHF. Yayını, 1980. 

Tanilli, Server : Devlet ve Demokrasi (Anayasa Hukukuna Giriş), İstanbul, 

İÜHF. Yayını, 1981. 

Tanör, Bülent: Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, İstanbul, May Yayınları, 1978. 

(Sosyal Haklar) 

Tanör, Bülent: İki Anayasa (1961-1982), İstanbul, Beta Yayınları, 1986. (İki 

Anayasa) 

Tanör, Bülent: Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul, Der Yayınları, 1992. 

(Osmanlı-Türk) 

Tanör, Bülent : Türkiyenin İnsan Hakları Sorunu(l), İstanbul. (Türkiyenin İnsan 

Haklan Sorunu(l)) 

Teziç, Erdoğan: Anayasa Hukuku, 2.B., İstanbul, Beta Yayınları, 1991. (Anayasa 

Hukuku) 

Teziç, Erdoğan : Türkiye'de 1961 Anayasasına Göre Kanun Kavramı, İstanbul, 

İÜHF. Yayını, 1972. (Kanun Kavramı) 

Teziç, Erdoğan : Türk Parlamento Hukukunun Kaynakları ve İlgili Anayasa 

Mahkemesi Kararları, İstanbul, İÜHF. Yayını, 1980. 



159 

Tikveş, Özkan : Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Şerhi Ve Uygulanması, 

İstanbul. 

Yayla, Yıldızhan : Anayasa Hukuku Ders Notları, 2.B., İstanbul, Filiz Kitabevi, 

1986. (Anayasa Hukuku) 

Yayla, Yıldızhan : Anayasalarımızda Yönetim İlkeleri, Tevsi-i Mezuniyet ve 

Tefrik-i Vezaif, 2.B., İstanbul, İÜSBF. Yayını, 1984. (Anayasalarımızda) 

Yüzbaşıoğlu, Necmi : Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku, İstanbul, 

İÜHF. Yayını, 1993. 

Zabunoğlu, Yahya Kazım : (Bir Hukuk ve Siyasal Bilim Problemi Olarak) 

Devlet Kudretinin Sınırlanması, Ankara, AÜHF. Yayını, 1963. 

MAKALELER 

Akad, Mehmet: "1789 frahsız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nin Getirdiği Özgürlük 

Anlayışının Türk Anayasalarına Etkisi", Hukuk Ar~tırmaları, C.5, Sy.1-3, 

(1990), MÜHF. Yayını, s.29-34. 

Aldıkaçtı, Orhan: "Yaşadığımız Kriz Ve Anayasanın Değiştirilmesi", Tercüman Anayasa 

Ve Seçim Sistemi Semineri. İstanbul, Tercüman Gazetesi Yayını, (1980), s.7-21. 

Atar, Yavuz: "Anayasanın Bağlayıcılığı Ve Üstünlüğü İlkesi Ve Bu İlkenin Anayasada 

Yer Almasının Hukuki Sonuçlan (ANAYASA M.11)", SÜHFD., Prof. Dr. 

Coşkun ÜÇOK'a Armağan, C.2, Sy.2, (1989), s.181-209. 

Cuhruk, Mahmut C.: "Tünrk Anayasa Mahkemesi", Anayasa Mahkemesinin 25. Kuruluşu 

Yıldönümü Sempozyumu, Anayasa Yargısı, C.4, Ankara, TAYM Yayını, 

(1987), s.5-15. 

Çağlar, Bakır: "Anayasa Yargısında Yorum Problemi, Karşılaştırmalı Analizin Katkıları", 

Anayasa Yargısı, C.2, Ankara, AYM Yayınlan, (1986), s.163-195. 

Çağlar, Bakır; "<<Yeni-Anayasacılık>> Üzerine Notlar", İHİD., Vakur Versan'a 

Armağan Özel Sayısı, Yıl.6, Sy.l-3, (1985), s.29-42. 

Çeçen, Anıl: "Hukukta Norm ve Adalet", AÜHFD., C.XXXII, Sy.1-4, (1975), s.71-115. 



160 

Esen, Bülent Nuri: "Türkiyede Anayasal Gelişmeler", AÜHFD., C.XXV, Sy.1-2, (1968), 

s.35-58. 

Giritli, İsmet: "1961 Anayasamız Ve Getirdiği Bazı Yenilikler", İÜHFM., C.XXVID, 

Sy.1-4, (1962) s.3-19. 

Hirsch, Emest E. : "Anayasalann Özel Hukuk Kurallanna Etkileri", Birinci Türk Hukuk 

Kongresine Sunulan Tebli~ler, Ankara, TBB Yayını, (1972), s.3-13. 

Kaboğlu, İbrahim Ö. : "Kelsen Modeli 'Sınırlan'nda Demokratikleşme Sürecinde Anayasa 

Yargıçları", Anayasa Yargısı, C.10, Ankara, TAYM Yayını, (1993), s.381-

403. 

Kaneti, Selim : "Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Anayasa'nın Özel Hukuk 

Alanındaki Etkileri", Anayasa Yargısı, C.6, Ankara, TAYM Yayını, (1989), 

s.19-35. 

Karayalçın, Yaşar: "Siyasi Rejimin İşler Hale Getirilmesi 'Hukuki Meseleler ve 

Görüşler"', Tercüman Anayasa Ve Seçim Sistemi Semineri, İstanbul, Tercüman 

Gazetesi Yayını, (1980), s.23-43. 

Memiş, Emin: "1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Üzerine Dogan 1lginç Bir Şekil Sorunu 

Tartışması ve İki Anayasalı Rejim Olgusu", İHİD., Prof. Dr. Lütfi Duran'a 

Armağan Özel Sayısı, Yıl.9, Sy.1-3, (1988), s.217-241. 

Mrigne, Leon Jozeau : "Fransız Anayasa Mahkemesi", Anayasa Mahkemesinin 25. 

Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu, Anayasa Yargısı, Ankara, C.4, TAYM 

Yayınlan, (1987), s.53-54. 

Ocakçıoğlu, İsmet : "Kurallar Zinciri İle İlgili Bazı Sorunlar", Onar Arma~anı, İstanbul, 

İÜHF. Yayını, (1977), s.507-23. 

Okandan, Recai G.: "Hükümranlık Kudreti ve Buna Dahil Yetkiler Bakımından 20 Nisan 

1340 Esas Teşkilat Kanununun Hususiyetleri", İÜHFM., C.XXVIII, Sy.2, 

(1961), s.323-34. 

Okandan, Recai G.: "Kanunlann Anayasa'ya Uygunluğunun Siyasi Ve Kazai Teminatı 

Yönünden 20 Nisan 1340 Anayasamız", İÜHFM., C.XXXIll, Sy.l-2, (1967), 

s.3-21. ("Anayasaya Uygunluğun Teminatı") 



161 

Özbudun Ergun-Aliefendioğlu Yılmaz : "Türkiye Raporu", VII. Avrupa Anayasa 

Mahkemesi Konferansı, Anayasa Yargısı, Ankara, TAYM Yayını, (1988), s.181-

206. 

Özçelik, Selçuk: "Anayasanın Yorumlanması Konusunda", İÜHFM., C.XLI, Sy.3-4, 

(1976), s.40-60. 

Serim, Ekrem: "Anayasayı Değiştirme Sorunu", AnkaraBarosu Dergisi. Sy.l, (1977), 

s.33-37. 

Serozan, Rona: "Anayasayı Değiştirme Yetkisinin Sınırlan", İÜHFM., C.XXXVII, 

Sy.1-4, (1972), s.135-41. 

Teziç, Erdoğan : "Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Esas Açısından Denetimi", 

İÜHFM., C.LI, Sy.1-4, (1985), s.23-43. 

Tunç, Hasan: "Anayasa Mahkemesinin Siyasi Yapısı", SÜHFD., Prof.Dr. Coşkun 

ÜÇOK'a Armağan, C.2, Sy.2, (1989), s.211-33. 

Vedel, Georges : "Temel Hukuki Seçenekler", BDT Ülkelerinde Demokrasiye Geçis Ye 

Anayasa Yapımı, UniDem Konferansı'na sunulan tebliğler, Çev. Ergun Özbudun

Levent Köker, Ankara, Yetkin Yayınlan, (1993), s.63-109. 

DİGER KAYNAKLAR 

-Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi (Çeşitli Sayılar). 

-Danışma Meclisi Tutanak Dergisi (C.8). 

-Anayasal Normlar Hiyerarşisi ve Temel Hakların Korunmasındaki İşlevi, "VIII. Avrupa 

Anayasa Mahkemeleri Konferansı'nın Genel Raporu", (C.l). (Genel Rapor) 

-Resmi Gazete (Çeşitli Sayılar). 

-USIA, Demokrasi Nedir?, Çeviren Levent Köker, Ankara, Türk Demokrasi Vakfı Yayını, 

1992. 

-Yargıtay Kararları Dergisi (Çeşitli Sayılar). 


